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Joutsassa
arvottiin
apulaiskanslisti
Joutsan sivistyslautakunta joutui
arpomaan henkilOn lukion ja peniskoulun yhteisen apulaiskanslistin
toimeen. Toimeen haki 48 henkilod
ta sivisty stoixnettteht.4a. esitti v
tavaksi Kaija Koskenniemen.
Lautakunnan kokouksessa Heikki
Paalanen esitti Aarre Roosin kannattamana valittavaksi Kirsi
Lippu5anestyksessa sek5
Kuitunen etta Koskenniemi saivat
kumpikin neljd dantd. !Vain jouduttiin suorittamaan arvonta, jonka perusteella toimeen valittiin Kirsi
Kuitunen.
.S72

Pohvinrinteesta Hossinlonttiin
Joutsan kirkonkylan ala-asteen nimi muuttui vuoden
vaihteessa Pohvinrinteen
kouluksi. Muutamat syntypeiqisel m. 1.1A

vallin monttuun.
Tutkimisen arvoinen
vanha nimi Hossinlontti, joL
tarkoitettiin nykyisen
jinn
)‘a

joutsalaiset, ovat kuitenkin
tarkentaneet, end. Ukko-PohYin ja Akka-Pohvin kumpa-

tan tienoota. Sita on mytihemmin sanottu myos Hos-

-

reet sijaitsivat nykyisen urheilukentan tietamilla, ja alaaste on rakennettu ns. Ruus-

Abiajelu liikkuu
kylanraitilla
torstaina%.

40,
Vaikka sda ei Yield kevaisel to
nayttaisikaan, varrna kevattalven
merkki on se, etta koulunsa paattavat abiturientit potkaistaan opinahjostaan ulos. Joutsassaabit lahtevat
ajelulleen lukiolta rioin kb) 13:15.

leihtiviit
tanssivat

sonlontoksi.
Joutsan lukion nimea ei
silti tarvinne muuttaa Hossinlontin lukioksi.

Joutsan lukiossa
yo-kirjoittajia
kaikkiaan 45
Maanantaina alkaneisiin ylioppilaskirjoituksiin osallistuu Joutsan
lukiossa kaikkiaan 45 kirjoittajaa.
Heista 41 pyrkii tekemaan koko
kirjoitukset kerralla ja nelja tekee
hajautetut kirjoitukset. Tama tarkoittaa sita, etta nailla neljalla on
tarkoitus kirjoittaa osa aineista nyt
ja loput joko syksylla tai kevaalla.
Nainhan toimivat automaattisesti
mytis sellaiset, jotka eivat lapaise
kirjoituksia nyt kevaalla.
Joutsan lukiossa land kevaana
kirjoittavista abiturienteista 34 on
joutsalaisia, nelja Luhangasta, kolja nelja Hartolasme
ta. Pitkan matematiikan kirjoittaa
19 oppilasta. Saksankielen kirjoittaa yhdeksan ja ranskan kolme.
aalikokeeseen osallistuu 44 kirjoit4.5 1311
tajaa.

Joutsan lukiossa tapahtui viime viikolla jokavuotinen vandinvaihto. Abiturientit jattivat penkkareissaan jaahyvaiset opinahjolleen. Perinteisella
penkkariajelulla nahtiin joutsalaisessa katukuvassa niin smurffeja, pingviini
kuin Marge Simpsonkin.
Tamanvuotiset abisloganit uhkuivat tuttuun tapaan itsevarmuutta:
"Kukaan ei ole taydellinen, meiltakin puuttuu vikoja"
"Melia ei voi kuvailla, meidat taytyy kokea"
"We don't read history, we make it."
Kun riehakkaista abiturienteista oil paasty, pidettiin koululla perjantaina
hillityn arvokkaat Wanhojen tanssit. Ainakin viidetta kertaa jarjestetyt
tanssit osoittivat jalleen etta tilaisuudelle on tilaus. Upeat kampaukset ja
puvut oil tehty vaivaa ja rahaa saastamatta.
,

■

,0

4

II

V11011

otimp
N

Toivotamme
teidat tervetulleiksi
Wanhojenpaivajuhlaan
lotion saliin perjantaina
1411997 alkaen klo 1/.00
Toivottavat: "Vauvat"

Joutsalaissyntyinen
Jorma Laaksonen
vaitteli tohtoriksi
Jorma
Joutsalaissyntyinen
Laaksonen on suorittanut tekniikan tohtorin tutkinnon Teknillisen
korkeakoulun tietotekniikan osastolla 13.5.1997. Laaksosen vaitostilaisuus oli 7.5. ja hanen vaitoskirjansa kasitteli "Aliavaruusmenetelkasin kirjoitettujen numeroiden
tunnistuksessa".
Laaksonen kirjoitti ylioppilaaksi
Joutsan lukiosta vuonna 1986. Han
tyiiskentelee tutkijana Teknillisen
korkeakoulun it-dor atiotekniikan
;73.
osastolla.

Valmistuneita
Tampereen yliopistosta on valyhteiskuntatieteiden
mistunut
joutsalaissyntyinen
maisteriksi

Eeva Mantymaki, o.s. Nurmi.
Vesa Nieminen Rutalandesta on
valittu tasokokeen perusteella vuoden rakennusopiskelijaksi runsaan
600 opiskelijan joukosta. Han on
juuri valmistunut Pohjois-Savon
ammattikorkeakoulusta talonrakennuslinjalta rakennusinsinooriksi.
Nieminen on kirjoittanut ylioppilaaksi Joutsan lukiosta vuonna
1991.
S amo in rake nnu sinsinooriksi
Pohjois-Savors ammattikorkeakoulusta on valmistunut joutsalainen

Ilkka Hentinen.

Joutsan lukio
korisvoittoon
Hankasalmella
Joutsan lukio vieraili jo perinteiseen tapaan Hankasalmella pelaamassa monitoimitalon hienossa salissa korisottelun Hankasalmen lukion kanssa. Ottelu pelattiin sekajoukkueilla niin, etta kentalla oh
aina oltava vahintaan kaksi tyttod.
Ottelu alkoi tasaisena ja puoliajalla Joutsa johti kandella pisteelId. Toisella jaksolla seka onnistuttiin etta tehtiin virheita tasaisesti.
Lopulta Joutsa sai lisattya vahan
eroa voittaen viidella pisteelld eli
27-22.
Hankasalmen vahva hahmo oh
Jukka Puurajoka heitti perati 14
pistetta. Joutsan lukion pisteista 12
teki Arto Karppinen maiden vastatessa tasaisesti lopuista koreista.
Joutsan voittajajoukkueessa pelasivat Arton lisaksi Tomi Iikkanen,
Antti Vallaskangas, Antti Fieiska,
Markus Orpana, Arto Kotamaki,
Maria Karppinen, Silja Nieminen,
Hannele Valkonen ja Tiina Tarnmelin. wi.tc't 3

Ke 21.5. klo 19.00 Yhdessa elamaan - Laukaan kasvatusprojekti.
Anne Eskelisen luento Pohvinrinteen koulun vanhempainillassa.
Noin klo 20.00 Joutopaivat -96.
Aurin koisen avajaispai van tapahtumia.
To 22.5. ldo 7.30 Aaniradio-ohjelma. Lukion 2 B:n puheviestinnan
kurssi. Klo 7.30 Studiossa haastateltavana Joutopaivien toiminnanjohtaja Pend Urria. Klo 7.45 JaaIdekkopakiha. Tommi Vigman,
Toni Iikkanen, Juha Nieminen ja
Samuli Heikkonen.

To 10.4. klo 7.30 adniradio-ohjelrna. Lukion 2 A:n puheviestintakurssin radiotoitd: - Abiturienttien
ajatuksia kevaalla 1997, kirjastonjohtaja Raili Palanderin haastattelu
ym.
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Kunnassa pohditaan rehtorintoimien
erottami sta uudelleen

Sirkku Kerala
siirtyy rehtoriksi
Nastolaan
Ylaasteen rehtori Sirkku Kerala siirtyy taman lukukauden
jalkeen pois Joutsasta. Hanet on
valittu ylaasteen rehtoriksi Nastolaan. Sirkku Kerala on toiminut Joutsassa sekd ylaasteen etta
kirkonkylan ala-asteen rehtorina. Sirkku Kerala ehti toimia
Joutsassa kolme vuotta.
Sirkku Kerala on kuluvalla

luokkaretkimatkalla
viikolla
Tartossa eika Mind tavoitettu
kommentointia varten.
Joutsan kunnanhallinnossa
on juuri naina paivina keskusteltu siita, onko ala- ja ylaasteen
rehtorintoimien yhdistaminen
ollut hyva ratkaisu. Asiassa ei
ole kuitenkaan ryhdytty mihinkaan toimenpiteisiin.
224'

Pail oilua,
pesapailoilua
Taas on se aika vuodesta, kun
`palo", `koppi' ja muut pesapalloaiheiset huudot kajahtelevat Joutsan
lukion hiekkakentaltd. Nain jaakiekon MM-kisojen jalkeen on hyva
jalkeen paneutua suomalaisten
sallispelin, pesapallon, mutkikkaisiin kiemuroihin. Ideanahan pelissa
on saada pelaajat .juoksemaan ympad kentaa ilman paloja. Ennen
juoksemista on tapanduttava pallon
lyonti. Lyonnin jalkeen, olettaen,
etta lyOnti on laillinen, pelaaja voi
yrittad juosta seuraavaan turvapaikkaan, pesdan. Pesien ulkopuolelle
sijoittuneet rapylakatiset pelaajat
pyrkiva heitettamdan pallon pesdn
"omistajalle" (=pelaaja joka on pesassa rapylan kanssa) ennen kuin
juoksija on pesassa. Taman onnistuessa syntyy `Paloa' ei tule,
mikali pelaaja on pesassa ennen
kuin askettain lyoty pallo on heittetty pesaan. Takaisin lahtOpaikaan
eli ilman `paloa' pdastydan
pelaaja on tehnyt oman osuutensa
jajoukkue saa yhden juoksun. Kolmen 'palon' jalkeen pelaajat poukkoilevat kentalia epamairdisesti ja
laittavat rapylat kasiin -sd tai painvastoin. Pelissa on rnytis tuhansia
pienia kasitteita, joiden kasittelemiseen tdman lehden sivut tuskin riit-

Jos haluat nandd pesdpalloilun
todelliset kasvot niin tule seuraamaan mahtavaa pesdpalloiltapaivad
Joutsan lukion kentalle 27 paiva
kuluvaa kuukautta. Luvassa
tysvieras, taitavat cheeeleaderit, lupaava nuoriso-orkesteri, vohvelin
paistoa ja tietenkin kolme tasokasta
pelid joukkueina yldasteen dreamteam, lukion dreamteam ja sokerina
pohjalla opettajien joukkue. Tule
nauttimaan kesan avaijaistunnelmasta.
Imo ROMO
JOUTSAN LUKION OPPILASKUNTA

Uudet ylioppilaat
Joutsan lukiosta saa valkolakin tans kevaana 38 ylioppilasta.
Seuraavassa on ensin 3a-luokan 22 ylioppilaan nimet ja sen jalkeen
3b-luokan 16 oppilaan nimet.
Halme Mikko, Hovila Sanna, HOLM Kati, Jarvinen Niina, Karppinen. Maria, Kotamaki Arto, Kuitunen Anna, Levalahti Tuija,
Liukkonen Matti, Maunula Markus, Nieminen Maarit, Orpana
Markus, Pajunen Johannna, Pulkkinen Jenni, Pylvarfainen Merja,
Salo Tanja, Sarolahti Essi, Tammelin Tiina, Toivonen Taru, Valkonen Hannele, Virtanen Juha, Welling Annina, Hamalainen Juha,
Immonen Sarni, Kallioinen Katriina, Kangasvieri Jaska, Karppinen
Arto, Kiiskinen Karo, Kuitunen Elina, Nurminen Pasi, OtavaTiia,
Pasanen Mikko, Pankalthnen Antti, Rinne Jenni, Tarhonen Hannu,
Torppala 011i, Virtanen Suvi, Weijo Arttu.
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Lakkiaistunnelma
on turhan jaykka
Puuttuuko Joutsan lukion opettajakunnalta mielikuvitus? Mielestamme puuttuu. Nain lakkiaisten lahestyessa muistuu mieleen niin viime kevainen kuin sits edeltaneetkin
Joutsan lukion jarjestamat ylioppilasjuhlat, jotka yleisista tavoista
poiketen kuitenkin muistuttavat
enemman hautajaisia. Mollisoinnut
virittavat seka pianoa eta puheita,
joiden pitaisi olla ilontayteisia, onhan lakkiaispaiva ylioppilaalle tunnustus kolmen vuoden lujasta tyostä.
Mielikuvituksen puutetta osoittaa myos tapa, jolla ylioppilas lakitetaan. Sen sijaan, etta he olisivat
lavalla (tilan puutteeseen on turha
vedota!) kasvotusten sukulaisiin ja
ystliviin pain, heidat piilotetaan

Lakkiaistunnelma
on turban jaykkii

penkkirivien valiin. Selkakuvassa
ei ole sinansa valittamista, mutta
nakojaan opettajakunnan pitkaaikaisten periaatteiden ja perinteiden
mukaan olisi vahinko, jos ylioppilas saisi muistoksi valokuvan itse hhetkesta.
Emme voi vaittaa, etteivatko tilaisuudet olisi Meet juhlallisia,
mutta meno oli kuin kirkossa: jaykkyys teki tunnelmasta liian lattean.
Niinpa tulevien ylioppilaiden puolesta pyydatnme ja toivomme, etta
Joutsan lukion opettajakunta kayttaisi mielikuvitusta ja heittaisi turhan vakavuuden pois ja olisi iloinen
abiturienttien puolesta — kolmen
vuoden aherrus saisi silloin arvoisensa lopun.
"JUHLISSA" OLLUTTA

NAPIsEvAT - DOYEN 6TETAANPA
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Jenni Rinne, Joutsan lukio

Ita-Hameen

ylioppilaiden
(V)aatemainontaa

len nahnyt maailman
epakohdat. En historian kirjojen sivuilta
tai uutiskatsauksista, vaan
mainoksissa. Halusin kurkistaa tulevaisuuteen ennakoidakseni ensi kesan muotia,
mutta mita nainkaan! Joku oli
tiennyt turhamaisuudestani ja
kyvyttomyydestani ottaa,kantaa yhteiskuntamme jarjettomyyksiin. Han oli muuttanut
mainokset viestinviejiksi, jossa tavalliset kansalaiset ammattimallien sijaan muistuttivat meita kaikesta muusta
kuin vaatteista. Mainokset oli
riisuttu niin yksinkertaisiksi,
ettei henkiloilla ollut_ aina
vaatteitakaan yllaan. En voinut olla heradmatta valinpitamattomyydestani. Tandoin
kurkistaa mainoksen taakse ja
loysin sielta italialaisen miehen, Oliviero Toscanin.
"Jos olisin Jumala, hapeaisin luomaani maailmaa". - Tahan tapaan olen kuullut Toscanin julistavan. Rohkeutta

noksiin. Han odottaa uusia
mainoksia innolla ja uskoo
niiden myonteiseen vaikutukseen. Taustalla saattaa kuitenkin piilla ajatus yksilOn kyvyttomyydesta vaikuttaa yhteiskunnallisesti, ja luovuttajan nakemys siita, kuinka Benetton hoitaa ajattelun puolestamme.

N

akyva hyokkays yleista mielipidetta vastaan
herattaa pahennusta,
joka on mainonnan kannalta
Benettonille vahintaan yhta
tarkeda kuin ihailukin. Taivastelijoita saa samalla reseptilla kuin ihailijoita. Kaikki
eivat innostu rytmikkaisiin
jonoihin asetetuista pastellinvarisista kondomeista, sills se
on suora osoitus ehkaisyn hyvaksymisesta. Kaksi alastonta
erirotuista naista kannattelemassa kolmatta rotua edustavaa lasta herattavat ajatuksia
kaikesta muusta kuin vaatteiden ostosta. Benetton saa pi-

hanelta ei puutu, sills Italia on
hyvin katolinen vatic). Toscani ravistelee uskonnon nielemad maailmaa saadakseen
siihen muutaman itsendisen
ajatuksen. lhmisen sanotaan
olevan epaaito, jos han ei
pohdi olemassaolonsa merldtysta ja sits, mita ihmisyys oikeastaan on. Uskon taman
ajatuksen vaikuttavan Toscanin tyon taustalla. Hanen toistaan sateilee tyytymattOmyys
nykyiseen maaihnaan, epatoivo ihmisesta, joka yha harvemmin saa aikaan hyvaa.

L

Tian suuri osa meista
haluaa dad pohtimatta
syita ja seurauksia. Kysymykset omasta itsesta ja
suhteesta kanssaihmisiin ovat
hankalia ja siksi helposti
tyonnettavissa syrjaan. Olemme onnistuneet vieraannuttamaan itsemme maailmasta
vain elaaksemme itsellemme.
Toscani on ottanut tehtavakseen pelotella meita. Hanen
mainoksensa toimivat piik-

vittain ihrnisia punastumaan
inhosta ja kiukusta, sills sen
periaatteena on tuoda rava.Usti oma jyrkka mielipiteensä esille. Uskonto ei ole pyha
asia, ei liioin toisen ihmisen
vakaumus.

m

ielestani Benettonin
mainokset eivat
loukkaa yksiloita,
mutta joillekin yhteisOille ne
ovat myrkkya. Haavoittuvaisimpia ovat tarkat saannot ja
eettiset paamaarat omaavat
yhteisot. Niiden on sailytettava tietty arvovalta muuhun
yhteiskuntaan nanden ja Benettonilta loytyvat keinot thin
nolaamiseen kuin kyseenalaistamiseen. Monien kannalta olisi helpompaa, jos Toscani tyytyisi vain kuvaamaan
vaatteita kauniiden ihmisten
paalla. Paavin arvovallan ja
koko katolisen maailman kannalta saattaa olla ratkaisevaa,
mikali Benettonin ideologia
saa huiman suosion myos uskonnollisissa piireissa.

keina, jotka satuttavat kipeasti osuessaan kohteeseensa,
omaantuntoomme, jossa sijaitsevat kasityksemme hyvasta ja pahasta.

parhaita
aineita

Toscanin valokuvat eivat
esittele vaatteita. Suurten
muotitalojen naytokset hakevat julkisuutta fantasia-asuillaan, Benetton ideologiallaan.
Mainos ei tuttuun tapaan sisalla kuvaa vaatteesta ja hintalapusta, vaan kyseenalaisesta tilanteesta: pappi suutelee
nunnaa tai valkea susi nuolee
mustaa lammasta nenasta.
Ajatus suvaitsevaisuudesta
saa Benettonin nayttamaan itsenaiselta ja rohkealta tuotemerkilta. Kuluttajalta vaaditaan tiettya mielipidetta, jotta
han hakeutuisi kyseiseen vaateliikkeeseen. Henkilo, joka
on jo aiemmin hyvaksynyt
aatteet ihmisten tasa-arvoisuudesta, sodan mielettomyydesta ja uskonnon mielipidettä rajoittavasta voimasta,
ihastuu oitis Toscanin mai-

Benetton on kuin suoria sanoja laukova ihminen. Huomiota herattavalla tyylillaan
se saattaa voittaa ihailijoita,
mutta moth my6s pelkaa sits.
Jokaisella on yhta hyvat mahdollisuudet joutua Benettonin
uhriksi, mika lisaa sensuuria.
Kaikki maat eivat ole yhteiskunnallisten olojensa vuoksi
valmiita vastaanottamaan
Toscanin mainosten sanomaa.

M

aailmassa riittad aiheita, joita osoitella
sormella. Benettonilla on keinonsa saada julkisuutta ja meidat pohtimaan
tekojamme. Yield meidan aikoinamme Toscanin keinot
toimivat, mutta enta tulevaisuudessa? Ainaisiin nalkuttajiinkin totutaan, joten tarvitaan ehka uusia keinoja. Mutta tandan: vaatteet tulevat yha
myydyiksi — thin kuin aatteetkin.
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Joutsassa lakitettlin
38 uutta ylioppilasta
Sää oli suosiollinen uusille
ylioppilaille, joiden riemua
juhlisti ensimmainen kunnon kesapaiva. Joutsan lukiosta valmistui tans vuonna
38 ylioppilasta.
Vie la tan§ vuonna lakitusseremonia noudatteli perinteista kaavaa. Rehtori Rauno
KivistO viittasi puheessaan

kuitenkin mandollisiin muutoksiin tulevaisuudessa, koska ylioppilastutkinto on
mandollista suorittaa hajautettuna jopa kolmessa osassa. Lakkeja tullan jakamaan
marraskuussa aikaisempaa
enemman ja sen vuoksi myiis
syksyn ylioppilaille pitaa
saada samanarvoinen juhla.

Koulujen paattyessa palkittiin
ansioituneita -oppilaita stipendein.

Joutsan lukio
LC-Hartola: Jenni Rinne, AnnaMaria Vihtanen, Juha-Matti Vihtanen, Suvi Virtanen.
LC-Joutsa: Jenni Pulkkinen,
Sami Immonen, Niina Jarvinen,
Annina Welling.
LC-Joutsa/Jousa: Katriina Kallioinen, Karo Kiiskinen, Elina Kuitunen, Pasi Nurminen, Mikko Pasanen.
Merita Pankki: Hannele Valkonen.
Joutsan Osuuspankin ryhtisormus: Annina Welling.
Luhangan Osuuspankki: Silja
Nieminen, Tiina Tammelin.
Joutsan Seutu: Matti Liukkonen.
Valokuvien tuotosta jaettavat:
Lasse Pulkkinen, Ulla Rantanen,
Hanna-Maria Heikkonen, Elina
Metsanen.
Vuoden 1967 ylioppilaiden lahjoitus: Johanna Flinkman, Arja Halinen, Tomi Iikkanen, Ari Koivisto,
Mari Niemi, Tiina Niemi, Juha Nieminen, Ilona Savitie, Kati Suuronen, Antti Vallaskangas.
Ida Kilpisen rahasto:
Historian tutkielmasta: Matti
Liukkonen, Mikko Tamminen.
ATK-tyopajakurssin opinnaytteesta: Antti Kuitunen, Antti Pasanen.
Biologian ja psykologian tutkielmista: Suvi Virtanen.
Maantiedon tutkielmasta: Jenni
Pulkkinen.
Kuvaamataidon opinnaytteesta:
Eeva Hytonen.
Koululiikuntaliiton mitalit:
Kansainvalisesta rnenestyksesta
hi ihtosuunnistuksessa: Hannele
Valkonen.
Tyosta kouluyhteison musiikkiIiikunnan hyvalcsi: Annina Welling.
Nokian lahjoittamat kirjapalkinnot MAOL:n kilpailuihin:
Matematiikan perussarja: I.
Timo Ylonen, 2. Juha-Matti VihtaUudet ylioppilaat kunnioittivat isoisiemme muistoa viemallii ruusuja nen, 3. Ari Koivisto.
sankarihaudoille. Kuvassa ruusuja 1q4evat Antti Pankalainen (vas) ja
Fysiikan perussarja: 1. Tomi Iikko Pasanen.
kanen,
Juha-Matti Vihtanen, 3. Ari
/6 N

Koivisto, 4. Juha Nieminen.
Kirjapalkinnot:
Gummeruksen: Hanna-M
Heikkonen, Terhi Saarinen.
Pohjola-Nordenin: Antti
nen, Elina Metsanen, Anna-M
Vihtanen.
Saksan liittotasavallan suurli
tyston: Jenni Pulkkinen.

Ylioppilaat hymyilivat lakitusseremonian jalkeen helpottuneina ja syystakin. Olivathan he juuri painaneet
valkolakin.

12 vuoden tyon symbolin

Yidasteen uusi rehtori
Kolme haki
ylaasteen
rehtoriksi

arvostaa ammattiasioita

Kolme henkilod on hakenut
Joutsan yldasteen rehtoriksi. Hakijat ovat: Hartolan yldasteen rehtori
ja koulutoimenjohtaja, filosofian
maisteri Anneli Kangasvieri Joutsasta, filosofian maisteri Pasi Nasdnen Joensuusta, sekd Salpausseld.n
ythasteen vdliaikainen rehtori, liikuntatieteiden kandidaatti Tapio
Piesanen Jyvaskylasta.
Joutsan sivistyslautakunta valitsee rehtorin ensi viikon maanantai
na.
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Joutsan kunta
tukee lukion
koulumatkoja
Joutsan kunta tukee lukio-opiskelijoiden koulumatkoja. Kunnanvaltuusto pdatti tiistaina, etta kunta
maksaa kansanetake1aitoksen maksaman tuen omavastuuosuuden lukiolaisille. Ornavastuuosuus on 250
markkaa kuukaudessa oppilasta
kohden.
Lukion opiskelijoiden koulurnatkojen tukeminen siirtyy ensi lukuvuoden alusta kunnilta kansaneldkelaitokselle, joka korvaa yli 10
kilometrin pdassa koulusta asuvien
oppilaiden koulumatkat. Ilman
licunnan tiistaina tekemad padtosta
oppilaat olisivat kuitenkin joutuneet itse maksamaan 250 markan
osuuden rnatkoista kuukaudessa.
Valtuuston Naos koskee vain tulevaa lukuvuotta 1997-98.
Valtuuston padtaseen liitettiin
keskustan ponsi. Ponnessa toivotaan, etta sivistyslautakunta suhtautuisi oppilasmyenteisesti
tapauksiin, joissa koulumatka on
"hilkulla" eli hieLpn alle kymmenen kilometric. a
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Anneli Kangasvieri on tandn asti asunut Joutsassa mutta tehnyt tyotti
muualla. Yldasteen rehtorin tehtdvien rnyota myos tyo tulee omalle
paikkakunnalle.

Opintolaan tietokoneluokka

Joutsan kouluille hankitaan
tans vuonna lisaa tietokoneita
Joutsan kouluille hankitaan lisda
etokoneita. Samalla koulujen tie›koneet verkotetaan yhteen. Joutan kunnanhallitus hyvdksyi maaantaina 55.000 markan mdardraan koneiden hankkimiseen ja verottamiseen. Hanke on jo kaynnisi ja siihen saadaan avustusta opeishallitukselta.
Joutsan kunnanhallitus hyvaksyi

.4fr-

myos 120.000 markan mdardrahan
atk-luokan varustamiseen. Erilaiseen kurssi- ja koulutustoimintaan
tarkoitettu atk-luokka sijoitetaan
Opintolaan. Luokka tulee palvelemaan sekd Kansalaisopistoa, tyrivoimakoulutusta, maatalousoppilaitosta eta Kaakonseudun oppimiskeskusta.
Opintolaa tullaan todennakiii-

sesti saneeraamaan kevyesti vuosina 1998 ja 1999. Alustavissa suunnitelmissa on ollut muuttaa koko
talo kouitituskayttoon, jolloin kansalaisopiston, oppimiskeskuksen ja
maatalousoppilaitoksen toimistot
sijoitettaisiin nykyiseen asuntosiipeen.
Kunnanhallitus hyvaksyi Lisamdardrahoina myos 25.000 mark-

kaa oppilaswc:n rakentamiseen AT
gesseldn koululle sekd 50.00
markkaa hatapysaytysjarjestelmJ
asentaniiseen ja ilmastoinnin
rantamiseen yldasteen kasityoluol
kaan.
Mdardrahat tuodaan yield kut
nanvaltuuston hyvaksyttavaksi.

Lukion

liikuntapaivand
ei sade hairinnyt

Joutsan lukion opettajat Heikki Mattila (oik.) ja Marja 011ilainen
(3. vas) sekii dresdeniliiiset opettajat Thomas Gosdschick (2. oik.) ja
Uta Schuster (kesk.) ja oppilaat Katja Schnall (vas.) ja Anett Voss
suunnittelivat kansainviilistii yhteistyOprojektia.

Dresdenilaiset
virittelivat yhteistyiita.
Joutsan lukiolla
Joutsan lukio on saanut dresdenilaiselta Marie Curie -lukiolta
kiinnostavan yhteistyotarjouksen.
Dresdenilaiset ovat kehitelleet neljassa eri maassa sijaitsevien lukioiden valille EU-rahoitteista projektia. Marie Curie -koulun opettajat
Thomas Gosdschick j a Uta
Schuster seka oppilaat Katja Schnall ja Anett Voss vierailivat vajaan viikon ajan Joutsassa esiAelemassit ideaansa ja tutustumassa
Joutsan lukioon.
Saksalaisten lisaksi kolmivuotiseen projektiin on jo lupautunut
mukaan Sande vidervegaende skole
Norjasta seld. Crystelyk Lyseum
Hollannista. Joutsan lukion kielten
lehtorien Heikki Mattilan ja Marja 011ilaisen mukaan Joutsassa ei
ole yield paatetty, osallistutaanko
projektiin.
— Meille tama projekti on tullut
hieman yllattaen. Dresdenilaiset
jarjestavat jo syyskuussa suunnitteluviikon Saksassa, eik5 ole varmaa
ehdimmeko osallistua siihen, kertoi
Heikki Mattila.
Opettaja Uta Schusterin mukaan
kolmivuotisessa projektissa kasiteltaisiin kunakin vuonna eri aiheita.

Suunniteltuja aiheita ovat osallistujamaiden erot ja yhtalaisyydet, poliittiset ja sosiaaliset kysymykset
seka taide ja kulttuuri.
— Projekti kuuluu EU:n Sokrates-ohjelmaan. Tavoitteenamme on
lisata ymmartamysta eri maiden
koulujen valilla, kertoi Schuster.
Joutsan lukion dresdenilaiset
loysivat Thomas Gosdschickin pitkaaikaisen kirjeystavan, joutsalaisen Anita Peltolan kautta. Puolen
miljoonan asukkaan Dresdenista
saapuneet saksalaiset olivat hyvin
innostuneita joutsalaisista maisemista.
— Olemme yllattyneet siita,
kuinka pa1jon mukavia ihmisia
olemme tavanneet. Tama oh meille
ensimmthnen vierailumme Suomessa. Olimme ihastuneita luonnosta ja hiljaisuudesta, joka taalla
vallitsee, kertoi Uta Schuster.
Joutsassa dresdenilaiset majoittuivat Vallaspellon koululla. He
seurasivat viikon aikana Joutsan lukion opetusta ja pitivat muutamia
oppitunteja. Joutsan lisaksi saksalaisvieraat tutustuivat myos Jyvaskylaan ja Helsinkiin.
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MARKKU PARKKONEN

Jalkaparit ponnahtelevat hiekasta.
klidet kimmauttavat pallon kohti sinista taivasta. Kuuluu kannustusta.
kiljahtelua ja tuuletusta. On kaynnissii Joutsan lukiolaisten
kuuluva beach volley
eli rantapallo-ottelu Huttulan viheriolla.
Toisaalla seisotaan hievahiarnatta odottaen omaa vuoroa ilma-aseammuntaan. Keskitytiiiin jo omaan
suoritukseen ja annetaan keskittymisrauha tiihtaysvuorossa olevalle.
Koetetaan paasta jyvalle ammuntaurheilusta ala-asteen salissa Fero
Sieviisen asiantuntevalla opastuksella.
Tiistai-iltapiii vain ohjeimassa on
myos tennista ja sahlya. Veanderinniemessii paastaan taas kokeilemaan inelontaa ja kokemaan upeaa
painottomuuden tuntua kanootin lipuessa aurinkoisilla aalloilla loppukesan hellepaivasta nauttien. "Ihanaa kun kerrankin saastyttiin sateelta" huokailimme onnistuneen
1

LV

Yla- ja ala-asteen
johto erilleen
Joutsan kunnanvaltuusto pdatti
tiistaina, etta Joutsan-Luhangan
ylaasteen rehtorin virka voidaan
tayttad erikseen ja Pohvinrinteen
koululle voidaan valita oma johtaja.
Virkojen yhdistamisella on todettu
saavutettavan vain pienia saastoja,
noin 2500 markkaa kuukaudessa.
Nyt tehty Naos on voimassa
1.8.1997-31.7.2000. Taman jalkeen
asiaa harkitaan uudelleen.
Valtuustossa Marja-Leena Maunula totesi SDP:n ryhman puolesta
etta nyt puretaan vuonna 1994 tehtya saastopakettia, johon sisa1tyi
myos kylakoulujen johtajuuksien
siirtaminen koulutoimenjohtajalle.
Maunula totesi, etta kylakouluilla
on nyt mandollisuus myos vaatia
paketin purkamista omalta osaltaan.

Luton ystAvyyskoulun lahettilaat
Virosta vierailevat Joutsassa
Etelavirolaisen Kilingi-Nomme
Keskkoolin oppilaat ja opettajat
vierailevat Joutsassa 2.- 5. lokakuuta. Vierailijat haluavat nyt esittaytya myos muille joutsalaisille ja ystavillemme.
34 hengen vierailijaryhmassa on
mukana kaksi Iiikuntaryhmad ja
kolmen tytiin lauluryhma, jotka
esittaytyvat yleisolle perjantai-iltana 3.10. Joutsan lukiolla jarjestettavassa ohjelmaillassa.
Myos Joutsan lukio haluaa nain
kertoa ymparistolleen aktiivisuudestaan ja kansainvalisyystyOstaan, jota vaihto-oppilastoiminnan ja uusien EU-aktiviteettien
puitteissa kaiken aikaa viritellaan.

Esiintyjilla
huippumeriitit
Joutsassa keskustellaan parhaillaan siita miten meidan koululaitostamme voitaisiin kehittaa vireaksi ja vetovoimaiseksi. Voimme
vain ihmetella miten samankokoisen ja kasityksemme mukaan rajoitetuimmilla mandollisuuksilla varustettu virolainen koulu on paassyt
korkealle tasolle seka opinnoissa
etta niin sanotussa vapaa-aikatoiminnassaan. Tassa ominaisuudessa Kilingi-Nomme Keskkool on
mainio loyto lukion ystavyyskouluksi.
Lauluduo Liisi Koikson ja Siiri
Schmidt voitti tang vuonna ensimmaisen palkinnon Viron koululaisten valisessa kilpailussa. Liisi
Koikson, joka vieraili myos Joutoviime kesana, on voittanut
laulukilpailuja myi5s ulkomailla.
Tytot esiintyvat myos kolmen tyton
laulutertsettina ja heidan ohjaajanaan ja saestaianaan toimii Toomas
Voll, joka on tunnettu laulunopettaja paitsi Virossa myos ulkomailla.
Han johtaa myos tunnettua Eestin
neitojen kuoroa ja laulustudiota
"Yksi pieni Ho".
Illanvietossa esiintyvat myos
"Githa"-voimistelukerhon liikuntaryhmat, jotka ovat menestyneet
myos hyvin Viron nuorten mestaruuskilpailuissa. Eha Smolinan
ohjaama ryhma oli taman vuoden
kilpailuissa Viron paras 14-16 vuotiaitten sarjassa ja ryhma esittad
mm. pallo- ja - vanneohjelmia.

Eha Smolinan ohjaaman "Githa"-voimistelukerhon liikuntaryhmii voitti kind vuonna sarjassaan Vit.(
Nuorten mestaruuden.
Yhteysopettajanamme ja tulkkiMargit
namme toimineen
Schmidtin ohjaama 11. luokan (eli
lukion 2. vuosiryhman) Iiikuntaryhma voitti vuonna 1995 Viron
mestaruuden ja saavutti tans vuonna toisen tilan.

Vieraat majoittuvat
perheisiin
Kilingi-Nommen
Vierailevat
oppilaat ja opettajat majoittuvat
vierailun aikana perheisiin. Joitakin
oppilaita majoittuu myos ymparistokuntiemme koteihin, joten he saavat tuntumaa opiskelijoittemme
koulumatkoihin. Majoittajat on luvattu huomioida seuraavalla vastavierailulla Kilingi-Nommeen.
oppilaiden
Kilingi-Nommen
keskuudessa on tehty kysely mita

he odottavat suomenvierailultaan.
Monenlaisten odotusten joukosta
voidaan mainita ensinnakin halu tutustua Suomeen, suomalaiseen
kouluun ja halu oppia suomenkielta. He haluavat tutustua Suomen
kulttuuriin ja oloihin Suomessa ja
Joutsassa. Heita kiinnostaa Joutsan
lukion opetusjarjestelma ja olot,
kaikki oppilaiden mandollisuudet,
elaminen, harrastukset ja vapaaajan vietto, tyoskentelytavat ja ongelmat. He haluavat nanda mita
eroa maittemme ja koulujemme vaElla on, tutustua suomalaisiin perheisiin seka esiintya joutsalaisille ja
esitella meille harrastuksiaan.

Kolmas vierailu
Joutsassa
Nyt tapahtuva vierailu Kilingi-

NOmmen koulusta on jarjestykse
sa kolmas. Joutsan lukiolaiset ov
vierailleet Kilingi-Nommessa kak
kertaa, viimeksi noin vuosi sitte
Molemmat vierailut olivat eritta
antoisat ja onnistuneet.
Kilingi-Nomme on hiukan Jou
saa pienempi kaupunki, mutta st
koulussa on n. 700 oppilasta. Kail
ki kouluasteet, mytis esitoulu to
mivat toistensa yhteydessa paaosj
samassa suuressa koulukomplel
sissa. Koulussa on kaikkiaan 4
opettajaa. Kilingi-NOmme Kesl
kool sopisi hyvin myos muittt
kouluasteittemme ystavyy
kouluiksi.
Joutsan lukiolla pidettavaiin i
lanviettoon on vapaa paasy, mute
siihen myydaan ohjelmia vierail
joittemme matkakassan

Tasokkaita virolaisnuoria
Joutsan lukiolla
Joutsan lukion virolaisen ystavyyskoulun Kilingi-Nomme
keskikoolin laulaj at ja liikuntaryhmat tarjosivat viime perjantai-iltana lukiolla tasokkaan
musiikki- ja liikuntaillan.
Esiintyjista Liisi Koikson oli
joutsalaisille tuttu jo viime kesan Joutopaivilta. Han oli nyt

mukana tyttotertsetissa, johon
kuuluivat lisaksi Evelin Adasmson ja Siiri Schimdt.
Myos ystavyyskoulun liikuntaryhmat osoittautuivat
erittain taidokkaiksi Nuoret
ovat menestyneet kotimaassa
valtakunnallisissa kilpailuissa

aina mestaruuksiin saakka.
Kilingi-Nomme keskikool
on ollut Joutsan lukion ystavyyskoulu vuodesta 1989
saakka. Nyt viikonvaihteessa
se vieraili jo kolmarmen kerran
Joutsassa. Koulu sijaitsee Pfirnumaan maakunng,
t4,

ATK-hankintoj en
hyodyllisyys riippuu
ihmisten ideoista
Seutukunnan kouluilla viritellyt tietotekniikkahankkeet alkavat olla kunnossa
muutamaa viivastysta lukuunottamatta. Kaikille
kouluille hankittujen Internet-yhteyksilla varustettujen
koneiden Wend on hyva hiljentya miettimaan, mita koneilla aiotaan tehda.
Uuden tekniikan avulla voidaan
lahettaa sahkopostia amerikanserkuille Eugeneen tai toteuttaa takavuosien ajatus nakopuhelimesta
videoneuvotteluyhteydella, mutta
auttaako tarns oppimista? Joutsan
sivistystoimen johtajalla Jorma
Makisella on asiasta selva nakemy s
— Internet tai muukaan tekniikka
ei sinallaan auta tai helpota oppimista, mutta oikein kaytettyna se
tekee oppimisesta mielenkiintoisempaa. Jos oppia haetaan opettajan luennoimisen lisaksi aktiivisesti
tnyos oppilaiden taholta, saadaan
opetukseen vaihtelua ja nain opettajan rooli voi muuttua
jasta tiedonhaun yhteistyokumv
paniksi. Tekniikka antaa erilaisia
mandollisuuksia, tarvitaan vain
opettajien ideoita ja innostusta asiaan, Makinen sanoo.-

•

Joutsan lukio on pyrkinyt lisaamaan tietotekniikkaa opetuksessa
jo vuosikymmenien ajan. Oppilair
la on jo parin vuoden ajan ollut
mandollisuus valita viisi valinnaista kurssia tietotekniikkaa, ATK:n
perusteista ohjelmointiin. Vanha
tekniikka rajoitti kuitenkin opetusta.
— Aikaisemmin meld off-Kaytossa vain yksi modeemllinja, eli
vain yksi oppilas saa.ttoi_ kayttad
sahkopostia kerrallaan. TaIla hetkella 'sita voidaarkayttaa yhtaaikaa
kaikilta- seitsernalta .koneeItai.-Itiki- on tietotekniikanopettaja Keijo
Kurki sanoo. •
Myos koneiden kayttoa on vapautettu. Aikaiserninin luokan ovi
pysyi visusti lukossa, eika koneita
saanut kayttad valitunneilla ilman
erityisen hyvaa syyta.
— Emme talla hetkella . rajoita
tokoneiden kayttiia, ja toivommekin ettei avoimundesta aiheudu ongelmia. Peliluolaa ei koulussa kui..,tenk an. uoriteta, Kurki painottaa.

s
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Kuka korvaa
ihmelapset?
Joutsan koulujen ja kirjaston verkkotekniikasta vastaavat pitkalti joutsalaisopiskelijat Jaska Kangasvieri ja Pekka Nurminen. Huolenaiheena
onkin: mists saadaan jatkaja
poikien tekemalle tyolle?
— Pojat ovat ()fleet todeilinen pelastus. Mutta kun pojat
muuttavat koulutuksen vuoksi
pois paikkakunnalta, jaa verkkojarjestelma oman onnensa
nojaan, sills opettajien taidot
eivat riita pullataikinan lailla
kasvaneen tietotekniikkalaitteiston hallitsemiseen. Siihen
tarvittaisiin ammattitaitoinen
mikrotukihenkilo, opettaja
Juha Damskagg pohtii.
Aj atus mikrotukihenkilon
palkkaamisesta tuntuukin
luonnolliselta, sills jos ajatellaan koulujen, kunnanviraston
ja kirjaston koneiden nykyista,
maarda (varmasti lahella kuuttakymmenta), .riittaa Missal
aina huollettavaa ja paranneltavaa. Jo pelkka yllapito on tyiilasta. Mikrotukihenkilo voisi
myos konsultoida paikallisia
yrityksia tietokonejarjestelmien hankinnassa seka jarjestda
laitteistokoulutusta. Ja edellamainittujen kaltaisia hommia
loytyisi varmasti lisaa.
Asiaa kannattaa pohtia.
TOPLSUURONEN@SOLUTIONSFI

Elamysta ja luomisen tuskaa
esilla Joutsan virastotalossa
JOUTSA

Eero Rellman
Jokainen uusi ajatus ja virike
on tervetullut suomalaisen syksyn ankeuteen. Vastasataneen
ensilumen myota joutsalaista
syksyd piristamaan tuna tupsahti
lukion III luokan oppilaiden
tyOstama taidendyttely. Liki parikymmenta erilaista nakemysta
syntyi lopputyond teemasta Ihminen.
Kauniin leveasti ylasavoa
aantava kuvaamataidon opettaja
Jaana Kellberg on yhta poikkeuksellinen paikkakunnalla
kuin esille asetetut nayttelytyakin. Tavallisesti nuorella ihmisella murre tahtoo karista vuosien mittaan, Jaanan kotona Iisalmessa sits on vaalittu hellasti
aidin toimesta. Niinpa tyttokin
sen on pirteasti sailyttanyt.
Mutta miksi julkinen nayttely?
Opetussuunnitelmassa se sano, taan. Oppilaiden on viimeisend
vuotenaan tehtava oppilastyki ja
jarjestettava nayttely. Ja kun se
jarjestetaan, onhan se saatava
julkisesti naytille palautusta ajatellen. Miksi haudata hyvat tyOt
koulun seinien sisalle, kysaisee
Jaana.
Vaikka Joutsa poteekin tämankaltaisten nayttelyiden tilanpuutetta, sopii karajasali hyvin
tarkoitukseen. Naytte1yn anti
puhuttelee katselijaa. Teema
syntyi kandeksantoista silmaparin ja aivoituksen voimin.

Osa tunsi tekemisen, osa luomisen tuskaa, mutta niinhan se
on damassakin. Nakemyksia on
yhta monta kuin on nakijaakin.
Aiheet vaihtelevat tavanomaisista piirroksista varien, paperin,
saven, kankaan ja valokuvien
kautta tietokoneeseen. Viimeksimainitulla on aikaansaatu partkin tyota.
Lukion oppilaiden tyiit ovat
esilla ainakin taman kuun ajan
Virastotalossa aukioloaikoina.

EERO RELLMAN

Suvi Rossi kokosi valokuvista
kuvitteellisen Photo buildingin: Olkaa hyvti astukaa kir,4?"
jastoon.
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Lukiolaiset savayttayfit
taidenayttelyllaanv'

Veneentekija ja
kylaseppa aloittaa
Osterbergin hallis s a
JOUTSA

Eero Peltoniemi
Perinteisen puuveneen valmistus nayttad turvatulta Joutsassa. Nuori yrittaja Jukka
Halttunen on kaynnistamassa
yritystaan idyllisen Myllykosken partaalla sijaitsevaan Osterbergin halliin. Entisen konepajan suuressa moniosaisessa hallissa on viime aikoina toiminut
vain nuorisotyepaja ja osaa on
kaytetty kunnan varastotilana.
— Nyt olen remontoinut ylakerian asuntoa samalla kun lukion kuvaamataidon oppilasryhma- suunnittelee opettaja Jaana
Kellbergin johdo1la tyotilaani
sopivari varityksen Eikohan tassä aika pian loydeta sopivat vast ja paastaan maalaamaan ja sita mukaa nostamaan paikoilleen
veneiden ja hevospelien valmistukseen tarvittavat koneet ja laitteet, arvelee Halttunen.
Ensimmaisten vuosien aikana
ei ole suunnitteilla suurta tuotantoa. Yrityksen aloittamista on
suunniteltu jalat maassa yhdessa
Joutsan elinkeinojohtajan Jarmo Palmin kanssa. Seka hevosmiehilta saatu rohkaisu etta pan
vuotta sitten Jyvaskylan ymparistossa teetetty puuveneiden
kysyntaa selvittanyt markkinatutkimus johtivat viela nimettoman yrityksen perustamispaatokseenyo3,L
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lukion kolmasluokkalaiset ovat onnistuneet rakentamaan kerrassaan
allistyttavan taidenayttelyn virastotalon saliin. Pan viikkoa avoinna
oleva nayttely avattiin viime viikolla juhiavasti booleineen kaikkineen.
On suorastaan lohdullista havaita, etta keskella ankeinta syksya
koulussa viitsitaan ryhtya hankkeeseen, josta tuloksia tipahtelee meidan koulumaailman

Outi Sukasen tyossti on savihahmoja.
Nuornuden ryoppyavat ideat,
mandollisuuksien monipuolisuus ja
innostava ja herkkavaistoinen opettaja. Siina ainekset, joilla Joutsan

kin iloksi. Lukiolaiset olisivat varmaankin joka tapauksessa tehneet
lopputyonsa, mutta niiden naytteille asettaminen ja avajaisten jadestaminen oh ylimaardista ekstraa,
joka ansaitsee erityishuomion.
Juhlallisen avajaistapahtuman
jarjestaminen on todennakOisesti
ollut myos kannustimena siihen,
etta tehdyista triista valittyy Ovaldyttavasti nuorten taiteentekijoiden
maailmankuvaa ja ajatuksia.

Lukiola- isten nayttelyssa on kysymys abiturienttien kuvaamataidon lopputoista. Esilla ovatkin
hes kaikki ajateltavissa olevat taiteenmuodot maalauksista ja piirroksista valokuviin ja moderniin
kuvankasittelyyn tietokoneella. Tosin Antti Hovilan tietokoneella tekema runo- ja kuvateos on nahtavissa avajaisten jalkeen vain Joutsan lukion internet-sivuilla; nayttelytilaan tietokonetta ei jatetty.
Lukiolaisia lopputoiden tekemiseen luotsannut opettaja Jaana
Kellberg totesi nayttelyn avajaisissa, end kyseessa on ollut mittava ja
monimuotoinen prosessi, jonka aikana oppilaat ovat joutuneet mittaamaan omia kykyjaan monelta eri
kannalta. Uutena henkilond paikkakunnalle hiljattain taut Milberg
kiitteli myos sita, etta avajaistilaisuus houkutteli paikalle kiitettavasti vaked, joka kunnioitti tilaisuutta
juhlavaattein ja asiaankuuluvin on-.
nitteluseremonioin.
PIRKKO MAATTALA

Jaana Kellberg joutui
"vahingossa" Joutsaan
Jaana Kellberg katsoi
Joutsan sijainnin kartalta
vasta kun hanet oli valittu lukion kuvaamataidonopettajaksi. Hammastyksekseen
han huomasi, ettei tuleva
tyiipaikka ollutkaan PohjoisKarjalassa. Joutsa ja Joutseno olivat jalleen kerran menneet sekaisin.
Yllatyksen jdikeen edessa oli
selvitystyo uuden paikkakunnan
olemuksesta. Tuttavapiirin kautta
Joutsasta tihkui tyypillisia tietoja,
Joutopdivat, sahti ja lu onto.
— Kurssikaverini diti, Aulikki
Kangas, oli Joutsassa kuvaamataidonopettajana kuusikymmenluvun
lopussa ja hdn muisti paikkakunnan
luonnon ja asukkaiden hiihtoinnokkuuden erityisen hyvin. Joku ystavistani mainitsi Joutsasta myos hyvin grillikioskin, mutta muuten tietoni paikkakunnasta olivat hatarat,
Jaana Kellberg kertoo.
— Kylldhan muutto Helsingista
Joutsaan oli hyppy tuntemattomaan, mutta ihan hyvaksi hypyksi
se on osoittautunut. Urheiluinnostus on Joutsassa todella voimakasta, eika haittaa vaikka se tarttuisi
minuunkin.
paikkakunnilla on mandollista harrastaa monia asioita, kunhan kyldltd
loytyy henkilO joka saa muutkin
toimimaan. Jos esimerkiksi Seppo
Pankalainen ei asuisi Joutsassa,
olisi seudulla noin neljakymmentd
kuorotonta laulajaa.
Kuvaamataiteiden ongelmaksi
Jaana mainitsee tilojen hajanaisuuden.
—Joutsasta lOytyy maalaustilojen lisaksi keramiikkauuni, valokuvapimio ja kirjaston pieni ndyttelytila, mutta niista saataisiin enemman irti jos ne muodostaisivat yhtendisen taidepajan. Mybs kynnys
kuvataiteiden harrastamiseen tun-

Kuvaamataidon opettaja Jaana Kellberg puhui taiteentekemisen tarkeydesta lukiolaisten nayttelyn avajaistilaisuudessa.
tuu olevan korkea. Ihmiset pettyvat
helposti jos he eivat saa aikaan valokuvamaisia nakiiismaalauksia,
mutta taytyy muistaa end se on vain
yksi tie. Jos nakiiiskuvista malttaa
luopua, avautuu eteen aivan uusia
teita joita seuraamalla saattaa loytad • sen oman tyylinsd. Sita paitsi
kOmpelyys on kaunista kun se on
tehty rehellisesti, Jaana toteaa.

Savolaisuudesta ei
paase irti
Jaana on syntynyt Iisalmessa ja
hanen puheensa on hyvin ievveeta
savvoo. Kuuden vuoden opiskelu

Videoneuvottelulaitteet ylaasteelle:

Joutsalaisopet
opiskelivat Joutsassa,
opettaja istui Oulussa
Joutsan yldasteen atk-luokkaan
on hankittu videoneuvottelulaitteet.
Ensimmaiseksi uusien laitteiden
kayttOd testattiin opettajille tarkoitetussa "Tietotekniikka koulussa" opintokokonaisuudessa.
Puolenkymmentd Joutsalaisopettajaa istui toissa torstaina atkluokassa ja seurasi Oulusta tulevaa

Taideteollisessa korkeakoulussa ei
tiputtanut kielestd pois niita murresanoja ja -sanontoja, joita tavallinen toimitusharjoittelija ei ymmarTdssa. jutussa kdytetyt repliikit
Jaanan puheesta ovatkin vain kalpea yleiskielistetty versio alkuperdisestd.
— Ilmeisesti Helsingissa on niin
pa1jon savolaisia, ettei siella kukaan kiinnittanyt huomiota puheeseeni. Thalia Joutsassa murre on
kylld huomattu. Monille tuntuu olevan ihme,.kurt nuori puhuu murretta, mutta siihen mind olen jo pienesta pitden tottVnut.
TOPI SUURONEN

opetusta ttetokoneen —inudf.-11 ta.
Opetusta seurattiin tietoverkon vdlitykselld 16 eri pisteessa, Idhinnd
Mikkelin ladnin oppilaitoksissa.
— Tata koulutusta tuetaan 90
prosenttisesti EU-varoista. Nain
1,5-vuotisen opetuspaketin hinnaksi tutee vain 600 markkaa per henkilo, kertoi ythasteen rehtori Anneli
Kangasvieri.

.
— Opetuksella pyntaan parantarnaan opettajien taitoja tietotekniikan ja tietoverkkojen hyodyntamisessa. Anneli Kangasvieren mielesta videoneuvottelulaitteistoa voisi
hyvin hyodyntad muussakin koulutyossd. Mikali vastaavat laitteet
saadaan myos kylakouluille, voitaisiin niiden oppilaille jarjestaa opetustuntej a laitteistolla.
Joutsassa on koulutyiin ongelmana valinnaisten aineiden suppeus. Kaska oppilaita on vahan, ei vahemman kiinnostaviin valinnaisaineisiin saada ryhmid. Videoneuvottelulaitteiston avulla joutsalai set
oppilaat voisivat osallistua esimerkiksi Jyvaskylassa jdrjestettaville
oppitunneille oman koulunsa atk1uokasta.
,

Entisen ministerin pikakirja antaa raadollisen kuvan

Alhon ystavat ja viholliset
A rja Alhon Kafka kiivi media
PI. on pikakirja. Erosta ministerin paikalta on kulunut vasta kolme viikkoa, ja jo nyt tapahtumat
ovat kirjankansissa.
Alho perusteli tiedotustilaisuudessa kirjan julkaisemista sills,
etta han haluaa puhua suoraan
kansalle tiedotusvalineitten ohi.
Se on erinomainen ajatus, jos kirjoittaja on oma itsensa.
Kirjan piirtama omakuva voi
olla nakoinen. En voi vaittaa tuntevani Arja Alhoa. Han on ikatoverini, joten han jai mieleen teiniliiton joutsalaisena aktivistina
1970-luvun alussa. Sen jalkeen
olen seurannut katseella hanen
poliittista uraansa.
On ihailtavaa, etta Alho hankki
sairaanhoitajan koulutuksen, ja
teki tats vaativaa — ja oikeaa —
tyota. En epai1e hanen patevyytmutta en olisi halunnut olla
hanen potilaansa, sills yield
enemman kuin auttamaan ihmisia Arja Alho on syntynyt johtamaan meita.
Han on Poliitikko isolla peella.
Jos aikoo viedd asiaansa eteenpain, pitaa hankkia valtaa ja pysyd vallassa. Nousu huipulle vaatii tikapuiksi ihmisia. Siind syntyy ystavyys- ja vihasuhteita. Alhon uralla molempia on riittanyt.
Vanhan nyrkkisaannon mu-

kista, jonka Paavo Lipposen toivomus eroamisesta hallituksesta
vuosi sitten aiheutti. Han ei eronArja Alho: Kafka kavi mein&
nut. %ilia Alho teki periaatteessa
Tammi. 223 s. 97 mk.
oikein, sills ERM-jupakasta han
sai puhtaat paperit.
kaan politiikassa hankituista ysSama ominaisuus nayttaa auttavista on harvoin apua hadan taneen Alhon jaloilleen ministehetkel1a, politiikassa tulleista vi- rieron jalkeen. Muuten han ei olihamiehista on varmasti lisahar- si pystynyt kirjoittamaan kirjaanmia vaikeuksien kohdatessa.
sa.
Ada Alhon kirjan juoni olisi
karmea
jo mielikuvitustarinana.
Juoni olisi
Kun se rakentuu tapahtuneille
keksittynakin karmea
asioille, juoni on sitakin karJoskus poliittisella uralla jou- meampi. Ja kun kirjoittaja on
tuu aivan mandottomaan tilantee-, yield itse kokenut kaiken, tulos
seen, hirvean ryopytyksen kotrin mykistava.
teeksi. Nain kavi Aria Alholle
Alho kayttaa paljon tilaa tiedosyksylla 1995 Helsingin juhla- tusvalineitten arvosteluun. Se on
viikkojen sotkujen jalkiselvitte- oikein. Hants on lyoty niin pallyssa. Han joutui maksamaan ko- jon, etta on oikeus ja kohtuus isvan hinnan virheestlin.
ked takaisin.
Sille Alho ei kuitenkaan voi
Kirjasta nakyy hyvin, kuinka
Alho karaistui selvittydan juhla- mitaan, etta hanen kirjansa antaa
viikkojen ryopytyksesta. Hanelle joiltakin kohdin raadollisemman
kasvoi poikkeuksellinen kyky kuvan politiikan tapahtumista
sietad vaikeita tilanteita, ylittaa kuin mita toimittajat konsanaan
jopa mandottomia esteita. Aluksi raportoivat. Osapuoli kuvaa asiat
han reagoi samalla tavalla tunne- sattuvammin kuin paikalle osupohjaisesti kuin muutkin ihmiset nut Silminnakija.
vastoinkaymisiin, mutta pystyi
#S UNTO1HAMALAINEN
pian kovettamaan itsensa ja tais■ Kirjoit aja on elsingin Sanotelemaan.
Ilman tats ominaisuutta Alho mien politiikan toimituksen esiei olisi selvinnyt esimerkiksi sho- mies.

Uusia ylioppilaita
Joutsan lukiosta ovat ylioppilaaksi kirjoittaneet tang - syksyna
Teresa Hedman, Mia Lampinen,
Antti Lavia, Jouni Lehto ja Mikko
Tamminen.
i
to-

-

"Parempi myohaan,
kun ei milloinkaan

KIITOS Tale kaikille,
jotka muistitte minua
valkolakkini johdosta !

_

:11.

Ei Gaudearnusta syksyn ylioppilaille
Joutsan lukiosta syksylla ylioppilaiksi kirjoittaneet kokivat lakkiaisjuhlassaan pienoisen pettymyksen. Lakkiaiset jarjestettiin yhdessä lukion itsenaisyysjuhlan kanssa koulun ruokalassa lukion juhla- satin sijaan, vaikka salikin olisi ollut kaytettavissa. TilaistMden lakkiaisosuus kesti lasnaolleiden mukaan vajaat viisi minuuttia eikd
rehtori julistanut lakitettavia missaan vaiheessa ylioppilaiksi. Tilaisuudessa ei tayoskaan kuultu ylioppilasperinteisiin kuuluvaa Gaudeamus Igitur -laulua.
— Meille on toitotettu etta syksyn ylioppilaat ovat yhta arvokkaita
kuin kevaallakin kirjoittaneet, mutta ei se silts ainakaan koulun johdon puolesta vaikuttanut. Itse otin tilaisuuden lahinna huumorilla,
koska tiesin mita oli luvassa, mutta varmasti monen vanhemmat ihmettelivat koulun j&jestelyja, kertoo eras vastavalmistunut ylioppilas.
Vaan kuuluu lukioon hyvaakin. Maanantaina naki paivanvalon
ensimmainen oppilaskunnan julkaisema Pro Patria -lehti. Lukion
oppilaiden toisilleen tekema lehti on osoitus koulun toiminnan elpymisesta. Koulun sisalta nouseva aktiivisuus on parasta laaketta laskevalle oppilasmaarille. Pro Patrian paakirjoituksessa lehdelle luvataan jatkoa — sits mina.kin toivon.
TOPI St TURONEN

Joutsa muisti
ansiomerkeilla•
Joutsan kunta muisti itsendisyyspaivana pitkaaikaisia luottamushenkilOita ja tyontekijOita ansiomerkeilla:
KuTiainen ansiomki— 30
vuoden kunnallisesta 'palvelusta:
siivooja Irma Brofelt, laitosapulainen Marja-Liisa Dammert, perushoitaja Marjut Hintikka, luokanopettaja Jukka Kauranen, lehtori
Sisko Kauranen, rehtori Rauno Kivisto, konekirjoittaja Irja Lahti, palopaallikkii-vaestonsuojelupdallikkb Matti Pynnonen, erityisopettaja
Anja Tuominiemi, luokanopettaj a
Kari Tuominiemi, lehtori Kaija
Toyryla, lehtori Paavo Valkonen ja
lehtori Lea Viitala.
Hopeinen ansiomerkki 20 vuoden kunnallisesta palvelusta:
huoltomies Jarmo Heino, apulaiskanslisti Marja-Liisa Heino, toimistovirkailija Tuula Heino, kotiavustaja Elli Hokkanen, huoltomies
Seppo Hulikkala, luokanopettaja
Marja-Liisa Hayrinen, palkanlaskija Anne-Maria Immonen, perhepaivahoitaja Arja Kaikkonen, rehtori
Anneli Kangasvieri, perhepaivahoitaja Pirkko Kuisma, ravitsemustyonjohtaja Eira Kuitunen, laitosapulainen Kaarina Kuitunen, lehtori Tuula Kuitunen, sosiaalityontekija Anja Kuoppala, lehtori Keijo
Kurki, kanslisti Heli Kuurne, laitosapulainen Tuula Kuurne, siivooja Terttu Kuusimaki, maalari Matti
Laastola, apulaiskanslisti Kirsi
Lahtonen, perhepaivahoitaja Kaija
Laitinen, toimistovirkailija Anneli
Laitinen, perhepaivahoitaja Raili
Lamberg, kodinhoitaja Helena
Manninen, lehtori Heikki Mattila,
Juhani
talonmies-vahtimestari
sivistystoimenjohtaja
Moilanen,
Jorma Makinen, toimistovirkailija
Siiri Nenonen, kodinhoitaja Kaija
Niskanen, siivooja-talonmies Mirja
Nurminen, lehtori Marja 011ilainen,
kirjastonjohtaja Raili Palander,
maanmittausteknikko Reima Parkkonen, perushoitaja Raili Pessala,
lehtori Tuulikki Pulli, luokanopettaja Seppo Pankalainen, sosiaalijohtaja Ritva Paakkonen, maatalouslomittaja Sisko Romo, luokanopettaja Liisa Ronka, perushoitaja
Marja-Leena Sandelin, lehtori Eira
Sarolahti, talonmies Eero Sievanen,
siivoustyonohjaaja Hilkka Sievanen, apulaiskanslisti Pirjo Sipilainen, talonmies Ilmari Solatie, luokanopettaja Tellervo Suuronen, siivooja Toini SyrPaho, perhepaivahoitaja Airi Tenhunen, luokanopettaja Yrjo Tervala, kodinhoitaja Heli
Tiainen, perhepaivahoitaja Pirjo
Toivonen, lehtori Kaarina Torppala, lehtori Kaarina Tuominen, ohjaaja Riitta Turunen, kunnanjohtaja
Kyosti Uosukainen, lehtori Pirjo
Valkonen, •lehtori Sin o Yallaskangas, kodi4hoitaj a Ulla _yanhatalo,
lehtori Jonko Viitala ja vastaava
Thairaanhoitaj a Aino,Virtanen.

Sivistyslautakunta
ei yield tehnyt
lisamaararahaesitysta

Joutsan kunnan
koulurahoissa
on 679.000
markan apkko
s 2.412..-1/40
Joutsan sivistyslautaktinta on
ilmoittanut kunnahallitukselle,
etta Joutsan koulupuolen talousarviossa on noin 679.000 markkaa liian vahan rahaa. Lautakunta
ei kuitenkaan yield tehnyt esitysta
lisamaararahasta, koska se haluaa
tarkentaa todellisen rahantarpeen.
Sivistyslautakunta huomauttaa, etta kuluvan vuoden budjettia
leikattiin lautakunnan esityksesta
791.000 markkaa.
Lautakunta perustelee rahan
tarvetta peruskoulun kasvaneilla
henkilOstomenoilla seka Marjotaipaleen koulun maararahojen
leikkauksella.
Mikali Marjotaipaleen koulu
jatkaa ensi syksyna, kuten valtuusto on luvannut, se tarvitsee
sad rahaa 262.960 markkaa. Jos
koulu jatkaa ensi syksyna yksiopettajaisena, rahaa tarvitaan 11sää 203.000 markkaa. Vaikka
koulu lakkautettaisiin- lisarahan
tarve olisi tana vuonna' 80.000 r
markkaa.

_
Peruskoulujen kustannuksia
ovat lisanneet kolmen opettajan
airiyslomat, ylaasteen oppilasmadran kasvu, palkkojen nousu
virkaehtosopimuksissa seka opettajien elAejarjestelman muutos.
Pohvinrinteen koulun osalta palkkojen nousu ja ditiyslomat aiheuttavat 125.000 markan lisaraban
tarpeen.
Ythasteella oppilasmaard kasvaa kolmena perattaisena vuonna
yhteensa noin 40 oppilaalla eli 22
prosentilla. Ensi syksyna ylaasteella on 221 oppilasta ja koulun
tuntimadrad joudutaan nostamaan
noin 60 viikkotunnilla.
Oppilasmaaran kasvu ja palkkaratkaisut vaativat lautakunnan
mukaan 292.000 markkaa lisaa
ylaasteen palkkamenoihin.

Opettajienialvikisoissa
tuli mitaleita
KLL/OAJ:n talvikisoissa Ahtarin Mustikkavuorella Joutsan
Jukka Kauranen voitti kultaa
M55-sarjassa perinteisella tyylilla. Sarjassa kilpailtiin viiden kilometrin matkalla. Pronssimitalin
puolestaan otti samalla matkalla
sarjassa M60 Lasse Ronka.
Kaurasen voittoaika oli
14.11,7 ja ROngan pronssiaika

15.00,7.

Lti4
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Laaninhallitus antoi ratkaisun oppilaan kanteluun:

Rehtorin olisi pitanyt
informoida tasapuolisesti
yo-kirjoituksista';a2
Lansi-Suomen laaninhallituksen sivistysosasto on antanut ratkaisun Joutsan lukion oppilaan tekemasta kantelusta. Oppilaan
mielesta lukion rehtori oli kohdellut hanta eriarvoisesti.
Oppilas oli pyytanyt rehtorilta
lupaa suorittaa lukion aidinkielen
kurssit normaalista poikkeavassa
jarjestyksessa, jotta han olisi
paassyt osallistumaan aidinkielen
ylioppilaskirjoituksiin jo syksylla
1997.
Rehtori ei ollut suostunut
pyyntOon. Laaninhallituksen mukaan tama rehtorin ratkaisu oli aivan oikein tehty.
Rehtori oli antanut vildelle
muulle oppilaalle luvan osallistua

syksylla 1997 aidinkielen ylioppilaskirjoituksiin suorittamatta aidinkielen kurssia numero kuusi.
Tahankin -rehtorilla oli oikeus ylioppilastutkintoasetuksen mukaan.
Sen sijaan laaninhallitus katsoi, etta rehtorin olisi pitanyt oppilaiden edun ja tasapuolisen kohtelun nimissa Hallintomenettelylain mukaan informoida kantelun
tehnytta oppilasta siita mandollisuudesta, jonka ylioppilastutkintoasetus tarjoaa.
— Luokattoman lukion penisideahan on tehda koulunkaynti
oppilaan kannalta joustavammaksi, sanotaan laaninhallituksen
paatoksessa.

Joutsan lukiossa kokemukset
uudistuksista myonteisia
Joutsassa opiskeltiin kuluneena lukuvuotena
kohnatta vuotta uuden
lukusuunnitelman mukaan ja toista vuotta luokattomana lukiona. Kokemukset ovat olleet molenunista uudistuksista
voittopuolisesti myontei-

parikymmenta ammattikorkeakoulua – on ryhdytty vakavasti
harkitsemaan opetusjarjestelyja, joiden avulla lukiolaiset
voivat jo kouluaikanaan suorittaa yliopistollisia opintoja.
Kun verkottuminenkm on
edistymassa, tulee Lama jadestely mandolliseksi Joutsassakin muutaman vuoden tahtaimella.

SRL.

Ruusuja
sankarihaudoille

Rehtori Rauno Kivistti tarkastelee pfiattyneen lukuvuoden yleiskatsauksessaan, mita
seuraavaksi.

Lehtori Tuulikki Pulli puhui
"Ruusujen paivan" alkuhartaudessaan vorkulcasta, sen monimuotoisesta elinvoimasta.
Voikukan opetus on, etta esteita kohdatessa ei saa lannistua,
vaan tulee yrittaa nousta ylos
uudesta paikasta.

Yksilollisten opinto-ohjelmien muodostamismandollisuuksia tullaan edistamaan
antamalla opiskelijoille lushdollisuus vahta opintoja eri oppilaitoksista. Oppilaitosten rajoja pyritaiin madaltamaan.
—

— Kaytannon taitoj a opettavat oppilaitokset ovat talta
kaukana, mutta mandollisuuksia lienee avautumassa korkeaasteen koulutuksen suuntaan.
Eraissa yliopistoissa – maassammehan on 16 tiedekorkeakoulua, 4 taidekorkeakoulua ja

Vanhaa kaunista tapaa noudattaen Joutsan lukion ylioppilaat veivat ruusujaan sankarihaudoille seka Karjalaan jaaneiden vainajien muistorner-

Onnellisia ylioppilaita Joutsan koulumiiellii. Hannele Valkonen (vas.), Hanna
Kangasvieri.

honen, Karo Kiiskinen ja Jaska
yi

Joutsassa lakitettiin 38 uutta

c

Ki IWO

muistamisesta valkolakin
johdostap knob tele
kaikille kannusternisesta
saavuttaakseni sen.

Markus Maunula

KIITOS

muistamisesta
enni Pulkkinen

KIITOS

Valmistuneita
Joutsalainen Antti Hauvala on
suorittanut ylemman korkeakoulututkinnon maanpuolustuskorkeakoulun perustutkintaosastolla ja
valmistunut 4.6. Santahaminassa
yliluutnantiksi. 7 5 t 4/1
.

Hannele Valkonen

iimmin kiitos

lakkialspielvan
muistamisesta.
Annina

Pesiskarnevaali
piristi oppilaita ja
opettajia Joutsassa
Lukion kentiille kokoontui 27.5.
innokkaita pesiksenpelaajia kannustusjoukkoineen, joina toimivat
ylaasteen ja lukion oppilaat. Paikalle oli my8s saapunut lupaava joutsalainen bandi, joka oli koostunut
paikallisen lukion oppilaista sekii
lukion tyloista muodostunut tanssiryhma.
Ensimmainen peli lukion oppilaat vastaan opettajat pelattiin lievassa tihkusateessa, mutta onneksi
saa plan kirkastui. Pelistii muodostui todella tiukka, mutta lopulta se
paiittyi lukion niukkaan voittoon 43.
Toisessa pelissa opettajat pelasivat yliiasteen oppilaita vastaan.
Opettajat olivat ilmeisesti hieinan
vasahtaneita edellisesta pelista lukiota vastaan, sills ylaaste vei selvan voiton luvuin 17-5.
Loppuottelussa vastakkain pelasivat yliiaste ja lukio. Kumpikin
pani parastaan, mutta lopulta lukio
sal ansaitsemansa voiton luvuin
11-0.
Pelien jalkeen jokainen pelaaja
opettajineen kaikkineen keraiintyi
kiilaan palkintoja vastaanottamaan.
Ensin palkittiin joka joukkueesta
parhaat pelaajat. Ylliasteelta parhaina palkittiin Joni Niemi ja Anni
Saarela. Lukion pelaajista voiton
pokkasivat Silja Nieminen ja Vesa
Kuurne, kun taas opettajien par-

haimmistoksi valittiin Tuulikki
Pulli ja Paavo Valkonen.
Kun parhaat pelaajat olivat palkintonsa noutaneet, oli aika palkita
koko turnauksen voittajajoukkue
lukio. Lukion joukkueen kapteenille annettiin Enska lmmosen luovuttamana pesiipallomaila vuosimallia 1969. Mailasta tuleekin kiertopalkinto, joten nahtliviiksi jail, kenen kaappiin se ensi vuonna matkaa.
Tapahtuman jiirjestelyista vastasi lukion oppilaskunnahallitus seka
muutama muu yksityinen henkilo.
Jarjestelyt toimivat moitteettomasti, eikii pieni sadekaan haitannut
niiden kulkua. Yksi tapahtuman
vastuuhenkilo Iiro Romo toteaakin
etta jarjestelyihin on kulunut runsaasti aikaa.
– Tyota on ollut miltei liikaa,
han sanoo, mutta toteaa heti periiiin,
etta vaihtelu virkistaa.
– Talla tapahtumalla haimme
vaihtelua ja piristysta arkiseen koulutoimintaan. Ilmeisesti tama tavoite toteutui odotusten mukaisesti.
Lukion kentalla jarjestetty tapahtuma•oli samalla Suomen itsenaisyyden 80-vuotisjuhlavuoden
avajaistapahtuma.
ANNA ONALI

Anna Onali oli Joutsan Setalussa 9-luoklolaisten tyelltatoittelussa.
./ 57u, -1
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Joutsalaiset kannustivat ystavyyskoulun esiintyj

"Muodollisesti patevat" voimtelijat
saivat joutsalaispoikien aptit
Harras rivi lukiolaispoikia ihan
etupenkissa oli yleistina virolaisen
Kilingi-Nommen keskkoolin tytiiista koostuvalla Iiikuntaryhmalla.
Soijien neitokaisten Iiikehdinnan ja
taitavan lautun houkuttelemana oli
toki Joutsan lukion saliin saapunut
suuri joukko muutakin kansaa. Virolaiskoulun oppilaat vierailivat
kolmannen ke•ran Joutsan tukiossa.
Kilingi-Nommelaisista luultavasti tutuimmaksi on joutsalaisyleisolle kaynyt nuori laulutintunen
Liisi Koikson, joka esiintyi heinakuussa mg's Joutopaivilla. Perjanlain musiikkiosuuksissa kuultiin
niin solisteja, duettoja kuin mytis
kohnen tyton yhdessa inuodostamaa tertsettia.
Liisi Koikson kelpaisi bluesahtavine otteineen jo vaikka yokerhoon; nuorelle, mutta hammastyttavan ilmaisuvoimaiselle atinelie sopisi pehmea jazz kuin nakutettuna.
Tosin niin Liisin kuin muidenkin
laulu toimi myos yhta hyvin perinteisemmassii musiikissa.
Viihteellista varia saatiin mm.
tarkoituksellisen hamadvasti Abbatytoilta kuutostaneen dueton my,
ta: Liisi Koikson ja Siiri Schmidt
lauloivat Benny Anderssonin
Chess-musikaalin tahteja, joista
melodist kylla tunnetaan, vaikka
itse musikaali aikanaan Suomessa
saikin arvioitua vahemmiin kilnnostusta osakseen.
Virossa valtakunnallisille ykkossijoille pongahtaneet voimisteluryhmat osoittivat millaista hallit-

VIIKON
PLUSSA
Joutsalaiset saapuivat
sankoin joukoin seuraamoan virotaisten vieraidemme esityksid. Kuka
sanoi, eltei Joutsassa
osata arvostaa ktdttuuria.

is

tto

Joutsan lukio
mukana Sokratesohj elmassa
JOUTSA

fitSn41.- 2 YA, 41,Eero Reitman

Viron sodat neitoset nayttivat
joutsalaisyleisolle taidokkaan
voimistelun mallia.

keskittyneesti seurasivut Joutsan pojat varsinkin pe ►ja 11 voimisteluesityksiii. Hyva, etta myds
suosionosoituksia irtosi etenkin illan lopussa niin, etta viers e ai todennakoisesti mukava vaikutelma
takaldisesta yleisosta.

to ryhmaliikunta voi olla. Samaisen
koulun lapsiryhma esiintyi Joutopaivilla, mutta nyt satin lattian valtasivat kauniit nuoret naiset. Ohjelmassa oli kaikkea aerobickista pe-

rinteisempiin vanne-, patio- ja nauhanumeroi bin.
Sopivanmittaisen musiikki- ja
liikuntaillan paatti liikuntaryhman
vauhdikas rockkooste, jots Joutsan

lukion oppilaat kiitettavkannustivat muunkin yleisoicaan
houkutetlein kattentaputu Vieraiden ohjaajille jaettujetkasten lisaksi sanallisin kiitohuis-

tettiin aiheellisesti mybs adnentoistosta huolehtineita lukion poikia.
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PIRKKO MAATTALA

Joutsan koulutoimi on hyvaa
vauhtia kansainvEistymassa.
Paitsi etta Joutsalla on kummikoulu naapurimaassa Virossa, se
on mukana Sokrates-ohjelmassa,
joka jakaa Eurooppa-tietoa opettajien seka, oppilaiden keskuuteen. Joutsan lukion lisaksi mukana ovat oppiiaitokset Norjasta,
Hollannista seka Saksasta.
Joutsan edustajana Dresdenin
Marie Curie -lukiossa vieraili askettain lehtori Marja 011ilainen. Parhaillaan Joutsassa vierailulla ovat Dresdenista opettaSuzanne ja Thomas
jat
Gosdschick. Vaikka saksalaisvieraat ovatkin talla kertaa tomailemassa Joutsassa, se ei estanyt heita vetamasta yhdessa saksan tuntia.
Sokrates-ohjelmalla pyrithan poistamaan eri maiden
nuorten valisia epti- ja ennaldcoluuloja. Ohjelma on kolmivuotinen ja sen aikana tehdaan kussa-

kin opinahjossa mm. tuticielmia
ja laaditaan opituista asioista
kansio. Naita sitten vaihdellaan
maiden kesken, sanoo 011ilainen.
Ohjelmaan kuulu lisaksi opettaja- ja oppilasvaihtoa koulujen
valilla. Vaikka Euroopassa ollaankin, yhteinen kormnunikointilcieli on englanti.
Monimuotoisuudesta kertoo
se, etta 011ilaisen vieraillessa
Dresdenissa han opetti siella
ranskaa.
Saksankieli kuitenkin pienesta
ryhmastatin• huoiimatta pitaa
paataan pinnalla myos Joutsassa.
Valitettavasti kansalaisopistonkaan puolella sits el tata nykya
opeteta ja espanjankin opetuksen
taholla on ollut erititii ongelmia.
Sokrates-ohjelman tarkoituksena on tutustuttaa myos eri maiden jarjestelmat toisiinsa ja ottaa
sieltakin kautta kaikki oppi tatteen. Suuren osan ohjelman kuluista maksaa Euroopan unioni
ja tulot tata kautta ilmoitetaan jo
ecuina.

Uteliaisuus ajoi Viroon,
tuliaisiksi saatiin ystavia
■ Joutsan lukiolaisilla on ollut oivallinen mandollisuus seurata Viron kehittymista neuvostoajoista tahan paivaan ystavyyskoulunsa Kilingi-Nommen Keskkoolin kautta.
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hienoja.
— SAAB, jos joku ikaryhma
jaa valiin, eika passe Viroon tai
Kun joukko lukiolaisia suun- majoittamaan. Nyt olen itse paltaa Viroon, ei mielessa valky ai- jon aiempaa kiinnostuneempi
noastaan kuva ilmaisesta lomas- Virosta, pohtii Outi.
— Monelle nuorelle tekisi hyta. Matkalaisissa elaa myos halu
tutustua paikallisiin nuoriin ja vaa tutustua uusiin ihmisiin ja
nanda millaista elamad Virossa maihin. Jos ennen olikin ollut
ennakkoluuloja, ne kylla karisivietetalin.
Joutsalaisten Outi Sukasen, vat vierailujen aikana, uskoo
Johanna Flinkmanin ja Pekka Pekka.
Nurmisen mielesta seka oma
Joutsan lukion ja Kilingimatka syksylla 1996 etta viro- Nommen Keskkoolin ystavyyslaisten vastavierailu tans syksy- vierailut alkoivat vuonna 1989
na olivat kokemuksina todella virolaisten kylaillessa Joutsassa.
Anu Vertanen

Muutosta saatiin
seurata lahelta
Pelklcia huvimatkoja vierailut
eivat ole, vaan kyseessa on matematiikan lehtori Veli ThyryIan mielesta opintomatka. Vierailujen tarkoitukseksi Toyryla
nimetia kansainvalisyyskasvatuksen. Niiden kautta nuoret oppivat ymmartamaan erilaisia
maita.
— Melilla on mras ollut tilaisuus seurata Viron kehittymista
Neuvostoajoilta nykypiiivaan.
Mielestani virolaisilla on kova
halu paasta mukaan lansimaiseen elamantapaan.
Eraana osoituksena maan Iansimaistumisesta Toyryla pitaa
sits, etta joutsalaisten vieraillessa Virossa ensimmaista kertaa
vuonna 1990, kaupat olivat melko tyhjia ja elarna askeettista.
Toisella vierailulla 1996 asiat
eivat maa olleet fain.
- Virolaiset ovat saaneet vahalla uskomattoman paljon aikaan, Toyryla hehlcuttaa,
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Nuoret samanlaisia
Virossa ja Suomessa

Mytis jalkimmaisella matkalla
Outi Sukanen, Pekka Nurminen ja Johanna Flinkman pittiveit mukana olleet nuoret huomasivierailuja todella avartavina kokemuksina. He huomasivat mat- vat Viron lansimaistumisen,
kallaan ViroSsa, did nuoret oval siella. aivan samanlaisia kuin vaikka thyOs eliiman karummat
puolet esittaytyivat matkalaisilSuomessakin.

le.
— Kilingi-IZIommessa ,nuorille olivat tarkeita aivan samat
asiat kuin meillekin. Toisaalta
vierailun jalkeen oppi arvostamaan uudella tavalla kaikkea site, mita meilla on, sills maaseudulla olot vaikuttivat viela aika
ankeilta, Pekka pohtii.
— Kaupunkilaistytot halusivat pukeutua todella muodikkaasti, naisellisesti ja samankaltaisesti. Se oli outoakin, silla
Suomessa halutaan pukeutua
persoonallisesti, Outi ja Johanna
arvioivat.

Uudet ystfivfit
parasta antia
Nuorten mielesta vierailut
ovat avartaneet todella paljon.
Vuoroin on tutustuttu toisten
koulunkayntiin, elamantapaan ja
luonteeseen. Outi pitaa varsinkin omaa matkaansa opettavaisena kokemuksena.
— Oli mukavaa nanda itseni
ikaisia virolaisia nuoria ja kuulla
heidan ajatuksistaan ja elamasWan. Virolaisten elamaa sai seurata tosi lahella, art yovyimme
perheissa.
Perheiden elama oli ainakin
Pekan mielesta aivan samanlaista kuin kotona Suomessakin.
— Kun menin majoitusperheeni kotiin, perheen aiti katseli
Kauniita ja Rohkeita, han kertoo

KAIJA TOYRYLA

Vieraillessaan Virossa 1996 Joutsan lukiolaiset tutustuivat my6s omavaraistaloudessa eltivadn maatilaanf6pussa. Nuorten mielesto Virossa erot rikkaiden ja koyhien vdlilki olivat selveit
nauraen.
— Uusiin ihmisiin ja maahan
tutustuessa sai itselle uusia ajatuksia. Oli mukavaa huomata,
etta parjasi, vaikka ei osannutkaan kielta, Outi ja Johanna kertovat.
— Parasta naissa vierailuissa
on kuitenkin ollut se, eta ystavystyin sen tyton kanssa, jonka
perheessa asuin ja joka vieraili
meilla, Johanna lisaa.
Nyt syntyneita ystavyyssuh-

teita pidetatin ylla kirjeiden ja
sahkopostin avulla.

Viron koululaisten
tavat yllattivat
Mieleenpainuneimpia muistoja on virolaisten Joutsan lukiolaisille jfirjestamli juhla, jonka
ohjelmasta joutsalaiset eivat
aluksi tienneet mitaan.
— Virolaiset olivat tosi taita-

via laulajia. Jalkeen pain kuulimme, etta he olivat pelanneet
meidan nauravan heille. Se tuntui melko oudolta, mutta kai he
ajattelivat, ettemme arvostaisi
heidan taitojaan.
Muistoissa elda myos virolaisten koululaisten ahkeruus,
huolellisuus ja kilpailuhenki.
Nuoret kertovatkin tunteneensa
piston sydamessaan verratessaan
omaa opiskelua virolaisten tyy-

liin.
—Kouluissa oli tosi kova
Konlun seinilla oli kokeissa parlaiten menestyneiden
kuvia )a kokeiden tulokset. Seinalle
vaikuttl olevan virolaisnuorille tarkeli tavoite, Johanna arvelee.
— Siena oli myos paljon ankarampi kuri kuin meilla. Silti
nuoret uskalsivat kysella ja viii
tella tunneilla enenunan kuin
meilla, Pekka kiteytttia.

Koulunmaelle vai keskustaan?

Arkkitehti esitteli vaihtoehdot
kirjaston jQ liikuntahallin rakentamisesta
SUSANNA KANNINEN
•=. 11.•

Mia FOrnas ja Outi Sukanen kestillti Joutsassa.

Oppilasvaihdossa
kielitaito kohenee j a
ennakkoluulot karisevat

■ Joutsalainen Outi Sukanen ja vaasalainen Mia

FOrnas oppivat toisiltaan ruotsia ja suomea.
"Vaihdosta on varmasti hyotya yo-kirjoituksiin."
JOUTSA

Is/q-t?? ihasteli vaasalaisten puutarhoja,

Susanna Kanninen
Joutsalaisesta Outi Sukasesta
ja vaasalaisesta Mia FSrnasista
tuli kesan aikana hyvat ystavat.
17-vuotiaat tytot hakivat Oppilasvaihtoa yli kielirajojen -vaihto-ohjelmaan kevaalla ja saivat
ohjelman avulla mandollisuuden
vierailla toistensa luona kesalla.
Pohjoismaiset tiedotustoimistot Jyvaskylassa ja Vaasassa
ovat jo parin vuoden ajan koordinoineet vaihto-ohjelmaa. Ohjelma on tarkoitettu 12-18vuotiaille nuorille, jotka vaihtavat perheitli muutamaksi viikoksi. Perheet saavat sopia vierailun
yksityiskohdista keskenaan.
Tana vuonna ohjelmaan haki
86 nuorta. Keski-Suomesta hakijoita oli 22 ja loput olivat Vaasan seudulta. Tytot olivat kiinnostuneempia kohentamaan kielitaitoaan kuin pojat. Hakijoista
suurin osa oli 14-17-vuotiaita
tyttoja. Poikia hakijoista oli
kymmenen.
Mia liihti mukaan, kun hanen
aitinsa luki ohjelmasta paikallisesta sanomalehdesta. Outi puolestaan sai tietaa asiasta koulun
kautta.

jotka olivat todella upeita. Muuten Vaasasta jai mieleen men,
joka oli jatkuvasti lasna. Mian
perheella on mokki saaristossa,
ja kotona on paljon kuvia metesta ja veneista. Mia selittaa,
etta siella pojat kilpailevat yeneillaan ja tiedoillaan parhaista
vaylista, kun taalla sisamaassa
taas autot ovat tarkeita.
Vaasassa nuoret seuraavat
Ruotsin tapahtumia tiiviimmin
kuin Suomen.
— Me kuunnellaan enemman
ruotsalaisia yhtyeita ja luetaan
ruotsinkielisia lehtia, Mia kertoo. Se johtuu siita, etta Uumaja
on thin lahella.
Outin mielesta on kiva, etta
vaihto-ohjelmassa paasi asumaan omaan perheeseen.
— Suhteesta muodostuu henkilokohtaisempi ja perheeseen
voi pitaa yhteytta kesan jalkeenkin. Me ollaan Mian kanssa jo
suunniteltu mita me ensi kesana
tehdatin yhdessa, Outi toteaa.

Hyotyli yokuunteluun

Tytot pitavat tuttavuuttaan
hyodyllisena mytis ensi vuoden
ylioppilaskirjoitulcsia ajatellen.
Mia on lukenut suomea jo kolNuoret
mannelta luokalta
samanlaisia
— Minulla on hyva sanavaOutia ei jannittanyt lahtea rasto, mutta puhuessani olen
ruotsinkieliseen Vaasaan Mian saanut enemman varmuutta, Mia
luokse, vaikka he eivat pitaneet- sanoo.
kaan yhteytta ennen ensimmaisOutikin uskoo, etta ylioppilasta Outi lahetti muuta- kirjoituksissa kuullunymmartaman valokuvan itsestlian, jotta tnisen koe tulee olemaan kesan
Mia tunnistaisi httnet.
jallceen paljon helpompi.
Outin Mielesta suomenkieliset Talvella tytot aikovat
ja ruotsinkieliset perheeteivat myos kirjoitella toisilleen,

Joutsan kunnanvaltuutetut kuulivat maanantaina
Pirjestetyssa valtuustoseminaarissa arkkitehti Kauko
Landen ajatuksia uuden kirjaston ja liikuntasalin sijainnista ja olemuksesta. Tilaisuudessa esittivat nakemyksena mytis kirjaston, koulujen seka vapaa-aikatoimen
edustajat. Seminaarissa pohdittiin my/is auditoriotilojen
rakentamista kirjaston ja liikuntahallin yhteyteen.

Pesapallo/
jaakiekko

Pallokentta

Joutsan kunnanvaltuusto Minelee rakennushankkeita todennakoisesti joulukuun kokouksessaan.
Kauko Landen hahmottelemien sij oitusehdotusten lisaksi j ulkaisemme hanen muistiossa toteamiaan
plussia ja miinuksia eri vaihtoehdoista:

Kirjasto Yhdystien ja
Jousitien kulmaan
+ Parantaa kylakeskuksen y1eisilmetta
+ Tavoitettavuus on hyva.
+ Kirjastorakennus taydentaisi
tyhjantuntuista keskustaa.
+ Kidasto on pelkkana rakennuksena massaltaan suhteellisen
pieni ja edellyttaa ainakin ehdotuksen mukaisen kulttuuritorin rakentamista. Tori Lisa keskustan viihtyvyytta.
- Kokonaisuus jail hieman pirstaleiseksi. Parempi ja mielenkiintoisempi kokonaisuus saataisiin,
jos kirjasto ja Ala-Huliklcalan kartano voitaisiin nivoa yhteen.
- Perustamistyot kalliit runsaiden tayttdjen vuoksi, rakennuspaikka on montussa. Pihaa joudutaan
nostamaan noin 2-3 metric noin
2400 neliometrin alalta, minks kustannusvaikutus noin 200 000-250
000 markkaa.
- Kiinteistdn valvonta-, huoltoym. kayttokustannukset ovat kalliimmat, kun kyseessa on pienehlod,
erillinen rakennus.

Urheilukentta

muuhun kulttuuritoimintaan katevaa (nayttelyt, teemapaivat, tapahtumat, kahvi- ja ruokahuolto yleisotilaisuuksissa), tilojen monipuolinen samanaikainen kaytto saavuttaessa perheend tai ryhmana.
+ Mandollistaa suurienkin kulttuuri-, urheilu- ja muiden tapahtumien jarjestamisen.
+ Rakennuksen (rakennusten)'
perustaminen helppoa ja olennaisesti halvempaa kuin keskustan sijoitusvaihtoehdossa. Kiinteiston
valvonta ja huolto on halvempaa
isommassa yksikossa.
- Aiheuttaa ulkokenttien sijainnissa muutoksia, mm. pesapallokentan siirto. Siirrot saattavat kuitenkin parantaa alueen yleisilmetta
ja toimivuutta.

Yhteenrakentamisella
miljoonan saastot
SAVON1 IL

Kartoissa un esitetty arkkitehtt
Kauko Landentekemitt stjoitusehdotukset paaPiirteissadn. Ydemmassii kartassa on kirjaston ja liikuntahallin sijoitussuunnitelma
koulunntaelle. Ehdotukseen on sisiillytetty myds laajoja jarjestelyja ulkoliikuntapaikoista. Alemmassa kartassa on esitetty kirjaston sijoitus Yhdystien ja Jousitien
kulmaukseen.

Ala-Hulikkala

Kirkko

Kulttuurikeskus
koulunmaella
+ Kirjaston, auditorion ja liikuntahallin rakentamisen myota saataisiin tohninnallisesti erittain hyva
kokonaisuus, joka merkittavasti parantaa Kou Itunaen ulkonalcoa ja
liittyy oleellisena osana Koulunmaen ja urheilualueiden rakentamiseen. Lisiiksi kirjasto, auditorio, liikuntahalli ja lukio muodostavat yetovoimaisen kokonaisuuden, joka
lisaa kiinnostavuutta lukion oppilaista kilpailtaessa.

Kauko Landen selvityksen mukaan kirjaston, auditorion ja liikuntahallin yhteenrakentamisella saastettaisiin noin 1-1,5 miljoonaa
markkaa. Erillisina rakennuksina
liikuntahalli maksaisi noin 9-12
miljoonaa, kirjasto noin 6-8 miljoonaa ja mandollinen auditorio Iiitettyna toiseen rakennukseen noin 34,5 miljoonaa markkaa. Yhdistaminen pienentaisi myos kayttokustannuksia.
Kirjaston lisaksi muitakin tiloja
sisaltava kulttuurikeskus pitaisi
kaytannossa rakentaa porrastetusti
sits mukaa kuin valtion ja kunnan
rahoja on irrotettavissa hankkeisiin.

Kirjasto ministerion
listalla vuonna 2001

7.5 WIL -ttit
Tavoitettavuus hyva, vain toinen vaihtoehto.
noin 300 metric kauempana kuin
Kirjastotoiminnan kytkeminen

Joutsan kirjastonjohtajan Raili
Palanderin askettain saaman tiedon
mukaan Joutsan kirjasto on opetusministerion rahoituslistalla merkitty vuodelle 2001. Tama on Palanderin mukaan merkittava edistys;
mikali kunta saa omat paatoksensa
tehtya ripeasti, valtion rahoitus
nayttaa varmistuvan viimeistaan
vuodelle 2001.

