Joutsan kansalaisopiston va. rehtori Markku Markkanen:

Ensi syksyksi on tavoitteena
saada avoimen yliopiston kursseja
Joutsan kansalaisopiston
rehtorin virkaa valiaikaisena hoitava Markku Markkanen on asettanut yhdeksi tavoitteekseen saada ensi
syksynd kayntiin avoimen
yliopiston opintoja Joutsassa. Tavoitteen toteuttamiseksi Markkanen on alustavasti pohtinut yhteistyOta
lukion va. rehtorin Paavo
Valkosen kanssa.
— Viime syksyna kansalaisopisto tarjosi kasvatustieteen ja filosofian approbatureita, Kasvatustieteen
ryhmadn ohi tulossa kahdeksan opiskelijaa ja filosofiaan neljd, joten ryhmid ei
saatu alkamaan. Psykologian ryhmd.a on toivottu kovasti. Jos saisimme avoimen korkeakoulun opintoihin muutaman lukiolaisen
mukaan, ryhmat voisivat alkaa, arvioi Markkanen.
Markkasen mielestd tallaisesta yhteistykista voisi
olla hykityd lukiollekin.
Avoimen korkeakoulun arvosanat voisivat olla yksi
vetovoimatekija
lukion
markkinoinnissa.

Vakituiset opettajat
ovat vahvuus
Markku Markkanen toimii Joutsan kansalaisopiston rehtorina ainakin heinalcuun loppuun asti.
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UUDEN AJAN PRESIDENTTI

Tehdaan Esko Ahosta pre,sidentti
suoraan ensimmaisella kiei4o3i(seTa !

Joutsa: Friman Kalervo toimitusjohtaja, Hannula Juha opettaja, Hentinen Mikko toimitusjohtaja, Hentinen

Terttu agronomi, Huikko Jukka yriftaja, Huikko Pekka opiskelija, Hannikainen Helka eiakelainen, Hanninen
Anneli kauppias, Hoitta Arto maanviljelija, Kokko Eino toiminnanjohtaja, Kotimaki Antti maanviljelija, Kuhanen Jukka aluejohtaja, Kama Anneli verovalmistelija, Karna. Esa koneyrittaja, Karna Pertti koneyrittaja,
agrologi,
Lankia Pekka maanviljelija, Lillberg Pertti ylilaa.kari, maattaia Pirkko toimittaja, Nieminen
Paunonen Pertti meijeristi, Pessala Jari agrologi AMK, Ruohtula Tapio maanviljelija, Saarinen Marjatta
emanta, Soilu Pirjo kahvilayrittaja, Sukanen Terttu myyja, Valkonen Paavo rehtori.
Leivonmaki: Fredin Kalevi postinjakaja, Halinen Inkeri elakelainen, Hytonen Pekka maaseutuyrittNa l
Kangas Tuula maanviljelija, Myllykangas Juhani pitajaneuvos, Terniseva Liisa maanviljelija., Utter Sylvi
elAkplAinen.

Lukiolle ja ylaasteelle
omat rehtorinsa
Sodan jalkeen Suomen
talous oli paljon tiukemmalla kuin nyt. Silloin Paasikivi julisti: "Sdastakda,
sdastakad kaikessa, mutta
alkda sadstako koulutuksessa". Hants toteltiin ja tulokset nakyivat henkisend ja
taloudellisena vaurastumisena. Korkea koulutuksen
taso antaa suomalaisille ne
kansainvaliset kilpailuedellytykset, joita yhdentyvassa
maailmassa tarvitaan.
Kuntien tehtdvand on
jarjestad monipuoliset va1miudet, opiskelulle. Hyvin
toimivat peruskoulu ja lukio ovat opiskelun perustus.
Jos perustus on heikko, ei

rakentaminen onnistu. Toivomme, ettei tad perustusta
vaaranneta. Peruskoulun
yldaste ja lukio tarvitsevat
omat rehtorinsa. Koulussa
ja oppilaitoksessa tulee olla
henkilo, joka on lahes aina
tavoitettavissa ja joka vastaa kaikesta. Tehtdviensa.
tasolla oleva rehtori tyiillistad itsensa siten, etta siita
hyotyvat oppilaat ja koko
koululaitos ja sits kautta yeronmaksajat. Saasto vaardssd paikassa voi tulla kalliiksi.
PENTTI RAIIKILA
RAUNO KIVISTO
SIMO AVIKAINEN

Joutsan kirjat
edelleen pajkalliselta
Joutsan kunta hankkii
koulujen oppikirjat, kirjaston kirjat sekd koulutarvikkeet paikalliselta Joutsan
Kirja- ja paperikaupalta. Sivistyslautakunnan mielestd
hankintojen tekeminen paikalliselta on kunnan kokonaisedun kannalta parempi
ratkaisu, vaikka valtakunnalliset suurtoimittajat ohvatkin jattdneet halvemmat
tarjoukset. Lautakunta perusteli paatosta muun muassa verotulojen jaamisella

tn—e.
untaan seka palvelujen
sailyttamisella.
Kunnan tilintarkastaja
Osmo Aalto on tarkastuksessaan kiinnittanyt huomiota siihen, etta kunta on
valinnut toimittajaksi paikallisen yrityksen, vaikka
valtakunnallisilta yrityksilta on tullut halvemmat tarjoukset. Sivistyslautakunta
paatyi kuitenkin yksimielisesti hankkimaan tavarat
paikalliselta..
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Jot0a
T assy ymen17lkka Hokkanen valmistui
diplomi-insinooriksi Tampereen Teknillisesta korkeakoulusta 25.2.2000.

Esko Aho voitti
Tad a Halosen
lukion
varjovaalissa
Esko Aho peittosi Tarja Halosen adnin 45-31 (tyhjia 2) Joutsan
lukiolla jarjestetyssa presidentinvaalin toisen kieqoksen varjovaalissa.
Aho sai hyvaksytyista danista
59 prosenttia ja Halonen 41 prosenttia. Vaaliin osallistui 78 lukion 1. ja 2. luokan oppilasta.
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Pekka Rahkila
vaittelee myiis
filosofian tohtoriksi
Joutsalaissyntyinen filosofian kandidaatti ja
tekniikan tohtori Pekka
Rahkila vdittelee filosofian tohtoriksi Helsingin
yliopiston matemaattisluonnontieteellisessa tiedekunnassa ensi lauantaina 19.2. Rahkila kasittelee
lakisaateisiin maanrnittaustoimituksiin hittyvia geologisia ongelmia.
Tyypillinen esimerkki
tutkimuksessa kasiteltavien ongelmien synnysta
on uuden tien rakentaminen. Sen yhteydessa
maata tai kalhota usein
leikataan, jolloin
usein tapahtuu
pohjavesimuutoksia,
maa-aineksen menetyktai haitallisia maisemamuutoksia. Tutkimuksessa todetaan muun muassa, etta maanmittausalan
la on perin vaatimaton
geologinen peruskoulutus.
V ditoskirj a julkaistaan

Pekka Rahkila
Maarimittauslaitoksen
.
julkaasut -sarjassa.
Pekka Rahkila on syntynyt Joutsassa vuonna
1947 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Joutsan yhteiskoulusta vuonna
1967. Han on suorittanut
filosofian kandidaatin
tutkinnon vuonna 1977
Helsingin yliopistossa
sekd tekniikan tohtorin
tutkinnon vuonna 1980
teknillisessa korkeakoulussa.

Joutsan lukioon liikenneoppia
naisuuden kannalta edufisin
ratkaisu.
Tiiintarkastaja Osnto Aalto
kiinnitti vii me vuonna huomiota sullen, end Joutsan kunnan
hankintapaiitokset eivat aina
ole kohdistuneet halvimpaan
tarjoukseen. Aallon mielesta
niuun kuin halvimmat tarjouksen valitseminen piths perustella yksityiskohtaisesti, sills
elinkeinotukea ei olc tarkoitettu annettavaksi hankintapdaLiikenncasioita
toksilla ja peru steettomasti
usean airmen yhteydessii noin
ohitetuilla tarjoajilla on mah - •
puokni 1;..urssin verran. Aiokordollisuus saada vahingonkortin suorittarni ,3en yhteydessa Koulutarvikkeet
vausta.
saatavia tit,_xtoja syvennetaiin
Sivistyslautakunta totesi, et`dluun ntuassa matematiikan, omalta kylalta
Siv istyslautakunta paatti, et- ta tarjous ei aina ole
f4'si1ka:1, Lemiatt, psykologian
seka koulu- kunnan ja kuntalaisten kannalti
j yhteiskuntatiedon nakOkulhankitatin ta edullisin vaihtoehto. Kirjomasta. Opetuksessa !ukio tekee , jen ja kirjaston
vhteisyoaukljn- omalta paikkakunnalta Joutsan jen ja koulutarvikkeiden hanksa. Koulussa ei anneta varsi- Kit ja- ja Paperikaupalta. Lau- kimista onialta paikkakunnalta
naista ajo-opetusta tai ajokor- takunnan mielesta se on koko- perustellaan muun muassa kir-

Joutsan lukion uudessa
opetussuunniteimaEsa
piiiipaino on edelleen perusopetuksen antumisessa, ruutla inyos taito- ja
taideaineiden tarjortaa
uionipuolistetaan. IJutuutena on ajokorttitutkintoa tukeva ja syventiiva opetus.

tin suorittamiseen iiittyvaa pakollista teoriaopetusta.
Joutsan lukion uusi °pewssuunnitehria tuo aidinkieleen
ilmaisun ja kirjoittainisen soveltavan kurssin. Liikunnan
seka niusiikin ja kuvaamataidon sisalto monipuolistuu.
Tietotekniikka on vahvasti
kuvassa. Opetussuunnitelmassa on kuusi soveltavaa kurssia.
Tietotekniikan alalla tehdaan
yhteistyiita yritysten kanssa
muun muassa niin, etta lukio
ottaa y•ityksilta tyiitilauksia.

Joutsan koulujen Kangasvierelle
tyiiajat ensi
ei myonnetty
lukuvuodelle 1-z-/? _,..cenaa lisaa
maariteltiin
virkavapaata
Joutsan
sivistyslautakunta on madritellyt kunnan koulujen tyliajat lukuvuodelle 2000-2001.
Syyslukukausi alkaa
15.8. ja loppuu 22.12. Liikunta- ja taksvarkkipaiva
on 9.9. ja syysloma keskiviikosta perjantaihin 25.27.10.
- Kevatlukukausi alkaa
8.1. ja paattyy 2.6.2001.
Talviloma Joutsassa pidetali 26.2.-2.3.2001.

Joutsan-Luhangan ylaasteen rehtorille Anneli Kangasvierelle ei myonneta
enaa virkavapaata 30.4. jalkeen. Kangasvieri on ollut
on ollut virkavapaalla
8.4.1999 alkaen. Han on
talla hetkella vakituisessa
tyosuhteessa Kuntaliiton sivistysosaston paallikkona.
Joutsan sivistyslautakunta
katsoi, ettei rehtorin tehtavia voida enda hoitaa sijaisjarjestelyin.

jakauppapalvelujen
lukiolaisten ja muiden kuntalaisten labella, valittiimillii ja
tyollisyysvaikutuksilla sekii maksujen osittaisena
pa!autumisella kunnalle verojen kautta.

Rehtorille ei
virkavapaata
Kuntaliiton sivistysosaston
paallikkond toimiva JoutsanLuhangan ylaasteen rehtori
Anneli Kangasvieri on anonut
virkavapautta 1_3 vuodeksi.
Hiin on perustellut virkavapautta sills, kuinka hyvii on,
etta kunnan edustaja on tallaisessa tehtavassa.
Sivistyslautakunta oli kuitenkin sits mielta, etta Joutsan
koulun ja koululaisten edun
mukaista ei ole se, etta rehtorin
telitavOt hoidetaan sijaisjarjestelyin. Lautakunta ei myonaknyt virkavapautta. Anneli Kangasviercn hark ittavaksi sits
kunipaa virkaansa han jatkossa
hoitaa.

Perinneyhdistys
lahjoitti lukiolle
jaakarirompun
Jaakaripataljoona -27 Perinneyhdistyksen Keski-Suomen
osasto on lahjoittanut Joutsan lukiolle Virtuaalijaakarit cd-rom trilogian. Osaston johtokunnan
jasenen, joutsalaisen Tapio Kampin mukaan cd-rommeja on labjoitettu vain sellaisille oppilaitoksille, joilla on yhteyksia Akanperinteeseen. Jaakarieversti livari Kauranen toimi aikoinaan
opettajana Joutsan lukiossa. VirtuaalijMarit-cd kertoo suomalaisten janarien vaihee. CD:n on
tuottanut joutsalaislatitoinen
Markku Onttonen.
tee' -12

Paavo Valkonen jatkaa lukiolla

Kangasvieri erosi
ylaasteen rehtorin virasta
Joutsan-Luhangan ylaasteen rehtori Anneli Kangasvieri on ilmoittanut eroavansa virastaan. Kangasvieri on °Hut noin vuoden
ajan virkavapaalla ja tyoskentelee talla hetkella vakituisessa tyossa. Suomen
Kuntaliiton sivistysosaston
paallildcona. Joutsan kunnanhallitus on antanut sivistyslautakunnalle luvan
julistaa yidasteen rehtorin
paikka auki 1.8. lahtien.
Rehtorin tehtavia hoitaa vdliaikaisesti Juha Damskagg lukuvuoden loppuun.
Kunnanhallitus hyvaksyi

myos sivistyslautakunnan
esityksen, jonka mukaan
Paavo Valkonen hoitaa lukion rehtorin virkaa lukuvuodet 2000-2002.
Kunnanhallitus hyvaksyi
myos Pappisen ja Pynnolan
koulujen luokanopettajien
virkojen, ylaasteen ja lukion kuvaamataidon opettajan toimen seka historian
tuntiopettajan toimen julistamisen avoirniksi. Lisaksi
kunnanhallitus paatti muuttaa ylaasteella Sisko Kaurasen elakkeelle siirtymisen vuoksi vapaaksi jaaneen englannin kielen ieh-

torin viran tuntiopettajan
toimeksi, joka julistetaan
myOs haettavaksi. Sivistyslautakunnan mieiesta virkaa ei olisi pitanyt muuttaa
tuntiopettajan toirneksi.
Pappisen koulun luokanopettajan virka vapautuu,
koska virassa oliut Ulla
Lehmussaari siirtyy L8.
alkaen ala-asteiden erityisopettajaksi. Pynnolan koulun virka vapautuu Kari
Tuominiemen
jaddessa ,
elakkeelle.
MARKKU PARKKONEN

Joutsan lukio uudisti
opetussuunnitelmaansa
Joutsan lukion opetussuunnitelmaan on tehty
Vanhojen
muutoksia.
kurssien sisal-kid on tarkennettu ja muutama uusi
kurssi on saatu
Kurssit ovat ensi syksyna
lukionsa aloittavilla valittavana jo nyt kevaalla..
Nykyiset lukiolaiset padsevat valitsemaan uusia
kursseja ensi syksyna.
Aidinkielen kurssivalikoimaan lisattiin kolme
soveltavaa kurssia. Kurssien aiheet ovat ilmaisutaito, kirjallisuus ja luova

Lisaksi
kirjoittaminen.
ensi syksyna on tulossa
viestinnan kurssi, joka toteutetaan kerh otoiminnan
Viestinnan
puitteissa.
perehdytaan
kurssilla
muun muassa elokuviin,
sanomalehtiin ja videokuvaukseen.
Soveltaviin kursseihin
lisattiin myos liikennekasvatuksen kurssi. Missa
tahansa autokoulussa saatu autokouluopetus muodostaa puolet kurssista.
Varsinaista ajo-opetusta
ja ajokorttiin tahtaavaa

teoriaopetusta lukio ei
anna. Lukion osuuden
muodostaa autokoulun ja
muun muassa matematiikan ja fysiikan opettajien
yhdessa laatima liikenneasioita kasitteleva kurssin
puolikas.
Liikunnan, musiikin,
kuvaamataidon ja tietotekniikan kurssien
toja tarkastettiin. Psykologiaan lisattiin yksi syventava sosiaalipsykologian kurssi
JUKKA HUIKKO
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OAY:n joukkue
yllatti Raahessa
Miesopettajien joukkue yllatti viikonvaihteessa Raahessa pelatussa KLL:n opettajien kaukalopallotumauksessa sijoittumalla
neljanneksi. Mukana oli yhteensa 14 joukkuetta ympari Suomea.
Joutsan, Leivonmaen ja Luhangan opettajista koottu joukkue
osallistui nyt toista kertaa C-sarjan turnaukseen. Viime vuonna
opettajat hakivat tuntumaa ja sijoitus oli silloin 11. Mikan Oman
vuotinen sijoitus olisi ollut pyka.15.a parempi, olisi edessa ollut
nousu B-sarjaan.
Lauantain voittoisilla otteilla opettajat raivasivat tiensa jatkopeleihin. Sunnuntain valierapelissa vastaan asettui Tampereen
OAY. Daavidin ja Goljatin taistelussa opettajamme pelasivat
hurmiossa ja tamperelaiset lahetettiin kotiin syiimaan mustaa
makkaraa lukemin 9-7.
Seuraavana vastaan asettui Reisjarven opettajat, jotka vain
maalin erolla veivat finaalipaikan opettajiemme edesta. Samoin
kavi pronssiottelussa Kokkolaa vastaan, mutta tuloksena silti hieno neljas tila. Turnauksen voiton vei Jamsan opettajien joukkue.
Pisteiden valossa tehokkaimpia olivat Jouni Lahti 19 pisteella
(13+6), Juha Hannula 18 pisteella (11+7) seld. jo lahes legendaarinen O-P "Dalai" Hakkarainen 12pisteellaan (7+5).

Suhtautuminen naispresidenttiin kiinnosti nuoria

Piispa tapasi lukiolaiset
Luterilainen kirkko viettaa nyt
riemuvuotta, jonka ohjelmaan
Mikkelin hiippakunnassa kuuluu
piispan vierailukierros kaikkiin
hiippakunnan 45:n lukioon. Joutsassa piispa Voitto Huotari vieraili maanantaina.
Huotari selvitti opiskelijoille
muun muassa piispan toimenkuvaa. Keskustelun padantia opiskelijoille oh piispan tapaaminen ja
nakeminen. Kovin harvoin kun
piispat nailla seuduin vierailevat.
Keskustelujen pohjaksi opiskelijat olivat valmistelleet useita
kymmenia kysymyksia. Vain harva kysymys sai suoran vastauksen, paaosaan Huotari vastasi
pohtimalla. Esimerkiksi maailman syntyyn Huotari vastasi napakasti ja hyvin perusteluin.
— Tiede vastatkoon kysymykseen miten ja Raamattu kysymyksiM kuka miksi, vastasi Huotari
lopulta asian kasittelyn paatteeks i.
Kysymysten joukossa oli useita uuteen presidenttiMune Tarja
Haloseen liittyvia aiheita. Huotari

oli varovainen kommenteissaan,
mutta mielipiteet tulivat selkeasti
esiin.
—15 prosenttia suomalaisista ei
kuulu kirkkoon, mutta heilla tulee
olla taysin tasavertaiset mandollisuudet tulla valituksi presidentiksi, kuin luterilaisillakin. Told toivon, etta presidentti kuuluisi kirkkoon, selvitti Huotari.
Halosen ja Pentti Arajarven
avoliittoa Huotari kommentoi
seuraavasti:
—Avioliitto tarkoittaa julkiseksi tehtya suhdetta.
Joutsassa vuosi-pari takaperin
varsin runsaasti keskustelua ja
turhaa hataantymista joutsalaisten
nuorten hyvinvoinnista herattanyt
saatananpalvonta nousi esille.
—Mielestani on olemassa kaksi
taysin erilaista saatananpalvontakulttuuria. Nuoret paasaantaisesti
harrastavat tietarnataimyyttaan
loppujen lopuksi vain viatonta
saatananpalvontaa. Usein kaiken
takana on kapinointi omia vanhempia vastaan, kertoo Huotari.
Ze/ JUKKA HUIKKO
fire-

a uotan Joutsan
aisten entattavana
Mikkelin hiippakunnan
piispa Voitto Huotari vieraili maanantaina Joutsassa.
2000
kunniaksi piispa on ottanut tehtavalcseen kiertaa
hiippakuntansa kaikki 45
Whoa. Maa.nantaina vuorossa oli Joutsan lukio.
Joutsan Lukiolla jiirjestetyssa yleisOtilaisuudessa lukiolaioli mandollisuus esittaa
kysymyksia piispalle. Kysymyksia oh kertynyt huikeat 72,
eika piispa aikataulunsa pakottamana pystynyt valitettavasti
kaikkiin kysymyksiin vastaa, maan. osa kysymyksista oli
hyvinkin vaikeita ja koka
kaikkiin kysymyksiin ei Huotarin mielesta ole edes olemassa
jaa tai ei vastausta, hat halusi
pohdiskella vastauksia yhdessa
lukiolaisten kans s a.

Avoimuus
osa tyota
Lukiolaisten kysymysten
edessa selvitetaan niin piispan
paheet kuin jaaluekkomakukin•
Piispa Huotari.* on mielissaan
siita, etta TPS voitti mestaruuden, eika kovauhoinen Jokerit.
Nuorten alkoholin kaytostA
Huotari on erityisen huolissaan,
vuosina
sills se on mennyt
huonoon suuntaan. Itse ha.n . sanoo
juovansa esimerkiksi lasillisen
vunia ruualla, jos sits tarjotaan.
Henkilokohtaisiin kysymyksiin piispa Huotari vastailee hyvin avoimesti. Joutsalaisia nuo-

saksi lounas keskustelutilai suus JoutsanLeivonmaen ja
Pertunmaan seurakuntien tyontekijoiden karlisa. Myos yEasteen ja lukioilopettajille oh v arattu oma keskustelutilaisuu tens a pi i span kanssa. Illan p
teeksi Joutsah' seurakunta
iltakirkkoon.

Omat j a.f kirkon
mielipiteet
Piispa joutui lukiolaisten
Luorniskertomuksen ja tieteen risdrird6ista lukiolaiset
piinapenkkiin Joutsassa
olivat erityisen kiinnostuneita.
ria kiinnosti mrn se, Miten piis- Piispa Voitto Huotari sanoo, etpaksi paastaan. ;Huotari. on teivat Raamattu ja tiede ole risMauna , Koiviston seitseman tiriidassa.
Ristiriita oft tarpeeton,
vuotta sitten nimittama. piispa.
Nykyaan presidentti ei enda ni- koska Raamattu ja tiede vastaamita. piispoja, vaan ne valitaan vat eri k-ysymyksiin, Huotari
tasmenta.a. Han selvittaa Raapiispan
matun vastaavan kysymykseen
Piispa Huotari pitaa tyonsa kuka ja missa ja tieteen kysyehdottomana etuna sits, etta saa mykseen miten.
tavata paljon ihmisia. Piispan
Luomiskertomus on mitehtavana onkin nimenomaan nulle ylistyslauht
tukea ihmisia, erityisesti suo- Huotari sanoo. Moriissa suurisraan piispan alaisia pappeja.
sa kysymyksissa Mn InyOntaa
Huotari kertoo, etta. on ha- olevansa samaa mielta Raamalunnut ottaa avoimen linjan tun ja evankelisluterilaisen kiroman yksityisyytensa suhteen, kon kanssa. Han totdaa olleensa
koska hanen tyonsa sita taval- thin kauan kirkon ktp.nssa ylita,
laan edeilyttaa. Vaikka Huotari ettei oikein itsekaan deda,
sanoo elavansa tyonsa puolesta kuniman rnielipiteita jotkut kyreissumiehen elamaa, eivat jo- symykset ovat kirkon vai pHskaviikkoiset matkat ole rikko- pan itsensa.
neet hanen perhettaan. PainvasHuotari on varsin huolissaan
toin piispana olo on antanut taman paivan perheista, joissa
Huotarin perheelle
lapsille ei ole riittavasti aikaa.
Piispan ohjelma oh Joutsas- Kasvatustehtava sysataan usein
• ..•
•
sa varsin kiireinen, vaikkakin
ihmislaheinen. Ohjelmassa oli 14,Q17--2c-et
STINA KARKKANEN
lukion keskustelutil aisuu den li-

JOUTSAN KUNTA
Kunnanvaltuuston kokous pidetaan Joutsan
kunnanvirastossa valtuUston istuntosalissa
maanantaina 22. paivana toukokuuta 2000
alkaen klo 18.00.
Kokouksessa kasitellaan seuraavat asiat:

Kokouksen laillisuuden ja paatosvaltaisuuden toteaminen
POytakirjantarkastajien valitseminen
Sosiaalitoimen johtosaannon muuttaminen
Sivistystoimen johtosaannon hyvaksyminen
Joutsan seudun terveydenhuollon kuntayhtyman
perussopimuksen uusiminen
6. Joutsan kunnan jatemaksutaksa
7. Koululaitoksen avoimien virkojen tayttaminen/
Rehtorin virkajarjestelyt
8. Lukion rehtorinviran tayttaminen Iv. 2000-2002
9. Tammihaaran-Savenahon vesiosuuskunnan takauksen
ja avustuksen myontaminen
10. Harjutien nimen muuttaminen Puutteenkujaksi
11. Lausunnon antaminen Pikkula RN:o 15:3 tilan siirrosta
.Hartolan kuntaan
12. Muut kokouksessa mandollisesti esille tulevat asiat
Kokouksen tarkistettu poytakirja pidetaan yleisesti nahtavana
Joutsan kunnanviraston hallinto-osastolla 25.5.2000
klo 10-15.
Joutsa, 16.52000
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja
Terttu Hentinen
1.
2.
3.
4.
5.

Kolme ehdolla ylaasteen rehtoriksi

Omat rehtorit jatkavat
lukiolla ja ylaasteella
Joutsan kunnanvaltuusto vahvisti maanantaina kanden rehtorin
jarjestelman jatkumisen Jouts an
lukiossa ja ylaasteella. Valtuustossa ei vastustettu sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen kantoja, joiden mukaan lukion rehtorina jatkaa lukuvuosina 2000-2002 nykyinen va. rehtori Paavo
Valkonen.
Mytis ylaasteen rehtorin paikan
tayttaminen vakituisesti vahvistettiin valtuuston kokouksessa.
Paikka on ollut haussa ja sita on
hakenut kuusi henkiloa. Hakijoista ainut joutsalainen on virkaa nykyisin valiaikaisena hoitava FM
Juha Damskagg. Neljaa hakijaa
on haastateltu ja yksi heista on ye-

tanyt haastattelun jalkeen hakemuksensa pois.
Kolme jaljellejaanytta ehdokasta ovat FM, va. rehtori Juha
Damskagg Joutsasta, FM Jarmo
Paranko Simosta seka va. rehtori,
oik. kand., FM Anneli Karvinen
Valkeakoskelta. Joutsan Seudun
painoon mennessa valintaa ei oltu
viela tehty, koska sivistyslautakunta kokoontuu pdattamaan valinnasta keskiviikkoiltana.
Rehtorivalinnan tubs uutisoidaan Joutsan Seudun internet-sivuilla (www.joutsanseutufi) viirneistaan torstaina 25.5. kello
MARKKU PARKKONEN

■ JOUTSA
rehtori jatkaa

-et

Paavo Valkonen jatkaa Jout
san lukion valiaikaisena rehtorina lukuvuosina 2000-2002.
Kunnassa on keskusteltu luldon
ja ylaasteen rehtorin virkojen
yhdistamisesta. Rehtoreiden lisaantyneen tArnaaran talda
henkilostasta tinkimisen katsotaan kuitenkin vaarantavan
koulujen kehityksen. Tyornaarad lisadvat mm. aiemmat saastotoimet, joita Joutsassa on tehty esimerkiksi oppilaanohjauksen lehtorin ja apulaiskansiistin
kohdalla.

Juha Damskagg
jatkaa ylaasteen
rehtorina
Yldasteen rehtorin virkaa valiaikaiseria hoitava joutsalainen filosofian maisteri Juha Damskagg jatkaa vakituisena Joutsan-Luhangan yldasteen rehtorina. Joutsan sivistyslautakunta valitsi
Damskaggin virkaan viime viikolla. Paikkaa haki yhteensa kuusi
henkilod, joista Damskagg oli ainut joutsalainen. Sivistyslautakunta valitsi virkaan varalle Anneli Karvisen Valkeakoskelta.
Sivistyslautakunta vahvisti rnyOs Paavo Valkosen kanden
vuoden jatkoajan Iukion rehtorina. Pohvinrinteen koulun johtaja
Vesa Wilkko nimettiin Pohvinrinteen koulun rehtoriksi kandeksi
vuodeksi eteenpain. Nimikkeen muutos johtuu lain muuttumisesla. Anal Siisidinen nimitettiin Mika Sirkan virkavapauden ajaksi Mieskonmaen koulun apulaisrehtoriksi. Pappisen koululle vaHahn opettajaksi valiaikaisesti joutsalainen Paivi Onali. Eng_tannin kielen tuntiopettajan valintaa lykdttiin hakijoiden haastattelua
v art en

KIITOS
muistamisesta

Arto

Klan lampimasti
muistamisesta
lakkiaispaivanani
Kuin kevaan kaunis hetki,
on [Alva nuoruuden.
Nyt alkaa elon retki,
on aika toiveiden.
Larnmin kiitos teille
jotka teitte lakkiaispaivastani ikionnellisen.

Katja Kuitunen

Merja

KIITOS

muistamisesta
Tuomas
Vallaskangas
KITTOS

muistamisesta

t71 Juha Vilpas

Joutsan lukion
uudet yiloppilaat
Joutsan lukiosta on kirjoittanut
tang kevaand ylioppilaaksi 38
opiskelijaa: Huikko Pekka, Ilmonen Pia, Koskinen Marjo, Kuitunen Katja, Lande Sari, Nalli Heidi, Natri Irina, Niemi Atte, Onali
Anna, Paalanen Henna, Puistovirta Janne, Palvimaki Outi, Raittinen Mikko, Salo Maria, Salste
Maria, Sievanen Niina, Sievanen
Sari, Suhonen Jani, Tuominen
Mina, Vainiornaki Arto, Vanhalahti Elina, Vilpas Juha, Halme
Maria, Hentinen Tuukka, Hakkanen Johanna, Iikkanen Elina,
Karppinen Merja, Koivikko Hanna-Mari, Kuitunen Taina, Lampinen Sarianna, Makinen Riikka,
Oksanen Mirja, Pennanen Sanna,
Riihimak Esa, Salmela Sanna,
Sievanen Pauliina, Tu1 ezt,_
Anna, Vallaskangas Tuo .
Joutsan lukio
Keski-Suomen Osuuspankin
ryhtisormus: Tuomas Vallaskangas. — LC Hartola: Mirja Oksanen, Marja Salo, Juha Virtakoivu.
—LC Joutsa: Katja Haikara, Tuomas Hayrinen, Noora Moilanen,
Heli Parhiala, Laura Pihlaja, Maija Riitaoja, Antti Vekkeli. — LC
Jousa/Joutsa: Katja Kuitunen,
Henna Paalanen, Kalle Raento,
Elina Salonen, Teemu Sipilainen.
— LC Luhanka (luhankalaisille
ylioppilaille): Elina Iikkanen,
Merja Karppinen, Hanna-Mari
Koivikko, Sari Lande, Outi
Pauliina Sievanen. — Merita: Hannu-Pekka Vihtanen. — Luhangan Osuuspankki: 011i Kalmari, Johanna Mattila. — Sysman
Sdastopankki: Riikka Kiiski.
Joutsan Taideseura: Susanna
Liukkonen. — Joutsan Seutu:
Anna Tuominen. — Ita-Hame:
Laura Pihlaja. — Lukion oppilaskunta: Janne Puistovirta. — Liikennekoulu
Vesa Hurri.
— Ida Kilpisen rahasto: Sanna
Vehkasalo, Sarlotta GrOnstrand,
Heikki Peltonen, Jussi Uotila, Antero Weijo, Maria Salste, Niina
Sievanen, Ilkka Viinamaki, Saila
Hyytiainen, Pauliina Sievanen. —
Anna Jarvenpdan rahasto: HannaMari Koivikko. — Joutsan Vesihuolto Oy: Riikka Makinen, Elina
Iikkanen. — Pro Lingua -mitali:
Mirja Oksanen. — Gummerrus
(kirjapalkinto): Tuukka Sarikka,
Piia Ilmonen, Ruut Selkdinaho,
Terhi Tuukkanen. — Pohjola-Norden (kirjapalkinto): Anna Hyvarinen, Jussi Sakomaa, Saila Valkonen. — Saksan liittotasavallan
(kirjapalkinto):
suurldhetysto
Mirja Oksanen. — Tietosanoma
Oy (kirjapalkinto): Anna Onali. —
Opetushallitus: Tuomas Vallaskangas. Jukka Laattala.

Laura Pihlaja, Joutsan lukio
f

Nimettomat
hmisella on luontainen taipu- kuvaus heidan omasta elamas- san ytimen. Todellisuudessa pomus valtella epamiellyttavia taan, joka synkkien tapahtumien jan sisalle on piiloutunut paljon
asioita. Useissa tilanteissa se ja hylkaamisien myota on muo- herkkyytta ja tunteellisuutta, mutvoi olla hyvinkin helppoa, mutta dostunut eksyttavan mutkikkaaksi ta han on liian heikko voidakseen
mita tehda, kun koko eland al- todellisuudeksi sellaiseksi, jota nayttad noita kallisarvoisia piirteita kenellekaan. Nyt han kuikaa tuntua oudolta, vieraalta ja joslais on hyvin vaikea kestaa.
ovelli ei paljasta, mita tenkin on valmis paljastamaan
vaikealta? Rosa Liksomin kirjoitkaikkea nama kaksi eld- salaisen puolensa tytolle, kyllin
tama nimeton novelli kuvaa osalmansa aikana ovat koh- vahva toteut lakseen todellista
taan juuri edella mainitun kaltaista tilannetta. Se nayttda katkel- danneet, mutta totean, etta tytolla minuuttaan ,.es pienen hetken
man jatkuvien pettymysten seu- on "paljon kokeneet kasvot" ja ajan. Han l,Aatuaa myos antaa ysrauksena syntyneesta elamasta, pojan silmissa. "etainen vanhan tavalleen jotain todella suurta:
joka kukoistaa pimeyden ja var- miehen katse". Mita ilmeisimmin "Tama kaikki sinulle ja nelja mejojen katkoissa., piilossa muiden kumpikin heista on kaynyt lapi rihevosta." Tytto ei sano mitaan,
mania ikavia asioita, mika on han vain katselee akvaarioiden
katseilta.
ovelli kertoo nuorista, ratkaisevasti muuttanut heidan kauneutta apaattisena, tottumattojotka marlin tavoin eroa- persoonallisuuttaan seka kasityk- mana kohtaamaan mitaan nain
vat muista ikaisistaan tai sia elamastd ja muista ihmisista hienoa. Luultavasti han on onnelkenties toisista ihmisista yleensa. negatiiviseen suuntaan. Ehkapa linen, edes hiukan.
He ovat unohdettuja valiinputoa- heidan naennaista erilaisuuttaan,
osa Liksom on tarkoitukjia, jotka elaman kuluessa ovat mustia hiuksia ja raskasta meiksellisesti j attanyt novellinkokeilleet ja kokeneet paljon, kaustapaa ei olla hyvaksytty. Ehsa otsikottornaksi. Tarinamutta enemmiston nakemyksen ka heidan epatavallisia mielipitei- han kertoo ihmisista, joita pidemukaan vaaranlaisia asioita. He taan ei koskaan olla kuunneltu tai taan liian erilaisina ja omaperaiovat kuin kertomuksen alussa ku- ainakaan liiemmin kunnioitettu. sina ja joita muut sen vuoksi eivatut,
majakoiden takana" pi- Kenties he eivat milloinkaan ole vat ole valmiita hyvaksymaan
measta huokailevat raskaat rahti- saaneet osakseen aitoa rakkaut- joukkoonsa. Siksi tallaiset henkilaivat: hiljaisina, painolastien uu- ta. • •
lot lopulta syrjaytyvat, lipuvat
ovellissa poika etsii jovuttamina tununina hahmoina he
pois "valkoisten autonkuljettatain,
johdattaen
tyttoa.
liikkuvat valojen tuolla puolen.
jien" tielta painavine lasteineen
mukanaan. He kavelevat
ama kaksi nuorta ihmisja muuttuvat nimettomiksi. Heisyha
syvemmalle
pimeiden
kujien
ta, tytto ja poika, vaeltata ei enaa haluta valittaa tai edes
vat markia satamakatuja labyrinttiin, Idipeavat aidan yli, puhua. Kuitenkin yksikaan ihmipitkin keskiyon jo mentya ohitse. murtavat lukkoja ja saapuvat vii- nen ei voi olla pohjimmiltaan paSateen riepottamina ihmisparkoi- mein perille rappukaytavaan, jon- ha. Kukaan ei myoskaan voi lona he ovat lohduton flaky vetta- ka toisessa paassa on ovi. Sen tapullisesti hukata sita sisaltaan
valuvine hiuksineen ja pitkin kas- kana paljastuu suunnattoman
oleo as kauneuden landetta, josta
voja levinneine meikkeineen, kaunis naky tuhansilla eksoottikaikki hyvat tunteet ja ajatukset
mutta silti he ammentavat voi- silla kaloilla taytetyista akvaarisaavat alkunsa.
maa toistensa lasnaolosta. Nyt he oi sta.
e kaikki olemme heikimeat sokkelot ja niiden
kulkevat pitkin pimeita ja mutkoja ja vahvoja, hyvia
sydamessa esteiden takaa
kaisia kujia, raikeiden neonvaloja pahoja — seka erilailoytyva akvaariohuone
jen vahite11en jaadessa kauas
taakse. Sammuneiden katulyhty- ikaan kuin kuvastavat pojan mie- sia keskenamme. Mielestani Likjen sekd pimennettyjen ikkunoi- len synkkia syovereita,' jotka pii- somin novelli paljastaa taman
den sokkeloinen maailma on kuin lottavat taakseen kauniin, valoi- seikan oivallisesti.
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Kouluvuosi alkaa

17.8.2000
KOULUVUOSI on taas alkanut. Vanhasta tottumuksesta me jo aikoja sitten koulun jattaneetkin ryhdymme
kesan jalkeen ryhdistaytymaan. Lieko jokasyksyinen, allekirjoittaneella noin kuukauden kestava, kuntoiluinnostus jotenkin peruja kouluajoilta, jolloin vuotta rytmitti
jokaelokuinen siirtyminen kesalaitumien vapaudesta
koulun saannollisyyteen. Syksy on muutenkin ihmiselossa uuden alkamisen aikaa ja sinallaan innostavaa. Koulujen lisaksi mykis erilaiset harrastuspiirit alkavat ja kesan
rientojen jalkeen palataan normaaliin tyorytmiin.
LEIVONMAEN kirkonkylalla koulun alku on and
vuonna ollut erityisen juhlava. Ovathan koululaiset ja
opettajat paasseet aloittamaan tyotaan taysin uusitussa ja
nykyaikaisessa. rakennuksessa. Kouluremontti oh Leivonmaen kunnalta melkoinen taloudellinen voimainponnistus. Periaatteessa pakolliset korjaukset olisi voinut
tehda vahemmallakin, mutta pitemman paalle suurre-

montti osoittautuu varmasti ainoaksi jarkevaksi ratkaisuksi. Napinaa kouluhankkeen kustannuksista ei ole missaan vaiheessa tullut julkisuuteen, joten ilmeisesti leivonmakiset pitavat koulun remontoimista tarpeellisena.
Jokainen, joka uusiin koulutiloihin tutustuu, varmasti allekirjoittaa kunnanisien ja -ditien ratkaisun koulun saneeraamisesta.
JOUTSAN kirkonkylan koululaisilla on kouluuntulo
leivonmakisia ankeampaa, sills koulumaki on pahasti revittyna kaukolampotoiden takia..Thiden piti alun perin
valmistua Koulumaen osalta ennen koulujen alkua, mutta
putkitoimitusten myohastyminen viivastytti toita. Kaivannoista riittaa yield harmia muutamaksi viikoksi. Toinenkin remontti, joka piti tehda kesan aikana, on vasta
nyt paasemassa vauhtiin, nimittain lukion kattoremontti.
Kattoremontti viivastyi, koska urakoitsijoita ei kesalla
loytynyt. Remontti kestad syyskuun loppuun.
Muutenkin Joutsan koulutilat ovat naapurikuntiin verrattuna huonot. Esimerkiksi liikuntatiloissa jopa piskuinen Luhanka paihittad Joutsan. Joutsassa tietysti toivotaan vapaa-ajankeskuksen rahoituksen liikahtavan valtion paatOksenteossa eteenpain. Kymmenien miljoonien
investoinnilla saadaan kunnan vapaa-ajan palvelut kuntoon kymmeniksi vuosiksi eteenpain.

Kesalcurssilta haetaan
kielipreppausta

LUHANGASSAKIN on Tammijarven koululaisille
luvassa muutoksia. Koulua kolme vuotta luotsannut 011iPekka Hakkarainen jattaa Luhangan ja hanen virkaansa
ryhtyy syyskuun alussa hoitamaan Harri Paldan.Pienissa kouluissa johtajaopettajan rooli on tarkea ja han voi
()mita panokseellaan vieda koulua omaan suuntaansa.
Luhangan koulutoimenjohtajan Kaija Koskenniemen
mukaan koululle haettiin liikunnasta ja musiikista innostunutta henkilba ja sellainen myos saatiin.
MARKKU PARKKONEN

Joutsan kansalaisopisto
jarjesti ensimmaista kertaa
viikon mittaisen kesakurssin kielitaidon kohennusta
kaipaaville abiturienteille.
Abi-kurssilla on mandollista opiskella paivittain kolme tuntia englantia ja saman verran ruotsia. Kurssille ilmoittautuneista 21 lukiolaisesta kaikki lukevat
englantia ja 17 my8s ruotsia. Kurssin hinta maaraytyy sen mukaan, tahtooko
opiskella molempia kielia
vai vain toista kielista. .
Kansalaisopiston rehtorine Markku Markkaselle
oli iloinen yllatys, etta nain.

kin moni paatti Nitta abikurssille. Kurssilla on mukana myos muutama, joka
ei ole yield abiturienttiluokalla, mutta tahtoo silti saada preppausta kielten opiskeluun. Markkasen mielesta kurs sin jarjestaminen
Joutsassa oli hyva idea.
Vaikka abi-kurssi onkin kalliirnpi kuin mukaan
muu kansalaisopistomme
kursseista, on se silti puolet
edullisempi kuin kaupungeissa, Markkanen huomauttaa.
Kielikurssin opettajana
toimii Marja Henrickson.
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ILONA SAVITIE

Kansalaisopisto jarjesti
kielikurssin seutukunnan
abeille. Toivottavasti
kursseja niihdeian myos
jatkossa. Kurssihinnankaan ei pitdisi olla osallistumisen este.if

Kattoremontti myohastyi, koska urakoitsijoita ei s,

Lukion katto ja lammityslaitteet
ajan tasalle syksyn kuluessa
Joutsan lukiorakennus on kohta 40 vuoden
ikainen. Rakennus alkaa vaistamatta lahestya peruskorjausikaa.
Alvan viereen lukion
kentalie puuhataan
uutta vapaa-aikakeskusta 30 miljoonalla
markalia, mutta lukion
peruskorjauksesta ei
viime vuosina ole juurikaan puhuttu. Lukiota
kunta ei onneksi ole
taysin unohtanut. Parhaillaan on menossa
kattoremontti ja lammityslaitteistoj en vaihto. Useita isompia ja
pienempia korjausprojekteja on luvassa jo lahivuosina.
Teknisen johtajan Jorma Impisen lista lukion
korjattavista kohteista on
pitka. Asiat on saatettu kiireysjarjestykseen, silla rajattomasti rahaa ei kunnalla
valitettavasti ole. Kiireellisin kaikista, kattoremontti,
on aloitettu ja se valmistuu
lokakuun loppuun menness a.
— Vanhan katon paalle
rakennetaan uusi katto.
Vanhaa ei tarvitse purkaa,
ainoastaan valolyhty. Katolla sijaitsevan valolyhdyn
seinat ja katto puretaan.
Niiden tilalle tulee uudet
korkeammat rakenteet, kertoo Impinen.
Lukion katto ei varsinaisesti ole vuotanut, vaan
syyna on ollut huonosti toteutettu eristys.
— Ilma ei ole paassyt

Kunta satsaa teind vuonna lukion remontointiin perati miljoona markkaa. Miljoonan
avulla kuntoon tulee muun muassa lukion katto. Tekninen johtaja Jorma Impinen ja
tyonjohtaja Teijo Makinen pitiveit tyomaakokouksen viime viikon perjantaiaarnuna.
kiertamaan katon alapuolella, koska eristetta on tydnnetty liikaa kattorakenteiden ja katon valiin, selvittaa
kunnan tyonjohtaja Teijo
Makinen.
— Talloin katon alapuolisen vapaan tilan lamp on
vaihdellut ja se on aiheuttanut talvisin lumen ja jaan
nopeaa sulamista ja jaatymista. Sulamisvedet ovat
paasseet katon lapi rakenteisiin, mika ei tee rakenteille hyvad, lisaa Impinen.
Toissa kesand lukion
kolmannen kerroksen luokkien katot uusittiin kosteusvaurioiden vuoksi. Tutki-

mustuloksissa ei liiytynyt
hometta.
—Eristamalla on yritetty
vaikuttaa lampotalouteen,
pohtii Makinen.
Impisen mukaan lukion
vetoisuuden pitaisi korjausWiden *keen vahentya.
Kosteusongelmia ei kattorakenteissa enad tule ilmenemaan.
— Ikkunat kaip ai s iv at
seuraavana remonttia, listaa
Impinen.
Alunperin oli tarkoitus,
etta kattoremontti olisi ollut
valmis koulujen alkuun
mennessa. Tarjouskilpailun
perusteella urakoitsijoita ei

saatu kesaksi. Niinpa tyot
toteutetaan vasta nyt ja ne
aiheuttavat jonkin verran
hairioita.
— Remontista aiheutuu
koululle hairiota , mutta pitad muistaa, etta vastineeksi
koulun tilat tulevat hieman
parempaan kuntoon, muistuttavat Impinen ja Makinen.
Syksyn ylioppilaskirjoitukset jarjestetaan Tyovaentalolla. Ylioppilaskokeiden kuuntelut jarjestetaan
lukiolla.
Kuunteluiden ajaksi rakennustyot katolla keskeytetaan.

Rehtori on
tyytyvainen
korjaustoihin
Joutsan kunta on varannut lukiolla suoritettaviin
korjaustoihin rahaa myostuleville vuosille. Varsinaisesta peruskorjauksesta ei
ole paatetty.
Lukiorakennus on rakennettu vuonna 1962 ja muun
muassa kaikki ikkunat ovat
alkuperaisia.
Kattoremontin lisaksi lukio liitetaan Joutsan kaukolampoverkkoon. Tama vaatii joitakin muutoksia lammityslaitteistoss a. Muun
muassa vanha oljypoltin
poistetaan kaytosta.
- Koulun toiveena olisi,
etta ikkunat vaihdettaisiin
seuraavana. Lisaksi koululle on luvattu, etta luokat tullaan maalaamaan, kertoo
lukion rehtori Paavo Valkonen.
Yleisesti Valkonen tuntuu olevan tyytyvainen lukion nykykuntoon ja siihen,
etta paikkoja kunnostetaan
hiljalleen. Muun muassa
kieliluokkien tasoa Valkonen pitad nykyisellaan tyy7
dyttav and.
— Jokainen kieliluokka
on varustettu nykyisin CDsoittimella ja kuuluvuuden
pitaisi olla hyva. Varsinaisia kielistudioita ei loydy
edes kaikista suurista lukioista. Kielistudioissa opettajan ja oppilaan henkilokohtainen kontakti ei ole
paras mandollinen, miettii
Valkonen.
Parhaillaan
kunnassa
valmistellaan
selvitysta,
kuinka lukion paloturvallisuutta aiotaan parantaa.
Valkosen mukaan opettajat
tulevat saamaan opastusta
tulipalojen varalle kuluvan
lukuvuoden aikana.
Lukiorakennuksen ilmastointi on rakennettu
1960-luvun vaatimusten
mukaan. Ilmastointiremontti vaatii paljon tyota ja se
toteutettaneen mandollisen
peruskorjauksen yhteydessa.
- Lukion kattoremontti
ja lammitysjarjestelman uusiminen maksavat kunnalle
tang vuonna reilut miljoona
markkaa. Kattoremontin
budjetti ylittyy alkuperaisesta, mutta kunnanhallitus
onneksi myonsi jo luvan
pieneen ylityk een huokaisee Impinen
UKKA UIKKO

Joutsan koulutoimen
Joutsan koulutoimen valtionosuudet nayttavat kehittyvan suotuisasti suhteessa menoihin. Sivistyslautakunnan
talous arvioehdotukses s a menot seurailevat kuluvan vuoden toteutumaa, mutta perusopetuksen valtionosuuksiin
on odotettavissa tasokorotus.
Kuntaliiton varovaisen arvion mukaan valtionosuuden
perustana olevat yksikkohinnat nousisivat perusopetuksessa ja lukio-opetuksessa
8-9 prosenttia ja muilla aloilla 5-6 prosenttia. Kulttuurin,
liikuntatyon ja nuorisotyon
yksikkohintoja ei todennakoisesti tarkisteta.
Valtionosuuksien kertymaan vaikuttava peruskoulujen oppllasmadra on Joutsassa muuten hienokseltaan laskeva, mutta paivakoti Rollissa jarjestettava esiopetus mu-

kaan lukien oppilasmaara
kasvaa yli 20 oppilaalla.
Kustannuspaineita perusopetuksessa aiheuttavat palkankorotusvaraus sekd 3 prosentin nousu opettajien elakevakuutusmaksuihin. Koululautakunta paatti kuitenkin
leikata alkuperaisesta peruskoulujen talousarvioehdotuksesta 350 000 lahinna palkkausmenoista. Koulutoimenjohtaja Jorma Makisen mukaan optimistinen arvio perustuu tamanvuotiseen toteutumaan.
Lukion talousarvioehdotuksessa sivistyslautakunta
nipisti palkkausmenoj a
70 000 markkaa. Joutsan lukiossa on 139 oppilasta eli 14
enemman kuin viime lukuvuonna. Oppilasmaaran kasvu on laskenut oppilaskohtaiset kustannukset 29 000

valtionosuudet kasvavat
markkaa, joten Jorma Makisen mielesta lukio-opetus on
jarjestetty suhteellisen edullisesti.
Myos keskuskeittion ensi
vuoden talousarvio alittaa kuluvan vuoden talousarvion ja
perustuu sen toteutumiseen.
Keskuskeittioss valmistetaan paivittain 580 ateriaa,
jolloin yhden aterian hinnaksi
tulee noin 10 markkaa.
Kirjaston ensi vuoden talous arvioehdotukses sa on
pienta nousua kuluvan vuoden talousarviosta. Kulttuuritoimen ehdotuksesta sivistyslautakunta leikkasi yli 40 000
markkaa ja Kinon maardrahoista noin 10 000 markkaa.
Toiminta on kuitenkin tarkoitus sailyttaa nykyisella tasolla.
Kunnan osuus Joutopai-

vien jarjestelykuluista nousee
tamanvuotisesta 36 000 markasta 100 000 markkaan sen.
Joutopaivat jarjestetaan ensi
kesana 30. kerran.
Sivistyslautakunta hyvaksyi Satu Gornstrandin Mieskonmden koulun luokanopettajan sijaiseksi. Mika Sirkan
virkavapaus jatkuu taman
vuoden loppuun asti hanen
toimiessaan Aktiiviset kylakoulut -hankkeessa. Han hoitaa kuitenkin Mieskonmaen
koulun teknisentyon opetuksen virkavapauden loppuajan.
Lautakunta saattaa kunnanhallituksen tietoon Paivi
Onalin eronpyynntin sivistyslautakunnan varajasenen tehtavasta. Han jadvasi itsensa
luottamustehtavasta tultuaan
valituksi Pappisten koulun
opettaj aksi.

Makinen
oppilaskunnan
johtoon 14
Joutsalainen Mikko Makinen on valittu Joutsan lukion oppilaskunnan puheenjohtajaksi taman lukuvuoden ajaksi. Han perii
paikan joutsalaiselta Vesa
Hurrilta. Perinteisesti oppilaskunnan johtoon on valittu toisen vuoden opiskelija ja niin kavi myiis tang
vuonna.
Puheenjohtajasta jouduttiin adnestamaan viime perjantaina oppilaskunnan jarjestaytymiskokouksessa.
"Puheenj ohtaj a-finaaliss a"
Makiselle havisi leivonmakelainen Elina Aarnio.

Abiturientit Ville Hiiyrinen (vasemmalla), Vesa Hurri, Heidi Makinen ja Sarlotta Gronstrand huilasivat hetken perjantaina Tyoviientalon portailla ylioppilaskirjoitusten jiilkeen. Vesa Hurrin mukaan
englanninkokeen tekstiosuus oli muihin osuuksiin verrattuna vaativa. Hurri aloitti valmistautumisen kirjoituksiin jo kesaloman aikana.

Lukio mukana
kerayksis s a,
tuotto 8000 mk

Syksyn kirjoitukset
paattyivat Tyovaentalolla

Taman syksyn taksvarkki tehtiin Joutsan kouluissa Elarna lapselle -kerayksen hyvaksi. Kaikki
lukion opiskelijat ja opettajat
osallistuivat taksvarkkiin ja rahaa
saatiin kokoon 7400 markkaa.
Lukiolla suoritettu Nalkapaivan lipaskerays tuotti 658 markkaa Suomen Punaion Ristin katastrofirahastolle.
A4fre '"4-0

Leivonmakinen
Anssi Lindell
vaitteli tohtoriksi
Leivonmakelaissyntyinen filosofian lisensiaatti
Anssi Lindell (s. 1962) on
vaitellyt tohtoriksi soveltavan fysiikan alalta Jyvaskylan yliopiston matemaattisluonnontieteellisessa tiedekunnassa. Vaitoskirjassaan
Lindell on selvittanyt aarimmaisen pienten elektronisten rakenteiden valmistamismandollisuuksia. Tutkimusta voidaan hyodyntad
muun muassa yha pienempien transistorien rakentamisessa. Anssi Lindell on
kaynyt koulunsa Leivonmaella ja Joutsassa. Han kirjoitti ylioppilaaksi Joutsan
lukiosta vuonna 1981 ja
valmistui filosofian kandidaatiksi ja li4enstaatiksi
vuonna 1995. I. '46,/te

Syksyn ylioppilaskirjoitukset sanoi lukion rehtori Paavo Valovat paattyneet. Tana vuonna kir- konen ja kiitteli myiis paikan raujoitukset jarjestettiin poikkeuksel- hallisuutta.
lisesti Tytivaentalolla, koska lukiKirjoittajat saavat viralliset tuon kattoremontti olisi hairinnyt lokset vasta marraskuussa, mutta
liiaksi kirjoittajia.
jo nyt tiedetaan, etta joulukuussa
— Tyiivaentalo oli rauhallinen lakitetaan ainakin yksi uusi ylioppaikka kirjoituksille. Esimerkiksi pilas.
Kevaan kirjoituksiin tutee ilvalitunnit eiv at katkaisseet keskittymista, vertaili kirjoituksiin osal- moittautua jo joulukuun alkuun
listunut Juha Hulikkala, jolla on mennessa.
— Tana paivana lahes kaikki
kokemusta myos kirjoituksista luopiskelijat hajauttavat kirjoitukkion salissa.
Kirjoitusten jarjestaminen on- set. Koetilanteeseen tottuminen
nistuu Tyovaentalolla syksyisin, auttaa kevaan suorituksessa.
mutta suositummat kirjoitukset Myos hajauttaminen neljannen
kevaalla vaativat enemman tilaa.
vuoden syksylle on lisannyt suosi— Ruotsin kirjoittajia oli nyt 40, otaan, kertoi Valkonen.
JUKKA HUIKKO
joten salt oli daridan myoten taysi, GIS 47to,.
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,:itaulAoteltim
satapainen opiskelijayleiso krskittyi
haukottelernaan ja odottelemaan paivan
piilittytnista lukion vaaiitentissa
mri, an t air-, a , Fi-idokkaiden puheenvuorot tuornittlin "kaytavakeskusteluissa" ylipitkiksi ja ymparipyoreiksi. Toisaalta
joiltakaan ei loytynyt kuin kaksi
chdok=kaille osoitettua kysyniysta.
siiia tilaisuus jarjes_—
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Jon kuulluksi tulisimme
Joutsan vapaa-aikakeskus on ollut keskeinen aihe
viime kuukausina mm. paikallislehdessa ja vaalikeskusteluissakin. Myos kouluvaki on seurannut kirjoituksia ja yrittanyt loytad
tarkempaa tietoa kustannuksista ja rakentamisen
ajoituksesta, asia kun kiinnosta meitakin monella tapaa. Myos koulun tarpeista
on puhuttu monta kertaa.
Sen takia mekin haluamme
tuoda ajatuksiamme esille
nain " koulun sisalta" pain
varsinkin, kun uudet, vaaleilla valitut paattajat aloittavat kohta tyonsa.
Ensinnakin koko hanke
on kannatettava, jos vain rahoitus loytyy nfin, etta monet muut hyvinkin tandelliset ja kauan odottaneet
hankkeet, esim. lukion ja
ylaasteen saneeraus, eivat
karsi. Liikuntatilat ovat varmasti tarpeeseen, sills liikkujia eri ikaryhmista tulee
lOytymaan ja suurena juhlatilanakin liikuntasali on ollut monella paikkakunnalla
hyvin toimiva vaihtoehto

monenlaiseen kayttoon.
Kirjaston sijainti ei lukion kannalta ole oleellinen,
joten myifts keskustan eri
vaihtoehdot sopisivat tarpeisiimme hyvin. Mild hetkellakin koulujen kayttama
tietokirjallisuus on jo yha
enemman tietokoneella saatavissa ja koneita alkaa olla
kouluissa ja pian kodeissakin riittavasti. Sen sijaan
kaunokirjallisuus sailyttanee paikkansa kirjastokirjoina tulevaisuudessakin,
mutta tilojen tarve muuttuu
varmasti huomattavan paljon uusien kayttotarpeiden
mukana. Kirjaston merkitysta muutokset eivat kuitenkaan vahenna tulevaisuudes s akaan.
Auditorion tarve "suuropetustilana" tuntuu koulujen osalta vahaiselta, kun
yield lukion juhlasalin saneerauksella saataisiin lähes 200-paikkainen tila
kayttition ja koulujen kannalta se olisi paljon toimivampi ratkaisu kuin erillinen auditorio. Lisaksi monet arkkitehdit ovat ihastel-

leet lukion juhlasalia hyvana ratkaisuna. Samalla ruokala kalusteet uusittuna tarjoaisi mainiot tilat erilaisiin
tarjoiluihin ruokailua myoten.
Lukion vaki pitaa tarkea.na ottaa lahivuosien investointien suunnittelussa huomioon koulujen saneeraus,
onhan lukiokin jo lahes 40
vuotta selvinnyt pienilla
tosin oikeaan osuneilla korjauksilla. Nyt katto on saatu
kuntoon, mutta ikkunat, iimastointi ja paloturvallisuus kaipaavat kovasti kohennusta ennen kuin ne
on pakko tehda. Samalla
olisi nahtava lukion kiristyvä kilpailuasema. Tavoitteenamme on sailytta.a oma
lukio monipuolisena, tasokkaana vaihtoehtona Joutsan
ja lahiseudun nuorille, ettei
kilpailukykyisia opiskeluvaihtoehtoja tarvitsisi
tea hakemaan muualta.
Tassa opetussuunnitelma
ja sen kehittaminen monipuolisia kursseja sisaltavalcsi ja toteuttaminen 1(4tannOssa on tarkein, mutta

viihtyisat puitteet — varsinkin kun naapureissa on jo
uusitut koulutilat olisivat
esim. liikuntahallin kanssa
mainio houkutin Joutsan lukioon tulolle.
Yhta tarkeana selkeiden
rakentamis- ja saneeraussuunnitelmien kanssa pidamme aktiivista elinkeinopolitiikkaa, etta saisimme
Joutsaan lisaa veronmaksajia ja uusien tilojen kayttajia, silly aivan tuoreen tutkimuksen mukaan nuorten
perheiden sijoittumisen ratkaisevat tyopaikka,
ja turvallinen ymparisto
ja paivakoti- ja koulupalvelut; muut olivat toissijaisia
tekijoita.
Kun uudet paattajat alkavat kautensa, toivottavasti
he toimivat avoimesti ja
kuntalaisten mielipiteitakin
huomioon ottaen, jolloin
edellytykset saada Joutsa
yhteistyolla nousuun ovat
hyvat
luottamus ja hyvaksyminen syntyy teoista.
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Kirjaston, liikuntasalin ja auditorion tarve
Joutsan-Luhangan ylaasteen nakokulmasta
den valikoimaa. Asianmukainen lehtienlukusali lisaisi varmaan nuorten yleista.
lukuinnostusta. Ylaasteen
antaman perusopetuksen
nakokulmasta kirjaston sij ainti koulumaella olisi
hyva. asia.
Liikunnassa on usein
nelja ryhmaa samanaikaisesti, kaksi ylaasteen tai lukion ryhmaa ja kaksi ala-asteen ryhmaa. Liikuntasaleja
on kuitenkin vain kaksi, joten kaksi ryhmad on ulkona
tai huonolla kelilla luokassa. Ylaasteen ja lukion oppilailla pallopelien pelaaminen ylaasteen salissa ei
ole mielekasta, jos ryhmakoko on yli 16, koska talloin suurin osa oppitunnista

menee vaihdossa istumiseen.
Uusi kolmeen osaan jaettava liikuntasali tarjoaisi liikunnanopetuksessa hyvat
mandollisuudet oppilaiden
eriyttamiseen. Jokainen oppilas saisi omaan taitotasoonsa nanden haasteellisia
ja positiivisia liikuntakokemuksia oppitunneilla.
Valituntiliikunta on ollut
oppilaille mieleen. Uusi liikuntasali antaisi tassa suhteessa lisaa mandollisuuksia. Myos tama lisaisi osaltaan oppilaiden viihtyvyyttä koulussa. Uusi liikuntasali mandollistaisi myOs oppilaiden omaehtoisen toiminnan koulupaivan jalkeen.

Auditorion tarve koulun
nakokulmasta ei ole niin
suuri kuin kirjaston ja liikuntahallin. Satapaikkaisessa auditoriossa voisi jarjestaa esim. vanhempainiltoja ja yhta ikaluokkaa koskevia tilaisuuksia. Suurempi tarve on kuitenkin tilasta,
johon koko koulu, talla hetkella 201 oppilasta, mahtuu. Mita tilaisuuksia ovat
mm. lukukauden alkamispaattamistilaisuudet,
ja
koulun kulttuuritapahtumat
ja ulkopuolisten luennoitsijoiden tilaisuudet. Mikali
kunnan taloudelliset voimavarat eivat riita uuden tilan
rakentamiseen, ratkaisuna
voisi olla lukion nykyisen
juhiasalin saneeraus.

Mittavat uudisrakennusinvestoinnit eivat saa, olla
esteena koulujen kunnossapidolle. Ylaasteella mm. tasakatto vaatii lahiaikoina
korjauksen, teknisen tyan
tilat tulee ajanmukaistaa ja
tekstiilityo tarvitsee lisatilaa. Myos ilmastoinnin uusiminen tulee lahivuosina
aj ankohtaiseksi. Koulumaena on vuosien varrella tehty pienia, lahinna kunnossapitoon liittyvia korjaustoita..
Opetuksen muututtua on
pystyttava vastaamaan ajan
haasteisiin myos tilojen
osalta.
JOUTSAN-LUHANGAN
YLAASTEEN OPETTAJAT
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Perinteisen opettajajohtoisen opetuksen rinnalle on
tqllut oppilaan oma tiedonhankinta yhd merkittavammaksi. Koulu on vastannut
tahan haasteeseen hankkimalla opetustiloihin Internet-yhteydella varustettuja
tietokoneita ja CD-ROMNaiden
tietosanakirjoja.
rinnalla tarvitaan kuitenkin
laajempia
tietolahteita.
Koululla el ole omia taloudellisia resursseja hankkia
itse kaikkea materiaalia,
vaan tassa on perinteisesti
turvauduttu kirjaston laajoihin kokoelmiin. Aidinkieli
ja kirjallisuus oppiaineena
vaatii toteutuakseen laajaa
ja monipuolista kotimaisen
ja ulkomaisen kirjallisuu-

utsumme sotietrime veteraanit

YO- JA ITSENAISYYSJUHLAKONSERTTIIN
Joutsan lukiolle 5.12. klo 13.15.
Lopuksi kahvitarjoilu.

Tervetulotoivotuksin
lukion opettajat ja oppilaskunti

S 30/

Vapauden viesti
Suomi oh lahes 700 vuotta
Ruotsin vallan alla ja yli 100
vuotta Vend.* alamainen.
Vuodesta 1917 Suomi on
ollut itsenainen, suomalaisten
oma maa. Marraskuussa 1939
Suomi joutui vakivaltaisen
hyOkkayksen kohteeksi. Yksimielinen kansa ei taipunut. Ensin talvisodassa ja sitten vuosia
kestaneessa jatkosodassa maa
sailytti itsenaisyytensa.
Itsenaisyyden hinta oli kallis: 91.000 kaatunutta, yli
280.000 haavoittunutta, yli
400.000 kotinsa menettanytta.
Maa jalleenrakennettiin,
suunnattomat sotakorvaukset
maksettiin siirtovaki asutettiin.
Sen jalkeen ovat uudet sukupolvet rakentaneet vauraanz
maan, hyvinvointivaltion, lan 2

milla vahvistaneet Suomen itsendisyytta, kansainvalista arvostusta ja kunnioitusta.
Silloin kun me nykyiset yeteraanit olimme nuoria, meidan tunnuslauseemme oli:
Veljed ei jateta. Taman viestin
myota me haluamme jattaa
yha uusille sukupolville yetoomuksemme: Nuoria ei
unohdeta.
Toivomme ja uskomme,
etta tama viesti siirtyy joka
vuosi ylimmalta kouluikaluokalta seuraavalle, niinkuin
isanmaarnme vapauden vaalimine on kulkenut vahvana yerenperintond vaistyvalta sukupolvelta nousevalle.

Nuorisossa on itsenaisen
maan, vapaan kansan tulevaisimaenokuvlt. suus. Pitakaa huolta maanpuoSodan koettelema sukupol- lustustandon sailymisesta,
vi on saanut tyolleen uutterat puolustusvoimista ja omasta
jatkajat, jotka ovat rauhan toi- fyysisesta kunnostanne.

Suomen itsenaisyyspalvana 2000

V

SUOMEN VETERAANILIITTOJEN VALTUUSKUNTA, SOTAINVALIDIEN
VELJESLIITTO, SUOMEN SOTAVETERAANILIITTO, RINTAMAVETERAANILIITTO, RINTAMANAISTEN LIITTO, KAATUNEIDEN OMAISTEN
LIITTO.

Joutsan lukion opiskelijat Vesa Hurri, Hannes Jantunen seka
Anni Saarela vastaannottivat Vapauden viestin viime viikon
tiistaina lukion itsendisyyspdivakonsertin yhteydessa. Viesti
on asetettu naytille Joutsan lukiolla.

Uusi ylioppilas
Syksyn ylioppiiaskirjoitusten
tulokset julkaistiin viime viikon
maanantaina. Joutsan lukio sai
yhden uuden ylioppilaan. Joutsalainen Laura Pihlaja lakitetaan
itsendisyyspaivan aattonap

Oppilaskunta
korjauttaisi
ikkunat j a
ilmastoinnin

Sanna Vehkasalo (oik.) ja Elina Salonen ripustamassa
nayttelydan kirjastolla.

Lukiolaisten
taideteokset esilla
Lukion kuvaamataidon
lopputyokurssin taideteoksia on nahtavilla joulukuun
ajan Joutsan kirjaston nayttelytiloissa. 11 nuoren taiteilijanalun teokset eivat ole
hetkessa sutaistuja, vaan
"lopputyon" tekemiseen on
kaytetty koko 36 tunnin
rnittainen kurssi.
— Oppilaat ovat tyostaneet teoksen luomisvaiheista kertovan portfolion. Kaksi oppilaista pyrkii saamaan
valtakunnallisen kuvataidediplomin, kertoo opettaja
Jaana Kellberg Joutsan lukiosta.
Kellbergin kasvateista
ainakin yksi, Elina Salo-

nen, aikoo kertomansa mukaan hakeutua lukion jalkeen opiskelemaan kuvataiteita. Lisaksi ainakin yksi
on yield kanden vaiheilla,
valitako taide vaiko oikea
koulu. Lopputyokurssi on
taideopiskelijoille jarjestyksessaan viides ja viimeinen kuvaamataidonkurssi
lukiossa.
Ennen olemme jarjestaneet nayttelyt virastotalolla, mutta kavijoita on ollut kovin vahan. Lisaksi
nayttelyaika on jaanyt aina
lyhyeksi, selvittaa Kellberg.
JUKKA HuIKK0
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Joutsan lukion oppilaskunta otti kokouksessaan
viime viikolla kantaa lukiorakennuksen korjaustoiden
kiireellisyysjarjestykseen.
Oppilaskunta katsoo, etta
koulurakennuksen ilmastointi ja ikkunoiden tiiviys
pitaa saada kuntoon pikimmiten.
— MyOs pulpettitilanteeseen toivotaan parannusta.
Nykyisiin pulpetteihin ei
kerta kaikkiaan mandu, tiivistaa oppilaskunnan puheenjohtaja Mikko Makinen.
Oppilaskunnan esitykset
saatetaan eteenpain kunnallisbyrokratian rattaissa lukion rehtorin valityksella. Oppilaskunta keskusteli myos
koulun paloturvallisuustilanteesta.
Paloturvallisuuden pitaisi olla itsestaan selvyys.
Mikall jotain on pielessa, tulee asia korjata valittomasti,
vaatii Makinen perustellusti.

J outsan Vesthuolto rakentaa Pekkasim kolmannen kaivon

Sorakuoppa maisemoidaan
lukiolaisten suunnitelman pohjalta
Joutsan Vesihuolto Oy:n
paavedenottamon naapurissa sijaitseva sorakuoppa
maisemoidaan Joutsan kunnan ja ymparistkeskuksen
yhteistyolla. Talveen mennessa toteutettavassa hankkeessa on vahvasti mukana
myos Joutsan lukio, silla
maisemointisuunnitelman
ovat tehneet lukion oppilaat
Riikka Makinen ja Mina
Iikkanen opettajien Satu
Sakomaan ja Jaana Kellbergin ohjauksessa.
Pohjavesialueella sijaitsevan sorakuopan maisemointi on tarkeda kandesta
syysta: alueen ulkonako paranee ja samalla alueelle tuleva humuskerros suojaa
pohjavetta sadeveden mukana tulevilta saasteilta.
Etenkin kunnan paavedenottamon vieressa paljas
sorakuoppa on melkoinen
riski. Mthsemoitava sorakuoppa tuli kunnan omistukseen noin vuosi sitten
pakkohuutokaupassa. Yhtenä syyna alueen ostamiseen
oli juuri Pekkasen pohjavesialueen suojaaminen.
— Kun- kavin ensimmalsen kerran tutustumassa
alueeseen, totesin, etta tama
"kuumaisema" on saatettava kuntoon. Se on kunnan
velvollisuus maanomistajana. Tassa hankkeessa on
uudenlaista se, etta lukio on
lahtenyt mukaan. Joutsan
lukio dad mukana tassa

ajassa, kommentoi Joutsan
kunnanjohtaja Kydsti Uosukainen hanketta.
Idea lukion mukaantulosta syntyi ymparistakeskuksessa. Joutsan Vesihuollon toimitusjohtaja
Veikko Hanninen otti ymparistokeskukseen yhteytta
maisemointiasiassa ja ymparistokeskuksen tarkastaja
Kari Alonen ehdotti yhteistyota lukion kanssa.
Suunnittelu lahti etenemaan
varsin nopeasti, kun koululta loytyi kaksi asiasta kiinnostunutta opettajaa ja oppilasta.
Tallainen yhteistyo
koulun kanssa on KeskiSuomessa pioneerityota.
Uskon, etta tallaisella tavalla paikalliset ihmiset saadaan paremmin sitoutumaan ympthistonhoitohankkeisiin, sanoo Kari
Alonen.
Toinen suunnittelijoista,
Riikka Makinen kertoo, etta
hanta maisemoinnissa innosti nimenomaan mandollisuus nanda tyonsa jalki
tulevaisuudessa.
Maisemointityot maksavat noin 60.000 markkaa ja
kustannuksista vastaa Joutsan kunta. Ymparistokeskus antaa hankkeeseen tyovoimaa ja apua suunnitteluun. Lisaksi Joutsan lukion
oppilaat tyostavat Satu Sakomaan johdolla suunnitelmaa eteenpain.

Lukion Biologian ja maantiedon opettaja Satu Sakomaa seka kuvaamataidon opettaja
Jaana Kellberg sekii toinen maisemointisuunnitelman tekija, joutsalainen Riikka Makinen tutkivat suunnitelmaa paikan paalla. Toinen suunnitelman tekijii on luhankalainen Elina Iikkanen.
tc•-Maisemoinnissa muun maa.
muassa madalletaan soraMaisemointi
pyritaan
kuopan reunoja. Kuopan aloittamaan varsin pian.
pohjalle on tarkoitus istut- Joutsan Vesihuolto ryhtyy
taa kuusia viuhkamaisiin rakentamaan lahiaikoina
ryhmiin. Lisaksi kuoppaan Pekk'asten vedenottamon
tehdaan puinen maisema- kolmatta kaivoa maisemoiveistos. Humuskerrosta alu- tavan sorakuopan pohjalle.
eelle tehdaan sekoittamalla Kolmannella kaivolla vapintamaahan turvetta. raudutaan lisaantyvaan ku- Suunnitelmassa on py- lutukseen. Joutsan vesijohritty etsimaan yksinkertai- toverkosta on viime vuoden
sia ja toteuttamiskelpoisia lopulta lahtien myyty vetta
keinoja, kertoo Satu Sako- Tammihaaran-Savenahon

-

rre)

vesiosuuskunnalle. Lisaksi
Vesihuolto Oy ryhtyy lahiaikoina myymaan vend
huhtikuuss a valmistuneen
runkojohdon kautta myos
Leivonmaelle.
Joutsan kunta neuvottelee noin 3-5 hehtaarin alueen myymisesta Vesihuolto
Oy:11e. Kaupan myota vesisaisi koko ottamoalueen lahialueineen omalle
tontilleen.
MARKKU PARKKONEN

Joutsan kunnan, lukion,
vesiyhtion ja ymparistokeskuksen yhteistyolla on
saatu aikaan pioneerihanke sorakuopan maisefrnoinnissa. Paikallinen
lukio seuraa aikaansa.

Lukion katto
saa uuden
ilmeen syksylla
Joutsan lukion katto korjataan loppuvuoden aikana.
Urakassa korjataan kattorakenteita ja uusitaan katolla
sijaitsevan korotuksen, eli
valolyhdyn ikkunat. Samalla valolyhtya korotetaan
hieman ja raystasmallia

m.uutetaan. Korjaustyot tekee jyvaskylalainen Vesikattoliike Makinen. Tarjouskilpailussa ei ollut mukana paikallisia yrityksia.
Urakan kustannusarvion
noin 700.000 markka140
•■■•••••■
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Kustannusarvio on WM hetkella 24,9 miljoonaa markkaa

Vapaa••aikakeskus valtuustoon
SUUNNITELMA: ARKKITEHTITYWRONE ARTTO PALO ROSSI TIKKA OY

Joutsan vapaa-aikakeskus tulee kunnanvaltuuston
kasittelyyn ensi viikolla.
Joutsan kunnanhallitus otti
maanantain kokouksessaan
aikaan varsin varovaisen
kannan, eika tehnyt varsinaista omaa esitysta hankkeesta. Vapaa-aikakeskuksen suunnittelutoimikunnan
esitykset tuodaan kunnanvaltuuston kasittelyyn ilman kunnanhallituksen
pohjaesitysta.
Kunnanhallitus pdayi
ratkaisuunsa danestamalla.
Veikko Sakomaan
(kesk.), Marjatta Saarisen
(kesk.) ja Kari Maunulan
(sd.) mielesta asian kasittely olisi pitanyt siirtaa uudelle valtuustolle ensi vuoden
puolelle. Kunnanhallituksen ja suunnittelutoimikunnan puheenjohtaja Veil
Toyryla (kok.) seka Matti
Huikko (kok.), Anja Jarvinen (kok.), Eino Kokko
(kesk.) ja Eija Lavia
(kesk.) katsoivat, etta asia
tulisi vieda ensi viikolla
valtuustolle tiedoksi. Marja-Leena Maunula (sd.) ei
ollut danestyksen aikaan
kokouks es s a lasna.
Suunnittelutoimikunnan
esityksen mukaan valtuuston, tulisi kasitella vapaa-aikakeskuksen luonnospiirustukset ja kustannusarvio.
Toimikunta esittaa, etta rakentaminen aloitettaisiin
vuonna 2002.
Vapaa-aikakeskusta on
pienennetty suunnittelun aikana arkkitehtien alkupe-
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Joutsan vapaa-aikakeskuksen suunnittelu on tarkentunut syksyn aikana. Keskuksen Jousitien suuntaiseen siipeen
tulevat kirjasto ja auditorio. Osittain lukion nykyisen pallokentiin paalle on suunniteltu liikuntahallia. Lukio nakyy
osittain piirustuksen oikeassa yliinurkassa. Osien valiin rakennetaan yhteinen aulatila. C
raisista esityksista. Rakennuksen kokonaispinta-alaa
on vahennetty 205 kenosneliometria. Aulaa on pienennetty 380 neliosta 215
nelioon ja auditorion kiinteita istumapaikkoja on vahennetty 150:sta sataan.
Kirj aston, liikuntahallin

ja auditorion sisaltavan fakennuksen kustannusarvio
on tally hetkella 24,9 miljoonaa markkaa ilman arvonlisaveroa. Milan mennessa hankkeen suunnitteluun on kulunut rahaa noin
660.000 markkaa. Hankkeen saattaminen rakennus-

lupavaiheeseen vaatii \field
noin 310.000 markan satsauksen.
Kirjaston osalta valtionosuus on toimikunnan tietojen mukaan saatavilla vuonna 2003 ja liikuntahallin
osalta alustavasti vuonna
2002. Auditorion tion-

osuuden maka.ja aika ovat
yield avoimet. Kunnanvaltuusto kasittelee asiaa ensi
maanantaina 6.11.
MARKKU PARKKONEN

Lisiiii vapaa-a ikakeskuksesta sivulla 6.

Abit aloittivat lukulomansa
Lukion riehakkaan juhlaviikon tarkeinta osuutta, eli
penkkareita, vietettiin perinteiseen tapaan viime viikon
torstaina. Lukulomansa alkamista juhlineet abit olivat
pukeutuneet mita mielikuvituksellisempiin pukuihin.
"'divan paatteeksi abit suunnistivat Mlles koko porukan
voimin Lahteen juhlimaan.
Miellyttavinta oli huomata itse
tehtyjen pukujen paljous. Vuokraamoista hankitut puvut ovat
ehka liiankin samanlaisia, ja suosituimmat puvut tuntuvat toistuvan vuodesta toiseen. Itse tehdyissa puvuissa sita vastoin rfittad
sivullisten silmille paljon pienia

yksityiskohtia ja jippoja ihmeteltaviksi.
Eraan abi-pojan aiti sanoikin
oman pojan ja hanen kavereilleen
valmistetun pukukokonaisuuden
tekemisen olleen niita perheenaidin parhaita hetkia, joita varmasti
muistellaan myohemmin.
Pienen miinuksen abeille antaisin varsinaisen penkkarijuhlan
toteutuksesta. Ohjelma oli kiireella laadittu ja se myos nakyi. Ymmarrettavasti abien loppuviikkojen kiireet ja etenkin ylioppilaskuunteluiden sijoittuminen juhlaviikon alkuun olivat vieneet voimia juhlajarjestelijoilta.
Varsinaisesta ohjelmasta ei
juurikaan nauruhetkia yleisolle

suotu, joten ensi vuonna penkkareita suunnittelevien kannattaa
miettia juhlien ohjelmistoa jo hyvissa ajoin tammikuulla. Penkkarit ovat lukioajan yksi mieleenpainuvimmista tapahtumista lakittamisen ohella, joita muistellaan
myohemmin elakepaivina. Penkkareita ei siten soisi paastaa ruostumaan ja lopulta ehka jopa katoamaan.

Lukiolaispoikain
huumoria olisi kaivattu
Perinteiset "nimitykset" pelastivat juhlan hauskuuden, joskin
kuuluisaa lukiolaispoikain huumoria olisi toivonut viljeltavan
enemmankM. Nimityksia jaka-

penkkareilla

Abit suorittivat toki my& perinteisen penkkariajelunsa Joutsan keskustassa. Penkkariajelut kiinnostavat edelleen ulkopuolisiakin.
Sielld tionei oli keskustassa ihmisiti pystihtynyt odottamaan juhlivia
abeja.

1.

neet maanmainiot juontajat Janne Puistovirta ja Merja Karppinen osoittivat olevansa sanavalmiita tilanteessa kuin tilanteessa.
Heidat toivoisikin nakevan juontopuuhissa myos muissa seutukunnan viihteellisissa tilaisuuksiss a.
Kirjoituksiin
osallistuvilla
abeilla on nyt edessaan reilun
kuukauden mittainen lukuloma.
Varsinaiset ylioppilaskirjoitukset
aloitetaan aidinkielen aineistoaine lla maanantaina 13.3.
242,JUKKA HUIKKO

Liseia abikuvia osoitteessa:
www.joutsanseutu.fi
Juttua Vanhojen paivastil sivulla
8.

Joutsalainen Anni Saarela ja miltei valmis vanhojen paivan puku.

outsalaisen Anni Saarelan
mielesta ensi viikon perjantai
on lukioelaman kiistaton kohokohta. Abiturientit vaistyvat
kakkosluokkalaisten tielta, jolloin
Saarela ja muut vanhat valtaavat
lukion tanssien ja juhlien.
Vanhojen paiva on Joutsan lukiossa vasta nuori perinne. sita on
vietetty vuodesta 1987, ja valilla
kului muutama lukukausi kokonaan ilman juhlaa.
Anni Saarela alkoi valmistautua
tarkeaan paivaan Jo viime vuoden
puolella. Marraskuussa Anni lOysi
tanssiaispuvun kankaan, ja vahitellen talven kuluessa tanssiharjoitukset syrjayttivat kakkosluokkalaisten varsinaiset Iiikuntatunnit.
Annin puvun tekee alusta loppuun hanen kummitatinsa, joka on
miltei ammattilaisompelija. Varovaisen arvion mukaan tyon hinta
ulkopuolisella teeteftyna Iiikkuisi
useissa sadoissa markoissa.
— Kylla mina olisin ollut valmis
maksamaan enemmankin, mutta
en sentaan tuhansia. Nyt maksoin

J

vain kankaasta noin 500 markkaa,
Anni sanoo.
Puvun ohella monien tyttojen
menoeriin kuuluvat nnyos kampaus
ja meikkaus. Annikin kokee tilaisuuden sen verran ainutlaatuiseksi, etta aikoo kayttaa ammattilaisten apua nayttaakseen mandollisimman hyvalta aamusta iltaan.
- 200 markan Iisapanostus ei
ole niin suuri asia, Anni toteaa, ja
miettii, ettei valttamatta tule toista
samanlaista tilaisuutta olla koko
paiva tyylikkaana.

Puvulla on
tunnearvoa
Annille oil alusta alkaen selvaa,
etta han haluaa vaalean puvun.
- Kun melkein kaikilla muilla tulee • olemaan tummia pukuja, on
vaalea vari mukava tapa erottua
hieman joukosta, Anni sanoo.
Anni on ajatellut valmiiksi puvun
tulevaisuuttakin. Pukuun ei ommella ruusuja, pitseja tai muutakaan ylimaaraista horheloa An-

KATJA'TAHJA

nin mielesta puvun taytyy olla yksinkertainen, jotta sits voi kayttaa
myOhemminkin.
— Ei sits nyt missaan synttareilla voi kayttaa, mutta suuremmissa
juhlissa sitten.
Puvun myymista eteenpain Anni
ei halua edes harkita. Hinnan
maarittelykin olisi vaikeaa, silla
oman kummitadin ompelemassa
puvussa tarkeinta on tunnearvo.
- Pahinta mita vanhojen tansseissa voi tapahtua, on astua jonkun puvun paalle, Anni nauraa.
Mutta ainakaan oman puvun
kestavyydesta ei ole huolta, Anni
sanoo kangasta tutkaillen.
Toinen asia on tietenkin, jos puku paasee likaantumaan.
Joutsalaisten vanhojen paivan
kruunaa Hotelli Rantasipiin jadestetty disko, jonka paasymaksut ohjautuvat kakkosten risteilyrahastoon. Disko on avoin kaikille perus
koulun paaftaneille, ja Anni lupaa
hauskaa yOkatiteenasti
„
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ANNIKA NYRONEN

Taina Kuitunen ja Riikka Miikinen kirjoittivat laajan matematiikan

Matematiikka jatti
kirpefin maun Hi 2h
Matematiikan ylioppilasidrUudentyyppinen matematiikan ylioppilaskir- joitukset olivat opettajien miejoitus antoi opiskelijoille lesta tavanomaiset, ehka hieman helpohkot. Toisaalta koeenemman vapautta vali- paperin
toisella puolella oli
ta tehtavia omien vah- asioita, jotka eivat kunlu Joutvuuksien mukaan. Ko- san lukion kurssisisaltoon.
keessa oli mukana varsin Koulut voivat itse paattaa, mita
syventavia kursseja ne ohjelkovia pahkiniiita.
Joutsan lukiossa matematiikan ylioppilaskirjoitukseen
osallistui 15 laajan matematiikan ja 17 yleisen matematiikan
opiskelijaa. Kokeesta tulleiden
toiveet eivat olleet kovinkaan
korkealla ja koetta pidettiin
vaikeahkona.
— Vahan jai kirpea maku,
totesi eras kokeesta tullut opiskelij a.

maansa ottavat. Joutsan laajahkoon kurssivalikoimaan ei
kuulunut mm. kokeessa ollut
talousmatematiikan alue.
— Kysymykset olivat myos
aidinkielellisesti vaikeita, toteaa matematiikan opettaja Matti
Niemi.
Osa tehtavista oli varsin helposti ennakoitavissa olevia eli
vuosittain toistuvia. Niemi ar-

vioi kokeen olleen hieman pre- Lopussa tutee sitten tosi pailimindaxia help ompi.
kat. Tytot ovat kirjoittaneet
Kokeen vaikeuden arvioin- laajan matematiikan ylimaaraitia hankaloitti se, etta kokeen sena ja tavoitteet eivat siksi ole
rakennetta oh uusittu siten, etta kovinkaan korkealla.
nykyisessa kokeessa on ratKunhan nyt lapi paasisi,
kaistava kymmenen tehtavaa tyttit sanovat vaatimattomina.
viidestatoista. Uusi systeemi
Matematiikan kirjoituksiin
on otettu oppilaiden keskuulukemista kokeen suorittaneet
dessa hyvin vastaan, silly laapitavat melko turhana. Yhteijempi valintamandollisuus annen mielipide tuntuu olevan,
taa vapauden valita omia vahetta jos oppi ei ole lukion aikavoja alueita kasittelevia tehtana mennyt perille, ei sita enda
via.
lukulomalla matematiikan
Oppilaat pitivat loppupaan kohdalla paikata.
tehtavia vaikeina, mutta alku— Laskurutiinia voi harjoipaassa oli helppojakin. Taman
kevaan abiturientit Taina Kui- tella, mutta asiat on opittu jo
tunen ja Riikka Makinen nau- ekaluokalta alkaen, Taina Kuireskelevat, etta on vain hui- • tunen sanoo.
jausta, kun alussa jotain osaa.
STINA MARKKANEN

Lehteriyleison joukossa oh opettajia kuulemassa kouluasioiden keisittelya valtuustossa.

Kanden rehtolin
systeemille siunaus
Sivistyslautakunnan ja kunnanhallituksen jo hyvaksymat
opettajanvirkojen tayttamiset
tuotiin rehtorikysymyksen
osalta valtuuston kasiteitavaksi, koska silly on vaikutuksia
talousarvioon. Valtuustossa
asiasta ei Idytetty yhtaan puheenvuoroa, joten valtuusto
hyvaksyi kanden rehtorin systeemilla jatkamisen ainakin
kaksi vuotta eteenpain. Valtuusto siunasi myOs sen, etta
Paavo Valkonen jatkaa lukion
rehtorin tehavassa kaksi lukuvuotta.
Yksimielisesti hyvaksyttiin
myos sivistystoimen johtosaanto. Pekka L a n k i a Idinnitti huomiota esikoululaisten
kuljetuksiin toivoen, etteivat
valimatkat aiheuttaisi eriarvoisuutta esiopetukseen osallistumiselle.

Joutsan kunnassa julistetaan haettavaksi
vakinaista tayttamista varten 1.8.2000 alkaen
- ylaasteen ja lukion kuvaamataidon tuntiopettajan toimi
—erityisopettajan virka, tehtavain kuuluu klinikkamuotoista ja
laaja-alaista erityisopetusta luokilla I—VI
—luokanopettajan virka 1.9. alkaen, sijoituspaikka Pynnalan koulu. Opetus luokilla III—VI. Opetukseen kuuluu mm. tekninen tyo
—Pohvinrinteen koulun luokanopettajan sijaisuus
14.8.2000 2.6.2001. Opetus luokilla III IV
Lukion aidinkielen Iehtorin sijaisuus 14.8.2000 2.6.2001.
(Sijaisuus jatkunee yield 1-2 lukuvuotta)
-

-

-

—

Hakemukset, joihin on Iiitettava mukaan kelpoisuutta osoittavat
todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo on toimitettava Joutsan sivistyslautakunnalle viimeistaan 16.6.2000 os. PL 20, 19651 Joutsa. Virkaan valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyvaksyttaterveydentilastaan viimeistaan 30 paivan kuluttua valitsennispaatoksen tiedoksisaannista. Tiedustelut sivistystoimenjohtaja Jorma Makinen, puh. (014) 8801 I 3Q.
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Sivistyslautakunta

Joutsan lukiolla
pidettiin kunnallisvaalien nuorisoesivaalit

Vaalipaneeleja on jiirjestetty aktiivisesti niin
kylilla kuin lukiollakin.
Lukiolla pidettiin myos
nuorison "esivaalit"
Hyvd, end asioista
puhutaan ja niihin It
otetaan kantaa.
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"Testeja pitaisi

Joutsan lukiossa jarjestettiin
niille opiskelijoille vaalit, jotka
eivdt ole yield danioikeutettuja
kunnallisvaaleissa. Ndissa vaaleissa danesti 91 ja ddnestysprosentiksi tuli noin 90 prosenttia.
Hylattyja (tyhjia) adnestyslippuja
oh 13. "Esivaalien" tulokset:
Kokoomus 25 dantd:
Matti Huikko 10, Markku
Markkanen 5 ,Matti Juvonen 2,
Matti Ahonen 1, Anja Jarvinen 1,
Heikki Paalanen 1, Kalevi Peltola
1, Leo Snellman . 1, Salme Satusaari 1. Veli Toyryla. 1, Jaana
Wilkko 1
SDP 6 dantd:
Eero Peltoniemi 5, Atte Purojarvi 1
Keskusta 38 dantd:
Anni Saarela 13, Martti Kuitunen 6, Niilo Peltonen 4, Jarmo Jokinen 2, Marjatta Saarinen 2, Virva terdvainen 2, Tauno Kuitunen
2, Mikko Kuitunen 1, Tiina Renko 1, Pirjo-Liisa Rdsdnen 1, Pekka Hentinen 1, Eino Kokko 1,
Veikko Sakomaa 1, Pentti Sukanen 1.
SKL 3 dantd: 731

kehittaa"
Joutsan lukiossa huumeet ovat
ainakin opiskelijoiden mukaan harviriaisia. Lukiossa on yksi tai kaksi
opiskelijaa, jotka kayttavat enemman tai vahemman saannoitisesti.
Joutsalaisetkin kuitenkin tietavat
mists ja kenelta huumeita halutessaan saisi.
- Mun mielesta huumetestit on
periaatteessa hyva asia, mutta niitä pitaisi kehittaa. Nykyaanhan
niista ei nay, mita on kayttanyt, voi
"jaada kiinni" vaikka laakekuurista,
toteaa Bina, 17.
Hanen mielestaan testien pitaisi
olla vapaaehtoiset ainakin lukiossa, koska koko lukio on vapaaehtoinen. Sen sijaan ylaasteella ja
tietyilla ammattialoilla testaaminen
saisi olla pakollista.
- Ylaaste on pakollinen koulu, ja
sits paitsi sielia ollaan viela niin
nuoria, etta monikaan ei olisi ehtinyt Ilyttaa kauaa. Kayttajat saisi
ajoissa apua. TyOntekijoista pitaisi
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L
testata ainakin sellaiset, jotka
tyoskentelevat lasten kanssa.
Elinan mielesta huumetesteja
pitaisi tehda ennalta arvaamatta,
jotta ihmiset eivat tietaisi varoa
kayttamistaan. Joutsan lukiossa ei
kuitenkaan testeja tarvita, sen paremmin ennalta sovittuja kuin yllattaviakaan.
- Taalla on tupakoijiakin vaan
jotain kymmenen.
Niin ikaan Joutsan lukiossa
opiskelevien Antin, 18, ja Juhon,
16, puolesta testeja saisi kaikin
mokomin tehda.
- Hoitoon vaan semmoset Pelehtijat.
- Ainut ikava juttu olisi se, jos
ne testaajat piikittaisi, Antti kauhistelee.
Sanna, plan 18, on sits mielta,
etta testeja pitaisi tehda isompien
kaupunkien kouluissa.
- Esimerkiksi Turussa, jossa
huumeet on todellinen ongelma.
Han kannattaa myeis tyoelaman
huumetesteja, etenkin palvelualalla tyontekijat olisi syyta,. syynata
tarkasti.
- Ei testaaminen mun mielesta
rajoittaisi yksileinvapautta tai mitaan.
0.0

Ritva Salmiluoto 2, Arto Mind 1
Sitoutumaton Joutsa 6 dantd:
Katja Nikkarien 5, Tiina Seppaid 1
Keskusta ja SKL ovat vaaliliitossa saaden yhteensd 41 danta..

Tietomurtoyritys
lukion tietokoneelta
Lukiolaispoikain
ajattelematon
kokeilu
paljastui alta
aikayksikon
Lukion
tietotekniikan
luokasta yritettiin murtautua maanantaina Tampereen Puhelimen tietokonepalvelimelle. Murtautuminen ei onnistunut. Murronyritykseen osallistui ainakin yksi lukion oppilas.
Tapaus paljastui maanantai-iltana. Poliisit vierailivat lukiolla tiistaiaarnuna
ja ainakin kahta lukiolaispoikaa on puhuteltu. Tietokone, jolta murtoyritys tapahtui on viety pois.
- Kyseessa oli ajattelematon kokeilu, joka ainakin
lukion sisalla on nyt selvi
tetty, kertoi lukion rehtori
Paavo Valkonen.
Murtoyritys tapahtui tietotekniikan oppitunnin aikana maanantaina. Oppilas
yritti murtautua Tampereen
Puhelimen palvelimelle
32.000 kertaa, mutta ei onnistunut.
Murtoyritys pystyttiin
jaljittamdan Joutsan kunnan
internetpalvelimelle
ja
edellepn lukiolle. Lukion
kirjauturnisjarjestelman ansiosta opettajat pystyivat
selvittamadn kuka kyseistd
tietokonetta kaytti. Mur-1
ronyrityksesta, epailty oppilas oli kirjautunut lukion
tietokonejarjestelmdan tyij- —
parinsa nimella,46114,415,

Keijo Koon tulkitsema
Satumaa osana teatterinaytiista
toinen raita on nimeltdan Jenkka
Kvanttimekaniikasta.
— Vaihdoimme Paivin kanssa
levyjamme tavatessamme Citroenin
esittelytilaisuudessa
Mikkelissd. Sits kautta Satumaa
kulkeutui heidan naytelmdansd,
selvitti Keijo Koo lehdistolle.
Tally hetkella Keijo Koolla ei
ole uusia levytyssuunnitelmia
mielessd. Mikali kiinnostusta
singled kohtaan ilmenee, on levya ainakin yield toistaiseksi
saatavilla artistilta itseltadn.
JUKKA HUIKKO
Keijo Koon vuosi sitten julkaisemasta singlesta puhutaan
edelleen.

Joutsalaisen Keijo Koon tulkitsema Satumaa kuullaan Hormoonihurmio -nimisessa teatteriesityksessa. Hormoonihurmio
on traaginen farssikomedia,
joka kertoo mummokuumeen
kourissa olevista naisista. Farssin padosissa nanddan Liisa
Paatso sekd seutukunnaltamme
kotoisin oleva Paivi Makinen.
Teatteriesitykset loppuvat Hasingissa, mutta jatkuvat Tampereella.
Keijo Koo julkaisi single-levyn tasan vuosi sitten. Levylla
on kaksi kappaletta, jotka molemmat ovat soineet useaan kertaan radiotaajuuksilla. Levyn

Koulumaesta Joutsan Onkisalo
"Varmat" tietolahteet Joutsan Torikahvion poytien darella
tiesival maanantaiaamuna kertoa, etta uhanalainen valkoselkatikka olisi havaittu Joutsan
koulumaelld.
Kulttuurikeskushankkeelle
tikka olisi vakava isku, silly
mannikkij pitaisi rauhoittaa, mikali tikka asettuu asumaan.
Toistaiseksi rauhoitustoimiin ei

ole ryhdytty, ellei niiksi voida
rivien valista lukea kulttuurikaatamista
keskushankkeen
vaatien valtuustoehdokkaiden
kannanottoj a.
Paikallinen urheiluvaki kokoontui vastavetona "hdatamdan tikkoja" heti tiistai-iltana.
Naapurikunta Luhangan Onkisalossa on saaren silta- ja tiehankkeet menneet monkaan tik-

ka-asioiden ja luonnonsuojelun
vuoksi.
Joutsan Seudun luontoystdvallinen ja urheilullinen toimitus seuraa koulumden tilannetta
arkipaivisin vahintaan kandesti
paivassa, aamulla ja
Toistaiseksi tikkoja ei ole havaittu.
JUKKA HUIKKO

ito

Sotainvalidi Esko Havula (oik), rintamaveteraani Veli Saynatmaki ja sotaveteraani Martti Parkkonen luovuttivat vapauden viestin Joutsan lukiolle. Viestiti vastaanottamassa
Anni Saarela (vas), Vesa Hurri ja Hannes Jantunen. l tialkc

Joutsan lukiolle
vapauden viestikapula
Suomen veteraaniliittojen
valtuuskunta luovutti itsenaisyyspaivan kunniaksi
jokaiselle Suomen lukiolle
vapauden viestikapulan.
Joutsan lukio sai oman
itsendiviestikapulansa
syyspaivan juhlassaan tiistaina.
Suomen sotaveteraaniliitto,
Sotainvalidien veljesliitto,
Rintamaveteraaniliitto, Rintamanaisten liitto ja Kaatuneiden
omaisten liitto luovuttivat itsenaisyyspaivan kunniaksi jokaiselle Suomen lukiolle vapauden viestikapulan.
Vapauden viestilla halutaan
muistaa 91 000 itsendisyytemme puolesta kaatunutta, yli
280 000 sodassa haavoittunutta ja 400 000 kotinsa menettanytta seka kaikkia nilta, jotka
olivat jalleenrakentamassa

isanmaatamme sodan jalkeen.
Veteraanit haluavat vieda
vapauden viestia eteenpain
luovuttamalla lukioiden
malle luokalle puisen viestikapulan, joka sisalla on vapauden
viesti. Erityisesti viestin tehtavand on jatkaa suomalaisten
miesten rintamalla nousseen
tunnuslau seen "velj ea ei jateta"
-viestia sukupolvelta toiselle.
Somalia veteraanit ovat ilmaisseet nuorille valittamisensa ja
sen, ettei nuoria unohdeta.

Luovutuksesta
toivotaan perinnetta
Joutsan lukio sai vapauden
viestinsa tiistaina itsendisyyspaiv5n juhlakonsertissaan.
Joutsan lukiolle viestia luovuttamassa olivat Sotainvalidien
puolesta Esko Havula, Rintamaveteraanien edustajana Veli
Saynatmaki ja Joutsan sotave-

teraanien puolesta Martti Parkkonen.
Joutsan lukion rehtori Paavo
Valkonen kertoo, etta Joutsan
lukiossa viestikapula tullaan
sailyttamaan sille varatussa
vitriinissa, josta sen hallinta
luovutetaan joka vuosi ylimmalle vuosiluokalle veteraathen toiveen mukaisesti. Viestin luovuttaminen sopii Valkosen mukaan erinomaisesti itsenaisyyspaivaan ja luovutustapahtumasta toivotaankin perinnetta. Joutsan lukio sai veteraanit nyt toista kertaa vieraakseen itsendisyyspaivan konserttiin
— Toivottavasti voimme
jatkaa tallaista perinnetta, Valkonen sanoo ja kertoo, etta
konsertti luo paitsi oppilaille
erinomaisen esiintymisharjoituksen myos hyvan tavan tutustua sotiemme veteraaneihin.

na ollut projekteja, joilla on pyritty lahentamaan teoriaa ja kaytantoa.
hanke oli Pekkasten soramontun maisemointisuunnitelma, jonka tekivat lukion oppilaat.
Asiantuntija-avun ja yhteyksien lisaamiseksi on lukion internet-sivuilla avattu Seniorituldjatpalsta, johon toivomme yhteydenottoja entisilta oppilailta ja muiltakin, jotka ovat joskus halukkaita
antamaan omalta alaltaan tietoa
eri aineiden kursseilla tai muuten
tukemaan toimintaamme, kertoi
Valkonen.
Valkonen uskoi, etta nyt valmistuneet ylioppilaat tulevat parjaamaan hyvin nykyisessa tietotulvass a.
Teidan ryhmissaone on ollut
hyva henki ja muita on otettu huomioon. Jatkakaa edelleen myos
ihmissuhdetaitojenne kehixtamista ja muistakaa vanha sanonta:
"Ajateikaa aivoillanne, liikkukaa
jaloillanne", tiivisti Valkonen.
—

—

Joutsan lukiosta valmistuivat
ylioppilaaksi Pekka Huikko, Pia

Joutsan lukiosta valmistui Mina keviiiinii 38 yhoppilasta.

Joutsan lukiosta 38 yliop dasta
Joutsan lukiosta kirjoitti ylioppilaaksi tans kevaand 38 nuorta...
Lauantaina vietetyssa ylioppilasjuhlassa lukion rehtori Paavo
Valkonen totesi, etta Joutsan
kio on saanut viiden luokattoman
jarjestelman vuoden aikana hyvia
knkemuksia ja talta pohjalta luki-

ota on voitu kehittaa monipuolisena yleislukiona.
Jokainen opiskelija voi omalla ainevalinnallaan suuntautua
joko kieliin, matemaattis-luonnontieteellisiin humanistisiin
aineisiin tai valita enenunan tietotekniikkaa, taideaineita tai liikun—

taa. Uutuutena on tulossa yield liikennekasvatuksen kurssi seka lisaa viestintakasvatusta aluksi kerhomuotoisena, kertoi Valkonen.
Valkonen mielesta lukio tuo
monipuolisella valikoimallaan
koko kurinarikehittamiseen yhden
imagotekijan: mandollisuuden

opiskella omalla paikkakunnalla
ala-asteelta lukioon asti.
— Monien viimeaikaisten tutkimusten mukaan tallaisia asioita
tullaan arvostamaan yha enemman hakeuduttaessa paikkakunnalle tyohon tai yrittarnaan.
Lukiolla on viime vuoden aika-

Ilmonen, Marjo Koskinen, Katja
Kuitunen, Sari Lande, Heidi Nalli, Irina Natri, Atte Niemi, Anna
Onali, Henna Paalanen, Janne
Puistovirta, Outi Palvimaki, Mikko Raittinen, Maria Salo, Maria
Salste, Niina Sievanen, Sari Sievanen, Jani Suhonen, Milla Tuominen, Arto Vainiomald, Elina
Vanhalahti, Juha Vilpas, Maria
Halme, Tuukka Hentinen, Johanna Hakkanen, Elina Iikkanen,
Merja Karppinen, Hanna-Mari
Koivikko, Taina Kuitunen, Sarianna Lampinen, Riikka Makinen,
Mirja Oksanen, Sanna Pennanen,
Esa Riihimaki, Sanna Salmela,
Pauliina Sievanen, Anna Tuominen ja Tuomas V411askangas.
MAR KKU PARKKONEN

Nelja 5.1115.
Mirja Oksanen kirjoitti ylioppilaaksi Joutsan lukiosta. Hieman odottamaansa
paremmat arvosanat saanut Mirja kirjoitti koulun
parhaat paperit, nelja laudaturia ja reaalista ja englannista eximiat.

ole mitaan ensisijaista toivetta
vaan kaikki kolme ovat hyvia.
mandollisuuksia. Ennen syksyn
opintojen alkua Mirja aikoo viettad kesan lomaillen ja matkuste1len.

Lahernmas
yhteiskuntaa

Ylioppilaskirjoitukset eivat olleet hankalat Mirja Oksaselle. Han
Joutsan lukiosta lahtee dna keuskoi parjanneensa ihan hyvin, vaana 38 ylioppilasta. Kaikki tamutta yllattyi hiukan loistavasta man kevaan kokelaat paasivat lapi
tuloksesta. Hankalimpana han piti kirjoituksista, kertoo Joutsan lureaalikoetta, jossa oli vaikea paat- kion rehtori Paavo Valkotaa, mihin tehtaviin vastaa. Mirja n e n . Valkosen mukaan Joutsasvalitsi laajan skaalan eri a1ojen ta loytyi muutamissa aineissa
tehtavia..
Mielenkiintoisimpina huippusuorituksia ja keskimaarinhan piti filosofian la uskonnon ky- kin tulokset olivat hyvaa tasoa.
symyksia.
Lukio tarjoaa Joutsassa erilaisia
Paljon pelatty laajan matematii- suuntautumisvaihtoehtoja, joiden
kan koe oh Mirjalle helppo. Han pohjalta opiskelijat kokoavat opinhalusi parjata kokeessa hyvin ja tosuunnitelmansa. Joutsassa on
hyva valmistautuminen tuotti tu- tarjolla monenlaisia syventavia ja
losta. Mirja piti matematiikan kir- sovellavia kursseja. Joutsan lukio
joituksia mukavina.
pyrkii lahestymaan opetuksessaan
Tuleville abeille Mirja haluaa yhteiskuntaa ja tuomaan oppilaille
sanoa, ettei kirjoituksista kannata kosketusta reaalielamaan. Yhdesottaa turhia paineita. Lukuloman sa oppilaiden kanssa etsitaan erilyhyytta. Mirja tuskailee ja miettii, laisia yhteistyokumppaneita, joikuinka moni jattaa lukemisen nii- den kanssa voidaan toteuttaa vieden muutamien viikkojen varaan. railuja ja projekteja.
Paavo Valkonen kertoo, etta Mirja Oksanen aikoo viettiiii kestin lornailleta rnatkustellen.
Opiskelun Mirja Oksanen suunnittelee aloittavansa syksylla. Ha- Joutsassa ppitaan saamaan naytkupapereita on lahetelty lahinna aid oppilaiden osaamisesta ja eri- kansa1aisopiston kanssa on mah- jat ovat Jo t ssa hyvin motivoiJyvaskylaan. Opiskelupaikan va- koistumisesta johonkin aineeseen. dollisuus suorittaa mm kasvatus- tuneita ja.
eyttaneita on eritlinnassa tarkeda on mm. kotipai- Tana. kevadna Joutsasta ylioppi- tieteen approbatur.
tain vahan. yvana motivoijana
laaksi
kirjoittanut
RiikkalVlakinen
kan 1aheisyys. Myos Mirjan sisko
Valkonen uu lukion oppilassuoritti lukion ensimmaisen taitoasuu Jyvaskylassä.
Entisten oppilaiden lahtiessa on kuntaa.
ja taideaineiden diplomin. DiploSuomen kieli ja kirjallisuus on
koutun uudet oppilaat jo valittu.
min suorittamisen yhteydessa Mappil unnassa
saadaan
kiinnostanut Mirjaa aina ja se on
Ensi syksyna Joutsan lukiossa
kinen oli suunnittelemassa Pekaloittaa 50 uutta opiskelijaa. Tana kaytannon tamis ja sosiaalista
myos eras tulevaisuuden ammattikasten maisemointityota.
mandollisuus. Suomen
lisaksi
vuonna 1ukuaineidan keskiarvora- koulutusta, lkonen kertoo.
Mirja hakee biologiaa ja matemaJoutsan lukio pyrkii edistamUn jaksi muodostui 6,6. Rehtori Paa•vp
ttrd-i°
tiikkaa opiskelemaan. Hanella ei rnyOs jatko-opintoja. Yhteistyossa vo Valkonen kertoo etta opiskeliSONJA MARKKANEN
-
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Sivistysta lukion penkilta

29.6.2000

POJAT ovat perinteisesta poiketen selvana enenrunisblind ensi syksyna lukion aloittavien joukossa. Viime
vuosiin nanden poikkeuksena lukion aloittavien suhteen
on myos madra, sills syksylla aloittaa yli 50 uutta lukiolaista Joutsassa. Tahan mennessa hyvaksyttyja on 51, ja
lisaa saattaa yield tulla siita joukosta, joka on merkinnyt
Joutsan lukion kakkosvaihtoehdoksi hakupapereihinsa.
Joutsan lukiolla menee muutenkin mukavasti. Nykyisenkaltainen hyva opiskelijatilanne jatkuu rehtori Paavo
Valkosen mukaan yield useita vuosia. Lukion opiskelijoista sumin on luonnollisesti joutsalaisia, mutta lukiomme houkuttelee paljon opiskelijoita myos Luhangasta,
Leivonmaelta seka Hartolasta. Tammikuussa lukion kirjoilla oli 127 opiskelijaa, joista 40% tuli muualta kuin
Joutsasta.
Riittava opiskelijamaara takaa sen, etta lukiolla on
mandollisuuksia lisata jo ennestaan monipuolisen ainetarjottimen valikoimaa. Uusia kursseja kehitellaan jatkuvasti, ensi lukuvuonna opetussuunnitelmaan tulevat
muun muassa viestinta kerhomuotoisena aineena seka

Haminan
vaitoskirja
tarkastettu
Filosofian lisensiaatti Martti
Haminan vaitoskirja tarkastettiin
viime keskiviikkona Oulun yliopistossa. Hamina on syntynyt
Joutsassa 1955 ja kirjoittanut ylioppilaaksi Joutsan lukiosta 1974.
Nykyisin han tyoskentelee Oulun
yliopistossa sahkOtekniikan osastolla.
Haminan vaitoskirja Lammonjohtoyhtalon ratkaiseminen reu: naelementtimenetelmalla kuuluu
matematiikan alaan. Vastavaittajana Haminalle toimi Jyvaskyla.n
yliopiston professori Pekka Neittaanmald. uric vap
...

liikennekasvatuksen kurssi. Luokattoman lukion periaatteen ja suuren tarjonnan ansiosta voi opiskelija valita jo
melko pitkalti itse, mita opiskelee ja milloin.
Oppilasmaara ei kuitenkaan ole Joutsan lukiossa liian
suuri, minks vuoksi opetusryhmat voidaan pitaa riittavan
pienind ja opetuksen laatu taten korkeana.
VALTTEIHIN muihin lukioihin nanden voinee lisata
myos nuorentuneen ja muutenkin nuorekkaan opettajakunnan. Ahkerasti intemetia kayttavien nuorten huomio
lienee lisaksi kiinnittynyt lukiomme epatavallisen hyviin
kotisivuihin. Kotisivujen laatija ei varmastikaan paljon
1iioittele huomauttaessaan "taydellisimmista kotisivuista
lukioissa", loytyyhan sivuilta hyvin monenlaista materiaalia opetussuunnitelmista multimediaesityksiin. Sivut
on mykis kaannetty kuudelle vieraalle kielelle, mild. on
vaatinut melkoista viitselidisyytta tekijOilta. Sivuja selatessa voi paatella, etta tietotekniikasta kiinnostuneelle on
lukiomme hyva valinta. Joutsan lukiossa myos opettajat
ovat oikeasti kiinnostuneita tietotekniikan saloista ja ovat
perehtyneita asiaan s a.
HAJAUTETTUJEN ylioppilaskirjoitusten mandollisuus on saanut suosiota Joutsankin lukiossa. Syksyn ylioppilaskirjoituksiin on ilmoittautunut kaikkiaan 49 osallistujaa. Naista 41 on suorittamassa varsinaista ylioppilastutkintoa ja kandeksan osallistujaa on korottamassa jo
aiemmin suorittamiaan aineita. Kirjoitussuorituksia syksylla kertyy 106, jokainen osallistuja kirjoittaa siis keskimaarin kaksi oppiainetta.
Syksyn ylioppilaskirjoituksien suosituimpia aineita
ovat kielet. Muihin aineisiin ylioppilaskokelaat keskittyvat useimmin vasta kevaalla. Rehtori Paavo Valkosen
mielesta ylioppilaskirjoitusten hajauttaminen kehittaa
opiskelijan pelisilmaa, saahan syksylla jo paljon kokemusta kirjoituksista kevatta varten.
Lukion tavoitteeksi on asetettu opiskelijan kehittarninen sivistyneeksi, hyvaksi ja tasapainoiseksi ihmiseksi.
Tarkoituksena on my6s tarjota hyvat mandollisuudet jatko-opintoihin. Jo sivistavan tehtavan kohdalla voinee todeta, etta outsan lukio on saavuttanut tavoitteensa.
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STUDIO VILLEN KUVA

Satu Sakomaa ja
Sami Lahti
Joutsan kirkossa,

29.7. ittivul
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Lukiolaiset maisemoivat
sorakuopan Joutsassa
JOUTSA
Ptiivi Honkapiiti
Joutsan Pekkasissa sijaitseva
sorakuoppa maisemoidaan syksyyn mennessa. Maisemointi tapahtuu Joutsan lukion abiturienttien Riikka Makisen ja Mina
likkasen tekemien suunnitelmien pohjalta.
Sorakuoppa on Joutsan Vesihuolto Oy:n tarkeimman yedenottoalueen paalla. Toimitusjohtaja Veikko Hannisen mukaan maisemointi on edellytys
uuden kaivon rakentamiselle.
Maisemoinnin tarkoituksena
ei ole ainoastaan korjata menetettyja. kauneusarvoja. Ilman
suojaavaa rnaakerrosta pohjavesi
on herkka likaanturniselle.
Maisemoinnin avulla maanpinnalle saadaan riittava humuskerros suojaamaan alla olevaa vett5..
Maisemoinnin kustannuksista
vastaa Joutsan kunta, joka hankki alueen omistukseensa noin
vuosi sitten. Keski-Suomen ymparistokeskus on hankkeessa
mukana tyopanoksella. Kustannuksiksi on arvioitu 40 00060 000 markkaa.
Joutsan lukio saatiin mukaan
projektiin ymparistokeskuksen
tarkastajan Kari Alosen ideasta.
Kyseessa on lajissaan ensimmainen yhteistyoprojekti ymparistokeskuksen ja lukion val ill a.
— Kun suunnittelu lahtee

PAIVI HONKAPAA

Riikka Miikinen (vas.) sekii opettajat Jaana Kellberg ja Satu Sakomaa maisemoitavalla sorakuopalla Joutsan Pekkasissa.
omasta lahiymparistosta, ihmiset
sitoutuvat siihen paremmin, Alonen perustelee.
Lukion opetussuunnitelmaan
projekti tuo kaytantoa teorian
keskelle.
Biologian ja maantiedon opettajan Satu Sakomaan mukaan
maisemoitavan alueen jalkisuunnittelu ja seuranta on tarkoitus
sisallyttad lukion valinnaisiin
kursseihin Suunnitteluryhmaan
kuului lisaksi kuvaamataidon
opettaja Jaana Kellberg
Alue maisemoidaan madalta-

malla sorakuopan reunoja, tayt-

tamalla Rian syvaan kaivetut
kohdat ja istuttamalla kumpareille alueella luonnostaan kasvavia
kasveja.
Riikka Makisen mielenkiintoisin idea liittyy kuopalle sijoitettavaan puusta veistettyyn taideteokseen: veistos haviaa ajan kuluessa jatthmatta jalkeakaan. Se
on myos maisemoinnin perimmainen tarkoitus. Pikkuhiljaa ihmisen tyon jalki katoaa, ja maisemataide palaa luonnolliseen tilaansa.
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Yhteistyota

Joutsan lukion kanssa
Yksi esimerkki hedelmallisesta yhteistyosta on
Joutsan lukion ja Keski-Suomen ymparistekeskuksen yhteisprojekti. Joutsan lukio on visioinut
j a suunnitellut erdan vedenottamon lahisuoj avyohykkeelle sij oittuvan vanhan maa-ainesten ottoalueen maisemointityat. Nyt neuvotteluj a on kayty
nimenomaan lukiolaisten tekemien suunnitelmien
pohj alta.
Opiskelij at ovat paneutuneet kiitettavasti
alueen maisemointihankkeeseen ja esittaneet
asianmukaisia toimenpiteita.. Naiden suunnitelmien pohjalta jatketaan vuoropuhelua, jotta maisemointi voitaisiin toteuttaa kaikkia osapuolia
tyydyttavasti. Opiskelij at tekevat yield tarnan kevaan aikana mandollisesti maisemoitavan alueen
luonto selvityks en j a ehkapa myohemmin myos en

.71_41.1:50
vuodenaikoina alueen jalkiseurantaa oppilasta
Lukiolaisten osallistuminen suunnitteluproses
on opettavaista seka oppilaiden itsensa etta rnuiden osapuolien kannalta. Tallaisten yhteistyohankkeiden avulla on mandollista tiivistaa koulujen,
kuntien, alueellisten ymparistokeskusten seka rnuiden toimijoiden valista vuorovaikutusta. Samalla
nuoret oppivat tuntemaan suunnitteluprosessia ja
kokevat, kuinka osallistumalla voi vaikuttaa.
Toivottavasti tallaiset yhteistyokuviot eivat
as yksittaisiksi, vaan niita tehtaisiin tulevaisuudessa yha. enemman. Jos kiinnostuit vastaavanlaisesta toiminnasta, ota yhteytta Keski-Suomen
ymparistokeskukseen, katsotaan yhdessa millaista
yhteistyota olisi mandollista tehda!

Lukiolaiset protestoivat yo-kirjoitusmaksuja vastaan

Ulosmarssi keskeytti oppitunnit
Joutsan lukion opiskelijat
marssivat ulos viime viikon torstaina ja pitivat puolen tunnin
tyonseisauksen. Lukiolaisten protestointi ei kohdistunut opettajiin,
eika paikallishallintoon, vaan ylioppilastutkintolautakunnan perimiin. koemaksuihin.
Keskiverto ylioppilaskokelas
maksaa noin 800 markkaa ja
enimmillaan jopa 2000 markkaa
ylioppilaskokeen maksuja. Mita
ehemman hajautat, sita kalliimmaksi tulee, selvitti lukiolaiset
barrikadeille nostattanut oppilaskunnan puheenjohtaja Mikko
Makinen.
Aamun uutisissa kerrottiin,
etta maksuihin olisi tulossa viela
korotuksia, lisasi oppilaskunnan
sihteeri, leivonmakelainen Elina
Aarnio.
Joutsan lukion opiskelijat eivat
olleet yksin. Tyanseisaukseen
osallistui lahes kaikki Suomen lukiot. Koemaksuja peritaan Suomessa vuosittain yli 26 miljoonaa
markkaa. Lukiolaisten Liiton antamien tietojen mukaan tama on
vain promillen luokkaa opetusministerion vuosibudjetista.

Lukion oppilaskunnan puheenjohtaja Mikko MAinen ja sihteeri Elina Aarnio rnarssittivat lukion kaikki
oppilaat ulos viime viikon torstaina, kuten muuallakin Suomen lukioissa tehtiin. Lukiolaisten Liitto ja
oppilaskunnat protestoivat ylioppilastutkintomaksuja vastaan.

ittivex)

Opiskelijoiden tyonseisaus al- ryhmittyiva ukion eteiskatok— Valtiolle summa on pieni,
mutta meille suuri, tasmensi Ma- koi Joutsassa valitunnin jalkeen seen ja palasivat takaisin oppitunkello kymmenelta. Opiskelijat neille puolen tunnin kuluttua.
kinen lukiolaisten puolesta.

Joutsan lu lo tenttasi ehdokkaita
•—
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Joutsan kunnallisvaaleissa ehdolla olevien
puolueiden edustajat kokoontuivat Joutsan lukion jarjestamian vaalipaneeliin. Tilaisuudessa
kaytiin lapi erityisesti
nuorille tarkeita asioita.
Joutsan lukion jarjestamaan vaalipaneeliin kokoontuivat perjantaina kaikkien
ehdokkaita asettaneiden puolueiden edustajat. Varsin erilaisista lahtokohdista olevat
ehdokkaat keskustelivat rakentavassa hengessa mm.
Joutsan tarjoamista mandollisuuksista.
Yleison joukosta herannyt
kiinnostus yrittajyyden kehittamisesta sai ehdokkaat etsimaan jo tarjolla olevista palveluista mandollisuuksia
houkutella Joutsaan uusia
yrityksia. Yleisesti mielipide
yritysten tukemisesta oh positiivinen, silla yritysten tuomat edut yhteisolle tunnustettiin avoimesti. Erityisesti paneeli halusi tukea nuorten
kasvamista yrittajiksi.
— Yrittajyys lahtee aina
ihmisesta itsestaan, sanoi
Raija K orp el a (kok.) ja

muistutti, ettei kunnan tuki
yksin riita vaan ihmisen on
itse asennoiduttava yrittamiseen positiivisesti.
Peltoniemi
Eero
(sd.) muistutti, ettei kilpailua
saa tappaa, silla yritysten valinen kilpailu luo Peltoniemen mukaan mandollisuuksia
yritysten kehittymiselle.

Kulttuurikeskus
keskustelutti
suhtautuminen
Paneelin
kovasti keskustelua herattaneeseen kulttuurikeskushankkeeseen oh niukasti kielteinen. Kaikki ehdokkaat tunnustivat tilojen tarpeen, mutta ratkaisumalleja haettiin

myos muista vaihtoehdoista.
Katja Nikkanen (sit.)
asetti uuden rakentamisen
kyseenalaiseksi, vaikka tiloja
tarvitaankin. Parempana
vaihtoehtona Nikkanen naki
kuitenkin vanhojen tilojen
kunnostamisen.
Kulttuurikeskuksen tilojen
karsiminen heratti epailyksia
vaalipaneelissa. Pelko tilojen
muuttumisesta ahtaiksi ja
epakaytannollisiksi muutosten myota vaivaa kunnallisvaaliehdokkaita.
Suunnitelmat tulisi toteuttaa alkuperaisen idean
mukaan, muuten tuloksena
on torso, Arto H o l t t a
(krist.) sanoi.

Nuorisovaltuustoa
kaivataan
Joutsalaisen nuorison mievaalipaneeli oh valmis kuuntelemaan. Paneelin
jasenet toivoivat Joutsaan perustettavan nuorisovaltuuston.
Nuorten oma foorumi nahtiin
tarpeellisena myos muissa
kuin nuoria koskettavissa asioissa.
— Nuorten dani voitaisiin
saada kuuluviin mm. lehdis-

Raija Korpela, Arto Mina, Martti Kuitunen, Katja Nikkanen ja Eero Peltoniemi keskustelivat Joutsan lukion vaalipaneelissa mm. kulttuurikeskushankkeesta
ton kautta, Martti Kuitun e n (kesk.) sanoi. Kuitunen
toivoi nuorten oppivan vaikuttamaan omiin asioihinsa

jo varhaisessa vaiheessa. Lukion edustajien mukaan nuorisovaltuustoa ja sen toimintaa landetaan suunnittele-

maan yhdessa lautakuntien ja
uuden valtuuston kanssa.
STINA MARKKANEN

Vanhojen paivan
valmisteluissa
on paljon tekemista.
Vanhojen paiva on muodostunut lukion kakkosluokkalaisten kevafin kohokohdaksi. Nayttavan juhian valmistelu vaatii niin vanhoilta kuin "vauvoiltakin" paljon tyota. Vanhojen paivista kertova juttukokonaisuuden ovat toteuttaneet Joutsan-Luhangan ylaasteen 9. luokan oppilaat .
EMMA PANKALAINEN, HEIDI NOROLA, HANNA NOROLA JA SUVI LAMPINEN

Ykkosluokkalaiset koristelivat opettaja Jaana Kell_ _ bergin (2. oik.) johdolla
juhlasalia torstaina.

Jr

oka vuosi lukion ykkosluokkalaisten
tehtavand on ollut
Vanhojen paivan jarjestaminen. KaIkki ykkoset
osallistuvat juhlien jarjestelyyn.
— Pojilla ei ole niin paljon motivaatiota kuin tyWilla. Kaikki ovat kuitenkin jotenkin mukana, kertoivat lukion ykkoset Hanna Hauvala (ohjelmaryhma), Riikka Kiiski ja Veera Peltoniemi (koristeluryhma).
Ykkoset aloittivat suunnittelun joulukuussa, jolloin paatettiin kokouksien
pidosta. Ensimmaisessa kokouksessa kaikki jaettiin
omiin ryhmiinsa. Eri ryhaia ovat rausiikki, koristelu, ohjelma seka ruoka.
Myos kutsukorttien tekijat
olivat erikseen.
Ohjelmaryhman tehtavana on ollut suunnitella aimensa mukaisesti ohjelmaa
Vanhojen paivan juhlaan.
Koristeryhma on tehnyt koristeita, esimerkiksi silkkiruusuja. Ruokarytuna on
suunnitellut ruokalistan.
Musiikkiryhman tehtavana
on ollut valita kappaleita
juhliin. Ykkosten kuoro on
hatjoitellut paljon ja oppilaista on koottu myos bandi.
— Tyo on ollut aika raskasta, kun sita on pitanyt
tehda vapaa-ajalla. Koristeita on tehty kuviksen tunneilla, mutta muuten opettajat eivat ole antaneet tunteja vapaaksi. Jarjestelyihin
kannattaa varata kunnolla
aikaa. Muuten tyo on ollut
Idvaa, tytot kertoivat.
Ickoita tytot ovat saaneet
eri lehdista ja Ieikkikirjoista. MyOs aikaisempien
Vanhojen paivien videoita
on katsottu.
Torstai-iltana
ennen
Vanhojen paivaa koristeluryhma tulee koristelemaan
lukion satin valmiilcsi perjantaita varten. Viimeistaan
perjantaiaamuna kaikki pitää saada valmiiksi ennen
Vanhojen saapumista koululle.

Tanssiharjoituksia
ja PR:Aa
Myos kakkosten pitaa
valmistautua juhlaa varten.
Erittain tarkea osa Vanhojen p4ivaa on iltapaivan

Juhlissa tanssitaan
ja syo"da"a"n

V

anhojen paivaa vietettiin Joutsan lukiossa 18.2. Paivaan
kuului ruokailu puoli yhdelta, vanhojen kierros ala- ja
ylaasteella seka tietysti tanssit iltapaivalla lukion salissa.
Ruokailun jalkeen vanhat siirtyivat yldcosten koristelemaan lukion saliin, jossa odotti vanhojen sukulaisia ja tuttuja. Tervetuliaispuheen piti Mikko Makinen ykkosluokalta. Puheen jalkeen Maija Riitaoja seka Markus Tuominen soittivat pianolla ja viululla
Erkki Melartinin Ruususen unta — juhlamarssin.
Tansseja varten oli koottu orkesteri, johon kuuluivat Markus
Tuominen (piano), Mikko Malcinen (rummut), Maija Riitaoja (basso) seka Pekka Aarnio (haitari ja laulu). Joitakin tansseja saesti
myos ykkosista koottu kuoro, Wacky Babies.
Vanhat tanssivat vanhoja tansseja seka "tavallisempia" tansseja
kuten valssi ja jenkka. Tansseista naki, etta niita oli harjoiteltu hyvin ja pitkaan. Ohjelmaan kuului myos tanssikilpailu, jossa valittiin omaperaisin tanssipari. Kilpailun voittivat Juhana Welling ja
Ann Satusaari. Tanssien parhaimmaksi pariksi valittiin Vesa
Hurri ja Ann Ruotsalainen. Ykkiiset valitsivat m_viis narhaimmat
vanhojen puvut. Tyttojen paras puku oh Eeva-Liisa Osterbergilla
ja
poikien Janne Saarisella.
is
YUIllien jgrjestelyisth kuuluu suuri kiitos vauvoille ell ykkosille.
Heidati ansiostaan juhlat sujuiv at hyvin lukuunottamatta pienia aanentoisto-ongelmia ja havuportin kaatumista.

Vanhat saapuvat tansseihin havuportin ldpi pareittain. Kuvassa.
Ville Hayrinen ja Sanna Kekkonen.
-

tanssit. Kakkoset aloittivat maksaakin sen mielellaan, se on osoittautunut jo niin
tanssien harjoittelun ennen koska Wanhojen tanssit kiireiseksi, etta pienikin
joulua. Lfilcuntatanneilla ovat hyvaa PR: aa. lukiolle.
muutos on saattanut rotansseja harjoitellaan kerkoko aikataulun.
Puvut suunnitellaan mauttaa
ran viikossa.
Ajat onkin syyta varata
syys-lokakuussa
Alussa oppilaat eivat
riittavan ajoissa: ensimmailuottaneet itseensa ja siihen,
Ompelija Oili Valiaho nen aika tale vuodelle vaetta olisivat oppineet tans- on ommellut joka vuosi pu- rattiin jo viime vuoden helsit. Nyt tanssit menevat jo vun Vanhojen paiville. mikuussa ja viimeisimmathyvin. Oppilaat ovat harjoi- Tana vuonna hart ompeli kin menivat jo viime syksytelleet ahkerasti tietaen, etta yhden puvun, kun viime na.
joutuvat esittamaan tansse- vuonna han ompeli kolme
Kampaukset
ja vieraille, poikien liikun- pukua.
puvun
mukaan
nan opettaja Jari Linjala
— Puvun suunnittelut
kertoi.
Kampaukset ovat tarkea
aloitetaan yleensa syys-loKakkoset ovat harjoitel- kakuussa, viimeistaan loka- osa Vanhojen paivien juhleet monenlaisia tansseja. kuussa. Puvusta pitaa tehda Iatunnelmaa.
Tuttujen valssin, tangon, ensin mall, joka ei ole loKampaustyyli riippuu
jenkan, humpan seka polo- pullisesta kankaasta. Ta- mekosta ja hiusten pituuneesin lisaksi on opeteku man vuotisen puvun tekoon desta, mitaan ei voi tehda
myos vieraampia tansseja. minulta meni pan kuukaut- lonkalta, parturi-kampaaja
Uusia tansseja ovat perhe- ta, koska en tehnyt sita yh- Riikka Tuominen kertoi.
valssi Mignon, Cicapo seka tajaksoisesti. Aikaan sisalKampaus pitaa ensin
Pas d'Espagne.
suunnitella ja sita pitaa hartyy myos sovitukset.
Liikunnan ja kuvaamaTyon hinnaksi Valiaho joitella. Sett jalkeen tehtaidon opettajien lisaksi arvioi noin 600-800 mark- daan varsinainen kampaus.
opettajien rooli ei ole kovin kaa. Se ei sisalla kankaita Yhden kampauksen tekoon
suuri Vanhojen paivan val- eika muita tarpeita, joten menee coin kaksi tuntia.
misteluissa.
alle tonnilla ei teettarnalla Aika riippuu kuitenkin aika
—Ykkosluokkalaiset ovat pukua saa.
paljon hiusten pituudesta.
aika itsendisia jarjestelyisPelkka kampaus maksaa
Kosmetologilla
sa. Opettajat huolehtivat
coin 100-200 markkaa, varriittaa kiiretta
tanssien ohjauksesta ja
jaykset ja muut tupeeraukolemme myos nayttarteet
Kosmetologi Satu Si- set maksavat enemman.
videoita edellisista Vanho- molan ensimmainen asiaAikoja kampaajalle vajen paivista, lukion va. reh- kas Vanhojen paivana tuli rataan jo lukukauden alustori Paavo Valkonen ker- jo seitseman jalkeen aarnul- sa. Kampauksia tehdaan
toi.
Ia. Yhteen asiakkaaseen vain varsinaisena Vanhojen
Vanhojen paivista ei koi- joutui varaamaan aikaa lä- paivan, eika silloin ehdi
du suuria kustannuksia hes tannin, joten han ehti tehda kuin muutaman.
koululle. Valkonen arveli ottamaan aamulla vain viisi
niiden olevan noin 500-600 asiakasta. Joskus on aikoja
markan luokkaa. Koulu ollut useammallekin, mutta
—
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Vanhojen paiva on
peraisin 1960-luvulta
Kun abit ovat torstaina
lahteneet koulusta, paase- ofF.451vat kakkoset perjantaina To•
juhlimaan koulun vanhimft
miksi tulemistaan. Vanhojen paivaa on vietetty
1960-luvulta lahtien,
jolloin se syntyi
opettajien aloitteesta. Alussa oppilaat
pukeutuivat ornatekoisiin tai aitoihin
vanhoihin juhlavaatteisiin tai
kansallispukuihin. 1980luvun alkupuolella Vanhojen paiva
muuttui pikkuhiljaa iltapukujuhlalcsi. Juhla
on saanut
myos amerikkalaisia vaikutteita.
Joutsan luldossa vietettiin Vanhojen paivaa
ensimmaisen kerran helmikuussa 1987 parinkymmenen vuoden tauon jalkeen. Nyt oli siis
vuorossa 14. Kerta. Opettajien ja vanhojen
yhteinen ruokailu on kuulunin ohjelmaan
vuodesta 1996 lahtien. Ruokailu tapahtuu ykkosten tarjoilemana lukion ruokalassa.
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Tutkimuksen mukaan neljasosa haluaisi pada kotikuntaansa

Suurin osa nuorisosta viihtyy
kotip ilikakunnallaan hyvin
myOs myohemndin tehtavissa muun muassa asuinpaikkaa koskevissa ratkaisuissa.
Tuolloin tosin painottuvat
erilaiset asiat kuin nuorena,
sanoo Storhammar.
Tutkijalle yleislinjaksi
kyselysta jai se, etta nuorilla on suhteellisen positiivinen kiisitys kotikunnasta,
mutta mytis realismia ajattelussa: suurin osa ei pida
kotikuntaan jaamista mahdollisena. Kotikuntamsa
haluaisi jaada tai palata asumaan noin neljannes vastaajista. Viidennes myos
uskoo paatyvansa asumaan
nykyiseen kotikuntaansa.
— Koulutus, amrnatti ja
tuleva tyiipaikka nayttavat
vieva.n monet maaseudun
nuorista_suuriin keskuksiin,
paalcaupunkiseudulle ja
maakuntakeskuksiin. Maaseudun ty011istymismahdollisuudet eivat vastaa
monenkaan odotuksia, toteStorissunmar 3yvaskylan aa Storhammar.
yliopiston Taloustieteellisen tiedekunnan tutkimusKoulutus on
keskuksesta. Tutkimusta
arvossaan
varten kyselylomake laheNuorten vastausten petettiin viime syksyna kaikille Joutsan, Leivonmaen, rusteella koulutus on koLuhangan, Hankasalmen, vassa kurssissa. Noin 90
Toivakan, Sumiaisten seka prosenttia vastaajista pitaa
Konneveden ylaasteelaisil- ensisijaisena tavoitteenaan
le ja lukiolaisille. Kyselyyn hankkia hyvan koulutuksen
vastasi 1074 nuorta ja vas- ja sits vastaavan tybpaikan.
Kotikunnasta maailmaltausprosentiksi tuli lahes
le on viemassa juuri tyollis90.
Esa Storhammar katsoo, tyminen. Noin 80 prosenttia
etta tietoa nuorten nake- vastaajista on valmis muutmyksista kannattaisi kayt- tamaan pois kotipaikkakuntaa hyvaksi tulevassa maa- nalta tyon perassa.
Etatyo ja maaseudun
seudun kehittamistoimintarjoarnat uudet tytillistynassa.
— Nuorten positiiviset misvaihtoehdot esimerkiksi
kokemukset ja mielikuvat matkailun parissa ovat fluomaaseudusta vaikuttavat rine vaikeasti arvioitavia
osaltaan heidan ratkaisui- vaihtoehtoja. "En osaa sahinsa koulutuksen ja tyo- noa"-vaihtoehdon valitsi
uran suhteen. Voidaan olet- naissa kysymyksissa la.hes
taa, etta natna kokemukset puolet vastaajista. Etatyoja mielikuvat ovat mukana hon osoitti kuitenkin jon-

KeskiKaakkoisessa
Suomessa tehdyn Nuoret ja
maaseutu -tutkimuksen mukaan kaksi kolmasosaa alueemme nuorista viihtyy hyvin kotikunnassaan. Suuri
osa nuorista on myos ylpea
kotiseudustaan. Maaseudun
hyvina puolina nuoret pitavat puhdasta luontoa, turvallisuutta ja rauhallisuutta.
Myos peruspalveluja ovat
nuorten mielesta paaosin
hyvina.
Harrastusmandollisuuksien suhteen nuorten mielipiteet jakautuvat. Liikuntaan ja luontoon liittyvia
harrastusmandollisuuksia
pidetaiin hyvina„ mutta toisaalta suuri osa nuorista pitaa harrastusmandollisuuksia yleensa huonoina.
mielipiteita
Nuorison
Kaakkoisen
selvitettiin
Keski-Suomen ohjelmatyoryhman toimeksiannosta.
Tutkimuksen teki Esa

.
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Viikon
plussa

Vaikka harva alueernme
nuorista uskoo palaavansa asumaan kotiseudulleen, on heists kuitenkin
suuri osa ylpeita juuristaan. Se on jo hyva
merkki.

Heidi Laaksonen (kesk.) lahtee lukioon ja eika han
halua palata takaisin Joutsaan. Hanen ihanneamndyttelija. Maarit Kuisma (vas.) aikoo
mattinsa on"
lahtea ammattikouluun ja han haluaa palata Joutsaan takaisin. Hanen ihanneammattinsa on kokki.
Sini Kaistinen (oik.) lahtee myos ammattikouluun,
mutta han ei halua palata Joutsaan. !Linen ihanneammartinsa on lastenhoitaja.

Paula Kuisma (vas.) lahtee muualle lukioon, mutter ei
tiedii viela minne. Paula ei halua palata takaisin
Joutsaan. Paulan ihanneammatti on ratsuttaja. Musa
Valtonen (kesk.) haluaa myos dahtea muualle lukioon. Miian ihanneammatti on jotain liikuntaan suuntautuvaa. Jenni Lehtimaa (oik.) haluaa myoskin muualle lukioon. Jenni ei halua palata takaisin Joutsaan.
Ihanneammattiaan ban ei vieda tied&

•
•
Ylaastelaisilla on monia toiveammatteja
Pohvinrinteen kou1) Minne aiot lahtea
lun 6. A:n oppilaat ky- opiskelemaan yla-asteen
selivat ylaasteen oppi- jalkeen?
lailta
tulevaia. Lukioon =13/36
suuden suunnitelmisb. Ammattikouluun =
ta. Valitettavan harva 10/36
c. Muualle = 13/36
haluaisi palata Jout(Ravikouluun, Muualle
saan valmistuttuaan
lukioon, Musiikki opisto,
ammattiin.
Kysymyksiin vastasi
36 oppilasta.

kinlaista kiinnostusta noin
kolmannes vastaajista.
Paatoimisesta tai sivutoimisesta maanviljelysta
oil kiinnostunut noin 5-7
prosenttia, mika vastaa
melko tarkkaan valtakunnallista elinkeinorakennetta. Yrittajaksi ryhtymista
piti mandollisena noin viidennes vastaajista.
Elaman laatua koskevissa kysymyksissa kotipaik-

Putken vaantajaksi, Kalastustalouden pariin)

kakunnan pienuutta pidettiin seka hyvana etta huonona. Positiivisissa mielipiteissa korostuivat luonto,
rauhallisuus ja turvallisuus,
ystAvallisyys ja tutu ihmiset, hyvat peruspalvelut
selca kunnassa jarjestettavat
tapahtumat.
Negatiivisissa vastauksissa mainittiin usein heikot
palvelut, pienen paikkakunnan kateus ja juoruilu, vali-

2) Haluatko palata takaisin Joutsaan valmistuttuasi ammattiin?
a. Haluan = 4/36
b. En halua = 27/36
(Osa ei vastannut.)
3) Perustelu,miksi ha-

luatlet halua
"Liian pieni kyla." "Ei
ole "Huonot opiskelumandollisuudet."

matkat seka huonot harrastusmandollisuudet.
Valtaosa maaseudun
nuorista kokee kotikuntansa ja maaseudun yleensakin
myonteisend ja monet ovat
mytis halukkaita jaamaiin
kotiseudulleen. Luonnollisesti suuri osa nuorista hakeutuu opiskelun ja tyon
mukana muualle, mutta
monille voi jaada kaipuu
palata kotiseudulleen tilai-

4) Ihanneammattisi?
elainten hoitaja, toimittaja, opettaja, ravivalmentaja, asianajaja, parturikampaaja, toimitusjohtaja, lumilautailija, matkaopas, tarjoilija, ratsuttaja,
lastenhoitaja, sahlcomies,
presidentti, psykiatri, insinikiri, putkenvaantaja,
kalastaja ja reportteri.

suuden tullen. Nuorten aktivointi, ottaminen mukaan
kotikunnan harrastusmahdollisuuksien parantamiseen ja oman tulevaisuuden
tekemiseen toisi maaseudun kehittamistyohon tuoretta, omakohtaista tulevaisuuden nakemysta, toteaa
Storhammar.
MARKKU PARKKONEN

