
Joutsan lukiolla pidettiin 
16.3. nuorisovaalit, joissa ad-
nestettiin leikisti eduskunta-
vaaliehdokkaita. Vaaliin osal-
listui 74 oppilaasta 60 eli aa-
nestysprosentti oli 81,1. Adni-
haravaksi nousi keskustan nuo-
ri ehdokas Petri Neittaanma-
ki (18 danta). Seuraavaksi eni- 

ten danid saivat kokoomuksen 
Matti Pulli (6), vihreiden 
Anna Autere (4) ja keskustan 
Satu Kuusamo (4). Puolueista 
parhaiten menestyi keskusta 
(31 danta). Kokoomus sai 14 
aanta, vihreat 7 danta, vasem-
mistoliitto 2 ja demarit yhden 
danen. s2.,> 

Kouluasioita 
Joutsan kh:ssa Juha Virtakoivu 

parjasi hyvin 
matematiikkakisassa 

Joutsan lukiossa opiskeleva 
hartolalainen Juha Virtakoivu 
menestyi erinomaisesti Mate-
maattisten aineiden opettajien lii-
ton MAOL ry:n jarjestamassa val-
takunnallisessa matematiikkakil-
pailussa. 

Kilpailuun ldhetettiin suorituk-
sia noin sadasta lukiossa eri puo-
lilta maata. Juha saavutti piste-
maran 21124, joka riitti jaettuun 
neljdnteen sijaan perussarjassa. 
Sarjaan saivat osallistua ensim-
mdisen vuoden opiskelijat. 

Kovatasoisessa kilpailussa 
voittoon vaadittiin maksimipis-
teet. Voittg, peni, td11d kertaa Ke-
ravalle. eeP '.?3  

Joutsan kunnanhallitus palautti 
Marjotaipaleen koulun lak-
kauttamisesityksen takaisin si-
vistyslautakuntaan, jolta se 
pyytad tarkempia selvityksid ja 
nakemyksid. Lahinna kh kaipaa 
tarkennusta, ovatko kunnanval-
tuuston viime vuoden touko-
kuussa antamat ehdot Marjotai-
paleen koulun jatkumiselle 
tayttymassd. Oppilasmadran 
olisi niiden mukaan noustava 
14-15 oppilaan tasolle. 

Lautakunnan kantaa kysy-
tan nyt siita, lasketaanko esi-
koululaiset lukuun mukaan. 
LadninhaIlituksen sivistysosas-
ton lausunnon mukaan nain tu-
lisi tehdd. Joutsassa on kuiten-
kin koulujen suuruusvertailus-
sa kaytetty vain varsinaisten 
koululuokkien oppilasmadrid. 

Joutsan lukion pitkaaikainen 
vararehtori Paavo Valkonen on 
nyt toiminut yli vuoden ajan 
valiaikaisena rehtorina. Kun-
nanhallitus hyvaksyi sivistys-
lautakunnan ehdotuksen, jonka 
mukaan Paavo Valkonen vali-
taan rehtoriksi ainakin ensi lu-
kuvuodeksi. Lautakunta voi  

sen jalkeen j atkaa hanen virka-; 
kauttaan tarpeen mukaan. 

Seka lukion eta ylaasteerr 
opettajat ovat toivoneet, ett6 
kummassakin koulussa sailyte-t 
tan omat rehtorinvirkansa. : 

Kunnanhallitus antoi 
tyslautakunnalle luvan taytta;V, 
esittamansd kuusi opettajag 
virkaa, jotka ovat olleet 
sesti taytettyind. Marjotaipa-: 
teen ja PynnOldn koulujen luo-: 
kanopettajan viroista pdatel 
tdan, kun Marjotaipaleen' kou-i 
lun toiminnan jatkumista kos-t 

_ keva pdatos on tehnyt. 	, 
Kansalaisopiston johtoktuVi 

 nalle annettiin lupa tayttad vat; 
aikainen, rehtorin virka 
etta nykyinen rehtori Esa Rdty: 
valitaan siihen kandeksi luku-t 
vuodeksi. Hanen tyostan 30 
prosenttia kasitta. Joutopai-: 
vien j drj estelyyn liittyvia tehtd-: 
via. 

Kansalaisopiston musiikino= 
pettajan virat pdatettiin tayttad 
vain vuodeksi. Paths syntyi 
adnin 6-2 kunnanjohtajan oltua 
virkojen vakinaistamisen kan-,

ya`

nalla. 

Neittaanmaki voitti 
lukion nuorisovaalit 

Joutsassa pohditaan 
rehtorikysymyksia 

Joutsassa pohditaan lukion, ylaasteen ja kansa-
laisopiston rehtorijarjestelyja. Joutsan lukion rehtori 
Rauno Kivisto jaa tyokyvyttomyyselakkeelle maa-
liskuun alussa. Kiviston virkaa on hoitanut sijaisena 
lukion historian lehtori Paavo Valkonen. Myos kan-
salaisopiston rehtorin virka on ollut valiaikaisesti 
taytettyna. Virkaa hoitaa ainakin ensi heinakuun lop-
puun asti Esa Raty. Aiemmissa keskusteluissa on 
valaytelty ainakin ylaasteen ja lukion rehtorien tehta-
vien yhdistamista. Joutsan sivistyslautakunta siirsi 
viime kokouksessaan rehtorikysymyksen kasittelya, 
mutta siihen palataan talven aikana. 

Joutsan JuhaVirtakoivu neljas 
lukioiden matematiikkakisassa 
Joutsan lukiossa opiskeleva 
Juha Virtakoivu on sijoittunut 
nelianneksi Matemaattisten ai-
neiden opettajien liiton valta-
kunnallisessa matematiikkakil- 

pailussa, johon osallistui yli 
sata lukiota. Juha sai 21 pistet-
td 24 mandollisesta. Kisan 
voitto meni .  maksimipistein 
Keravalle. /AT" 



Rehtorikysymyksessa otettiin aikalisa 

Paavo Valkonen jatkaa 
lukion valiaikaisena rehtorina 

 

 

 

Joutsassa pyoritellyissa 
rehtorikuvioissa 	otettiin 
kunnanhallituksen kokouk- 
sessa maanantaina aikalisa. 
Lukion rehtorina jatkaa 
edelleen valiaikaisena Paa- 
vo Valkonen, joka on hoita- 
nut tehtavaa. tanaan luku- 
kauden ajan. 

Kunnassa ohi harkittu 
ylaasteen ja lukion rehtori- 
en tehtavien yhdistamista. 
Pohdiskeluissa on ollut mu- 
kana myOs kansalaisopiston 
rehtorin 	tehtavankuva. 
Seka ylaasteen etta lukion 
opettajakunta on toivonut, 
etta molemmilla kouluilla 
olisi oma rehtori jatkossa- 
kin. 

Kunnanhallitus 	paatti 
myos, etta. Joutsan kouluis- 
sa vaiiaikaisesti taytetyt 
kuusi opettajan virkaa voi- 

daan tayttaa vakituisesti. 

Kansalaisopiston 
virat edelleen 

maaraaikaisiksi 
Joutsan kansalaisopiston 

kanden musiikinopettajan 
seka rehtorin virat pidetaan 
edelleen taytettyna maard- 
aikaisesti. Kansalaisopiston 
johtokunta olisi halunnut 
taytta kaikki virat vakitui- 
sesti, mutta kunnanhallitus 
danesti johtokunnan kannan 
kumoon. 

Kunnanj ohtaj a Kyosti 
Uosukainen esitti kunnan- 
hallitukselle, etta musiikin- 
opettajien virat taytettaisiin 
vakituisesti ja rehtorin vir- 
ka kandeksi vuodeksi 
30.7.2001 asti. Kunnanhal- 
iitus hyvaksyi esityksen 

rehtorin viran osalta, mutta 
katsoi dal-1in 6-2, etta musii- 
kinopettajien virat taytetaan 
edelleen maardaikaisina. 

Maardaikaisuuden kan- 
nalla olivat Marjatta Saari- 
nen, Teuvo Tuominen, 
Anj a Jarvinen, Eino Kokko, 
Eija Lavia ja Veikko Sako- 
rnaa. Mari Maunula ja Mar- 
ja-Leena Maunula kannatti- 
vat virkojen vakinaistamis- 
ta. Kunnanhallituksen pu- 
heenjohtaja Veli Myryla 
danesti tyhjaa. 

Kansalaisopiston rehto- 
rin toimenkuva sailyy en- 
nallaan eli han on 70 pro- 
senttia tyliajastaan kansa- 
laisopiston palveluksessa ja 
loput 30 prosenttia Joutsan 
Joutopaivien palveluksessa. 

) 
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Kunnanjohtaja KyOsti Uosukainen avasi Valklammen luontopolun 
noin 150 innokkaan ulkoilijan lasnaollessa. 	 it( 

Vaenpaljous vihki 
Valklammen luontopolun 

Mukeja haettiin lisaa ja kah-
viakin taidettiin kiehauttaa toinen 
pannullinen, jotta kaikki haluk-
kaat pa.asivat aitoon tunnelmaan 
Joutsan uudella luontopolulla 
Valklammella. Jo ennestaan suo-
situn reitin varrelle on nyt saatu 
myos luonnosta kertovat opaste-
taulut kuvineen ja karttoineen. 

Luontopolku avattiin viralli-
sesti maanantaina. Mukana oli 
noin 150 innokasta ulkoilijaa ja 
kunnanjohtajan puheen siivitta-
mina polveileva joukko siirtyi rei-
tin alkumatkassa olevalle nuotio-
paikalle kunnan tarjoamille kah-
veille. 

— Naita luontopolkuja pitkos-
puineen ja opasteineen alkoi il-
mestya eri puolille maata ja ajat-
telin jo varhaisessa vaiheessa, etta. 
"meille kans!" Mielestani Jout-
sassa on erinomaiset edellytykset 
tallaisille reiteille ja niin sitten sa-
noin tuolle vapaa-aikasihteeri 
Kari Kosuselle, etta asiaa pitaa al-
kaa ajaa eteenpain, kunnanjohtaja 
Kyosti Uosukainen sanoi. 

Luontopolun maastosuunnitel-
man ovat tehneet Kari Hokkanen 
Keski-Suomen ymparistokeskuk-
sesta ja Elisa Murtomaki Joutsan 
4H-yhdistyksesta. Elisa Murto-
maen tekemat alustavat suunnitel-
mat ja tekstit menivat viela Kaija 
Toyrylan ja Riku Immosen biolo-
giseen ja geologiseen tarkastuk-
seen. Opastetaulujen piirrokset 
ovat lukion kakkosluokkalaisten 
kasialaa. Piirtajina ovat olleet 

Pauliina Sievanen, Sari Sievanen, 
Riikka Makinen, Anna Tuomi-
nen, Mirja Oksanen ja Elina Iik-
kanen. Taulujen ulkoasusta vas-
taavat Jaana Kellberg, Keijo Kur-
ki ja Elisa Murtomaki. Kartat on 
tehnyt kunnan teknisessa toimis-
tossa Seija Miettinen. 

Valklammen luontopolku al-
kaa vanhalta urheilukentalta ja 
kulkee pitkin Ison Valklammen 
rantaa kohti Pienta Valkiampea. 
Lammen kierron jalkeen reitti on 
merkitty palaamaan takaisin pu- 

rurataa pitkin. Maanantaisessa 
avajaistapahtumassa mukana ol-
leista muutama totesi, etta kau-
niimpi ja mukavampi reitti on silti 
palata takaisin alkumatkan 

eika poiketa ollenkaan "tyl-
salle" pururadalle. 

Reitin alkupaassa noin 600 
metric lahtokentalta on nuotio-
paikka penkkeineen ja polttopuu-
suojineen. Luontopolku on noin 
neljan kilometrin mittainen. 

PIRKKO MAATTALA 

Anne-Mari Ventela 
vaittelee tohtoriksi 
Joutsan lukiosta vuonna 1988 

ylioppilaaksi kirjoittanut Anne-
Mari Ventela (o.s. Ruokangas) 
vaittelee torstaina 3.6. tohtoriksi 

' Turun yliopistossa ekologian alai-
ta. Ventelan vaitiiskirjan nimi on 
"Lake restoration and trophic in-

, teractions: is the classical food 
chain theory sufficient?" eli suo-
meksi "Jarvien kunnostus ja elibi-
den valiset vuorovaikutussuhteet: 
onko klassinen ravintoketjuteoria. 
riittava?". 	 Anne-Mari Ventelii 

Anne-Mari Ventela on synty-
nyt Oulussa vuonna 1970. Han 
kirjoitti ylioppilaaksi Joutsan lu-
kiosta vuonna 1988 ja suoritti fi-
losofian maisterin tutkinnon 
vuonna 1995 Turun yliopistossa. 
Ventela toimii talla hetk*lutki- 
iana Timm vlinnistossa. W71 -96 

_ Tutkintoja 
Laaketieteen lisensiaatti Var- , 

pu Ranta, o.s. Lahti, vaittelee 
perjantaina 28.5. Helsingin yli-
opiston laaketieteellisessa tiede-
kunnassa. Rannan vgtoskirja hit-
tyy naistentautien ja synnytyksen 
alaan. Rangy, onioutsalaissyntyi-
nen. S 2 - 1'1* 

Valmistuneita 
Kuopion yliopiston laaketie 

teellisesta. tiedekunnasta on val-
mistunut laaketieteen lisensiaa-
tiksi Johanna Rellman, os. Tuo-
miniemi. -/ .f I 2(7-- 
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Kevaesa"n uudet 
ylioppilaat 

Joutsan lukiosta ovat ylioppi-
laiksi kirjoittaneen Hanna-Leena 
Heinonen, Antti Heiska, Anniina 
Jarvinen, Tarja Karhula, Taru 
Karhula, Antti Kuitunen, Marita 
Kuosmanen, Elina Metsanen, 
Sanna Maki, Pekka Nurminen, 
Anne-Maria Oksa, Taina Otava, 
Antti Pasanen, Kaisa Pesonen, 
Saku Pietila, Lasse Pulkkinen, 
Jussi Pankalainen, Ulla Rantanen, 
liro Romo, Terhi Saarinen, Maija 
Siihola, Anna Siren, Toni Solatie, 
Hanna-Mari Talikka, Tatu Tami, 
Laura Teppola , Sanna-Kaisa Ter-
vala, Annamari Osterberg, Katri 
Reinikainen. 

Palkaneen lukiosta on yliop-
pilaaksi kirjoittanut Kati Syrja- 
aho. 2 vilr—if 

Opiskelua elamaa varten 
Kouluahan ei kayda koulua vaan elamad varten, muistuttaa 

vanha totuus. Parin kevaisen viikon aikana Joutsan lukion kay-
tavilla olen huomannut, etta koulua myos joskus todella tarvi-
taan elamaa varten. Motivoitunutkaan itseopiskelu yksinkertai-
sesti ei aina riita. 

Palasin vapaaehtoisesti koulunpenkille muutamaksi tunniksi 
Joutsan lukioon. Voin vakuuttaa, etta tams on helppo tapa tehda 
aikamatka runsaan 15 vuoden paahan omiin kouluaikoihin! 
Vaikka kyse ei edes ole entisesta omasta opinahjosta, tunnelma 
oh aivan tuttu, jopa tuoksuja myoten. 

Koulutunneille on mandollista siis ulkopuolisenkin menna, 
jos vain oma aikataulu antaa myoten osallistua satunnaisesti 
keskelle paivaa ripotelluille tunneille. Onneksi on tyo, jossa ei 
ole tyoaikoja... 

Opiskelin kevatlukukauden pari viimeista viikkoa ranskaa 
lukiolaisten kanssa. Joutsan lukion tuolla kurssilla oli paasaan-
toisesti lisakseni vain muutama oppilas. Syksylla oli yield ollut 
tusinan verran; mihin muut havisivat? Ja jos oh paallekkaisia 
tunteja, loputkin mukana olleet joutuivat rynnistamaan "tar-
keammille" tunneille. 

Tilanne on kuulemma sama monissa muissakin aineissa. 
Tats hammastelivat Joutsan lukiossa pari viikkoa sitten vierail-
leet saksalaisen yhteistyokoulun opettajat. Harmia sen puoles-
taan taytyy aiheuttaa myos aineiden opettajissa, sills puolikkai-
den tai peruuntuvien tuntien voimalla ei millaan voida paasta 
samoihin tuloksiin, kuin taysilla tuntimaarilla. 

Ja eniten harmittaa oppilaiden itsensa puolesta, sills vahem-
mat tunnit ja tyornaara ikava kylla todennakOisesti kostautuvat 
myOhemmin vahaisempina taitoina. Ja kuitenkin juuri esimer-
kiksi kielia kaytannossa aika moni tulee tarvitsemaan, ellei 
muulloin niin lomamatkoilla, ehka jopa alkavana kesana. Tosin 
me ainakin ranskantunneilla yritamme sentaan paiskia tosis-
samme, vai mita tyt8t...? 

Joka tapauksessa oppilailta vaaditaan nykyisin melkoista ky-
kya rakentaa yhteistyossa opettajien kanssa itselleen toimiva lu-
kujarjestys, jossa mandollisuuksien mukaan paallekkaisyyksilta 
ja yli- tai alityollistymiselta valtytaan. Joutsassa seka opettajat 
etta oppilaat toivovat, etta kaytannot vakiintuvat muutaman 
vuoden kuluessa. Toivottavasti, sills kaikkia aineita ei ehka voi-
kaan kayda oman ranskani tapaan huvikseen myohemmin paik-
kailemassa. 

Ehkapa alkava lomakausi antaa voimia jatkaa tiukalla ja hya-
dyttavalla motivaatiolla taas syksylla. Elamyksista rikasta kesa-
kautta siis itse kullekin! 

r+ 	PIHKKO MAATTALA 

Joutsa koettaa 
saastaa ensi vuonna 

kolme miljoonaa 
Joutsan kunta pyrkii ensi vuon-

na pienentamaan kayttomenojaan 
kolme miljoonaa kuluvaan vuo-
teen verrattuna. Kunnanvaltuusto 
maaritteli maanantaina pidetyssa 
valtuustoseminaarissa ensi vuo-
den budjetin lahtokohtia. 

— Seminaarissa landettiin siita., 
etta syiimavelkaa kunta ei ota. 
Kolme miljoonaa on kylla aika 
kova tavoite, kommentoi kunnan-
johtaja Kyosti Uosukainen. 

Kunnanvaltuusto ei madritellyt 
ainakaan yield tarkempia saasta-
kohteita. KaytannOssa saastoja  

saavat pohtia virkamiehet ja lau-
takunnat seka tyotaan jatkava so-
peuttamistoimikunta. Valtuusto-
seminaarissa korostettiin, ettu 
saastotoimissa tulisi muistaa kun - 
nan pitkan tahtayksen suunnitel-
mat. 

— Saastopaineet johtuvat Min-
na yhteisOveroleikkauksista. Ta-
louskehitys on viime vuosina ol-
lut tyydyttavalla tasolla, mutt,: 
meidan pitaa varauttia tulevier 
vuosien tiukkuuteen, sanoi kun - 
nanjo taja Uosukainen. 



Liimmin 
kiitos 
muistamisesta 

Kiitos 
muistamisesta 
Anne-Maria Oksa 

If/ 

Muis tamises ta 
liimpimiisti 
kiittiien 

Anniina 

Kiitos 
muistamisesta 

Saku 

Lammin kiitos 
muistamisesta 

Lasse Pulkkinen 

Kilos 
Taina 

Ikuisesti 
muistan sen 
kiittiien 

Laura Teppola 

Koko koulumaki 
halutaan edullisesti 

kaukolampoon 
Joutsan kunnanhallitus valmistelee suunnitellun hake-

laitoksen tontin luovuttamista Joutsan Lampas Oy:11e. Kun-
nanhallituksen kokouksessa kaydyssa keskustelussa todet-
tiin, etta jo aiemmin koulukeskuksen osalta sovitun liitty-
mismaksun tulisi samansuuruisena kattaa myoskin tulevan 
kulttuurikeskuksen liittyminen lampoyhtioon. 

Koulukeskuksen kaukolampoon liittymisen maksuksi 
on sovittu 410.000 markkaa. Kun tams sopimus aikanaan 
tehtiin, kulttuurikeskuksen rakentamisesta tai sijoituspai-
kasta koulukeskuksen alueelle ei ollut yield tietoakaan. 
Kunnanhallituksessa arvioitiin kuitenkin, etta liittymis-
maksun tulisi olla samansuuruinen olipa liittyvia raken-
nuksia sitten enemman tai ei. 

Joutsan LampO Oy:n hallituksen puheenjohtaja Kyosti 
Uosukainen arvioi, etta liittymismaksun suuruudesta on 
yield kaytava keskustelua. Periaatepaatokset laitoksen ton-
tin luovuttamisesta ja siihen liittyvien toimien hoitamises-
ta on tehtava varsin nopeasti, jotta laitoksen laitteiden han-
kintaan paastaan suunnitellussa aikataulussa. 

Lampoyhtio paatti toukokuun lopulla hakelaitoksen ra-
kentamisesta Joutsaan. Laitokselle on varattu tontti Per-
tunmaantien varresta kirkonkylan puolelta Perttulanpolun 
vierelta. Laitoksen toivotaan olevan kayttoon otettavissa 
vuoden paasta syksylla. 

Kiitos 

J7ksi kahripannu sinne tai tanne- 
ei kai se suuria merkitse 

kun ollaan etsimassa pyrstoteihtia. 
Xiitokset muistamisesta yo-juhiapaineina. 

e llrmaman 

Lammin kiitos 
haikille 	i„ 
muistamisesta 

Hanna-Mari 

Parhain kiitos 
teille kaikille 
muistamisesta 
lakkiaispiiiviiniini 5.6.99 

Toni Solatie 

Sydamellisesti 
MITTAEN 

Ulla Rantanen 



Lukioon hyvAksyttiin 
43 uutta oppilasta 

Joutsan lukioon hyvaksyttiin 
kevaan yhteishaussa 43 uutta 
opiskelijaa. Hakeneissa on lisaksi 
muutamia, jotka ovat hieman lu-
kion keskiarvokynnyksen, eli 6.6 
keskiarvon, alapuolella. Nume-
roitaan korottamalla heillakin on 
viela mandollisuus paasta. luki-
oon. Lukioon hyvaksytyista valta-
osa, eli 23, on Joutsasta, 10 Harto-
lasta, 7 Luhangasta ja 3 Leivon-
maelta. 

Vapaita aloituspaikkoja on yie-
ld jaljella, joten Joutsan lukion 
toiselle tai kolmannelle sijalle 
asettaneilla hakijoilla on yield 
mandollisuus paasta opiskele- 

maan. 
Lukioon hyvaksyttyjen on var-

mistettava opiskelemaan tulonsa 
kesakuun loppuun mennessa luki-
on kansliaan. Samoin myos uusi-
en hakijoiden on ilmoitettava ai-
keestaan. Lukion uusi lukuvuosi 
alkaa 16.8. 

Lukioon hyvaksyttiin yhteis-
haussa Elina Aarnio, Katja Haika-
rainen, Hanna Hauvala, Anna-
Maija Hyvarinen, Saila Hyytiai-
nen, Tuomas Hayrinen, Antti Jar-
vinen, Riikka Kiiski, Riina Kilpi-
nen, Jenni Laakso, Tarja Laitinen, 
Sanna Lehtosalo, Juuso Liukko-
nen, Arttu Markkanen, Johanna 

Mattila, Jenni Maunula, Mikko 
Makinen, Katri Oksa, Heli Par-
hiala, Heikki Peltonen, Veera Pel-
toniemi, Arttu Pihlaja, Sini Pylk-
kanen, Milla Palvimaki, Maija 
Raittinen, Katariina Rannaste, 
Kati Riihimaki, Maija Riitaoja, 
Elina Ruunula, Jussi Sakomaa, 
Mikko Salmiluoto, Risto Salonen, 
Tuula Sarikka, Kalle Schnitzer, 
Ruut Selkainaho, Teemu Sipilai-
nen, Ilkka Sukanen, Eeva-Maija 
Tervala, Terhi Tuukkanen, Jussi 
Uotila, Saila Valkonen, Antti 
Vekkeli ja Antero Weijo. 

S 2 )ni, 

Syksy saapuu kun 
koulut alkavat 

Tana syksyna koulun aloitti 66 ekaluokkalaista Joutsassa, 
vonmaella ja Luhangassa. Peruskoulun ensimmaisen luokan 
aloittaneita osui tang vuonna myos kaikille sivukylien kouluille 
joka kunnassa: Angesselan ja Havumaen kouluihin ensimmaisel-
le luokalle tuli vain yhdet oppilaat. Pohvinrinteessa ensimmaisen 
luokan aloitti nyt 29 oppilasta. Koulunjohtaja Vesa Wilkon mu-
kaan maard on aiempina vuosina ollut nelisenkymmenta. Joutsan 
ekaluokkalaisia on Cana vuonna yhteensa 38, Leivonmaella 17 ja 
Luhangassa 11. 

Joutsassa Pynnolan ja Mieskonmaen kylakoulujen oppilasti-
lanne vahvistui Marjotaipaleen koulun lakkauttamisen myota, 
kun Marjotaipaleen oppilaat jaettiin jatkamaan koulunkayntia 
raffle kouluille. Joutsan-Luhangan ythasteelle siirtyi oppilaita 66, 
Joutsan lukion aloitti maanantaina 45 uutta opiskelijaa. Ylaasteen 
kokonaisoppilasmaara on nyt 216 ja lukiossa on opiskelijoita 
130. 

Syksyn kirjoitukset kiinnostavat 
Lukion hajautettu yliopilaskirjoitusmandollisuus on taas in- 

nostanut lukiolaisia kirjoittamaan osan aineista jo syksylla. 
mansyksyisiin ylioppilaskirjoituksiin on Joutsassa ilmoittautunut 
kaikkiaan 55 opiskelijaa, joista abiturientteja on 39. Vt. rehtorin 
Paavo Valkosen mukaan Eniten syksylla halutaan kirjoittaa 
ruotsia ja englantia ja molempiin on ilmoittautunut 39 kirjoitta-
jaa. Myos aidinkieli on suosittu aine syksyn ylioppilaskirjoituk-
sissa, sills sits yrittad nyt 26 opiskelijaa. 

475d 	ILONA SAVITIE 

Taksvarkkikerays 
Puhdas elama lapselle 
-kampanjan hyvaksi 
Joutsan lukion ja ylaasteen 

opiskelijat keradvat Una vuonna 
apua taksvarkkitylillaan lauantai-
na 18.9. Suomen Lastenklinikoi-
den Kummien ja Keuhkovamma-
liiton toimintaan yhteiskampan-
jan Puhdas eland lapselle kautta. 

Kodit ja yritykset yms. voivat 
olla vaikuttamassa lasten ja nuor-
ten paremman huomisen hyvaksi 
antamalla tyota taksvarkkilaisille 
lauantaina 18. 9. paikallisena 
kampanjapaivand, Suosituskorva-
us on 50 markkaa paivasta. Osal-
listujat on yak utettu kampanjan 
puolesta. -pp 



Kari Luukko 
tohtoriksi 

outsan lukiossa ylioppilastut- 
kinnon suorittanut Kari Luukko 
vaitteli eiokuussa tohtoriksi pape- 
ritekniikan alalta. Luukko on syn- 
tynyt vuonna 1967 ja kirjoittanut 
ylioppilaaksi 1986. Han toimii 
talla hetkella tutkimusinsinoOrina 
UPM-Kymmenella. Is Aft, 

i•-•••• •11 

4- 

1  

tuotti 
vin lukiossa ja 

asteella 
lahes kaikki- opiskelijat. Kukin 
kartutti keraysta 50 markalla. 
Myos kaikki opettajat olivat mu- 
kana. Nain saatiin lukiossa kasa.an- 
6850 rnarkkaa ja ylaasteella 
10530 markkaa, 	rakenne- 
taan parempaa huomi t jo mo- 

fit 
• 

Joutsan Who ja ylaaste osallis- 
tuivat syksyn taksvarlddin kerad- 
rnalla yhden paivan talkootyO1la 
varoja Suomen Lastenklinikoiden 

V 	 •• 
rfpienj a KeuhkAvamniahiton 

Puhdas elama lapselle --kampan- 
__._ jaan. LA.ikiossa taksvar 'ssa olivat 

•■■■•••■■•■-■■• • I ...N.. • 

mukana kaikki  ja ylaastee/akin nelle lapselle . 



Ysteivien iloinen tapaaininen Kilingi -1V 5nunessa (Kuva: )(mkt' Toy- 
ryla) 

outran lukiolaiset vierailivat 
ystavyysko ullaan \Tiros 

Ei ole mitenkaan omituista olla 
tulossa jostakin neljan aikaan aa- 
mulla, mutta harvemrnin nun ai- 
kaisin on minnekaan menossa. 
Kuitenkin torstaina 6.5. neljan 
maissa suuntasi yhdeksantoista 
Joutsan lukion opiskelijaa ja viisi 
opettajaa kohti kevaista Viroa 
kohteenaan ystavyyskoulu Kilin- 
oi-NOmmessa Pamumaalla. Tar- 
koituksenamme oh tutustua viro- 
laisiin nuoriin ja heidan kulttuu- 
riinsa. 

Joutsan lukiolaisten vierailu oli 
kolmas Kilingi- NOrnmen Kesk- 
kooliin. Vastaavasti ystavakou- 
lumme opiskelijat ja opettajat 
ovat vierailleet Joutsan lukiossa 
kolme kertaa, ensimmaisen ker- 
ran vuonna 1989. Nilatka oli meil- 
le ilmainen, ja siita kuuluu kiitos 
Joutsan kunnalie 

Kuten arvata saattaa, emme 
paisseet passintarkastuksen lapi 
alvan kommelluksitta, Yksi passi 
unohtui linja-autoon, joka oli ajet- 
tu jo laivan autokannelle, mutta 
onneksi mainio autonkuljetta- 
jamme Rauno Ahola pelasti tilan- 
teen ripeasti, ja kaikki paasivat 
matkaan. 

Lai-vamatka &kerb Linesin 
Norlandia-aiuksella sujui tavan- 
omaisesti paluumatkan Tax-Free- 
ostoksia suunnitellessa. Tunnel- 
ma alkoi vasahta.a. vasta, kun paa- 
simrne takaisin bussiinTallinnan 
satarnassa mutta linja-autossa oli 
taas tunnelrnaa, kun lahestyimrne 
maaranpaatamme, Kilingi-NOm- 
mea. 

Kilingi-Nammen koululle saa- 
vuimme iltapaivalla, jo koulutun- 
tien paatyttya. Koululla meita oh- 
vat vastassa majoittajamrne. Kou- 

lun mainio tyttOtertsetti esitti 
meille tervetuliaislaulun, jonka 
jaliceen sairnme tavata majoitta- 
jamme ja heidan perheensa. Tot- 
takai olimme arvailleet, millai- 
seen perheeseen kukin majoitet- 
taisiin. Kaska majoittajat olivat 
suurimmaksi osaksi tyttOja ja ryh- 
mastarnme oli noin puolet poikia, 
" joutuivat " jotkut pojista asu- 
maan tyttOjen luona. 

Isantamme olivat jarjestaneet 
meille monipuolisen ja mielen- 
kiintoisen ohjelman. Torstai-ilta- 
na koulurnme koripalloilijat pela- 
sivat ottelun paikallista, maakun- 
nassaankin hyvin menestynytta 
joukkuetta vastaan. Havisimme, 
mutta emme sentaan taistelutta. 

Sahly ei ant viela kerinnyt 
Kilingi-Nornmeen., mutta mutta 
kansainvalistymisen merkkej a oii 
jo havaittavissa. Kun palasimme 
torstai-ilta -na kotiin huomasin, 
kuinka joku kielitaitoinen ohi to- 
hertanyt 	ujosti vesiliukoisella 
tussilla "fuck" roskakorin kyl- 
keen. 

Perjantaina seurasi.mme ope- 
tusta valitsemillamme tunneilla 
parin tannin ajan. Kouiutyo naytti 
aika samanlaiselta kuin Suornes- 
sakin, Koulussa kaytettavat oppi- 
idrjat olivat ldhes samantaisia 
kuinja ne olivat Iderratyk- 
sesta. huohimatta hyvakuntoisia, 

Kilingi-NOmmen Keskkoolis- 
sa, joka viime syksysta lahtien on 
ollut Kilingi-Ni5rnme Gymnasi- 
um, on vajaat 700 oppilasta, eka- 
luokkalaisista abeihin. Opettajia 
on kaikkiaan noin 50. 

Sitten suksimrne suolle than 
kirjaimellisesti. Patikoimme Ni- 
gulan luonnosuojelualueen suo- 

maisemissa noin 4 km lenkin 
ihastelemassa kaunista suoluon- 
toa. 

Perjantai-iltana koulun voimis- 
telukerho Githa jarjesti perintei- 

sen aitienpaivan musiikld-liikun- 
tajuhlan, johon osallistui lahes 
sata voirnistelijatyttod. Esiintyji- 
en ikahaitari kattoi kaikki luokat 
hellyttavista peukaloisista nuoriin 
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naisiin, mutta poikien voimistelu- 
ryhmia ei ollut lainkaan. 

Voitnistelukerho " Githan" va- 
liltytot kuuluvat maan parhaisiin. 
Voimisteluesitykset olivat kautta_  
linjan korkeatasoisia. Juhlan paat-
teeksi raati, johon mytis liikun-
nanopettajamme Jan Linjala kuu-
lui, valitsi voimistelijoiden jou-
kosta voirnistelutnissin. Vuoden 
1999 voimistelumissiksi valittiin 

I __ 	14-vuotias Maiken Schmidt. Juh- 

g 	
Ian jalkeen diskoilimme. 

Lauantaina olikin sitten edessa 
jo kotimatka. Landon oli tarkoitus 

A 

	

	tapahtua kello kymmenen, mutta 
allekirjoittaneen perhe herasi vas- 

- to 10.10, kun heratyskellot petti-
vat. Laimaytin laukun kiinni ja is-
twin linja-autossa noin vartin ku-
luttua heraamisestani. Tallinnassa 
meilla oli aikaa ostella mm. IVIus-
tamaella " aitoja" Guccin kelloja 
neljallakympil1a. Joissakin kel- 

_ 

	

	loissa taisi lukea takana yield - 
"made in China" pohjassa varmis- 

4 	tamassa aitousastetta. Ennen lai- 
J 	vaan ja Tax-Freehin menoa vie- 

timme yield hetken vanhaa kau-
punkia katselemassa. 

Yhteenvetona voi sanoa, etta 
ainahan sita jotain jaa •raatkalta 
kouraan. Taman matkan jalk-een 
sielta kourasta loytyy ainakin va-
han enemman tietoa tavallisen vi- 
rolaisen elamasta. 

Lopuksi haluanime kiittad LC- 
Joutsaa ja LC Jousal Joutsaa lah-
joituksista, • jotka 
kaytetaan'opetusvalineiston 
hankkimiseen ystavyyskoulul-
lemme. 
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Sivistyslautakunta esittaa, ettei rehtorien virkoja yhdisteta 

Henkilostossa on vain 
v" an karsimisen varaa 

Seka. Joutsan sivistyslautakun- 
ta etta sosiaalilautakunta katso- 
vat, ettei hallinnonaloilta lOydy 
kovin paljon sdastornandollisuuk- 
sia henkiloston vahentamiselld. 
Kunnan talouden tasapainottami- 
seen liittyen kunnanhallitus oli 
pyytanyt lautakunnilta lausuntoja 
henkilostokulujen vahentamises- 
to 

Sosiaalilautakunta katsoo, end 
lahivuosina eldkkeelle jadvien 
tyOntekijoiden tilalle on todenna- 
koisesti palkattava uudet tyonte- 
kijat, joten nun sanottua luonnol- 
lista poistumaa ei sosiaalipuolella 
juuri toteudu. 

Lautakunta arvioi kuitenkin, 
eta paivahoidossa olevien lasten 
mdard vahenee 1dhivuosina. Nain 
ollen kunnassa tarvittaisiin tule- 
vaisuudessa 2-3 perhepaivahoita- 
jaa nykyista vahemman._ 

Sosiaalilautakunnan mukaan 
lyhytaikaisten sijaisten kayttOd on 
viime vuosina vahennetty huo- 
mattavasti, eika sijaisten karsimi- 
sella enda voida saavuttaa lisd- 
sdastojd vaarantamatta henkilos- 
ton jaksamista ja potilaiden tur- 
vallisuutta. 

Enernmisto 
halusi kaksi rehtoria 
Sivistyslautakunta joutui ko- 

kouksessaan ottamaan kantaa sii- 
hen, tarvitaanko yldasteella ja lu- 
kiossa erilliset rehtorit. Laskelmi- 
en mukaan rehtorien virkojen yh- 
distamisesta syntyisi vuodessa 
noin 125.000 markan sdastb. Yh- 
distamisen arvellan synnyttavan 
ongelmia koulujen toiminnassa, 
koska samaan aikaan kansliahen- 

kilokunta kouluissa vahenee. 
Kanden rehtorin mallin jatka- 

mista kannattivat Eero Peltonie- 
mi, Topi Suuronen, Paivi Onali ja 
Teija Mattila. Eija Huikko danesti 
tyhjaa. Pentti Sukanen ja Paavo 
Nummela esittivat, end koulujen 
rehtorinvirat yhdistettaisiin. 

Lautakunta totesi, etta koulu- 
toimesta saadaan sdasted, kun 
Pohvinrinteen koulun kanslia- 
apulaisen Siiri Nenosen tilalle ei 
palkata uutta henkilod hanen siir- 
tyessdan eldkkeelle. Yleensa otta- 
en sijaisten palkkaaminen pitaisi 
lautakunnan mielestd ratkaista ta- 
pauskohtaisesti. 

S ivi sty slautakunnan budjetti- 
esitys on markkamdardisesti 
325.000 markkaa kuluvan vuoden 
budjettia pienempi. Esitykseen ei- 
vat kuulu kansalaisopiston ja lii- 
kuntatoimen menot. 

Kunnanhallituksen edellytta- 
ma 	ohi miljoona mark- 
kaa, joten budjettiesitys ei yl1d 
yield lahellekdan sits. Kuluvan 
vuoden budjetin loppusumma on 
17,1 miljoonaa markkaa. Ensi 
vuoden budjettiesityksen loppu- 
summa on 16,8 miljoonaa mark- 
kaa. 

Budjettiin sisaltyy 300.000 
markan edesta valtion kunnalle 
tuomia lisdmenoja opettajien eld- 
kemaksun korotuksesta. Nain ol- 
len kuluvan vuoden budjettiin 
vertailukelpoinen vahennys on 
625.000 markkaa. Palkankorotuk- 
sien osuus budjetissa on noin 
300.000 markkaa. Sivistyslauta- 
kunta katsoikin, etta sen hallin- 
nonalan o&alta saastot ovat jo ruit- 
tavia.  

Kuljetuksista 
reilu saasto 

Suurin sdasto sivistystoimessa 
syntyy koulukuljetusten kustan- 
nuksista. Kuluvana vuonna kulje- 
tuksiin on budjetoitu 267.000 
markkaa ja ensi vuonna ainoas- 
taan 41.000 markkaa. 226.000 
markan sdaston mandollistaa 
Lansi-Suomen 	ladninhallitus, 
joka ostaa joukkoliikennevuorot 
Pertunmaalta ja Kanervarnaesta. 
Kaytannossa kysymys on ladnin- 
hallituksen antamasta avustukses- 
ta Joutsan kunnalle. 

Muilta osin sdastot ovat pie- 
nempid. Peruskoulujen menot 
jopa hieman lisdantyvat ensi vuo- 
den budjettiesityksessa. Kuluvana 
vuonna peruskouluihin arvioi- 
daan menevan rahaa 10,94 mil- 
joonaa ja ensi vuonna 11,09 mil- 
joonaa. Keskuskeittion kustan- 
nusten odotetaan laskevan 1,14 
miljoonasta 1,10 miljoonaan. 

Opetustoimen hallintoon lauta- 
kunta varaa 389.300 markkaa, 
mika on 2.500 markkaa vahem- 
man kuin kuluvana vuonna. Luki- 
on budjettiin arvioidaan laskua 
noin 10.000 markkaa. Lukion 
budjetiksi sivistyslautakunta esit- 
taa 3.25 miljoonaa markkaa. 

Muuhun opetus- ja kulttuuri- 
toimeen eli kirjastolle, kulttuuril- 
le ja Kinolle lautakunta esittad 
936.000 markkaa, mika on 
167.000 markkaa tamanvuotista 
vahemman. Osan vahennyksesta 
selittad se, etta Joutopaivat siirre- 
Wan sivistystoimen menoista 
yleishallinpon alle. 
zsehr. - tt MARKKU PARKKONEN 



Joutsan Paavo Valkonen 60 vuotta 

Suunta selva suunnistajan 
Mama on yhta suunnista- 
mista, ja siita voi ammen- 
taa oppeja myos koulu- 
maailmaan, ainakin jos 
kysytaan Joutsan lukion 
rehtorilta Paavo V a 1 - 
koselt 	Kanden 
maailmanmestarin 	val- 
mentaja taytta.a. tanaan 60 
vuotta. 

60 
Suunnistusharras- 
tuksesta on apua 
koulutyossa, ja toi- 

sin pain. Paavo Valkonen am- 
mentaa tyossdan oppeja myos 
esimerkiksi valmentaj asemi- 
naareista. 

Tarkeinta on etta val- 
mennettava ja samoin oppilaat 
oppisivat opiskelemaan ja har- 
joittelemaan itse, ajattelemaan 
omilla aivoillaan. Opettaja ja 
valmentaja ovat konsultteina, 
ongelmien analysoijina ja itse- 
tunnon kohottajina, vertaa Val- 
konen. 

CI 0 71 
Valkosella on menossa jo 

32. vuosi Joutsassa. 
Joutsan lukio on Mlles 50- 

vuotias. Pienten lukioiden sar- 
jassa painiva opinahjo pyrkii 
j atkamaan kaksiluokkasarj ai- 
sena mandollisimman moni- 
puolisesti yleissivistavana lu- 
kiona. Rantalammin ratsastus- 
lukion tyylia ei apinoida. 

Pienten lukioiden mah- 
dollisuuksia parantavat yhteis- 
tyo kansalaisopiston ja yritys- 
ten kanssa seka suunnitelmat 
edopetuksen aloittamiseksi. 
Jopa yliopistojen arvosanoja 
voisi tenttia. 

Ensin on rehtorin mielesta 

kuitenkin turvattava perusope- 
tus: sen jalkeen voi ajatella 
muutakin jos aika ja voimat 
riittavat. Erikoisuuksiin ei kan- 
nata liikaa voimia hajottaa. 

Hymy on herkdssa, kun Val- 
konen puhuu oppilaistaan, eika 
syyttd- loytyyllan koulitsta 
monta huippua. Oppilaat ovat 
"hyvaa porukkaa". 

Pieneenkin lukioon kan- 
nattaa panostaa Than rahallises- 
tikin ajatellen: muualle mene- 
minenkin on kallista, puhumat- 
takaan kunnon maineesta. 

1 CI 
Valkonen ei ole aika tahan- 

sa valmentaja, onhan hane115 
suojatteinaan kaksi maailman- 
mestaria. A-maajoukkueessa 
suunnistava oma tytar Hannele 
on nuorten maailmanmestari, 
ja hiihtosuunnistaja Raino Pe- 
su voitti maailmancupin mak- 
simipistein. 

Yha • aktiivisesti suunnista- 
valla Valkosella on itsellaan 

Paavo Valkonen syntyi 
20.11.1939 Hankasalmella 
Savon ja Keski-Suomen ra- 
j amailla. 

Han valmistui Jyvaskylan 
yliopistosta historianopetta- 
jaksi vuonna 1967, mutta 
toimi ammatissa jo tad 
aiemminkin. 

Valkonen on toiminut 
opettajana Kiihtelysvaaras- 
sa, Pieksamae115, Vimpelis- 
sa ja Joutsassa. Joutsan lu- 
kion rehtorina tulee toinen 
vuosi tayteen maaliskuun 
alussa.  

mitaleita aluetasolla sekd opet- 
tajien suunnistuskisan SM- 
voitto. Valkonen on toiminut 
lukuisissa suunnistuskisoissa 
arjestaj and. Avustustoimintaa 

han luonnehtii "miellyttavak- 
si". 

Eihan -valinenta'ana tule 
ikind valmiiksi. Jos niin sanoo, 
on jo jaanyt jalkeen. Jokaista 
pitaa valmentaa henkilokohtai- 
sista tarpeista lahtien: 'moths- 
tuskoneella ei ketaan valmen- 
neta. 

Parasta suunnistuksessa on 
Valkosen mielesta fyysisen ja 
henkisen kunnon tasapaino. 

Siina saa elamyksid, joita 
ei rahalla saa. Samanlaisia tun- 
teita tulee, kun koulussamme 
joku menestyy. 

Paavo Valkonen viettaa 
merlddpaivaansa Rastitreffeil- 
la 	"tietoutta jaka- 
massa ja itsekin innoittumas- 
s a". 

ATTE KAAMINEN 

Valkonen on toiminut 
Suunnistusliiton liittoval- 
tuustossa 14 vuotta seka pii- 
rin johtokunnassa ja piiri- 
suunnistusjaostossa. Lisaksi 
han on Hankasalmen Han- 
gan johtokunnan jasen ja 
suunnistusjaoston puheep- 
johtaj a. 

Cp. 
Vuonna 1991 Valkonen 

valittiin valtakunnalliseksi 
vuoden suunnistusvalmen- 
taj aksi. 

Perhetta on vaimo seka 
kolme lasta. 
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Sande  

Internasjonal uke 
1,rere ved Sande videreg4ende var vertsskap da kollegaer 
fra tre ulike europeiske land sist uke besokte Sande. Faglige 
samtaler og samarbeidsprosjekter sto pa agendaen under 
den internasjonale uken. 

For tredje dr pa rad var 1- 
rere fra Delft i Holland, 
Dresden i Tyskland, Joutsa 
Finland og Sande viderg6.- 
ende samlet. Til sammen 
utgjor dette en kvartett 
samarbeidene skoler som 
hvert ár sirkulerer pa a 
were vertskap. Utveksling 
av elever mellom skolene 
inngar som en annen del av 
prosjektet. 

Produktivt forum 
Gruppen har som 	ut- 
arbeide en felles undervis- 
nings-modell som ogsa kan 
brakes av andre europeiske 
skoler. Det overordnede 
tema ved arets mote var 
«vennskap og kjrlighet» 
som blant annet ble inte- 
grert i fagene norsk og teg- 
ning- form og farge. Videre 

sto et okonomiprosjekt pa 
dagsorden. 

Det skal ligge en euro- 
peisk dimensjon over det 
arbeidet vi utforer, fortalte 
Bjorn Jacobsen ved Sande 
vidergaende. 

EU - midler 
Prosjektet far sin okono- 
miske stotte gjennom EU- 
midler, men det er Vestfold 
fylkeskommune som forde 
ler midler til de repektive 
sokerne. Ulike samarbeids 
former mellom norske og 
europeiske skoler gar der- 
for prallelt. 

Tilfredse med arbeidet 
Med et slikt mote far vi 

en bredere erfaring av 
hverandres utdannings- 
system. Dette gjor oss i  

bedre stand til a forsta 
hverandre, sier Renger 
Pijksta fra Delft i Holland. 
Samtlige av de utenlandske 
1.srerene slar fast at uken i 
Sande har vrt givende. I 
tillegg til det rent faglige, 
har de ogsa reist til blast 
annet Oslo og Telemark 

Iler er deltagerne fra den 
internasjonole uken /RI 

Sande videregnende. 
Nederst fra venstre - 

.Marjoske Kiers (Holland ), 
Joana Kellberg (Finland), 

Satu Sakomaa (Finland) og 
Kirsten Spott (ryskland). 

Bakerst fra venstre 
Bjorn Jacobsen, 

Renga Pijksta (Holland), 
Hilde Gauslaa 

Thomas Gosdschick (lyskland). 
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Lukio jarjesti keskustelutilaisuuden lumon kehittamisesta 

Lukiolaiset paheksuivat 
"saastojen" lyhytnakoisyytta 

Rehtorikysymys nousi odote- 
tusti paapuheenaiheeksi ensim- 
maista kertaa jarjestetyssa Jout- 
san lukion kehittamiskeskustelus- 
sa. Keskustelussa olivat yleisond 
lahes kaikki lukion opiskelijat. 
Heine tilaisuus oli samalla ope- 
tustilaisuus, jossa selvitettiin pad- 
toksenteon vaiheet kunnan eri  or- 
ganisaatioissa. 

holle oli keskiviikoksi kut- 
suttu joukko kouluasioihin vai- 
kuttavia luottamushenkiloita ja 
virkamiehia seka lukion ja ylaas- 
teen rehtorit. 

Jokainen kutsutuista sai oman 
puheenvuoron ja lopuksi oli ylei- 
son kysymysten ja keskustelun 
vuoro. 

Ylaasteen rehtorin sijainen 
Julia Damskagg kannatti yhdes- 
sa lukion rehtorin Paavo Valko- 
sen kanssa rehtorien virkojen pi- 
tamista erillaan toisistaan. Dams- 
kagg pelkasi eniten ylaasteen jaa- 
mista lukion sivukouluksi. 

Molempien rehtoreiden mie- 
iesta myos ylaasteen taco tulee pi- 
tää tarpeeksi korkeana. Ylaasteen 
nykyiset luhankalaiset oppilaat on 
saatava pidettya myos tulevaisuu- 
dessa. Oppilasmaarien yha pie- 
nentyessa olisi syyta aloittaa kes- 
kustelut leivonmakisten oppilai- 
den saamiseksi ylaasteelle Jout- 
saan. 

o nykyisellaan ylaasteen reh- 
tori ja etenkin kanslisti ovat sel- 
vasti ylityollistettyja. Huomiota 
vaativat etenkin huonommin me- 
nestyvat oppilaat. 

— Niin sanottujen alisuoriutuvi- 

en oppilaiden madra kasvaa jatku- 
vasti. Oman rehtorin menettami- 
nen veisi tuntuvan osan heihin 
kohdistetuista 	voimavaroista 
mennessaan, kertoi Damskagg 
puhelinhaastattelussa. 

Mikali yhdistamiseen vastuste- 
luista huolimatta mennaan, ylaas- 
te tarvitsisi Damskaggin mielesta 
lisaa henkilokuntaa. Talloin tulisi 
keskustella koulukuraattorin tai 
toisen erityisopettajan viran pe- 
rustamisesta. Myoskaan tarkkai- 
luluokan perustamista Damskagg 
ei pida poissuljettuna ajatuksena. 

Sivistystoimenj ohtaj a j a 
kunnanj ohtaj a kanden 

rehtorin kannalla 
Omassa 	puheenvuorossaan 

kunnanjohtaja Kyosti Uosukai- 
nen halusi korjata keskustelun 
edetessa syntyneen vaaristyneen 
kuvan kunnan taloustilanteesta. 
Joutsan taloustilanne ei ole edes 
keskimaardista. - huonompi., joten 
aivan radikaaleista saastoistakaan 
ei ole kysymys. 

Uosukainen kannattaa omien 
rehtoreiden sailyttamista, jos ta- 
loudelliset resurssit antavat vd- 
hankaan periksi. 

Omien rehtoreiden sail ami- 
sen kannalla on myoskin sivistys- 
toimenjohtaja Jorma Makinen. 
Hanen ajatuksensa on, etta koulu- 
jen puolelta ei saastOja voi tally 
hetkella tehda. 	• 

— Jos leikkauksia koulujen ku- 
luihin tehdaan, taytyy ne korvata 
jostain muualta, sanoo Makinen. 

Luottamushenkilot 
puolesta ja vastaan 

Rehtorien virkojen yhdistarnis- 
tä kannatti selkeimmin keskustan 
Pentti Sukanen. Sukanen oli kut- 
suttu paikalle sivistyslautakunnan 
puheenjohtajana. Sivistyslauta- 
kunta on jo aiemmin danestanyt 
kanden rehtorin puolesta. 

Sukanen puolusteli yhdista- 
mista siita koituvalla 200.000 
markan saastiilla ja koulujen fyy- 
sisella laheisyydella. Sukasen 
mielesta syntyva saasto on mer- 
kittava madra rahaa. Etenkin luki- 
on opiskelijat toivat omien pu- 
heenvuorojensa aikana esiin saas- 
toratkaisun lyhytnakiiisyyden ja 
kyseenalaistivat sen. 

Kunnanhallituksen puheenjoh- 
taja Veli Toyryla totesi Joutsan 
kayttavan tally hetkella 540 mark- 
kaa asukasta kohden koulumenoi- 
hin. Tama on reilut 100 markkaa 
enemman kuin muissa kunnissa 
keskimaarin. Toyrylan mielesta 
kuluissa olisi paastava lahem- 
maksi keskitasoa. Yksi vaihtoehto 
Toyrylan mielesta olisi rehtorien 
virkojen yhdistaminen. 

Kristillisten Arto Haitta ja so- 
siaalidemokraattien Reijo Hami- 
na tukivat molempien rehtorien 
virkojen sailyttamista. Hamina 
omassa puheenvuorossaan totesi 
edustavansa vain omaa  nuelipi- 
dettaan, eika kaikkia sosiaalide- 
mokraatteja. Puheistaan Hamina 
palkittiin ainoana raikuvilla suo- 
sionosoituksi a 
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Avoin kitje Joutsan paattajille 
Lukion oppilaskunnalta 

Me Joutsan lukion opiskelijat, 
jotka olemme allekirjoittaneet ad-
ressin Joutsan lukion rehtoriviran 
sailyttamiseksi, perustelemme 
kantaamme seuraa v a sti: 

1) Joutsan lukion ja Joutsan-
Luhangan ylaasteen rehtorivirko-
jen yhdistaminen kasvattaisi reh-
torin tyOrnaaran kohtuuttoman 
suureksi. Lukiollamine on jo ko-
kemusta yhdistetysta kanslistin 
virasta ja sen seuraamuksista. 
Kanslistin ollessa tavoittamatto-
missa ovat hanen tyonsa siirtyneet 
rehtorin hoidettaviksi. Nain ollen 
rehtorin nykyinenkin tyomaard on 
verraten suuri. Joutsan kunnan 
kokoisen lukion rehtorin opetus-
velvollisuus on alle kymmenen 
tuntia viikossa, mutta tallakin het-
kella koulumme rehtori tekee 
noin 5 tuntia ylimadraista, palka-
tonta opetustyOta viikossa. 

2) Hallinnoilisesti peruskoulu 
kuuluu peruskoululain piiriin ja 
lukio Iukiolain piiriin. Taman 
vuoksi niiden tohnenkuvat poik-
keavat suuresti toisistaatr. Koulu-
jen erilaisten toimintaperiaattei-
den vuoksi virkojen yhdistamincn 
vaikeuttaisi oiennaisesti molem-
pien koidujen tohnintaa. 

3) Toimenkuviitaan lukion ja  

ylaasteen rehtorien virat eroavat 
olennaisesti toisistaan. Ylaasteel-
la rehtori joutuu hoitamaan esim. 
kurinpidollisia toimenpiteita, kun 
taas lukiossa rehtorin tehtaviin 
kuuluu muun muassa opiskelijoi-
den motivointi, ohjaaminen ja 
opiskelijoiden auttaminen koulun 
ulkopuolisten kontaktien luomi-
sessa. Esim. yhteistyo yritysten 
kanssa tulee tulevaisuudessa ole-
maan merkittava osa lukio- opis-
kelua. Jos rehtori joutuu hoita-
maan seka ylaasteen ja lukion 
rehtorin virkoja, jaa lukion ulko-
puolinen kanssakayminen erittain 
vahaiseksi. 

4) Todennakoisesti yhdistettya 
rehtorin virkaa hoitava henkilO 
joutuisi tyoskentelemaan enem-
man ylaasteen kuin lukion puolel-
la. Nain ollen lukion opiskelijoi-
den olisi mandotonta hoitaa nor-
maalia kanssakaymista rehtorin 
kanssa. Pidamme tarkeana, etta 
rehtori ja opiskelijat tuntevat toi-
sensa silly tarna helpottaa mah-
dollisten ongelmien ratkaisemis-
ta. Tarketia on my6s se, etta kou-
lulla on yleinen suunnarmayttaja, 
joka toimii myos esimerkkind 
opiskelijoille. 

5) Luidon oman rehtorin ja  

kanslistin puuttuessa koko lukion 
uskottavuus vahenee. Tally het-
kella Joutsan kunnan ulkopuoliset 
opiskelijat niuodostavat oppilas-
madrastamme hyvin merkittavan 
osan. Jos lukio ei pysty antamaan 
itsestaan uskottavaa ja toimivaa 
kuvaa, eivat lukiota opiskelupaik-
kanaan harkitsevat nuoret edes 
harkitse Joutsan lukiota vaan etsi-
vat toimivamman lukion. 

6) Pitkalla tahtaimella rehtorin 
virkojen yhdistaminen vaikuttaa 
seka opettajien etta oppilaiden ja 
ennen kaikkea rehtorin yleiseen 
jaksamiseen, joka heijastuu hei-
dan tyiipanokseensa. Pahimmassa 
tapauksessa tyotulokset laskevat 
huomattavasti. 

Toivomme, etta otatte adressia 
kasiteltaessa huomioon, etta ny-
kyisen lukiolain mukaan "Koulu-
tuksen jarjestajan tulee varata 
opiskelijoille rnandollisuus osal-
listua koulutuksen kehittamiseen 
seka kuulla opiskelijoita ennen 
opintoihin ja muihin opiskelijoi-
den asemaan olennaisesti vaikut-
tavien paatosten tekemista." (Lu-
iciolaki 27 §) 

JOUTSAN LUKION OPPILASKUNTA 

larfeen on allekidoittanut 112 
11.4kiolz opiskelijaa. 

"d"'"' 	• 	 • 
‘Yr-  l(AS telrvitsee a  

man rehtorin 

YM.asteen 	haluaa, etta yid- 
asteelia 	°ma rehtori jatkos- 
akui. Haliintotehtavien iisaksi 

-rehtorilla on :y ,s tdrked kasva-
tuksellinen telitava. Rehtori vaa- 

omalta osaitaan kodin ja kou-
hut valisestii yhteistyosta. 

Oman oppilaitoksen ja oppi-
laiden tuntcnius on tarkead rehto-
rin tyou hoitamisessa. Rehtori on 
koulun pedagoginen johtaja, jon-
ka pitaa olla tavoitettavissa omal-
ta koululta. Asioiden tehokkaan 
hoidon kannalta on tarkeda, etta 
rehtori toimii ylaasteella ja voi 
heti puuttua kasvatusongelmiin, 
esimerkiksi kurinpito- tai kiusaa-
tnisasioissa. 

Ylaaste haluaa pitaa ylla kor-
keaa profillia ulospain. Koululla 
on meneillaan kan-
sainvdlisyyskasvatukseen liittyva  
ELT-rahoitteinen Comenius-pro-
jekti,_ kaynnistyy alisuo-
riutuvien oppilaiden auttamiseeu 
talatadva ALIS-projekti ja Kaa- 

KOnSCLIduil 	oppimiskeslaiksen 
VERSO-projekti. 	Lis: ksi par- 

yrin4iyhdistyksen karts-
sa yhteisryOssii.. 
Eliakeinoeiamii of yha enem-
man yl.a.eyk.sia kouluihin tarjo- 

anialla yhteistyata varmista.ak-
seen mine aloilleen tyovoiman 
saannin lahivuosina. Naihin 
haasteisiin on koulun pystyttava 
vastaamaan. Jotta se onnistuisi 
tarvitaan rehtorilta jatkuvaa uu-
slin asioihin perehtymista ja osal-
listurnista koulutukseen. Yhtei-
send rehtorilla Luskin on aikaa ja 
mandollisuuksia kehittaa tehok-
kaasti molempia kouluja. 

Koulun rehtorin, opettajien ja 
muun henkilokunnan jaksaminen 
omassa tyiissaan on erittain 
merldttava asia oppilaiden tule-
vaisuuden kannalta ja pitemmalla 
aikavalilla myOs taloudellisessa 
mielessa. Viime vuosina opettaji-
en ty6 on vaikeutunut jatkuvasti, 
joiloin kaikki tuki tyossa jaksami-
selle on tarpeen. Rehtori toimii 
opettajien tyonohjaajana ja henki-
sena tukena, mina on erittain suu-
ri merkitys ylaasteella. Toivom-
me, etta myos opettaiia, koulun 
henkilokuntaa, vanhempia ja op- 

kuullaan ratkaistaessa hei-
tä laheis•sti koskevia asioita. 

jioursAN-LuratNGAN YI,AAS- 
TEEN OPETTAJAT, MUU liENKILO-
KUNTA, VA N kIEMPA I NTOINHI: 
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Rehtorikysymys 
meni valtuustossa 
viela 	pohdintaan 

Kunnanvaltuuston budjettiko-
kousta oh perjantaina saapunut 
kuulemaan muiden muassa sank-
ka joukko opettajia. Lehteriylei-
sda kiinnostaneeseen lukion ja 
ylaasteen rehtorikysymykseen ei 
saatu perjantain kokouksessa vas-
tausta. Pitkan keskustelun tulok-
sena oh, etta rehtorikysymys pa-
lautettiin yield valmisteltavaksi. 
Lykkaysesityksen teki sopeutta-
mi s tyoryhman puheenjohtaj a 
Pentti Sukanen, jonka mukaan 
asialle ei olisi loytynyt riittavaa. 
yksirnielisyytta. Sopeuttamisryh-
man kokoomuslainen jasen Hei-
mo Latva kannatti myos siirtoa. 

Sopeuttamisryhman kolmas ja-
sen Reijo Hamina (sd.) puoles-
taan totesi, etta demarit ovat yksi-
selitteisesti rehtorinvirkojen yh-
distamista. vastaan. Hamina ko-
rosti lukion tarkeytta paikkakun- 

Rehtorikysymys 
hammensi Joutsan 
valtuuston 

myonnteisesti. Pentti Sukasen 
rnielesta budjetin huolestuttavin 
piirre on investointien kattami-
nen velkarahalla, varsinkin kun 
investoinnit ovat Minna kor-
jaustoita. 

Myos kokoomuksen Heimo 
Latva kiinnitti huomiota inves-
tointeihin. Hanen mielestaan ra-
hat riittavat juuri ja juuri syoma-
talouteen. Budjetti sai kokoo-
mukselta kiitosta elinkeino-
puolen satsauksista. 

Reijo Hamina muistutti, etta 
kohuttu yhteisovero muodostuu 
yrityksista. Han korosti tyopaik-
kojen sailyttamisen tarkeytta ja 
uusien veronmaksajien saamista. 

Kristillisten Arto Holtta 
etta tiukalle vedetty budjetti ei 

ehka riita. Hanen mielestaan so-
peuttamistyoryhman tyo oh jaa-
nyt kesken, eika kaikkia vaihto-
ehtoja tutkittu. 

Ainoan kannatetun muutosesi- 
mattomien Topi Suuronen. 	tyksen teki SDP:n Aino Solatie. 

Haminan mukaan kysymys on Han esitti sosiaalitoimen tyollis-
Joutsan hyvamaineisen lukion tamismairarahoihin 200 000 
laadusta. Myos ylaasteelle tarvi-  markan korotusta. Esitys havisi 
taan Haminan mielesta oma reh-  danestyksen danin19-7, yksi tyh-
tori jo kasvatuksellisistakin syis- 
td. 

Puheenvuorojen jalkeen pu- 
heenjohtaja Terttu Hentinen 
keskeytti kokouksen neuvottelu- 
tauon ajaksi. Valtuusto ja pu- 
heenjohtaja olivat kovin erimie- 
lisia siita, misty asiasta tulisi aa- 
nestad ensiksi ja kuittaako siirto- 
esitys Hatninan esityksen. 

Lopulta valtuusto aanesti ai- 
noastaan asian siirrosta. Kysy- 
mys rehtoreista siirrettiin ha- 
maan tulevaisuuteen taphrdsti 
danin 14-13. 

Talousarvioehdotukseen  val- 
tuutetut suhtautuivat padosin 

Aikalisa ohi 
hyva" ratkaisu 

Jalleen kerran pinnalle noussut rehtorikysymys on jakanut 
koulumaailman asioista paattavat luottamushenkilot, virka-
miehet ja opettajat kahteen leiriin. Yhden tai kanden rehtorin 
kannattajiin. Joutsan kunnanvaltuusto paatti siirta asian kasit-
telyn seuraavaan kokoukseen. 

Valitettavinta rehtorikysymyksessa on ollut sen ohjautumi-
nen vadrille raiteille. Maarasta on tullut aikaa tarkeampi yksik-
kb. 

Tarkeda ei enda ole ollut paljonko rehtori kayttaa aikaa reh-
torin toihin ja paljonko opettamiseen, vaan onko rehtoreita 
yksi vat kaksi. 

Eniten ihmettelen rehtorikysymyksen huonoa valmistelua. 
Asia on ollut molempien leirien tiedossa jo pitkaan. Kummas-
takaan leirista ei ole tuotu julkisuuteen ehdotuksia rehtoreiden 
tai rehtorin ajan kaytosta. tulevaisuudessa, On painotettu vain 
maaria. 

Vai liittyyko kysymykseen kunnallispolitiikasta ennenkin 
tutuksi tullutta henkiloitymista? Yidasteen rehtorin varsinai-
nen viranhaltija ei ole paikkakunnalla vaan toimii toisessa vi-
rassa Helsingissa. Eiko hanen enda haluta palaavan takaisin 
koulumaelie? 

Saastoihin vetoaminen yhdistamisessa sai lukiolaisilta tyr-
mayksen. Kyse on vain laskutekniikasta. Suurempi saastOky-
symys on edessa kuuden vuoden kuluttua, kun ensimmaisen 
luokan aloittaa todennakoisesti alle kaksikymmenta oppilasta. 
Siis Mies nelja oppilasta koulua kohti... 

Rehtorikysymys tulee ratkaista pian. Toivottavasti tarkem-
pien selvitysten kera. On rehtoreita tulevaisuudessa yksi tai 
kaksi, on selvad etta aikaa rehtorien tehtavien hoitamiseen tar-
vitaan enernman kuin site nykyisin on viranpuolesta tarjolla. 
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nalle ja muistutti myos lukion 
pilaiden ottaneen yhdistamistl JOUTSA 

 vastustavan kannan. 	 gc 	 Honkaptiti 
— Kun molemmilla kouluilla or 	it 2 

oma rehtori, he ovat aina koululk Joutsan kunnanvaltuusto hy- 
tavattavissa. Lisaksi mielestam• vaksyi perjantaina ensi vuoden 
me ylaasteella tarvitaan kasvatuk• talousarvion ilman muutoksia. 

Eniten puhetta aiheutti erillisena sellisessakin mielessa oma rehto- asiana kasitellyt talousarvioon 
ri, sanoi Hamina. 	 liittyvat virkajarjestelyt. 

Rehtorikysymyksesta oh Valtuustolle esitettiin periaate-
valtuustossa olemassa kolme eri• paatosta lukion ja ythasteen reh-
laista esitysta, joista siirtoesitystorin virkojen yhdistamisesta. 
otettiin ensimmaiseksi danestyk-Pentti Sukanen esitti keskustan 
seen. Asian lykkaamiskanta voittiryhmakantana, etta asian kasitte-
danin 14-13, joten asiaan palatta- 1Y tulisi lykata lisaselvitysten 
neen myohemmin. saamista varten. 

Lykkadmista vastustivat dema- Sukanen kuitenkin huomautti, 
riryhman lisaksi sitoutumattomat etta talouden sopeuttamiskohtei-. 'ta. on hyvin vaikea loytad muual-

takaan. Arto Mina, keskus- takaan. Kokoomus kannatti kes-
tan Antti Kotimaki, MarjattE kustan ehdotusta. 
Saarinen, Veikko Sakomaa jz Reijo Hamina (sd.) esitti ryh- 
Seppo Soilu. 	 manse kantana, etta molemmissa 

2,, 	MARKKU PARKKONEN kouluissa tulisi olla oma rehtori. 
-712 T 	 Esitysta kannatti myOs sitoutu- 
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25.2.1999 — Rehtorikysymyk-
sen pitiminen alkoi Joutsassa. 
Ylaasteen ja lukion rehtorien vir-
kojen yhdistaminen nousi yhdeksi 
vaihtoehdoksi. Myos kansalais-
opiston rehtorin asemasta keskus-
teltiin. 

28.10.1999 — Opetushallituk-
sen tilastojen mukaan seutukun-
nalla on yllattavan suuria eroja 
peruskoululaisten kustannuksis-
sa. Joutsassa kustannukset ovat 
alhaisimmat 24.670 markkaa vuo-
dessa. Luhangassa 32.950 mark-
kaa. Seutukunnan arvokkainta 
opetusta nautitaan Leivonmaella, 
jossa paastaan 39.411 markkaan. 
Koko maan keskiarvo oli 23.099 
markkaa vuodessa. 

29.10.1999 — Kolme sutta vie= 
raili Joutsan Pappisissa. Sudet 
tappoivat kuusi ja soivat nelja 
lammasta joutsalaisen viljelijan 
laitumelta. 

30.10.1999 — Joutsan lukion 
Iehtorin Keij© Kurjen julkaisema 
Jenkka Kvanttimekaniikasta soi-
tettiin ensi kerran radiossa. Kurki 
tunnetaan myos taiteilijanimel-
laan Keijo Koo. 

Lenni-Kalle Taipale Trio hur-
masi joutsalaisen esiintyessaan 
Joutsenlammella. 

17.12.1999 — Joufs-a—n—kimrian= 
valtuusto paatti siirtaa rehtoriky-
symyksen ratkaisua eteenpain. 
Lukion ja ylaasteen opettajat ja 
lukion oppilaskunta vastustivat 
jyrkasti virkojen yhdistarnista. 

Tarkennus 
Viime viikkoisesta rehtoriky-

symysta kasittelevasta mielipide-
kirjoituksestani saattoi saada vaa.- 
ran kuvan opettajien mielipitees-
ta. Opettajat ovat asiassa yksimie-
lisia, eivatka kandessa leirissa, 
kuten jutustani saattoi ymmartaa. 

En katsonut enda tarpeelliseksi 
eritella ketka mitakin rehtorimal-
lia kannattavat, vaan keskityin 
omasta mielestani tarkeampien 
asioiden kasittelyyn. 
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Joutsan lukion Arto Vainiomeiki (vas.), Pekka Huikko ja Jani Suhonen kehuvat erityisesti kotipaik-
kakuntansa hyvia liikuntapaikkoja. 

Joutenolo on joutsalaisten  juttu 
Maaseutukunta luoftaa nelostiehen, luontoon ja Joutopaiviin seka kaipaa 

JOUTSA  	N e/e.,   
Paivi Honkaptia 

Kylmtind talvipaivana nelostiekin on hiljainen. Tien uskotaan kuitenkin tuovan listiii vierailijoita 
myos Joutsaan. Keski-Suomen portista on puhuttu jo pitktitin, ja nyt asialle aiotaan myos tehdti jo-
tain. 

Hameen ja Savon rajalla, en-
tisten Suur-Sysman takametsien 
kohdalla tienviitta osoittaa Jout-
saan. Tie on nelostie, jonka alati 
kasvavasta liikennevirrasta Jout-
sa toivoo saavansa osansa. Ku-
ten kaikki muutkin kunnat tuon 
valtavaylan varrella. 

Miksi ohikulkijan pitaisi py-
sahtya juuri Joutsan kohdalla? 
Keta ja mita sielth loytyy, jos 
kaasujalkaa sopivasti Karimaes-
sä hollaa? Kaunista jarvitnaise-
maa, tottakai ja mukavia ihmisia 
ja sahtia. Mutta on Joutsassa 
keksitty jotain omaperaistakin.... 

Joutsalaiset, tai jousalaiset ku-
ten uutta paikkakuntalaista ker-
keasti valistetaan, mainitsevat 
ensixnmaisena Joutopaivat, Jou-
tomiehen ja joutenolon muuten-
kin. Joutopaivien menestyksen 
myota joutenolosta on tehty se 
joutsalaisten oma juttu ja mark-
kinavahti, mika ei tietenkaan 
miellyta kaikkia. Vaannoksen 
Joutsaan joutumisesta ovat liian-
kin tuttuja. 

Kuitenkin ainakin kunnanjoh-
TaFICytisti Uosukainen uskoo 
joutenoloon, varsinkin sopivasti 
annosteltuna tyonteon lomassa. 

— Se on ihan oma tie-
teenalansa. Haluaisinkin oikein 
perusteellisesti selvittaa, mita se 
joutenolo on, Uosukainen 

Joutenolon virallisena "vilo-
sohvina" on jo kohta kaksikym-
menta vuotta toiminut Joutomies 
Hannu Piira. Alunperin uusi 
Joutomies piti valita vuosittain, 
mutta jostain ainakin Piiralle kä-
sittamattomasta syysta pestista 
on tullut huomattavasti pysy-
vampi. 

— Mutt -a en mina sits vasten-
mielisenakaan ole kokenut, Piira 
nauraa. Han toimii Joutsan 
markkinamiehend esimerkiksi 
messuilla ja tietenkin Joutopai- 

Paljasjalkaisena jousalaise-
na Piira hallitsee myos paikka-
kunnan murteen, joka viantad ja 
kiantaa vahan kuin savo, mutta 
on kuitenkin oma, joskin pieni 
murrealueensa. 

Joutenolon 
laatu ratkaisee 

Piira vakuuttaa, etta kylla 
paikkakuntalaiset ihan oikeasti 
osaavat ottaa rennosti. Ltsaksi 
aito jousalainen riittaa astoita, 
ennen kuin syoksyy toimintaan. 
Riittaaminen on laheista sukua 
pohdiskelulle. 

Joutsan lukiolta loytyy toinen 
nakokultna joutenoloon. Opinah-
jon noin 120 oppilaasta valtaosa 
on joutsalaisia. Sisaan paasee 
noin 6,5 keskiarvolla, mika on 
tuonut oppilaskuntaan muuta-
man jyvaskylalaisenkin Hartola-
laisia koulussa opiskelee noin 
30. 

Lukion valiaikaisena rehtorina 

toimivan Paavo Valkosen mie-
lesta ainakin lukiolaisen on syyta 
kiinnittaa huomiota myos vapaa-
ajan eli joutenolon laatuun. 

— Fyysista vasymysta nakee 
kylla. Vapaa-aika pitaisi kayttaa 
oikein ja kunnosta huolehtia. ur-
heilun puolelta tutut asennekysy-
mykse,t sopivat mytis kouluun, 
Valkonen sanoo. 

Pikagallup lukiossa osoittaa, 
etta liikunta on edelleen mukana 
monen lukiolaisen iltaohjelmas 
sa. &math. Joutsan hyvat liikun-
tapaikat saavat kehuja, vaikkei 
lisakaan pahitteeksi olisi. Toisel-
la luokalla opiskeleva Pekka 
Huikko haluaisi enemman oh-
jattua toimintaa. Ensimmaisen 
luokan Anni Saarelan mielesta 



uusia rohkeita yrittaiia. 
hyvia liikuntamandollisuuksia ei 
vain osata kayttaa hyvaksi. Jani 
Suhonen kaipaa Joutsaan yksin-
kertaisesti enemman auringon-
paistetta. 

Vaikka ika ei yield riita baa-
riM ja elokuviin on mentava Jy-
vaskylaan, lukiolaiset eivat in-
nostu Joutsan palvelutarjontaa 
haukkumaankaan. Myos nuoret 
arvostavat luontoa ja maaseutu-
pitaj an rauhaa. 

- Anni Saarelan mielesta tosin 
kunnan yleisilme kaipaisi paran- 

-- nusta ja viihtyvyytta pitaisi saa-
da rutkasti lisaa, alkaen lukiora- 

-- kennuksesta. 
Ja \raked tame pitaisi saa-

da noin puolet lisaa, huomauttaa . 
Pekka Huikko. 

Nfinpa. Joutsan vakiluku on 
parissa kymmenessa vuodessa 
laskenut noin 250 henked, ja oli 
vuoden 1997 lopussa 4 514. 
KUnnanjohtaja Uosukainen pitaa 
lukua suhteellisen siedettavana. 
Uusia joutsalaisia vaan ei synny 
laheska.an samaan tahtiin kuin 
vanhempia kuolee. Muuttotap-
pioluvut eivat ole yhta dramaat-
tisia, mutta tappion puolella kui-
tenkin. 

Uosukainen uskoo maalta-
muuton olevan muoti-iltnio, joka 
vaistyy ajallaan. Maaseudulla on 
omat arvonsa, joiden aika koittaa 
yield. Sen takia Joutsassa satsa-
taankin lahitulevaisuudessa juuri 
viihtyvyyteen. Uosukaisen mu-
kaan kunnan sosiaali- ja terveys-
puoli saatettiin 80-luvulla erin-
omaisen kuntoon, ja nyt on si-
vistystoimen vuoro. Tosin rahaa 
ei enda ole aivan menneen vuo-
sikymmenen malliin. 

Joka tapauksessa tulossa on 
kulttuurikeskus kirjastoineen ja 
auditorioineen. Rahaa paiaa 
20-25 miljoonaa markkaa. Lis-
talla on haul_ uusi liikuntahalli 
ja koulutilojen saneeraus. Uosu-
kainen myontaa,etta hankkeet ra-
sittavat kuntataloutta. Velkamaa-
rd kasvaa ja kayttomenoihinkin 
odotetaan hieman kasvua. Kaik-
ki on kuitenkin vastausta siihen, 
miksi Joutsaan kannattaa pysah-
tya tai jaada vaikka pysyvasti-
kin. 

Uhkarohkeutta 
tarvitaan 

Takaisin Joutomiehen pakeil-
le. Hannu Piiran mielesta Joutsa 
tarvitsee ennen kaikkea uusia, 
uhkarohkeita yrittajia. Yritykset 
luovat tyopaikkoja, eli niita ihan 
oikeita syita jaada paikkakunnal-
le. Tana hetkella jo lahes puolet 

Joutsan tyossakayvasta vaestesta 
saa elantonsa palveluammateis-
ta. Alkutuotannon osuus on noin 
26%, ja teollisuus tyollistaa 21% 
tyovoimasta. 

Nythan kay niin, etta taalta 
landetaan kouluun, ja sen jai-
keen ei kayda kuin katsomassa 
ja Joutopaivilla, Piira sanoo. 

Koulu tarkoittaa elamaa lu-
kion jalkeen. Paavo Valkonen 
vakuuttaa, etta muualle ei tarvit-
se lukioon menna. Joutsassa tar-
jotaan monipuolista yleisopetus-
ta, ja tietoja voi myos syventad 
monella alalla than omassa kou-
lussa. _ 

Mutta ne Joutopaivat. Vieraita 
kohta 30 vuotta tayttava tapahtu-
ma kerad vuosittain 10-20 000. 
Kyosti Uosukainen arvioi irtora-
haa liikkuvan Joutopaivien ym- 
parilla noin 1,5-2 miljoonaa _ 
markkaa. 

	

Takavuosina Joutopaivilla on 	_ 
lahinna ryyppyjuhlan maine. Se-
kä kunnanjohtaja etta Joutsan 
poliisiyksikkoa johtava ylikons-
taapeli Tapio Nurminen va-
kuuttavat tapahtuman siistiyty-
neen huomattavasti. 

Eika Joutsa muutenkaan mi-
kaan rikollisten pesa ole, joskaan 
ei lintukotokaan. Nurmisen mu-
kaan paikkakuntalaisten suurin 
synti on rattijuoppous. Viime 
tammikuussa Joutsan poliisi kir-
jasi "ratteja" kuusi kappaletta. 
Vuosittain kary kay keskimadrin 
60 kertaa. 

Joutsan poliisia tyollistaa 
myos kunnan 850 kilometria 
rantaviivaa. Mokkimurrot ovat 
yleistymaan pain. Kaupungeissa 
vartiointiin ja omaisuuden suo-
jaukseen osataan jo panostaa, 
mutta maaseudulla vietetaan 
Nurmisen mielesta yield 'Ran 
usein avoimien ovien 

Myos ylikonstaapeli mainitsee 
nelostien. Se tuo mukanaan - 
muutakin kuin loyhalompakkoi- 
sia turisteja. 

Paikkakuntalaiset eivat juuri 
huumeiden kanssa 
mutta Joutsassakin suurempien 
rikosten takana on yha useam- --
min paikasta toiseen liikkuva 
huumerikollinen. -- 

Olemme siis takaisin nelos-
tiella, siina missa viitta osoittaa 
Joutsaan. Kolmen suurldanin ra-
jalla ollaan vahvasti kes- - 
kisuomalaisia, vaikka Hameen 
rajalla Oravakivensalmessa on-
kin kuulemma vain se kuuluisa 
veteen piirretty viiva. Mutta ha- - 
malaisia jousalaiset eivat ole, ja 
savolaisiksi he eivat ala. Vai oli- 
ko se toisinpain? 

• 



Lemminktiisen tiiti (Merja Karppinen) hertitti poikansa Lemminktii-
nen (Esa 

Napakympissti kilpailtiin Pohjan Neidosta: vasemmalta oikealle 
Seppti Ilmarinen (Taina Kuitunen), Vaintimoinen (Tuukka Henti-
nen) ja Lemminktiinen (Esa Riihimtiki). 

Joutsan lukiolaiset esittivat 
oman modernin 

tulkintansa Kalevalasta 
Joutsan lukiolla muistettiin 

Kalevalan juhlavuotta viime vii-
kolla. Aidinkielen erikoisopinto-
jen ryhma esitti keskiviikkona 
oman tulkintansa kansalliseepok-
semme keskeisimmista tapahtu-
mista. Nyky-Kalevalassa Lem-
mink.ainen liikkui Hondalla ja 
joutui kilpailemaan Pohjan Nei-
dosta Napakympissa. 

Joukahaisen ja Vainamoisen 
mittelo ei suinkaan tapahtunut 
laulamalla, vaan nykytapaan tie-
tokilpailuna. Koko kalevalaista 
tarinaa sitoivat yhteen Kalevalan4r 

TV:n toimittajien uutiset ja rapor-
tit paikan paalta. 

Lukiolaisten Kalevala oh mu-
kavasti kevyella otteella moderni-
soitu. Naytelmassa oh seka tans-
sia etta laulua, joten melkein-voisi 
puhua musikaalista. Myos puvus-
tukseen ja lavastukseen oli panos-
tettu. Ainoana miinuksena voisi 
mainita, kengat, j otka useimmilta 
nayttelijoilta puuttuivat. Sukka-
sillaan ei pitaisi naytella, jos ei ole 
tarkoitus naytella sukkasillaan 
liikkuvaa henkiloa. 

-i9MARKKU PARKKONEN 



Marco Bjurstromin tansseja 
ja upeita asuja musikaalissa 

Lukiolaiset kokeilivat 
urheasti toisen 

kotimaisen teatteria 
- Hei, mita ne myror oikein 

on? Ja miksi ne lapset nauroi sille 
storrumpa -sanalle? 

— Oliko se oikeesti Marco 
Bjurstriim, joka kurkisti sieltd au-
kosta? 

Nun muurahaiset kuin Marco-
kin saattoivat livahtaa huomaa-
matta ohi Joutsan lukiolaisryh-
mdltd, joka kokeili, miltd maistuu 
teatteri-ilmaisu toisella kotimai-
sella. Svenska Teatern Helsingis-
sd sai vastaanottaa bussillisen 
joutsalaisia loppuunmyytyyn nay-
tokseen satumusikaaliin Pojken 
Md. 

Sadunomaisista elementeistd 
ja elaman perusarvoja pohtivasta 
intialaisesta filosofiasta kasattu 
Pojken Bla on Svenskanin varsin 
tuore suurty6 sitten muutaman 
vuoden takaisen huippumusikaa-
lin Hype. Herttaisena tahtend Si-
nisen Pojan roolissa Manikin juu-
ri Hypesta suosion parrasvaloihin 
ponnahtanut Paavo Kerosuo va-
kuuttavine tansseineen ja laului-
neen. 

Joutsan lukiolaiset olivat itse 
valinneet naytOksen, jota halusi-
vat ruotsin kielen ekskursiollaan 
katsoa. Musikaali olikin kiitolli-
nen valinta, silld harvoin didinkie-
lisenkdan musikaalin lauluista saa 
taysin selvdd. Ja koska sadusta oli 
kyse, kaikille varmasti aukesi ai-
nakin se, etta jutun roisto oh ilked 
hallitsija Kamsa (Riko Eklundh) 
apurinaan mm. Pikku Demoni, 
Lilla Demonen, jonka ironisen  

kedssa roolissa Lilli Sukula-Lind-
blom teki kerrassaan valloittavan 
roolityon. Ja lopuksi kaikki tietys-
ti pddttyi hyvin, kun paha sai 
palkkansa ja Sininen Poika sai 
omakseen sekd aarteen etta rakas-
tamansa Radha-neidon (Anna 
Hultin). 

ollut kiva 
kun olis ymmartanyt" 
Lukiolaisten kommentit esi-

tyksen vdliajalla ja lopuksi olivat 
vaihtelevia. Joutsalainen Elina 
Vanhalahti sekd luhankalaiset 
Pauliina Sievanen ja Merja 
Karppinen pohtivat, etta "olis tdd 
varmaan ollut ihan hieno, jos slita 
olis ymmartanyt jotain". Toisaalta 
tanssit, musiikki ja ennen kaikkea 
upeat intialaistyyppiset puvut vie-
hativdt ldhes kaikkia. 

Svenska Teatern on kuitenkin 
jo rakennuksena niin upea, etta 
sen tunnelmaan kannattaa silloin 
talloin kdyda tutustumassa vaikka 
ei ruotsinkielestd vdlittdisikddn. 
Omat kokemukseni talosta ovat 
aina olleet myonteiset, silly ysta-
vallista ja mutkatonta palvelua 
(joka suomenkieliselld puolella 
on joskus kiven takana) on saanut 
aina niin lippuluukulla kuin puhe-
litnitsekin sekd suomeksi etta 
ruotsiksi. 

Retkella olleet Joutsan lukio-
laiset kirjoittavat teatterikaynnis-
td koulutunneilleen raportin pa 
yenska, naturligtvis. 
22/ 	PIRKKO MAATTALA 
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PAW! HONKAPAA 

Joutsan lukion fysiikan lehtori Keijo Kurki (vas.) ja musiikin opettaja Markus Tuominen toteuttivat kvanttifyysisen jenkan koulun 
omilla laitteilla. 

JOUTSA 
Ptiivi Honkapiia 

Joutsan lukion fysiikan lehtori 
Keijo Kurki yhdistaa opetus- 
tyossaan huvin ja hyodyn. M.A. 
Nummisen hevosenhoitoa kasit- 
televa laulu muuntui Kurjen ka- 
sittelyssa muotoon Jenkka kvant- 
timekaniikasta. 

Yhdessa lukion musiikinopet- 
tajan Markus Tuomisen kanssa 
toteutettu CD-single. sisaltaa 
Kurjen itsensa taiteilijanirnella 
Keijo Koo tulkitsemana myels 
tunnetun kappaleen Satulinna, 
josta koko projekti sai alkunsa. 

Kokeilimme musiikin pak- 
kaamista MP3-tallennusformaa- 

tilla. Nauhoitimme Satulinnan, 
ja joku sanoi, etta adneni muis- 
tuttaa M. A. Nummista. Ajatte- 
lin, etta musiikkiin voisi hyvin 
yhdistaa fysiikkaa, Kurki kertoo. 

Sanoituslupa heltisi Nummi- 
selta heti, ja hevosenhoito vaih- 
tui bosoneihin ja muihin hiukka- 
siin. Vaikka single on tehty huu- 

-morimielessa, Kurjen mukaan 
kyseessa on myiis yksi tapa tii- 
vistaa vaikeaselkoinen lukion fy- 
siikan kurssi. 

Asia on tassa paaosassa, ei 
laulu. Lukion kurssi on esitelty 
huumorilla, ja hauskaa on ollut 
tekijoilla ja varmasti myos kuuli- 
joilla, Kurki sanoo. 

Kurjen mielesta uusia opetus- 

menetelmia tarvitaan perinteis- 
ten rinnalle. 

Esimerkiksi musiikki luo eri- 
laisia mielikuvia kuin opettajan 
luennointi, ja vaikeiden asioiden 
oivaltaminen saattaa helpottua. 

— Tama on yksi esimerkki 
asioiden yksinkertaistamisesta, 
mutta eihan mukaan uusi mene- 
telrna korvaa vanhoja. Rinnak- 
kain niita voi kylla kayttaa, Kur- 
ki korostaa. 

Tiivistamista ja yksinkertaista- 
mista loytyisi fysiikan lisaksi 
monista muistakin lukion oppiai- 
neista. Kurki huomauttaakin, et- 
ta idea on vapaasti kaikkien lai- 
nattavissa. 

Kurjen itsensa omakustanta- 

tahtiin 
maa CD-singled painettiin 500 
kappaletta, pienempia maaria ei 
yleensa valmisteta. 

— Sehan tassa vahan hirvit- 
tad. Koko prosessi on ollut mie- 
lenkiintoinen, j a jatkosuunnitel- 
mista on ainakin vitsailtu, mutta 
aika kallistahan se on, Kurki sa- 
noo. 

Keijo Koon kvanttifyysinen 
jenkka on saanut osakseen laa- 
jempaakin huomiota. Jenkka 
kuultiin Radio Suomen Yomyo- 
hd -ohjelmassa. 

Ohjelmassa filosofi Esa Saa- 
rinen kuvaili sits oppineeksi ka- 
raokekulttuuriksi, joka rohkaisee 
ihmisia laulamaan itselleen 
heisista asioista. 

• 



Paavo Valkonen johtaa lukiota suunnistusoppien avulla. 

Paavo Valkonen johtaa arvostettua Joutsan lukiota ja tekee pitkajiinteistii 
valmennustyota kestdvyysurheilun ja eritoten suunnistuksen parissa. 

Joutsan lukio 
on arvostettu 
opinahjo 
Kun puhutaan Joutsan 
seutukunnasta, ohittaa ei 
sovi koulutoimea. Joku 
vuosi sitten viitta vuosi- 
kymmentaan juhlinut 
Iukio niveltyy ylimpana 
osasena kouluverkostoon. 

Joutsasta kirjoittaneita ylioppilaita 
on totuttu arvostamaan korkealle. 
Joutsan lukiosta jatko-opintojen 
kautta on tyoelarnaan ponnistanut jo 
mm. joukko tohtoreita, laakareita, 
arkkitehteja ja metsanhoitajia alem-
mista oppiarvoista nyt puhumatta-
kaan. 

Opettajien joukko on aina ollut 
alansa taitavia, osaaminen ja opetta-
minen on kantanut kaunista tulosta. 
Tana hetkella. noin 130 oppilaan lu-
kio keraa oppilaansa oman kunnan 
lisaksi neljan ympalistokunnan alu-
eelta. Eras erikoinen merkkipaalu oli 
sekin, kun Joutsasta jarjestettiin kym-
menkunta vuotta sitten kansainvali-
set matematiikan olympialaiset. Nii-
den saamisessa suurin ansio oli ma-
tematiikan lehtori Heimo Latvalla. 

Takavuosina musiikki oli voimalli-
sesti kuvioissa mukana. Teuvojen Sal-
minen ja Nurminen perinto dad yhd. 
Ylimpana maestrona toimii Angesse-
lan ala-asteen opettaja Seppo Pa.nka-
lainen perheyhtyeineen seka sekakuo-
ro Sepposten johtajana. Musiikin  

voimasta kertoo se, etta varsin mo-
net nuoret soittavat erilaisissa yhty-
eissa tanakin paivana.:Viimeisin "saa-
vutus" alalla on iehtori Keijo Kurjen 
Markus Tuomisen avustuksella ja tie-
totekniikkaa hyvaksikayttaen julkai-
sema levy, jonka pohjana oli M.A. 
Nummisen takavuosien mainio tul-
kinta hevosenhoidosta. 

Paikallislehti Joutsan Seutu seka 
maakuntalehti Keskisuomalaisen 
aluetoimitus ovat osaltaan olleet aut-
tamassa yhta osaa nuoria omaan am-
mattiin tarjoamalla avustaja- seka 
harjoittelupaikkoja. Yli kymmenen 
seutukunnan nuorta on tallakin het-
kella lehdiston, Yleisradion seka te-
levision palkkalistoilla paatoimittaji-
na, uutispaalliktiina ja toimittajina. 

Urheilun sektorikaan ei ole vahek-
syttava. Onhan lukion lehtoreiden 
joukossa mm. takavuosien maaotte-
1 up ituushyppaaja Heikki Mattila. 
Niinpa liikunnanohjajia seka voimis-
telunopettajia on useasta Joursan seu-
tukunnan nuorista tullut. 

Antti Hossolan ja Rauno Kiviston 
tyota lukion rehtorina jatkaa Paa, ,o 
Valkonen, joka tunnetaan mm. hiih-
tosuunnistaja Raino Pesun seka Han-
nele Valkosen hen kilokohtaisena val-
mentajana. 

Valkonen on huolissaan liikunnan 
vahenevasta osuudesta kouluissa. 
Aktiivisesti liikkuvilla ja urheilevilla 
et ole hataa., mutta vahan 1iitdcuvat  

ovat vaarassa pudota kokonaan ulko- 
puolelle. Tama alkaa nakya jo nyt 
suoranaisena vasymisend muussa 

koulutyossa, sanoo rehtorin m.57 
ohella 19 viikkotuntia opettava 

te,tie .`  y 6  
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Rehtorien toita 
hoidetaan valiaikaisesti 

Joutsan lukion ja yldasteen 
rehtorikysymykseen on pohdittu 
ratkaisua pitkin kevattd. Tall het-
kella molempia virkoja hoidetaan 
vdliaikaisin ratkaisuin. Lukion 
pitkdaikainen rehtori Rauno Ki-
visto sairastui akillisesti toissa 
kevaand ja jai sairaseldkkeelle vii-
me kevand. Tehtdvid on hoitanut 
valiaikaisena lukion historian 
opettaja Paavo Valkonen. Valko-
nen jay elakkeelle opettaj an tehtd-
vista noin kolmen vuoden padsta. 

Ythasteella rehtorina syksylid 
1997 aloittanut Anneli Kangas-
vieri on ollut virkavapaalla 
8.4.1999 alkaen. Kangasvieri on 

MEd hetkella vakituisessa tyosuh-
teessa Kuntaliiton sivistysosaston 
pdallikkOnd. Kangasvieren virka-
vapaus pdattyy ensi huhtikuun 10- 
pussa. Han ei ole ilmoittanut, ai-
kooko hdn palata rehtorin tehtd-
viin Joutsaan. Kangasvieren vi-
ransijaisena toimii matemaattis-
ten aineiden opettaja Juha 
Damniskagg. 

Virkojen yhdistamisesta laske-
tut sdastOt ovat noin 125.000-
200.000 markkaa vuodessa. Laaja 
haarukka sdastoarvioissa johtuu 

etta eri tahoilla on tehty las-
lmia eri perustein. 

3)
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Kanslistin ja rehtorin 
kiireet nakyvat Lukiolla 

Keskustelutilaisuuden jdlkeen 
lukiolaiset jaivat odottamaan op-
pituntien alkamista. Juuri pdatty-
nyt tilaisuus heratti voimakasta 
keskustelua lukiolaisten keskuu-
dessa ja vilkas puheensorina taytti 
lukion auditorion. 

Toimitusharjoittelijan kynsiin 
jaanyt opiskelijaryhma totesi jo 
nykyistenkin kiireiden nakyvan 
kanslian palveluiden saatavuu-
dessa. 

Kanslisti on suuren tyomddran-
sd vuoksi usein poissa ja paikalla 
ollessaan hyvin kiireinen. Opiske-
lijat joutuvat usein pienissakin 
asioissa kdantymdan rehtorin 
puoleen. Hanend on puolestaan 
kiireita omien tehtdviensd hoita-
misessa. 

Omasta rehtorista oppilaat ha-
luavat pitad kiinni. Rehtorilla on 
muun muassa tdrked rooli opiske-
lijoiden hankkimisessa ja lukion 
kehitt dmi se s sa. 

Hartolan opisto kehittyy 
ja houkuttelee 

Lukion ensimmaisella luokalla 
opiskeleva hartolalainen Jenni 
Laakso  valitsi Joutsan lukion sen 
tarjoamien valinnaisaineiden 
vuoksi. Han kuitenkin uskoo yhd 
useEmman hartolalainen valitse- 

van tulevaisuudessa Hartolan . 
opiston. 

— Opisto on laajentanut vali-
koimaansa jatkuvasti. Opiskelu 
on huomattavasti vapaampaa kuin 

Joutsassa opetuksen taso ja 
valinnan mandollisuudet vieval 
yield toistaiseksi voiton, mutta  il- 
man kehitysta ei endd tulevaisuu- 

dessa, pohtii Laakso. 
Oppilaskunnan puheenjohtaja 

Vesa Hurri on myos samoilla lin-
joilla. Rehtorikysymyksessa sads-
toihin vetoaminen on hanen mie-
lestdan turhaa. Tarkeinta olisi taa-
ta lukion tulevaisuus, eli opiskeli-
'oiden saaminen myos jatkossa. ,.:. 
"C 2142, '-' s?e'  jUKKA HUIKKO 

Joutsan lukion opiskelijat pelktitiviit koulun menettavtin 
kynsti etenkin Hartolan kehittyvtiti opistoa vastaan. Kuvassa oppi-
laskunnan puheenjohtaja Vesa Hurri ja hartolalaiset Joutsassa 
opiskelevat Anna Hyvarinen (eturivissti kesk.), Jenni Laakso, Riikka 
Kiiski (takarivissa oik.) ja Tuula Sarukka. 



Joutsan rehtorinvirkojen yhdisteitninen puhutraa. Oppilaat luovuttivat adressin Veil 
rehtorinvirkojen sailyttiimiseksi itsenaisinii. 

Luki.o kaipaa kehittamista 

torit yhteen vai 
e ikseen Joutsassa? 
Joutsan lul inlla jarjeste-
tyssii kelaitthrniskeskus-
telussa kaytiin kamppai-
lua lukion ja ylitasteen 
rehtorinvirkojen yhdis-
tiimisest.5. 

Joutsan lukioIla keski viik-
kona jarjestetyssa kehittdmis-
keskus.telussa ofi mukana pant 
tdjid, virkamiehid, yldasteen ja 
lukion rehtorit ja lukion oppi-
laita. Kunnanhallitas haluaisi 
yhdistaa ylliastee.n ja. lukion 
rehtorin virat saadakseen ai-
ka an s ta j i. 

Ji-.)utsan kunnanhallituksen 
puheenjohtaja, Niel] Tbyry- 

a kertoi edustavansa koko-
naisratkaisua. eikd kenenkadn 
henkilok..ohtaista 
Toyryla. kertoi titan teen oleA, 
vaikea, k.oska kunta]aisten 
mielesta terveydellit vaikeuk-
sissa olevien eika fasten k-us-
tannuksella saa. sastad. 

— Tehtdvdan tarvitaan yksi 
vahva kehittajg,rehtori, sanoo 
Toyryla. 

Rehtorinvirkojen yhdistami-
sen puolesta puhuu mybs kou-
lujen idhekkdinen sijainti ja 
pieni koko, Mo1empien virko-
jen ollessa tilytettynL yhdista-
minen on mandotonta. Nyt 

rehtorin viran ollessa 
vailla vakinaista tyontekijaL, 
yhdistaminen on kLytiinnbssd 
helpompaa, kertoo sivistyslau•
takunnan puheenjohtaja Pencti 
Sukanen. 

Kaytb.nnossa yhdistarni-
nen tarkoittaa yhta rehtorin ja 
yhta. vararehtorin tehtavaa., 
henkiloita ei siis vahene. Suka-
nen sanoo. Joutsan kaltaisissa 
maaseutukunnissa on tehty 
paijon vastaavanlaisia yhdista-
misia. Kokemukset muissa 
kunnissa ovat seka hvvia etta
huonoja_ 

Periaatepaatos virkojen yh-
distamisest',1 tehdadn tally vii-
kolla, mutta yksityiskohtai-
sempi a pdatoksid saadaan vas- 

rt ensi vuoden puolella. Jout-
san kunnanjohtaja Kyosti 
'Li o s u k. ainen sanoo. etta 
13.nen kuntansa virkojen yhdis-
t'jmisten oli viela 90-]uvun 
alussa mvonteinen, taloudelli-
sista syista. Nyt katsottaessa 
toiminnallisuutta han asettuu 
kanden rehtorin kannalle. 

Joutsan kunta ei ole mis-
saan konkurssitilassa, Uosu-
kainen korjaa saa,stojen anta-
rrtaa kuvaa, Tilanne on sama. 
kuin rnuissakin maaseudun 
kun rUssa. 

Huoli 
kouluistaan 

Ylaasteen 	rehtori 	Juha 
Damskagg pelkdd. end 
yhiaste luisuu rehtorien yhdis-
tdmisen seurauksena lukion si-
vukouluksi. 

Meidan tavoitteemme on 
kasvattaa h .yvid, tasapainoisia 
oppilaita lukioon ja muihin op-
pdai toksiin, Damskagg sanoo.- 
Han periiankuuluttaakin rnuita 
mandollisuuksi a rehtorikysy- 

mykseen ja toivoo. etta kansa-
laisopiston rehtorin virka met-
taisiin inukaan samaan keskus-
te.luun. 

Lukio lai set 	huolehtivat 
oman koulun johtamisesta. Lu-
kiolaisten yhteinen kanta on, 
end lukiossa ha]utaan opiskella 
ja lukio tarvitsee ylateistyata 
mm korkeakoulujen kanssa, 
Nuoret kokevat lukion mybs 
omana fooruminaan ja toivo-
vat sen sailyvan sellaisena. 
Oppilaat haluavat kehittdd lu-
kiota, joka on heidan mieles-
taan jaamassa sadstojen ja]koi-
hin. Joutsan lukion oppilaat 
luovuttivat kunnan hallituksen 
puheenjohtajalle 113 oppilaan 
allekirjoittaman adressin oman 
rehtorin sailyttaniisen puoles-
ta. 

Ulkoista ja 
sisaistii kehittamista 

Joutsan lukio kaipaa kehitta-
mista ja korjauksia niin  sisai-
sesti kuin ulkoisestikin. lout-
saaiset ovat yksimielisid siita.  

etta lukion tasoa on nostettava. 
Oppilaiden vahetessa omassa 
kunnassa paine kehittamiseen 
kasvaa. Joutsan lukio on hyva-
maineinen koulu ja sielta on 
noussut mm mania yhteiskun-
nallisia vaikuttajia. 

Lukiorakennus kaipaa kor-
jauksia. Mm. katon korjaami-
sesta on puhuttu jo vuosikym-
menia. Rakennus kaipaa mybs 
muita suuria parannuksia. 

Sivistyslautakunta kaanattaa 
kanden rehtorin jarjesteirnda. 
Sivistysjohtaja Jorma M a - 
kinen kertoo, etta sivisiys-
lautakunnan tehtdvana on hun-
lehtia mybs kasvatuksellisesta 
puolesta. Koulusta olisi luota-
va viihtyisd ja turvallinen yru-
paristo kaikille. 

Koulutoirnintaan on tur-
vattava riittavat taloudelliset 
resurssit, sanoo sivistysjohtaja 
Makinen. 

Mdkinen kertoo, etta sadstb-
jd on saatu jo rehtOrien ieke-
man virkaehtosopirnuksen ul-
kopuolisen tyon kautta ja kans-
it stien aheresnisellii. 



suus rauhoittua Aino Purasen ja 
Meryl Ruokola rkkosen 
runo- ja musiikkihetkessa. Pura-
nen lopetti parikymmenminuutti-
sensa oivaltavasti Kotildrkko-ni-
trtiseen runoon, joka on alunperin-
kirjoitettu Puumalan kirkkoa var-
ten, mutta sopi mainiosti myos 
185 vuotta viime vuonna taytta-1 
neeseen Joutsan kirkkoon. 

Mists korvaaja 
Puukoululle? 

Joutsan Taideseura avasi Tai-
teitten yond oman vuosinayttelyn- 

virastotalolla. Taideseuran 13 
tekij an teissa nakyy muun muassa 
kesdinen maalausleixi Seldnpoh-
jassa. Aivan kaikki seuran jasenet 
eivat tally kertaa olleet mukana 
vuosinayttelyssa, silla osa aikoo 
pitdd vuoden aikana yield oman 
nayttelynsd. erikseen. Taideseuran 
puheenjohtaja Eero Peltoniemi 
otti esille Joutsan Puukoulun koh-
talon avatessaan nayttelyd. 

— Tiedamme toki, etta Puukou-
lu on huonossa kunnossa ja se pi-
tad. purkaa. Meille on kuitenkin 
ongelma loytad yhta hyvdt tilat 
taideharrastukselle. Puukoululla 
on ollut hyvdt puitteet, se ei ole  

liian hieno paikka, sanoi Peltonie-
mi. 

Taideseuran nayttelyn naapu-
rissa oli ndhtdvilla lukioirja ylaas-
teen oppilaiden Oita. Kuvaama- 

Lukiolaiset olivat tehneet Jaana Kellbergin (kuvassal ohjauksessa 
omia tulkintojaan aiheesta "Aika". Kuvassa Kellberg esittelee Tai-
na Otavan 000, jossa muun muassa tutkitaan, miten kuvan sisalto 
muuttuu, kun se yhdisteteian erilaisiin muihin kuviin. 

Joutsan Taiteitten yiissa oli 
tang vuonna siirretty painopistetta 
kirjastalta nuorisoseurantalolle. 
Ratkaisu olikin onnistunut, silly 
aiemmin koululaisryhmien esi-
tyksid ei juurikaan ale mahtunut 
ahtaassa kirjastossa seuraamaan. 
Nyt noin 60-pdinen yleiso pystyi 
rauhassa nauttimaan Pohvinrin-
teen koulun 4A-luokan noitandy-
telmasta, aerobic-tanssista seka 
kansanrunpsikennasta. 

Erika Akmanin kirjoittama ja 
ohjaama kymmenrninuuttinen 
noitandytelma jatkaa lahjakkai-
den joutsalaiskoululaisten naytel-
masarjaa. Naytelmassa oli erityi-
sesti panostettu puvustukseen ja 
muutenkin nayttelijoiden ulko-
asuun. 

Koululaisten esitysten jalkeen 
nuorisoseurantalolla siirryttiin 
rock-mu siikkiin. Julia Savande-
rin ja Tero Nikkasen GeeWees-
yhtye esitti tietokonetaustoin ryy-
ditettyd kitaravetoista instrumen-
taalimusiikkia, joka toi hyvin esil-
le sekd Nikkasen etta etenkin Sa-
vanderin taidot _soittimensa hal-
linnassa. 

Joutsalaisten rockpiirien nuo-
rempaa polvea edusti Texas 
Roadmaps, jossa musisoivat Juha 
011ikainen (laulu), Mikko Saa-
rela (kitara), Jani Haapala (bas-
so) ja Saku Kaistinen (rummut). 
Poikien musiiickia sdesti Jukka 
Huikon ja Atte Niemen upea va-
loshow. Black Sabbathin ymparil-
le rakennettu setti sai suosiota 

Joutsan Taiteitten yossa sai 
tuhdin annoksen paikallista 

et 

Texas Roadmaps sai nuokuila yieison villiksi. Kuvassa oikelta vasemmalle Mikko Saarela, Juha 011i-
kainen ja Jani Haapala. Piilossa rumpali Saku Kaistinen. 

seka nuoremniilta naispuolisilta 
katsojilta etta eturivissa istuneilta 
vanhemmilta herroilta. Muuten-
kin tunneima nuorisoseurantalol-
la oli melkein kuin vanhoina hy-
vina aikoina. 

Joutsan kirkossa oli mandolli- 



jan toimen sijaisuus. Lauta- 
kunta myonsi handle virkava- 
pauden 8.11. lahtien enintaan 
30.4.2000 saakka. 	1,4cp.1-3.443 

Kuvaamataidon tuntiopetta-
jan toimessa jatkaa ensi luku-
vuoden Jaana Kellberg ja ma-
tematiikan tehtavia hoitaa Juha 
Hannula toistaiseksi. 

Paavo Valkonen 
lukion rehtoriksi 

Joutsan lukion pitkaaikainen 

vararehtori Paavo Valkonen 
jatkaa rehtorin virassa, jota han 
on jo hoitanut runsaan vuoden 
ajan. 

Luhangan ja Joutsan yhtei-
sen ylaasteen rehtori Anneli 
Kangasvieri siirtyy Suomen 
Kuntaliiton palvelukseen, jos-
sa hanella on yleissivistavan 
koulutuksen erityisasiantunti- 
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taidonryhmia on vetanyt opettaj a 
Jaana Kellberg. 

— Lukion ryhman kanssa tyos-. 
kentelimme siten, etta ryhma va-
litsi yhteisen aiheen, josta kukin 
teki oman tulkintansa. Koska 
nuoret ihmiset eivat pelkaa vai-

. keitakaan asioita, ryhma otti ai-
.heekseen "ajan", kertoi Kellberg. 
. Nayttelyssa olikin hammastyt-
tavaa,:miten monipuolisia tulkin-
toja nuoret kuvaamataiteilijat oh-
vat loytaneet sellaisesta toisaalta 
vaikeasta ja toisaalta arkipaivai-
sesta asiasta kuin "ajasta". 

Yleisii paasi 
itse tekemafin 

Taide-esitysten rinnalla Tai-
teitten yon toinen puoli on siind, 
etta yleisO paasee itse tekemaan 
omilla kasillaan: Jukolan ylaker-
rassa saattoi sitoa perhon ja huo-
vuttaa paasiaismunan. Kasityo-
keskuksessa paasi kutomaan 
oman raitansa yhteiseen mattoon 
ja seurakuntakodilla taiteltiin paa-
siaisen kunniaksi "holOsuita". 
Eraaniaista kasityota oli myos 
Opintolassa jarjestetty Quake II - 
tietokonepeli lahiverkossa. Tai-
teitten yo paattyi seurakunnan 
nuorten jarjestamdan messuun 
seurakuntatalon pihalla. 

MARKKU PARKKONEN 

Uusia koululakeja esiteltiin Joutsassa: 

Koululait antavat mandollisuuksia, 
mutta eivat pakota muutokseen 

Opettajien ammattijarjeston 
Joutsan osasto jarjesti maalis-
kuussa koulutustilaisuuden, jos-
sa perehdyttiin vuoden alussa 
voimaan astuneiden uusien kou-
lulakien sisaltoon. Kouluttajana 
toimineen hankasalmelaisen 
Eini Lohen mukaan uudet laic 
antavat kunnille paljon mandol-
lisuuksia, mutta eivat kuiten-
kaan pakota muutoksiin. 

— Eri asia sitten on miten 
mandollisuuksia kunnissa hyo-
dynnetaan. Jos rahaa kaytetaan 
ainoana kriteerina, ollaan Va.& 
rind jaljilla, kommentoi Lohi. 

Uudessa lainsaadannOssa 
ovat korostetusti esilla oppilai-
den oikeudet. Lohen mielesta  

oppilaiden korostaminen ei ole 
opettajilta pois, koska opettajil-
la ja oppilailla pitaisi ol1a yhtei-
set edut. 

Oppilaiden oikeuksiin kuu-
luu muun muassa oikeus saada 
opetussuunnitelman mukaista 
opetusta. Ainakin OAJ:ssa asia 
on tulkittu siten, etta tarns oike-
us ei toteudu, mikali opettajia 
lomautetaan. Uusissa laeissa on 
kirjattuna myos paljon sellaista, 
jota jo kaytannossa noudate-
taan. Tallainen asia on muun 
muassa koulujen opetuksen ar-
vioiminen. 

— Kyllahan tahankin asti 
useimmilla kouluilla on arvioitu 
omaa opetusta, nyt tams asia  

vain on kirjattu lakiin, totesi 
Joutsan sivistystoimenjohtaja 
Jorma Makinen. 

Uusista laeista on poistettu 
koulupiirit. Lain mukaan oppi-
laan koulumatkan turvallisuus 
ja lyhyys ovat kriteereja ensisi-
jaista koulua mairattaessa. 
Kunta voi edelleenkin paattaa 
mihin koulun kullakin alueella 
asuvat lapset sijoitetaan, joten 
tosiasiallisesti koulupiirit eivat 
valttamatta poistu. Kunta voi 
kuitenkin sallia, etta lapsi kay 
muutakin kuin "omaa" koulu-
aan, mikali vanhernmat vastaa-
vat kuljetuskustannuksista. 

,./ 	MARKKU PARKKONEN 



Homor. AA 
Joutsan lukion abit Taru Karhula (vas.) Hanna-Leena Heinonen ja Anniina .Thrvinen pitivat aidinkiel j ensimmdisen aineen aiheita 
vaikeina. Karhulan mielestd joukkoon mahtoi useita hilseen ylittavid ufoaiheita. 

'Aika piinasi abeja 
aidinkielen kokeessa 
JOUTSA  

_P ivi Honkapaii 

Kevaan ylioppilaskirjoitusten 
aidinkielen ensimmainen Rine 
kirjoitettiin maanantaina. Aineis-
tokirjoituksen aiheet pyorivat 
tally kertaa erilaisten aikakasi-
tysten ja ajan analysoinnin ym-
parilla. 

— Aika paljon oli sellaisia 
ufojuttuja, jotka menivat yli ta-
junnan. Toiseen aineeseen tulee 
kylla panostettua enemman, ker-
toi Taru Karhula uraldcansa  jal-
keen. Hanen mielestaan aineis-
ton pohjalta kirjoittamista harjoi-
tellaan ainakin Joutsan lukiossa 
tarpeeksi. 

Myos Saku Pietila piti aiheita 
melko vaikeina. Oman aineensa 
han kirjoitti Mats Nylundin ar-
tikkelin Aika on huomaamaton 
hallitsija pohjalta. 

— Eipa jaanyt paljon mieleen 
mita kirjoitin. Ei oikein ollut hy-
via aiheita. Tavoitteena olisi 50-
60  pistetta, Pietila sanoi. 

Elina Metslinen valitsi ai-
heeksgen Merja Maattasen ko- 

' lurrinin Hauki ja mind. Tehta-
vanannon mukaan analysoitava-
na oh Madttasen suhde aikaan ja 
luontoon. 

— Aihe oh vaikea valita, kos-
ka ne kaikki olivat sellaisia aika-
hommia. Kolumni oli kuitenkin 
hauska ja kiva lukea, Metsanen 
perusteli valintaansa. 

Aidinkielen kokeen kuvalli-
nen aineisto koostui kandeksasta 
Helene Schjerfbeckin omaku-
vasta. Aiheen vatinnut Hanna-
Leena. Heinonen kertoi paaty-
neensa Schjerfbeckiin koska tai- 

teilija oh entuudestaan ainakin 
jonlcin verran tuttu. 

Aineistoahmesta 
hyiitya mytibemmin 

Myos Joutsan lukion aidin- 
kielen opettaja Mirja Kalmari 
kokeen aiheita melko hankalina. 

Aikateema yllatti kylla. 
Olisikohan vuosituhannen vaih-
de vaikuttanut asiaan, vaikkei 
siihen suoraan viitattukaan. Ai-
heet eivat olleet Min kansan-
omaisia kuin viime kerroilla,  

mutta kirjoittajille ne tarjosivat 
paljon mandollisuuksia. Osa 
teksteista oh varsin vaativia, 
Kalman sanoi. 

Kalmari pitad aineiston poh-
jalta kirjoittamista erittain hyo-
dyllisena taitona jatko-opintoja 
ajatellen. Lahteiden kayttOkin on 
erikseen opeteltava. 

Aidinkielen toisen aine kirjoi-
tetaan ensi maanantaina. Abin 
aidinkielen arvosana maaraytyy 
paremmaksi arvioidun aineen 
penisteella. Ylioppilastutkinto-
lautakunta maaraa jokaiselle lu- 

kiolle ensirnmaisen, toisen ja 
kolmannen arvostelijan, jotka ei-
vat saa olla missaan tekernisissa 
kyseisen koulun kanssa. 

Toista arvostelijaa kaytetaan 
aina, jos ensinunainen arvosteli-
ja antaa koesuorituksesta vahem-
man kuin 56 pistetta tai jos kou-
lun oman opettajan antama pis-
temaara muuttuu enemman,kuin 
10 pistetta. 

Jos kaksi ensimmaista arvos-
telijaa ovat erimielisia pistemaa-
rasta, kaytetaan kolmatta arvos-
telijaa. Kolrnatta tarkastajaa kay- 

an 	jos opettajan anti 
pistemaara muuttuu  Ottrltt 

n kuin 20 pistettli ttti jos kiit 
s ► itus on erityisen "offgelinal 

•n ,,. 

lioppilastutkintolataaktmutio 
)stelija arvioi 

v t opettajan parontinaksi  kni 
sot-tun aineen. Jos ktillankin ott 
vosielija antaa onmipiljoiNoto  ttl 
neesta vahentmlln kuin 
openaja on anianut  It I^NNIity lMa Mltt 
suolituksesta, nrvostelittan ino 
lemma allied. Sin win ploarm1111 
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Lukio haluaa 
luoda yhteyksia 

Joutsan lukio haluaa lisata yhteistyotan paikallisten yhteiso-
jen kanssa. Viime torstaina lukion opettajienhuoneessa istui pari-
kymmenta henked: opettajia, veteraanien, yrittajien, tiedotusvali-
neiden, seurakunnan, pankin, kansalaisopiston ja liikuntatoimen 
edustajia. Keskustelun aiheena oli se, miten lukion ja eri tahojen 
yhteistyota voisi kehitta Vastaava yhteistylihanke on ollut 
kaynnissd jo viime vuodesta yldasteen ja Joutsan yrittdjdyhdis-
tyksen 

Yhteinen mielipide torstain palaverissa oli se, etta lukio on 
Joutsalle erittain tarked voimavara, josta kannattaa pitad kiinni. 
Kehittamista ei say laiminlyoda, silly lukion sailyminen Joutsassa 
ei ole itsestaanselvyys. 

Toistaiseksi ei likikdan kaikkia yhteistyOmandollisuuksia ole 
hyodynnetty. Ideoita viime viikolla kokoontuneesta porukasta 

- - tuntui loytyvdn: lukiolaiset voisivat tulla veteraanien tilaisuuk-
siin kyselemdan sodanaikaisista tapahtumista, yrittajat voisivat 
hyodyntdd kielitaitoisia nuoria, koulun ulkopuoliset voisivat tulla 
pitarnadn omalta erikoisalueeltaan aamunavauksia. Ja niin edel-
leen. 

Ideoiden puutetta suurempi ongelma onkin niiden saattaminen 
kaytannoksi. Suurin este lienee siind, etta aiemmin yhteistyomah-
dollisuuksia ei ale oivallettu. Tai sitten MAU ei ole rohjettu kayt-
tad. Vaikkei pitaisi, niin aika monelle koulun ulkopuoliselle on 
varmaan kohtuullisen suuri kynnys ldhestyd lukion opettajakun-
taa. Ehkapd omien kouluaikojen muistona opettajia kunnioitetaan 
liikaakin. Tahan sopinee samanlainen neuvo kuin valtion viran-
omaisten kanssa asiointiin: pois turha herranpelko! 

Lukion ja esimerkiksi yrityseldman yhteistyosta saattaa olla 
kauaskantoisia seuraamuksia. Parhaimmillaan tdllainen yhteistyo 
saattaa houkutella muualle opiskelemaan lahteneen nuoren myo-
hemmin takaisin kotiseudulleen. Jos jo kouluaikoina nuori tuntee 
pdasevansd kunnolla sisalle paikalliseen eldmiseen, ei kynnys pa-
lata ole niin suuri. 

Yhteistyoltd koulujen kanssa ei tule odottaa myoskadn liikoja. 
Suurin osa koululaisten ajasta kuluu edelleenkin perinteisessa 
opiskelussa. Pienistakin askelist on kuitenkin hyiityd. 

S (1A 
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Joutsaan valittiin 
uusia opettajia 

Joutsaan on valittu uusia opet-
tajia. Yldasteen maantiedon ja 

1  biologian lehtoriksi on valittu 25- 
vuotias filosofian maisteri Sami 
Lahti Jyvaskylastd. Lahti on syn-
tyisin Leivonmdeltd. Lukion vas-
taavaan vanhemman lehtorin vir-
kaan valittiin joutsalainen 23- 
vuotias filosofian maisteri Satu 
Sakomaa. Lukion virka vapautuu 
Kaija Toyrylan jaddessa elak-
keelle. 

Molempiin virkoja haettiin sa- 
massa haussa ja niihin tuli yhteen- 

- sa 27 hakemusta. Molempiin vir- 
koihin valittiin varasijalle yldas- 

teen virkaa valiaikaisena hoitanut 
Taru Suuronen. Sivistyslauta-
kunta valitsi Pappisen koululle 
luokanopettajaksi virkaa  valiai-
kaisena jo taman lukuvuoden hoi-
taneen Mari Jokisen. Pappisen 
koulun toinen opettaja Ulla Leh-
mussaari siirtyy 1.10. alkaen va-
liaikaisesti hoitamaan erityisopet-
tajan virkaa, joka vapautuu Anja 
Tuominiemen jaddessa eldkkeel- 

valiaikaisesti hoitamaan Kirsi 
le. Lehmussaaren virkaa siirtyy 

Leppavuori, joka on kuluvana 
vuonna ollut Pyrufildp, koulussa - 
luokanopettajana. 1 	 " 
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joutsan kunnassa julistetaan haettavaksi vaki- 
naista taytffimista varten 1.8.1999 alkaen 

maantiedon ja biologian vanhemman lehto- 
rin virka (lukion ja yidasteen yhteinen) 

maantiedon ja biologian lehtorin virka 
joutsan-Luhangan ylaasteella 
luokanopettajan it a, sijoituspaikka Pappisen koulu 
(luokat Ill—VI, tekninen tyo) 

Valiaikaisesti ajalle I .10.1999-31.7.2000 
erityisopettajan virka, jonka tehtavan5 on koulujen- yhteinen 
puhe-, lukemis- ja kirjoittamishairioisten lasten opetus 

Hakemukset, joihin on iiitettavd mukaan kelpoisuutta osoittavat 
todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo on toimitettava lout- 
san sivistyslautakunnalle viimeista5n 16.4.1999 os, PL 20, 1,651 Joutsa. 
Virkaan valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyvaksyttava. 
Taal arintodistus terveydentilastaan viimeistUn 30 paivan kuluttua 
valitsemispdatoksen tiedoksisaannista. Tiedustelut sivistystoimen- 
johtaja Jorrna Makinen, puh. (014) 8801 130. 

Joutsassa 163. M 999 r 	,kSivistyslautakunta 



Anja Bichtemann (etualalla) ja Suzanne Gosdschick pitivat Joutsassa vavanduttavan 
esitelman kotikaupunkinsa lahihistoriasta; Dresdenista, joka toisen maailmansodan 
pommituksissa kaytannossa havisi yhdessa yassa. Uudis- ja korjausrakentaminen on 
tyttojen mukaan mittavaa varsinkin nykyisin Saksojen yhdistyttya. 

Tiesitteko, etta Joutsan 
1ukiolla on yhteinen lehti 
kolmen muun  maan lukion 
kanssa? Tai etta internet-
yhteydet kayvat kuumina 
toistaiseksi ainakin opetta-
jien valilla, jatkossa ehka 
entista enemman myos lu-
kioluokkien ja yksittaisten 
oppilaidenkin valilla? Tai 
etta joutsalaisen lukiolaisen 
on jatkossa entista helpom-
pi lahtea viikoksi tai kuu-
kaudeksi kouluun johonkin 
noista yhteistydmaista? 

Eri puolilla maata on 
meneillaan yhta aikaa lu-
kuisia eri hankkeita ja oh-
jelmia, joihin on valittu 
kouluja ympari maata ja 
niille puolestaan yhteistyo-
kouluja muista maista, osin 
EU:n sisalta, osin ulkopuo-
lelta. Joutsan lukio tuli va-
littua kulttuureja ja nuoriso-
kulttuurej a vertailevaan 
joukkoon yhdessa hollanti-
laisen, saksalaisen ja ei-
EU:laisen norjalaisen kou-
lun kanssa. 

Kolmivuotisessa ohjel-
massa ollaan nyt puolivalis-
sa, kun saksalaisen yhteis-
tyokoulun, Dresdenin Ma-
rie Curie -lukion "iskuryh-
mr tuli viikoksi tutustu-
maan meikalaisiin koulu-
oloihin. 

"Taalla on niin 
valtavasti tilaa" 

Dresdenilaisluldon joh-
taja Thomas Gosdschick 
ihasteli Joutsan lukion kol-
mannessa kerroksessa ava-
raa nakymaa toisen kerrok-
sen juhlasaliin, jossa istuu 
kourallinen oppilaita. 

Taalla on upeat puitteet 
kun tilaa on niin valtavasti! 
Ajatella, etta tamankokoi-
sessa koulussa on kaikki-
aankin vain parisataa oppi-
lasta, kun meilla suunnil-
leen samankokoisissa ti-
loissa on useita satoja 
enemman. Tama on suoras-
taan ylellista. 

Muitakin eroja on kylla 
varsin paljon. Vaikka meil- 

koulua kaydaa.n 12 
vuotta ja Rita viimeiset 
vuodet kurssimuotoisena 
lukiona, nain vapaata kurs-
sisysteemia meilla .ei kui-
tenkaan ole, Gosdschick to-
tesi. 

Seka han etta mukana 
oleva matematiikanopettaja 
Ingo Ulbricht eivat va-
rauksetta liputtaneet meika-
laisen kurssimuotoisuuden 
puolesta. 

Olemme jo taman vii-
kon aikana nahneet, etta  

kurssien paallekkaisyys on 
melkoinen ongelma. Oppi-
laat tulevat ja menevat tun-
neilla ulkopuolisen silmin 
katsottuna melkein tniten 
sattuu. Toisessa paallekkai-
sessa aineessa saattaakin 
juuri olla jokin niin tarked 
tunti, ettei silta millaan voi 
olla pois. Luulisi, etta tal-
lainen kaytanto nakyy oppi-
mistuloksissa. Meilla tallai-
nen ei toimisi, Ulbricht ja 
Gosdschick arvioivat. 

Muutoin koulun tunnel-
ma vaikutti saksalai svierai-
den silmin leppoisalta ja va-
littOmalta. Varauksetonta 
kiitosten suitsutusta saivat 
myds osakseen kaikki jout-
salaiset, Min koululla kuin 
muuallakin vastaantulleet. 

— Isossa joukossa taalla 
ei tando syntya keskustelua 
millaan, mutta heti kun ol-
laan pienemmissa ryhmis- 

kaikki ovat uskomatto-
man ystavallisia, mukavia 
ja keskustelevia, vieraat 
kiittelivat. 

Dresdenin historia.11a 
rauhankasvatusta 
Opettaj aryhman mukana 

oli myds Thomas Gosd-
schickin vaimo Suzanne 
Gosdschick pariskunnan 
kuuden kuukauden ikaisen 
tyttaren kera. 
nen pikk-uprinsessa kerasi- 
kin ymparilleen lukio1ais- 
tyttojen ihailijakerhon. Ma- 

rie Curie -lukion oppilas-
kuntaa edusti 18-vuotias 
Anja Bichtemann, joka 
yhdessa Suzanne Gosd-
schickin kanssa piti joutsa-
laisille englanninkielisen 
esitelman kotikaupungis-
taan. 

Esitelman tavanomais-
ten tilastotietojen jalkeen 
joutsalaisluokka hiljeni sil-
minnanden Dresdenin va-
vanduttavan lahihistorian 
aarelle. Kun Anja juuri oli 
palauttanut mieliin kuinka 
huikea eurooppalainen 
kulttuuri- ja taidekaupunki 
Dresden oli viimeistaan 
keskiajalta lahtien, oli kos-
kettavaa kuulla nuoren lu-
kiolaisen toteamus kotikau-
pungistaan liittoutuneiden 
joukkojen upseerin sanoja 
lainaten: 

—  The February 14th, 
1945, Dresden was totally 
destroyed in one night. That 
city doesn't exist any more. 
—  14.2.1945 Dresden tuhot-
tiin liittoutuneiden pommi-
tuksissa totaalisesti yhdessa 
yossa; Dresdenin kaupun-
kia ei enda ole. 

Modemissa, ja sosialisti-
selle ajalle tyypillisella ta-
valla uudisrakennetussa, 
kaupungissa kasvaneelle 
Anjalle toinen maailmanso-
ta on paljon todellisempi 
asia kuin monelle takalai-
sine. Esitelman jalkeisessa 
keskustelussa Anja kertoi  

ylpeytta hehkuen, etta ha-
nen orna isoisansa oli mu-
kana toisessa maailmanso-
dassa ja oli juuri ilmoittanut 
olevansa milloin tahansa 
valmis lahtemaan vaikka 
Balkanin sotaan jos vain 
tarvitaan. 

Anja oli myos erittain 
kiinnostunut kuullessaan, 
etta muutania lukiolainen 
oli taalla vieraillut opetta-
jan kera aivan aitojen sota-
veteraanien luona. Vaikutti 
silta, etta hanella olisi ollut 
loputtomasti kysymyksia 
esitettavana takalaisillekin 
veteraaneille, jos mandolli-
suns olisi annettu. 

Kysymysten ja syvem-
man keskustelun aika seu-
rasi kuitenkin koululaisten-
kin kesken vasta pienem-
missa ryhmissa. Koko luo-
kan lasnaollessa Joutsan lu-
kiolaiset istuivat hiljaa, 
vaikka Anja yritti yllyttaa 
heita keskusteluun totea-
malla, etta "senhan takia 
me taalla nyt olemme, etta 
teilla olisi mandollisuus ky-
sya.". Kielitaidosta  „Wiz& 
puutteesta ei ainakaan ollut 
kysy my s, sills opettaj an op-
pilaista vakisin vallntarnat 
kornmentit lausuttiin ka-
dehdittavan virheettomgla 
englannilla. Ehka sitten jo 
seuraavalla vierailulla us-. 
kalletaan puluakin! 
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I   IN yt ollsi jo aika panostaa nuorten koulutukseen! 
ti f 	95 

r Milloin Joutaassa aletaan pa-
- nostaa nuorten V..oulutukseen? 

situ oletnma lukion opettajakun- 
- nassa alkaneet mietti'a, kun vuosia 

jatkuneesta aa5stiiiinjasta huoli- 
---- matta olemrne lisaantyvissa s5f4s- 

topaineissa yritt!incet pitaa muun 
herEkilOkunnan ja opisketijain 

. kanssa lukion tasoa mandollisitn- 
1— 

Mali korkeana. Nyt kun koulure- 
tnoutti lieuee sintytnassa vuosia, 
toivomme, etta valttantattOmilla 

• ja pienella rahalla suoritettavilla 
korjauksitia saisimme uutta viih- 

1
.  . tyvyytta tiloihin. ( Tekninen lau-

takunta on Ethan suuntaau jo Wi-
ntinutk ill ataararahojensa cuit-
trissai Nikata vieliri tarkeampana 

i pidijanue itikion sisaista kehitta-
_ misty parbafflaan ta.pahtuvia no-

peita yhteiskunnan muutoksia ja 
uuden luldolain henkea vastaa-
viksi. 

Tassa tilanteessa on kuitenkin 
tehokkaampaa kehittamistyota 
uhkaamaan noussut eraiden hen-
kildiden innokkaasti ajamana lu-
kion ja ylaasteen — ehka. vial. ala-
asteenkin- rehtorin virkojen yh-
distaminen samalle henkilolle. 
Tats molempien koulujen opetta-
jat ovat yksirnielisesti ja laajasti 
perustellen vastustaneet useain-
paankin kertaan koulutus- ja kas-
vatustydta pahasti uhkaavana rat-
kaisuna, on an  kyse nuorten tuic-
vaisuudesta. Samaa mielta ovat 
yksimielisesti olleet lukion abit-
kin vas.., tessaan onion kokemuk-
sensa p ' -i 
ovat yhtyt iaet muut lukion opiske-

t
t‘jaita asiaan ja iteihin 

ii.jat.. Myos si -vistyslautakunnan 
encinntist(S on ptioltunut nykyiNVi 
mania hyvin toimi 'tuna. 

'fiirol ei kaiienkaan old iiittii- 
ny:. k.untionhal:atukselle, joka on 

____..: edeilaeta ajal.i ..:assrt yliti.:1:in i.,...110- 
!ia perustaluja htiomioiinatta, t9- 

sin mybskaan esittamattii tarkem-
ruin kouluvaelle yhdistamisen 
etuja. Sect takia lukion opettaja-
kunta, joka on joka tapauksessa 
vastuunkantajana lukiolaisnuor-
tan ntenestymisesta, haluaa tuocia 
perustelunsa laajempaa tietoon 
kuntalaisille erityisesti lasten ja 
nuorten vanhernmille ja kunnan-
valtuutetuillekin. 

Ensinna rehtorien tehtavat seka 
ylaasteella etta lukiossa ovat ii-
saantyneet kovasti entisesta, kun 
moleminissa kouluissa on nyt 6 - 

jaksojarjestelma kaytassa eli. teh-
(Nan 6 eri lukujarjestysta entisen 
yhden asetnasta. Myos arvostelu 
ja monet siihen liittyvat toimet 
uusintakuulusteluineen tehdaan 6 
kertaa vuodessa entisen 2-3 ker-
ran sijasta. Lisaksi valinnaisainei-
den voimakas lisiiantyminen on 
vaikeuttanut kovasti lukujarjes-
tyksen tekoa, kun 35 tunnin puit-
teisiin yrittaA sovittaa yli 40 ryh-
maaldn. 

Ylioppilaskirjoitukset pyorivat 
nykyisin hajauttamisen .  takia la-
hes lapi vuoden syksylla 1999 
55 kirjoittajaa) . Myos kirjoitus-
ten yhteydessa rehtorin antaman 
avun ja tuen abit kokivat tarkedksi 
heti tarvittaessa saatuna eika avun 
tarve vannaan vahene, kun hajau-
tuksen mandollisuuksia opitaan 
yield enemrran kayttArnadn . 

Syksylla voimaantullut perus-
opetuslaki ja lukiolaki erottavat 
peruskoulun ja lukion ja myds 
hyvin tnenissa koulutustilaisuuk-
sissa nama on eratettu erilaisten 
iarpeiden ja iehtavien takia. 

Nip% 	 hallin- 
totehtdvia on kaytiintion tarpeesta 
siittytty! ofAtt relnorien teht5vilk-
si, kun syksyisen apulaiskanslis-
tilt tzbtavica y hd i sen jiilkeen 

lialuttu asioita hoitaa kuiteakin 

entiseen mailiin jouslavasti uu-
tena mm. rnatkatukiasiat, jotka 
varsinkin hartolalaisille ja muffle 
pitkarnatkalaisille olisi hyva hoi- 
taa jouhevasti). 

aikaila olevan rehtorin tuen 
opiskelijat ja opettajat katsovat 
tarkeaksi , kun monet ralkatsut 
saadaan hoiturna.an valittomasti. 
Samalla onnistuu mytis opettajien 
tyossa tukeminen ja tydohjauskin 
ja jatkokoulutusasiat. 

Nykylukio on avautumassa no-
peaa tahtia ulospain monella ta-
voin. Tally hetkella Joutsan luki-
olla on Comenius-projektin yh-
teistyokoulut Saksassa, Hollan-
nissa ja Norjassa , jotka viimeksi 
syksylla edustajamme saivat hyo-
dyllista oppia, jos kohta veivat-
kin. Ensi syksyna olisi sitten Jout-
san lukion vuoro olla isantand. 
Mytis Viroon ystavyyskouluun 
pidetab..n yhteyksia 

Paikallisia yhteyksia ja mah-
dollisuuksia on syntymassa entis-
ta  ja niita mandolli-
suuksia abitkin ovat toivoneet Ii-
sää. Nyt on molemmille 

koettuja yhteyksid ollut jo vete-
raanien, yritysten ja pankkien 
kanssa ja uusia ideoita on esilla. 
Varsinkin yhteistyo kansalais-
opiston ja sits kautta yliopiston ja 
muiden jatko-opiskelupaikkojen 
kanssa on syntymassa, ovatpa 
huippurityksetkin iyvaskylan 
ym. alueilta kiinnostuneita yhteis-
tydsta turvatakseen tulevan tyti-
voimansa. Tailainen yhteisty-ii on 
hytidyllista, mutta vaatii koordi-
tioijaa .ja iiuoleilista sovittamista 
perusopetuksve ► , jolca, k uttenkIn 
on tarkein, inulta yield parempi 
sopivasti ja koke-
rnuksilla 

Opettojat, opiskeliiat 	inuu 
pitavat tnyCis tatkea- 

I'I 	 T 

na mandollisitnman hyviin yhteis-
tydhengen sdilymista lukiossa, 
sills siltd perustalta on hyva 
tea tekemaan tuloksellista tyota 
kaikilla tahoilla. `Milan katsomme 
rchtorilla jos hanella on aikaa ja 
niuun oltessa olevan ern- 

tarkea merkitys. Kaikkien 
jaksaminen rehtorista opiskelijoi-
hin on lukiossa ja ylaasteellakin 
haasteiden jatkuvasti kovetessa 
tuleyaisuuden tarkeimpia kysy-
myksia, mika on jo ministeriota-
sollakin huomattu .Ylaasteella 
ongelmat ovat paijolti kasvatus-
ongelmia ja kotien tukemista nii-
den ratkaisemisessa , jolloin reh-
torilta saatu valitOn apu voi olla 
ensiarvoinen rahallisestikin pu-
humattakaan inhimillisista ar-
voista. Lukiossa taas motivointi, 
jaksaminen ja hyvdn ilmapiirin 
luorninen ovat tarkeimpia ja nii-
hin paneutumiseen rehtorilla pi-
taisi olla aikaa siellakirr enem-
man. 

Koulujen kehittaminen — var-
sinkin lukion kehittaminen tulee 
kovenevassa kilpailussa olemaan 
yhd enemman myos kunnan ima-
gokysymys. Jos pystymme tarjoa-
maan pienessa lukiossa monipuo-
lista, tasokasta opiskelua turvalli-
sessa ymparistossa puhdas luonto 
lahella, on siind varmasti oikein 
markkinoituna suuria etuja myos 
yritysten ja tydvoiman (etatyovoi-
mankin) houkuttelemiseksi paik-
kakunnalle. Koulutus, turvallinen 
yuiparisto ja harrastusmandolli-
suudet tulevat olemaan trinsaan-
nin oheila parhaita kehittihnisNyt 
pit:tisi jatkuva supistainisajattelu 
viimein mandollisuuksi-
en etsimisetasi ja toteuttamiseksi. 
Jatkuva epavarmuus ja siita puhu-
minen lisaa epavarmuutta! Se ()li-
st pian saatava positiiviseksi kehi- 

tysajatteluksi. Siina koulumaail-
ma ei varmasti ole vahin, jos se 
otetaan — alansa 'asiarttuntijana-
mukaan kehittiimaan ainakin 
omaa toirnintaansa. Kuulemiseen 
velvoittaa jo uuden lukiolain 
27.§:kia jopa koulun yllapitajaa 
cli kuntaa. 

Kirjoituksellarrune 	olemme 
pyrkineet heraitamdan arvokes-
kustelua siita , ovatko melko pie-
net rahalliset uhraukset (kaksi 
rehtoria toisi n. 20-30 rukiasukasi 
vuosi lisamenoja) vai sills saata-
vat monet merkittavat edut lasten 
ja nuorten lahtoasernien vartnista-
miseksi tarkeita. Se paljastaa 
myos, ovatko el-5dt luottamushen-
kit& vahniita tukernaan nuoria, 
opettajia ja koteja juhlapuheita pi-
temmdlle peruskasvatustyossii. 
Taloudellinen kysymys se el ole, 
mutta onko se asenne- tai henkilii-
kysymys. Nykyisin lukion rehtori 
tekee jo n. 5-6 tuntia viikossa yli 
opetusvelvollisuuden ilmaista tal-
kootyota ja ylaasteen rehtori n.2-3 
tuntia ja resurssista on saastetty 
10 viikkotunnin verran, joten 
saAstOtalkoissa on oltu ja tahan 
asti ilolla. Toisaalta jokaisen opis-
kelijan saaminen lukioomme tai 
pysynninen siella toisi valtion ra-
haa n. 24.000 mk . 

Yhteiskunnan kehityksessa. ei 
1+1 ole useinkaan 2, vaan jo nyt 
ja tulevaisuudessa aivan jotain 
muuta. Siihen vastaamiseen tarvi-
taan voimia ja yhteistyota ja jo-
kaisen tyiia ja ar-
vostamista, mutta siten kylla set-
vittiAn vaikeistakin haasteista. 
latasteista. 

Vatiniina jatkokeskusteluun ja 
tiedottamiseen 	• 

KoKo Jou rsAN LUKION 

OPETTAJA KUNTA 
t 



Abiturientit Marjo Koskinen (laulu, vas.), Heidi Nalli (laulu), Ma-
ria Halme (laulu), Pauliina Sieviinen (laulu), Laura Pihlaja (basso, 
takana) ja opettaja Markus Tuominen (piano) tulkitsivat juhlan 
musiikkiosuuden patitteeksi hyvin sopineen Maailma meille jaa 
kappaleen.  cal 

5otiemme 
veteraanit '  

tervetuloa 
ITSENAISYYSJUHLA- 

KONSERTTIIN 
pe 3.12.99 kb° 13.15 

lukion juhlasaiiin. 
Lukion oppilaskunta 

j. p tta'at 

Itsendisyyskonsertti 
tarjosi onnistuneita 

laulusuorituksia lukiolla 
Perjantaina Joutsan lukiolla 

j drjestetty its endi s y y sj uhlakon-
sertti huipentui viiden abiturien-
tin ja musiikinopettaja Markus 
Tuomisen esittaman Maailma 
meille jaci -kappaleeseen. MyOs 
Sarlotta Gronstrandin ja Anu 
Ruotsalaisen taidokkaasti duetto-
na tulkitsemat La Isla Bonita ja 
What a Wonderful World saivat 
ansaitsemansa suosionosoitukset. 

Juhlakonserttiin oii kutsuttu 
kaikki Joutsan sotien veteraanit 
puolisoineen. Heita saapui paikal-
le reilut kolmekymmentd. Kutsu-
vieraita savayttivat 50-henkisen 
lukion kuoron Finlandia-hymni ja 

Taalla pohjantiihden alla. 
Konsertin kymmenesta mu. 

siikkiesityksesta kaksi oli dueton 
kaksi bandin ja kaksi kuoron lau 
luesityksid, 

On hienoa, etta laulaminen to 
kee tuba takaisin nuorison har-
rastuksiin. Muutenkin lukion 
opiskelijat ansaitsevat kiitoksen 
esimerkillisesta kdyttaytyrnisestd 
konsertin aikana. 

Lisaksi konsertissa kuultiin pe-
rinteisid., mutta taidokkaita piano-
ja haitariesityksia. Jjarjestelyista 
vastasivat opettajat ja oppilaskun-
ta yhdessa. 

JUKKA HUTKKO 

Markku Markkanen 
kansalaisopiston 

va. rehtoriksi 
Joutsalainen Markku Mark-

kanen on valittu Joutsan kansa-
laisopiston va. rehtoriksi joulu-
kuun alusta. Markkanen hoitaa 
tehtavad. 30 prosenttia tyoajastaan 
ylaasteen historian tuntiopettajan 
Widen ohessa. Markkanen hoitaa 
rehtorin tehtavid, kunnes kunnas-
sa saadaan tehtya ratkaisu rehto-
rin tehtavien vakinaisesta hoita-
misesta.  — 9g. 



TP 1998 TA 1999 TA 2000 
Veroprosentti 18,5 18,5 18,5 
Verotulot 	mk) 50,9 46,7 48,2 
Vuosikate (milj. mk) 2,7 - 1,0 0,7 
Investoinnit (milj. mk) 4,4 3,2 5,5 
Vuosikate (mk / as.) 617 -228 155 
Investointien tulorahoitus-% 61,6 -32,6 12,3 
Lainakanta (mk / as.) 3994 4500 5160 

Vuosikate kertoo kunnan ka.yttOtalouden tulojen ja menojen erotuksen. 
investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka monta prosenttia investoinneis-
taan kunta pystyy rahoittamaan ilman lisalainanottoa. 	g 

Joutsan kunnan budjetti 2000 

Karsittavaa loytyi lahinn5 sosiaalitoimesta 

Joutsa teki maltillisen budjetin 
Joutsan kunnan ensi 

vuoden budjettiesitys on ta-
lousnalcymiin nanden mel-
ko  maltillisen. Palveluja ja 
henkilostoa  ei karsita ko-
vista  saastopaineista huoli-
rnatta juurikaan. Kuluvan 
vuoden  budjettiin verrattu-
na  verotulojen odotetaan 
kasvavan  1,5 miljoonalla. 
Investointeihin kunnanhal-
litus esittaa varattavaksi 5,5 
miljoonaa, mild on 2,3 mil-
joonaa  taman vuoden in-
vestointeja  enemman. 

Kuluvan vuoden talous-
arvion noin miljoonan mar-
kan  miinusmerkkinen kate 
on  kaanneny ensi vuoden 

1  arviossa  noin 700.000 
markkaa  plussalle. Tosin 
tally hetkella nayttaa, eta 
kunnan taman vuoden tilin-
pdAtOksessa paastaan mii-
nuksen  sijasta plussalle. 
Einsi  vuoden talousarvion 
alijadma  on kayttootnaisuu-

.dewpoistojen jalkedi viela 
2,1 miljoonaa  markkaa mil-
nuksella. Periaatteessa kun-
ta ei  siis pysty kattamaan 
omaisuutensa kulumisesta 
aiheutuvia  kustannuksia. 

Kun  kunta  ei  pysty kat-
t  it  m  aan  poi stoj aan, olisi 
kunnassa laadittava pitkan 
II  hi  al men  suunnitelma, jol-

lsr tilanne saadaan  korjattua, 
keno() kunnan  talousjohtaja 
Pekka Takala. 

13(14.4  in  valmistelussa 
asetettiin tavoitteeksi  noin 
kolmen  miljoonan  markan  

leikkaus, josta miljoona 
pitanyt lifoytya koulutoi-

mesta, rniljoona terveyden-
huollosta ja miljoona sosi-
aalitoimesta. Lopullisessa 
budj ettiesityksessa sosiaali-
toimen menoja on karsittu 
noin 800.000 markkaa ja 
terveyskuntayhtyman mak-
suosuudesta 200.000 mark-
kaa. 

- Olemme joutuneet to-
teamaan talousarvion kasit-
telyssa, etta saastotavoite 
oli Man raskas_ KayttOta-
louternme on kuitenkin 
kohtuullisesti kasassa ja 
kunnan palvehtt sailyvat 
paaosin ennallaan, totesi 
kunnanjohtaja Kyosti Uo-
sukainen. 

Sosiaalipuolen karsin-
noista osa synt3),,,y "luonnos-
Man", koska !esimerkiksi 
toimeentulotukeen arvioi-
daan menevati ensi vuonna 
vkhenriman rahaa. Terveys-
pnolella! paikalista  stiastoa 
eliminoi  erikosSairaanhoi-
toon eli keskussairaalan 
kuntayhtymalk meneva 
noin miljoonart lisays me-
noihin. 

Koulupuolella saastiiihin 
ei juuri ollut mandollisuuk-
sia, koska muun muassa  ko-
rotukset tyovoimakuluissa 
aiheuttavat 600.000 markan 
lisamenon. Kunnanhallitus 
hakee yield saastoja rehtori-
en virkojen yhdistamisella. 
Valtuustolle esitetaan,  etta 
lukion ja ykireen rehtoc-  

rinvirkojen yhdistamisesta 
paatetdisiin periaatetasol-
la. Saastoja yhdistamisesd 
lasketaan kertyvan noin 
125.000 - 200.000 mark-
kaa. 

	

Kunnanhallitus 	lisasi 

	

budjettiriihessafin 	viela 
100.000 markkaa kotipal-
veluun seka 100.000 mark-
kaa elinkeinoelaman edista-
tniseen. 

KasityOkeskuksen 
50.000 markan avustus pi-
dettiin ennallaan, mutta 
kunta perii keskukselta ensi 
vuonna vuokraa 25.000 
markkaa. Joutopaivien bud-
jetti hyvaksyttiin 450.000 
markan suuruisena Juhlille 
budjetoitu 30.000 markan 
alijaama katetaan kunta-
markkinoinnin maarara-
hoista. 

Ensi syksyna yhteisiive- 

rojen jakojarjestelman uu-
distus realisoituu, koska 
talloin kunnalle tilitetaan 
ensimmaisen kerran uuden 
jarjestelman mukaiset vero-
tulot. Tuolloin kunta saa 
kunnassa toimivien yritys-
ten verot seka useammalla 
paikkakunnalla toimivien 
yritysten vero-osuuden 
kunnassa olevien tyiipaik-
kojen mukaan. 

Ensi vuoden budjetissa 
kunnan yhteistiverotulot on 
arvioitu 7,4 miljoonaksi 
markaksi. Viime vuonna 
kunta sai yhteisOverotuloja 
10,2 miljoonaa eli vahen-
nys olisi hieman alle 3 mil 
joonan markan luokkaa. 
Verotulojen taydennysjar-
jestelman pitaisi nostaa 
kunnan tulot vanhalle tasol-
le vuonna 2003. 

Investointirahat 
korjauksiin 

Joutsan kunnan ensi 
vuoden 5,5 miljoonan mar-
kan nettoinvestoinneista 
suurin yksittainen rahareika 
on terveyskeskuksen re-
montti (1,0 miljoonaa 
markkaa). Lukion  kattorg-
monttiin  varataan 700.000 
markkaa, koulumaen kau-
kolampOliittyiniin yhteensa 
600.000 markkaa ja kult-
tuurikeskuksen suunnitte-
luun 600.000 markkaa. Ky-
lakouluista korjataan Pap-
pisen koululla sahkejarjes-
telmaa 150.000 markalla. 
Myllytien viime kesana 
korjattua patkaa paallyste-
taan 300.000 markalla. 

Paivakndille tehdaan ul-
komaalaus ja kuivatusjar- 

jestelma 50.000 markalla. 
Kirkkokankaan palveluta-
loa laajennetaan 65.000 
markalla. Sosiaaliosaston 
auton vaihtoon kunta va-
rautuu 60.000 markalla. 
Koiravuoren asuntolaa kor-
jataan 50.000 markalla. 

Viemaria kunta aikoo • 
ensi vuonna rakentaa 
310.000 markalla. Teolli-
suushalleista Myllytien hal-
liin tehdaan 110.000 mar-
kalla kattoremontti, Lasa-
halliin 200.000 markalla 
asennusmonttu ja Pihoxin 
halliin 200.000 markalla 
lastaussilta. 

Peralan tonttia Karima-
essa kunta. tasaa 150.000 
markalla ja Joutsan Lampe 
Oy:n hakevoimalan tonttia 
300.000 markalla. 

Puistoihin ja  yleisiin 
kunta varaa 150.000 

•  markkaa ja aggregaatin 
hankintaan 230.000 mark-
kaa. Pelastuslaitoksen'  vi-
ranomaisverkon  hankintoi-
-hin varataan 110.000 mark-
kaa ja johtoauton hankin-
taan 70.000 markkaa. Kun-
nan kuorma-autoon hanki-
taan soralavat ja hiekoitin 
70.000 markalla. Kiintean 
atk-yhteyden rakentami-
seen varataan 80.000  mark-
kaa. 

Kunnanvaltuusto 	ko- 
koontuu plieittelmatin  ensi 
vuoden budjetista  pedals. 
taina 17.12. 

MARKKU  PARKKONEN 
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Keijo Koo 
Jeiikka kvanitimckaniikasta 
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Kvanttimekaniikka ajassa 1,43 
"Kvantitirnekaniikan tar-

koituksena on edist55 fysii-
kan halliaaa ja Citen parantaa 
yleisilractrA ja torjua rn.ekaa-
nisia rnalleja, sck5 saada 
laiukkaset ajasta riippuvaksi 
jig ualtofunktioksi." 
	 aikaa joutsalaisen 
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ka kvanttimiekaniikasta. 
▪ jukAissut jenkkansa 
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Kranitiinekaniikka oa 
vaativaa opitravaa 

rnybiudd Keijo 
Kurki_ Ilan opettaa Jonbalt 
pienesai; ju vichittilvassr.ril lu-
kioNs. matenimiikkaa, fysiik-
kaa, koniaa.ja ti dojeDickitte-
ly 

— Oppirtutta karqokekult-
tuuria. Rohkai:see ilia 
laularnaan niista asioistu, rt.& 
Li he. tuntevat. kornmentioi  6- 
losofi Eva Saarinen Kcijo 
Kenjen linitteta. 

Keijo Kurjen uskallusta  Ire 
vytall kvanttimekaniikka .se-
tittll se. eltA hin on 
jap Wikagalainen. Stirkrva 
laisethan civet arkaile tarttual 

vaikcisnli Wm-bin uusista 
kokulmista. 

Keijo Ktujots 	betty 
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Ienkka kvanttimekaniiks-
ta rnaksam 41) rmarkkaa ja pcs-- 

'Tillausaltdctt Ibytyva 
Keijo Ktujcn kotisivutta t  joil-
lc pasee ioutsan It kion koti-
sivulta osoittmisa Mx/A.47- 
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Abit ajelevat 
torstaina 

Joutsan lukion abituden-
tit kaunistavat kylakuvaa 
hauskoine pukuineen taman 
viikon torstaina. Perintei-
nen penkkariajelu lahtee 
liikkeelle lukiolta kello 13. 
Ylioppilaskirjoitukset al-
koivat maanantaina ruotsin 
kuuntelulla. Kevaan yliop-
pilaskirjoituksiin osallistuu 
Joutsan lukiossa 32 abitu-
rienttia. Penkkareiden jal-
keen perjantaina vietetaan 
lukiolla wfinhojenpaiyi. 

J 4  1Y1 2- 

Nikon 
plussa   

Wanhojen paivan tanssit 
olivat jtilleen upea nilytos. 
Pukuihin, kampauksiin ja 
meikkeihin oli /*lefty 
aikaa ja ilmeisesti myds 
rahaa. Tilaisuus on hyviiii 
tapakasvatusta nuorille. 

1 	I 

Vuosituhannen viimeiset obit ja 
vanhat juhlivat perinteksti 

Tuttuja valtakunnallisia teemoja seurailivat myos Joutsan 
lukion abiturientit penkinpainajaishuumassaan: joukossa 
vilahteli niin teletappeja kuin perinteisempiiikin hahmoja. 
Olipa mukana luonnonliiheisiin vareihin sonnustautunut 
"keftutyttiikin" Turkis on murha -plakaatteineen. 

o 

Joutsan liikuntasalia 
esitethan ehka jo 

vuodelle 2001 

Vanhojen paivdnli perjantaina tanssin pyorteissii niihtiin tad.§ toi-
lren toistaan kauniimpia nuoria naisia ja miehill upeissa puvuis-
saan. Mikas on tanssiessa kun on viimeisen pdalle laitetut puvut ja 
kampaukset! 

Ennen traktorin perakarryn 
kyydissa paleltumistaan abit oli-
vat ehtineet aamupaivan kohkata 
pitkin eri kouluasteita. Ala- ja yla-
asteella lapset saivat laulun pal-
kinnoksi karkkeja. Ylaasteella ja 
etenkin lukioikaisten keskuudes-
sa tupakkapaikalta tavoitetut puo-
lestaan saivat otsaansa huulipuna-
leiman. 

Abien omassa esityksessi ker- 

rattiin lukioajan. 	any  
Muutamille 	luluolats eille 
kakkos- ja ykktistuokil ttija 

 viihteel lisiti kunniakirjol  
Abien paiva paattyiL anden 

 Cumuluksessa vietettyy %an j a  

Abien landtin jalkeel kaulaa 
 vanhimmiksi Paned lu kak, 

kosluokkalaiset ilmaist kv„. 

syytensit perinteisilla  

paivan tansseilla perjantaina pai 
Tyylipukujen helmat hei-

lahtelivat ja ylvaat pant tanssah-
telivat aivan kuten asiaan kuuluu. 

"Vanhat" irrottelivat iltaansa 
diskon merkeissa Joutsenlanunel-
la. Tiettavasti mukana oil myos 
abeja, jotka penkkarijarjestelyjen 
kiireilta eivat juuri aiemmin ol-
leetkaan ehtineet juhlimaan. gPy  2.5T— 

Joutsan liikuntasalia saa-
tetaan esittaa rakennetta-
vaksi jo ennen kirjastoa eli 
vuonna 2001. Joutsan kir-
jasto on tally hetkella ope-
tusministerion rahoituslis-
talla merkitty vuodelle 
2002. 

Kunta on aiemmin esit-
tanyt rahoittajille liikunta-
salia koulupuolen ja liikun-
tapuolen yhteishankkeena, 
mutta laaninhallituksen 
mukaan olisi kunnan edun 
mukaista hakea rahoitusta 
ainoastaan liikuntapuolen 
hankkeena. 

— Laaninhallituksesta on 
kerrottu, etta koulupuolen 
budjetista on vaikea saada 
rahaa ja koko hanke saattaa 
siirtya pitkalle eteenpain, 
jos koulupuolen rahoituk-
sesta pidetaan kiinni. Siksi 
he ovat suosittaneet, etta 
hakisimme rahaa ainoas-
taan IiikuntapuoleIta, ker-
too kunnanjohtaja Kyosti 
Uosukainen. 

Liikuntahankkeelle voisi 
saada rahaa jo vuodelle 
2001. Kunnanhallitus kasit-
tell rahoitusesityksen muut-
tamista ja path, etta liikun-
tasalia esitetafin edelleen  

koulu- ja liikuntatoimen 
yhteishankkeena. Mikali 
kevaan aikana selvida, ettei 
koulupuolelta ole rahaa lu-
vassa, tyydytafin hakemaan 
pelkkia liikuntapuolen 
avustuksia. 

Joutsan 	liikuntasalin, 
kirjaston ja auditorion sisal-
tavan kulttuurikeskuksen 
arkkitehtikilpailu on jo 
kaynnistynyt ja sen tuloksia 
saadaan nahtaville kevaan 
aikana. 
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Joutsan Seutu kyseli luokkokokousvaelta tuntemuksia kouluajan kotikunnista: 

"Kaunis, mutta hiljaa hiipuva" 
Joutsan Seutu selvitti Joutsan 

lukion vuoden 1979 ylioppilas-
luokan luokkakokoukseen osal-
listuvien kasityksia kouluaikai-
sesta kotikunnastaan. Vastauk-
sista, joita tuli yhteensa 25, hei-
jastuu hyvin samanlainen kuva, 
jonka mukaan alue on elinkeino-
elamaltaan ja palveluiltaan 
taantuvaa, mutta kaunista ja hy-
vda kesanviettoseutua. 

Eras perusteellisimmista vas-
taajista kertoo tuntemuksiaan 
Joutsasta seuraavasti: 

"Joutsa on kaunista aluetta, 
jossa kannattaa pitaa palvelut 
kunnossa. Oman kunnan asuk-
kaiden lisaksi myos lahikuntien 
asukkaille ja turisteille. Positii-
vista on ollut keskustan siistiyty-
minen (mm. uimalan alue) ja 

paivittaistavarakauppojen mad-
ra. Negatiivista on teollisuuden, 
tyopaikkojen ja jatkokoulutus-
mandollisuuksien vahyys ja ke-
hittymattomyys seka kunnan 
paattajien julkinen riitainen va- 
lienselvittely ja paattamatto-
myys. 

Joutsan pitaisi  tarjota  houkut-
timia, joilla se saisi asukkaita 
kuntaan ja siten parempia palve-
luja ja kehitysta." 

Toinen muualle muuttanut 
entinen joutsalainen pohtii, etta 
"kesalla ihmiset on varmaan 
vaihdettu". Eras vastaaja piti 
Joutsaa "vireana toimivana kun-
tana, jossa on paIjon kesaasuk-
kaita". Leivonmakea entinen lei-
vonmakinen kuvaili "tyypilli-
selcsi muuttotappiosta karsivalcsi 

maalaiskunnaksi". Luhangan 
kunnasta vastauksissa todettiin 
muun muassa: "Kaunis kunta, 
mutta hiljaa hiipuva: vanhukset 
jaavat ja nuoret lahtevat". 

Kyselyyn vastanneista seitse-
man oli asunut kouluaikanaan 
Joutsassa, kolme Leivonmaella, 
nelja Luhangassa, kandeksan 
Hartolassa ja kolme Pertunmaal-
la. Muualle muuttaneet eivat ole 
hylanneet kokonaan kotiseutu-
jaan, sills kaikki kertovat kay-
vansa entisella kotipaikkakun-
nallaan vahintaan pan kertaa 
vuodessa. 

Yhdellatoista vastaajista eli 
vajaalla puolella on kesamokki 
entisessa kotikunnassaan tai sen 
lahialueella. Vajaalla kolman-
neksella vastanneista ei ole enaa 

yhtaan hyvia tuttavaa tai ysta-
vaa vanhassa kotikunnassa. Toi-
saalta yhdella kolmanneksella 
hyvia ystavia on edelleen enem-
man kuin kolme. 

Hieman yli puolet muualle 
muuttaneista ei ole koskaan har-
kinnut muuttamista takaisin ko-
tikuntaansa. Toisaalta melkein 
saman verran vastanneista voisi 
muuttaa elakelaisena takaisin 
kotiseudulleen. Vain muutama 
olisi halukas tulemaan toihin 
kouluaikojensa maisemiin. 

Paikallislehden kannalta ky-
selyn tubs on hyva: nelja viides- 

vastaajasta kertoo seuraavan-
sa edelleen entisen kotipaikka-
kuntansa asioita paikallislehden 
valitylcsella. 

MARKKU PARKKONEN 

VASEMMALLA: Ennen ruokailua maisteltiin Minttusuklaata. 
Vasemmalta Markku Sieveinen, .lari Ora, Reijo Huikko, Timo 
Pietilei, Heli Syrjiikylei (os. Haapala) ja Risto Hintikainen. 

YLLA: Ylioppilaskuva 20 
vuoden jalkeen. Mukana 
myds opettajia. 
Kuva: Unto Lehtonen. 

VASEMMALLA: Lukiolla en-
tiset oppilaat tapasivat muun 
muassa Paavo Valkosen 
(vas.), Tuulikki Pullin, Keijo 
Kurjen sekei Kaija ja Veli 
Toyryldn. Toyrykiii kattele-
massa Timo Pietila ja hanen 
vieressatin Antti Nurminen. 
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Luokkakokous Joutsassa kandenkymmenen vuoden jalkeen 

Tunnistaako kaikki toisensa ? 
Ajatusta oli kypsytelty vuoden 

parin aj an useammallakin taholla. 
Sitten siita alettiin puhua aaneen, 
ja viime syksyna sovittiin, etta 
jarjestetaan. Se oli vuoden 1979 
abien tapaaminen Joutsenlammel-
la lauantaina 15.5.1999. 

Kun odottelimme tulijoita ta-
paamispaivana Joutsenlammen 
huoneessa, jannitys tiivistyi joka 
kerta, kun oveen koputettiin. Tun-
tisimmeko tulijan? 

Meita janestajia oli ollut nelja 
ja valilla viisikin. Kokoonnuim-
me jo helmikuun alussa tutkimaan 
vuoden 1979 Joutsan Lukion vuo-
sikertomusta ja samana kevaana 
otettua ylioppilaskuvaa ja yritim-
me yhdistella nimia ja kasvoja. 
Onnistuimmekin kohtalaisen hy-
vin A- ja B-luokkien kanssa, mut-
ta C-luokkalaisista piti muutama 
arvata. 

Siina sitten soiteltiin vanhem-
mille ja kaytettiin monenlaisia 
muitakin keinoja, mutta viimein 
oli jokaiselle osoite. Lahetirnme 
Idrjalliset kutsut hehnikuussa. 
Maaliskuun loppuun mennessa 
mukaan oli ilmoittautunut 26 hen- 

Emme luovuttaneet yield, 
vaan lahetinune muistutuskirjeen 
ja saimmeldn pari henldloa lisaa 
mukaan. Muutama pois jaanyt la-
hetti kirjeen tai kortin ja joku soit-
tikin terveiset. 

Lammen hotellihuoneessa to-
tesimme, etta aika hyvin 
ta olimme, sill's pienen tarkaste- 

1 fun jaliceen joirainerrea - 
,- tavissa. Nain jalkeen pain ajatel-

len, kaikki nayttivat lahes samalta 
kuin silloin kaksikymmenta vuot-
ta sitten. 

"Opettajainhuoneessa 
pelotti vielakin" 

Kokouspaivan iltapaivand oli 
vuorossa muistelukierros Joutsas-
sa. Nousimme bussiin ja ajoimme 
lukiolle. Siella olivatkin (yllatys 
yllatys) vastassa Valkosen Paavo, 
Toyrylan Kaija ja Veli, Viitalan 
Lea ja Jouko, Kurjen Keijo ja Pul-
lin Tuulikki. Otimme ensin "yo-
kuvan" koulun pihalla, nyt muka-
na olivat myos opettajat. Sitten 
siirryimme luldolle sisalle. Sa-
maltahan tuo naytti, kuin ennen-
kin Vahan oli varia tullut seiniin 
ja tietokoneita matikan luokkaan. 
Videotkin oli hissan luokassa ja 
siella katsouiinkin, milts Wanho-
jen paivat nykyisellaan nayttavat. 
Jumppasaliinkin kurkistettiin, 
siella oli uusittu lattia. Ja lopnksi 
kaytiin yield aina niin j annittavas-
sa opettajien huoneessa. Moni 
muisteli vieIakin vahan pelkaa-
vansa siella. Pesosen Lassi tun-
nusti, etta joku oli joskus luntan-
nut ussan kokeissa ja Pullin Tuu-
likki uhkasi laskea lunttaajan nu-
meron nain jalkikateen! 

Pienen kylakierroksen jalkeen 
tutustuimme Karoliinan Kahvi-
myllyyn, viime talvena Joutsassa 
avattuun saksalaistyyppiseen 
kahvilaan. Siena tulikin testattua 
koko repertuaari suolaisista piira-
koista oluen kanssa ihanan rnakei-
slin herkkuihin ja haudutettuun 
teehen. Sitten Joutsenlammelle 
saunaan ja rohkeimmat jarveen 
uimaan! TyttOjen puolella surisi-
vat foonit ja kuumenivat piipparit, 
meikkiakin piti tietysti laittaa ja 
hampaat pesta! 

Jatkoimme yield saunan jal-
keen seurustelua hotellihuonees-
sa, johon yllattavan hyvin mahtui 
lahes kohnekymmenta ihrnista. 
Ennen ruokailua otimme aperitii-
viksi "Minttusuklaata". Kaikki-
han muistavat sen makean juo-
man, jots silloin 20 vuotta sitten 
piti aina juoda, ja josta aina tuli 
yhta huono olo. Sitten maistuikin 
jo ruoka. 

Opettajista Kurjen Keijo ja Im-
mosen Enska pyOrahtivat Jout-
senlammella tervehtimassa meita 
vahan ennen puolta yota ja sitten 
slirryimmekin disco Hamytinttiin 
kokeilemaan, miten rokkitanssi 
sujuu. Ja mika ettei sujunut. 

Hyvin tuntui porukka viihty-
van, kun ennen puolta yota ei ol-
lut lahtenyt viela kukaan kotiin. Ja 
muutamalla meni seuraavaan  

puoleen paivaan... 

Ei enad 
20 vuoden taukoa 

Sovimme, etta nyt ei pideta 
kandenkymmenen vuoden tau-
koa, vaan viisi tai korkeintaan 
kymmenen vuotta. Ja tapaamisai-
ka on sama: helatorstain jalkeinen 
lauantai. Toivotaan, etta silloin on 
vahintaan yhta monta koolla ja ai- 

nakin yhta haustaa. Bussimatkalla 
muuten aloitimme esittelykier-
roksen, jossa kukin vuorollaan 
kertoi vahan itsestaan ja perhees-
taan. Esittelykierros jai pahasti 
kesken, joten siita sitten jatke-
taan. 

_ 
PIRKKO KIVISAARI 

(Os. TAMMENEN) 



Tuoreet ylioppilaat saivat poseerata yhteiskuvassaan lukion aurinkoisella seinustalla. 

Ylioppilaat olivat jalleen paattajaispaivan tahtia 

Lukion tyovuosi sujui ahkeroiden 

Sukulaiset, ystiiviit, kummit, kaimat ja kumppanit olivat varmasu 
mukana suuressa valokuvaajien armeijassa, joka rynnisti ikuista-
maan vastaleivottuja ylioppilaita, kuin kuuluisuu is 

( ?f 

!frizz sujuneet ynoppilaskir-
joitukset, tyytyvaiset opiskelijat 
ja mielenkiintoiset kansainvaliset 
kb-ntaktIt olivat muutamia asioita, 
'otka listattiin aattyneen tyovuo- 

vatjuhlassa. Rehtori Paavo Val-
konen totesi, etta vuosituhannen 
viimeinen lukuvuosi on sujunut 
erittain hyvassa hengessa kaikki-
en osalta. 

Uusia ylioppilaita lakitettiin 29 
kevatjiihlassa. Suurin osa heista 
kaytti rehtorin mukaan hyvakseen 
mandollisuutta kirjoittaa osa ai-
neista hajautetusti syksylla. Syk-
syn kirjoitusten yhteydessa valko-
lakin hankki yksi opiskelija. 

Rehtori toivoi, etta ylioppilaat 
ottaisivat koulusta evaikseen 
yleissivistysta, jotta selviaisivat 
tasapainoisina ihmisina. 

Lukion stipendit 
Lukuvuoden paattyessa Jout-

san lukiossa jaettiin seuraavassa 
luetellut stipendit ja palkinnot. 

LC-Hartola: Hanna Salonen, 
Mirja Oksanen, Anna Siren. —
LC-Joutsa: Noora Moilanen, Tuo-
mas Vallaskangas, Antti Kuitu-
nen, Antti Pasanen, Lasse Pulkki-
nen, Terhi Saarinen, Annamari 
Osterberg. — LC-Joutsa/Jousa: 
Susanna Liukkonen, Hannu-Pek-
ka Vihtarten, Pia Ilmonen, Janne 
Puistovirta, Anna Tuominen. — 
LC-Luhanka -  Saku Pietila, Ulla 
Rantanen. — Merita Pankki: Katja 
Kuitunen. — Osuuspankin nuori-
sopalkinto: Pekka Nurminen. — 
Luhangan Osuuspankki: 011i Kal-
marl, Hanna-Mari Koivikko. — 
Sysman Sp, Joutsa: Juha Virta-
koivu. — Joutsan seudun taideseu-
ra: Elina Salonen.  —  Joutsan Seu-
tu: Elina Metsanen. — Lc-Joutsa/ 
Jousa ladyt: Savuton luokka, 2B. 

Lukion oppilaskunta: Jiro 
Romo. — Valokuvien tuotosta: 

Hannes Jantunen, Jukka Laattala 
ja Ilkka Viinamaki. — Ida Kilpisen 
rahasto: Antti Heiska ja Saku Pie-
tila historian tutkielmasta, Timo 
Hamina ja Arto Rantamaki ATK-
tyopajakurssin opinnaytteesta, 
Ulla Rantanen maantiedon tut-
kielmasta, Maria Salo englannin 
portfoliosta, Mirja Oksanen an-
siokkaasta ja aktiivisesta osallis-
turnisesta koulun musiikkiesityk-
siin. — Pro Lingua -mitali -  Anna 
Siren. 

Kirjapalkinnot: Gummerus: 
Sarlotta Gronstrand (englanti), 
Kalle Raento (ruotsi), 011i Kal-
mari (saksa), Maria Salo (ranska). 
— Pohjola Norden: Anna-Kaisa 
Pietila, Vesa Hurri, Tero Marttila. 
— Saksan suurlahetysto: Anna 
Siren. — Metsateollisuus ry: Elina 
likkanen biologian ja maantieteen 
menestyksekkmsta opiskelusta. —
Nokia: Antti Kuitunen ja Julia 

Virtakoivu menestyksekkmsta 
matematiikan opiskelusta, Antti 
Kuitunen ja Tuomas Vallaskan-
gas fysiikan opinnoista, Lasse 
Pulkkinen ja Mirja Oksanen ke-
mian opinnoista. 

Joutokanavan tunnus: Jukka • 
Laattala ja Pauliina Sievanen. —
Suomi tietoyhteiskunnaksi -ohjel-
maan liittyen opetushallituksen 
maararaha: Pekka Nurminen ja 
Tuomas Vallaskangas tietoteknii-
kan ja tietoliikenteen ansiokkaas-
ta kehittamisesta; vieraskielisten 
kotisivujen kehittamisesta ja to-
teuttamisesta Tuukka Hentinen, 
Tuomas Vallaskangas, Pauliina 
Sievanen, Laura Pihlaja, Antti Pa-
sanen ja Annamari Osterberg. 

Juha Virtakoivu 1B:lta sijoittui 
MAOL:n matematiikkakilpailun 
perussarjassa valtakunnallisesti 
jaetulle 4:lle sijalle. 
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Keijo Kurki (vas.) ja Markus Tuominen ovat yhdistiineet fysiikan, musiikin ja tietotekniikan opettami-
sen. Tuloksena CD-levy. 

Lukion lehtori Keijo Kurki 
julkaisi kvanttifyysisen CD-singlen 

Filosofi Esa Saarinen ylisti Kurjen kekselidisyytta 
Joutsan lukion fysiikan lehtori 

Keijo Kurki, taiteilijanimeltaan 
Keijo Koo, julkaisi viime viikolla 
CD-danitteen. Singleksi luokitel-
tavalta levylta loytyy kaksi kap-
paletta. Jenkka Kvanttimekanii-
kasta ja Satulinna ovat molemmat 
Kurjen itsensa tulkitsemia. 

Singled on painettu 500 kappa-
letta. Muutaman paivan aikana k-
vya on myyty reilut 70 kappaletta 
ilman minkaanlaista mainosta-
mista. 

Levyn julkaiseminen on herat-
tdnyt kiinnostusta myos maanlaa-
juisesti. Singlen nimikkokappale 
Jenkka Kvanttimekaniikasta kuul-
tiin filosofi Esa Saarisen ja taitei-
lija M.A. Nummisen juontamas-
sa Radio Suomen Yomyoha-oh-
jelmassa viime perjantain ja lau-
antai valisena yOna. Etenkin Saa-
rinen ylisti Kurjen oivallusta uu-
tena ja erilaisena opettamismeto-
dina. 

Jenkka Kvanttimekaniikasta 
on Kurjen itsensa sanoittama ja 
sovittama. Savel on lainattu M.A. 
Nummisen teoksesta Jenkka He-
vosenhoidosta. Minuutin ja 43 se-
kuntia kesta.va jenkka on taytta 
fysiikan tietoutta kvanttimekanii-
kan alalta: 

— Hankalinta oli kvanttimeka- 

rytrnittarrunen. 	uunte emalla 
koko kappaleen on perilla ainakin 
kvanttimekaniikan perusasioista. 
Kappaleen sekaan on tarkoituk-
sella jatetty vierasperaisia ja vai-
keita sanoja kuten esimerkiksi bo-
sonit, kertoo Kurki sanoittamansa 
kappaleen sisallosta. 

Lukion ja ylaasteen musiikin 
opettaja Markus Tuominen on 
ollut Kurjen apuna koko projektin 
ajan. Tuominen muun muassa 
saestaa Jenkassa Kvanttimekanii-
kasta. 

Lauluadni ja 
-tekniikka sivuosissa 
Molemmat levyn tekijat Tuo-

minen ja Kurki eivat pysty yield-
kaan olemaan hymyilematta, kun 
tulee puhe Kurjen laulamisesta. 
Eivat, vaikka Jenkkaa Kvanttime-
kaniikasta on hiottu ja kuultu yli 
puolen vuoden ajan. Tekijat toi-
vovatkin, end kuulijoilla olisi  

hintaankin yhta hauskaa kuin te-
kijoillakin. 

Keijo Kurki myontaa reilusti 
ettei, juurikaan osaa laulaminen 
hienouksia. Kappaleen tarkoituk-
sena ei kuitenkaan ole tehda Kur-
jesta laulajaa. Tarkeinta on kap-
paleen sisalto, ei itse laulaminen. 
Tata vaitetta tukee Kurjen ja M.A. 
Nummisen valinen puhelinkes-
kustelu viime viikon perjantaina: 

— M.A. Numminen soitti mi-
nulle perjantai-iltana ja kysyi 
onko minulla mitaan sits vastaan, 
etta han soittaa jenkkani radiossa 
yolla. Taman peraan keskustelim-
me pitkan tovin jenkan sisallosta 
ja tekemisen vaiheista. Sanalla-
kaan ei Numminen puuttunut lau- 

ludaneen tai laulutekniikkaan, 
vaan piti juuri kappaleen sisaltoa 
kaikkein tarkeimpana, sanoo Kur-
ki. 

Kaikki sai alkunsa 
Aline kevaana 

Levyn tekeminen on ollut Tuo-
miselle ja Kurjelle oppimista. 
Molemmat halusivat tutustua tie-
totekniikan tuomiin mandolli-
suuksiin musiikissa. 

— MP3 -musiikintallennusfor-
maatti on tullut tutuksi kaikille 
tietokoneiden is musiikin kanssa 
to 
	

Kokeilumie- 
le 	 alkuvuodesta 
Sc 
	

koulun vali- 
n( 	 ;en MP3:ksi ja 

laitoimme sen kotisivuille inter-
netiin, muistelevat Kurki ja Tuo-
minen. 

Kurki pitaa etenkin fysiikan 
opettamisessa tarkeana demonst-
raatiota, ei opettajan pitaa ayt-
tad kuinka fysiikka toimii ja vai-
kuttaa kaytannossa. Etenkin tussi-
demonstraatio on useimpien Jout-
san lukion pitkan fysiikan lapi-
kayneiden mielessa. 

Kevaalla Satulinna-projektin 
jalkeen aloitin suunnittelemaan 
opetuksen ja musiikin yhdista-
mista. Tuomisen tukemana sanoi-
tinkin M.A. Nummisen Jenkan 
Hevosenhoidosta uudelleen. 
Kvanttimekaniikka on yksi fysii-
kan paaosa-alueista ja melko vaa- 

tivaa opittavaa opiskelijoille. En-
nen koulujen loppumista myos 
Jenkka Kvanttimekaniikasta oli 
kuunneltavissa internetista, ker-
too Kurki. 

Levylle laulut paatyivat huu-
lenheiton johdosta. 

Molemmille opettajille levyn 
teko on ollut erityisen tarkeda aja-
tellen kehityksessa mukana pysy-
mista. Molemmat sanovatkin, etta 
on aivan eri aria opettaa ja kertoa 
asioista, joita on tehnyt kaytan-
nossa. 

Keijo Kurki on ollut 25 
vuoden ajan joutsalainen 

Sulkavalta kotoisin oleva Kur-
ki valmistui Jyvaskylan yliopis-
ton fysiikan laitokselta kevaalla 
1974 ja aloitti heti syksylla Jout-
saan perustetussa lukion fysiikan 
lehtorin virassa. 

Kurki opettaa Joutsan lukiossa 
fysiikkaa, kemiaa, matematiikkaa 
ja tietotekniikka. Tunneissa mi-
tattuna tybta on eniten kulunut 
tietotekniikan eteen. 

Tyotoverit ja lukion opiskelijat 
tietavat kenen aikaansaannosta 
on, etta Joutsan lukioon on saatu 
rakennettua toimiva tietokone-
verkko. Suurin osa rakennustyos-
ta on tapahtunut Kurjen vapaa- 

mitaart korvausta. 
Kurjen mukaan kunnassa ja 

etenkin kouluilla olisi huutava 
pula mikrotukihenkilosta. Kurjen 
apuna etenkin verkon yllapidossa 
on viimeisen parin-kolmen vuo-
den ajan ollut opiskelijoiden kes-
kuudesta valittu vapaaehtoinen 
opiskelij a. 

Told opiskelijat ovat saaneet 
kunnalta korvauksen tyostaan, 
mutta Kurki pitaa tyomaaraa jo 
liian suurena yksittaiselle opiske-
lijalle. 

Koneet saattavat Kurjen mu-
kaan toimia viikkoja ilman min-
kaanlaista huoltoa, mutta jades-
telman kaaduttua menee ongel-
man poistamiseen jopa useita pai-
via. Jos samaan aikaan on vaikka-
pa koeruuhkaa, on verkon, opis-
kelun ja opettamisen sovittami-
nen yhteen vaativaa. 

T i/fr i3  - 	 UKKA HuiKxo 



Joutsan lukio kohti 
kansainvalisyytta 
Kansainvalisyys on paivan 
trendi ja siihen kasvate-
taan nyt myos Joutsan lu-
kiossa, jossa on aloitettu 
EU:n kautta opettajavaih-
to. Yhteisen teeman ympa-
rune valmistetaan kotikou-
luissa oppimateriaalia, jota 
vaihdetaan vuosittaisissa 
tapaamisissa kaikkien yh-
teistyokoulujen kesken. 
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Joutsan lukion rehtori Paavo Valkonen seka opettajat Marja 011ilainen, Jaana Kellb rg 
hankkeessa. Toiminta Mee lahiaikoina iistiantymaiin entisestaiin. 

Satu Sakomaa ovat kaikki innokkaana mukana Comenius- 

Joutsan lukio lahti muutama 
vuosi sitten mukaan EU:n Sok-
rates-ohjelman alaiseen Come-
nius-hankkeeseen. Joutsan yh-
teistyokumppaneita ovat San-
de Videregaende Skole Norj as-
ta, Christeijk Lyceum Delftis-
fa, Hollannista seka Marie-Cu-
rie-Gymnasium Drestenista, 
Saksasta. Joutsan lukio paasi 
mukaan vaihto-ohjelmaan, kun 
yhdella norjalaisopettajista oli 
ollut joutsalainen kirjeystava. 

Comenius-hanke kuuluu 
osana EU:n koulujen kehitta-
rnisohjelmaa ja sen tarkoituk-
sena on parantaa koulutuksen 
tasoa. Hankkeen tavoitteeksi 
on kirjattu eurooppalaisten 
koulujen yhteisty6n edistarni-
nen, kontaktien lisaaminen yh-
teistyokoulujen oppilaiden va-
lilla, opettajien liikkuvuuden 
lisaaminen seka eurooppalais-
ten kielten ja kulttuurin tunte-
muksen edistaminen. 

Tapaamisia 
kerran vuodessa 

Hankkeeseen 	sitoutuneet 
opettajat ovat jatkuvassa kans-
sakaymisessa keskenaan ja he 
tapaavat toisiaan vuosittain. 
Viime kuussa tapaaminen oli 
Norjassa ja ensi marraskuussa 
opettajat tapaavat toisensa 
Joutsassa. Tapaamisissa esi-
tellaan kussakin maassa tehty-
ja hankkeeseen liittyvia With ja 
niita valitetaan myos koulujen 
oppilail le. 

Tapaamisten aikana yhteis-
tyOkoulujen opettajat vieraile-
vat toistensa kouluissa ja tutus- 

tuvat naiden opetustapaan sekii 
-suunnitelmiin. 

opettajien tutustuttua toi-
siinsa Joutsan lukion pyrki-
myksena on aloittaa myohern-
min myos oppilaiden valinen 
vaihto. 

Yhteista 
oppimateriaalia 

Hankkeen tavoitteena on ke- 

hittlia yhteista opetusmateriaa-
lia opettajien yhdessa sopiman 
teeman ymparille. Ensimmai-
sena teemana oh nuorisokult-
tuurit, mutta se havaittiin my6- 
hemmin liian laajaksi ja epaso-
pivaksi koulujen opetukseen 
liitettavaksi. 

— Teeman taytyy olla sel-
lainen, etta se on sovellettavis-
sa mandollisimman moneen 
kouluaineiseen ja sisallytetta- 

vissa 	opetussuunnitelmaan, 
kertoo hankkeessa alusta 
tien mukana ollut kuvaamatai-
don opettaja Jaana K e 1 1 - 
berg. 

Uusiksi teemoiksi valittiin-
kin talous seka rakkaus ja ysta-
vyys kansallisessa kirjallisuu-
dessa ja kuvataiteessa. Nam 
ovat aiheita, joita kaikkien yh-
teistyOkoulujen on helppo  

sitella useiden kouluaineiden 
puitteissa. 

Joutsan lukiossa taloutta 
sitellaan Minna historian ja 
maantiedon kursseilla. Yksi 
ryhma onldn jo tutkinut suo-
malaisia yrityksia ja niiden ul-
komaanvientia seka hikevaih-
toa. Yrityksista valmistetaan 
seinatauluja, joista saatetaan 
rakentaa eri yhteistyiimaita 
kiertava nayttely. Tyot liite- 

than myos internetiin ja site 
varten kootaan oma oppilas-
ryhma. 

Hankkeen puitteissa valmis-
tetaan opettajien ja oppilaiden 
yhteistytina myos lehtea, johon 
eri maiden koulut tuottavat ar-
tikkeleita omista teemaan lit-
tyvista tuotoksistaan. Myos 
lehti tutee luettavaksi irne- ty 
tiin. 	/thiNiti::. tr ig 
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Atte Niemi. 	 Heli Parhiala. 

PAIV1 HONKAPAA 

Joutsan luldon toisen luokan "vanhat" Mirja Oksanen (vas.), Maria Salo ja Sanna Salmela aikovat vietta mukavan ja rauhallisen hiihtoloman. Mirja ro-
sin aikoo Ichyuad loman seliceitsti tydn tekoon. 

Hiihtolomalla ei 
ainakaan hiihdeta 

Koululaisten hiihto-
loman nimi kannattai-

-- si ehka vaihtaa. 
_ Lasketteluloma tai 

oleiluloma voisi olla 
osuvampi termi. 

tat, 
JOUTSA 	

Paivr nkapaa 

Joutsasta ei loytynyt yhtlan 
lukiolaista tai ylaasteen oppilas-
ta joka olisi myontanyt suunnit-

- televansa murtsikkasuksiin tart-
tumista — laskettelusuksiin tai 
	lumilautaan kyllakin. 

Yhdeksannen luokan Satu 
	 -Kekkonen aikoo viettaa koko 

hiihtoloman kaverin kanssa las- 

kettelun merkeissa Lapissa. 
Samaan ilmansunntaan mat-

kaa myos lukion toisella luokal-
la opiskeleva Sanna Pekkala, 
joka suuntaa koko viikoksi Yl-
lakselle. 

Sen sijaan Atte Niemi on sits 
mielta , etta Lapissa voi jaada lu-
mivyoryn alle. Han uskoo, etta 
on parempi pysytella kotikul-
milla. 

— En ole ihmeempia suunni-
tellut. Elokuvissa voisi Jyvasky-
Lassa kayda, Niemi sanoo. 

Laskettelumandollisuuksia 
laytyy told lahempaakin kuin 
Lapista. 

Hartolan Pumuvuori kutsuu 
rinteilleen ainakin toisen luokan 
Outi Palvimakea ja Ann Ruot-
salaista. 

— Sukulaisten ja tuttavien 
luona pitia myos kayda. Hiihtad  

en aio, kun en osaa, Ruotsalai-
nen toteaa. 

Kotonakin voi 
loman viettaa 

Vaihtoehtoisista hatoloman-
viettotavoista ehdottomasti 
suosituin on kotona oleilu, esi-
merkiksi lukemisella, elokuvilia 
tai autokoululla maustettuna. 

— En yhtaan tie& mita teen, 
mutta laiskotteluun en sorru. 
Vietan sellaisen rauhallisen lo-
man, ehka kayn kaupungissa, 
Maria Salo pohtii. 

Taina Kuitunen huomauttaa, 
etta autokoulu vie oman aikan-
sa, eik.a muita suunnitelmia ole 
tehty. 

— Kumma juttu, aikaisenunin 
olin aina ennen hiihtolomaa bur-
noutin partaalla. Nyt tuntuu, eta 
voisi olla vaikka koulussakin, 
Kuitunen sanoo. 

Yhdeksattnen luokan Hell 
Parhiala mainostaa 4H-kerhon 
kansainvalisyysleiria erinomai-
sena hiihtolomanviettotapana. 

— Lei/ilia on kansainvalista 
ohjelmaa ja ruokaa. Siina menee 
viikonloppu. Sitten tehdaan jo-
rain muuta. Kayn ainakin hevo-
sia hoitamassa tallilla, Parhiala 
kertoo. 

Mirja Oksanen puolestaan 
aikoo kayttaa hyodyllisesti koko 
hiihtoloman. Suunnitelmissa on 
lomitusta kotitilalla , jotta lom-
pakko hieman 

Minuuttiaikataulua ei siis ole 
,tapana hiihtolomallekaan laatia. 
Mukavan lepotauon vietaminen 
on arkeampaa kuin pelkka teke-
misen paljous. 

Toisluokkalaiset Anu Ruotsalainen ja Sanna Pekkala eivat viihdy 
hiihtoladuilla, laskettelurinteessa kyllakin. Hiihtolomalla he kdy-
viit rinteessii Hartolan Purnuvuoressa. 

Taina Kuitunen. 	 Satu Kekkonen. 


