
Terveystutkimuksen tulos 
ei anna aihetta huoleen 

7c 2,s?, 
Joka toinen vuosi toteutet-

tavan nuorison terveystutki-
muksen uusimmat tulokset 
ovat saapuneet tilaajilleen, 
muun muassa Joutsan kun-
nalle. Tutkimukseen osallis-
tuivat viime vuoden kevaalla 
Joutsan-Luhangan ylaasteen 
kandeksansien ja yhdeksan-
sien luokkien oppilaat seka 
lukion ensimmaisen ja toinen 
vuoden opiskelijat. Talla 
kertaa tuloksista ei loytynyt 
mitaan halyttavaa, toisin 
kuin vuoden 1998 tuloksia 
tulkittaessa. 

Huumausaineisiin liittyen tut-
kimuksen huolestuttavin tieto on 
se, etta miedot huumeet ovat saa-
puneet paikkakunnalle. Tosin 60 
prosenttia vastaajista ei tietanyt 
ketaan, kuka kayttaisi huumeita. 
Vastaajien mielesta kovia huu-
meita Joutsassa ei liiku lainkaan. 

Huumeiden kohdalla kau-
pungit ja pikkukunnat ovat yield 
selkeasti erotettavissa tutkimuk-
sen tuloksissa, rauhoittelee Kari 
Kosunen, mutta lisaa, etta tilan-
netta on syyta tarkkailla jatkuv as-
ti. 

Joutsan-Luhangan ylaasteen 
huumetilastot ovat muuhun Kes-
ki-Suomessa verrattuna huippu-
luokkaa, positiivisessa mielessa. 
Mietojen huumeiden kaytto on 
tutkimuksen mukaan erittain va-
Nista. Myos poliisin tiedot ja ti-
lastot kertovat osapuilleen samaa 
sanomaa. . 

Vaikka yhteiskunta suhtautuu 
tupakointiin yha kielteisemmin, 
on nuorison keskuudessa rata-
vissa hienoista tupakoinnin suosi-
on kasvua, eritoten tyttojen koh-
dalla. 

— Tyttiijen kohdalla tupakointi 
on lisaantynyt, pojilla pysynyt en-
nallaan. Tupakointi on muuten 
kielletty myos yli 18-vuotiailta 

— Poliisilla ei ole viime vuodel-
ta ainuttakaan kirjattua huumaus-
ainetapausta Joutsasta. Tosin 
vinkkeja ja tietoa on, etta eraissa 
piireissa huumeita liikkuu, toteaa 
ylikonstaapeli Tapio Nurminen. 

Tutkimuksesta selvida myos, 
etta 86 prosentille ylaasteikaisista 
vastaajista ei ole koskaan tarjottu 
huumaavia aineita. Mielenkiin-
toista on, etta lukiolaisilla vastaa-
va lukema on perati 92 prosenttia. 
Molemmat luvut ovat keskiarvon 
ylapuolella. 

JUKKA HUIKKO 

2  Cirs  0 
Pollisin ei tai-vinnut kirjata vii-
me vuonna ainuttakaan huu-
mausainetapausta. Poliisiauton 
kylkeen ihnestyi jokin aika sitten 
"Dania on parasta huumeita" - 
tarmt. 

koulualueella. Tasta tuntuu ole-
van vaaria kasityksia muun muas-
sa vanhemmilla, selvittaa Juha 
Damskagg. 

Tutkimukseen vastanneiden 
mukaan Joutsan-Luhangan ylaas-
teella tupakointia valvotaan tark-
kaan, mutta tupakan ostamista 
alaikaisena pidetaan helppona. 
Yli 70 prosenttia vastanneista pi-
tad tupakan ostamista joko help-
pona tai erittain helppona. Toi-
saalta ne, jotka ilmoittivat tupa-
koivansa vahintaan kerran viikos-
sa katsovat, etta tupakointi on sal-
littua koulussa. 

— Tupakointi on koululle ikui-
suuskysymys. Kokonaan pois sita 
ei saada koskaan kitkettya. Halu-
aisin kuitenkin vedota vanhem-
piM, koska silla, etta tupakointia 
ei hyvaksyta, on suurin merkitys 
tupakoinnin aloittamisen suhteen, 
vetoaa Damskagg. 

Nuorison mielipiteet 
ovat kohdallaan 

Paihteiden osalta tutkitinustu-
lokset osoittavat pelkkaa keskiar-
voa. Mielenkiintoista on, etta la-
hes 60 prosenttia ylaasteikaisista 
pith keskikaljan ostamista help-
pona tai melko helppona. Kuiten-
kin vain seitseman prosenttia 
heista mytintaa ostavansa viikon-
lopun oluet itse. 

Yli puolet ylaasteikaisista ei 
hyvaksynyt humalahakuista juo-
mista, tutkii Kosunen tulosten po- 

sitiivista puolta ja selvittaa esi-
merkkina, etta vaikka nuorison 
peli-iltojen ovet ovat perjantaisin 
avoinna kello 19:sta 22:een, on-
gelmia paihteiden suhteen ei ole 
ollut. 

Myos huumeisiin koululaiset 
suhtautuvat varsin kielteisesti. 

— On ollut mukava huomata, 
etta vanhempia on saatu mukaan 
erilaisiin ja toimintaryhmiin. 
Nuorten liikunnan harrastaminen 
naytti tuloksissa erinomaiselta hy-
valid. Vahintaan kerran paivassa 
liikuntaa harrastavia on muihin 
kuntiin verrattuna paljon. Liikun-
ta- ja nuorisoyhdistysten toiminta 
on kantanut hedelmaa, kiteyttaa 
Kosunen. 

JUKKA HUIKKO 

Miedot huumeet ovat 
saapuneet Joutsaan 

"Tupakointikielto" on 
ylaasteen ikuisuuskysymys 



Sanna Vehkasaio (oik.) ja Elina Salonen ripustamassa 
nelyttelyeian kirjastolla. 

Lukiolaisten 
taideteokset esilla 

Lukion kuvaamataidon 
lopputyokurssin taideteok- 
sia on nahtaviila joulukuun 
ajan Joutsan kirjaston nayt- 
telytiloissa. i i nuoren tai- 
teilij analun teokset eivat ole 
hetkessa sutaistuja, vaan 
"lopputyon" tekemiseen on 
kaytetty koko 36 tunnin 
mittainen kurssi. 

Oppilaat ovat tyosta- 
fleet teoksen luomisv aiheis- 
ta kertovan portfolion. Kak- 
si oppilaista pyrkii saamaan 
valtakunnallisen kuvataide- 
diplomin, kertoo opettaja 
Jaana Kellberg Joutsan lu- 
kiosta. 

Kellbergin kasv ateista 
ainakin yksi, Elina Salo- 

nen, aikoo kertomansa mu- 
kaan hakeutua lukion jal- 
keen opiskelemaan kuvatai- 
teita. Lisaksi ainakin yksi 
on viela kanden vaiheilla, 
valitako taide vaiko oikea 
koulu. Lopputyokurssi on 
taideopiskelijoille 	jarjes- 
tyksessaan viides ja viimei- 
nen kuvaamataidonkurssi 
lukiossa. 

Ennen olemme jarjes- 
taneet nayttelyt virastota- 
lolla, mutta kavijoita on ol- 
lut kovin vahan. Lisaksi 
nayttelyaika on jaanyt aina 
lyhyeksi, selvittaa Kell- 
berg. 

JUKKA• HUIKK0 

wiffre 

Oppilaskunta 
korjauttaisi 
ikkunat j a 
ilmastoinnin 

Joutsan lukion oppilas- 
kunta otti kokouksessaan 
viime viikolla kantaa lukio- 
rakennuksen korjaustoiden 
kiireellisyysjarjestykseen. 
Oppilaskunta katsoo, etta 
koulurakennuksen ilmas- 
tointi ja ikkunoiden tiiviys 
pitaa saada kuntoon pikim- 
miten. 

Myos pulpettitilantee- 
seen toivotaan parannusta. 
Nykyisiin pulpetteihin ei 
kerta kaikkiaan mandu, tii- 
vistaa oppilaskunnan pu- 
heenjohtaja Mikko Maki- 
nen. 

Oppilaskunnan esitykset 
saatetaan eteenpain kunnal- 
lisbyrokratian rattaissa luki- 
on rehtorin valityksella. Op- 
pilaskunta keskusteli myos 
koulun paloturvallisuusti- 
lanteesta. 

Paloturvallisuuden pi- 
taisi olla itsestaan selvyys. 
Mikali jotain on pielessa, tu- 
lee asia korjata valittomasti, 
vaatii Makinen perustellus- 
ti. 
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Joutsan 
kouliaihin 
kolmen paivan 
syysloma 

Joutsan kouluissa pide-
tadn ensi syksynd kolmen 
paivan syysloma aiemman 
kanden paivan sijaan. Jout-
sa sivistyslautakunta hy-
vaksyi viime viikolla kun-
nan koululaitoksen tybajat 
ensi lukuvuodelle. 

Syyslukukausi alkaa tiis-
taina 14.8.2001 ja pdattyy 
perjantaina 21.12.2001. Lii-
kunta- tai taksvarkkipaiva 
pidetddn lauantaina 
8.9.2001. Syyslomapaivdt 
ovat keskiviikosta perjan-
taihin 24.-26.10.2001. 

Joululoma alkaa lauan-
taina 22.12.2001 ja kevat1u-
kukauden ensimmainen 
koulupdivd on maanantaina 
7.1.2002. •Kevdtlukukausi 
pdattyy lauantaina 1.6.2002 
ja talviloma on 25.2:-
2.3.2002. IS' 1/2. 

Joutsan kouluissa syMaan maukasta ruokaa 
ha-Flame kertoi 9.2. ravak-

kaan tyyliin Joutsan-Luhan-
gan ylaasteella tammikuussa 
tehdyn ruokailututkimuksen 
tuloksista. Tutkimuksen tar-
koituksena oli kartoittaa, mi-
ten yleisesti oppilaat jattavat 
valiin kouluruokailun ja mista 
syysta. Kirjoituksesta sai hel-
posti kuvan, etta oppilaat sa-
novat yleisesti kouluruokailul-
le "kiitos ei", mika ei suinkaan 
pida paikkaansa. 

Tutkimus osoitti, etta 3 pro-
senttia oppilaista jattaa koulu-
ruokailun joka paiva valiin ja 
6 prosenttia kay syomassa 
vain joskus. Oppilaiden vahva 
enemmisto, 89 prosenttia, ar-
vostaa kouluruokaa ja kayt-
tad ruokalapalveluja lahes pai-
vittain. Toive olisi, etta kaikki 
kavisivat syOmassa, mutta ta-
han voi kuitenkaan ketaan 
pakottaa. 

Kirjoituksessa annettiin ym-
martaa, etta yli viidesosa oppi-
laista pitaa ruokaa pahanma-
kuisena. Tutkimuksesta kui-
tenkin ilmenee, etta 22 prosen-
title oppilaista kouluruoka ei 
maistu. Syyna ruokailun valiin  

jattamiseen voi siis olla esimer- 
kiksi liian aikainen ajankohta. 

Kirjoituksessa viitattiin 
myiis usein toistuvaan ruokalis-
taan. Ruokalassa on kaytossa 
viiden viikon kierto ruokalis-
tassa. Taman lisaksi listalla yk-
sittaiset ruokalajit vaihtelevat. 

Rasvaruskistusta ei enda 
ole, vaan ruuan valmistuksessa 
kaytetaan menetelmia, jotka 
mandollistavat vaharasvaisen 
aterian syntymisen. Laakarin 
toteamat erityisruokavaliot 
huomioidaan ja myos lammin 
kasvisvaihtoehto loytyy pai-
vittain. Kristillisten juhlapy-
hien yhteyteen kuuluvat juhla-
ateriat ovat listalla ja niiden  li-
saksi pyritaan huomioimaan 
erilaiset vuoden aikana olevat 
teemat, kuten laskiainen, ysta-
vanpaiva ja vappu. Oppilaiden 
asialliset toiveet pyritaan mah-
dollisuuksien mukaan otta-
maan huomioon ruokalistan 
laadinnassa. 

Kirjoituksessa viitattiin pit-
kiin jonoihin, joita ajoittain 
kieltamatta esiintyy. Jonoja 
pyritaan Iyhentamaan ruokai-
luaikojen entista tehokkaam- 

malla porrastuksella. 
Keittio on viisi vuotta sitten 

saneerattu, mutta ruokasalin 
puolelle tarvittaisiin hiukan 
satilaa, jotta tilaa olisi kandel-
le jonotuslinjalle. Tama olisi 
toteuttava lahiaikoina, kuiten-
kin viimeistaan koko lukiora-
kennuksen saneerauksen yh-
teydessa. 

Ruokalan 	paivittaisend 
kayttaj and ja kulinaristina 
voin antaa kiitettavan arvosa- 
nan ruuasta ja sen mausta. 
Myiis henkilokunta venyy an- 
nettujen resurssien puitteissa 
parhaimpaansa. Meician kaik- 
kien kasvattajien tulisi saada 
nuoret ymmartamaan saan- 
nollisen ruokailun tarkeys kas- 
vamiselle, kehitykselle ja kou- 
lussa jaksamiselle. MyOnteista 
toimittajan kirjoituksessa on, 
etta se herattaa ajatuksia ja 
laittaa pohtimaan yhdessa kei- 
noja siihen, etta mandollisim- 
man moni hyodyntaisi yhteis- 
kunnan verovaroin rahoitta- 
man maittavan kouluaterian. 

Juha Damskagg 
rehtori 

Joutsan-Luhangan ylaaste 
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Liikennekasvatuskurssille 
osallistui 15 lukion oppilasta 

Joutsan lukiolla kevatlu-
kukauden ajan pyorivalle lii-
kennekasvatuksen kurssille 
osallistuu 15 oppilasta. Nor-
maaleiden oppiaineiden yh-
teydessa vedettavalla kurssil-
la perehdytaan liikenteeseen 
ja liikenneturvallisuuteen 
monilta eri kanteilta. 

— Aihetta syvennetaan kunkin 
aineen nakiikulmasta. Yhteiskun-
taopissa olemme pohtineet, mika 
merkitys liikenteella on ja miten 
turvallisuutta on vuosien varrella 
lisatty. Kemiassa kasitellaan kor-
roosiota, fysiikassa kiihtyvyytta 
ja psykologiassa liikennepsykolo-
giaa, kertoo lukion rehtori Paavo 
Valkonen. 

Kurssiin kuuluu yhteensa 17 
oppituntia, joista osa toteutetaan 
ulkopuolisten toimesta. Toissa 
viikolla kurssilaiset kavivat Jout-
san turvaradalla tutustumassa 
kaytannon esimerkein ajonopeu- 

 •  

den ja jarrutismatkan suhteeseen. 
Lukion opettajien lisaksi kurssilla 
antavat opetusta Liikennekoulu 
Huikko, Joutsan Autokatsastus ja 
SPR:n ensiapukouluttaja Liisa 
Saynatjoki. 

— Kurssi on ollut hyvaa kerta-
usta autokoulun jalkeen, kertoo 
opiskelija Ruut Selkainaho. 

Kurssi on tarkoitettu lukion 
kakkosille, joista osalla on jo ajo-
kortti ja osa menossa autokou- 

luun. 
— Opettajat ovat olleet positii-

visella mielella mukana. Joissakin 
kouluissa tallaisen kurssin jarjes-
taminen tokkasi siihen, ettei opet-
tajat innostuneet asiasta. Mytis 
oppilaat on tykanneet. Ongelmana 
on vain oppilaiden aikapula, kun 
on muutenkin paljon kursseja, 
kertoo rehtori Valkonen. 

Valkosen mukaan kurssia jar-
jestetaan jatkossakin joko vuosit-
taM tai joka toinen vuosi, jos se 
kiinnostaa ittava4 maaraa opis-
kelijoita. 2Z/3 a) 

MARKKU PARKKONEN 

Joutsan lukion liikennekasvatus-
kurssilaiset tutustuivat liikenne-
opettaja Matti Huikon (kuvassa 
selin kameraan) johdolla ajono-
peuden ja jarrutusmatkan suh-
teeseen. Ruut Sellanaho on juu-
ri leihd5ssO kokeilemaan, miten 
auto pysiihtyy 40 kilometrin tun-
tinopeudesta. 

Nelja Ruusua 
kehui Joutsan 
keikkaa 

Suomen suosituimpiin rock-
yhtyeisiin kuuluva Nelja Ruusua 
on noteerannut Joutsassa viime 
vuoden puolella tekernansa kei-
kan uransa parhaimpiin kuuluvak-
si. Yhtye vastaa nettisivuillaan fa-
niensa kysymyksiin. Kysyttaessa 
parasta keikkaa yhtye mainitsee 
keikat Liettuassa ja Joensuussa 
seka toteaa lopuksi: "PopmuSeo-
kiertuetta edeltaneella akustisella 
"Hunningolla baareissa osa 

Joutsan Shellilla heitetty 
mita mainioin keikka". Maininta 
loytyy osoitteesta 
www.neljaruusua corn! 
uutiset.html. 

Joutokanava 
Su 22.4. kb° 18 Wanhojen paivan tanssit 

lukiolta. 
/ 



— 20 betonista viemari- 
kaivoa muutetaan muovi- 
kaivoiksi. Muoviputkea su- 
jutetaan puolestaan lahes 
420 metric vanhan beto- 
niputken sisapuolelle, sel- 
vittaa tekninen johtaja Jor- 
ma Impinen. 

Opintolan lammOnjako- 
huoneen urakka meni pai- 
kalliselle LVI-asennusliike 
Kari Lindbergiile. 
sen vanha lampejarjestelma 
uusitaan putkistojaan myo- 
ten. - 	L Ce; 	JUKKA HUIKKO 

Lukion ikkunat 
piste "e'n kuntoon 
kesalomalla 

Joutsan lukion ikkunare- 
montti toteutuu ja vielapa 
koulujen tulevan kesaloma- 
ajan puitteissa. Tiistaina 
koolla ollut tekninen lauta- 
kunta valitsi urakoitsijaksi 
Pihlavan Ikkuna Oy:n. 

Lukiolla 	vaihdetaan 
kaikki ikkunat lukuun otta- 
matta liikuntasalin ikkunoi- 
ta seka muutaman vuoden 
takaisen keittioremontin ai- 
kana vaihdettuja ikkunoita. 

Uponor Oy urakoi puo- 
lestaan Joutsan kirkonkylan 
viemarin saneerauksen. 

Lukion ikkuna- ja ilmastointiremontti 
kaynnistetaan Oman vuoden aikana 

Joutsan lukion ikkunaremontti 
kaynnistyy jo Oman vuoden aika- 
na. Ikkunaremonttiin kaytetaan 
350,000 markkaa. 

Kuluvan vuoden talousarvios- 
sa on varattu miljoona markkaa  il- 

mastointiremonttia varten. Ikku- 
naremontin rahat irroitetaan  il- 
mastointirahoista. 

Myos 	ilmastointiremontti 
kaynnistyy 'cla taman vuoden ai- , 
kana. 

Pekkasen sorakuoppaa 
ale n maisemoida 

Joutsan kunta aloittaa muuta- lufskien muotoilu ja leikkauspoh- 
man viikon sisalla Pekkasen Upa- jan nosto. Maisemoinnin jatkosta 
konlammen sorakuopan maise- paatetaan, kun maansiirtotyot on 
moinnin. Kunnan tekninen lauta- tehty. Alueelle tulevat suojakasvi- 
kunta paatti antaa maisemoinnin en kylvot tai istutukset tehtaneen 
maansiirourakan leivonmakelai- ensi kevaand. 
selle Pekka Tietavainen Oy:lle 	Maisemoinnin suunnittelus s a 
56.000 markan hinnaila. Tarjouk- on ollut mukana Joutsan lukio 
sen urakasta jatti viisi yritysta. seka Keski-Suomen ymparisto- 
Urakkaan_kuuluu soranottoalueen keskus 

Juha Daniskagg 
on valittu 
Jamsan lukion 
rehtoriksi 

Joutsan ylaasteen rehto- 
ri, matemaattisten aineiden 
opettaja Juha Damskagg 
on valittu Jamsan lukion 
rehtoriksi. Damskagg aloit- 
taa virassaan Jamsassa hei- 
nakuun alussa. Jamsan luki- 
ossa on 250 oppilasta. 

— Olen itse kotoisin Jam- 
sasta ja kirjoitin aikoinaan 
Jamsan lukiosta ylioppi- 
laaksi. Joutsassa olen viih- 
tynyt hyvin ja lahtoni syyna 
onkin lahinna, halu palata 
juurilleni Jamsaln, kertoo 
Damskagg. 

Sivistyslautakunnan pu- 
heenjohtajan Martti Kui- 
tusen mukaan ylaasteen 
rehtorikysymysta pohditaan 
sivistyslautakunnan palave- 
rissa kuluvalla viikolla. 
Vaihtoehtoina lienevat vi- 
ran hoitaminen ensi vuonna 
valiaikaisesti tai viran julis- 
taminen auki vakituisena. 

Matemaattisten aineiden 
opetus pystytaan Juha 
Damskaggin mukaan hoita- 
maan nykyisilla 	a- 
V 	edelleenkin. 

Joutsan ylaasteen histo- 
rian ja yhteiskuntaopin Ieh- 
torin virkaan on hakenut 50 
henkiloa. Virka tulee taytet- 
tavaksi Jouko Viitalan jaa- 
dessa elakkeelle. Joutsan si- 
vistyslautakunta on valin- 
nut puolenkymmenta haki- 
jaa haastatteluun. 	It,  I 



Teuvo Kuitusen purkuporukka hajoitti viime viikon lopulla puukoulun viimeisenkin nurkan. Padosa 
koulun puutavarasta paiityy polttopuuksi. 

Joutsan vanhasta 
puukoulusta tali polttopuuta 

Joutsan vuonna 1948 valmistu-
nut puukoulu siirtyi viime viikolla 
historiaan, kun Teuvo Kuitusen 
purkuporukka kaatoi koulun vii-
meisenkin nurkan. Kunnalta pur-
ku-urakan saanut Kuitunen kertoi, 
etta suurin osa koulun puuraken-
teista menee polttopuiksi. Parem- 

min sailyneita hirsiosia on myyty 
myos saunan rakennustarpeiksi. 

— Koulu alkoi olla jo paikoitel-
len aika lahossa kunnossa. Kylla 
se oli jo aikakin purkaa, kommen-
toi Kuitunen. 

Joutsan kunta jatkaa kuluvalla 
viikolla rakennusromun ajamista  

pois tontilta. Koulun kellari ja ki-
vijalka poistetaan tulevan kesan 
aikana. Kunnan omistaman tontin 
jatkokaytto on yield auki, mutta 
vahvana vaihtoehtona on lisa-
parkkialueen tekeminen terveys-
keskuksen tarpeisiin. 

MARKKU PARKKONEN 

plli Kalmari, Joutsan [Alb 

Taidetta 59 markalla 
Luulenpa, etta suurin osa niin sano-

ItUista taiteen ystavista — siis niista, jorka 
Iietoisesti harrastavat taidetta — can sita 
ttlielta, efts mikaan ei voisi c lia kauempa- 

taiteesta kuin rockmusiikki. Ilse en ha- 
i allekirjoittaa tuota vaitetta. Tuntuu 

Itylla silts, etta valitettavan suuri osa ny-
kyisesta kevyesta musiikista on suoraan 
sanottuna pelkastaan kaupalliscssa 

tuorertua roskaa, mutta ei rock kui-
ienkaan taysin tatvattya ole. Siita on osoi-
tuksena tyylisuunta, jota nimitetaan prog-
ressiiviscksi rockiksi eli "progeksi". 

Tassa vaiheessa heraa todennakiiisesti 
kysymys: mita on progressiivinen rock? 
Kysymykseen on Haman vaikea vastata; 
totta puhuen en itsekaan tieda, mita sills 
tismalleen tarkoitetaan. Mielestani sen 
nimi kertoo kuitenkin jo hyvin paljon 

—uroeressiivinenhan tarkoittaa kehittynyt- 

to tai eclistynytta. Progekappaleissa melo-
dia, sointukuviot ja rytmi ovat usein boo-
mattavasti monimurkaisempia kuin 
yleensa, samoin laulujen sanat. Musiikis-
sa on myos paljon yksityiskohtia kuten 
esimerkiksi tandin siirtarninen yhden nuo-
tin verran eteenpain tai jokin hiljainen 
ta.ustadani. 

Eras progressiivisen rockin uranuurta-
jista on 1960-luvun lopulla perustettu ka-
nadalaisyhtye Rush. Vuodesta 1974 lah-
tien sen kokoonpano on ollut sama: Ged-
dy Lee laulaa seka soirtaa bassoa ja syn-
tetisaattoreita, Alex Lifeson soittaa kita-
raa ja Neil Peart rumpuja. Peart hoitaa 
myos kappaleiden sanoituksen, kun taas 
Lee ja Lifeson vastaavat savellyksesta. 
Rushin tuotannosta on hieman hankalaa 
valita esiteltavaksi vain yksittainen Levy, 
koska yhtya on tehnyr hyvin vaihtelevaa  

musiikkia, mum paadvin lopulta vuonna 
1980 julkaistuun albuiniin Permanent 
Waves. Se on vajaan 36 minuutin mittai-
gVrocklevyksi melko lyhyt, mutta muo-
dostaa samalla hyvin tiiviin kokonaisuu-
den. Permanent Waves ei sisaiI i yhtaan 
"caytekappaletta" tai erikseen suunnitel-
rua hittia, joita ravanomaisilla yhtveilla 
usein esiintyy. 

Joudun hapeiikseni myOntamaan, stiu-
ri osa Rushin kappalciden fyriikoista on 
minutia hieman luau korkcalcntoista rava-
raa., usko sen johtuvan pelkasraan 
englannin kiclen asettamista irajoista. 
Olen kultenkin onnistunut 
etta Permanent Wavesin aloituskappale 
The Spirit of Radio on kannanorto radio-
asemien kaupallisuutta vastaan ja kakkos-
raita Freewill puolcstaan kehortaa kaik-
kia nitanaaan °Man oaansa is nuolusraa 



Kevaan stipendit ja palkinnot 
Joutsan Iukio: LC-Hartolan: Han-

nes Jantunen, Ilkka Viinarnaki, Juha 
Virtakoivu. -LC-Joutsan: Ville Hayri-
nen, Susanna Liukkonen, Elina Salo-
nen, Kalle Raento, Asko Sievanen. - 
LC-Joutsa/Jousan: Tero Marttila, Heli 
Parhiala, Emma Pankalainen, Matti Ra-
jahonka, Maija Riitaoja. - LC-Luhan-
gan luhankalaisille ylioppilaille: 011i 
Kaimari, Anna-Kaisa Pietila, Hanna 
Pietila, Tarja Tammelin. Merita Pan-
kin: Tuula Sarikka. OP-nuorisopalkin-
to: Hannes Jantunen. - Luhangan 
Osuuspankin: Johanna Mattila, Laura 
Dammert. Sysman SaastOpankin Jout-
san konttorin: Hannu-Pekka Vihtanen, 
Riikka Kiiski. - Joutsan Seudun Taide-
seuran: Salla Vehkasalo. Joutsan Seu-
dun lehtialalle aikovan: 011i Kalmari. - 
Lukion oppilaskunnan: Anu Ruotsalai-
nen. - Ida Kilpisen rahaston, historian 
tutkielmasta: Elina Aarnio, Sanna Leh-
tosalo. ATK-tybpajakurssin opinnayt-
teesta: Antti Lahti, Mikko Onali. 
Maantiedon tutkielmasta: Maija Kervi-
nen. Englannin portfoliosta: Tuomas 
Hayrinen. Menestyksekkaasta musiikin 
harrastamisesta: Sarlotta Gronstrand, 
Anu Ruotsalainen. - Englannin stipen-
dirahasto: Noora Moilanen. - Pro Lin-
gua -mitali: 011i Kalmari. - Pro Scientia 
-mitali: Juha Virtakoivu. - Kirjapalkin-
not: Gummerruksen englanti: Karoliina 
Autere, ruotsi: Roni Haukijarvi, saksa: 
Elina Lepisto, ranska: Kirsi Sievanen. - 
Pohjola Nordenin: Jouni Otava, Hanne-
le Pulkkinen, Tanja Viinikainen. - Sak-
san liittotasavallan suurldhetyston: 011i 
Kalmari. - Opetushallituksen stipendit 
oman lukion tietotekniikkaa ja tietolii-
kenteen hyodyntamista ansiokkaasti 
edistaneille: Antti Jarvinen, Jukka 
Laattala, Antti Vekkeli. - Joutsan auto-
koulun liikennestipendit: Mikko Maki-
nen, Anu Satusaari, Niina Satusaari. - 
Ita-Hameen laatuaineen kirjoittaneelle: 
011i Kalmari. - Metsateollisuus ry:n ja 
biologian ja maantiedon opettajien  lii- 
ton kirjapalkinto: Elina Salonen. 

Joutsan-Luhangan ylaaste: Meri-
ta Pankin, yhdeksannen luokan paras: 
Tfina Virtanen - Luhangan Osuuspan-
kin ryhtisormus: Jari Saltiola - Joutsan 

Kevaan ylioppilaat 
Joutsan lukiosta kirjoitti tana. kevaana 36 

ylioppilasta. Uudet ylioppilaat: 
Gronstrand Sarlotta, Hurri Vesa, Hayri-

nen Ville, Kekkonen Sanna, Kervinen Mai-
ja, Koivisto Niina, Kuitunen Jenni, Liukko-
nen Susanna, Makinen Heidi, Pietila Han-
na, Pietila Kaisa, Salonen Elina, Satusaari 
Anu, Satusaari Niina, Tammelin Tarja, Uo-
sukainen Jukka, Vehkasalo Salla, Welling 
Juhana, Ylonen TiMa, Osterberg Eevaliisa, 
Hamina Timo, Jantunen Hannes, Kalmari 
011i, Kuitunen Tuomas, Laattala Jukka, 
Laitinen Jarno, Marttila Tero, Moilanen 
Noora, Pekkala Sanna, Raento Kalle, Ran-
tamaki Arto, Ruotsalainen Anu, Sievanen 
Asko, Vihtanen Hannu-Pekka, Viinamaki 
Ilkka, Virtakoivu Juha. 

Ylioppilaaksi Jyvaskylan Cygnaeus-lu-
kiosta onkirjoittanut i  joutsalainen Hanna 
Ahola. 

JOUTSAN LUK1ON 

LAKKIAIS- JAKEVATJUHLA 
• 

LA 2.6.2001 KLO 1 1 .00 LUK1OLLA. 
OPPILASTO1DEN NAYTTELY JUHLAN YHTEYDESSA. 

YLIOPPILAIDEN LAHEISET TERVETULLEITA JUHLAAN 

ludirtnan vapautta. Episodeista koostuva 
jitcohi Ladder kuvaa — niin sanoilla kuin 
flrnsiikillakin — yhta. Iyhytta hetkea, kun 
intyakypilver vaistyvat ja anrinko tulee 
Mijin; tosin cassakin kappaleessa saattaa 
• viela jokin minulta salami viesti. Joka 
• sessa sen tunneirna on todella on- 

EliSMIllit. Levyn kolme viimeista kappalet- 
tocivit sanoitustensa osaita keno minui- 
ie paijoa, mutta musiikki puhuu puoles- 

► . Varsinkin massiivinen Natural 
.Science on kaikilla yhcleksalla minuutil-
ban todella vaativa taidonnayte. Sen kol-
tne osiota uvat vaihtelevia ja yksilOsuori-

,tukset monimutkaisia, mutta silri musiik-
.kinivoutuu riiviisri yhteen eika hajoa pel-
kiksi yhdisteryik-si sooloiksi. 

Esirtelystani tulee vakisinkin varsin 
puolueellinen, koska pidan rusty 
ta paljon, mutta varoitan silo, etta koke- 

mattoinalle kuulijalle Permanent Waves ei 
valttamatta ale helppo levy kuunnella. 
Suurin kynnys on chka Geddy Leen eri-
koinen aani. Kun Lee Freewill-kappalecs-
sa yliattaen nostaa danenkorkeuttaan pa-
rilla oktaavilla, se aiheutraa rninussa la 
hinny ilonvaristyksia, mutta herkempi 
henkila saattaisi tuon kohd.an jiilkeen Nts-
kata levyn krisbeena ikkunasta ulos. Tans-
si-ihrniset puolestaan civat vaittatniit0 
nau.ti. esimerkiksi seitserniilla jaollisista 
rytrnikuvioista tai ylliittavista nopeuden 
rnuutoksista, jotka rninulle rumpalina 
ovat vain mukava suola kappaicisiin. 
Yleisesti ottaen naiden kolmen muusikon 
virtuoosimainen ryoskentely on minulle 
yksi keskeisimmista syista kuunnella Rus-
Ilia saattaa Mirka "ravallista kan-
saa" pahemman kerran, vaikka levy sisal-
taakin my[ s ratthallisempaa materiaaha. 
Mielestani on kuitenkin hyva, etta mu- 

siikki on niin vivalateikosta, ettei se !Kuhl 
k ytossa . 

Olen vakaasti sita inicltal, etta rock voi 
olla taiderta sing missy jokin Mozartin 
ooppera ja Picasson taulukin. Tama ei 
kuitenkaan tarkoita, etta jokaisen ihmisen 
ohsi ryhdyttavii kuuntelemaan progea, 
silly eri ihmiset pitavat eri taireenaloista, 
ja taireenkin voi maaritelia hyvin monella 
tavalla. Asioita on hyva ajatella roiselta-
kin kannalta, ennen kuin tuornitsee esi-
merkiksi kaiken rockin taydeksi poras-
kaksi — ratahan myos Freewill pyrkii 
viestimaan. Site paitsi, Ruskin levyjen 
kansitaidekin on aina huolella suunnircl-
tua, joten ei Sit taysin aivortornille voi 01-
la tarkoitettu... 



Joutsan lukioon tulossa Valmistuneita 
46 uutta opiskelijaa Leivonmakelainen Jaakko Palmunen 

on suorittanut kaksoistutkinnon Jyvaskylan 
teknisesta ammattioppilaitoksesta. Tutkin-
toon kuuluvat seka Jyvaskylan aikuislukion 
ylioppilastutkinto etta kartoittajan tutkinto. 

Hannu Hakala ja Teemu Laitinen ovat 
valmistuneet Landen ammattikorkeakou-
lusta insinooriksi (amk). 

Anu Asikainen ja Kati Hurri valmis-
tuivat tradenomeiksi Landen ammattikor-
keakoulusta. Kaikki edella mainitut ovat ai-
kanaan kirjoittaneet ylioppilaiksi Joutsan 
lukio sta. 

Miia Hakala os. Ruuth on valmistunut 
Jyvaskylan yliopistosta kasvatustieteen 
maisteriksi. 

Timo Kuitunen on valmistunut 4.6. 
maanpuolustuskorkeak lusta yliluutnan-
tiksi. 

ift5-  (I? —Or 
ITasavallan presi-
dentti ylensi jout-
salaisen 	Timo 
Kuitusen yliluut-
nantiksi ja numitti 
upseerin virkaan. 
Kuitunen valmis-
tui maanpuolus-
tuskorkeakoulus-
ta. 

Joutsan lukioon on ensi elo-
kuussa tulossa ainakin 46 uutta 
opiskelijaa. Luku koostuu opiske-
lijoista, jotka ovat asettaneet Jout-
san lukion ensimmaiseksi vaihto-
ehdokseen. 'Mara saattaa viela 
kasvaa, mikali useampaan paik-
kaan hakeneet valitsevat Joutsan 
lukion muun ykkOsvaihtoehdon 
sijaan. 

- Uusien opiskelijoiden pitaisi 
yield muistaa varmistaa, etta otta-
vat opiskelupaikan vastaan. Mika-
li kiinnostaa ja lukuaineiden 
keskiarvo on yli 6,6, voidaan ke-
net tahansa hyvaksya opiskelijak-
si aina koulujen alkuun saakka. 
Myos kakkos- ja kolmosluokille 
mahtuu, muistuttaa Joutsan lukion 
rehtori Paavo Valkonen. 

Joutsan lukioon hyvaksytyt: 
Anni Auvinen, Risto Haavistola, 
Tuija Heinonen, Antti Huusko-
nen, Kalle Mina, Tero Inkeroi-
nen, Marja Jantunen, Tanja Jeppe-
sen, Karoliina Jarvinen, Hanna 
Jarvinen, Minna Kangas, Henriik-
ka Koskenniemi, Jenni Lehtimaa, 
Riikka Lehtinen, Titta Leppanen. 
Elina Levalahti, Liisa Lyytinen, 
Ann-Mari Lande, Sami Malin, 
Marjukka Monto, Saara Musto- 

Opiskelijamadra nayttaisi py-
syvan ennallaan tulevana luku-
vuotena. 

- Pysynee suurin piirtein sama-
na, ehka nouseekin hieman. Opis-
kelijamaara vaikuttaa hyvalta mo-
neen muuhun kouluun verrattuna, 
selvittaa Valkonen. 

Myos syksyn ylioppilaskirjoi-
tusten ilmoittautumisaika on paat-
tynyt. Lahes kaikki tulevat abit 
aloittavat kirjoitusurakkansa jo 
syksylla. 

- Kirjoittajia ilmoittautui pal-
jon. Ruotsin kirjoittaa 40 ja eng-
lannin 39 opiskelijaa. Yhteensa 
kirjoituksiin osallistuu 46 opiske-
lijaa. Joukossa on myos pan ko-
rottajaa, kertoo Valkonen. 

JUKKA HUIKKO 

nen, Henri Paappanen, Anne 
Palm, Jussi Pasanen, Jarmo Pelto-
nen, Joni Purojarvi, Elina Pylsy, 
Heli Palvimaki, Marianne Ranta-
nen, Pauliina Rantanen, Hanna 
Rossi, Joonas Ruohtula, Tam Sai-
ranen, Jari Saltiola, Tanja Seppa-
la, Johanna Soilu, Riina StOd, 
Heini Suhonen, Suvi Tikander, 
Miia Valtonen, Annaliina Vekke-
li, Elina Virtakoivu, Tiina Virta-
nen, Valtteri Virtanen. 

Joutsan Pekkasten 
soranionttumaisemoinnin 
maansiirto-i-osuus valmistui 

-77 2/1;t  cy  

Pekkasten soramontun maise- ja hienojakoisempi maa jatetaan veden kuntoa silti saannollisesti. 
mointiprojektin maansiirto-osuus pintakerroksiin. Hienojakoinen - Ymparistotarkastaja Jarmo 
saatiin valmiiksi tang kevaana. maa alkaa nimittain lahoamaan, Liukkonen ottaa naytteet, jotka 
Maansiirron aikana alueen pintaa jos se laitetaan pohjakerroksiin, sitten lahetetaan tutkittaviksi Jy-
nostettiin kaksi ja puoli metric ja sanoo projektin suunnittelija Tei - vaskylaan. Pohjavetta tarkkail- 
samalla aluetta myos suurennet- jo Makinen kertoo. 	 laan puolen vuoden valein, selvit- 
tiin hieman. Maanpinnan nosta- 	Pekkasten tapauksessa maata tää Tapio Kamppi Joutsan vesi- 
misella pyritaan vaikuttamaan ei tuotu muualta ollenkaan, silla huollosta kertoo. 
pohjaveden kuntoon, silla sadeve- muualta tuotu maa taytyy testata 	Pekkasten soramonttumaise- 
si puhdistuu suodattuessaan luon- mandollisten pohjavedelle haital- mointi jatkuu kesan edetessa tai 
taisten maannoskerrosten lapi. 	listen ainesosien varalta. 	syksylla kun soramontun rinteille 

- Maansiirron periaatteena on, 	Vaikka maa-ainesta ei olekaan aletaan istuttamaan puita. 
etta karkea aines laitetaan pohjalle tuotu muualta, tarkkaillaan pohja- 	 ANNA ONALI 



Joutsan lukiolla on tehty remonttia kesein aikana. Muun muassa rakennuksen ikkunat 
on uusittu. Jokaisessa luokassa on oma ilmastointilaite, jonka ilmanpoisto- ja ottoa-
ukot nakyveit kuvan ikkunoiden ylakulmissa. 

Ilmastointi uusiksi, ATK-verkko, poistumistie, uudet ikkunat 

Lukion remontti valmistuu 
koulujen alkuun mennessa 

Joutsan lukiolla on 
kesanaikana urakoitu 
perati neljan eri aihe-
alueen piirissa. Naky-
vin urakka on ollut heti 
koulujen paatyttya aloi-
tettu ikkunarernontti. 
Kaikkiin luokkatiloihin 
on puolestaan asennet-
tu huonekohtainen il-
mastointi. Lukion ala-
kertaan on saatu lakien 
vaatima poistumistie ja 
uusi ATK-verkko kat-
taa koko rakennuksen. 

— Kaiken kaikkiaan mieli 
on nyt hyva. Lukion pahim-
mat ongelmat on saatu kor-
jattua, kun myos vuoden ta-
kainen kattoremontti huo-
mioidaan. Onneksi paattajat 
huomasivat lukion tilanteen 
ja rahaa on saatu, huokaisee 
Joutsan tekninen johtaja 
Jorma Impinen. 

Alun perin lukiolla piti 
kuluvan kesan aikana aino-
astaan uusia ilmastointi ko-
konaisuudessaan ja raken-
taa alakerran poistumistie. 
Rahaa teknisella toimella 
oli kaytettavissa miljoona 
markkaa. 

Pienen 	tuumaustauon 
jalkeen tyanjohtaja Teijo 
Makinen soitti ikkunaliik-
keet lapi. 

Ensinnakin selvisi, etta 
luokkakohtainen ilmastoin-
ti olisi edullisempi ratkaisu 
ja etta ikkunoiden uusimi-
nen olisikin odotettua edul-
lisempaa, kertoo Makinen. 

Niinpa koko lukion kat-
tav asta ilmastointiremontis-
ta luovuttiin ja suunnitel-
maa muutettiin. 

— Koulun luokkiin han-
kittiin 13 erillista ilmastoin-
tikonetta. Liikuntasali ja 
muut huoneet jaavat vanhan 
ilmastointikoneen alaisuu-
teen. Koska tilaa on vahem-
man, pitaisi ilman Idertad 
paremmin myos muualla, 
selvittaa Impinen. 

Oivalluksen avulla saas-
tyneet rahat pystyttiin oh- 

jaamaan ikkunaremonttiin. 
Ja kun kerran rakennetaan, 
paatettiin samalla rakentaa 
koko koulun kattava ATK-
verkko, johon rahat on saa-
tu jo viime vuonna. ATK-
verkkoon on saatu myos 40 
prosentin avustus Suomi 
tietoyhteiskunnaksi -hank-
keelta. 

— Opettajat voivat saataa 

luokkien lampotilan itse. 
Esimerkiksi v alituntituule-
tus ei ole enda valttamaton-
ta. Kun ikkunat pidetaan 
kiinni, pelaa laite parhaiten. 
Kone ottaa ilman ulkoa ja 
puhaltaa sen takaisin. Pois-
toilmasta kone kerad lam-
mon talteen. Melua koneet 
eivat aiheuta, selvittaa Tei-
jo Makinen. 



Poistumisteiden osalta 
lukiolle on rakennuttu kaik- 
kein kiireisin osa, alakerran 
toinen poistumistie. Uusi 
oviaukko on tehty pesapal- 
lokentan suuntaan. 

— Lukiorakennus osas- 
toidaan, jolloin rappukayta- 
va efistetaan ovilla savun 
1eviamisen estamiseksi, sel- 
vittad Makinen. 

— Rakenteilla oleva pois- 
tumistie on vasta ensimmai- 
nen osa turvallisuuden pa- 
rantamisesta. Heti kun ra- 
haa saadaan, rakennetaan 
toisen kerroksen auditoriol- 
le oma poistumistie ja my6- 
hemmin viela liikuntasalil- 
le, lisaa Jorma Impinen. 

Lukion osalta tyosarkaa 
riittaa kunnalle myes jat- 
kossa. Vasta kiireellisirn- 
mat tyiit saadaan pois alta. 

— Vanha ilmastointikone 
uusitaan aikanaan. Seuraa- 
vana olisi vuorossa julkisi- 
vuremontti ja myos sisatilat 
kaipaavat uutta pintaa, arvi- 
oi Makinen. 

— Ruokalan linjasto pyri- 
taan muuttamaan koko mat- 
kalta kandelle -  jonolle so- 
veltuvaksi jo tulevan syk- 
syn aikana, lupailee Impi- 
nen. 

Korjaustoihin tape vuo- 
delle varattu miljoona 
markkaa ylittyy jonkin ver- 
ran, mutta vain vahan. Yh- 
teensd lukion korjaustoihin 
on viimeisen parin vuoden 
aikana kaytetty reilu kaksi 
miljoonaa markkaa. Par- 
haillaan kaynnissa olevat 
tyot valmistuvat koulujen 
alkuun mennessa. 

JUK KA HUIKKO 

... 



Joutsan koulujen oppilasennusteet 
Ala-asteet Pohvin- An.ges- Mieskon- Pappinen 
yhteensa rinne 	seiVa 	mdki 

Lukuvuosi 

Pynnold Yldaste YHT. 

2001-2002 297 200 28 27 18 24 186 483 
2002-2003 281 187 22 34 18 20 175 456 
2003-2004 278 192 18 33 19 16 180 458 
2004-2005 274 193 18 31 18 14 177 451 
2005-2006 251 174 20 28 17 12 170 421 
2006-2007 220 148 22 25 15 10 162 382 
2007-2008 193 129 20 23 13 8 163 356 

Joutsan koulujen oppilasennusteessa on toisessa sarakkeessa laskettu yhteen Pohvinrinteen koulun ja 
kylakoulujen yhteinen oppilasmadra. 

Peruskoulujen oppilasmadra putoaa vuoden 2005 jalkeen 

Joutsan sivistyslautakunta 
ei halua tassa vaiheessa 
lakkauttaa kylakouluja 

Joutsan sivistyslautakunta kat-
soo, etta kylakoulujen lakkautta-
minen ei ale talla hetkella ajan-
kohtaista. Lautakunnan mielesta 
taloudelliset kysymykset eivat saa 
olla ensisijainen peruste koulun 
lakkauttamiseen. Lautakunta ha-
luaa myos sailyttaa edelleen 14-
15 oppilaan rajan kylakoulujen 
minimioppilasmadrand. 

Joutsan kunnanhallitus on an-
tanut sivistystoimelle tehtavaksi 
laatia esityksen kouluverkon su-
pistamisesta. Supistustarvetta 
kunnanhallitus on perustellut kun-
nan kayttotalouden tasapainotta-
misella. Sivistyslautakunta asettui 
viime viikon kokouksessaan siis 
puolustamaan kylakouluja. Lauta-
kunta pohtii asiaa edelleen seuraa-
v ass a kokouksessaan. 

— Kunnanhallituksen toimeksi-
anto 2-3 kylakoulun lakkauttami-
sesta oh aika raju ja huonoa mai-
nosta kunnalle, jos yritetaan hank-
kia lapsiperheita kylille. Kaikki 
muut vaihtoehdot katsotaan kylla 
lapi ensin ennen kuin kouluja lak-
kautetaan, lupaa sivistyslautakun-
nan puheenjohtaja Martti Kuitu-
nen. 

Kuitunen myontaa, etta oppi-
lasmaarat tulevat putoamaan ja 
kehitys on syyta muistaa esimer-
kiksi remontteja ja opettajavalin-
toja suunniteltaessa. Han kuiten-
kin korostaa, etta sivistyslauta-
kunta ei halua lakkauttaa kouluja 
hatikoiden. 

Joutsan peruskoulujen oppilas-
madra putoaa rajusti lahivuosina, 
ellei muuttoliike tuo kuntaan uu-
sia oppilaita. Kuluvana lukuvuon- 

na ala- ja ylaasteen kouluissa on 
Joutsassa yhteensa 483 oppilasta. 
Kunnan oppilasennusteen mu-
kaan lukuvuonna 2006-2007 ala-
ja ylaasteen oppilaita olisi enda 
382 ja sita seuraavana lukuvuonna 
356 oppilasta. 

Ala-asteilla alle 200 
oppilasta 2007? 

Ennusteen mukaan ala-aste-
laisten maara koko kunnassa pu-
toaa taman vuoden lahes 300 op-
pilaasta alle kandensadan luku-
vuonna 2007-2008. Ylaasteella 
pudotus on pienempi. Tana vuon-
na Joutsan-Luhangan ylaasteel1a 
on 186 oppilasta ja ennusteen mu-
kaan vuonna 2007-2008 163 oppi-
lasta. 

Joutsan sivistystoimenjohtaj an 
Jorma Makisen laatimassa kou-
1uverkkoselvityksessä todetaan, 
etta Joutsan oppilasmaarat alkavat 
laskea tuntuvasti vuoden 2005 jal-
keen, jolloin Pohvinrinteen kou-
lulla olisi tilaa ottaa uusia oppilai-
ta. Oppilasmaarien perusteella 
Pynntilan koulun liittaminen Poh-
vinrinteeseen olisi mandollista to-
teuttaa vuodesta 2003 alkaen. Tal-
loin Pynnolassa on 16 oppilasta. 
Vuonna 2003 Pohvinrinteelta jaa 
yksi opettaja elakkeelle ja koulun 
sailyttaminen yhdeksan opettajan 
kouluna edellyttaa oppilasmaaran 
kasvua. 

Selvityksen mukaan Pappisen 
ja Angesselan koulun yhdistami-
sena voitaisiin muodostaa alueel-
le yksi opetuksellisesti ja talou-
dellisesti hyvin toimiva koulu. 

Myos Pappisen koulun oppilaiden 
kuljettaminen Pohvinrinteelle oli-
si taloudellisesti edullinen ratkai-
su. Pappisen oppilaiden vieminen 
Tammijarven kouluun Luhangan 
puolelle veisi Joutsan kunnalta 
valtionapuja nykytilanteessa rei-
lut 400.000 markkaa. Pappisen 
koulun yhdistaminen Pohvinrin-
teen tai Angesselan kanssa olisi 
mandollista toteuttaa henkiloston 
sisaisin siirroin vuonna 2005. 

Oppilasennusteen mukaan An-
gesselan koulun oppilasmaard py-
syy yli kandenkymmenen ja kou-
lulla on siten hyvat mandollisuu-
det jatkaa. Koulun etuna sivistys-
toimenjohtaja Makinen pitaa sita, 
etta Angesselkaan on ollut mah-
dollista sijoittaa erityista tuke a 
vaativia oppilaita kirkonkylalta. 
Selvityksessa on myos vaihtoeh-
tona Angesselan koulun liittami-
nen Pohvinrinteen kouluun vuon-
na 2006. 

Mieskonmaen koulun osalta ei 
lakkauttamisvaihtoehtoa ole tuotu 
Makisen selvityksessa esille. 
Koulupiirin koko ja pitkat koulu-
matkat puoltavat koulun sailytta-
mista. 

Makinen on myos laskenut ky-
lakoulun lakkauttamisesta synty-
vat saastot esimerkkitapauksessa. 
Jos Joutsassa nyt lakkautettaisiin 
esimerkiksi 22 oppilaan kylakou-
lu, syntyisi kunnalle noin 450.000 
markan nettosaasto vuodessa. 
Laskelmassa on huomioitu henki-
lOstokulujen pieneneminen, valti-
onosuuksien vaheneminen ja 
saantyvat kuljetuskustannukset. 

MARKKU PARKKONEN 



Abit viettavat 
penkkareita 
torstaina 

Joutsan lukion abiturientit su6- 
tittavat perinteisen penkkariaje-
I un Joutsan keskustassa torstaina. 
'?enkkariajelu ldhtee liikenteeseen 
iello kanden jalkeen Koulumdel- 
Ed. 

Kevadn ylioppilaskirjoitukset 
alkoivat maanantaina kielten 
kuullun ymmartamisen kokeilla. 
Torstain juhlimisen jalkeen abeil-
la on edessadn ldhes kuukauden 
mittainen lukuloma ennen varsi-
naisia kirjoituksia.  

Opetus yhdistetdan 
muihin aineisiin 

Joutsan lukiossa 
annetaan 
liikennekasvatusta 

Joutsan lukiossa on ryhdytty 
antamaan liikennekasvatusta yh-
distettynd useaan koulussa jo ole-
vaan oppiaineeseen. EsiMerkiksi 
fysiikassa voidaan tutkia kiihty-
vyyden ja hidastuvuuden roolia 
llikenteessa. Opintokokonaisuu-
desta vastaavat yhteistyossd luki-
on opettajat, paikallinen Liiken-
nekoulu Huikko, SPR, Joutsan 
Turvarata sekd autokatsastusase-
ma. 

— Tavoitteena ei ole yksin ta-
vanomaisen ajokoulutuksen anta-
minen, vaan pidemmalle jalostet-
tu liikennekasvatustyo, jossa pai-
iopiste on erityisesti ajoasentei-
Jen muokkaamisessa turvallisen 
tiikenteen ja ympariston vaati-
musten mukaan, kertoo johtaja 
Matti Huikko Liikennekoulu 
Huikosta. 

Joutsan lukiossa liikennekas-
vatuksen kurssilla pohditaan 
muun muassa llikennetta yhteis-
kunnan osana, liikennetta ja fysii-
kan lakeja sekd liikennepsykolo-
giaa. Opetuksesta vastaa kullakin 
osa-alueella kyseisen aineen opet-
taja. Lisaksi kurssilla on kolmen 
tunnin ensiapujakso, auton katsas-
tukseen liittyva oppitunti sekd 
kenttdharjoittelua turvaradalla. 

Huikon mielestd yhteistyii on 
hyva esimerkki siita, etta  liiken-
neopetuksessa pitaisi tandata 
kaikkia koskevan liikennetietou-
den ja liikennekulttuurin perustei-
den oppimiseen. 

— Kannattaa myos muistaa, etta 
lukio-opetus on korkeakouluun 
tahtdavad opetusta ja ainakin  Hel-
singin, Turun ja Oulun yliopis-
toissa on liikennepsykologian lai-
tos. Opintoja voi siis jatkaa myos 
talla alalla, kertoo Huikko. 

MAINZ-WIT PADICKYINIVNI 

Abit juhlivat torstaina , 

rjoitukset edessa 

."jimmtirteimisen kokeilla. 

- • 

Viikon pluss-a 

Otnaa lukiota  
arvosteta.an 
Joutsan lukion opiskelijat 
piteivat kouluaan hyvana 
paikkana opiskella. Tama 
on posifiivinen viesti, Jon-
ka pohjalta hyvii kayda 
koulun kehity,skeskustelua. 

Joutsan lukion abit viettiviit penkkareita torstaina. Samppanja 
maistui penkkaripaivdn pdatteeksi ainakin abiturientti Jarno Laid- 

- selle. Illalla kuulopuheiden mukaan vielakin paremmin... Kirjoitta- 
jia lukiolla on tan& vuonna nehsenkymmenta. Kirjoitukset jatkuvat 
kolmen viikon kuluttua. Kirjoitukset alkoivat viime viikolla kuullun 
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Anu Lahtonen ja 
Hannele Pulkkinen 
jatkoon Trivial-kisassa 

L 

KUVA: MARKKE PARKKONEN 

Joutsan lukiolla jeirjestettiin Trivial Pursuit -tietopelin paikalliskar-
sinta. Parhaiten kisassa menestyivdt Anu Lahtonen ja Hannele 
Pulkkinen, jotka peieiseveit myohemmin jeirjestettaveitin maakunnalli-
seen karsintaan ja mandollisesti edelleen valtakunnalliseen loppu-
kilpailuun. Kuvassa pelaamassa Antti Vekkeli (vas.), Mikko Meiki-
nen ja Kati Norola. Kysymyksiei esitti Elina Aarnio. Ilmeistei plieit 

'9 14-5 	pettaj at 	oututvat j len kuvanottohetkellei tiedettiin oikea vastaus. 	
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   kovaan alkulohkoon 

  

  

KAIKKI TIET VIEVAT LUKIOLLE, on allekirjoittaneen 
mielipide koko kulttuuri- ja vapaa-aikavouhotuksen "punaisesta 
langasta". Valtuutettujen pitaisi ymmartaa, etta oppilaat loppuvat 
Joutsan lukiosta. 

Hartolan opisto houkuttelee hartolalaisia ja joutsalaisia. Vaaja-
koski ja Jyvaskyla leivonmakisia, ja mykis joutsalaisia. Korpilahti 
ja Jyvaskyla houkuttelevat luhankalaisia. Pertunmaalta ei oppilai 
ta ole ollut juuri lainkaan viime vuosina. Kyytiongelmat vaivaa-
vat kaikkia, tulipa mista tahansa. 

Ahtaat pulpetit, surkeat liikuntatilat ja valinnaiskurssien va-
hyys ovat vain muutamia esimerkkeja viesteista, joita lukiolaiset 
ovat minulle valittaneet. Ikkunat ja ilmastointi saadaan sentaan 
Lana vuonna kuntoon, eika kattokaan enda vuoda. Opettajat ovat 
tehneet hienoa tyota yrittaessaan markkinoida lukiota, mutta 
kuautosta ei tehda Ferraria rnillaan, ei edes Toyotaa. 

UNOHDETAAN liikuntasalit, kirjastot, tontit ja marketit; 
kunnostetaan koulut. Kunnolliset koulut ovat vahinta, mita Joutsa 
voi tarjota nuorille, perheellisille ja muulle seutukunnalle. Vapaa-
aikakeskus olisi ollut riski, jolla suuntaa olisi edes yritetty kaan-
tää. Ilman riskin ottamista suunta ei tule muuttumaan, ei ikina. 

6.V" Jr` JUKKA HUIKKO 

Joutsan seutukunnan opet-
tajista koostuva kaukalopallo-
joukkue on kahtena viime ke-
vaana osallistunut opettajien 
kaukalopallon C-sarjan turna-
ukseen. Vaikka viime kesana 
joukkue menettikin henkisen 
johtajansa, O -P "Dalai" Hak-
karaisen, saivat opettajat 
koottua kilpailukykyisen jouk-
kueen myos tana vuonna. 

Turnauksen jarjestamisvuo-
rossa ()hi Jamsa, joten seutu-
kuntamme opettajat eivat talla 
kertaa joutuneet antamaan 
muffle tasoitusta "matkavasy-
myksen" vuoksi. Huonoa tuu-
ria oli sikali matkassa, etta 
opettajajoukkio joutui enna-
kolta kovimpaan alkulohkoon. 

— Hieman jai kaivelemaan 
lauantain kolmas ottelu Torni-
ota vastaan, jolloin pelasimme 
tasapelin 3-3. Tornio oli kans- 

samme tasapisteissa ja paasi 
jatkoon maalieron turvin. Ja 
maalierokin oli niukin mah-
dollinen, ainoastaan yksi maa-
li, harmitteli joukkueen kap-
teeni Ari Lehmussaari. 

Nain Tornio paasi kilvoitte-
lemaan sijoista 1.-8., kun 
edustuskaartimme oil tyyty-
minen sijoihin 9.-12. Joutsan 
joukkueen alkulohkosta jat-
koon menneet Tornio ja Piek-
samaki kohtasivat pronssiotte-
lussa, samalla kun Joutsa var-
misti helposti oman "valiloh-
kon" voiton ja sijoittui yhdek-
sanneksi. 

Tehopisteiden valossa Jout-
san seutukunnan joukkueessa 
loisti Leivonmaen Jouni Lah-
ti,-joka sijoittui 16 tehopisteel-
laan koko turnauksen piste-
porssin,kakkoseksi. 
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uutena 	to v.-el 

Joutsan lukioon 
Joutsan lukio pyrkii kehittamaan vireasti opetustaan. 

Uutuuksina lukion opetussuunnitelmaan on otettu me-
diakurssi ja tekstiilityon kurssi. 

Mediakurssin tavoitteena on antaa opiskelijalle perus-
tiedot sanomalehtityosta, videokuvauksesta ja elokuvan 
arvioinnista. Kurssi antaa valmiuksia sanomalehtijutun 
tekemiseen, erilaisten video-ohjelmien tekoon ja elokuvien 
arviointiin. Kurssin ohjelmaan kuuluu myos kaytannon 
harjoituksia. 

Tekstiilityon kurssin tavoitteena on, etta opiskelija 
tuntee pukeutumisen perusteita kulttuurihistoriallisesti, 
tyylillisesti ja materiaalisesti. Kurssin aikana opiskelija 
suunnittelee vaatekokonaisuuden ja valmistaa jonkin osan 
siita. 

Uudet kurssit on tarkoitettu lukion ensimmaisena 
vuonna opiskeltaviksi. Kurssin pituus on 38 tuntia. 

Joutsan 
lukioon 
mediakurssi ja 
tekstiilityota 

Joutsan lukioon on tulos-
sa sivistyslautakunnan pad-
tiiksella kaksi uutta kurssia, 
mediakurssi ja tekstiilityon 
kurssi. Kurssit on tarkoitet-
tu ensimmaisena vuonna 
opiskeltaviksi ja niiden pi-
tuus on 38 tuntia. 

Mediakurssi antaa perus-
tiedot sanomalehtityosta, 
videokuvauksesta ja eloku-
van arvioinnista. Kaytan-
non harjoitusten kautta 
opiskelijalle annetaan edel-
la mainituista toiminnoista 
valmiuksia. 

Tekstiilityon kurssin jal-
keen opiskelija tuntee pu-
keutumisen perusteita kult-
tuurihistoriallisesti, tyylilli-
sesti ja materiaalisesti. Han 
osaa myos suunnitella ja 
valmistaa vaatetuskokonai-
suuksia. y 

JA AIRAKSINEN 

PAIKALLIS ET 

ijimsA 
Juha Damskagg 
ehdolla rehtoriksi 

k -at 

Lukion rehtorin virkaan esite-
taan rehtori Juha Damskag 
gia Joutsasta, ensimmaiser 
varasijalle fil.tri. Leevi Nor-
renaa Joutsenosta. Sivistys-
lautakunta paattaa asiasta tors-
taina. Virkaa haki kandeksan 
henkiloa, joista viisi haastatel-
tiin. Lautakunta saa eteensa 
myos musiikkiopiston tilaky-
symyksen. Sivistystoimenjoh-
taja Antti Rastela esittaa, et-
tä koulu jaa nykyisiin tiloihin-
sa toistaiseksi. Ahtaudesta 
karsivat musiikkioppilaitos 
voitaisiin siirtoa terveyden 
huolto-oppilaitokselta vaihtu-
viM tiloihin, mutta siirtoa vas-
tustetaan laajasti oppilaitok-
sen syrjaiSernman sijainnin ta-
kia eika se muUtenkaan kavisi 
lopulliseksi paikaksi. 

Joutsan hakelampovoimala heratti vierailevissa opet-
tajissa ihastusta. 

Joutsan lukiolla 
vieraita maailmalta 

Joutsan lukiolla vieraili viime viikolla kuusi saksalaista, 
norjalaista ja hollantilaista opettajaa. Vierailu oli osa Co-
menius-projektia, jonka tarkoituksena on tutustuttaa opet-
tajat toisten maiden kulttuuriin. Keskiviikkona alkaneen 
nelj an maan yhteisen kokouksen tarkoituksena oli laatia ke-
salla paattyvan projektin loppuraportti, johon kootaan pro-
jektin hyvat ja huonot puolet. SamalldEU haluaa myos luo-
da ohjenuoraa muille vastaaville projekteille. 

Joutsan lukiossa kuvaamataitoa opettava Jaana Kellberg 
pitad projektin parhaana puolena sita, etta on opittu tunte-
maan toisten maiden kulttuuria erityisesti koulusysteemin 
kautta. Eroavaisuuksien tunteminen luo Kellbergin mu-
kaan uudenlaista perspektiivia. Erityisen mielenkiintoisena 
Kellberg nakee eurooppalaisten samanlaisuuden. 

— Vaikka toiset asiat ovat muualla paremmin, toiset 
ovat myos huonommin, Kellberg kokoaa ja toteaa yhteista-
kin Ioytyvan paljon. 

Vieraiden ohjelmaan kuului paaasiassa loppuraportin te-
ko. Tehokkaan tyoskentelyn vuoksi pystyttiin kuitenkin jar-
jestamdan mytis vapaa-aikaa esimerkiksi saunaillan mer-
keissa. 

Savusauna oli vieraille uusi kokemus. Ensin pimeaan sau-
naan meneminen ei heita houkutellut, mutta suomalaisten 
isantien perassa oli kuitenkin uskaltauduttava. Lopulta 
kaikki kuusi opettajaa kavivat savusaunan loylyissa, eika 
vieraita isantien mukaan meinannut saunan pehmeista lay-
lyista saada poiskaan. 

Suomessa ihmeellisinta vieraiden mielesta on ollut hiljai-
suus, joka ymparoi ihmisia. 

Paljon uusia asioita nahneet vieraat tutustuivat perjan-
taina myOs Joutsan uuteen hakelampovoimalaan. Puun 
matka metsan hiljaisuudesta lammoksi koteihin ihmetytti 
vieraita. Hollantilaiset opettajat ihmettelivat kovasti voi-
malan puhtautta ja erikoista tekniikkaa. Sunnuntaina kotiin 
matkanneet opettajat tutustuivat myos suomalaiseen kult-
tuuriin mm. Alvar Aalto -museossa. 



Lukion 
ikkunaremontti 
valmistuu 
kesakuus 

Joutsan lukion ikkunaremontti 
on taydessa vauhdissa valmistuen 
kesakuun aikana. Alkuperaisten 
30 vuotta vanhojen ikkunoiden 
vaihto uusiin maksaa 300.000 
markkaa. 

Kauppasummaan 	sisaltyy 
asennus myyjan toimesta. Re- 
montti jatkuu heinakuussa ilm.as- 
tointilaitteiden asennuksella ja 
osastoidun poistumistien rakenta- 
	 misella. 

Tekninen lautakunta paatti 
hankkia ilmastointilaitteet hal- 
vimman tarjouksen esittaneelta 
yritykselta. Laitteet maksavat 
475.000 markkaa. 
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Joutsan Tukkilaistytot ottavat miehista mittaa. 
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Joutsan kunnanhallitus slivosi 
kunnan investointibudjettia 

Joutsan 
sivistys- 
lautakunta 
sorvasi 
koulubudjettia 
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Keskuskeittiolle talous- 
arvioehdotuksessa on varat- 
tu 1,2 miljoonaa markkaa. 
Ruokasalin kalustaminen ja 
j akelulinj an 	muutostyot 
siirretaan tulevaisuuteen, 
kunnes ruokasalia voidaan 
laajentaa riittavien tilojen 
jarjestamiseksi. 

Keskuskeittiossa on lisa- 
tykivoiman tarve, ja sivis- 
tyslautalcunta pohtii  erilai- 
sia ratkairallet tahan 
asiaan. 	se g 400i 

JANNE AIRAKSINEN 

Joutsan sivistyslautakun- 
ta on kasitellyt vuoden 2002 
talousarviotaan. Koko si- 
vistystoimen nettomenoiksi 
ehdotetaan 22,9 miljoonaa 
markkaa. 

Peruskouluj en 	osalta 
menoihin on varauduttu 
14,7 miljoonalla markalla. 
Lukion budjetti on 4,2 mil- 
joonaa markkaa. Kustan- 
nuksia on nostanut edellis- 
vuosista opettajien elakeva- 
kuutusmaksut. 

A 
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Abit "kertaamassa" 
englantia ja ruotsia 

L 

Joutsan ylaasteella ratkottiin 
viime viikolla englannin ja ruotsin 
tehtavia, kun tulevan syksyn abi-
turientit ja muutama lukion kak-
kosluokkalainen verestivat kieli-
taitoaan abikurssilla. Toista ker-
taa jarjestetyn kurssin paapaino 
oli kieliopin kertaamisessa. 

- Tulimme lukiossa kielten- 
opettajina toimivien Pirjo Valko-
sen ja Heikki Mattilan kanssa 
siihen tulokseen, etta kuullunym-
martamiset jatetaan talta kurssilta 
kokonaan pois, kurssin vetaja 
Kati Suuronen kertoi. 

Suuronen opiskelee Jyvasky-
lan yliopisto s sa opettajaksi padai-
neenaan englanti. 

— Vaikka olen aikaisemmin 
tehnyt sijaisuuksia ylaasteella,  

tallaisen abikurssin vetaminen oli 
aivan uutta, Suuronen pohti. 

Kurssille osallistuneet abitu-
rientit Riikka Kiiski, Heikki Pel-
tonen ja Mikko E. Makinen tun-
tuivat myos vakuuttuneilta kurs-
sin hyUdyllisyydesta. 

— Kesan aikana kieli paasee 
unohtumaan ja siksi abikurssille 
osallistuminen kannattaa. Osallis-
tumme syksylla kirjoituksiin Than 
tosimielella, ettei enda kevaalla 
tarvitsisi menna korottamaan nu-
meroita, abit totesivat. 

Kurssilaisia ei tuntunut haittaa-
van edes suhteellisen intensiivi-
nen opiskelutahti. 

— Oppimaanhan thnne on tultu-
kin Riikka Kiiski kiteytti. 

ANNA ONALI 

Riikka Kiiski (vas.), Heikki Peltonen ja Mikko E. Makinen osallistui-
vat Kati Suurosen vetameille englannin ja ruotsin abikurssille. 

Ville Kamppi on uusi lukion 
oppilaskunnan puheenj ohtaj a 

Joutsan lukion oppilaskunta piti jarjes-
taytyrniskokouksensa tiistaina. Kokoukses-
sa valittiin oppilaskunnalle uusi hallitus ku-
luvalle lukuvuodelle. Puheenjohtajan pes-
tin vastaanotti toisen vuoden opiskelija Vil-
le Kamppi. 

— Parempaa manttelin perijaa ei olisi 
voitu loytaa. Uskon vakaasti, etta oppilas-
kunnan toiminta tulee jatkumaan vahintaan 
yhta aktiivisena, kuin viime lukuvuonna, 

1  

tiivisti kokouksen jalkeen tavoitettu abitu-
rientti ja ex-puheenjohtaja Mikko E. Ma-
kinen. 

Hallituksen sihteerin tehtavia hoitaa vii-
me vuoden tapaan Elina Lepisto. Ohjaava-
na opettajana toimii lehtori Matti Niemi. 
Lisaksi oppilaskunnan hallitukseen kuuluu 
yksi edustaja kultakin opetusryhmalta. 

JUKKA HUIKKO 2...7 



Lukion internetsivujen ylliipi- 
dosta vastaa lehtori Keijo Kurki. 
Sivut loytyvdt osoitteesta: 
www joutsafillukio 

176 	felf widc  

Lukion 
Internet- 

J----sivuilla yo- 
juhlavideo  

Vastaavaa tarjontaa 
ei ole muilla kouluilla 

Kurjen mukaan vastaavaa tar- 
jontaa ei muiden koulujen kotisi- 
vuilta ainakaan yield toistaiseksi 
loydy. Kuvan ja d.dnen yhdistami- 
nen mandollistui lukion uusien 
tietokone- ja ohjelmahankintojen 
myota. Ylioppilasjuhlien kaanta- 
minen intemet-muotoon oli help- 
poa, silly alkuperainen nauhoitus 
oli tehty Joutokanavan digitaali- 
kameralla. 

Myos vanhojen "tavallisteh" 
videotallenteiden kaantaminen in- 
ternetmuotoon onnistuu, joskin 
operaatio vaatii enemman tyotun- 
teja kuin digitaalinauhojen kasit- 
tely. Vanhojenpaivan videopatka 
on muokattu juuri tavalliselta vi- 
deonauhalta. 

— Koululla on tallessa lukuisia 
vanhoja taltioita, muun muassa 
lakkiaisista. Nekin volsi muokata 
internetkatseluun sopiviksi, ker- 
too Kurki. 

Joutsan lukion kotisivujen tie- 
totarjontaan on tullut merkittavad 
lisaysta aivan viimepaivien aika- 
na. Viime kevadn ylioppilasjuhlat 
ja vanhojenpaivat on mandollista 
katsoa "uusintana" internetistd. 
MyOs puheet ja muut juhlan Janet 
ovat mukana, silly dani ja kuva on 
nyt ensikertaa yhdistetty videon 
intemetversiossa. 

— Videokuvaa on ollut kotisi- 
vuilla tarjolla jo aiemminkin sekd 
puheita erikseen adniraitoina. Nyt 
sivuilla voi ens_ immaista kertaa 
katsoa videoita, joissa on myos 
dani mukana, kertoo kuvanauhan 
muokkaamisesta vastannut lehtori 
Keiji) Kurki. 

Sivut ovat 
ahkerassa kaytossa 

Lukion internetsivut ovat surf- 
faajien, eli internetselaajien ahke- 
rassa kaytossa. Erityisesti vanhat 
luokkakuvat tuntuvat olevan suu- 
ressa suosiossa. Sivuilta loytyy 
kaikki lukion historian aikana ote- 
tut abien luokkakuvat. 

— Luokkakuvasivulle on tehty 
tand.n mennessa jo ldhes 7.000 
vierailua, selvittaa Keijo Kurki. 

Luokkakuvien eteen on tehty 
valtaisa mdard tyota. Kurki on sel- 
vittanyt kaildden kuvissa esiinty- 
vien oppilaiden nimet ja lisannyt 
ne internetkuviin. Nimi selvidd 
viernalla hiiren kursori kuvassa 
naaman kohdalle. 

JUKKA HUIKKO 



Kutsumme sotiemme 
veteraanit (avec) 

kunniavieraiksi lukion 

ITSENAISYYSJUHLA- 
KONSERTTIIN 

ke 5.12.2001 klo 13.15 
lukiollei■Sa  Xi/ 

Lukion opettaj t ja 
oppilaskunta 	4;7 

J 

Lukiolaiset 
konsertoivat 
veteraaneille 
Joutsan lukion jo perinteeksi 
muodostuneeseen 	itseniii- 

aaton juhlakon-
serttiin osallistui kuulijoina 
oppilaiden lisaksi myos suuri 
joukko paikallisia sotavete-
raaneja. Konsertissa kuultiin 
muun muassa kuvassa olevan 
Hiski Gronstrandin tulkinta 
Anssi Kelan kappaleesta 
Nummela. c aaz  

Hiski Gronstrand tulkitsi Anssi Kelaa Joutsan lukion itse-
naisyysjuhlassa. Taustalla kitaristi Janne Peipponen. 

Torstaina 6.12. kello 18.00 lukion itse-
ndisyysjuhlakonsertti. Kesto nom 1 tunti. 
Sunnuntaina 9.12 kello 18.00 kirkkoval-
tuuston kokous. 7,5 ,52;2, ,-(t/ 

Joutsan lukio muisti veteraaneja 
itsenaisyysjuhlakonsertilla 
Kulttuurin merkitys 
itsenaisyydelle koros- 
tui Joutsan lukion 
itsenaisyysjuhla- 
konsertissa, jossa 
lukiolaiset tarjosivat 
miellyttavaa musiikil- 
lista viihdetta vete- 
raaneille ja opiskelu- 
tovereilleen. Juhlaan 
oli kutsuttu nyt jo 
kolmatta kertaa 
Joutsan veteraanit. 

— Haluamme 	kutsun 
avulla osoittaa arvostustam-
me veteraaneille, jotka ovat 
mandollistaneet itsendisyy-
temme, rehtori Paavo Valko-
nen sanoi tervehdyssanois-
saan. Myos oppilaskunnan 
puheenjohtaja Ville Kdmpin 
tuomassa oppilaskunnan ter-
vehdyksessa esille nousi se 
kiitollisuus, jota nuoret tun-
tevat isanmaan puolesta tais-
telleita kohtaan. 

Veteraanien sanomaa va-
pauden tarkeydesta viedadn 
eteenpain viime vuonna Jout-
san lukiolle luovutetussa Va-
pauden viestikapulassa. Va-
pauden viesti luovutettiin 
ylimmdn vuosiluokan toimesta 
ensi vuoden ylimmalle luokal-
le. 

Veteraanij drj e stoj en tun-
nuslause Veljed ei *eta on  

saanut viestikapulan muo-
dossa uuden merkityksen: 
Nuoria ei unohdeta. Joutsan 
lukiossa viestikapulaa siirre-
tdan lahettajien toiveen mu-
kaisesti siten, ena se sailyy 
ylimmdn vuosiluokan hallin-
nassa vuodesta toiseen. Tana 
vuonna viestin ottivat vas-
taan Elina Lepisto ja Harri 
Metsdnen. 

Itsendisyysjuhlakonsertis-
sa nahtiin monipuolista mu-
siikillista osaamista nykymu-
siikista kansallishenkiseen 
kuorolauluun. Nuoria savah-
dytti eniten Hiski Gronstran-
din, Juho Aarnion, Vesa 
Lambergin, Janne Peipposen  

ja Tomi Tahtisen tulkinta 
Anssi Kelan Nummela-kap-
paleesta. Veteraaneihin taas 
vetosi enemman perinteisem-
pi linja, jota edusti Lukion 
kuoron tulkinta Finlandia-
hymnistd. 

Kulttuurin toteuttamisen 
tarkeytta itsendisessa maas-
samme perusteli musiikin 
opettaja Markus Tuominen 
tulkitessaan Elina Aarnion 
Muukalainen joukossamme - 
nimisen tanssiesityksen sano-
maa. 

— Jos ihminen ei saa toteut-
taa kulttuuriaan, tulee hanesta 
muukalainen kansansa keskel-
15, Tuominen totesi. 



1.4014 JO UTSA 	tfila 
Kirjastossa lukion kuvaamatai-
don 5. kurssin Sattuma-nayttely 
19.12. saakka. Avoinna ti klo 
13-19, ke klo 10-16: 

Jokavuotinen oppilastyo- nilyttely on nahtiivissa kevaisin Joutsan lukiolla. Taitelijat vas. Jenni Laakso, 
Anna Hyviirinen ja Katja Haikarainen hallitsevat kuvaamataidon. 

Kirjastossa lumoaa 
Sattuma-nayttely 

Lukion kuvaamataidon 5.kurs-
silaisten Sattuma-ndyttely on 
mandollista kokea Joutsan kirjas-
tossa 19.12 asti. Siena on kanden-
toista tulevan abin luornia taidete-
oksia, jotka ovat syntyneet heidan 
omista tuntemuksistaan tai mieli-
aloista. Toisin sanoen taysin sat-
tumalta. Taideteoksia on laidasta 
laitaan, mutta suurin osa on tehty 
aljyvareilla tai tussikynilld. 

Kaikki luomukset ovat aivan 
omankaltaisiaan ja taiteellisesti 
valmistettuja eivdtka Eity miten-
kdan toisiinsa. Kurssin ja naytte-
lyn tavoitteena oli antaa valmiuk-
sia jatko-opiskeluun, jota monet 
hyodynsivd.tldn. 

— Luultavasti suuntaudun ku-
vaamataidon puolelle, kertoo 
Heikki Peltonen, jonka tyot eivat 
ole viela ehtineet ndyttelyyn asti. 
Kuvataidediplomin suorittami-
nenkin oli valinnaiskurssilla mah- 

dollista. Kurssin vetajand toimi 
lukion ja yldasteen kuvaamatai-
don opettaja Jonna Hautanen, 
joka antoi kurssilaisille vapaat kd-
det teosten tekemiseen. 

Muutamat kurssilla olleet tytot 
kertoivat saaneensa ideat toihinsd 
joko Kalevala-kirjaa lukiessaan, 
analysoidessaan runoja tai itsel-
leen kokemastaan tarkedsta asias-
ta. 

— Maalaan aina hirviaiheisia 
juttuja, sanoi Jenni Laakso. 

Nayttelyn tekeminen kuului 
osana kurssiin. Monet olivatkin 
todella tyytyvaisid sen sisaltoon. 

- Kurssi oli monipuolinen ja 
todella mukava, kehui Veera Pei-
toniemi. Mukana oli myos yksi 
vanha konkari, joka on ollut en 
nenkin ndyttelyita ideoimassa. 

— Oli tosi upeeta tehdd naytte-
lyd isomman porukan kanssa, 
koska aikaisemmat nayttelyni  

ovat olleet pienempimuotoisia ja 
suppeampia, kertoi Mikko E. 
Makinen. 

— Kurssi oli paljon vapaamuo-
toisempi kuin yleensd, jossa sai 
toteuttaa vapaasti itseddn, toteaa 
Katja Haikarainen. Lukion ku-
vaamataidon tarjonta on ollut vii-
me vuosina todella. monipuolista 
ja hyodyllistd. Monet pitavat ku-
vaamataitoa pienend kevennykse-
nd ahkeran opiskelun ja arjen se-
assa. Samaa mieltd ovat myos 
Laakso ja Haikarainen. 

— Piddmme todella paljon piir-
tdmisesta ja kuvaamataito antaa 
piristysta kouluarkeen, naurahta-
vat tyttit yhteen danen. Naytteiyita 
on joka vuosi tehty joko kirjas-
toon tai koululle, mutta joka kerta 
jonkun kurssin myotd. 

JOHANNA SOILU 



Suvi Tikander (keskella) izoi valoa Joutsan lukion tarnan-
vuotiseen Lucia-juhlaan. 

Lucianpaivaa juhlitaan 
Joutsan lukiossa 
20 vuoden kokemuksella 

Lucianpaiva on 
perinne Joutsan 
lukiolla 

Lucianpaivad vietettiin Joutsan 
lukiolla viime viikon torstaina aa-
munavauksen yhteydessa. Joutsan 
kouluilla Lucia-kulkue on jo yli 
20 vuoden ikainen perinne. 

— Tapahtuma sai alkunsa Jout-
san ystavyyskuntaan Ruotsin 
Firmspangiin 20 vuotta sitten teh-
dyn vierailun jalkeen, muistelee 
perinnetta yllapitanyt lehtori Pir-
jo Valkonen lukiolta. 

Tana vuonna Lucia-neitona 
toimi lukion ensimmaisen vuoden 
opiskelija joutsalainen Suvi Ti-
kander. 

— Joulukuun 13. paivaa pidet-
tiin ennen vuoden pimeimpand. 
Lucia-juhla onkin juuri valonjuh-
la, V lkonen kertoo. 

r 	,JUKKA HUIKKO 
\) 

Jo parinkymmenen 
vuoden ajan Joutsan 
koulumaella on 
vietetty Lucianpaivala 
perinteisella Lucia- 
juhialla. 

Joutsa 
Stina Markkanen 

Aikoinaan ruotsalaise n ys-
tavyyskunnan aloitteeste L yla-
asteella aloitettu perinr le on 
nahnyt varsinaisia suosic ■npai-
viakin. 

— Joskus tapahtuma an on 
osallistunut koko kouli linden 
vaki, kertoo tapahtuman jar-
jestelyissa alusta asti m Lukana 
ollut Pirjo Valkonen. Valko-
sen mukaan perinne on luon-
nollinen positiivinen linkki 
ruotsalaiseen kulttuuri in. Ta-
pahtuman jarjestelyisti5. ovat-
kin vastanneet ruotsin opetta-
j at. 

Lukion nuorimpien 
oma juhia 

Pirjo Valkosen siirryttya lu-
kioon opettamaan siirtyi myos 
tapahtuman jarjestely lukio-
laisille. Valkosen mulkaan nyt  

kolmatta vuotta lukiolla jar-
jestettava Lucianpaivan tapah-
tuma on ensimmaisen vuoden 
opiskelijoiden oma tapahtu-
ma. Tana vuonna mukana oli 
yksitoista tyttod ja kolme poi-
kaa. 

Osallistujat kulkueeseen va-
litaan halukkaiden joukosta. 
Paivan paatahti eli Lucia-neito 
on kulkueeseen osallistuvien 
keskuudessa tehty opiskelijoi-
den oma valinta. 

Tarkeinta ei suinkaan ole 
pohjoisen vaaleus, vaan kai-
kin puolin ominaisuuksiltaan 
sopivan henkilon loytaminen. 
Tana vuonna Lucian kynttila-
kruunua kantoi Suvi Tikan-
der. 

Yhteiseen tapahtumaan jar-
jestelyhenkea on aina loytynyt, 
vaikka sopivia harjoitteluaiko-
ja onkin vaikeaa jarjestaa. Pir-
jo Valkosen mukaan tehtaviin 
on aina ollut tarjokkaita, eika 
siten mitaan pakon makua 
paase muodostumaan. 

Lucia-perinne juontaa juu-
rensa muinaiseen uskomuk-
seen, jonka mukaan 13. joulu-
kuuta olisi vuoden pimein pai-
vä. Kaiken hyvan vertauskuva-
na toimivan Lucia-neidon teh-
tava on tuoda valoa ja toivoa 
talven pimeyteen. 

Suvi Tikander toimi Lucia-neito-
na Joutsan-  lukiolta: 



Comenius-hanke toi kansainvalista Adria Joutsan lukioon 

Henkiliikohtaiset suhteet tuovat 
kouluille yhteistykita mylis jatkossa 

Joutsan lukion lippusaloissa 
nahtiin toissa viikolla Suomen  li-
pun lisaksi Saksan, Hollannin ja 
Norjan liput, jotka kertoivat luki-
on kansainvalisista vieraista. Nel-
jan lukion yhteinen EU-rahoittei-
nen Comenius-projekti toi kuusi 
opettajaa muualta Euroopasta 
joutsalaisten vieraaksi. 

— Tama on vuonna 1998 alka-
neen projektin viimeinen isompi 
tapaaminen. Olemme laatineet 
Joutsassa loppuraporttia projek-
tista, kertoi hankkeessa alusta asti 
mukana ollut Fred Platzek Cris-
telijk Lyzeumista Hollannin Delf-
tista. 

Comenius-opettajat uskovat, 
etta yhteistyo koulujen valilla jat-
kuu hankkeen loputtuakin. 

— On paljon helpompi kehittaa 
erilaisia yhteistyokuvioita, kun 
tuntee ihmisen toisesta maasta ja 
toisesta koulusta, uskoi Platzekin 
tyotoyeri Ria Heutink Cristelijk 
Lyzeumista. 

Comenius-hankkeessa on tehty 
erilaisia yhteisprojekteja muun 
muassa internetin valityksella. 
Teemana hankkeella on ollut nuo-
risokulttuuri eri maissa. 

— Tarkein tarkoituksemme , on 
edistad ymmartamysta eri maiden 
oloista Euroopassa. Tama on en-
tista tarkeampaa, koska nuoret tu-
levat matkustamaan enemman 
kuin meidan ikapolvemme, sanoi 
Fred Platzek. 

Comenius-vieraat tutustuiv at 
muun muassa Joutsenlammen ja 
Tammimaen maisemiin seka ai-
toon joutsalaiseen savusaunaan. 
Joutsassa vieraita on ilanduttanut 
kauniiden maisemien lisaksi oppi-
laiden hyva kaytos koulussa. Jout-
san lukion opettajat tosin olivat 
arvelleet, etta pieni osa kaytokses-
ta saattaa menna myOs vierasko-
reuden piikkiin... 

Joutsan lukion ja Cristelijk Ly-
zeumin lisaksi hankkeessa ovat 
mukana Marie Cyrie -lukio Dres-
denista Saksasta seka Sanden lu-
kio Norjasta. Joutsasta hankkeen 
vastuuopettajina ovat olleet mu-
kana Marja 011ilainen, Satu 
Lahti ja Jaana Kellberg. 

MARKKU PARKKONEN 

Joutsan sivistystoimenjohtaja 
forma 	Makinen 	luovutti 
Comenius-vieraille muistoksi 
Kyasti Uosukaisen Joutsa-kir-
jan. Kuvassa vasemmalta Tho-
mas Gosdschick Saksasta, Fred 
Platzek ja Ria Heutink Hollan-
nista, Bjorn Jacobsen ja Ingrid 
Iburk Notjasta, sivitystoimen-
johtaja Jorma Makinen seka 
Matja Riitaoja Joutsan lukion 
oppilaskunhasu 

VS f  le it 



Rehtori Paavo Valkonen Joutsan lukion lakkiaisjuhlassa: 

Perusaineislin on jaatava 
riittavasti aikaa ja voimia 

7/6  oi 

Joutsan lukiolla lakitettiin Joutsan lukion vuoden 200] ylioppilaat yhteispotretissa. Sää suosi juhlien jarjestainista. 
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lauantuina 36 uutta ylloppi. 
lasta. Maara on lahes sama, 
kuin vuosi takaperin. Luku-
vuosi oli Joutsan lukion his-
toriassa jarjestyksessaan 27. 
ja luokattomana kuudes. TA-
nakin vuonna sää oli mita 
suotuisin lakkiaisjuhlia aja-
tellen. 

Vuosien kuluessa Joutsan lukio 
on tullut tunnetuksi yleislukiona. 
"Lukion tiimin" yhteistyo nayttaa 
toimivan mainiosti. 

— Saatujen kokemusten perus-
teella opetussuunnitelmaa on ke-
hitetty koko ajan, tavoitteena tar-
jota hyvana, yleislukiona erilaisia 
suuntautumisvaihtoehtoja tuleVan 
ammatin ja harrastusten varalle, 

tiivisti lukion rehtori Paavo Val-
konen lakkiaisj uhlass a. 

Paattyneen lukuvuoden kurssi-
tarjottimelta loytyikin kaksi uutta 
kokeiluna toteutettua kurssia: 
kennekasvatus ja sanomalehtitya. 
Perusaineiden tarkeytta ei kuiten-
kaan voi unohtaa. 

— Perusaineisiin on jaatava riit-
tavasti aikaa ja voimia seka oppi-
lailta etta opettajilta. Liika voimi-
en ja taloudellisten resurssien ha-
jottaminen on pidettava koko ajan 
hallinnassa opetussuunnitelmaa 
kehitettaessa, muistutti Valkonen. 

- Lukion tiimin, eli opettajien, 
opiskelijoiden ja henkilokunnan 
yhteistyo toimii. Kun yhteispelis- 

sa on yield mukana luottamushen-
kilepita ja viranhaltijoita, selvitaan 
myos tulevista haasteista kurmial-
la, uskoo Valkonen vakaasti. 

Aktiivinen 
oppilaskunta 
sai kiitosta 

Heti maanantaiaamuna lukiolla 
alkoi pitkaan odotettu ikkunare-
montti. Myohemmin kesalla aloi-
tetaan myos ilmastointiremontti. 

— Lukion tilojen saneeraami-
nen on kaynnistynyt ilanduttavas-
ti. Uusi katto pelasti jo monelta 
talviselta hankaluudelta. Tulevat 
remontit tulevat parantamaan  

edelleen koulun viihtyvyytta seka 
tyoskentelyn edellytyksia, kiitteli 
Valkonen. 

Rehtori Valkonen kiinnitti 
huomiota myos lukion oppilas-
kunnan erityisen viredan toimin-
taan paattyneen lukuvuoden aika-
na. Oppilaskunnan puheenjohta-
jana toimi Mikko E. Makinen. 

— Tapahtumien jarjestaminen 
ja yhteistyokumppanien kanssa 
toimiminen ovat hyvaa harjoitusta 
tyoelamaa varten. Ne opettavat 
oikeita toimintatapoja ja myos 
ajankayton hallintaa, sanaili Val-
konen. 

JUKKA HUIKKOI 

Sydarrielliset 
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Yhoppilas 011i Kalmari kaytti uusien ylioppilaidcn 
puheenvuoron. Kalmari ansioitui muun muassa 

ylioppilaskirjoitust - n ainekirjoituksessa. 

Ylioppilaat Anu Satusaari (vas.), Eevaliisa Osterberg, 
Niina Satusaari seka Sanna Kekkonen poseerasivat tyylikkaasti. 



Lautakunta lykkaisi lakkautuksia 

Joutsan kouluissa riitt 
oppilaita lahivuosma 

,t   

Pappisen koulussa oppilasmaaran minimiraja ylittyy lahivue, mutta tamanhetkisen tilaston mukaan vuonna 2006 
kouluun ei tule yhtaan ensiluokkalaista. 

Joutsan sivistyslau- 
takunta jatkoi kou- 
luverkkosuunnitel- 
man kasittelya tiis- 
taina. Lautakunnan 
mielesta kunnan- 
hallituksen toimek- 
siantoon sisaltynyt 
2-3 kylakoulun lak- 
kauttaminen ei ole 
tassa vaiheessa 
ajankohtaista. 

Joutsa 
Osmo Kuisma 

Sivistyslautakunta on sita 
mielta, etta aikoinaan asetettu 
14-15 oppilaan minimiraja on 
edelleen hyva. Tassa vaiheessa 
ei siis pitaisi tehda lakkautus-
paatoksia, kun oppilasennus-
teiden mukaan tilanne on la-
hivuosina melko tasainen. 

Jos oppilasennusteet tai val-
tionosuuspdatokset muuttu-
vat, ratkaisut on aikanaan teh-
tava silta pohjalta. Jos koulu-
jen yllapitoa koskevia ratkai-
suja joudutaan tekemaan, 
paatoksissa on otettava huo-
mioon myos opettajien elak-
keellej aannit. 

Lautakunnan 	mielesta 
myos Pohvinrinteen koulun 
opettajanvirkojen sailyttami-
sessa ohjeeksi sopivat nykyiset 
oppi I asm4araraj at. 

Lukiosta lautakunta totesi, 
etta lukion oman rehtorin vir-
ka tulee sailyttaa, kun nykyi-
nen rehtori j ad elakkeelle parin 
vuoden kuluttua. 

Tapakasvatusta 
tyosuunnitelmissa 

Sivistyslautakunta hyvaksyi 
koulujen tyosuunnitelmat kulu-
valle lukuvuodelle. Kouluilla 
omia painotuksia tyosuunnitel-
missaan, mutta kaikille yhteise-
nd tavoitteena on tapakasvatus. 

Lautakunta hyvaksyi myos 
esiopetuksen kuntakohtaisen 
opetussuunnitelman tyOkaluk-
si opettajille. Suunnitelman on 
valmistellut tyoryhma, johon 
kuuluu paivakodin ja koulujen 
edustajia. 

Oppilaiden koulutien tur-
vallisuus oli lautakunnassa 
esilla Pappisten suunasta tul-
leen kyselyn pohjalta. Lauta-
kunta totesi, etta tassa vaihees-
sa suoraan vaaralliseksi luoki-
tellaan vain Nelostie, jolla op-
pilaille jarjestetaan kyyditys. 
Korpilanden-, Kangasniemen-
ja Pertunmaantieta ei luokitella 
suoraan vaarallisiksi pienten 
Iiikennemadrien takia. Toisaal-
ta niita ei voida luokitella suo-
raan turvallisiksikaan nopeuk-
sien ja kapean pientareen takia. 

Valintoja 
virkoihin 

Peruskoulun ylaasteen ja lu- 

kion yhteiseen tyttojen liikun-
nan lehtorin virkaan sivistys-
lautakunta valitsi liikunta-
tieteiden maisteri Piia- Mustik-
kamaa-Jokelaisen Jyvaskylas-
ta. 

Pappisen koulun luokan- 

opettajan 	sijaiseksi 	ajalle 
19.11.-1.6. lautakunta valitsi 
muuramelaisen Minna Ylisen, 
joky on lahiaikoina valmistu-
massa luokanopettajaksi Chy-
denius-instituutista. 

Koulujen yhteisen erityis- 
14 

 i  ■  l j an sijaiseksi lautakunta 
ti  i  Miia Tallbackan Jyvas-
fitii. 
mk  ion aidinkielenopetta-

.  iiiiiseksi kevatlukukauden 
41  !like Tuuli Pekola. 
ivitityslautakunta hyvaksyi  

jarjestelyn, jossa Angesselan 
koulun keittaj a -siivooj a -talon. 
mies Pirkko Teppola tyosken-
telee osa-aikaisesti joulukuun 
ja kevatlukukauden ajan ja ha-
nen osa-aikaisena sijaisenaan 
toimii Sisk() Lyytinen. 

• 



Koulumaen rakennuksi-
en saneeraus on kaavailtu 
tehtavaksi 2006 yhdeksalla 
miljoonalla markalla. Tata 
ennen korjauslistalla ovat 
lukiolla toisen poistumis-
tien rakentaminen seka 
naisten suihku-, we-, ja pu-
keutumistilojen remontoin-
ti. Tyot maksavat 600.000 
markkaa. Saman suuruisel-
la summalla on tarkoitus 
jatkaa 2004 lukion ilmas-
tointiremonttia ja remontoi-
da miesten suihk - wc-, ja 
nukeutumistilat. 1(1/ 

--r-  - 

Investointibudjetti 
laihdutuskuurilla 

Kunnanhallitus jatkoi ensi: 
vuoden talousarvion valrniste- , 

 lua ruotimalla teknisen lauta= 
kunnan esittamaa investointi- 

,_ 

budjettia. Sinikyna heilui 
kerasti, sills kaikkia mandolli= 
sia pienempia investointeja 14' - 
remontteja siirrettiin. Ensi' 
vuoden investointibudjetin ko- 
konaissumma kutistui 7,5 mil-- 
joonasta markasta noin 4 mil-
joonaan markkaan. 

Kuluvan vuoden investoiri=' 
tibudjetti oli noin 11 miljooL.' 
naa markkaa, mutta tahan 
mennessa siita on toteutettu - 
vain 2,3 miljoonaa markkaa. 

Lykkaysta saivat muun 
muassa lukion toisen poistu-
mistien rakentamineif 
(600 000 markkaa), 
lan palveluasuntojen rakenta= 
minen 495 000), Joutorannan 
kehittaminen (350 000) seta-
erinaiset teiden rakentamiset 
ja koulujen korjaamiset. 

Lahivuosien suuria inve-'- 
tointeja on kirjaston rakentv'. 
minen vuonna 2004. Noin 6-- 
miljoonan kokonaiskustan-
nuksiin odotetaan 3 miljoonari 
valtionosuutta. Liikuntahallin 
lahes 11 miljoonan rakenta-
miskustannukset ja 2 miljod-r 
nan valtionosuus on budje-
toitu vuodelle 2003 ja 600 000 
markan suunnittelukustar-
nukset ensi vuodelle.  74, t 1,14 

Joutsaan valittiin 
opettajien sijaisia 

Joutsan sivistyslautakunta va-
litsi viime viikolla sijaisia eri 
opettajien virkoihin. Ylaasteen ja 
lukion tyttojen liikunnan lehtorik-
si valittiin Piia Mustikkamaa-
Jokelainen Jyvaskylasta. Han 
hoitaa Lea Viitalan elakkeelle 
siirtymisen vuoksi vapautunutta 
virkaa lukuvuoden loppuun asti. 
Virka julistetaan haettavaksi vaki-
tuisena ensi kevaana. 

Mari Jokisen sijaiseksi Pappi-
sen koulun 3.-6. -luokkien opetta- 

jaksi ajalle 19.11.2001-1.6.2002 
valittiin Minna Ylinen Muura-
mesta. Virpi Koskelan sijaiseksi 
koulujen yhteiseksi erityisopetta-
jaksi ajalle 26.11.2001-1.6.2002 
valittiin Miia Tallbacka. 

Lukion aidinkielen lehtorin 
Sari Jokisen sijaiseksi 
10.12.2001-1.6.2002 valittiin 
Tuuli Pekola. Sijaisuutta on tä-
flan asti hoitanut rja Ruotsalai-
nen. A"  IV 

M RKKU rARKKONEN 



Palsternakka tuottaa, juttuja nuorille 
ja keventaa"" Joutsan Seudun sisalto"a" 

(6 24 of 

Palsternakan nuorekas toimituskunta. Kuvassa vaseminalta takaa 
Kalle Holttii, Mikko E. Makinen, Ville Kamppi sekei edessii vasem- 
malta Elina Lepisto, Titta Leppiinen ja Johanna Soilu. Kuvasta 
puuttuvat Otto Suuronen ja Jenni Lehtimaa. 

Paikallisl .ehti Joutsan Seudus- 
sa aloitti viime viikolla uusi palsta 
— Palsternakka. En s imm dinen 
Palsternakka tdyttyi tanssiaihei- 
silla jutuilla ja ensi kerralla on lu- 
vassa ainakin juttua elokuvista ja 
rock-musiikin 	harrastamisesta. 
Palstan jutuista ja kuvista vastaa 
paikallislehden nuoriso-osasto. 

Toimituskuntaan kuuluu 'Edna 
hetkella kandeksan lukiossa opis- 
kelevaa nuoria. Tarkoituksena on 
tuottaa nuoria kiinnostavaa mate- 
riaalia ja julkaista nuortenpalstaa 
osapuilleen kerran kuussa. Aiheet 
ja ndkokulmat ovat nuorten itsen- 
sa paatettavissa. 

Taustalla 
Pro Patria 

Palstemakan toimituskunta on 
"vdrvatty" pitkalti lukiolla ilmes- 
tyvan Pro Patria -opiskelijajul- 
kaisun tekijOista, mutta toimitus- 
kunta on avoin myos muffle asias- 
ta kiinnostuneille. 

— Pro Patria ilmestyy 
kertaa lukuvuoden aikana ja on 

sisalloltdan aika viihteellinen. 
Varsinaista asiasisaltkid on aika 
vahan, kertoo opiskelijajulkaisun 
pdatoimittaja Ville Kamppi, jon- 
ka tuotoksiin voi tutustua Palster- 
nakan seuradvassa numerossa. 

MyOs Palstemakan sisalta py- 

ritaan pitamdan paikallislehden 
normaaliin sisdltoon verrattuna 
kevyempand. Toimituskunnan  ja- 
senet angesselicalainen Johanna 
Soilu ja Viheriltd kotoisin oleva 
Titta Leppanen arvioivat, etta 
paikallislehti kaipaisi lisda juuri 
nuorille suunnattuja juttuja. 

Onnenpaivd-palstaa tulee 
seurattua eniten. Muuten vain se- 
lailen ja katselen jutut lapi , kertoo 
Leppanen. 

Ideoita 

Soilun mielestd lehden sisalto 
on viime vuosien aikana moni- 
puolistunut. Esimerkkind tylsista 
sivuista Soilu mainitsee televisio- 
ohjelmat. 

Luen lehden lapi kuitenkin 
useaan kertaan, naurahtaa Johan- 
na Soilu. 

Kaksikko vastasi viime viikon 
tanssiaiheisesta jutusta. Seuraa- 
vaa jutunaihetta tytot eivat viela 
ole pdattaneet, mutta ideoita kuu- 
lema riittdd. Palsternakka ilmes- 
tyy seuraavan kerran 12.12. 

JUKKA HUIKKO 



Abiturientit Hanna Pietilii (vas.), Tarja Tammelin ja Kaisa Pietila ovat suit mielta
, etta Joutsan lukiossa 

on pieneksi kouluksi laaja kurssivalikoima. Koulun ilmapiiri on heidifin mielestaan mukavan rento. 

Kurssivalikoimat houkuttelivat Hannoja 
Syksylla 1998, kun suurin osa 

Joutsan ylaasteen entisista ysi-
Iuoldcalaisista aloitti opiskelunsa 
Joutan lukiossa, oli Hanna Aho-
la, 18, jo kaukana. Han valitsi 
opiskelukaupungikseen Jyvas-
kylan ja opiskelupaikaksi Cyg-
naeuksen lukion. 

—  En vain yksinkertaisesti ha-
ltmnut jail& Joutsaan; kaipasin 
vaihtelua, Hanna kertoo. 

Cygnaeus on matematiikka-
ja musiilckipainoitteinen lukio, 
jonne voivat hakea kaildd ne, 
joiden peruskoulun paastotodis-
tuksen keskiarvo on vahintaan  8. 
Paasyraja saattaa viela tulevai-
suudessa nousta. Korkeatasoi-
sessa lukiossa on hyvat ja huo-
not puolensa. 

Hyva asia on, etta taalla on 
todella runsas ja laadukas kurs-
sivalikoima, mutta toisaalta se, 
etta paasyraja on korkea, tarkoit-
taa sita, etta opiskeIuilmapiiri on 
toisinaan aika tiukkapipoinen ja 
huumorintajuton. ' 

Hanna asuu yksin pienessa 
asunnossa Jyvaskylan keskus-
tassa, ja on yleisesti ottaen tyy-
tyvainen tilanteeseensa, vaikka 
ylimaaraista rahaa ei opiskeli-
joilla tyypilliseen tapaan juuri 
olekaan, ja naapureista on valilla 
pienta harmia. 

Kertaakaan en silti ole va-
lintojani katunut, Hanna kuittaa. 

fiz - Di 
Laajempi 
kurssitarjotin 
vei taidelukioon 

Hanna Salonen,  18-  vuotias 
hartolalainen, vaihtoi vuoden 
Joutsan lukiossa opiskeltuaan 
Landen Tiirismaan lukioon, joka 
on erikoistunut kuvataiteislin. 

—  Tiirismaalla on paremmat 
edellytykset kouluttaa minua, 
koska siella on laajempi kurssi-
tarjotin. Ja tietenkin kuviksella 
oli suuri vaikutus paatokseen, 
perustelee Salonen vaihtoaan. 

Han pitia nykyisen koulunsa 
positiivisina puolina luovaa il-
mapiiria, kursseja ja sita etta 
koululla on enemman maarara-
hoja panostaa opetukseen. Ope-
tuksen laatua han ei kuitenkaan 
lande vertailemaan. 

— Oikeastaan kaikki opettajat 
jotka ovat Joutsassa, voisivat 
olla Tiirismaalla ja toisin pain, 
sanoo Salonen. 

— Jain kaipaamaan kunnan 
paattajilta enemman aikaa ja ra-
haa Joutsan lukiolle, jotta esi-
merkiksi kurssitarjontaa olisi 
voitu parantaa. 

Mielestaan Salonen ei ole 
hyva esimerkki lukiota vaihta-
neesta oppilaasta, koska tajusi 
vasta Joutsassa opiskellessaan, 
etta hanelle kuvataideala oli pa-
ras vaihtoehto. Tiirismaa tuntui 
tarjoavan parhaat mandollisuu-
det siihen. 

Hanna Salosen mielesta luki-
on koolla ei ole merldtysta itse 
opetuksen tasoon, toisin kuin 

ryhmakoolla. Samoin han 
myontaa, etta kuvataideopinnot 
ovat hairinneet muuta opiskelua. 

- Aika on rajallista, ja on pak-
ko paattaa mihin aikoo panostaa. 
Viime jaksossakin meilla oli 
parhaintthillaan 12-tuntisia 

koska kuvataidetunnit 
suoritetaan iltaisin ja iltapaivi-
sin. Eli olin pirun vasynyt. 

Kun kysyn mita Hanna Salo-
nen kaipaa entisesta opinahjos-
taan, han mainitsee ensin opetta-
jat Keijo Kurjen ja Paavo Valko-
sen. Hyvan opetuksen lisaksi 
Joutsan lukion pienuus ja tiivis 
yhteisollisyys ovat jaaneet mie-
leen asioina, joilla op myos hy-
vat puolensa. Hanna Salonen 
kirjoittaa jo and kevaana yliop-
pilaaksi, vaikka alkuperainen 
suunnitelma oil suorittaa tutkin-
to loppuun vasta syksylla 2001. 

SARLOTTA GRONSTRAND 
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lukiota hyvana paikkana hyvaa 
perustasoa 

Joutsan lukio nayttaisi ti-
lastojen perusteella tarjoavan 
kohtuullisen hyvat mandolli-
suudet jatko-opiskeluun ja 
tytipaikkaan. Tilastokeskuk-
sen mukaan vuosina 1989-
1998 ylioppilaaksi kirjoitta-
neista noin 59 prosenttia opis-
keli vuoden 2000 lopussa. 
Luvut vastaavat melko tar-
kasti lahiseudun lukioiden ti-
lannetta. Suurin osa opiskeli 
joko yliopistossa tai ammatti-
korkeakoulussa. Selvasti suo-
situin opiskelupaikka oli Jy-
vaskylan yliopisto ja seuraa-
vaksi suosituimmat olivat 
Tampereen teknillinen kor-
keakoulu ja Helsingin yli-
opisto. Tekniikan koulutus oli 
opiskelualoista suosituin; 
seuraavina tulivat kaupalli-
nen ja yhteiskuntatieteellinen 
seka luonnontieteellinen ala. 

Tilastoista selviaa myos, 
etta viime vuoden lopussa 
noin 48 prosenttia vuosien 
1989-1998 ylioppilaista oli 

Suuri osa opiskeli-
joista teki opiskelun ohella 
mytis jotakin muuta tytita. 
Kaikkien tyallisten keski-
miaraiset valtionveronalaiset 
tulot olivat tilastojen mukaan 
noin 84 000 markkaa vuodes-
sa. Keskimaarainen tyotto-
myys yhdeksan vuoden ajalta 
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ja vuoden 1999 lopussa se oli 
noin kaksi prosenttia. Yliop-
pi laista oli lisaksi varusmiehi-
nä noin kaksi prosenttia. 

Kohtuullisia 
kirjoitustuloksia 

Syksyn 1999 ja kevain  • 
2000 ylioppilaskirjoi tukset 
menivat Joutsan lukiossa ti-
lastojen mukaan kohtuullises-
ti. Kirjoitusten keskimairrai-
seksi arvosanaksi tuli cum 
laude approbatur, joka on 
seitsemasta arvosanasta kes-
kirnmainen. Parhaiten menes-
tyttiin reaalissa, jonka keski-
arvo oli yhden arvosanan kor-
keampi. Myos lyhyt matema-
tiikka ja aidinkieli olivat kes-
kiarvon ylapuolella. Heikoi-
ten sujui pitka matematiikka, 
jonka keskiarvo oli yhden ar-
vosanan alempi kuin kaikkien 
aineiden keskiarvo. Heikko 
tulos selittyy osittain sills. 
etta suuri osa silloisista abitu-
rienteista ei panostanut pitkan 
matematiikan kokeeseen, 
vaan kirjoitti sen ylimadraise-
na aineena. Tama puolestaan 
selittad reaalin hyvan arvosa-
nan, sills joko matematiikka 
tai reaali on kirjoitettava pa-
kollisena. 

Joutsan lukion tavoitteena 
on rehtori Paavo Valkosen 
mukaan toimia hyvana yleis-
luk lona, joka painottaa tasa-
puolisesti kaikkia oppiainei-
ta. Tilastoista voitaneen pa-
tella, etta tavoite on ainakin 
tally hetkella toteutunut mel-
ko hyvin. 

OW KALMAR! 

Suurin osa Joutsan lukiolaisista 
pitaa lukiota  hyvana  paikkana 
opiskella. Tama tulee ihni Icyse-
lysta, joka tehtiin Joutsan lukion 
ykkos- ja kolmosluokkalaisille. 
Kyselyyn sai vastata nimettoma-
na. Kyselyssa pyysitrune mielipi-
detta muun muassa siihen, mika 
lukiossa on hyvaa ja mika huonoa. 

Kyselyyn vastanneet kehuivat 
koulun ilmapiiria opiskeluun in-
nostavaksi ja muutenkin rennoksi. 
Moni vastaajista kehui opetuksen 
tasoa ja sita, miten pienessa kou-
lussa jokainen saa yksili5Ilista ja 
kannustavaa opetusta. Juuri kou- 

_ lun koko sai monet kiittelemaan 
valintaansa tulla juuri Joutsan lu-
kioon. 

Ruoka sal aanet jakaantumaan: 
jotkut valittivat ruokalistan yksi-
toikkoisuutta, mutta monet kehui-
vat ruokaa erittain hyvaksi. 
Eraankin luldolaisen mielesta on 
aivan mahtavaa, etta vihdoinlcin 

_ Iukiossa otetaan myiis kasvissyti-
jat huomioon. 

Internet-yhteydet ja koulun 
upeat kotisivut saivat paljon kii-
tosta opiskelijoilta. Huonojakin 
puolia Joutsan lukiosta luonnolli-
sesti lOytyy, mistapa ei. Suurin 
osa vastaajista ajatteli koulun ole-
van peruskorjauksen tarpeessa, 
niin ulkoa kuin sisaltalcin. Muuten 
valittamisen aihetta loytyy vain 
suppeasta ainevalikoimasta, mut-
ta kuten eras vastaajista kiteytti: 
"Enemmankin kurssitarjontaa 
voisi tietenkin olla, mutta eihan 
nain pieni koulu kaikkia vol rniel- 
bran, joten namlan tama on than 
toimivaa. " 

Yksi kysymys koski sita, mil-
laisia kursseja lukioon haluttai- 

Vastaukset hajaantuivat . mo-
neen aineeseen: liikuntaan, biolo-
giaan, maantietoon, eri kielun,.11- 
maisutaitoon ja taideaineann. 
Naita haluttiin lisaa. Muuten vas-
taajat olivat erittain tyytyvaista 
kouluunsa. 

Laheisyys vaikutti 
lukion valintaan 

Kyselyssa haluttiin myds tie-
taa, minua takia vastaaja tuli juuri 
talk' lukioon, ja minne han olisi 
mandollisesti lahtenyLios ei olisi paauanyr tuna 	 _ 
koulun valintaan mainittiin muun 
muassa sen sijainti omassa tai vie-
reisessa kunnassa ja hyvat kulku-
yhteydet. Muutenkin koulu on tu-
tussa ymparistossa ja siella olevat 
ihmiset ovat suurimmaksi osaksi 
jo tuttuja entuudestaan. Muutama 
'halusi Pada viela kotiin asumaan 
ja miettiman, mita tulevaisuu-
dessa haluaisi tehda. 

Moni oli sita mielta, etta Jout-
san lukio on yhta hyva kuin mika 
tahansa muu Suomen Iukio: ope-
tuksen taso on hyvaa ja opiskelu 
verrattain halvempaa kuin muual-
le muutettaessa. Luonnollisesti 
moni oli ylaasteella hakuvaihees-
ta nama harkitsijat olivat menossa 
lahinna johonkin erikoislukioon 
tai sitten ammattikouluun. 

Monikaan vastaajista ei ollut 
katunut tuloaan Joutsan lukioon 
vaan he olivat iloisia valinnas-
taan. 

Yleiskuvaksi kyselyn kokonai-
suudesta jai, etta pienista puutteis-
taan huolimatta Joutsan lukio on 

hyva paikka opiskella ja olla. Jo-
kainen oppilas otetaan vastaan yk-
silona, mika monesta suuresta lu-
kiosta puuttuu. Jokainen osaa ar-
vostaa koulunsa hyvia puolia 
kylla tailaisessa opiskeluilmapii- 
rissa saadaan aikaan hyvia tulok- f ■ti 
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TUNA YLONEN 

Taman sivun 
juttukokonaisuuden ovat 

toteuttaneet Joutsan lukion 
viestintakerholaiset. 



Jouko ja Lea Viitala ovat ehtineet opettaa parin sukupolven verran joutsalaisia oppilaita. 

Lea ja Jouko Viitala: 

Opetustehtavista taysipaivaiseen 
isovanhemmuutpli 
Liikunnanopettaja 
Lea Viitala ja 
historian ja 
uskonnon opettaja 
Jouko Viitala ovat 
tulleet tutuiksi 
joutsalaisille. Takana 
on jo parin suku- 
polven verran 
oppilaita, jotka ovat 
saaneet oppinsa 
Viitaloiden tunneilta. 

60-vuoTlAs 

Joutsa 
Stina Markkanen 

Matkan varrella ovat muut-
tuneet niin opetettavat kuin 
oppilaatkin. Onpa vuosien 
varrella siirrytty oppikoulusta 
peruskouluunkin. Hyvia puo-
hia Viitalat laytavat seta kou-
lun muutoksesta etta oppilai-
denkin muuttumisesta 
avoimemmiksi. Vaikka vanhat 
jekut oppitunneilla ovatkin 
joskus kayneet hieman liian tu-
tuiksi, on Viitaloiden mukaan 
pitkalla tyosuhteella omat hy-
vat puolensa. 

— Tassa on oppinut tunte-
maan koko suvun ja se on val-
tava rikkaus, Lea Viitala pohtii. 

Elakepaivien alkaminen ei 
kuitenkaan tunnu kummasta-
kaan pahalta, painvastoin. Ke-
sakuussa 60 vuotta tayttanyt 
Jouko on jo hetken saanut 
nauttia elakepaivistaan, mutta 
yhteista aikaa odotetaan Viita-
loilla kovasti. Vapaahetkien 
suuntakin on molemmilla set-
va, silla Viitalat aikovat heit-
taytya taysilla isovanhemmuu-
teen. Mummin ja Paapan hoi-
vaa saavat entista enemman 
Viitaloiden kolme lapsenlasta. 

— Tama on sellaista ru-
sinapullahommaa, Lea Viitala  

nauraa ja selittaa, etta isovan-
hemmilla on oikeus poimia 
parhaat puolet, mutta taytta 
vastuuta ei tarvitse ottaa. 

Kun Lea ja Jouko Viitala tu-
livat syksylla 1967 Joutsaan, 
tarkoituksena oil tehda vuosi 
toita ja lahtea jatkamaan mat-
kaa eteenpain. Liikunnanopet-
tajaksi vastikaan valmistunut 
Lea sai Joutsasta heti vakitui-
sen liikunnaniehtorin viran, 
mutta Joukon kesken olleet 
opinnot mietityttivat nuorta 
perhetta. Toisaalta opintojen 
jatkaminen oli myos eras kri-
teeri Joutsaan tulolle. 

— 'Mita on lyhyt matka 
kaikkialle. Yliopistoja loytyi 
sopivalta etaisyydelta, joten 
Joutsaan sitten paadyttiin, Lea 
Viitala muistetee kolmenkym-
menenneljan vuoden takaista 
valintaa. Koskaan aikaisem-
min Viitalat eivat olleet Jout-
sassa kayneet. 

- Ainut, mita olin koskaan 
Joutsasta kuullut, oil Joutsan 

Jouko Viitala nauraa. 
Kesalomalla ennen koulun 

alkua poikettiin katsomaan 
mutta.  tyopaikkaa ja valmisteil- 
la ollutta kotia opettajien 
asuntolassa. Syksylla muutto 
Joutsaan ja vastavalmistunee- 
seen taloon Kaivokujalle aloit- 
ti Viitaloiden vuoden pestin. 
Samassa talossa perhe kuiten- 
kin on pysynyt tahan saakka. 

Joutsa hyva 
kotiseutu 

Joutsassa Viitaloita ovat pi-
taneet niin tyro kuin ymparisto-
kin. Keskeinen sijainti on ollut 
kuitenkin yksi tarkeimmista 
syista. 

- Tasta on ollut niin help-
po lahtea sukuloimaan ympari 

Suomea, Lea Viitala laskeske-
lee. 

Vaakakupin paremmalle 
puolelle Viitalat asettavat jout-
salaisen yhteison, johon on ko-
tiuduttu hyvin. Alkuaikoina 
rosin molempien mielessa kavi 
muuttokin, mutta viimeisen si-
netin asettivat perheen kaksi  

lasta. 
Lapset sanoivat, ettei me 

saada muuttaa tai erota, Lea 
Viitala nauraa. 

Motemmat myontavatkin 
mielellaan, etta Joutsa on ollut 
lapsille hyva kotiseutu. Jout-
sasta loytyy Viitaloiden mu-
kaan paljon hyvaa. Esimerkik- 

si 	harrastusmandollisuudet 
saavat heilta paljon kiitosta. 

Lasten kanssa harrastami-
nen veikin aikoinaan Viitaloita 
uusien ihmisten pariin. Onpa 
joistain harrastuksista tullut 
tarkea osa elamaa. Ahkerina 
musiikin harrastajina Viitalat 
viettavatkin Lean virallista  

syntymapaivaa yhdessa Kal-
hon soittokunnan ja Heinolan 
musiikinystavien kanssa Las 
Palmasissa itsenaisyyspaivan 
konsertin merkeissa. 

Juhlimatta opettajaparis-
kunnan 60-vuotispaivia ei kui-
tenkaan ohiteta. Yhteista 120- 
vuotisjuhlaa vietetaan 15.12. 


