
Joutsa muisti 
ansiomerkeilla 

Joutsan kunta muisti itsendi-
syyspaivand pitkdaikaisia luotta-
mushenkiloita ja tytintekijoita an-
siomerkeilld: 

Kultainen ansiomerkki0 
vuoden kunnallisesta •palvelusta: 
siivooja Irma Brofelt, laitosapulai-
nen Marja-Liisa Dammert, perus-
hoitaja Marjut Hintikka, luokan-
opettaja Jukka Kauranen, lehtori 
Sisko Kauranen, rehtori Rauno Ki-
visto, konekirjoittaja Irja Lahti, pa- 

vae stonsuoj el upddllik-
kel Matti Pynnonen, erityisopettaja 
Anja Tuominiemi, luokanopettaja 
Kari Tuominiemi, lehtori Kaija 
Toyryld, lehtori Paavo Valkonen ja 
lehtori Lea Viitala. 

Hopeinen ansiomerkki 20 vuo-
den kunnallisesta palvelusta: 
huoltomies Jarmo Heino, apulais-
kanslisti Marja-Liisa Heino, toi-
mistovirkailija Tuula Heino, koti-
avustaj a Elli Hokkanen, huoltomies 
Seppo Hulikkala, luokanopettaja 
Marja-Liisa Hayrinen, palkanlaski-
ja Anne-Maria Immonen, perhepai-
vahoitaja Arja Kaikkonen, rehtori 
Anneli Kangasvieri, perhepaiva-
hoitaja Pirkko Kuisma, ravitsemus-
tyonjohtaja Eira Kuitunen, laitos-
apulainen Kaarina Kuitunen, lehto-
ri Tuula Kuitunen, sosiaalityonteki-
jd Anja Kuoppala, lehtori Keijo 
Kurki, kanslisti Heli Kuurne, lai-
tosapulainen Tuula Kuurne, siivoo-
ja Terttu Kuusimdki, maalari Matti 
Laastola, apulaiskanslisti Kirsi 
Lahtonen, perhepaivahoitaja Kaija 
Laitinen, toimistovirkailija Anneli 
Laitinen, perhepaivahoitaja Raili 
Lamberg, kodinhoitaja Helena 
Manninen, lehtori Heikki Mattila, 
talonmies-vahtimestari 	Juhani 
Moilanen, 	sivistystoimenjohtaja 
Jorma Makinen, toimistovirkailija 
Siiri Nenonen, kodinhoitaja Kaija 
Niskanen, siivooja-talonmies Mirja 
Nurminen, lehtori Marja 011ilainen, 
kirjastonjohtaja Raili Palander, 
maanmittausteknikko Reima Park-
konen, perushoitaja Raili Pessala, 
lehtori Tuulikki Pulli, luokanopet-
taja Seppo Pankildinen, sosiaali-
johtaja Ritva Pdakkonen, maata-
louslomittaja Sisko Romo, luokan-
opettaja Liisa Ronk5„ perushoitaja 
Marja-Leena Sandelin, lehtori Eira 
Sarolahti, talonmies Eero Sievanen, 
siivoustyonohjaaja Hilkka Sievd-
nen, apulaiskanslisti Pirjo 
nen, talonmies Ilmari Solatie, luo-
kanopettaja Tellervo Suuronen, sii-
vooja Toini Syrjaaho, perhepaiva-
hoitaja Airi Tenhunen, luokanopet-
taja Yrjo Tervala, kodinhoitaja Heli 
Tiainen, perhepaiy5hoitaja Pirjo 
Toivonen, lehtori Kaarina Torppa-
la, lehtori Kaarina Tuominen, oh-
jaaja Riitta Turunen, kunnanjohtaja 
Kyosti Uosukainen, lehtori Pirjo 
Valkonen, lehtori SiMQ VaIlaskan-
gas, kodi0oitaja Ulla Vanhatalo, 
lehtori Jduko Viitala ja vastaava 

Thairaanhoitaja Aino.Virtanen. 

Sivistyslautakunta 
ei yield tehnyt 

lisandararahaesitysta 
Joutsan kunnan 
koulurahoissa 

on 679.000 
markan ahgliko , .e.-4-t274to 

Joutsan sivistysfautakunta on 
ilmoittanut kunnahallitukselle, 
etta Joutsan koulupuolen talous-
arviossa on noin 679.000 mark-
kaa liian vahan rahaa. Lautakunta 
ei kuitenkaan viela tehnyt esitysta 
lisamaararahasta, koska se haluaa 
tarkentaa todellisen rahantarpeen. 

Sivistyslautakunta huomaut-
taa, end kuluvan vuoden budjettia 
leikattiin lautakunnan esityksesta 
791.000 markkaa. 

Lautakunta perustelee rahan 
tarvetta peruskoulun kasvaneilla 
henkilostomenoilla seka Marjo-
taipaleen koulun maararahojen 
leikkauksella. 

Mikali Marjotaipaleen koulu 
jatkaa ensi syksyna, kuten val-
tuusto on luvannut, se tarvitsee 

rahaa 262.960 markkaa. Jos 
koulu jatkaa ensi syksyna yksi-
opettajaisena, rahaa tarvitaan 
sad 203.000 markkaa. Vaikka 
koulu lakkautettaisiitr, lisarahan 
tarve olisi tang vuonna 80.000 
markkaa. 	 1 

Lansi - Suomen laaninhallituk-
sen sivistysosasto on antanut rat-
kaisun Joutsan lukion oppilaan te-
kemasta kantelusta. Oppilaan 
mielesta lukion rehtori oli kohdel-
lut hanta eriarvoisesti. 

Oppilas oli pyytanyt rehtorilta 
lupaa suorittaa lukion aidinkielen 
kurssit normaalista poikkeavassa 
jarjestyksessa, jotta han olisi 
paassyt osallistumaan aidinkielen 
yhoppilaskirjoituksiin jo syksylla 
1997. 

Rehtori ei ollut suostunut 
pyynt0n. Laaninhallituksen mu-
kaan tarna rehtorin ratkaisu oli ai-
v an oikein tehty. 

Rehtori oli antanut viidelle 
muulle oppilaalle luvan osallistua 

Peruskoulujen kustannuksia 
ovat lisanneet kolmen opettajan 
diriyslomat, ylaasteen oppilas-
maaran kasvu, palkkojen nousu 
virkaehtosopimuksissa seka opet-
tajien elakejarjestelma"n muutos. 
Pohvinrinteen koulun osalta palk-
kojen nousu ja aitiyslomat aiheut-
tavat 125.000 markan lisarahan 
tarpeen. 

Ylaasteella oppilasmaara kas-
vaa kolmena perattaisena vuonna 
yhteensa noin 40 oppilaalla eli 22 
prosentilla. Ensi syksyna ylaas-
teella on 221 oppilasta ja koulun 
tuntimadrad joudutaan nostamaan 
noin 60 viikkotunnilla. 

Oppilasmaaran kasvu ja palk-
karatkaisut vaativat lautakunnan 
mukaan 292.000 markkaa lisad 
ylaasteen palkkamenoihin. 

Opettajien---  
talvikisoissa 
tuli mitaleita 

KLL/OAJ:n talvikisoissa Ah-
tarin Mustikkavuorell a Joutsan 
Jukka Kauranen voitti kultaa 
M55-sarjassa perinteisella tyylil-
la. Sarjassa kilpailtiin viiden kilo-
metrin matkalla. Pronssimitalin 
puolestaan otti samalla matkalla 
sarjassa M60 Lasse Rtinka. 

Kaurasen voittoaika oli 
14.11,7 ja Rongan pronssiaika 
15.00,7..# 

syksylla 1997 aidinkielen ylioppi-
laskirjoituksiin suorittamatta ai-
dinkielen kurssia numero kuusi. 
TahankinTehtorilla oli oikeus yli-
oppilastutkintoaseruksen mu-
kaan. 

Sen sijaan laaninhallitus kat-
soi, etta rehtorin ()Hsi pitanyt op-
pilaiden edun ja tasapuolisen koh-
telun nimissa Hallintomenettely-
lain mukaan informoida kantelun 
tehnytta oppilasta siita mandolli-
suudesta, jonka ylioppilastutkin-
toasetus tarjoaa. 

— Luokattoman lukion perus-
ideahan on tehda koulunkaynti 
oppilaan kannalta joustavammak-
si, sanotaan laaninhallituksen 
pdatOksessa. 

Laaninhaiiitus antoi ratkaisun oppilaan kanteluun: 

Rehtorin olisi pitanyt 
informoida tasapuolisesti 

yo-kirjoituksista' 



Joutsan koulujen oppilasennusteet 
1998-2004 

(Ilman esiopetusoppilaita) 
Pohvinr. 	Angess. 	Mad ot. 	Mieskonm. 	Pap p. 

97-98 227 40 11 20 24 

98-99 215 38 12 19 20 

99-00 204 32 13 21 20 
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02-03 201 24 15 27 16 

03-04 205 17 11 28 17 

04-05 203 18 9 27 16 
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Filosofi Esa Saarinen keskusteli ennen luentoaan lukion talonmiehen Juhani Moilasen kanssa. Kuva on sikali epdr ilu , etta suurin os 
oh naisia. 



Valtuusto sanoi sanansa toisen kerran 

Joutsan uusi kirjasto 
tutee Koulumaelle 

Joutsan 	kunnanval- 
tuusto sailytti selkein  aa-
nestysluvuin aiemman 
paikkapaatoksensa: Jout-
san kirjasto rakennetaan 
Koulumaelle. Entisen 
paatoksen sailyttamisen 
puolesta aanesti 17 val-
tuutettua. Yhdeksan val-
tuutettua olisi ollut valmis 
ottamaan asian uudelleen 
kasittelyyn. Yksi aanesti 
tyhj aa. 

Joutsan 	kunnanv al- 
tuuston ripeassa kokouk-
sessa kerrattiin lyhykai-
sesti kaikki kirjastokes-
kustelussa jo useaan ker-
taan esitetyt nakokulmat. 

Keskustan ja kokoo-
muksen ryhmat totesivat, 
etta keskusteluissa ei kan-
salaisadressista huolimat-
ta ole esitetty mitaan olen-
naisia uusia paikkapaa-
tokseen vaikuttavia seik- 

koja. Tasta syysta molem-
pien ryhmien mielesta oli 
syytd sailyttaa joulukuus-
sa luvuin 19-6 tehty ad-
nestyspdatos Koulumaes-
ta voimassa. 

Sosiaalidemokraatti-
nen ryhma toi kantanaan 
esiin -lahinna kaiken sen, 
mita kirjastokeskustelussa 
Saastolan tonttia kannat-
taneet ovat todenneet. 
Ryhman mielipiteen esit-
tanyt Reijo Hamina syyt-
ti lisaksi.kunnanhallitusta 
asian liian nopeasta kasit-
telysta seka siita, etta kun-
nanhallitus ei arvosta kun-
talaisten mielipidetta. 

Sitoutumaton keskus-
talainen Antti Kotimaki 
teki Arto Holtan (krist.) 
kannattaman 

etta paikka-asia oteg. 
taan kokonaan uudestaan 
kasittelyyn.  

Kokoomuksen Kaler-
vo Friman kommentoi 
koko kaytya keskustelua 
toteamalla, etta sita ei oi-
keastaan olisi pitanyt sal-
lia  Han viittasi 
kunnanhallituksen aiem-
paan paatokseen olla teke-
matta asiassa uutta esitys-
ta. Kunnanhallitus paatyi 
Ulan sen vuoksi, etta kun-
nanvaltuusto oli joulu-
kuussa tehnyt asiassa sel-
kean aanestyspdatoksen 
Kouhunden puolesta. 

Valtuuston puheenj oh-
taj a Terttu Hentinen rat-
kaisi tilanteen kuitenkin 
niin, etta valtuusto voi 
keskustelun siina vaihees-
sa danestaa siita, ryhdy-
taanko kirjaston paikka- 

- asiaa kasittelemaan uu- 
destaan. Ei siis ryhdytty. 

Joulukuussa 	tehdyn 
pa5toksen sailyttamisen  

puolesta aanestivat Rauno 
Ahola, Kalervo Friman, 
Pekka Hentinen, Terttu 
Hentinen, Anja Jarvinen, 
Eino Kokko, Erkki Laiti-
nen, Heimo Latva, Heikki 
Paalanen, Pirjo-Liisa Ra-
sanen, Marjatta Saarinen, 
Pentti Sukanen, Topi Suu-
ronen, Tero Toivonen, 
Teuvo Tuominen, Veli 
Toyryla ja Juhani Virma-
nen. 

Asian uudelleen kasit-
telyn puolesta aanestivat 
Reijo Hamina, Arto Holt-
ta, Olavi Koskinen, Antti 
Kotimaki, Hannu Loippo-
nen, Marja-Leena Maunu-
la, Seppo Soilu, Aino So-
latie ja Sauli Tururtem 
Tyhjaa aanesti Veikko Sa-
komaa. 

PIRKKO MAATTALA 
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Joutsan lukio sal 2000 ecua 
nuorisotutkimukseen 

Euroopan unionin Sokrates - 
tdimintaohjelmasta myOnnettiin 
J. utsan lukiolle eurooppalaisten 
k ulujen yhteistyossa tekemaan 
niorisotutkimukseen 2000 ecua 
e noin 12 000 markkaa. Oppilai-
d n tekemalla tutkimuksella on 
t koitus edistaa eurooppalaisten 

elten ja kulttuurien tuntemusta. 
R. at on varattu kolmen vuoden 
t nnintaan ja niilla on tarkoitus 
k ttaa muun muassa materiaali-
k luja. 

Joutsan Auld° tyoskentelee 

yhdessa saksalaisen, norjalaisen 
ja hollantilaisen lukion kanssa. 
Kolmivuotisen toimintahankkeen 
ensimmaisena vuonna on tarkoi-
tus tutkia 16-17 vuotiaita nuoria 
ja heidan arvomaailmaansa, har-
rastuksia ja elarnantapoja. Tutki-
musta tullaan tekemadn haastatte-
lujen, essee -kirjoitusten, Inter-
net-sivujen seka videofilmien 
avulla. Oppilaiden tuottama mate-
riaali kaannetaan englanninkieli-
seksi ja saatuja tuotoksia vaihde-
taan. eri ,koulujen vall.11a, lehtori 

Marja 011ilainen kertoo. 
Lehtori Paavo Valkosen mu-

kaan hankkeesta on hytitya mo-
niin kouluaineisiin. 

— Oppilaat tekevat itsenaisesti 
tutkimuksia eri elamanaloilta, 
muun muassa uskontoon, terveys-
tietoon ja musiikkiin liittyen. Us-
kon, etta oppilaat innostuvat ai-
heesta ja tekevat hyvad pr:aa Jout-
salle. 

Lukiolaiset aloittavat projektin 
vat teglun tarnan kevaan aikana. 

b-'' 

.1 



Vihtanen 
my& fysiikan 
olympialaisiin 
JOUTSA 

Lukiolaiset 
tiesivat eurovastaukset 

Keskisuomalainen 

Juha-Matti Vihtanen Joutsan 
lukiosta lahtee myos edustamaan 
Suomea kansainvalisiin fysiikan 
olympialaisiin Islantiin. Vihta-
nen sijoittui toiseksi Jyvasky1as-
sä jarjestetyssa karsintakilpai1us-
sa, johon oh kutsuttu 17 osanot-
tajaa ylioppilaskirjoitusten pe-
rusteella. 

Fysiikan olympialaiset pide-
taan Islannissa heinakuussa. 
Suomea edustaa niissa viisihen- . 

kinen joukkue. 16-44 4;64,69 

Lukiolaisille jarjestetyn Euro-
mittaa-tietokisan parhaimmaksi 
selviytyi Joutsan lukiossa joutsa-
lainen Tuukka Hentinen. Kilpai-
lussa oh kaikkiaan 50 EU:ta kasit-
te1evaa kysymysta, joista piti vali-
ta oikea vaihtoehto. 

Paikallisen kisan EU-tiedotuk-
sen ohjeiden perusteella arvostel-
leen Paavo Valkosen mukaan ki-
saan osal1istuneet 1. ja 2. vuosi- 

kurssin 33 oppilasta osoittivat 
olevansa hyvin perilla unionin ny-
kypaivasta. 

Kolme parasta joutsalaista vas-
tausta lahetettiin jatkokisaan. 
Kuusi parhaimmin vastannutta 
Joutsan lukiolaista olivat: 1) 
Tuukka Hentinen, 2) Mirja Oksa- . 
nen, 3) Anna Tuominen, 4) Sari-
anna Lampinen, 5) Atte Niemi, 6) 
Han n am ari Koivikko. /tote 

Tyoryhma katkaisi lupaavan ideoirmin 
Maanantai-iltana 	Joutsen- 

lammella jarjestetylla yrittajien 
ja kouluvaen yhteistapaamisella 
oli erinornaiset edellytykset on-
nistua. Yrittaj at ja kouluvaki is-
tuivat saman poydan daressa 
keskustelemassa yrittajyyskou-
lutuksen kaynnistamisesta nun 
peruskouluissa kuin lukiossa-
kin. Mutta jokin meni pieleen. 

Yrittaj akoulutuksen tarkoi-
tuksena ei o1e tehda kaikista 
yrittajia, vaan opettaa koululai-
sine tyoelamassa vaadittavia 
taitoja ja arvoja, kuten rehelli-
syys, vastuu omasta oppimises-
ta ynna muita hyvia asioita. Ta-
paamisessa todettiin yhteisesti, 
etta yhteistyota yritysten ja op-
pilaitosten valilla ei juurikaan 
ole ollut. Tilaisuuden aluksi 
hanketta esiteltiin eri nakokul- 

mista ja innostus asiaan vaikutti 
molemminpuoliselta. 

Jossain vaiheessa ajatuksia ja 
esityksia efi toimintamuodoista 
alkoikin syntya. Puhuttiin jopa 
yrittajien ja opettajien tyopaik-
kavaihdosta seka opiskelijoiden 
kayttamisesta tulkkeina erilai-
silla messuilla. Mutta juuri he-
delmallisimman keskustelun ai-
kaan se tapahtui. Paatettiin pe-
rustaa tyoryhmil. Juuri kun yrit-
tajien ja opettajien yhteinen kie-
li loytya! 

No joo, tyoryhman perusta-
minen saattaa olla jossaldn tapa-
uksessa ihan toimiva ratkaisu, 
mutta ainakin maanantain koko-
ukselta se tyrehdytti ideasuonen 
taysin. Keskustelu kaantyi hen-
kilovalintoihin ja kokouksen  

anti kuihtui siihen. Itse olisin 
halunnut kuulla ainakin opetta-
jien mielipiteita ja nakemyksia 
yhteistyon kaytannon toteutuk-
sesta ja erityisesti tyoharjoitteli-
joiden tyopalkkiokysymykses-
tä. Sind en usko, eta nuorilla 
riittaa intoa tehda talkootyota 
vain mukanaolon riemusta, 
vaan he haluavat tyostaan kuu-
luvan korvauksen. Ei valttamat-
ta rahaa, silly nykyisen kurssi-
muotoisuuden aikana tyolla voi-
taneen korvata myos oppitunte-
j a. 

Mutta nyt asiaa kasittelee 
tyoryhma. Parempi sekin kuin ei 
mitaan. Yrittajyysillasta jai kui-
tenkin sellainen maku, etta hyva 
tutustumis- ja ideoimistilaisuus 
jai tyoryhman varjoon. 

„ 	 TOPI SUURONEN 
Vti; 



Joutsan lukion. 

LAKICIAIS- JA KEVATJUHLA 
la 30.5.1998 kl ►  11 Iukiolla 

Oppilastoiden nayttely ja lukion kotisivuun tutustuminen 
pe 29.5. klo 18-20 ja la klo 10-11 (vain nayttelyt) 

Ylioppilaskirj oitusten 
tulokset tulivat 21c- '°1?  

Tiistaiaamuna juuri lehtemme 
painoon mennessd saatiin myos 
Joutsan lukion ylioppilaskirjoi-
tusten tulokset. 

Ylioppilaslakin saavat tang ke-
vdand seuraavat oppilaat. 

3A-luokalta: 
Jaakko Auvinen, Johanna 

Flinkman, Konsta Friman, Jani 
Heiskanen, Juha Hepola, Minna 
Hietaharju, Petri Himanen, Helle-
vi Honkanen, Jyrki Hakkinen, 
Jaana Kuitunen, Timo Kuurne, 
Vesa Kuurne, Sanna Laakso, Lea 
Leppaketo, Lotta Lyytinen, Tee-
mu Makkonen, Reetta Markka-
nen, Ville Mattila, Anne Maki-
nen, Tiina Niemi, Silja Nieminen, 
Susanna Paappanen, Antti Pelto-
nen, Heini Pietild, Johanna Quast, 
Pdivi Roos, Suvi Rossi, Antti 

Ruskeala, Ville Sakomaa, Mark-
ku Sivanne, Outi Sukanen, Kati 
Suuronen, Suvi Viren, Taina 
Westman. 

3B-luokalta: 
01li Hakokivi, Arja Halinen, 

Samuli Heikkonen, Antti Hovila, 
Jukka Huikko, Kati Hurri, Eeva 
Hytonen, Tomi Iikkanen, Ari 
Koivisto, Toni Korpineva, Mika 
Laattala, Minna Lahtonen, Arja 
Lehtonen, Teemu Ldhteenmdki, 
Eeva Marjomaa, Mari Niemi, Ju-
han Nieminen, Harri Perdld, Ilona 
Savitie, Ville Siihola, Pekka Soi-
lu, Suvi Tiainen, Antti Vallaskan-
gas, Pirjo Vantanen, Tommi Vig-
man, Juha-Matti Vihtanen, Timo 
YIOnen. 

Lukion oppilas 
olympiajoukkueeseen 

Joutsan lukion oppilas Juha-
Matti Vihtanen valittiin edusta-
maan Suomea Islannissa pidettd-
viin fysiikan olympialaisiin. Vih-
tanen sijoittui toiseksi Jyvasky-
lassa pidetyissd karsintakilpai-
luissa ja ansaitsi nain paikkansa 
Suomen viisihenkisessd joukku-
eessa. Varsinainen kilpailu jades-
tetdan Reykjavikissa . heindkuus-
sa. 

Vihtanen on Joutsan lukion 
kolmas olympiaottelija. Aikai-
semmin olympiajoukkueeseen 
ovat pdasseet Jorma Laaksonen 
ja Pekka Saynatjoki. 

414 13' 

Lukion porssipelureilla 
ennatyksellisia tuloksia 

Joutsan lukion perinteinen 
pOrssipeli kaytiin. helmikuun ja 
huhtikuun vdlisend aikana. Opis-
kelijat saivat kayttoonsd 10000 
kuvitteellista markkaa, jotka he 
sijoittiv at osakkeisiin haluamal-
laan tavalla. 
Tana vuonna kaikki pdasivat voi-
ton puolelle hyvan porssikevadn 
ja "talousvainun" ansiosta. Me- 

nestyksekkaimmat porssipelurit 
kasvatti vat porssisalkkuaan lahes 
seitsemalld tuhannella.Tuloksia: 
1) Antti Kuitunen, Antti Pasanen 
+6730,21 mk, 2) Lasse Pulkkinen 
+6679mk, 3) Pekka Nurminen + 
6213,34 mk, 4) Jaana Soilu, Laura 
Teppola 4581,50, 5) Saku 
Terhi Saarinen, Annamari Oster- 
berg 3024,20, 6) Ulla Rantanen, 

Satu Salonen, Taina Otava, Anna-
Maria Vihtanen 2849,70,7) Juha 
Hulikkala, Antti Heiska, Tatu 
Tami, Jussi Pankalainen 2593,68, 
8) Anniina Jarvinen, Tarja Karhu-
la, Taru Karhula 2290,50, 9) Tiro 
Roma 2230,00, 10) Elina Metsd-
nen, Anne-Maria Oksa 2000,50, 
11 ) Sanna-Kaisa Tervala, Maija 
Siihola 1629,00. inS 2114-4 

Ylioppilaita oli 
kaksi lisaa 

Viime viikon Joutsan 
Seudussa julkaistuun uusien 
ylioppilaiden listaan tuli 
lehden painoon mentyd. vie 
la taydennystd. Ylioppilaik-
si Joutsan lukiosta pdasivat 
myiis Tommi Vikman ja 
Toni Marttila. 

Jutussa oli myos nimivir-
he: ylioppilaaksi pddsi Juha 
Nieminen, ei Juha?. 



Juha-Matti Vihtanen opiskelee fysiikan listiksi myos pianonsoittoa. 
Musiikki tarjoaa hyvtiti vastapainoa matemaattisten aineiden puh-
taalle loogisuudelle. 

"Fysiikassa on parasta 
loytamisen ilo" 

Rusissa asuva Joutsan lukion 
abiturientti Juha-Matti Vihtanen 
valittiin edustamaan Suomea Is-
lannissa heinakuussa pidettavissa 
fysiikan olympialaisissa. Vihta-
nen ei osallistunut kansalliseen 
fysiikkakilpailuun, vaan hanet va-
littiin olympiakarsintoihin yliop-
pilaskirjoitusten perusteella. 

- Kutsu olympialaisten karsin- 
toihin tuli yllatyksend, sills olen 
mielestani parempi matematiikas-
sa kuin fysiikassa. Tein kylla osan 
kansallisen fysiikkakilpailun teh-
tavista, mutta niita ei lahetetty 
eteenpain, sills en ollut tyytyvai-
nen tulokseeni. Y lioppilaskirjoi-
tuksissa minulla oli paremmin ai-
kaa keskittya tehtaviin ja vastauk-
seni onnistuivat ilmeisesti hyvin. 
Uskoisin, etta saattaa olla "ally" 
tulossa, Juha-Matti Vihtanen ar-
velee. 

Jyvaskylassa pidetyissa olym-
piakarsinnoissa Vihtanen sijoittui 
toiseksi. 

— Karsinnoissa oli yllattavan 
paljon hamaavia paattelytehtavia. 
Karsintatesti vaati myos paljon 
tarkkuutta ja keskittymiskykya, 
sills testialue oIi hyvin laaja. Kou-
lussa tottuu helposti siihen, etta 
kokeeseen lukee vain tietyn alu-
een, jolloin asioiden kasittely suu-
rempina kokonaisuuksina jaa va-
hemmalle. Pitkissa tehtavissa on 
pidettava huolta, ettei ajatus paase 
katkeamaan kaavoja pyoritelles-
sa. 

Karsintakokeessa oli myos ko-
keellinen puoli, jossa piti mitata 
muun muassa jannitteita ja vas-
tuksia ja laskea niiden mukaan 
kysyttyja arvoja. 

— Se tuntui hieman erikoiselta, 
silly koulussa on hyvin harvoin 
aikaa oppilaiden omiin mittauk-
siin, Vihtanen kertoo. 

Fysiikka on 
miesvaltainen laji 

Niin kansallinen fysiikkakil-
pailu kuin olympiakarsinnatkin 
olivat varsin miesvaltaisia. Vain 
muutama naispuolinen fysiikan-
opiskelija osallistui kilpailuihin ja 
Suomen viisihenkisessa joukku-
eessa ei ole ainuttakaan kauniim-
man sukupuolen edustajaa. Vihta-
sen mukaan asiaan lOytyy- fysi-
kaalinen selitys. 

— Luulen, etta naisten vahai-
sempi kiinnostus fysiikkaan joh- 

tuu aivojen eroavaisuudesta. Kä-
sittaakseni miehet ovat parempia 
puhdasta logiikkaa vaativassa 
tyossa. Naiset puolestaan parjaa-
vat paremmin tunnepuolta vaati-
vissa tehtavissa, esimerkiksi kie- 

- Fysiikka vaatii oppilailta pal-
jon kiinnostusta. Joitakin asioita 
on vaikea selittaa yksinkertaises-
ti, ja jos ei tunne alaa kohtaan to-
dellista kiinnostusta, saattaa aine 
tuntua tylsalta. Ja joskus tuntuu, 
etta joitakin asioita opetetaan lii- 
an monimutkaisesti. 

— Opetus on yleisella tasolla 
hyvaa., mutta tunteja on vain liian 
vahan asioiden perinpohjaiseen 
kasittelyyn, Vihtanen pohtii. 

Olympiajoukkue 
harjoittelee ahkerasti 
Suomen fysiikkaolympiajouk-

kue harjoittelee runsaasti ennen 
heinakuussa pidettavia kisoj a. 
Joukkue saa Valmennusapua yli-
opistolta niin opetuksen kuin kir-
jojenkin muodossa. Ennen olym-
pialaisia Vihtanen aikoo tehda ai-
kaisempien olympialaisten tehta-
via seka keskittya erityisesti  sah-
kooppiin. Olympialaisiin valmis-
tautuminen vie lahes koko kesan. 

— On hienoa kuulua olympia-
joukkueeseen, vaikka kisoissa ei 
suurempaa menestysta tulisikaan. 
Menestyminen riippuu taitojen 
saksi myos tuurista, sills huonona 
paivana ajatus ei kulje, vaikka pe- 

rustaidot olisivatkin hallussa. 
— Kisoihin valmentautuminen 

auttaa mytis jatkokoulutukseen 
pyrittaessa ja pelkka kisamatka on 
varmasti hieno elamys, Vihtanen 
arvelee. 

Matemaattisten aineiden puh-
taan loogisuuden vastapainoksi 
Juha-Matti Vihtanen soittaa pia-
noa. Paijat-Hameen konservatori-
ossa. Juha-Matin aiti Marja-Lee-
na Vihtanen muistuttaa, ettei mu-
siikissa parjaa, jollei osaa yhdis-
tää tekniikkaa vaativaan soittoon 
myos tunnetta. 

— Musiikki on tassa vaiheessa 
vain Juha-Matin harrastus, mutta 
miksei hen voisi hankkia siita toi-
sen ammatinkin. Diplomipianis-
tin tutkinto vaatisi paljon harjoit-
telua, mutta uskon etta jos vain 
luottaa omiin kykyihinsa ja jaksaa 
harjoitella madratietoisesti, on lä-
hes kaikki mandollista. 

Olympialaisten jalkeen Vihta-
sen seuraava tavoite on paasta 
Otaniemen teknilliseen korkea-
kouluun lukemaan teknillista fy-
siikkaa. 

— Fysiikassa on parasta Myth, 
misen riemu. Fysiikan tehtava on 
mallintaa ilmioita ja asioita, ja 
tassa "kartassa" riittaa aina tar-
kentamista. En ole tahan mennes-
sä loytanyt luotettavampaa tapaa 
hankkia tietoa kuin mite fysiikka -
tarjoaa ja siksi se kiinnostaa mi-
nua, Vihtanen sanoo. 

TOPI SUURONEN 



Ellikkeelle siirtyneet Lasse Ronka (vas.) ja Esko Immonen ovat molemmat peruskoulutuk-
seltaan voimistelunopettajia. Heidein toimialansa on kuitenkin ollut kiitettlivein laaja. 
toimineet myos henkisen kult-
tuurin saralla, Ronka aikoinaan 
muun muassa kulttuuriasia-
miehena ja Immonen kulttuuri-
lautakunnan puheenjohtajana. 
Molemmat on lisaksi tunnus-
tettu paikkakunnalla legen-
doiksi jo eldessaan. 

— Valtaisa on se nuorten 
maara, mika heidan kauttaan 
on vuosikymmenten aikana 
kulkenut, paatteli kunnanval-
tuuston puheenjohtaja Terttu 
H e n t i n e n puheessaan. 
Han tarkasteli erityisesti Lasse 
Ronkan tytita kansalaisopiston 

rehtorina kiitellen sen laajuutta 
ja korkeaa profiilia. Immonen 
sai tunnustusmaininnan "kelpo 
opettaj a". 

Elakkeelleshrtymisjuhlassa 
oh runsaasti nun ylaasteen 
kuin lukionkin opettajia ylaas-
teen rehtorin Anneli Kangas- 

Joutsan legendaariset 
jumppaopettajat elakkeelle 

Cs - Yt( 
Suomen Hiihtoliiton ny-
kyinen puheenjohtaja 
Esko Aho ei itse ollut 
koulupoikana mikaan 
erikoinen hiihtfija. Jout-
san ylaasteen ja lukion 
liikunnan lehtorin viras-
ta elakkeelle jaava Esko 
Immonen muisteli 
sivistystoimen torstaina 
jarjestamassa kanden 
pitkaaikaisen opettajan 
juhlakahvitilaisuudessa, 
etta han Vetelissa toi-
miessaan arvioi Ahon 
hiihtotaidon seiskan ar-
voiseksi. 

Toinen juhlakahvitilaisuu-
den kunniavieras oli kansalai-
sopiston rehtorin virasta elak-
keelle jaava Lasse Ronka. 
Myos han on peruskoulutuk-
seltaan voimistelunopettaja. 

Ronka tuli jo vuonna 1961 
Joutsan Yhteiskoulun voimis-
telunopettajaksi. Nykyinen lu-
kiorakennus oh silloin upouu-
si. Sittemmin Ronka johti reh-
torina kansalaisopiston toimin-
taa kaikki sen tahanastiset 25 
toimivuotta. 

Vuonna 1974 Joutsaan tul-
leella Esko Immosella ja Ron-
kalla on muukin tausta saman-
suuntainen. Molemmat ovat 

vieren ja lukion vararehtori 
Paavo Valkosen johdolla. Ve-
teraaneja edustivat ylaasteen 
ensimmainen rehtori Simo 
Avikainen ja matemaattisten 
ainei den lehtorina toiminut 
Heimo Latva, molemmat jo 
elakemiehia. 

Ronka ja Immonen saivat 
kunnan lahjana kumpikin sei-
nakellon. 

Kansalaisopiston 15-vuotias 
musiikkikoulu tervehti omilla 
esityksillaan. Se soitti  viimei-
sena Heikin polkan Lasse Ron-
kan ja tyttojen liikunnanopet-
taja Lea Viitalan tanssiessa 
vauhdikkaan kappaleen. 

Veteli 	
- . .  on pieni pitaja Keski-

Pohjanmaalla, mutta niin tun-
tuu olevan maailmakin pieni. 
Kansalaisopi ston musiikkikou-
lun opettaja Pirjo Ikkala asui 
3-vuotiaana synnyinpitaj as-
saan Vetelissa Esko Immosen 
naapurissa. Leivonmaen kun-
nan edustajana juhlatilaisuu-
dessa ollut kunnansihteeri 
Markku Palander on hankin 
syntyisin Vetelissa ja Esko Im-
mosen entisia oppilaita noilta 
ajoilta. 



Lukion vpilastoiden nayttely• viela saanut yleisod liikkeelle 

ukion vanhat luold akt, 

.1outsan lukion internet-sivut 
paisu VjI kuin pullataikina. Vii- 
meisimpanii uutuutena opettaja 
Keijo Kurje ►  yllapit tmiltii si- 

uilta loytyvilt koko lukion histo- 
rian kaikkien ylioppilaslookkien 
luokkakuvat. 	 luok- 
k ALI\ it On 	 vuodelta 
196-4. Kaikkiaan kuvia on verkos- 
a noin 70. 

Pallosan luokkaktivista Keijo 
Kurki on kerLinnyt koulussa 

opettajilta. 
Parinkymmenen kuvan hank- 

kimisessa olikin sitten enemmiin 
ongehnia. Osan sain kalastettua 
Joutsassa asuvilta entisilta oppi- 
lailta ja yhden kuvan jouduin jopa 
hakemaan entiseltd opettajalta Jy- 
vaskyPdstii, kertoo Kurki. 

Luokkakuv ien lisiiksi sivuilla 
on luettelo kaikista lukiosta kir- 
joittaneista 	ylioppilaista 	seka 
vuosiluokittain etta aakkosjurjes- 
tyksessit Lukion internet-sivuille 
on linkki Joutsan kunnan verkko- 
sivujen 	etusivulta 	osoitteesta: 
vrtriv.joutsafi. 

Oppilastiiita tehdaiin 
monista aiheista 

Joutsan 	jarjestettiin 
ylioppilasiuhlaa 

Mtiiakolitaista 

Kevcritisksial 

Kotihi 

Linkkej  

Ppettajg 

lukion oppilastOiden nityttely en- 
simmaista kertaa. Nilyttavimmin 
esil la ohi vat kuvaamataidon ryh- 
mien ty6t, mutta seinustan pulpet- 
tirivistolle oli esille panto myOs 
cri aineisiin tehdyt tutkielmat. 

Nykyaan lukiossa kaikki oppi- 
laat joutuvat tekemiiiin opintojen- 
sa aikana ainakin yhden laajem- 
iriai-Ctutkielman ja nionet tehtaile- 

vat niita useampiinkin aineisiin. 
Tutkielmien aihekirjo vaihtelee 
pop-hiindi Spice Girlsista luon- 
nonsuojeluun tai vaikkapa urhei- 
1uautoihin. Ovatpa mtmtamat op- 
pilaat tarttuneet yltiopaisesti jopa 
paikallisiin aiheisiin. 

Perjantainen nayttely ei jut. i- 
kaan kerannyt vanhempia tai 
muuta yleisoa tutustunlaan, mutta 

ehkii Cavan vakiintuessa tamiikin 
lukion esittaytyminen huornioi-' 
daan paremmin. ()ppilastyot oli-! 

mvos 	)iiivanii. 

MARKKU it-kRkKONFN! 

Joutsan lukion vanhoihin luokkakuviin voi tutustua lukion internet-sivuilla. Tiissii poseeraa lukion en- 
simmainen .ylioppilasvuosikerta vuotielta 1964. Luokan valvojana toiini Jaakko Ahonen (seisoinassa), 
Vuonna 1964 ulioppilaiksi kirjoittivat Alaija Asikainen, Markku Ha/onen, Vuokko Hanuna•en, Ventc 
Kuusisto,Martti Niukkanen, Antti Olkkola, Sanni Peltola ja SimoVallaskangas. Mutta kuka on kuka...' 



Ylioppilasriemua Joutsassa: Outi Sukanen ja Juha-Matti Vihtanen. Juha-Matti osallistuu 
Suomen edustajana Islannissa heintikuun alussa jarjestettaviin maailman opiskelevan 
nuorison fysiikkaolympialaisiin. 

Joutsassa hyvia kokemuksia 
luokattomasta lukiosta 
Paattynyt lukuvuosi oh Jout- 
san lukion historiassa 24:s. 
Tasty ajasta se on toiminut kol- 
me viime vuotta luokattomana 
luki ona. 

Vararehtori Paavo V a I - 
konen totesi paattajaisissa 
lauantaina, etta luokattomuu- 
den tarjoamia mandollisuuksia 
on opittu kayttamaan yha ene- 
nevassa maarin hyvaksi. Osan 
ylioppilaskirjoituksista kirjoit- 
taneiden maara nousi jo syk- 
sylla. pariinkymmeneen. 

Kun kokemukset olivat 
hyvia., yha useampi kayttanee 
jatkossa tad mandollisuutta 
hyvakseen, arveli Valkonen. 

Hyva koulutus 
vahvistaa 
suomalaisuutta 

Parhaillaan valmisteltavilla 
koululakien uudistuksilla tulee 
olemaan tarkea merkitys pyrit- 
taessa sailyttamaan itsendisen 
Suomen tunnukset yhdenty- 
vassa Euroopassa. 

Pienen maan mandolli- 
suudet selvita suurten joukossa 
ovat kautta historian olleet pal- 
jolti kiinni sen koulutuspolitii- 
kan onnistumisesta, vararehto- 
ri Valkonen paatteli. -- On- 
neksi tarns on jalleen viime ai- 
koina alettu huomata yha laa- 
jemmin. On siis syyta uskoa, 

etta Suomi, suomalainen kult- 
tuuri ja kaikenpuolinen osaa- 
misemme tulee olemaan vahva 
vaikuttaja yhdentyva.ssa. Eu- 
roopassakin. Suomalaiset pyr- 
kivat tuomaan siihen oman ke- 
hittavan lisansa eivatka ole 
toisten vietavina vastaanottaji- 
na. 	.)4—  

t 	ituvrcek- 14—  

Sankarivainajien 
muistolle 
ruusuja 

Vararehtori Paavo Valkosta 
avustivat ylioppilastodistusten 
ja lakkien jaossa lehtorit Heik- 
ki Mattila ja Tuuli Pekola. 

Hand vuosikymmenten ld- 
hes katkeamattomana jatkunut 
kaunis tapa kunnioittaa sanka- 
rivainajien muistoa toteutui 
nytkin. Useimmat uusista yli- 
oppilaista kavivat juhlatilai- 
suuden paatyttya viernassa 
ruusun viime sotiemme sanka- 
rimuistomerkille. 



Joutsan kunnan koululaitoksessa julistetaan 
haettavaksi 
Vakinaista tayttdmista varten 1.8.1998 alkaen 
- Joutsan lukion matematiikan, fysiikan ja 
kemian vanhemman Iehtorin virka 
- Peruskoulun ylaasteen ja lukion yhteinen 
poikien Iiikunnanopettajan virka 

Hakemukset, joihin on Iiitettava mukaan kelpoisuutta osoittavat to-
distukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo on toimitettava Joutsan 
sivistyslautakunnalle os. PL 20 19651 JOUTSA viimeistaan 8.5.1998. 
Virkaan valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyvaksyttav 
ladkarintodistus terveydentilastaan viimeistddn 30 paivan kuluttua 
valitsemispdatOksen tiedoksisaannista. Tiedustelut sivistystoimen-
johtaja Jorma Makinen,,_puh, (014) 880 1 130. 

Leivottiin iaakari 
Joutsalainen Sarni Leinonen, 

25, on vaImistunut kesakuussa 
laiketieteen lisens Uinta-
jan yliopistosta. _ 

Joutsassi-  3:4.1998 Sivistyslautakunta 

Kellberg ja Hannula jatkavat 

Joutsaan arvottiin 
liikunnanopettaj a Matti Niemi 

Toyrylan paikalle 
Joutsan lukioon 

Joutsan lukion matematiikan, 
fysiikan ja kemian vanhemman 
lehtorin virkaan on valittu 25- 
vuotias filosofian maisteri Matti 
Niemi. Niatti on valmistunut 
vuosi•sitters Jyvaskylan yliopis-
tosta. :Han on tyoskennellyt en-
simmaisen tyovuotensa Pyhajdr-
yen ylaasteella. Niemi on naima-
ton ja ilmoittaa harrastuksikseen 
pallopelit ja bridgen. Niemen li-
saksi virkaa haki 27 henkiloa. 
Virka vapautui lehtori Veli Toy-
rylan jdatya elakkeelle. 

Lukioon valitaan lativiikkoina 
myos uusi llikunnanopettaja elak-
keelle jadneen Esko Immosen ti-
lalle. Tahan virkaan hakenut 
23 henkilod. 

Joutsan-Luhangan ylaasteen 
poikien liikunnanopettajan valin-
ta meni viime viikolla Joutsan si-
vistyslautakunnassa arvontaan 
asti. Sivistyslautakunta oli kutsu-
nut 23 hakijasta nelja haastatte-
luun ja joutui lopulta adnestarndan 
kolmen hakijan kesken. Adnes-
tyksessakaan ei onnistuttu kanden 
hakijan, Jari Linjalan ja Klaus 
Sellmanin, valille tekemdan eroa. 
Miesten valisessa arvonnassa vir-
kaan valittiin Jari Linjala. 

Jari Linjala on vuonna 1972 
syntynyt liikuntatieteiden maiste-
ri. Han tyeskenteli viime luku-
vuoden Suonenjoella liikunnan-
opettaj ana. Linjala seuraa viras-
saan elakkeelle jaanytta Esko im-
mosta. 

Sivistyslautaku a padtti, etta 
ylaasteen matematiikan tuntiopet-
tajana jatkaa ensi .lukuvuonna  

losofian maisteri Juha Hannula. 
Ku v aamataidon tuntiopettajana 
jatkaa Jaana Kellberg. 

Lukion aloittaa 
ensi syksyna 
43 oppilasta 

Joutsan lukioon on yhteishaus-
sa ilmoittautunut 43 oppilasta, eli 
kaksi oppilasta vahemman kuin 
viime vuonna. Lukio nayttda hou-
kuttelevan lahes yhtd paljon tytto-
ja kuin poikiakin, silly syksylla 
opintonsa aloittavissa on vain yh-
den oppilaan ero kauniimman su-
kupuolen hyvaksi. 

Rehtorin tehtdvid hoitavan 
Paavo Valkosen mukaan vapaita 
aloituspaikkoja on yield runsaasti. 

Joutsa ostaa maata 
lukionplueelta 

(ric 
Joutsan kurfta on ostamassa 

2.700 ja 1.200 neliometrin maa-
alueet lukion ymparistosta Mar-
jatta, Annika ja Aki Korpelalta. 
Alueiden ostolla kunta varautuu 
tulevaan kirjaston ja liikuntasalin 
rakentamiseen koulumaelle. Kun-
nanhallitus hyvaksyi kaupan vii-
me viikolla ja esittad sita yield 
kunnanvaltuuston hyvaksyttaval-
si. 

Toinen kaupan kohteena oleva 
mddraala on Savontien ja Jousi-
tien valinen kolmion muotoinen 
metsaalue. Toinen mdardala on 
lukion takana olevan punaisen ta-
lon tontti. Tonteista sovittu kaup-
pahinta on 170.000 markkaa. Li-
saksi kunta korvaa alueella olevan 
rmuston arvon erikseen. 

Lukion salin 
lattiaan tehdaan 

5 uusi pfifillyste 
)4 .kesan aikana 

Jotttsfan lukion liikuntasalin 
lattia uusitaan jo kesan aikana. 
Vanha puulattia on kulumisen 
seurauksena tullut suoranaisesti 
vaaralliseksi salin kayttajille. Lat-
tiasta saattaa irrota tikkuja, jotka 
voivat aiheuttaa vakaviakin yam-
moj a. 

Joutsan kunnanhallitus pdatti, 
etta lattian pinta uusitaan levitta-
malla vanhan puulattian paalle lii-
kuntakayttoon tarkoitettu matto-
pinnoite. Remontti maksaa noin 
110.000 markkaa ja se tehdadn 
kesan aikana. 



Ylioppilaat lakitettiin perinteisin menoin 

"Ylioppilaslakki ei automaattisesti 
takaa koulutus- ja tykipaikkaa" 

Vaikka ulkoilma tuntuikin tu-
tulta viilealta kevatsdalta; tunnel-
ma Joutsan lukion juhlasalissa oli 
asianmukaisen lammin uusien 
ylioppilaiden saadessa lakkinsa. 
Perinteiden nimissa kevaiset yli-
oppilaat saavat edelleen painavan 
huomion lakituksensa yhteydes-
sä. Ylioppilaiden puheenvuoron 
kayttanyt luhankalainen Silja 
Nieminen puhui kuitenkin yliop-
pilaiden muuttuneesta asemasta 
yhteiskunnassamme. 

— Jos me nyt lakitetut olisimme 
paasseet ylioppilaiksi vaikka 
muutama vuosikymmen sitten tai 
taman vuosisadan alussa, tilan-
teemme olisi aivan toisenlainen 
kuin nyt. Meita arvostettaisiin eri 
tavalla ja ehka itsekin suhtautui-
simme lakkiimme eri tavoin. Pi-
taisimme lakkia paassa koko ke-
san ja meita puhuteltaisiin kurmi-
oittavasti ylioppilaiksi, Silja Nie-
minen kuvaili. 

Luhankalainen Silja Nieminen 
piti ylioppilaiden puheen. 

— Vielirmuutama vuosikym-
men -  sitten ylloppilaslakki mykis 
takasi lahes varmasti jatko-opis-
kelupaikan ja sita kautta mytis 
yleensa tyopaikan: Nyt tilanne on 
aivan toinen. 

Silja Nieminen totesi, etta jat-
ko-opiskelupaikasta -on taistelta-
va, vaikka selviytyisi ylioppilaak-
si hyvinkin arvosanoin. Suoritetut 
opinnot eivat myiiskaan itsestadn-
selvdsti takaa keskeytymatonta 
tyouraa yhdella valitulla 
Ajalle luonteenomaisia ovat lyhy-
et tyosuhteet ja vaihtuvat amma-
tit. 

Silja Nieminen arveli kuiten-
• kin, etta nyt lakitetut eivat ole teh-
neet turhaan toita. 

— Uskon, etta ne lukuisat tunnit 
matematiikan kaavoja, kielten 
saantoja ja sanakokeita, fysiikan 
lakeja ja historian vuosilukuja 
ovat antaneet meille sellaista pää-
ornaa, josta on hyotya tulevaisuu-
dessa. Olemnie kaikista naista 
koitoksista selvinneet ja se on jo 
saavutus sinansa. Ylioppilaslakki 
ei ehka tee meista pafempiaIhMiL 



Kiitos 
muistamisesta 

Laura Johanna 
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iakkiaispaivan 
muistamisisia. 
Konsta 
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- 	- - mutta se osoittaa, etta pys- 
tymme saavuttamaan itsellemme 
asettamamme tavoitteet, Silja 
Nieminen totesi. 

Samaa totesi vararehtori Paa- 
vo Valkonen puhuessaan lakite- 
tulle joukolle. Han huomautti, etta 
ylioppilastutkintoa hankkiessaan 
opiskelijat ovat jo oppineet mania 
taitoja j a joutuneet myos sovelta- 
maan oppimaansa. 

Olette oppineet hallitsemaan 
erilaisia stressitilanteita, olette so- 
peutuneet onnistumisiin ja epaon- 
nistumisiin ja olette oppineet toi- 
mimaan yhdessa erilaisten ihmis- 
ten kanssa. Teilla on hyva kielitai- 
to ja perustietoa monista kulttuu- 
reista, eli lyhyesti sanottuna teilla 
on hyvat lahtoasemat eteenpain 
kansainvalistyvassa maailmassa- 
kin, Paavo Valkonen sanoi. 

Lukiossa jaetut 
stipendit 

LC-Hartola 500 markan sti- 
pendit: Ari Koivisto, Mirja Oksa.- 
nen, Juha-Matti Vihtanen. - LC 
Joutsa 700 markan stipendit: Mari 

Niemi, Juha Nieminen, Kati Suu- 
ronen. - LC JoutsalJousa: Arja 
Halinen_ 700 ink, Harri Perala. ja 
Antti Vallaskangas mol. 400 mk. 

LC-Luhanka 300 mk:- Jani Heis- 
kanen, Petri Himanen, Hellevi 
Honkanen, Tomi Iikkanen, Reetta 
Markkanen, Silja Nieminen, Ville 
Sakomaa, Ilona Savitie, Suvi Ti- 
ainen. Merita Pankki 300 mk: 
Suvi Viren, OP-Nuorisopalkin- 
to: Silja Nieminen. Luhangan 
Osuuspankki: Tomi Iikkanen ja 
Ulla Rantanen 400 mk, Ilona Sa- 
vitie 300 mk. - Ita Hame 1 x 400 
mk ja 8 x 200 mk: Anna-Maija 
Vihtanen, Pia Ilmonen, Hanna- 
Mari Koivikko, Elina Metsanen, 
Lasse Pulkkinen, Terhi Saarinen, 
Maria Salo, Anna Tuominen, Pir- 
o Vantanen. - Joutsa seudun Tai- 

deseura 300 mk: Eeva Hytonen. 
Joutsan Seutu 800 mk: Johanna 
Flinkman. Valokuvien tuotosta: 
Eeva-Liisa Marjomaa 300 mk ja 
Tiina.Niemi 200 mk. - Ida Kilpi- 
sen rahasto: Historian tutkielmas- 
ta Jukka Huikko, 200 mk, Toni 
Korpineva 100 mk, Teemu, Lah- 
teentnakii 100 mk. ATK-tyopa- 
jakurssin opinnaytteesta. 100 mar- 
kan stipendit: Janne Puistovirta, 
Mikko Raittinen, Arto Vainion- 
maId. - Maantiedon tutkielmasta 
200 mk: Kati Hurri ja Reetta 
Markkanen. - Englannin portfoli- 
osta 200 mk Antti Kuitunen. An- 
siokkaasta ja aktiivisesta osallis- 
tumisesta koulun musiikkiesityk- 
siin 200 mk: Juha-Matti Vihta- 
nen. - Pro Lingua -mitalit: Silja 
Nieminen ja Suvi Virgin. Kirja- 
palkinnot: Gummerus, Laura Pih- 
laja, englanti, Heini Pietila, riot- 
si, Elina Iikkanen, saksa, Katja 
Kuitunen, ranska; Pohjola-Nor- 
den: Sarianna Lampinen, Heidi 
Nalli, Elina Vanhalahti; Saksan 
liittotasavallan 	suurlahetysto: 
Arj a Halinen. Opetushallituksen 
stipendit tietotekniikkaa ja tieto- 
liikennetta ansiokkaasti kehitta- 
neille: Pekka Nurminen 3000 mk, 
Tuomas Vallaskangas 2000 mk, 

iitos 
muistamisysta 
°L ti 

Tuulcka Hentinen 1500 mk, Saku 
Pietit 1000 mk. Oppilaskunnan 

stipendi 300 mk: Outi Sukanen. 
PIRKKO MAATTALA 



Kirjaston nayttelytilassa 
on esiHS 

Jaana Kellbergin 
monotypiolta 

maaliskuun ajan.  is" 
Tervemenoa !  ry; 

Lukion vandinvaihto 
sujui wanhaan malliin 

MARKKU PARKKONEN & TOPI eRONLN 

Joutsan lukion vandinvaihto 
abituirienttien ja "wanhojen" va-
HIM sujui viime viikon torstaina ja 
perjantaina tutulla tavalla. Tors-
taina abiturientit riekkuivat 

ja ajelivat kuorma-autolla pit-
kin kylaa. Varmuuden vuoksi abi-
autoa seurasi "Team Ahnian"  tie-
palveluauto. Mitaan vakavampia 
murheita ei abiajelun aikana kui-
tenkaan ilmennyt, vaikka tulevien 
ylioppilaiden lakanoissa lukikin: 
"Tavoite karkaa, ote irtoaa". Abit 

mykis totesivat lukioajastaan, etta 
"paska reissu, mutta tulipalian 
tehtyr. Ilmeisesti vastalauseena 
opettajien arviointimenetteiyilla 
abit olivat tekstanneet mytis filo 
sofisen lauselman: "Ei ole epbn-
nistumista. On vain erilaista 
lautetta." Joutsan lukion pRatti 
tans vuonna 65 abiturienttia. 

Perjantaina jarjestetyissii Wan-
hojen tansseissa vallitsikin lut-
tuun tapaan aivan erilainen Ian-

, nelma. Tana vuonna lukion wan- 

hat olivat mukana ennatysosan-
otolla tanssiaisissa. Tyttojen pu-
kuihin, kampauksiin ja meikkei-
hin oli kaytetty huomattavasti vai-
vaa ja monien kohdalla myos ra-
haa. Eivatka pojatkaan olleet pu-
keutumisessaan saastelleet. Myos 
oppilaiden vanhemmat ja ystavat 
ovat ottaneet tapainuman omak-
seen; yleistia oli paikalla kiitetta-
vasti. 

Tulevien ylioppilaiden 
kirjoitusurakka 

alkoi aidinkielella 
Kevaari ylioppiiaskirjoitukset 

alkoivat maanantaina 5idinkielen 
aineistoaineella. Talla kertaa ai-
neistot tarjosivat aiheiksi muun 
muassa nuoruutta, yksinaisyytta, 
yksityisyytta ja polkupyorailya. 

Ainekirjoituksen jalkeen tavoi-
tetut opiskelijat olivat uupuneita, 
ja ehka hitusen pettyneita tarjolla 
olleisiin aiheisiin. 

— Ei mennyt mitenkaan erityi-
sen hyvin. Tuntui silts etta aika 
loppuu kesken, eika tekstia mei-
nannut syntya. En keksinyt mi-
taan omaperaista. Pidan enemman 

• perinteisista otsikkoaineista, Hei, 
ni Pietilli totesi. 

Tarjolla oli myos Natura 2000 
-materiaalia, johon ainakin Silja 
Nieminen tarttui. 

— Luhankalaisena kirjoitin tie-
tysti Naturasta. Aineistona oli 
yksi Ymparistoministerion tiedo-
te ja kaksi yleistinosastokirjoitus-
ta. En valttamatta tie& paljoa ky-
seisista asioista, mutta yritin teh-
[Id aineestani sellaisen sovittele- 

van ja diplomaattisen jutun. 
Tyttojen inielesta ylioppilas-

kirjoituksille annetaan liikaa pai-
noarvoa jatko-opintoihin hakeu-
duttaessa. 

— Ylioppilaskirjoitukset ovat 
mielestani jaanne menneisyydes-
ta. Lukion piiiistotodistus kertoo 
paljon tarkemmin ja pideminalta 
aikavalilta osaamisen tason. Ny-
kyinen ylioppilastutkinto ei valt- 
tamatta kerro koko totuutta, sills 
koetilanteen jannitys saattaa pila-
ta hyvienkin oppilaiden menes-
tyksen, Heini Pietila arvelee. 

— Onneksi ammattikorkeakou-
lut ovat kiinnostuneita lahinna 
paastbtodistuksesta, Susanna 
Paappanen huokaa. 

Ylioppilastutkintoon osailistu-
vien urakka jatkuu viela parin vii-
kon ajan reaaliaineilla, matema-
tiikalla, aidinkielen otsikkoai-
neella sek5 vierailla kielilla. 

Kevaan kirjoituksiin osallistuu 
Joutsan lukiosta 68 opiskelijaa. 

TOM. SIMRONEN 

Tulevat ylioppilaat Mari Niemi, HeMi Pietila, Susanna Paappanen, 
Silja Nieminen ja Suvi Viren oval rohkeita tyttoja. He eiviit jannittei-

, neet kirjoitusten alkua. 



-1 

Vff 
Joutsan 	koulukeskuksen 

ruokailu 
Ma 21.9. Lihapyorykat, peru-

nat, kastike, kurkku, tomaatti. 
-Ti 22.9. Sipattikastike, perunat, 

salaatti.  —  Ke 23.9. Makaronivelli, 
leikkele, juurespala. — To...14,24  
K ul j,LNQsaila50-vtjatisjtath a-
paiva: broilerin paistileike, riisi, 
larnmin kasvis, salaatti, mustahe-
rukkahillo. Jalkiruoka: jaatelo. 

-Pe 25.9: Nakkikeitto, jogurtti. 
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Annamari ehti puuhiensa lomassa mm. Jyviiskylii-rallin taukopai-
kan puffetin toihin pari viikkoa sitten. 

Joutsan lukio 
ja ylaaste osallistuvat 
tutusti taksvarkkiin  

H 

L I 

i 

Myos Joutsan lukio ja ylaaste 
osallistuvat yli 30-vuotiseen taks-
varkkiperinteeseen tekemalla yh-
den paiva tyota Puhdas eldma 
lapselle -kampanjan tukemiseksi. 
Joutsassa taksvarkkipaivaa viete-
taan lauantaina 12.9. Suositus-
maksu paivan tyosta on 50 mark-
kaa. Se menee kokonaan lasten- 

ti 

Joutsan lukiossa osallistuu 
syksyn ylioppilaskirjoituksiin 
kaikkiaan viitisenkymmenta kir-
joittajaa. Hajautetussa ylioppilas-
kokeessa osa aineista on mandol-
lista kirjoittaa syksylla ja osa ke- 

Kirjoitukset alkoivat talla vii-
kolla kielten kuuntelulla. Maa-
nantaina kuunneltiin ensinnnai-
nen vieras kieli eli englanti, tiis- 

klinikoiden hoitolaitteiden han-
kintaan ja tutkimustyohon seka 
terveyden edistamiseen kouluissa 
ja paivakodeissa. Kampanjan ta-
voitteena on helpottaa mandolli-
simman monia nuoria saamaan it-
selleen terve lapsuus ja nuoruus. 
Koulut toivovat myotamieleista 
suhtaututnista kampanjaanA  1%-- 
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taina toinen kotimainen eli ruotsi 
ja keskiviikkona lyhyt vieras kie- 

Varsinaiset kirjalliset kokeet 
alkavat maanantaina 21.9. aidin-
kielen ensimmaisella kirjoituksel-
la. S en jalkeen kirjoitukset j atku-
vat joka toinen paiva j arj estykses-
sa reaali, matematiikka, didinkieli 
II, ensimmainen vieras kieli, toi-
nen kotimainen, lyhyt vieras kieli. 

Ljoutsassa syksylla 
viitisenkymmenta 

ylioppilaaksi kirjoittavaa 



Lukiolaiset liikkuivat 
koko koulun voimin 

Lukion liikuntailtapaivad vie-
tettiin tiistaina 25.8. koko koulun 
voimin. Ykkosluokan tyttojen 
johdolla pdastiin "megajumppa"- 
alkuverryttelyyn jalkeen sateen 
loppuessa juuri sopivasti. Luokki-
en valinen kiiydenvetokisa ratkesi 
kolmasluokkalaisten voitoksi. 
Koydenvedon jalkeen oppilaat 
opettajat hajaantuivat eri liikunta-
muotojen pariin. 

Kirkkovenesoutuun saatiin asi-
antuntevaa opastusta Joutsan seu-
dun soutajista. 

M_ etsaan lahti kaksi retkikun-
taa: toiset pitkospuulenkille pati-
koimaan ja toiset sieni- ja marja-
retkelle. Sieniretkelaiset saivat 
nun paljon saalista, etta siita koot-
tiin yli 30 sienta sieninayttelyyn 
koko koulun nahtavasi muuta-
maksi paivaksi. 

Palloilijat saivat valita katuko-
riksen tai beachvolleyn. Molem-
mista jarjestettiin turnaukset. 
Beachvolley toteutettiin Huttulan 

Lukiolaiset patisiviit 	 kokeilemaan muun muas- 
sa kirkkovenettli. 
"beachvolleyareenalla". 	nokseen virkistavan ja rentoutta- 

Aurinkoiseksi muuttunut sad van yhdessaolon tuokion ja hyvan 
teki liikkumisesta nautittavaa. hien useimmille. 
Kova lukio-opiskelu sai vastapai- 	14. — 	TN 

rtit - 
Kuluvina viikkoina monissa 

tamankin seudun kodeissa eletaan 
j Aileen jannittavaa toistuvien tent-
tipaivien aikaa, kun syksyn yliop-
pilaskirjoitukset ovat parhaim-
massa vauhdissaan. Yha useampi 
abiturientti haluaa suorittaa osan 
kirjoituksista syksylla, jotta kir-
joitusurakkaa voi hieman jakaa. 
Joutsassa on lukion va. rehtorin 
Paavo Valkosen mukaan tang 
syksynd kaikkiaan viisikymmenta 
oppilasta, joista osa kirjoittaa use-
ampia aineita, osa vain yhden tai 
kaksi. 

Jo viikkoa ennen kuin eraan 
paakaupungissa ilmestyvan leh-
den toimittaja julkisti olleensa 
kolme viikkoa koululaisten jou-
kossa koulussa, joutsalaisen pai-
kallislehden toimittaja sattui sopi-
maan Joutsan lukion eraan opetta-
jan kanssa osallistumisesta toisen 
kotimaisen kielen yo-kuunteluun. 

Varsinaiseen viralliseen kuun-
teluun ei noin vain ulkopuolinen 
kavele sisaan, mutta valittomasti 
abiturienttien kuuntelukokeen jal-
keen sama koe jarjestettiin 

kurssitasoille valmentavana 
kokeena. Tuohon tilanteeseen 
huolittiin jo mukaan sellainenkin, 
jolla kouluajoista on vierahtanyt 
viitisentoista vuotta. 

Jannitys 
yllatti 

Toista kotimaista kielta jatku-
vasti lukevana, puhuvana ja kuun-
televana arvelin yo-kuuntelun su-
juvan kuin minkakin rutiinin-
omaisen tyotehtavan. Suuri ylla-
tys itselleni olikin, kun koetilan-
teen jaljittelematon tunnelrna oitis 
valtasi minut istuttuani kuuntelu-
luokan pulpettiin. "Huh, huh, tal-
laistahan tama tosiaan olikin. On-
neksi tata ei tarvitse tehda jatku-
vasti." 

Opettaja Pirjo Valkonen tote-
si kokeen jalkeen, etta yllattavan 
suuri osa kokeessa onnistumisesta 
saattaakin olla kiinni juuri kilpai-
lutilanteen sietokvvysta ja sires- 



Joutsan lukion abiturientit suorittavat kuuntelukokeet tavallisessa 
luokkahuoneessa, jossa tarvitaan kunnon keskittymiskykyti ja ympei-
roivien hairiotitinten minimointia. Tana syksyna osa oppilaista kir-
joittaa vain pari ainetta ja hajauttaa loput keveitille. 

Nostalgiahenkinen testi sen todisti: 

Yo-kirjoituksissa mitataan 
Isaamista ja keskittymiskykya 

sinhallinnasta. 
Moni hyvakin oppilas voi 

epaonnistua pelkastaan sen vuok-
si, ettei jaksa keskittya, tai jannit-
tää tilannetta liikaa. Olen sa-
nonutkin oppilaille, etta kannat-
taisi harjoitella kilpailutilanteita, 
joissa vaaditaan seka fyysista etta 
henkista kuntoa, silly sellaisia nä-
makin koetilanteet ovat, Pirjo 
Valkonen arvioi. 

Itse kuuntelukoe sisalsi jok-
seenkin tavanomaista kertomus-
tekstia, joskin omasta mielestani 
kieli oli keskimaarin vaikeampaa 
kuin esim. jokapaivaisissa radio-
ohjelmissa. Monia kuuntelussa 
kaytettyja hienoja ilmaisuja ei ta-
vallinen ihminen kokemukseni 
mukaan kuuna paivana tarvitse 
normaalissa, edes luonteeltaan sy-
vallisemmassa, ruotsinkieli ses s 
kanssakaymises sa. 

Omaan sanavarastooni huoma-
sin naiden ilmaisujen kuuluvan 
passiivisesti. Tunnistin sanan sen 
kuullessani, mutta olisin tuskin 
sanakokeessa toisin pain muista-
nut merkitysta. 

Monivalinnat 
yha inhottavia 

Kuuntelukokeen monivalinta-
tehtavat olivat juuri niin hankalia 
kuin muistinkin vuosien takaa. 
Vaikka kaiken kuulemansa ym-
marsi, kysymysvaihtoehdot olivat 
sellaista vivahteiden ja synonyy-
mien ilotulitusta, etta lopputulok-
seksi muodostui juuri sama, min-
ka kuvauksen antoi eras pan vuo-
sikymmenta sitten Joutsan lukios-
sa yo-tehtavia kuunnellut: luullun 
arvausta. 

Positiivinen poikkeus sen si-
jaan oli mielestani kuuntelun kol-
mas osa, johon vastattiin suomek-
si vapailla lauseilla. Vaikka moi-
nen tehtava lienee opettajalle j ok-
seenkin tyolas korjattava, se mi-
tannee kuitenkin sita, misty lopul-
ta kai pitaisi olla kysymys, eli 
tekstin sisallon ymmartamista. 

Kuuntelukoe on vain yksi osa 

kunkin vieraan kielen ylioppilas-
tehtavasta. Lopullinen arvosana 
muodostuu lisaksi tekstinymmar-
tatnisen, kielioppiosuuden ja ai-
nekirjoituksen taydentamasta ko-
konaisuudesta. 

Mytitatuntoa 
abeille - 

Jos itse paasisin nyt viidentois-
ta vuoden kielen harrastamisen 
jalkeen maaraamaan, sailyttaisin 
kokeessa kuuntelutehtavan, jossa 
olisi pelkastaan ns. avoimia kysy-
myksia. Lisaksi huolisin mukaan 
jonkinlaisen tekstinymmartami-
sen, johon siihenkin tulisi vastata 
mieluusti lausein (suomen- tai 
muun kielisin). Ainekirjoituspat-
ka hommaan voisi myos sisaltya, 
mutta kieliopilla ei ole koskaan 
ennenkaan opittu ainakaan puhu-
maan... Mutta tallaista koetta tus-
kin voitaisiin millaan mittareilla 
luotettavasti ja oikeudenmukai- 

sesti arvostella, joten se siita. 
Sinansa kuuntelukokeeseen 

osallistuminen oli mielenkiintoi-
nen elamys. Kaikki myotatuntoni 
ahkeroiville abeille, on se sen ver-
ran hermoja raastavaa hommaa. 

Ai Min, se kuuntelukokeen tu-
los? Taysia pinnoja ei monivalin-
tatehtavista tullut nytkaan, kuten 
ei 15 vuottakaan sitten. Lohdutud-
vaa on se, etta puhtain paperein ei 
taannoin selvinnyt myoskaan 
Yleisradion ruotsinkielisen kana-
van ursprungligen svensksrakig 
toimittaja. Ja toinen lohtu on se, 
etta tahan mennessa olen kaikesta. 
huolimatta pystynyt ymmarretta-
vasti selvittamaan kaikki vastaan-
tulleet ruotsinkieliset tilanteet. 

c )",61 
- PIRKKO MAATTALA 
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Elina Salosen akvarelleissa 
leijuu satumetsan tunnelma 

i
t 

Lukion ensimmaista luokkaa 
kayva hento tyttonen on itsekin 
kuin omista maalauksistaan: siro 
ja pitkahiuksinen,„112.maadessaan 
melkein satumaiselta vaikuttava 
hahmo. Joutsalainen Elina Salo-
nen tekee kuitenkin pitkajanteista 
luovaa tyota. Hanen vesivarimaa-

. lauksiaan on esilla huoneellinen 
Joutsan kirjastossa lokakuun al-
kuun asti. 

— Tama on ensimmainen  tallai-
nen oma nayttely. Kotona naytte-
lyita on pidetty, mutta nyt tuli ti-
laisuus tuoda toita tame, joten sii-
ta se lahti. 

Elinan nayttelyn nimena on 
"Luonnon helmassa". Toissa tois-
tuvat seka kasvi- eta elainaiheet,  

joihin nuori taiteilija kertoo am-
mentavansa ideoita luonnossa 
kulkemisella. 

Eniten omaa silmaani viehatti-
vat kuitenkin sadunomaista tun-
nelmaa valittavat fantasiahahmot, 
joissa metsan henki selvasti elad. 
Naihin aiheisiin vesivarit sopivat-
kin loistavasti. 

Nayttelytoita 
syntyy leirilla 

— Jonkin verran olen kokeillut 
Oljyvarejakin, mutta akvarellityot 
syntyvat nopeammin ja jotenkin 
se tekniikka sopii minulle, Elina 
maarittelee. 

Kouluvuoden aikana maalaa-
miselle ei aikaa tando jaada, vaik-
ka mieli palaisikin purkamaan 
ideavyyhteja. Nayttelyn tyot ovat 
paaosin viimekesaisen taideleirin 
tulosta. 

Tulevaisuuden suhteen Elina ei 
ole yield tehnyt mitaan selkeita 
paatoksia, mutta toivoisi lOyta-
vansa ammatin, jossa joka tapa-
uksessa saisi tehda jotain 

Toivottavasti se tekeminen 
on myos 

I 	PIRKKO MAArrALA 

Elina Salosen niiyuelyssti Joutsan kirjastossa on kaikkiaan kymmenen akvarellia, joiden aiheet liittyvtit 
luontoon. Oheisessa kuvassa olevan "Salaisuus"-nimisen teoksen satuhahmo on kuin ainakin satumet-
stistii putkahtanut kiehtova hahmo. 



Lukion salin remontti valmistui 
Lukion salin lattiaremontti val-

mistui tiistaina. Sali otetaan kayt-
toon torstaiaamuna. Lattiaan on 
asennettu vanhan puulattian 
le kuuden millin paksuinen kumi-
matto ja sen paalle noin 2,5 millin 
paksuinen polyuretaanimassa. 

Lattia on varitykseltaan vihred 
ja siihen on maalattu rajat koripal-
loa,1entopalloa, sulkapalloa ja sa-
libandya varten. Lattiaremontin 
teko kesfi kaksi ja puoli viikkoa ja 
se maksoi noin 110.000 markkaa. 
Salin lattian pinta-ala on noin 400 
neliometria. 

Lukion pukuhuoneiden suikui-
bin tehdaan yield loppuviikosta 
putkiremontti, jossa muun muassa 
vanhat suihkulaitteet vaihdetaan 
nykyaikaisiin. Suihkuremontti 
valmistuu perjantaina ja sen aika-
na on kaytossa vain toinen suih-
kuhuoneista vuorotellen. 

MARKKU PARKKONEN 

Lukion salin lattia on pinnoitet- 
tu polyuretaanimassalla. 

Variltaan lattia on nyt vihred. 
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simiseen varatun 122.000 
markan maardrahan. Yliias-
teen kalustomaiirarahoista 
karsitti in 46.000 markkaa ja 
opettajien sijaismiiarara-
hoista 80.000 markkaa. 

Lautakunta kiinnitti huo-
miota siihen, etta sivistys-
toimessa on vaistamattornia 
menoeria, jotka tulisi huo-
mioida talousarvioraamia 
asetettaessa. 

Opetusalan palkat nou-
sevat 1,7 prosenttia ja ela-
kevakuutusmaksut tuovat 
henkilostokuluihin noin 3 
prosentin kasvun. Laut a-
kunta esittikin, etta eliike-
maksujen nousu lisattaisiin 
peruskoulujen 10,8 miljoo-
nan markan talousarvioraa-
Inin 

Lukion heni t 
tuleVat ensi vuonna hieman 
pienenemaan, joten lukion 
talousarvio pysynee hyvin 
stile asetetussa 3,376 mil-
joonan markan raamissa. 
Sivistyslautakunta 
etta talousarvion sisalla va- 
rattaisiin lukion markki- 
nointiin is onnilashankin- 

taan 20.000 markan erityis-
madraraha. Markkinointia 
on aiempinakin vuosina 
tehty muun muassa opetta-
jien "mainosmatkoilla" 
Hartolaan ja Toivakkaan. 

Muun sivistystoirnen 
budjetin lautakunta pitaisi 
myoskin kuluvan vuoden 
tasolla eli 1,054 miljoonas-
sa. 

Ki rjaston maararahoi ksi 
ilman tyollistiimiskuluja 
esitetaiin 840.600 markkaa 
(nousua 52.400 markkaa), 
yleisen 	kulttuuritoimen 
miiiirarahoi ksi 	124.000 
markkaa (ei muutosta). 
Joutsan Kinon  miiariira-
hoiksi 32.500 markkaa 
hennystii 59.300) seldi Jou-
topiii v ien 	miiiirarahaksi 
57.5()0 markkaa (nousua 
7500 markkaa). Kinon me-
nojen viihennys johtuu - siita, 
etta kuluvana vuotena Ki-
noon on tehty iso investoin-
ti aanilaitteisiin, joten ensi 
vuoden budjetissa palataan 
normaaliin tilanteeseen. 

MARKKU PARKKONEN 

H 

Ylaasteelle 
valittiin opettajia 
Joutsan 	sivistyslautakunta 

taytti viime viikolla kolme opetta-
jan virkaa maardaikaisesti yldas-
teelle. Askettain edesmenneen 
biologian ja maantiedon lehtorin 
Kaarina Tuomisen tilalle valit-
tiin 31.7.1999 asti virkaa, jo sijai-
sena hoitanut Taru Suuronen. 
Viran vakinaisesta tayttamisesta 
paatetaan kevdalla. 

Vuorotteluvapaalle siirtyvan 
uskonnon lehtorin Jouko Viita-
lan tilalle valittiin ensi vuodeksi 
Markku Markkanen lisalmesta. 
Kevatlukukaudeksi vuorotteluva-
paalle siirtyvan englannin ja ruot-
sin lehtorin Sisko Kaurasen tilal-
le valittiin Taru Natri. Liikunta-
tieteiden maisteri Natri on tuuran-
nut Joutsassa aikaisemmin tytto-. 

 jen liikunnanopettajaa Lea Viita-
laa. 

- 	 - 	 - 



Uusi ylioppilas 
Joutsan lukiosta 

Joutsan lukion syksyn ylioppi- 	- 
laskirjoituksista paasi lapi Tomi 
Huisman. 

Syksyn kirjoituksissa oli mu- 
-- kana myos ylioppilaskirjoitusten 

hajauttajia: 30 abiturientista per& 
ti 28 aloitti jo syksylla kirjoituk-
set. He suorittavat kirjoitukset 
loppuun kevaand.  2c, 

I 	- — 

Joutsan lukiota 
kehitettava 
tasokkaana 
yleislukiona 
Joutsan 1ukione on valtuusto-
seminaarissa annettu erikoistu-' 
mistavoite. Sivistyslautakun-
nan kdkouksessa katsottiin 

viikolla kuitenkin, etta tar-
keinta on kehittaa sita edel-
leenkin tasokkaana yleislukio-
na, joka tarjoaa paikkakunnan 
ja lahiympariston fluorine by 
vat jatko-opintomandollisuu-
det. 

Lukion ja eri paikallisten 
tahojen  y  yhteistyon toivotaan 
kehittyvan edelleenkin. Sama-
ten olisi lautakunnan mielesta 
tiedottarnista tehostettava niin, 
etta. Joutsan lukion tarjoamat   
opiskelumandollisuudet rule-
vat tumietuksi mytis ymparis- 
tokunnissa, kertoo sivistystoi-_ 

1 

Tomi Huisman sai viime perjantaina valkolakin Paavo Valkoselta 
ja Heikki Mattilalta (kesk.). 

Itsendisyysjuhla ja lakkiaiset samassa paketissa 

Joutsan lukiossa juhlittiin 
syksyn ainoaa ylioppilasta 

Joutsan lukiossa pidettiin vii-
me perjantaina lakkiaiset yhdelle 
syksyn ylioppilaalle. Leivonma-
kelainen Tomi Huisman painoi 
ennen lukion itsendisyyspaivan 
juhlaa paahansa valkolakin ja sai 
kuunnella koulun kuoron kome-
asti kajauttaman gaudeamus igi-
turin. 

— Vaikka ylioppilaita oh tang 
syksyna vain yksi, hanen suori-
tuksensa on sitakin arvokkaampi, 
koska sen ansiosta me saamme pi-
tad taman mukaVan juhlan, totesi 
lukion va. rehtori Paavo Valko-
nen. 

Valkonen muistutti, etta itse-
naisyysjuhla ja lakkiaiset ovat 
teemaltaan aika lahella toisiaan:  

lakkiaisissa korostuu yksilOn itse-
naisyys. 

Lukion itsendisyyspaivan juh-
lassa puhunut lukion oppilas 
Tuukka Hentinen uskoi, etta ny-
kypaivan nuorille itsenaisyydella 
on suuri merkitys. 

— Olemme saaneet elad vapaas-
sa ja hyvinvoivassa Suomessa, 
jossa meilla on ollut mandollisuus 
kouluttaa itseamme ja olemme 
saaneet harrastaa monipuolisesti. 
Itsenaisyys on antanut meille fluo-
rine mandollisuuden kansainvali-
syyteen. Monikaan meista ei ajat-
tele ulkomaille lahtiessaan, etta 
tamakaan ei olisi mandollista 

veteragneja, sanoi Hentinen. 
AtaiRKKU  PARKKONEN 101%  

menjohtaja Jorma Maki-
n e n . 

Joutsan lukion 120 oppilaas-
ta on nyt 74 joutsalaisia, Har-
tolasta on 28, Luhangasta 13 ja 
muilta paikkakunnilta viisi. 

Joutsan lukion on vaikea 
erikoistua millekaan urheilula-
jillekaan, sills tail% eniten 
harrastetuista lajeista Hanka-
salmi on jo ottanut erikoisla-
jikseen suunnistuksen ja Pihti-
pitaalla on lentopallopainot-
teinen lukio. 

Luhangan ja Joutsan yhtei-
sella peruskoulun ylaasteella 
on artnaw yrittajyyskasvatus- 
ta-  ‘vta- IldA•416 124 -f.f 



Leivonmaella aloitettiin 
koulutyti jo kuluvan viikon 
keskiviikkona. Joutsan ja 
Luhangan lapset saavat sen 
sijaan kollotella kesalomil-
la yield ensi maanantaihin 
asti. Kaikissa kunnissa lu-
kuvuosi loppuu 5.6.1999. 

Leivonmakiset saavat 
elokuussa pitamansa paivat 
takaisin syyslomalla ja jou-
lulomalla, jotka ovat muu-
taman paivan pitempia kuin 
joutsalaisilla ja luhankalai-
silla. 

Syysloma on Joutsassa 
ja Luhangassa 26.10.-
27.10. ja Leivonmaella 
26.10.-30.10. Joululomaa 
Joutsassa ja Luhangassa 
vietetaan 21.12.-6.1. ja Lei-
vonmaella 21.12.-8.1. 

Talviloma joutsalaisilla 
ja luhankalaisilla on 1.3.-
6.3. ja leivonmakisilla 1.3.-
5.3. Paasiaisloma on kaikis-
sa kolmessa kunnassa 2.4.- 

5.4. 17". 
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Lukion salin 
lattia korjataan 

lokakuussa 
Joutsan lukion liikuntasalin 

lattia uusitaan lokakuussa. Re-
montti kestaa kolme viikkoa ja se 
alkaa todennakoisesti syksyn yli-
oppilaskirjoitusten jalkeen maa-
nantaina 5.10. Lattiaremontin 
ajan sali on pois kaytiista. 

Joutsan tekninen lautakunta 
paatti tiistai-iltana, etta sali paal-
lystetaan Pulastic 2000 -massalla. 
Paallystyksen tekee Upofloor Oy. 
Uudesta lattiasta tulee variltaan 
vaalean vihred. Paallystykseen on 
varattu 110.000 markan lisa.maa- 
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Leivonmakelaiset menivat jo 
keskiviikkona kouluun 

Annamarin paivat tayttyvat opiskelusta ja 
harrastuksista 

Joutsassa ja 
Luhangassa 
koulu alkaa 

maanantaina 

Kiireinen lukiolainen 
uskoo aktiivisuuteen 

— Joutsa on Min pieni kyla, eta. 
taalla kannattaa lahtea mukaan, 
jos yleensa jotakin jarjestetaan. 
Muuten ei paljon virikkeita tule, 
eika kukaan tule kotoa hakemaan, 
etta landetaanpas nyt hankkimaan 
vahan kokemuksia ja kontakteja. 
Ei niita itsestaan tule! 

Abiturientti Annamari Oster-
berg on kiireisista lukiovuosista 
huolimatta ehtinyt jo sukeltaa laa-
ja-alaisen harrastustoiminnan ja 
ajoittaisen aikuisopiskelunkin 
maailmaan. Pienesta tytosta 
en energiaa on riittanyt ja harras-
tusmaailma on kasvanut sita mu-
kaa. 

Viime kevattalvella Annama-
rin kalenterin tayttivat koulutunti-
en lisaksi saannollisesti ainakin 
partion vetaminen, aerobic, 
young sport -urheilukerhon veta-
minen, kuorolaulu, Nuorten Mart-
tojen toiminta, ruotsin keskuste-
lutunti... 

Ja jotta ei kavisi yksitoikkoi-
seksi, kevaaseen mahtui yield 
projektiluonteisesti Onnentongin-
taa-musikaalin harjoitusta, koulu-
esitelmia, eri rallikilpailuissa 
tyoskentelya, seurakunnan isois-
koulutusta, partion vaeltajatiimia. 
Kesalla Annamari paahtoi kesalu-
kion ja muiden asioiden lomassa 
omaehtoisella intensiivikurssilla 
italiaa osataksen edes muutaman 
sanan paikallista kielta kesaleiril-
la Sisiliassa. 

Lieko tallaisessa kohkaamises-
sa mitaan jarkea? 

Nuori nainen helahtaa hersy-
vaan nauruun. 

- Miksei siina olisi jarkea! En 
voi kuvitella, etten olisi mukana 
missaan toiminnassa. Jokainen 
harrastus poikii yleensa uusia so-
siaalisia suhteita, oppii tuntemaan 
ihmisia ja toimimaan heidan 
kanssaan. Uskon, etta se on ihan 
hyva voimavara, Annamari tote-
aa. 

Hankin on tosin jo ehtinyt huo-
mata, etta asioilla on tapana kerta-
utua ja kasaantua. 

— Alunperin partion vetaminen 
ei kuulunut ohjelmaan viime 
vuonna, mutta se tuli melkein 
kuin "kummilahjana" Wellingin 
Anninalta, joky lahti Opiskele-
maan ja tyrkkasi yhden lukuisista 
omista hommistaan sitten minul- 

le. Muutama muukin tallainen 
asia on tietysti tullut vastaan, etta 
"tee sina, kun olet muutenkin te-
kemassa asioita". Mutta loppujen 
lopuksi kyse on hyvin. pitkalle 
ajanj arjestelysta. Organisoinnilla 
aikaa yleensa loytyy mielenkiin-
toiseen tekemiseen. 

Annamarin aktiivisuus lienee 
ainakin osittain synnynnaista, sil-
la han muistaa jo pienend tyttond 
pyorineensa muskarissa, seura-
kunnan paivakerhossa ja kirppu-
jumpassa. 

— Aiti sanoi aina, etta mulla on 
"vilkas jalka" ja kaipa siina sitten 
ajateltiin, etta liikkuvaiselle tyti51- 
le piti keksia jotakin tekemista, 
mihin energiaansa purkaa. Anni-
na oli myos jo silloin toinen sa-
manlainen ja me oltiin kavereita, 
joten siita se sitten alkoi luonte-
vasti, Annamari sanoo. 

Han ei halua vakisin patistaa 
ketaan harrastamaan ja liikku-
maan, mutta uskoo vakaasti, etta 
siita ei ole mitaan haittaakaan. 

— Jos joku nyt on ihan tyytyvai-
nen siihen, etta lojuu kotona ja 
seurustelee tv:n kanssa, olkoon 
sitten ihan vapaasti. Mutta aina-
kaan ei pitaisi tulla valittamaan, 
etta ei ole mitaan tekemista. Sind 
tekemista on aina, ihan varmasti. 
Enka myoskaan yrnmarra sellais-
ta asennetta, etta "ne on ne muut, 
jotka menee, mutta enhan mina 
voi sinne sellaisten ja sellaisten 
ihmisten joukkoon menna". Kun 
lahtee mukaan, huomaa, etta jo-
kainen ihminen on erilainen, mut-
ta pohjimmiltaan kaikki ovat 
yleensa ihan tavallisia ja muka-
via, Annamari uskoo. 

Nyt alkaneena abivuonna han 
on hieman karsinut enimpia har-
rastuksia, mutta aika monta mah-
tuu viela kalenteriin. 

— Olen jattanyt pois sellaisia, 
joita itse vedin. Valmistekiun me-
nee kuitenkin aikaa ja sits ei ole 
kovin paljon, kun koulu vaatii 
vaistamatta osansa. "Mukanaolo-
harrastuksia" voi kuitenkin viela 
hyvin pitaa ja ne antavat ihan so-
pivaa vastapainoa koulutyolle, 
Annamari toteaa ja kiirehtii haas-
tatteluhetken jalkeen jumppaan ja 
lenkille ja kuoroharjoituksiin... 
)75 	PIRKKO MAATTALA 


