Ylaasteen ja lukion
rehtorinvirat tulossa
hakuun kevaan aikana
Joutsan ylaasteen ja lukion rehtoreiden virat tulevat hakuun
Joutsan sivistyslautakunta on pyytanyt kunnanhallitukselta lupaa virkojen tayttamiseen.
Lukion rehtori Paavo Valkonen
saavuttaa elakeian marraskuussa,
ja sivistyslautakunnan ajatuksena
on, etta han hoitaisi virkaa kuluvan vuoden loppuun. Uusi rehtori
aloittaisi tyonsa vuoden 2003
alusta.
— Lautakunta katsoi, etta uusi
rehtori voi hyvin aloittaa kesken
lukuvuoden, kun edellinen rehtori
on lyonyt vuoden suuntaviivat
valmiiksi, kommentoi Joutsan sivistystoimenjohtaja Jorma Makinen.
Ylaasteen rehtorin virka aiotaan tayttaa jo ensi syksysta lukien. Virkaa hoitaa talla hetkella vdliaikaisesti maantiedon ja biologian lehtori Sami Lahti. Virka taytettiin viime vuonna valiaikaisesti, koska edellisen rehtorin Juha

Joutsan
kouluilla
puolen viikon
syysloma
Joutsan sivistyslautakunta on paattanyt kunnan koulujen
ja loma-ajat erisi
lukuvuodelle.
Syyslukukausi alkaa keskiviikkona
14.8.2002. Kouluilla vietetaan taksvarkkipaivad lauantaina 7.9. Syysloma on
keskiviikosta 16.10. perjantaihin 18.10. Sivistyslautakunta pohti myos mandollisuutta pitaa syysloma viikon mittaisena, mutta padtyi kuitenkin puolen viikon
syyslomaan.
Joululomalle koululaiset
lahtevat lauantaina 21.12. ja
koututy6 alkaa kevatlukukaudella tiistaina 7.1.2003.
Talviloma on maanantaista
24.2. perj antaihin
28.2.2003. Koulutyo paattyy lauantaina 31.5.2003.
MARKKU PARKKONEN

Damskaggin siirryttya Jarnsan
lukion rehtoriksi ei Joutsassa jaanyt aikaa normaaliin hakumenettelyyn.

Ylioppilaskirjoitukset
tyollistavat rehtoria
ympari vuoden
Ainakaan sivistyslautakunta ei
siis suunnittele lukion ja ylaasteen
rehtorin virkojen yhdistamista.
Lukion opettajakunta on pitanyt
tarkeand oman rehtorin sailyttamista muun muassa hallinnollisten tehtavien lisaantymisen vuoksi.
Opettaj at ov at korostaneet
mykis hajautettujen ylioppilaskirjoitusten tyollistavan rehtoria ymvuoden. Oma rehtori on lukiolle tarkea myos opettajien ja oppilaiden ohjauksen seka lukion
markkinoinnin kannalta.
Joutsan sivistystoimessa pohditaan kuitenkin mandollisuutta

Joutsa tayttaa
ylaasteen
rehtorin viran
Joutsan kunnanhallitus
myontyi sivistyslautakunnan ehdotukseen yldasteen
rehtorin viran tayttarnisestd.
Tana hetkella rehtorina toimit Sami Lahti. Syynd valiaikaisuuteen oh lahinna
aikapula edellisen rehtorin
nopean irtisanoutumisen
vuoksi.
Hallitus otti kantaa myOs
lukion rehtori-kysymykseen. Paavo Valkonen toimii
rehtorina taman
vuoden loppuun. Viran vakinaisesta tdyttdmise std.
pdatetdan myohemmin.

yhdistaa ylaasteen ja Pohvinrinteen koulun rehtorien tehtavat tulevaisuudessa.
Pohvinrinteen koululla ei ole
rehtorin virkaa, vaan tehtavia hoitaa luokanopettaja Vesa Wilkko
erillistehtavana. Wilkko on toiminut Pohvinrinteen rehtorin tehtavassa maardaikaisena.
Sivistyslautakunta paati viime
viikon kokouksessaan nrineta
Wilkon Pohvinrinteen rehtoriksi
toistaiseksi.
— Pohvinrinteen ja ylaasteen
koulujen yhteinen rehtori voi tuna
kysymykseen, jos oppilasmaarat
laskevat. On pohdittu sellaistakin,
etta kouluille voisi joskus tulevaisuuden remonteissa tulla esimerkiksi yhteinen opettajainhuone,
sanoi Makinen.
Lainsaadannon mukaan peniskoulun oppimaara on nykydan yhtendinen kokonaisuus, josta on
poistettu jako yla- ja ala-asteisiin.
MARKKU PARKKONEN
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Ruokalista
Joutsa: Ma 18.2. Broilerikasti
ke, perunat, lammin kasvis. Ti
19.2. Lihapyorykat, perunat, kastike. Ke 20.2. Kasvis-juustotikut,
perunat, kastike. To 21.2. Makkarakeitto, hiivaleipa, juusto. Pe
22.2. Pyttipannu.

Joutsan sivistyslautakunta
kiirehtii - rehtorin valintaa
Joutsan sivistyslautakunta
kiirehtii kunnanhallitusta
myontamaan luvan rehtorin
viran tayttamiseen. Lautakunta myonsi eron rehtori Paavo
Valkoselle, joka jaa eldkkeelle
ensi vuoden alusta, mutta
kunnanhallitus ei ole pyynnoista huoljmatta viela antanut lupaa viran uudelleen tayttdmiseen.
Ylaasteen rehtorin virkaan
lautakunta valitsi yksimieljsestj Sami Landen, joka on hoitanut virkaa jo taman lukuvuoden ajan.
Lukion ja ylaasteen tyttojen
liikunnanopettajan virkaan
lautakunta valitsi Piia Mustikkamaa-Jokelaisen, joka myos
jo hoitaa kyseistd virkaa.
Kuvaamataidon tuntiopettajan viran hakijat lautakunta
pisti koulutuksen mukaisesti
sellaiseen jarjestykseen, etta
virkaan tuli valittua Anu Huttunen, ensimmaiselle varasijal-

le Mira Nieminen ja toiselle remontin yhteydessa.
varasijalle Jonna Hautanen.
Lautakunta hyvdksyi ensi
syksyn
opetusohjelmaan
Koukkuloukku-huumevalisKoulutieturvallisuus
tustapahtuman, jonka toteutennallaan
taa Keski-Suomen SyopayhdisKoululaisten liikenneturval- tys ja sen paikallisosasto.
lisuudessa ei uusimman liikennelaskennan valossa ole tapah- Avustukset
tunut muutoksia. Lautakunta
totesi, etta valtatie 4 on edel- jakoon
leen vaarallinen koulutie I-VI
Kulttuuritoimen toimintaluokkien oppilaille. Muita tei- avustukset sivistyslautakunta
to ei suhteellisen vandisen
paatti jakaa siten, etta Mankenteen perusteella ole syytd nerheimin Lastensuojeluliiton
madritella vaarallisiksi.
Joutsan Paikallisyhdistys saa
Sivistyslautakunta
pyysi 400 euroa, Joutsan Seudun
teknista tointa antamaan tyo- Taideseura 400, Joutsan Naissuojelupiirille selvityksen Poh- kuoro 200, Sekakuoro Seppovinrinteen ja yldasteen kouluil- set 400 ja Joutsan Kotiseutule tehdyista ilmanvaihdon pa- yhdistys 723 euroa. Pirjo Kamrannustoimenpiteista
sekd pille lautakunta myonsi 400
suunnittelemaan ilmanvaihtoa euroa Erik Lindstromin 80ja teknisen tyon tilojen purun- vuotisjuhlakonsertiri jdrjestdpoiston parantamiseksi. Pa- miseen Joutsassa. Avustuksia
rannukset on tarkoitus toteut- myonnettiin yhteensa 2 523
taa tulevan suuremman koulu- euroa.

Joutsan lukion rehtorin
virka voidaan ta"ytta"a"
Joutsan kunnanhallitus kokoontui eilen palvelukodissa
tutustuen talon toimintaan ja
kuunnellen henkiloston huolja.
Muina asioina kokouksessa
kdsiteltiin muun muassa lukion rehtorin viran tayttamista. Kunnanhallitus paatti
myontaa sivistyslautakunnalle
luvan viran tayttamiseen siten,
etta virkatehtdviin kuuluu
maksimirndard opetusvelvollisuutta.

Sami Lahti va,kituiselisi
ylaasteen
rehtoriksi
1(

O.2„
-2
Joutsan sivistyslautakunta on
valinnut filosofian maisteri Sami
Landen (28) ylaasteen rehtoriksi.
Lahti hoiti virkaa valiaikaisena jo
kuluvan lukuvuoden ja nyt hanen
pestinsa siis vakinaistettiin. Lah. den lisaksi virkaa haki nelja henLanden valinta oli yksimielinen.
Ylaasteen. ja lukion tyttojen liikunnanopettajaksi lautakunta valitsi niinikaan virkaa jo valiaikai-

sena ;ioitaneen liikuntatieteiden
maisteri Piia Mustikkamaa JOkelaisen (27). Liik-unnanopettajan
virkaahaki kymmenen henkilea.
Ylaasteen ja lukion kuvaamataidon tuntiopettajaksi valittiin
kas v a tustieteen maisteri j a taiteen
kandidaatti Anu Huttunen (25).
Tata Winta haki kuusi henkiloa.
-
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MTV 3:n luldotutkimus:

Joutsan lukio
sijalla 348 7-;
■

Joutsan lukio loytyy
vasta sijalta 348, kun vertaillaan Suomen kaikkien
lukioiden menestymista viime kevaan ylioppilaskirjoituksissa. Joutsan lukion ylioppilaiden puoltodanien
keskiarvo on 20,1. Nain
kertoo MTV 3:n tekema tutkimus, joka julkaistiin viime viikolla.
Mukana tutkimuksessa
olivat Suomen kaikki 441
lukiota. Joutsan edelle kiilasivat muun muassa keskikastiin lukeutuva Sysman
yhteiskoulun lukio (190. /
22,2) seka niukasti Joutsaa
parempi hartolalainen ItaHarneen opisto (308. /
20,7). Leivonmakisten suosima Vaajakosken lukio

loytyy sekin vasta sijalta
329. (20,4).
MTV:n uutiset lajitteli
lukiot puhtaasti ylioppilaiden arvosanojen perusteella. Nain ollen ne lukiot parjasivat, joiden oppilasaines
on parempaa. Kaupunkilukioihin vaaditaan yleensa
huomattavasti korkeampi
keskiarvo kuin maalaislukioihin.
Tutkimuksessa laudaturista sai seitseman pistetta
ja approbaturista kaksi.
Kunkin oppilaan pistemadrd laskettiin yhteen ja taman
jalkeen koulukohtainen
keskiarvo.
JUKKA HUIKKO

Miseudun ja -kaupunkien
lukioiden tulokset
13.
Jyvaskylan lyseon lukio
30.
Jyvaskylan normaalikoulu
96.
Voionmaan lukio (Jyvaskyla)
103. Kymenkartanon lukio (Heinola)
154. Jamsan lukio
183. Mikkelin yhteiskoulun lukio
190. Sysman yhteiskoulun lukio
293. Mikkelin lyseon lukio
305. Lyseomden lukio (Heinola)
308. Ita-Hameen opisto (Hartola)
329. Vaajakosken lukio
348. Joutsan lukio

157 28,5
74
26,2
99
23,6
57
23,6
64
22,5
189 22,2
31
22,2
127 20,9
62
20,7
21
20,7
75
20,4
38
20,1
Vasemmalta sijoitus, lukion nimi, ylioppilaiden marti ja
puoltoodnien keskiarvo. Kaikkiaan lukioita oh listalla 441
kappaletta.

Kommentteja MTV3:n
lukiorankiin
■

MTV3 julkaisi kevadn ylioppilaskirjoitusten pohjalta laaditun lukioiden paremmuuslistan, jossa Suomen lukiot pantiin jarjestykseen pelkastaan ylioppilaskirjoitusten perusteella. Sekin on tarked kriteeri, mutta yksipuolisuudessaan lista on
varmasti myos mainio keskustelun herattaj4 pohtimaan lukiokoulutuksen arvoja monipuolisemmin. Joutsan lukion — kuin myos
varsinkin monen maaseutulukion kannalta
— on asia nahtava laajemmin. Ensinnakin
lukioon tulon keskiarvo nayttaa olevan varsin madradva. Meilla otettiin kouluun 6,6:n
keskiarvolla (nyt 6,8). Jos raja olisi ollut
esimerkiksi 8,0, pisteet olisivat aivan toiset. Mutta olemme halunneet antaa mahdollisimman monelle tilaisuuden hankkia
laajempi pohja jatko-opinnoille ja tyoeldmane, jossa tarvitaan tans paivana yha
enemman jatkuvan kansainvalistymisen takia kielitaitoa ja yleistietoa. Ja hyvia ylioppilaita on tullut noin 7:n oppilaistakin.
Toinen vaikuttava teldja on se, miten
paastetaan opiskelijoita etenemaan nun sanotuissa vaikeissa aineissa. Meilla on katsottu, etta heikolla viitosellakin paasee kirjoituksiinkin asti ja hyvin moni on yhteistyolla opettajien kanssa selvittanyt "heikon
aineensa" ja paassyt vahvoilla aineillaan
eteenpain jatko-opintoihin. Jos tassa Widetaan "savustuslinjalle", varmasti tilastot
kaunistuvat, mutta kenen etu se on.
Myos lukiossa opiskeltavien valinnaisaineiden madra vaikuttaa. Tandatilanko

pelkastaan yo-kirjoituksiin vai vahan pitemmalle? Meilla on ollut liikunnassa, taideaineissa, tietotekniikassa ja ilmaisutaidossa kursseja ja myos liikennekasvatusta
ja mediataitoja on arvostettu monen muun
ohella. Emme ole halunneet tahclata vain
ylioppilaskirjoituksia palveleviin kursseihin, mutta jos paineet siihen suuntaan kasvavat, on asiasta keskusteltava vakavasti.
Myos suullisen kielitaidon kokeita ja lukiodiplomeja on arvostettu.
Edella mainitulla listalla Joutsan lukio
on maaseutukoulujen keskitasoa ja lahiseudun koulut ovat melko lahekkain varmasti
samoista syista. Kuitenkin on paikallaan
keskustella syksylla, mita jatkossa arvostetaan ja siind kuulla opettajien ja opiskelijaM lisaksi mielellaan myos paattajia ja
vanhempia kuin muitakin asioita positiivisesti kehittamaan pyrkivia tahoja. Uskon
kuitenkin, etta entista innokkaammin tarjoamme kaikille Joutsan ja lahiseudun nuorille monipuolista ja tasokasta opiskelua edullisesti omalla paikkakunnalla. Ja lahitulevaisuus nayttaa hyvalta, silly lukion kaikki
opettajat ovat taas muodollisesti patevia ja
57 uutta opiskelijaa on vahvistanut tulonsa
Joutsan lukioon. Naissa mietteissa toivotan
virkistavaa kesda kaikille. Vieddan paikkakuntaa eteenpain joka alueella!
PAAVO VALKONEN
LUKION REHTORI

Motivaatio lahtee
oppilaasta itsestaan
Kansanedustaja Eero AkaanPentdla (kok) ehdotti poikakoulujen ja luokkien perustamista. (HS 29. 5.), jotta poikien
koulumenestys, joka on todettu tyttoja huonommaksi, edistyisi.
Itse en ale tassa asiassa samaa mielta. Tytifilla ja pojilla
on samanlaiset lahtokohdat
heidan aloittaessaan peruskoulun ensimmaisen luokan, enka
usko, etta jossain tietyssa vaiheessa pojat jaavat pahasti jalkeen.
Told loytyy poikkeuksia,
mutta tuskin nun paljoa, etta
taytyisi perustaa poikakouluja
ja luokkia. Oppilaat, joille oppiminen tuottaa vaikeuksia,
saavat apua erityisopettajilta ja
pienryhmaopetuksesta.
Thasteella voi tilanne muuttua ja tyttojen koulumenestys
saattaa ohittaa pojat. Tama on
kuitenkin liian yleistava nakern.ys, siila koulumenestys voi
muuttua nun pojilla kuin tytoillakin.
Ylaasteella astuu mukaan
kaikkea muuta murrosian vaikutuksesta. Murrosika ja kaveripiiri vaikuttavat oppilaan
koulumotivaatioon ja koulu ja
hyvat tulokset saattavat menettaa merkityksensa, mika valitettavasti kostautuu my&
hemmin.
Olen seurannut paikkakuntani ylaastetta kayo_ ia nuoria ja
huomannut, etta kaveripiirin
paine voi olla hyvinkin voimakas ja se voi vaikuttaa koulu►

tyohon joko positiivisesti tai
negatiivisesti.
Negatiiviseen vaikutukseen
kuuluu se, etta ei viitsita lukea
kokeisiin ja tehda kotitehtava.
Kaveripiirissa koulusta tehdaan
siis asia, joka on nuorten silmissa "out", vaikka jokainen
varmasti tietaa koulutuksen
tarkeyden nyky-yhteiskunnassamme.
Olin ylaasteella luokassa,
jossa oli koulumenestykseltaan
niin hyvia kuin huonojakin
oppilaita. Kokeiden ja todistusten arvosanojen skaala ylti nelosesta kymmeneen, ja kaikki
saivat kykyjaan vastaavaa opetusta, vaikka luokassa oli nun
Iditettavari kuin heikon numeron oppilaita.
Nykydan opiskelen lukiossa
ja arvosanojen skaala on edelleen yhta laaja kuin ylaasteella.
Tallaisissa luokissa lahjakkailla
oppilailla on kuitenkin "tilaa"
hyville suorituksille, vaikka
luokassa on alisuoriutujiakin.
Kouluissa ei opeteta pelkastaan kouluaineita, vaan mytis
kaytostapoja seka suvaitsevaisuutta ja erilaisten ihmisten
kanssa toimimista. Kuinka siis
kavisi, jos luokassa olisi ainoastaan poikia? Poikien ja tyttojen tulisi opetella tulemaan
toimeen keskenaan j o koulussa, koska nykyaan lanes kaildssa ammateissa on seka naisia
eta miehia.
Elina Pylsy
lukiolainen
Joutsa
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Valiokunta: Ylioppilastutkinnon
uudistus kevaalla 2005
vaikka
enemmiston,
kean
Rkp:n lisaksi sen vastustajia
loytyy myos vihreista ja vasemmistoliitosta.
Valiokunnan
mietintoon
vastalauseen jatti vain kansanedustaja Mikaela Nylander
(r). Enemmiston mielesta selvitykset ja myos asiantuntijakuuleminen ovat osoittaneet,
etta lahes kymmenen vuotta
kokeillulla uudistuksella on
varsin laaj a kannatus.

**Vain aidinkieli vastedes
kaikille pakollinen koe
Toista kotimaista kielta
ei enda tarvitsisi kirjoittaa
valiokunta ehdottaa rukkausta
O( verrattuna hallituksen esitykHELSINGIN SANOMAT
seen.
Hallituksen mukaan uusia
Eduskunnan
sivistysvalio►
kunta hyvaksyi omalta osaltaan saannOksia olisi sovellettu jo
pitkaan niihin ylioppilastutkintoihin,
ylioppilastutkinnon
valmistellun ja kiistellyn muu- jotka saatetaan loppuun taman
toksen nykyista valinnaisem- vuoden syksyn kirjoituksissa.
Valiokunta ehdottaa, etta uumaksi.
PaasisaltO sailyi hallituksen distus koskisi vasta niita tutesityksen mukaisena: vastedes kintoja, jotka suoritetaan loptutkintoon kuuluisi nelja pa- puun aikaisintaan kevaalla
kollista ainetta, joista vain ai- 2005.
Valiokunta pitad tarkeand,
dinkieli ja kirjallisuus olisi kaietta
uudesta tutkintorakenteeskille yhteinen koe ja loput kolme voisi valita toisen kotimai- ta tiedotetaan lukioille nopeassen kielen, vieraan kielen, ma- ti ja mandollisimman selkeasti.
Lukiolain muutos etenee
tematiikan ja reaalikokeen joueduskunnassa suureen saliin
kosta.
Sen sijaan uudistuksen so- ensi viikolla. Uudistus saanee
veltamisaikatauluun sivistys- taakseen kansanedustajien sel-

Marjukka Liiten

Tutkin non uusi

rakenne
myos turvaa aidinkielen keskeisen merkityksen ja lukiokoulutuksen yleissivista.van
tehtavan.
Nylanderin ehdotuksen mukaan tutkinnossa pitaisi vastedes olla vahintaan viisi pakollista koetta. Kaikille pakollisia
olisivat seka aidinkieli etta toinen kotimainen kieli, ja loput
kolme voisi valita vieraan kielen, matematiikan ja kanden
reaalikokeen joukosta.
Viitta pakollista koetta tutkinnon vaatimustason kohottam

kansanedustaja Irina Krohn
(vihr) rinnakkaislakialoitteessaan.
Esimerkiksi Kirsi Ojansuu
(vihr) ei kannattanut Krohnin
ehdotusta, sills se muuttaisi lukiota elitistisemmaksi ja olisi
epaedullinen etenkin pojille.
Unto Valpas (vas) iloitsi valiokunnan tiedotustilaisuudessa keskiviikkona, etta hallitukselta sentaan tulee hyviakin
aloitteita.
Ammattikouluihmiseksi
tunnustautuneen Valppaan
mukaan on vain hyva, etta
"tutkinnon rimaa alennetaan".
Valpas tosin muutti ilmauksensa valinnanvapauden lisaamseksi, sills riman alentaminea heratti naraa muissa. Valinnaisuus palvelee Valppaan
mukaan etenkin kaksoistutkinnon eli seka lukion etta ammat ikoulun suorittajia.
A dantuntij akuulemis e s sa
ehdotettiin myos, etta kokeiden jzko pakollisiin ja ylimadraisiin iulisi poistaa. Valiokun
to esitt&kin, etta opetusminis
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"Harvinaisten" kielten
kielioppi kangertelee
Marjukka Liiten
HELSINGIN SANOMAT

► "Ich hatte zwei hamsters
aber sie sind clod. In (inland
war miicket wald. Ich glaube
att Sie hat Mika Hakkinen
kennen gelernt."
Esimerkkilauseet yhdeksasluokkalaisten saksan testista
osoittavat, etta kylla parjatusta
pakkoruotsista sentaan jotain
mieleen jää.
Tutumpi toinen kotimainen
kielitulee mieleen ainakin silloin, kun pitaisi tuottaa tekstia
tai puhetta esimerkiksi saksaksi, vaikka se olisikin jo alaluokilla alkanut pith Ai-kieli tai
vapaaehtoinen Az-kieli.
Opetushallituksen arviointi
pitkan saksan, ranskan ja vend! jan osaamisesta paljasti aukkoja
etenkin rakenteiden eli kieliopin hallinnassa. Noin puolella
oppilaista oli siina puutteita.
Osa opettajista olikin sits mielta, etta rakenteet opitaan kunnolla vasta lukiossa.
Kuullun ymmartamisessa ja
kirjoittamisessa oppilaat menestyivat parhaiten.
Kun kielia verrataan keske-

raki, osattiin saksaa jonkin
verran sujuvammin kuin ranskaa ja venajaa.
Harvinaisten A-kielten lukijoilla oli niukasti yhteyksia
kohdemaihin. Mytiskaan sahkoisia aineistoja ei opetuksessa
juuri kaytetty. Joissakin kouluissa luettiin jopa yli 20 vuotta vanhaa venajan kirjasarjaa.
aikaa useimmiten viimeistaan peruskoulun kolmannella luokalla ja Az viidennella. PaattOvaiheessa molemmissa oppimaarissa pyritaan
samantasoiseen kielen hallintaan, mutta se ei toteutunut
etenkaan ranskassa ja venajassa.
Ranskan ja venajan opiskelu
keskittyy Etela- ja Lansi Suomeen seka kaupunkeihin.
Pitkan venajan opiskelu on
Mies olematonta. Tutkimusvuonna sits luki pitkana vain
nom 250 oppilasta. Ranskan
lukijoita oh 4 000 ja saksan
8 000. Arvioinnissa ollaankin
huolissaan Suomen kielivarannon kapeudesta.
Arviointiin osallistui kevaalla 2002 yhteensa yli 4 000 yhdeksasluokkalaista.
-

Abikurssi luotsaa
syksyn kirjoitulislin
■

Syksyn ylioppilaskirjoituksfin valmistauduttiin viime viikolla englannin ja ruotsin Idelen
preppauskurssilla Joutsan lukiolla. Kansalaisopiston jarjestamalle
kurssille osallistui kolmisenkymmenta lukiolaista.
Kolmatta kertaa jarjestetty kielikurssi on vakiinnuttanut paikkansa kansalaisopiston kurssilistalla, silly kysyntad kurssille tuntuu olev an.
— Ensi kesand on tarkoitus pitaa
taas samanlainen kurssi syksyn
kirjoitusten tukena. Talvella taidot pysyvat ylla koulunkaynnin
ohessa, eika tallaiselle kurssille
ole niinkaan tarvetta ennen ke-

vaan ylioppilaskirjoituksia, kansalaisopiston rehtori Markku
Markkanen selvitti.
Tulevan syksyn abiturientti
Maiju Monto aikoo kirjoittaa
ylioppilaskirjoituksissa
syksyn
englannin, ruotsin ja aidinkielen.
Wly kurssilla han korjaa kirjoituksiin valmistautumistaan.
— En ole oikein ehtinyt lukea
kesalla, kun Olen ollut toissa.
Tana saa ainakin hyvat muistiinpanot, joista voi kerrata ennen kirjoituksia, Monto kaavaili.
Kurssin opettaj ana toimi viime
vuoden tapaan Kati Suuronen.
ILONA SAVITIE

Mazju Monto (oik.) valmistautuu kurssin avulla kirjoituksiin. Opettajana toimii viime vuoden tapaan Kati Suuronen.

Ylioppilaskokelaiden taidot
punnitaan jalleen
111 Syksyn ylioppilaskirjoitukset ovat jalleen pyorahtaneet
kayntiin. Viime viikolla tulevia
ylioppilaita koeteltiin aidinkielen,
reaalin ja englannin kirjallisilla
tehtavilla. Kirjoitukset alkoivat
perinteiseen tapaan vieraiden
kielten kuullunymmartamiskokeilla jo pan viikkoa sitten.
Maanantaina he kirjoittivat toisen aineen aidinkielesta ja tanaan
keskiviikkona nuoret tyostavat
ruotsin kirjallisia tehtavia. Matematiikan knopit ratkotaan tuleva-

na perjantaina ja kirjoitukset paattyvat syksyn osalta maanantaina
vieraan kielen lyhyen oppimaaran
tehtaviin.
Joutsan lukion kolmannella
vuosikurssilla opiskelee 51 ylioppilaskandidaattia. Heista 46 paneutui viime perjantaina englannin tehtaviin Joutsan tyovaentalona.
Vesa Lamberg arvosteli englannin tehtavat odotetun vaikeikSi.
— Kylla se lapi menee, mild. on-

kin paatavoitteeni. Matematiikka
ja reaali ovat vahvoja puoliani, eivat niinkaan kielet, pohti englannista arvosanaa b tavoitteleva
Lamberg.
Jonna Otavankin pyrkimyksena oil ensisijaisesti paasta lapi
englannista. Han luonnehti tehtavien vaikeusasteita tavanomaisiksi. Parhaan tuloksen Otava uskoo
saavansa aidinldelen aineista.
JANNE AIRAKSINEN
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Jonna Otava suhtautuu luottavaisesti englanninkielen taitoonsa. Englannin kirjoitusten jalkeen
Joutsan tyaviientalon pihalta taKirjoitusten vaikeustaso ei hanta ylleitteinyt.
9
—
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C-9 Z. voitettu Vesa Lamberg odottaa
,75
kyseisesta aineesta arvosanaa b.
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Jousitien porssihait
harj oittelivat
osakesij oittamista
;
i

■ Joutsalaiset nuoret(saattWat
hyvinkin lyoda tulevaisuudessa
rahoiksi. Nimittain nykyajan opiskelijat perehdytetaan myos osakesijoittamisen perusteisiin.
Sysman Saastopankin jarjestama sijoituskilpailu antaa lukiolaisille ja ylaasteen 9. luokan oppilaille mandollisuuden harjoitella
ilman riskia osakesijoittamista internetissa. Kilpailija sijoittaa
10.000 euron kuvitteellisen alkupaaoman Helsingin porssissa noteerattuihin paalistan osakkeisiin.
Viime viikolla alkaneeseen ja
nelja kuukautta kestavAan kisaan
seudun kovimman porssihain tittelista osallistuvat Joutsan, Hartolan ja Sysman alueen opiskelijat.
Nuoret voivat omalla siioitussi-

kaupankayntiviikkoa edeltav an
perjantain kurssitaso.
Joutsan lukion rehtori Paavo
Valkonen uskoo, etta osakesdastamisen keinojen on kuuluttava
nykynuoren taitovalikoimaan.
— Kilpailu jarjestetaan nyt toista kertaa nain laajasti. Nuorilta on
tullut hyvaa palautetta, joten iimeisesti osakkeet kiinnostavat,
kertoo
Valkonen.
Ovatko he tulevia parssihaita?
Lukiolaiset Jouni Kokko ja
Joutsan lukion oppilaat Jouni
Kokko ja Antti Lahti tuntuivat Antti Lahti tuijottivat keskittyolevan hyvin kiinnostuneita osa- neina nayttopdatteen lukemia
torstain aloitustilaisuudessa.
kesijoittamisen alkeista.
— Nettisijoittaminen tuntuu
hauskalta puuhalta. Kylla tats voi
vullaan ostaa ja myyda salkkunsa harkita tekevansa myos jatkossa,
osakkeita kolmena eri kertana si- pohtivat Kokko ja Lahti.
ten, etta heille annetaan kAyttiitin
e
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JOUTSAN KUNNASSA
julistetaan haettavaksi
I(
vakinaista tayttamista varten
1.1.2003 alkaen

REHTOR1N VIRKA Joutsan lukiossa
Joutsan Iukio on Paijanteen itapuolella, hyvien !likenneyhteyksien varrella toimiva monipuolinen yleislukio,
jossa on tam hetkella 153 opiskelijaa viiden kunnan alueelta. Lukion kotisivulta www.joutsa.fi/lukio saa Iisatietoa
koulusta.
Hakemukset, joihin on Iiitettava mukaan kelpoisuutta
osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo on
toimitettava Joutsan sivistyslautakunnalle viimeistaan
25.10.2002 os. PL 20, 19651 JOUTSA. Aiemmat hakemukset otetaan huomioon. Virkaan valitun on toimitettava
sivistySlautakunnalle hyvaksyttava Iaakarintodistus terveydentilastaan viimeistaan 30 paivan kuluttua valitsemispaatoksen tiedoksisaannista.
Tiedustelut rehtori Paavo Valkonen puh. (014) 8801 145
tai sivistystoimenjohtaja Jorma Makinen (014) 8801 130
tai 040 592 4021.
Sivistyslautakunta
Joutsassa 14.9.2002

Kari T

Joutsan lukion rehtorin
virkaan 12 hakijaa, ' 2,74: 72e/

awe... 411 .:
Joutsan lukion rehtorinviran jatkettu hakuaika toi yh
teensa kaksitoista hakijaa. Sivistyslautakunta on jo haastatellut hakijoista kolme ja kutsuu haastatteluun yield ainakin
kaksi hakijaa ennen valinnan tekernista.
Rehtorin virkaan kuuluu opetusvelvollisuutta 4-11 tuntia, kaytannossa noin kymmenen tuntia viikossa. Hakijoilta
ei ole edellytetty tiettya oppiainetta, mutta sivistysjohtaja
Jorma Makisen mukaan valintaan tulee vaikuttamaan yhtend tekijana se, miten valittava soveltuu olemassa olevaan
opettajakenttaan. Nykyinen rehtori Paavo Valkonen opettaa
historiaa.
Virkaa ovat hakeneet: Seppo Ragnar Degerman, Veli Tapani Huikko, Lea Tuulikki Kuusilehto, Riitta Annikki Lonka, Sami Kristian Malinen, Markku Olavi Markkanen, Elina Kristiina Pitkanen, Osmo Antero Polas, Ari Matti Juhani Remes, Jouko Johannes Saatela, Helena Tompuri ja Antti Tapio Aarimaa.

Rehtorin hakua
jatketaan
■ Joutsan lukion rehtorin viran
hakuaikaa on pidennetty. Virka
on julistettu haettavaksi ja alkuperaiseen hakuaikaan mennessa saatiin kymmenen hakemusta. Haw=
aikaa on p p tetty jatkaa 25.10.
anti. — 2._
MARKKU PARKKONEN

REHTORIN VIRKA Joutsan lukiossa
hakua jatketaaL
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12 haki lukion
rehtoriksti
■ Joutsan lukion rehtorin virkaa on hakenut jatketun hakuajan
jalkeen kaikkiaan 12 henkiloa. Sivistyslautakunta haastattelee neljaa hakijaa ja tehnee paatoksen
rehtorista viimeistaan ensi viikolI a.
Hakijat ovat: FK Seppo Degerman (s. 1949) (lukion rehtorikokemusta lahes 20 vuotta); Kemi*ven lukion tuntiopettaja (yli
20 vuotta rehtorikokemusta), FK
Tapani Hulkko (1942); FK Lea
Kuusilehto (1951) (sapattivapaalla, 11 vuotta rehtorikokemusta); Sulkavan lukion ja peruskoulun thdinkielen ja kirjallisuuden
vanhempi lehtori seka apulaisrehtori, FK Riitta Lonka (1950);
VM Sami Malinen (1976); Joutsan kansalaisopiston rehtori ja peruskoulun ja lukion tuntiopettaja,
FM Markku Markkanen (1970);
Rantasalmen lukion vanhempi
lehtori, FK Elina Pitkanen
(1951); Jyvaskylan lyseon lukion
paatoiminen tuntiopettaja, LK
Osmo Polas (1962); Ita-Hatneen
aikuislukion opettaja, FK An Remes (1958); liikunnan ja terveystiedon seka kaupallisten aineiden
tuntiopettaja Loimaalla, LM Jouko Saatela; Lapin yliopiston koulutuspaallikko, KM Helena Tompurl seka Mantyharjun lukion,
peruskoulun ja kansalaisopiston
musiikin lehtori, musiikinopettaja
Antti Adrimaa (1955).
Sivistyslautakunta haastattelee
hakijoista Lea Kuusilehtoa, Riitta
Lonkaa, Osmo Polasta ja Seppo
Degermania.
MARKKU PARKKONEN

Sivistyslautakunta on tarkean valinnan edessa
Pdakirjoitus 30.1 0.2002

REHTORIN valinnassa 12 hakijan joukossa joudutaan punnitsemaan muun muassa tyOkokemusta ja persoonallisuutta. Pienessa koulussa valintaan tuo oman painonsa myos tulevan rehtorin oma oppiaine ja
miten se sopii koulun muihin opetusjarjes 7

tarkeampi kysymys on luonnollisesti kyky
ja halu kehittaa lukiota. Rehtorin tulee olla
paitsi rautainen kouluihminen, myos lukion
JOUTSAN lukion rehtori vaihtuu vuomarkkinamies tai -nainen. Nykypaivand ja
den vaihteessa, kun nykyinen rehtori Paavo
etenkin pienella paikkakunnalla koulun ja
Valkonen jaa elakkeelle. Joutsan sivistysymparoivan yhteison tulisi olla mandollilautakunta valinnee Valkosen seuraajan
telyihn.Svsaukhteln simman paljon vuorovaikutuksessa.
viimeistaan ensi viikolla. Lautakunta onkin kutsumat nelja henkiloa edustavat historiLUKION tulevaisuus nayttaa Valkosen
varsin tarkean valinnan edessa: lukio on an, englannin kielen, suomen kielen ja lii- rehtorikauden jalkeen olosuhteisiin nanden
yksi tarkeimpia Joutsan vetovoimatekijOita kunnan osaamista, joten valinnan varaa ai- hyvalta. Alueen vaestokadosta huolimatta
ja rehtori luonnollisesti ratkaisevassa ase- nakin aineiden suhteen on.
oppilasmaarat eivat ole pudonneet, eika
massa lukion kehityksen kannalta.
TULEVAN rehtorin omaa padainetta Joutsan lukio muutenkaan kuulu maamme
pienimpien lukioiden joukkoon. Koulun ulkopuoliset tahot tarjoavat monesti lukion
pelastukseksi erikoistumista. Lukio itse on
tarjonnut pienia erikoiskursseja, mutta padosin halunnut pysyd hyvana yleislukiona.
Erikoistumisella kylla saisi kovasti mainetta, mutta ei se ratkaise koulun perusongelmia. Kokemuksen mukaan lukion nykyinen
linja on ollut hyva.

Koulun taso
tarkea asia
■ Joutsan Seudun nettikyselyn mukaan

MARKKU PARKKONEN

vastaajat pitavat tulevan lukion rehtorin
tarkeimpana tehtavana koulun tason yllapitamista. Perati 67,3 prosentin mielesta rehtorin tarkein ominaisuus on kyky pitaa ylla
koulun tasoa. Kykya oppilashankintaan piti
tarkeimpana 23,1 prosenttia ja yhteydenpitokykya koulun ulkopuolisiin tahoihin 9,6
prosenttia. Kyselyyn vastasi 52 henkiloa.

Seppo Degerman lukion rehtoriksi
■

Joutsan sivistyslautakunta
valitsi viime viikon tiistai-iltana
yksimielisesti Joutsan lukion uudeksi rehtoriksi filosofian kandidaatti Seppo Degermanin, 53.
Degermanilla on opettajakokemusta peruskoulussa ja lukiossa
yli 28 vuotta, josta lukion rehtorina yli 19 vuotta. Hanen opetusalansa on historia, kuten nykyisellakin rehtorilla Paavo Valkosella.

Talla hetkella Degerman toimii
Pielavedella lukion rehtorina ja
sivistystoimen osastopaallikkiina.
Degerman aloittaa rehtorina Joutsassa vuoden vaihteen jalkeen.
Tosin Pielaveden sivistystoimen
jarjestelyt saattavat aiheuttaa aikatauluun muutoksia.
Joutsan kunnanhallitus hyvaksyi Seppo Degeimanin palkkauksen henkilostettoimikunnan esi-

tyksen mukaisesti. Degermanin
palkaksi hyvaksyttiin 4.600 euroa
kuukaudessa. Opetusvelvollisuutta rehtorille tulee 8-10 tuntia viikossa.
V arasijoille sivistyslautakunta
valitsi jarjestyksessa Ritva Lonkan, Lea Kuusilehdon ja Osmo
Polaksen.
MARKKU PARKKONEN
` i‘j,/
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Kansalaisopiston
rehtori Markku
Markkanen irtisanoutui

■ Joutsan kansalaisopiston
rehtori Markku Markkanen on
irtisanoutunut tehtavastaan 1.1.
2003 alkaen. Markkanen siirtyy
vaimonsa Stina Markkasen
kanssa Jukolan perhekodin vanhemmiksi Mantyharjulle. Rehtori
Markkanen otti Oman vuoksi kansalaisopistoon liittyvista toistaan
virkavapaata jo kuluneen vuoden

lokakuusta alkaen. Viransijaisena
rehtorina taman vuoden loppuun
toimii toistaiseksi Satu Hiekkala
Toivakasta. Uuden rehtorin valinnan aikataulu on toistaiseksi auki.
Lukion rehtorivalinta etenee
suotuisasti. Virkaan valittu Seppo
Degerman on suullisesti ilmoittanut ottavansa tehtavan vastaan.
JANNE AIRAKSINEN

Suomen nuorison YK-edustaja Heini Utunen kertoi viime torstaina Joutsan lukiolaisille maailmanjarjeston tehteivista.

Suomen nuorten YK-edustaja
vieraili joutsassa
111 Suomalaisen nuorison YK-edustaja
Heini Utunen vieraili viime torstaina Joutsan lukiolla. Utunen kertoi lukiolaisille
nuorisoedustajan tehtavista seka ylipaansa
Yhdistyneiden Kansakuntien toiminta-ajatuksesta. YK-nuorisoedustaja on mukana
kaikessa paatoksenteossa maassamme,
mika koskee nuorisoa ja Suomen valtiota.
. Nain ollen han istuu tarvittaessa Helsingin
herrojen kanssa nun ministerioiden kuin
erilaisten valiokuntienkin kokouksissa. Lokakuussa Utunen osallistui kolmiviikkoiseen YK:n yleiskokoukseen New Yorkissa.

— Olen kaynyt YK-tehtavissa jokaisella
maapallon mantereella. Jarjeston tehtavana
on edistaa rauhaa ja ihmisoikeuksia. Minulle on tyoni ohessa selvinnyt, etta Pohjoismaat kuuluvat niiden harvojen jasenmaiden
joukkoon, jotka eivat riko naita jarjeston
perustamisasialdrjaan merkittyja. saantoj a
vastaan. Esimerkiksi Yhdysvallat teloittaa
ihmisia., jotka eivat ole edes
muistutti Utunen.
tr.

d=stio.

JANNE AIRAKINEN

Joutsan lukion nettisivut
ker .... vat jatkuvasti kavij oita
C14
Joutsan lukio kotisivut ouf

kuttelevat paivittain sivuilleen lahes 100-200 kiinnostunutta kavijaa. Internet-sivuston yllapitaja,
lehtori seka tietotekniikan opettaja Keijo Kurki on tehnyt pitkaa
paivatyota vuodesta 1996 alkaen
sivustojen parissa.
Kehitysta on tapahtunut vuosi-

en varrella huomattavasti. Alunperin verkkoherra Kurki teki sivuston taydellisesti silloisella
koodausohjelmalla.
Alkuperainen idea tuli atkalan kursseilta. Ensimmaista kertaa kotisivut olivat selaamisvalmiudessa huhtikuussa 1996. Nykyisin kotisivujen tekeminen ja
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4*

-

71

—

yllapitaminen on huomattavasti
helpompaa kuin tuolloin, kertoo
Kurki.
Lukion kotisivut ovat erittain
sisaltorikkaat. Sivuilta loytyy erittain paljon, erilaista selattavaa.
Ajankohtaista ja vakavaa, mutta
myos viihteellista ja "keventa
vaa.".
Viime aikojen uutuutena sivuilta on loydettavissa kaikkien
lukiosta valmistuneiden ylioppilaiden luokkakuvat nimien kera,
seka myos suuri nippu vanhoja
opettajienkuviakin.
Jopa ensimmaisten, vuoden
1964 ylioppilaiden kuvat loytyvat
verkosta. Joutsan lukion kotisivut
tarjoavat ainoana lukiosivustona
Suomessa lahes ainutlaatuista
multimediaa muun muassa ylioppilas- ja oppilaskonserttivideoiden muodossa.
Lukion opiskelijat ovat ottaneet erittain aktiivisesti vastaan
myos keskustelufoorumin, jossa
on keskusteltu nun tarkeista kuin
tyhjanpaivaisista asioista.
Tarkeaa on kuitenkin se, eta
opiskelijat pysyvat aktiivisina internetin kayttajina, ja haluavat
tuoda ideoitaan ja mielipiteitaan
julki. Keskustelufoorumi antaa
hyvan mandollisuuden hyvien
mielipiteiden ilmaisuun.
Aika nayttaa kuinka sivuja

r
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kehitetaan, toteaa kotisivustosta
ylpea Kurki.
Lukion kotisivut loydat internet-osoitteesta www.joutsalifiukio.
OTTO SUURONEN

Lukiot
erikoistuneet
SuurimmaSsa osassa maamme
lukioissa oppilaille on tarjolla
jokin erikoisaine, jolla houkutellaan lisaa oppilaita. Ita-Hameesta varsinainen erikoislukio
puuttuu.
gyif
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eta-Hameesta"
puuttuu erikoislukio
Suurin osa Suomen lukioista tarjoaa muutakin kuin perinteisia lukioaineita. Erityisesti maaseutukunnat kalastelevat erikoistumisella oppilaita.
Erikoistuminen lisaa lukion houkuttelevuutta ja tuo lukioon lisaa oppilaita ja kunnalle rahaa.
Esimerkiksi Keski-Suomen 35 nuorisolukiosta vain kolme ilmoittautuu
yleislukioksi. Opetusministerion
myontama erityinen koulutustehtava
on kolmella Keski-Suomen lukiolla.
Muiden lukioiden painopisteet
ovat niiden omia linjativetoja, joihin
ei tarvita ministerion lupaa. Lukioissa on tarjolla muun muassa ratsastusta, ilmailua, elokuvia, lentopalloa,
yrittajyytta ja pesapalloa.

Lukiolla juhlitaan
abej a ja vanhoj a
Joutsan lukion loppuviildw-sujuu karkeloinnin ja juhlinnan merkeissa. Keskiviikkoillan potkiaisissa nuoremmat ikaluokat antavat abeille UM& koulusta. Penkkaripaivand, eli torstaina, on abien
vuoro hassuttaa nuorempiaan.
Penkkarit padttyvat perinteiseen
abiajeluun iltapaivalla kirkonkyland.
Perjantaina juhlimisvuorossa
ovat lukion toisen vuosikurssin
opiskelijat, jotka viettdvat "vanhojen paivad". Lukiolla jarjestetaan iltapaivalla juhlalliset vanhojen tanssit. Jatkoille lukiolaiset
suuntaavat Joutsenlammen
myyn yhdessa Sysman lukion
kanssa.
/ 3/Z
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Joutokanava
Su 24.2. klo 18 Vanhojenpaivan tanssit.
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Ita-Hameessakin on keskusteltu lukioiden erikoistumisesta, mutta siind
ei ole paasty sanoista tekoihin. Erityisesti Joutsan ja Sysman lukiot kaipaisivat lisaa oppilaita.
Heinolakin valitsi erikoistumisen
sijasta yhden suuren lukion. Toisena
vaihtoehtona olisi voinut olla molempien lukioiden sailyttaminen itsendisena, j olloin toisesta lukiosta olisi
tehty ns. erikoislukio.
Lukioverkon sailyttaminen suhteellisen tiheand on tarkeda. Se edesauttaa nuorten hakeutumista jatkokoulutukseen ja mandollistaa sen, ettei nuorten tarvitse muuttaa kotoa

heti peruskoulun jalkeen ja etteivat
koulumatkat muodostu pitkiksi.
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Sijoittajakisassa tarvittiin
tietoa ja vahan tuuriakin
Joutsan lukion ja Sysman Saastopankin
jarjestaman sijoittajakilpailun voittajat palkittiin toissa viikolla pankin jarjestamassa
sijoittajaillassa. Joutsan lukiosta kisaan
osallistui 12 nuorta ja parhaiten kuvitteellista sijoitussalkkuaan kasvatti joulukuusta
helmikuuhun kestaneena kilpailuaikana
joutsalainen Mikko Onali.
Onalin 10.000 euron osakesalkun arvo
kasvoi kolmessa kuukaudessa 12,91 prosenttia. Toiseksi paasi hartolalainen Heikki
Kilisma 12,83 prosentin tuotolla ja kolmanneksi joutsalainen Aki Salonen 11,61
prosentin tuotolla.
Kilpailun osallistujat valitsivat joulukuun alussa piirssin padlista1ta 3-5 yhtion
osakkeita 10.000 euron arvosta. Helmikuun
lopussa kunkin kilpailijan kuvitteellisen si-

joituksen arvo laskettiin uudestaan. Kilpailijat eivat saaneet vaihtaa sijoitusvalintaansa kilpailun aikana.
Sysman Saastopankin Joutsan konttorin
johtaja Matti Virtanen piti voittajakolmikon tuottoprosentteja varsin hyvina, semminkin kun porssi-indeksissa ei ole ollut
mitaan selkeda ylamaked.
Voittajat arvioivat menestyksen vaatineen seka taitoa etta tuuria. Kolmikon salkuista loytyi muun muassa Partekin,
UPM:n ja Fortumin osakkeita.
Kilpailussa Joutsan lukiolaisista seitseman kilpailijan osakesalkku paatyi kolmessa kuukaudessa plussalle ja viiden kilpailijan salkku miinukselle.
MARKKU PARKKONEN

Sijoittajakilpailussa parhaiten piirjasiveit Aki Salonen (vas.), Mikko Onali ja Heikki
Kuisma.

Joutsan kunnassa julistetaan haettavaksi

Vakinaista tayttdmista varten I. 8. 2002 alkaen

— REHTORIN VIRKA Joutsan-Luhangan ylaasteella.
— TYTTOJEN LIIKUNNAN OPETTAJAN
Joutsan-Luhangan ylaasteella ja Joutsan lukiossa.

— KUVAAMATAIDON TUNTIOPETTAJAN TOIMI
Joutsan-Luhangan ylaasteella ja Joutsan lukiossa.
Hakemukset joihin on Iiitettava mukaan kelpoisuutta osoittavat todistukset ja nimikirjanote tai ansioluettelo on toimitetteva Joutsan
sivistyslautakunnalle viimeistaan 26. 4. 2002 os. PL 20, 19651 Joutsa. Virkaan valitun on toimitettava sivistyslautakunnalle hyvaksyttava laakarintodistus terveydentilastaan viimeistaan 30 paivan kuluttua valitsemispdatoksen tiedoksisaannista. Tiedustelut sivistystoimenjohtaja (014) 880 1130.
Joutsassa 18. 3. 2002

Sivistyslautakunta
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LUOKKAKOKOUS

joutsan
lukiosta 38
valkolakkia
Joutsan lukiolla lakitetaan Elina Aarnio,
Katja Haikarainen;
Hanna Hauvala, Anna
Hyvarinen, Saila Hyytiainen, Ilona Hakkinen, Tuomas Uayrinen,
Antti Jarvinen, Riikka
Kiiski, Riina Kilpinen,
Jenni Laakso, Tarja
Laitinen, Sanna Lehtosalo, Amu Markkanen,
Johanna Mattila, Jenni
Maunula, Mikko E.
Makinen, Kati Norola,
Katri Oksa, Heli Parhiala, Heikki' Peltonen,
Veera Peltoniemi, Milla Palvimaki, Katariina
Rannaste, Kati Riihimaid, Maija Riitaoja,
Jussi Sakomaa, Mikko
Salmiluoto, Risto Salonen, Tuula Sarikka,
Kalle Schnitzer, Ruut
Selkainaho, Teemu Sipilainen, Ilkka Sukanen, Terhi Tuukkanen,
Saila Valkonen, Antti
Vekkeli, Antero Weijo.
JUKKA HUIKKO

Vuoden 1972
ylioppilaat
luovuttavat
stipendin
Kevaalla 1972 Joutsan yhteiskoulusta (JYK), nykyisesta luki
osta, maailmalle lahteneet ylioppilaat ovat luovuttaneet 202 euron
suuruisen stipendin jaettavaksi
tana kevaana ylioppilaaksi kirjoittavalle Joutsan lukion oppilaalle.
Stipendi toivotaan luovutettavan
henkilolle, joka on ansioitunut yhteishengen luojana ja valittaa yhteisista asioista.
30 vuotta takaperin ylioppilaaksi kirjoittaneet stipendin lahjoittajat kokoontuvat luokkakokoukseen kesakuun alussa. He pitavat lukioajan jalkeisia kokoontumisia tarkeind ja toivovat, etta stipendin saaja innostuisi kutsumaan
opiskelukumppaninsa myohemmin kokoon.
JuKKA HUIKKO

Vuoden 1972 abiturientit ja ylioppilaat kokoontuvat
3o-vuotisjuhlakokoukseen Huttulaan 8.6.2002 klo 13.00.
Tule mukaan
H

—

laita sana kiertarnafin

Ilmoittele tulostasi 31.5.2002 mennessa
Eine Rosenberg-Riihimaki
Elia Salo
Maritta Akman-Mustonen
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Luokkakokous
30 vuoden takaa
■ Vuoden 1972 abit ja ylioppilaat kokoontuiv at kesakuun alussa
Huttulaan 30-vuotisluokkakokoukseen. Paikalla oli perati kolmisenkymmenta oppilasta ja seitseman opettajaa. Kaukaisin vieras

oli Egyptista ulkoministerion
rnistaan saapunut Inkeri Virtanen. _
Syomisen ja illanvieton ohessa
luokkakokouslaiset
tutustuiv at
myos v . I an Aopinahjons a nykytilaan.
V —0 2.

JOUTSAN LUKION

LAKKIAIS- JA KEVATJUHLA
LA

1.6.2002 KLO 11.00 LUKIOLLA

Oppilastoiden nayttely juhian yhteydessa.
Ylioppilaiden laheiset tervetulleita juhlaan !

o2.

Ovatko luokkakokoukset haviava perinne?
Kymmenen-kaksikymmentä vuotta sitten eri koulumuotojen luokkakokoukset olivat
suosittuja kohtaamisia. Niiden
jarjestamisessa vallitsi jopa
kaytanto. Kirjo vaihteli keski- ja peruskoululuokista ylioppilasluokkiin. Kokouksia
oli paljon.
Nyt vaikuttaa kuin olisi tarvetta deflaatioon. Pitaisiko haviava perinne nostaa uudelleen
kukkaan vai antaa sille nuijanukutus ?
Osallistuin kesalla opettajana Joutsan yo-luokkien 30vuotismeetingiin. Siind kohtasi
runsas puolet valkolaki saaneista. Sää suosi ja hymy oli
herkassa.
Esittelykierros ohi kuin tari-

sa ilandutti erikoisesti luokan
menestys seka eri koulutuksien
ja ammattien kirjo.
Tilaisuudessa viehatti halu
avautua, tulla uudelleen tutuksi. Samalla arvelutti koulumuistojen kiharainen sikerma.
Kaikki eivat kuuluneet muistojen aarteistoon. Punainen
kortti olisi vilahtanut joissakin akteissa.
Paallimmaisena jai kaihoisa
mieli kiitoksen kukkasin. Ehka
luokkakokouksilla olisi edelleen sosiaalinen tilaus. Ne tarjoavat tilaisuuden palata juut

ierfxwt,
Kirjoittaja toivoo luokkakokousperinteen jatkuvan.

na luokan elamasta valkola-

kista ammattiin. Kohtaamises-

LuokkakoKoukset,
haviava perinne?
Parikymmenta vuotta sitten eri
koulumuotojen luokkakokoukset
olivat suosittuja kohtaamisia.
Niiden jarj estamisessa vallitsi jopa villi kaytanto. Kirjo vaihteli
keskikoulusta, peruskoulusta ylioppilasluokkien kautta ammattiin
valmistumiseen. Niita ohi aivan
inflaatioon saakka.
Nyt vaikuttaa kuin olisi tarvetta devalvaatioon.Vai pitaisiko
vidvd perinne ehostaa uudelleen
kukkaan? Vai sdannOsteild kymmenvuotiskohtaamisiksi? Vai antaa nuijanukutus?
Osallistuin kesdkuussa opettajana Joutsan yo-luokkien 30-vuotismeetingiin.
Siind kohtasivat ja tapasivat
runsas puolet valkolakeista vuodelta 1972. Sää suosi, hymy oli
herkassa. Esittelykierros oli kuin
story luokan eldmasta valkolakista ammattiin. Nuoresta aikuisista

suuren ikaluokan uusiin odotuksiin. Kohtaamisessa erityisesti
ilandutti luokan menestys koulutuksien ja ammattien kirjosta ja
alalla etenemisessa. Heidan kotija perheolonsa kiinostivat. Halu
avautua, tulla uudelleen "tutuksi"
viehatti. Koulumuistojen kiharainen sikerma miellytti, osin arvelutti. Eivat ne kaikki enda kullanneet muistojen aarteistoa. Punainen kortti olisi vilahtanut joissakin tapauksissa.
Kuullun ja nandyn perusteella
vaikuttaa kuitenkin silta, etta
luokkakokoukset alkavat olla katoava perinne. Ehka niilla olisi
edelleen tilausta ihmissuhteiden
ruokinnassa tai ainakin "keinolannoituksessa".
LAS SE RONKA
iiik.op., rehtori evp

Joutsaflyvaskyld
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Mediakurssin
lopputyo
Taman aukeaman juttukokonaisuuden ovat toteuttaneet Joutsan lukion mediakurs silai s et. Kuvassa
vasemmalta Elina Lepisto,
Ville Kamppi, Emma Pankalainen, Tarja Lang, Hiski
Gronstrand, Tanja Viinikainen ja Otto Suuronen.

Kuvassa nuksulaisia vasemmalta oikealle: Jani Heiskanen, Kalle Holttii, Jaakko Lepisto ja Emma Pankalainen poikkeuksellisesti kokoontumassa kirjastossa. Kuvasta puuttuvat Elina Lepisto sekii Kati Kivisaari.

NuK-Su toimii
myos Joutsassa

,Tc

Rehtorit Wilkie() ja Lahti perdankuuluttavat toimenpiteita

Koulumaen liikenneturvallisuus
kaipaisi pikaista viilailua

Pnivittiiin noin 80 ala-asteen pientii oppilasta vierailee
ylittarnaein valitettavan vilkasliikenteisen Koulutien.

Koulumaen
vaaranpaikat
• Pohvinrinteen koulun ylapihalta Jousitielle johtava reitti. Kapealla tiella on kaksisuuntainen
liikenne ja joukossa paljon kevyttä liikennetta. Valtaosin nuoria
ala-astelaisia.
• Pohvinrinteen koulu ylapihalle johtavan Lien ja Jousitien risteys. Moni autoilija oikaisee ja
ajaa suojatien lapi kaantyessaan
oikealle, koska korokkeiden kiertaminen tekisi risteyksesta muuten erittain tiukan.
• Koulutien ja Jousitien risteys. Jousitien suuntainen kevyen
liikenteen vayla ylittaa Koulutien.
Ei suojatieta.
• Ylaasteelta lukiolle johtava
kulkureitti. Koulutien ylityksen
kohdalla suojatie merkattu likennemerkeilla, mutta ei ajoratamaalauksilla. Reitti kulkee lukion
parkkipaikan lapi.

/
ruokailemassli -le jou tuvat matkallaan
. • Lapikulkeva liikenne. Vaikka Koulutien ja Kaivokujan lapikulku on liikennemerkilla kielletty, sita ei kaytannossa noudateta.
Valvontaa hankaloittaa se, etta
kulku esimerldksi julkisille tenniskentalle tai lukion pihaan on
luonnollisesti sallittu.
• Lukion pihan lapikulkuliikenne.
• Savontien ylitys. Savontiella
kaksi suojatieta ylittamista Varten.
Molempien
ajoratamaalaukset
ovat heikosfi erotettavissa.
• Ajonopeudet
Koiravuoren ja Pertunmaantien
suunnalta tulevan liikenteen ajonopeudet nousevat helposti laskettaessa Koulumakea alas. Alueella useita koululaisten ja opiskelijoiden suosimia suojateita. Lisaksi Jousitien varrella kaksi opiskelijoiden kä ttamaa linja-autoPYsakkia.

Joutsan kirjastossa
abien satukuvitusta
Joutsan lukion kolmannen
luokan kuvaamataitoryhma
on kurssinsa lopputyona pystyttanyt nayttelyn kirjastoon.
Nayttelylle on annettu nimi
"Satumaista", koska maalausten ja piirrosten aiheina ovat
novelli Keijukuningatar seka
muut sadut.
Nayttelyn tyot ovat kokeellisia ja niita on tehty monilla
tekniikoilla kuten oljyvareilla,
linkokohopainannalla,
painannalla, akryylivareilla.,
lyijykynalla ja hiile11a.
Kuvien rinnalla on myos
sanallista viestintaa lainauksina aiheina olleista tarinoista.
Nayttely on avoinna kirjaston aukioloaikoina 28.11. asti.

Joutsan lukion abien lopputyonaan tekemia kuvia on esilla
q44.,
kirjastossa.
4:1

Abien nakemys taiteesta
on satumainen
■ Joutsan lukion abien kuvaa-

mataidon kurssin Satumaistandyttely on avattu kirjaston tiloissa. Kyseessa on syksyn ajan kestaneen kurssin pdattotyo, ja ilahduttavaa on, etteivat nuoret ole
tyyliratkaisuissaan menneet aidan
matalimmalta kohdalta yli.
Kannustin heita eri tyyleja
kokeilevaan kuvailmaisuun. Tyylikirjo olikin ihan mukavan laaja,
koska oppilaiden Wita on toteutettu oljy-, akryyli- ja kuivapastellivdrein sekd lyijykynatekniikalla.
Etenkin
kuivapastellitekniikka
osoittautui suosituksi, luonnehtii
kuvaamataitoa lukiolla ja ylaasteella opettava Mira Nieminen
kurssin satoa.
Oppilaat saivat valita pdattotyonsd aiheen kolmesta teemasta:
antiikin myyteistd, Keijukuningas-satunovellin herattamista ajatuksista seka hyvan ja pahan taistelusta. Nayttelyn Widen yleisilmeesta syntyykin hyvin fantasia-

Laura Dammertin enkeli on apealla mielella PilatOs-teoksessa.
mainen vaikutelma, joten Satumaista-nimed voidaan pitdd osuvana valintana.
JANNE AIRAKSINEN

Kutsumme sotiemme veteraanit
(avedavustaja) kunniavieraiksi lukion

ITSENAISWSJURAKONSEPTIIIN
to 5.12.2002-klo 13.15 lukiolle.
Lukion opettajat ja oppilaskunta f (511/11
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Keski-Suomen Maanpuolustaja

Veteraanit kunniavieraina
Joutsan lukion
itsenaisyyjuhlakonsertissa
Jo neljannen kerran Joutsan sotiemme veteraanit oli
kutsuttu lukion itsenaisyysjuhlien kunniavieraiksi.
Lukion oppilaskunta ja
opettajat olivat halunneet
kiittaa MIA tavoin veteraaneja siita, etta on saatu
opettaa ja opiskella vapaassa, itsendisessa Suomessa.

Veteraaneja oh jaksanut tulla paikalle yllattavan paijon. Heidat toivotti tervetulleiksi tilaisuuteen oppilaskunnan puheenjohtaja Kalle
Mud vakuuttaen nuorten jatkavan omalta osaltaan veteraanien
perinteita.
Monipuolisessa konserttiohjelmassa oli musiikkia eri vuosilta
Markus Tuomisen ohjaaman lukion kuoron ja useiden opiskelijain esittamana. Musiikin lomassa

kaksi valinnaisliikunnan tanssiesitysta toi esimerkin musiikin ja liikunnan yhdistamisesta.
Veteraanien vuonna 2000 alullepaneman Vapauden viestin vaihto sanomineen abeilta toisen vuoden opiskelijoille toi selkeasti
kunniavieraiden ajatukset nuorten
tietoon.
Lopuksi rehtori Paavovalkonen
kiitti sotiemme veteraaneja yhteistyosta. Se on tuonut monin tavoin

nykynuorille terveiset niilta nuo
rilta, joiden nuoruudesta osa kulu
sodissa.
Yhteisesti lauletun Maammelaulun jalkeen veteraanit ja nuoret
nauttivat itsendisyysjuhlakahvit.

Paavo Valkonen

Suomi 85 vuottakuntotempaus
Joutsassa

Itsenaisyysjuhlakonsertin yleisoa Joutsan lukiolia.

Joutsan Reserviupseerikerho sai
Suomi 85 vuotta-kuntotapahtuman aahaksi kuokkavieraa n
parinkymmenen asteen pall
joka pienensi kuntoilijof
koa huomattavasti, vaikka huurteinen maisena talvisessa auringossa oh muuten parhaimmiillaan.
Pakkasesta huolimatta kovim;
mat kuntoilijat kirjauttivat Suomi-neidon onnittelukirjaan isoja
lukuja: Jukka Kauranen 55 km ja
Keijo Kurki 43 km. Joukkueista
vain Pohvinrinteen opettajat ja lukion opettajat saivat kumpikin 85
km tayteen. Samalla osallistujat
kartuttivat sotaveteraanien kerdysta vapaaehtoisella osallistumismaksulla.

Seppo Degerman
aloittaa rehtorina
helmikuun alusta

■ Joutsan lukion uudeksi rehtoriksi valittu Pielaveden lukion
rehtori Seppo Degerman aloittaa
Joutsassa helmikuun alusta. Paavo Valkonen hoitaa rehtorin tehtavia yield tammikuun ajan.

7‘C 4-1.2.MA_,15RKKU PARKKONEN

Lukiolaisetkin juhlivat
itsenaiswtta
Joutsan lukiolla juhlistettiin Suomen itsendisyyspdiva jo
juhlapiiivan aattona 5.12. jarjestetyllii juhlakonsertilla. Lukuisien musiikkiesitysten lisdksi konsertissa niihtiin mylis tanssia, iota esitti ykkosluokkalaisten valinnaisliikuntaryhmd.
Ryhman itse suunnitteleman esityksen nimi oli " Lumi ja valo" .
Konserttiin oli kutsuttu kunniavieraiksi sotiemme veteraanit.
Konsertin yhteydessa abit luovuttivat kakkosluokkalaisille veteraanien vuonna 2000 liikkeelle laittaman "Vapauden viestin" .
2 --()

OppilaitosyhteistyOsta lisaa puhtia
Pookirjoitus 12.2.2003
YHTEISTYO lahiseudun oppilaitosten
kanssa on nousemassa yha tarkeampaan
asemaan Joutsankin seudulla. Leivonmakiset ovat tehneet ammattikorkeakoulun
kanssa varsin mittavaa yhteistyota suomatkailun kehittamisessa. Joutsan Joutopaivat
sai vastikaan ammattikorkeakoulun opiskelijoilta opinnaytetyon yhteydessa syntyneen opaskansion kesajuhlan ruokahuollosta. Yksityisista yritt5jista ainakin Joutsassa viime vuonna vuoden yrittajana palrati 370.000 euroa.
TUNTUU silta, etta oppilaitoksissa on
kylla mielenkiintoa ja resursseja yhteistyohon, kunhan kunnat ja yritykset osaavat
kayttaa mandollisuudet hyvakseen. Joutopaivien jarjestelytoimikunnan piirissa todettiin onnistuneen ruokahuoltoyhteistyon
paatteeksi, etta vastaavia kuvioita pitaisi
kunnassa hyodyntaa huomattavasti enemman. Oppia yhteistyiihon loytyy lahikunnistakin, kuten Mantyharjulta.
AMMATILLISET oppilaitokset ja etenkin ammattikorkeakoulut tuntuvat tans paivana hyvin yhteistyiihaluisilta, mutta unoh-

kittu Erja Raittinen on kertonut kokeneensa oppilaitosyhteistyiin hyvin hedelinalliseksi.
TANA paivana useimpien koulujen tavoitteena on nakya mytis ymparoivassa yhteiskunnassa. Etenkin ammatillisissa oppilaitoksissa on luonnollista, etta yhteytta
tyonantajiin pyritaan pitamaan mandollisimman paljon. Yksi esimerkki tallaisesta
on Mantyharjun kunnan ja Mikkelin ammattikorkeakoulun aloittama yhteistyo
maanlayton suunnitteluprojektissa. Merkittavaksi Mantyharjun projektin tekee sen
laajuus. Hankkeen kokonaisbudjetti on pe-
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taa ei kannata myoskaan omaa oppilaitostamme, Joutsan lukiota. Lukiolla on varmasti tarkoitus jatkossakin, myos uuden
rehtorin aikana, olla mukana paikkakunnan
elamassa. Erilaisia yhteistyokuvioita on jo
olemassa muun muassa paikallisten pankkien ja paikallislehden kanssa. Uusia ideoita kannattaa hakea rohkeasti, silla oppilaitosyhteistyota tehneet tietavat siita syntyvan arvaamattomiakin etuja.
_...0,3MARKKU PARKKONEN

Joutsan sivistyslautakunta
ei yhdista reptofirivirkoja
,y44y-ttisir.na

Joutsan sivistyslautakunta olekaan rehtorin virkaa, vaan
on pitkan keskustelun jalkeen rehtorin tehtavia hoidetaan
pitka joululoma
tullut siihen tulokseen, etta lu- luokanopettajalle maarattyna
Sivistyslautakunta hyvaksyi
kio, Pohvinrinteen koulu ja erillistehtavana. SivistyslautaJoutsan-Luhangan ylaaste tar- kunta paatti nimeta Pohvinrin- ensi Joutsan koululaitoksen
vitsevat kukin oman rehtorin- teen koulun rehtoriksi Vesa tyo- ja loma-ajat ensi lukuvuodeksi. Syyslukukausi alkaa
Wilkon toistaiseksi.
sa.
Oman rehtorin sailyttamis- keskiviikkona 14.8.2002 ja
Keskustelua on kayty lahinlauantaina
na ylaasteen ja sen vieressa si- ta lukiolla pidetaan tarkeand paattyy
jaitsevan Pohvinrinteen kou- muun muassa siksi, etta hallin- 21.12.2002. Liikunta- ja takslun rehtorin tehtavien yhdista- nolliset tehtavat ovat lisaanty- varkkipaiva pidetaan 7.9. ja
misesta, kun yla- ja ala-asteen neet ja ylioppilaskirjoitusten lyhyt syysloma 16.rajakin on haviamassa. Tana hajauttaminen tyollistaa ym- 18.10.2002.
Sitakin pitempi joululoma
hetkella yhdistamista ei kui- pari vuoden. Rehtorin saavutenkaan pideta ajankohtaise- tettavuutta pidetaan tarkeand paattyy loppiaisen jalkeen eli
opettajien tyonohjauksen ja kevatlukukausi alkaa tiistaina
na.
Kevatlukukausi
Asia tullee uudelleen esille, oppilaiden ohjauksen takia. 7.1.2003.
kun koulujen oppilasmaarat Kovenevassa kilpailussa lu- paattyy lain maaraamana laupienenevat tulevina vuosina kion opetussuunnitelman ke- antaina 31.5.2003, vaikka savoimakkaastikin. Rehtoreiden hittamien ja koulun markki- malla viikolla on helatorstai
tehtavien yhdistamista helpot- nointi oppilaille vaatii rehtoril- Talvilomaa vieteta an 24. 7
taismyokuljen a-tsvyopna.Reh-2803
linen lahentaminen mandolli- torin tyornaaraan vaikuttaa
myos muun henkiloston madsella tilojen saneerauksella.
Sivistyslautakunta pdatti rd. Lukiolla ei ole omaa padsiis pyytaa kunnanhallituksel- toimista kanslia-apulaista tai
Pohvinrinteen
ta lupaa ylaasteen rehtorin vi- opinto-ohjaajaa.
koulu saaneo
Lautakunta paatti pyytaa
ran tayttamiseen. Tally hetkelpitaa oman
lupaa
la virka on taytetty valiaikai- kunnanhallitukselta
rehtorinvi ran.
sesti, koska edellinen rehtori Paavo Valkosen rehtorikauden
Kuvassa tulevia
irtisanoutui aivan viime luku- jatkamiseen kuluvan vuoden
ekaluokkalaisia
vuoden lopussa. Virkaa hoitaa loppuun seka ensi vuoden
tutustumassa
alussa avoimeksi tulevan viran
Sami Lahti.
kouluun vuonna
Pohvinrinteen koululla ei tayttarniseen.
2000.

Joutsan lukion ylioppilaat vuosimallia 2002.

Joutsassa lakitettiin 38 uutta ylioppilasta

"Lukioajan muistot sailyvat,
vaikka lakki kelle "
Joutsan lukiolla vietettiin perinteista lakkiaisjuhlaa lauantaina.
Uusia valkolakkeja oli kaikkiaan
38. Valtaosa heists suoritti lukion
kolmessa vuodessa. Moth taman
kevaan ylioppilaista kuului thin
hajauttajionTama tarkoittaa, etta ylioppilaskirjoitukset on aloitettu jo viime
syksyna.

Lakkiaisjuhlassa ylioppilaiden
puheenvuoron kaytti joutsalainen
Heli Parhiala. Vaikka oppimistuloksetkin ovat tarkeita, han korosti lukidaikana syntyneiden ysta- vyyssuhteiden ja kokemusten

- Muistot sailyvat, vaikka lakki
ehtisi kellertya, Parhiala muotoili.
Ylioppilaiden juhlinta ei kauan
jatku, sills monella heists on yield
edessaan paasykoeruuhka.
- Paasykoekutsu tuli juuri Jyvaskylan OKL:n. Opettaja on haaveammattini, mutta eriasia tietysti
on minne ja milloin opiskelemaan
paasee, ylioppilas Heli Parhiala
kertoi haastateltaessa.
Rehtori Paavo Valkonen loi
lakkiaisjuhlassa katsauksen Oattyneeseen lukuvuoteen. Katsaus
oh samalla Valkosen viimeinen
rehtorina, sills han jää elakkeelle
vuodenvaihteessa. Vaikka paikallislukion opetussuunnitelma on
monipuolistunut vuosi vuodelta,
muistutti Valkonen jatko-opintomandollisuuksiin vaikuttavien aineiden tarkeydesta.
Tavoitteena on ollut tarjota
oman alueen nuorille monipuoliset opiskelumandollisuudet. Padpaino on kuitenkin pyritty pitaYlioppilaiden
puheenvuoron maan ja on varmasti jatkossakin
kilytti joutsalainen Heli Parhia- jarkevad pitaa jatko-opintojen
kannalta tarkeissa aineissa, Valla

konen linjasi.
- Lahes kaikissa aineissa on ollut mukana tietoa ja taitoja syvenOvid kursseja. Erilaiset taipumukset ja harrastukset-tufee .ottaa
myos huomioon, han
_ .•_1( toteutpttu„ lukion
ikkunoiden, ilmastoinnin ja paloturvallisuuden parantaminen sai
kiitosta rehtori Valkoselta. Nama

tyot ovat hanen mukaansa parantaneet merkittavasti koulun tyoskentelyoloja ja viihtyisyytta.
Mukavassa ilmapiirissa ja so—

pvan -haat,teellisigsa—tehtavissa
tyon tulos on aina parhain. Sen ta-

kia kannattaa joka organisaatiossa
niin paattajien kuin tekijoidenkin
aina kiinnittaa hyvan
ja sits kautta jaksamisenkin
edistamiseen erityista huomiota,
kiteytti rehtori Paavo Valkonen.
Joutsan lukion uudet ylioppilaat:
Elina Aarnio, Katja Haikarainen, Hanna Hauvala, Anna Hyvarinen, Saila
Hyytiainen, Ilona Hakkinen, Tuomas
Hayrinen, Antti Jarvinen, Riikka Kiiski, Riina Kilpinen, Jenni Laak so, Tarja
Laitinen, Sanna Lehtosalo, Arttu Markkanen, Johanna Mattila, Jenni Maunula, Mikko E. Makinen.
Kati Norola, Katri Oksa, Heli Parhiala, Heikki Peltonen, Veera Peltoniemi, Milla Palvimaki, Katariina Rannaste, Kati Riihimaki, Maija Riitaoja, Jussi
Sakomaa, Mikko Salmiluoto, Risto Salonen, Tuula Sarikka, Kalle Schnitzer,
Ruut Selkainaho, Teemu Sipilainen,
Ilkka Sukanen, Terhi Tuukkanen, Saila
Valkonen, Antti Vekkeli, Antero Weijo.
Leivonmakinen Antti Huttunen on
kirjoittanut ylioppilaaksi Korpilanden
lukiosta.

Hartolalainen Riikka Kiiski sädehti lukion pihamaalla lakkiaisjuhlan jiilkeen.

JUKKA HUIKKO

Stip endit
-

Palkinnot ovat stipendejii, jos
4muuta ei ole mainittu.

JOUTSAN LUKIO
Nordea: Emma Pankalainen, MattiRajahonka. OP-NuorisopalkinHeli Parhiala. Luhangan
Tarja Lang, Tanja Viinikainen.
Sysman Saastopankki: Heini Suhonen.
--Joutsan Taideseura: Katja Haikarainen.
Jarinet: Kalle Schnitzer. Joutsan
Riikka Kiiski. Lukion oppilas7.kunta: Elina Aamio. Ita-Hame: Heikki
:eltonen. Opetushallitus - tietotekniikka:
Jarvinen, Antti Vekkeli, Petri
Liukkonen. Kevaan 1972 ylioppilaat:
Heli Parhiala.
LC Hartola: Riikka Kiiski, Tuula
Sarikka, Saila Hyytiainen. LC Joutsa:
Jussi Sakomaa, Antti Vekkeli, Tuomas
Hayrinen, Maija Riitaoja, Ruut Selkainaho, Teemu Sipilainen. LC Joutsa/
Jousa: Antti Huuskonen, Marianne
Rantanen, Jan Saltiola, Tanja Seppala,
Tiina Virtanen. LC Luhanka: Arttu
Markkanen, Johanna Mattila, Jenni
Maunula, Milla Palvimaki, Maija Riitaoja, Jussi Sakomaa, Risto Salonen, Kalle Schnitzer, Terhi Tuukkanen, Antero
Weijo.
Ida Kilpisen rahasto: Historian tutkielma: Arttu Jauhiainen, Ville Kamppi, Elina Lepistifi, Matti Manldd, Maiju
Monto; ATK-kurssin opinnaytteesta:
Kalle HOltta, Henri Paappanen, Taru
Sairanen, Elina Virtakoivu; Englannin
portfoliosta: Hannele Pulkkinen, Otto
Suuronen, Annaliina Vekkeli; Menestyksekkaasta musiikin harrastamisesta:
Laura Dammert; Liikunnan harrastamisesta: Jere Rossi, Johanna Soilu; Ansioista kuvataiteissa: Saara Mustonen;
— Yleisesta menestymisesta: Karoliina
"Autere, Elina Virtakoivu; Englannin
stipendirahaston: Riina Kilpinen, Atttu
Markkanen.
Mitalit: Pro Lingua: Tuula Sarildida el
0-411PkWIP--4
Pro Mathematica: Antti Vekkeli. Kirjapalkinnot: Gummerruksen: Tanja Jepi pesen, Laura Saltiola, Risto Haavistola,
Pauliina Rantanen; Pohjola-Nordenin:
Sami Malin, Marjukka Monto, Jarmo
Peltonen; Saksan suurtahetyston: Heikki Peltonen; Suomen Tiedeseura: Jussi
Sakomaa; Suomalaisen Kirjakaupan:
Johanna Mattila; Metsateollisuus ry:rt
_ _ ja Biologian ja maatiedon opettajien liiton kirjapalkinto: Maija Riitaoja.
,
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Maisemointi etenee Joutsan
Joutsa
Stina Markkanen

Joutsan Pekkasissa tehclaan
tana kesand pitkaan suunnitteilla olleita maisemointithita.
Soramontun maisemointiprojekti pyorahti kayntiin, kun
Joutsan Lukion oppilas Riikka
Makinen laati koulutyondan
alueelle suunnitelman, jonka
pohjalta maisemointia nyt tehdaan. Maisernoinnin tarkoituksena on suojata alueella
olevaa pohjavesipumppaarnoa
seka hyodyntaa aluetta ulkoilukayttoon.
Pekkasten soramonttu on
paistanut jo useamman vuo-

Pekk
-

levitetaan Vapo Oy:lta lahjoituksena saatua turvetta, johon
on sekoitettu hiekkaa ja kalk
kia. Seas takaa kasveille suotuisan kasvupaikan.
Taman jalkeen maahan levitetaan kuitumatto, joka
nitetaan T-mallisilla puutikuilla, paikoilleen. Viimeiseen
saakka.ekologista menetelmaa
kehitteleva Marjut Junno ei ole
yield tyytyvainen maton
nitysmenetelmaan. Tuoreesta
puusta tehtavat tikut otetaan
kylla mieluusti jo kaadetuista
puista, mutta tikkujen tekemiseen tuhrautuu kohtuuttomasti aikaa. Toisaalta ongelmia

den ajan pelkkaa hiekkaa. Viime kesana alueella tehtiin
maansiirtotoita siren, etta
Riikka Makisen lukioaikainen
alueen
suunnitelma
maisemoinnista alkoi hahmottua. Tana kesana alueelle
on saatu myos uusia vareja is-

tutusten myota.
soramontun
Pekkasten
maisemoinnista tarkeaa osaa
on naytellyt alueella sijaitseva
Joutsan vesihuolto Oy:n
pumppaamo. Maisemoinnissa
onkin jouduttu ottamaan huomioon paitsi ulkondolliset
myos ymparistonsuojelulliset
nakokulmat. Alueelle pyritaan

rakentamaan sellainen humus=
matto, joka suojaa pohjavetta
ilmasta tulevalta saasteelta.

Kuitumatolla 'pitoa
maa-ainekseen
Jyrkkien hiekkarinteiden
peittaminen kasvistolla ei ole
mikaan heippo tehtava. Alueella joudutaan tekemaan istutuksia olosuhteissa, joissa maa
karkaa alta aina soramontun
pohjalle saakka. Asiaan on
kuitenkin olemassa jarkeva
ratkaisu, eroosionestomatto.
Puuvilla- ja villakuiduista tehty matto on varsinainen ekote-

ko. Ekomatoksi tuotetta e
kuitenkaan saa maton loppukehittelyn suorittaneen yrnpa.ristosuunnittelija Marjut Junnon mukaan sanoa.
— Tama on kylla erittain
ekologinen tuote, mutta sen nimi on eroosionestomatto, Junno ohjaa.
Oululainen Junno on kiinnittanyt yhdessa Markku Partisen kanssa kanden ja puolen
viikon aikana noin 700 nelied
rusehtavaa mattoa, jolla maaaines saadaan sidottua siihen
saakka,-kunnes kasvien juuristot alkavat hoitaa tata. tehtavaa.. Eroosionestomaton alle

■
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syntyy myos silloin, kun mattoa joudutaan laittamaan
luonnonsuojelualueelle.
Luonnonsuojelualueella
ei puita ole lupa kaataa, joten
tikut on tuotava tullessaan,
Junno kertoo.
Pekkasten soramontun istutuksiin on kaytetty alueen
omia kasveja. Montun pohjalta savikosta on pelastettu perinteisia. niittykasveja. Joukossa on ollut myos muutamia harvinaisia lajikkeita,
kuten erasta matara-lajiketta,
joka on Suomessa rauhoitettu. Kasvit kuljetetaan rinteelle, jossa
ne
istutetaan
,

Eroosionestomatto pitaa maa-aineksen paikoillaant

eroosionestomattoon tehtyjen luonnolliselta kasvustolta ja
reikien lapi 'rinteeseen. Kol- rnatto on maatunut nakymatmessa vuodessa rinne na.yttaa totniin.

Joutsan vanhaa soramonttua
maisemoidaan lukiolaisvoimin

■ Uusi lumpuista tehty ekomatto estaa eroosiota entista luontoystavallisemmin.
,
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Saku Heinonen

Pekkasten soramonttua maisemoidaan Joutsassa kovaa vauhtia. Parhaillaan kaynnissa oleva
pariviikkoinen tyorupeama on
tyollistanyt innokkaita lukiolaisia. Maisemoinnin asiantuntemus
on tuotettu Jyvaskylan Ekocenterin kautta ymparistosuunnittelija
Maijut Junnolta. ,
Soranottoalueen maisemointiprojektissa ovat mukana Joutsan
kunta seka lukio, Joutsan Vesihuolto Oy, Ymparistoministerio,
opetushallitus ja Keski-Suomen
ymparistokeskus.
Alue paatyi kunnan omistukseen, pakkohuutokaupassa vuonna 1999. Paikalla sijaitsee tarkea
pohjavesialue. Montussa on kaksi JoutSan Vesihuolto Oy:n yedenottokaiVoa. Alueen suojelu on
yksi luonnontilaan palauttamisen
tarkeimmista tavoitteista.
Viime syksyna tehtyjen maansiirtotoiden avulla pohjatasoa
nostettiin useita metreja. Lukiolaiset ovat olleet mukana alusta
lahtien. Kuvaamataiteen diplomityond tehtiin maisemointisuunnitelmia, naista nyt jo kirjoittaneen
Rlikka Makisen tyo on ollut
pohja toteutetuille maansiirtotOille.
Vapon turvelahjoituksen johdosta uutta kasvillisuutta on alet-

pi. Ekocenterin vaki. on ollut soramontulla lukiolaisten seurana
istutushommissa.

Lumppumatto
auttaa kasveja

Eroosiomatto on valmistettu
kierratyskeskuksen ylijaamalumpuista. Se ei sisalla keinokuituja
ja nain maatuu kolmessa vuodes- —
sa.
– Vain villaa ja puuvillaa. Li- —
saksi se kiinnitetaan maahan tiukasti luonnosta keratyilla kepeilla. Ekomaton avulla istutetut kasvit kerataan myos ehdottomasti --ymparistosta, eli siirtoistutetaan,
Min tiedetaiin jo varmasti, etta ne
menestyvat, Junno kertoo.
Entisen sorakuopan maise-.
moinnissa eroosiomaton kaytto
on valttamatontd. MOntun rinteil- I -le saadaan sen avulla istutettua
uusi kasvillisuus, joka maton
avulla juurtuu pikkuhiljaa paikoilleen.
levitettava
SAKU HEINONEN
matto estaa eroosiota, eli maan
Lukiolaiset ovat painaneet pitkaa paivaa maisemoidessaan Joutsan soramonttua. Eroosiomaton
padlla valumista ja hunhtoutumista.
istutushommissa ovat Jussi Pasanen, Antti Huuskonen, • Kalle Haifa sekei ymparistosuunnittelija Marjut
Ruskeista lumpuista tehty matJunno ja Ekocenterin Markku Partinen.
to on silmallekin mukana. Se ei
paista raikeasti 'luonnosta esiin.
Samaista komattoa voidaan
to laittaa paikoilleen. Parin viikon * den. Suunnitelmissa on liittad
Oulusta Jyvaskylan EkoCente- kaytal my 's oljynpoistoon ja
projektiin kunta on ottanut kesa- monttu osaksi luontopolkua. Alu- rille tullut ymparistosuunnittelija kasvitarhoje istutuksiin. Sen yetoihin kuusi lukiolaista. Innok- eelle pystyteLian esittelytaulu ja Marjut Junno on ollut kehitta- denimemisky on erinomainen.
kainnnat oppilaat ovat olleet mu- ymparistotiedossa paikkaa kayte- massa eroosiomattoa, jonka luon- Joutsassa mat la maisemoidaan
kana vapaaehtoisesti ympari vuo- taan oppimistarkoitukseen.
toystavallisyys on entiSta parem
700 neliometri ala.
>

Ita-Flarmeen lukiot niukasti
suomalaista keskitasoa
Ita-Hameen alueella sijaitsevat lukiot selviytyivdt tiistaina julkistetussa tutkimuksessa niukasti keskitasoon.
Parhaan sijoituksen Suomen
kaikkia 441 lukioita koskevassa tarkastelussa sai Helsingin suomalainen yhteiskoulu puoltoddnien keskiarvolla 34,4. Helsingin yhteiskoulusta kirjoitti tana kevadnd 106 ylioppilasta.
Ita-Hameen alueelta parhaan sijoituksen sai Heinolassa sijaitseva Kymenkartanon
lukio. Kymenkartanon keskimaarainen puoltopistemadra
oli 23,6, mika oikeuttaa valtakunnallisesti sijaan 103 lukiovertailussa. Paikkakunnan
sisaista eroa kuvaa Heinolan
toinen eli Lyseomden lukio,
jonka sijoitus oh vasta 305.
Puoltopisteiden keskiarvo Lyseornaella oh 20,7.
Alueellisesti Heinola vetaa
pisimman korren, seuraavana Ita-Hameen alueen lukioista oli Sysman yhteiskoulun lukio 190. sijalla. Hartolalainen Itd-Hameen opisto sijoittui 308:ksi ennen Ita-Hdmeen peranpitajaksi jaanytta
Joutsan lukioa. Joutsan sijoitus
oh 248. Pertunmaalaisten oppilaiden kayttarna Mantyharjun lukio ohi vertailussa 314.
Ita ha mai isten lukioiden
puolropisteitlen keskiarvot sijoittuivat vdlille 20,1-23,6
huonoimmin sijoittuneen kirkkonummelaisen Masalan lukion saadessa keskiarvoksi
vain 15,1.

Vertailussa kevaan
ylioppilaskokeet
Lukiovertailuss a kaytettiin
Oman kevadn ylioppilaskirjoitusten tuloksia, joista annetut puoltopisteet jaettiin kirjoittaneiden suhteen keskiarvoksi. MTV 3:n tekemassa
tutkimuksessa ei siis tutkita
niinkdan lukioiden paremmuutta vaan oppilasaineksen
kykyj a.
Joutsan lukion rehtori Paavo Valkonen haluaakin painottaa, etta oppilaiden voimavaroja lukiossa ei voida
parantaa vaikka opetus olisi
kuinka hyvad. Joutsassa lukioon paasee hieman alle 7 keskiarvolla, mika valtakunnallisesti on matala vaatimus.
Mihinkaan huutokauppameininkiin Joutsassakaan ei
haluta.
— Kun keskiarvoraja laskee tuonne 6,5 paikkeille, alkaa opetus jo karsia, Paavo
Valkonen muistuttaa. Valkonen pitaa kaikkien tavoitettavissa olevaa lukiota siina mielessa hankalana ajatuksena,
etta opiskelumotivaatio on
vaarassa, kun oppilasaines on
heikkoa.
— Vain harvat pystyvat
nostamaan tulostasoa lukion
aikana, Valkonen muistuttaa.
Muutamia iloisia yllatyksia lukion aikana on kuitenkin Joutsassakin saatu. Toisaalta myos
yllattavia keskiarvon laskuja
tapahtuu
— Kiitettavan vahan naita

Hartolalainen Tuula Sarikka (edessa) kirjoitti tans kevaana ylioppilaaksi Joutsan Lukiosta. Eximia ja Laudatureja kirjoittanut Sarikka on kouluvalintaansa tyytyvainen, sills keskitason Iuki ossakin on mandollisuudet menestya.
.

on luettavissa internetissa sitipahtamisia nakyy, Valkonen end myos oppilaiden muu ela- kuuteen.
Suomen lukioiden vertailu vulla http://mtv3.fi/lukiot.
toteaa vaikka muistuttaakin, ma vaikuttaa opiskelun tehok-
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iommin kotimaisemiin kuuluvat pellot ja metsat.

1UHA MAKINEN

Laksyt grilli-kahviossa odottaessa

ivlieskonmakelainen Tommi Kahilampi tarvitsee autokyydin paastakseen ensm
koululta 20 kilometric kotiin ja sitten kiekkoharkkoihin naapurikunnan puolelle.
He sinki

p

uoli neljan aikaan Joutsan lukion pihaan lainpsii hikinen ja punaposkinen
poikaporulcka. Paivan viimeinen tunti
oh liikuntaa.

Liikunta on matematiikan ohella Tornrni Kahilammen,16, lempiaine koulussa. Ja elannassa
muutenkin.
Tommi asuu Mieskonmaessa vajaan 20 kilometrin paassa Joutsan kirkonkylasta. Koulumatkat taittuvat linja-autolla. Bussia joutuu koulun
jalkeen odottamaan jopa 40-50 minuuttia. Lukiolaisporukka keraantyy kuluttamaan aikaa
Joutsan Matkahuollon viereiseen grilli-kahvioon.
— Yleensa teen laksyt tassa, varsinkin jos on
harkat illalla, Tommi toteaa.
Mani kay ostamassa grillilta itselleen sapuskaa, Tommi tyytyy tanaan kolajuomaan. Joku
onnistuu levayttamaan ranskalaisensa pitkin
griffin terassia. Kirosanat ja vahingoni1oinen
nauru tayttavat ilman.Tommi on hiljaa.
Matkahuollon pihaan kaartaa pan linja-autoa, jotka vievat mennessaan suurimman osa
porukasta. Tommi jaa Antin ja Mikan kanssa
yield odottamaan Marjotaipaleeseen menevaa
autoa.
— Siita bussista ei voi erehtya, pojat toteavat
suu virneessa. Lopulta paikalle saapuukin pieni
linja-autonpatka, jolla lienee ikaa miltei yhta
paljon kuin pojilla yhteensa.
Antti asuu TOmmin lailla Mieskonmaessa,
Mika puolestaan kulkee kouluun naapurikunnasta saakka. Pojat tandentavat, etta Mika on
tiettavasti ensimmainen Hirvensalmesta Joutsan

ItOZ:
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lukioon lahtenyt oppilas..
Kolmikko valloittaa bussin takaosan. Heidan
lisakseen samaan autoon tulee vain kaksi tyttoa.
Tommi kuuntelee bussissa mielellaan rnusiikkia.
Paitsi ei se kylla mitaan musiikkia ole!, huomauttavat kaverit kuorossa.
Tommi tyytyy myhailemaan. Handle Slipknot kelpaa, sanoivat muut mita tahansa.
Matkat maarittavat
kaveripiiria

Mieskonmaki on vireaksi mainittu reilun 300
asukkaan lcyla. Kylalla toirnii ala-aste ja kauppa.
Kirkonkylaan on sen verran matkaa, etta Tommi sanoo pitavansa itsedan nimen omaan mieskonmakelaisena, ei joutsalaisena.
Kahilampien collie tervehtii Tommia haukullaan jo matkan paasta taman saapuessa kotiin.
Koiran ja kissan lisaksi paikalla ovat Tommin
kaksi pikkuveljea seka maatalouslornittajana
tyoskenteleva diti. Metsuri isa on iltavuotossa.
SyOtyaan milu-ossa lammitettyja lihapullia
Tommi silmailee pikkuveljen nimella tilattavaa
Futari-lehtea.
Tommin kotimaisemaa ovat metsat ja pellot.
Hartolassa mellastavasta sudesta ei taalla ole havaintoja, mutta karhunjalkia nakyy aika
— En valttamatta haluaisi missaan Helsingissa
asua. Joku Mikkelin tai Jyvaskylan kokoinen
paikka voisi olla sopivampi, Tommi halnbttaa.
Vapaa-ajan viettoon ja kaveripiiriin asTinnpaikalla joka tapauksessa on vaikutuksen4. Jaakiekko ja jalkapallo — mutta etenkin jaaldtkko —
ovat keskeisella sijalla Tommin elamassa.
-

Koulussa on koulukaverit ja
kiekkoharjoituksissa kieldcokaverit, mutta muulla ajalla on
kauempana asuvien ihmisten
kanssa vaikea tehda mitaan yhteista.
— Ne kaverit, joiden kanssa
olen vapaa-aikana, ovat taalta
Mieskonmaesta ja pyorailymatkan etaisyydella. Kun kaydaan
pelaamassa jalkapalloa tai latsiina pyorii yleensa aina
sama porukka, semmoinen
kymmenkunta tyyppia.
Lukio on Tommilla vasta
alussa, eika han yield ole rasittanut itsedan miettimalla, mita
tehda valkolakin jalkeen. Tarkeinta on, etta paasisi pelaa
maan.

Harkkojen jalkeen kun on kaynyt saunassa tai
suihkussa ja venytellyt, niin saman tien sita painuu sankyyn.
Kangasniemen.
TehometLhallin
pukuhuoneeseen
keraantyy vahitellen joukko
nuoria kiekkoilijoita. Suurin osa
pela.ajista on kanTommi viihtyy parhaiten luistimet jagasniemelaisia, ja
lassa ja maila kadessa. Maalin tekemipukuhuoneessa
nen levittaa kasvoille levean hynnyn.
jutellaan paivan
koulutapahtumista. Tommi
jaa naista jutuista vakisinldn ulkopuoliseksi.
Kangasniemen
Jaalla han on kuitenkin kaikkea muuta kuin
joutsalaisvahvistus
ulkopuolinen. Pelikaverit listaavat Tommin vahvuuksiksi hyvan pelisilman ja voiman.
Puoli kuuden rnaissa aiti lahtee kuskaamaan
On se myos aggressiivinen pelaaja, jos se
Tommia jaakiekkoharjoituksiin. Han kay pelaasuuttuu, mutta ei muuten.
massa jaalcielckoa Kangasniemen Pallon riveissa.
Varttia vaille seitseman innokkaat juniorit
Harjoituksia on kolmena iltana viikossa, ja pelepaasevat jaalle, ja alkaa kiekkojen latkiminen
ja kertyy vuoden mittaan nelisenkymmenta.
verkon perille.
Laiskempaa ihmetyttaa, miten moista jaksaa.
Mutta miten muuten Min tyyni mies tuulettaa
Ja miten koulunkaynti ja aktiivinen urheilu ovat
maalin tehtyaan?
sovitettavissa yhteen.
— Lahinna sila vaan hyrny levida entisestaan,
Kyllahan ne vahan toisiaan haittaa. Jossei
korvasta korvaan, toteaa pelikaveri.
muuten ole vasynyt, nun sitten ainakin, kun
koulupaivan jalkeen on yield. jaakiekkoharkat.
JUHA MAKINEN

Heikki Peltonen, Joutsan lukio

Sellainen olet, mina ajat?
En liene kovinkaan vaarassa vaittaessani, etta jokaisella
ihmisella on jonkinlaisia automerkkeihin Iiittyvia mielikuvia. Autot ja autoilu ovat jo
vuosisadan ajan olleet niin
erottamaton osa lansimaista
kulttuuria, etta autojen vaikutuksilta ei ole voinut valttya
kukaan. Ei tarvitse olla alan
asiantuntija tai edes autoista
kiinnostunut voidakseen puhua automerkkeihin liittyvista
mielikuvista. Itse asiassa usein
juuri tavallisen kansan mielipide on automerkkien markkinointivaelle kaikkein tarkein
mittari.
Klassinen esimerkki voimakkaista mielikuvista on Lada-Mersu-mielikuva. Ladan,
tuon Neuvostoliiton jaanteen,
halvan ja ehdottoman auton
omistajista on suomalaisten
mielessa syntynyt eraanlainen
perusstereotypia. Ladan omistaja on joko karvalakkipainen
maalaisisanta tai muuten vain
koyha toisinajattelija. Mercedes-Benzin omistajat ovat perinteisesti puolestaan porvarisvaen ja sikaportaan edustajia.
Mersu on auto, jolla kuskataan ministereita Kesarantaan,
ja josta maalaisisanta haaveilee. Tallaisia ovat useimpien
ihmisten takaraivoon tiukasti
pinttyneet mielikuvat. Totuus
on tietenkin usein aivan muuta.
En automerkkeihin yhdistetairi siis kiistatta erilaisia mielikuvia. Seuraavaksi h

Lukioon -yo
hyvaksyttiine
60 oppilasta
■ Joutsan lukioon on hyvak,

sytty 60 uutta oppilasta. Rehtori
Paavo Valkosen mukaan kouluun hyvaksytyista vuosittain
noin kymmenkunta valitsee loppujen lopuksi muun oppilaitoksen, joten uusia oppilaita aloittanee noin 50. Luku on kymmenen
enemman kuin viime syksyna,
jolloin aloittajia oli 40.
Joutsan lukioon hyvaksytyt:
Emmi Aarnio, Elisa Dammert,
Anti Dufva, Jouni Elfvengren,
Aleksi Hamina, Eeva Heiska,
Anna-Riikka Hiekkala, Antti Hietala, Jaana Hiltunen, Elina Hynninen, Hanna Jarvinen, Tommi Kahilampi, Kati Kivisaari, Noora
Kokko, Joonas Koskenniemi, Salla Koskinen, Sonja Koskinen, Elina Kuisma, Johanna Kuitunen,
Miikka KahOnen, Taneli Karkkainen, Melina Karkas, Heidi Laaksonen, Jaakko Lepisto, Riitta Leppaketo, Jaana Lintunen, Henna
Manila, Joni Maunula, Heli Metsanen, Marianne Moisio, Heli
Niemi, Ruth Nissinen, Jukka Olkkonen, Mika Paajanen, Paavo Peltonen, Veli-Pekka Pietila, Nana
Pirhonen, Vesa Pitkanen, Samuli
Pullinen, Joonas Purojarvi, Suvi
Pyllckanen, Tytti Rajahonka, Mari
Riitaoja, Anna-Niina Rasanen,
Mikko Saari, Sami Saltiola, Jussi
Savolainen, Henry Suuronen, Loviisa Tamminen, Susanna Tommola, Vile Tourunen, Marleena
Tuominen, Henri Ulmanen, Mirka Ulmanen, Merja Valkonen,
Ilona Viinamala, Marika Vikman,
Jaana Vilkman, Elisa Virtanen,
Jaakko Alanan.

vat syntyvat. Automerkista
syntyva mielikuva on monien
tekijoiden summa. Yksi suurimmista asi-

Syksyn yo-kirjoituksiin
57 osallistujaa
Syyskuun 9. paivana alkaviin
syksyn ylioppilaskirjoituksiin on
ilmoittautunut yhteensa 57 kokelasta. Heista. 49 aloittaa hajauttamalla kirjoitukset osallistuen
asiassa 2-3 aineeseen. Eniten on
lcirjoittajia ruotsinkielessa eli 48,
englantia kirjoittaa 46 ja aidinkielta 28. Arvosanan korottajia on
kandeksan.

aan vaikuttajista on auton hints. Automerkin yllapitima
hintataso nimittain rajaa automaattisesti auton omistajajoukon laajuutta. Pitaakin
kieltamatta paikkansa, etta
esimerkiksi kalliiden automerkkien ostajat ovat usein
keskivertoa varakkaampia.
Toisaalta, kaikki yleistykset
menevat joskus metsaan, joten
suorien johtopdatosten yetimista tulee valttaa. Esimerkiksi kaytertyjen autojen kaupassa tilanne on varsin nopeasti
toinen.
Automerkkiin
liitettava
mielikuva saattaa syntya myos
joistain auton omistajien piirteista. Hyvana esimerkkind voi
mainita BMW:n Suomessa saaman juppimaineen, joka syntyi
1980-luvun taitteen noususuhdanteen jalkihoyryissa. Silloin nuoret menestyjat kurvailivat mustilla tyosuhdebemareillaan kansan syvien rivien
mieleen vuosikausiksi. Itse
asiassa yield nykyaankin
BMW:n omistajat ovat mielikuvissamme nuoria, urheilullisia ja menestyneita, mutta toisaalta ehka joissain madrin
rOyhkeita ihmisia. Tana paivani asiaa eivat ainakaan ole helpottaneet uutiset nuorista
BMW:Ila ajavista kaahareista.
Automerkkiin Iiittyva mielikuva saattaa siis syntya helposti, usein jopa vahingossa.
Jos mielikuva on positiivinen,
on autonvalmistajal la kaynyt
a pc asvai a
Wit mainonnan avulla. Toisaalta kansan keskuudessa
syntynyt, kenties aiheetonkin

negatiivinen mielikuva ( kuten
BMW:n tapauksessa ) saattaa
tehda automerkille hallaa vuosikynunenien ajan. Kaikki
mielikuvat eivat kuitenkaan
ole valttamatta joko positiivisia tai negatiivisia. Tasty esimerkkina Citroen, ennen niin
persoonallisine piirteineen ja
omistajineen, seka Saabin luomat saabismit, jotka saavuttivat 1970-80-lukujen Suomessa
jo miltei uskonnolliset piirteet.
Toyota on puolestaan se pirtean harmaa, mutta darimmaisen luotettava menopeli, joka
loytyy miltei jokaisesta suomalaisesta autotallista ja johon ei yleensa liiteta suuria
tunnelatauksia.
Automerkkeihin • liittyvat
mielikuvat syntyvat enimmakseen itsestaan, mutta toisaalta
autonvalmistaja voi suuresti
vaikuttaa syntyvan mielikuvan
suuntaan. Nykyajan muotisanojen brandin ja imagon
lisaksi on tajuttu mytis oikeanlaisen mielikuvan merkitys
tuotteen menestymisen kannalta. Taman vuoksi automerkit haluavat liittaa imagoonsa
erilaisia ja uusiakin mielikuvia. Siksi ei ole lainkaan yhdentekevaa, missy ja miten autonvalmistaja itseaan mainostaa. Yksi mainonnan kannalta
parhaimpia areenoita on kenties urheilumaailma, josta loytyykin miltei jokaiselle jotakin.
Eri urheilulajien piirissa on
siis mielikuviltaan erilaisia la.
netavat taman, ja siksi he mainostavatkin itseaan sellaisen
urheilulajin avulla, jonka mielikuvia he haluavat liittaa itseensa, ja jonka avulla he tavoittavat potentiaalista
asiakaskuntaansa. Muutama
esimerkki selventaa asiaa. Esimerkiksi ylemman keskiluokan automerkkina tunnettu Audi mainostaa itseaan golfin, purjehduksen ja alppihiihdon
parissa. Mainonnallaan Audi haluaa selvasti yhdistaa ylemman keskiluokan
imagonsa yleisesti

hieman paremman vaen harrastuksina tunnettuihin urheilulajeihin. Samalla Audi myos
tavoittaa tehokkaasti kohderyhmansa ja potentiaalisen
asiakaskuntansa. Esimerkkeja
on monia: Toyota mainostaa
jaakiekossa ja yleisurheilussa,
Mercedes-Benz tenniksessa ja
BMW puolestaan autourheilussa ja alppihiihdossa. Toisaalta joidenkin automerkkien, kuten Rolls-Roycen ja
Bentleyn, imago on jo niin
vahva, etteivat ne edes tarvitse
mainontaa mielikuvien portIcittajana. Heidan asiakkaansa
tietavat mita haluavat, ja he
myos saavat sits — nimittain
laatua ja luksusta.
Vaikka oikeanlainen mainonta onkin tarkeda, se on
kuitenkin vain osa automerkin
kehittamaa mielikuvan synnyttamisohjelmaa. Omaha
osaltaan mielikuvaa edistavat
nimittain automerkin myyntija huoltopisteet, niiden yhtenainen yleisilme, ja tietenkin
oikein asennoitunut henkilokunta. Nykyain automerkit
haluavat erottua selkeasti
edukseen toisistaan, mika paneekin edellamainitut seikat
koetukselle — varsinkin, kun
useita en automerkkeja saatetaan myyda yhdesta ja samasta autoliikkeesta.
Useat automerkit ovat myos
lahteneet muuttamaan vanhaa
imagoaan nuorekkaammaksi
ja vauhdikkaammaksi. EsiToyotan lahtcmisen mukaan
F1-kilpailutoimintaan. Itse autourheilumaailmaan mukaan
lahteminen onkin ehka kaikkein tchokkain taustavaikuttaja mielikuvista taistellessa. Lukemattomat autonvalmistajat
kayttavatkin autourheilukenttaa tuotteidensa mainostamiseen ja imagon luomiseen.
Onko areenana sitten ralli- vai
ratakilpailut, sen paattaa autonvalmistaja itse. Asia ei kuitenkaan ole aivan yhdentekevd, ja yleensa jako onkin mennyt niin etta alemman luokan
automerkit ovat mainostaneet
itseaan rallissa, lajissa, joka on
liian kuraista arvokkaampien
automerkkien imagolle.
Autourheilussa autonvalmistajilla ei ole varaa virheisiin, silla epaonnistunut yritys tulee paitsi kalliiksi, se luo
samalla myos negatiivista mielikuvaa. Taman takia autonvalmistajat kayttavatkin Icilpailutoiminnassaan valtavia
rahasummia varmistaakseen
menestyksensa. Nykyaan autovalmistajien edustajat myontavat auliisti aikeensa kohentaa imagoaan, ja jos vahaakaan seuraa automainontaa,
voi huomata kilpailun kayvan
kovana pelissa, jonka pelinappuloita olemme me kuluttajat.

Isossa projektissa monta tekijad

Pekkasten soramontun
maisemointi vihdoin kayntiin
■ Maisemoiritityot on saatu toden teolla kayntiin Pekkasten vanhalla sorakuopalla. Viime kesana
montulla tehtiin maisemointisuunnitelman mukaisia maansiirtotoita, nyt rinteet saavat verhokseen istutettua kasvillisuutta.
Maisemoinnin tarkoituksena
on seka parantaa alueen ulkoasua
etta suojata pohjavetta esimerkiksi ilmansaasteilta, sills sorakuopan laheisyydessa sijaitsee Joutsan Vesihuolto Oy:n vedenottamo. Kasvillisuuden peittama
maasto suodattaa tehokkaammin
sadevetta kuin paljas sora.
Istutustoissa on nyt parin viikon ollut ajan kuusi kunnan tyollistamad lukiolaista seka kaksi
tyollistettya kierratyskeskus EkoCenterilta Jyvaskylasta. EkoCenterin kautta on mukaan tullut
myos ymparistosuunnittelija
Marjut Junno.
Junno on tuonut projektiin mukanaan jatkokehittelemansa eroosionestomaton, jota levitetaan sorakuopan reunoille tukemaan
maan pintakerrosta. Hieldcamaan
paalle on levitetty turvetta, jonka
paalle kuitumatto Iciinnitetaan.
Kasvit istutetaan maton lapi maahan, ja niiden kasvaessa juuret
tuottavat luonnollisen kiinnitteen
maa-ainekselle. Junnon arvion Ymparistosuunnittehja Marjut Junno (oik.) neuvoo, kuinka mannyn
mukaan kierratyslumpusta val- juuret asetellaan tuulensuunnan mukaan. Istuttafina lukiolaiset Rismistettu matto- maatuu noin kol-

messa vuodessa.
Eroosionestomattoa kaytetaan
700 neliometria, ja Joutsan sorakuopan maisemointi on maton toimivuutta seuraava pilottihanke.

to Haavisto, Antti Huuskonen ja Jussi Pasanen.

Lukio on

— Alueen maisemointi taytyy
soveltaa sen mukaan, etta meilla nierkittava tekija
on nelja vuodenaikaa. Kasvivalin- Pekkasten soramontun maisenoissa on otettu huomioon, etta mointi on projekti, johon osallistaalla kukkisi koko kesan. Ja tal- tuu useita tahoja ja useita rahoittaKasvit
vellakin taytyy olla sits viltreaa, jia. Paattavat tahot pitavat lukion
luonnonvaraisia
Junno perustelee. roolia merkittavana.
— Ensisijainen lahtokohta on,
Soramonttuun istutettavat kasKustannukset on jaettu Joutsan etta joutsalaisten visiot ja nakevit ovat kaikki luonnonvaraisia ja
peraisin samaisen soramontun kunnan, Keski-Suomen Ymparis- mykset toteutuvat hankkeessa.
alueelta. Kasveja siirrellahn suun- tokeskuksen, ymparistoministeri- Tama on tietylla tavalla luovaa
nitelmallisesti Win, etta alue saa- on seka Joutsan Vesihuolto Oy:n toimintaa oppilaiden summalta, ja
daan nayttamaan siistilta mutta kanssa. Ymparistokeskus pyysi on nahtava heidan sormenjalkenkuitenIcin mandollisimman luon- mukaan Kierratyskeskus EkoCen- sa lopputuloksessa, Keski-Suononvaraiselta. teria, jonka valmistama eroosio- men Ymparistokeskuksen tarkaskaytetaan nestomatto on saatu projektiin raja Kari Alonen korostaa.
Maisemoinnissa
muun muassa paivankakkaraa, omakustannushintaan. Pinta- Alosen mielesta lukiolaisten
kUItapiislcua, puna-ailakkia, myl- maaksi levitetty turve on matt maisemointityo osoittaa hyvaa
rynatkehnaa, punanataa, lampaan- lahjoituksena Vapolta. Lisaksi yh- esimerIcIda soranottoalueiden
nataa, kynsisammalta, erilaisia ja- teistyOssa on mukana opetushalli- maisemoinnin puolesta koko
kalia, mantya ja kuusta. tus. maakunnassa. Nyt oppilaat tekevat vapaaehtoisesti tyota, joka
Alosen mukaan kuuluisi soranottajille.
Soramontun maisemointisuunnittelu lahti kayntiin Joutsan lukiossa syksylla 1999. Ymparistokeskuksen soveltaman maisemointisuunnitelman laati reilut
pari vuotta sitten lukion silloinen
oppilas Riikka Makinen, taustatukena toimivat biologian ja
maantiedon lehtori Satu Lahti
seka kuvaamataidon lehtori Jaana Kellberg.
Kunnan tyollistamat ensimmaisen vuosikurssin lukiolaiset
Risto Haavisto, Antti Huuskonen, Kalle Holtta, Jussi Pasanen, Marianne Rantanen ja
Laura Saltiola ovat olleet mukana maisemointiprojektissa viime
syksysta saaldca. He ovat jatkaneet maisemasuunnitelmaa talven
Eroosiota estava kuitumatto klinnitetaan turpeen paalle ja kasvit is- aikana ja ideoineet alueen tulevaa
kayttoa. Kesan jalkeen lukiolaiset
tutetaan paikoilleen. Matto maatuu noin kolmessa vuodessa.
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Roolijaot
epaselvia
Maisemointiprojekti oli tarkoi- — • tus toteuttaa jo vuonna 2000, mutta projektipaiillikkona toimivan
maanmittausteknikon
Reima
Parkkosen mukaan hanke viivastyi maararahojen puuttuessa. _ _
Viime vuonna saatiin tehtya
maansiirtotyot vajaalla 60.000
markalla, ja tang vuonna rahaa on
istutus- ja muihin toihin varattu
Parkkosen mukaan "muutama
Icymppitonni". Nyt tehtava kaytannon tyo tehdaan viime kevalina
lukiolla biologian ja maantiedon
lehtorina toimineen Riikka Ojalan mukaan alkuperaisen suunnitelman pohjalta, mutta ei sen mukaan.
Seka Ojala etta Marjut Junno
harmittelevat sits, ettei maisemointiprojektin eri tahoilla ole
selkeaa roolijakoa kaytannon toiminnassa. Naiset olisivat toivoneet perusteellisempaa tyonjakoa
ja selkeytta siihen, kuka lopulta
vastaa paatoksista ja toteuttamisesta.
Tyoskentelya ovat hidastaneet
myos henkilovaihdokset kaytanntin toimissa. Ojala siirtyi Satu.i—.±

Landen sijaiseksi ohjaamaan

kiolaisten suunnittelutyota., Junno
puolestaan astui kuvioihin EkoCenterin ja eroosionestomaton
asentamisen kautta. Lisaksi samaan aikaan muille yhteyshenkibaffle on sattunut sairas- tai kesalomia.
Junno toteaa maisemointityossa tarkeinta olevan maaekologian
tunteminen, sen jalkeen tulee kasvien tuntemus. Lukiolaisten ty45
panosta pidetaan tarkeana kaikilla
projektin tahoilla, mutta Iukiolaisilla ei viela ole tarvittavaa alan
tuntemusta itsertaiseen maisemointityohon. Junno on titan
vuoksi ottanut ohjat myos nuorten
ohjaamisessa tyomaalla.
Soramontun seinamista peitetaan kasveilla tans kesana vain
murto-osa, sills nuorten tyopestit
paattyivat viime viikon lopulla.
700 nelitimetria eroosionestomattoa peittaa sekin vain pienen osan
eteIaisesta rinteesta.
— Tuonne reunalle, missa vesi
on valunut ja muodostanut uomia,
olemme sutumitelleet kantaa kivia
ikaan kuin puun muotoon, Ojala
esittelee koilliskulmaan tehtyja
suunnitelmia. Han kuitenkin huomauttaa nuorten parin viikon tyoajan olevan Him lyhyt, jotta suunniteltu kivimuodostelma saataisiin tehtya.
Osa reuna-alueista jatetaan tarkoituksella istuttamatta. Myos soramontun pohja-alue jatettaneen
kasvamaan luonnonvaraisesti.
Katsotaan, kuinka nopeasti
kasvillisuus leviaa luontaisesti.
Voidaan myos tette% vertailuja siita, miten kasvit ovat kasvaneet.
Voi olla, etta myohemmassa vaiheessa tehdaan lisaistutuksia, Reima Parkkonen kaavailee.

-
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Joutsan lukiolaiset vierailivat
Saksassa
2? 2y,
■

Kuusi lukion saksan opiskelijaa opettajineen vieraili saksalaisessa ystavyyskoulussaan Dresdenin Mane-Curie -Gymnasiumissa
kesakuun ensinundisella viikolla.
Julkaisemme lehdessa koosteen
kolmen lukiolaisen laatimista
matkakertomuksista, joissa tarkastellaan lukio-opiskelun eroja
Suomessa ja Saksassa.

Nuorten
paikallistietous
ha.mmastytti

Paivasta
toiseen
matkalla

0 2.

Mennessani Saksaan olin kuvitellut muiden oman ikaisteni
nuorten elaman aivan toisenlaiseksi tottumuksia ja koulurytmia
myoten. Aluksi minuun teki tietenkin vaikutus saksalaisnuorten
ystavallisyys ja avoimuus minua
ja kielitaitoani kohtaan.
Kukaan ei ikind moittinut edes
passiivisesti kielitaitoani, vaan
saksalaiset pikemminkin kehuivat
jo valmista pohjaa ja olivat aina
valmiita opettamaan minulle uutta, kunhan vain viitsin kysya.
Mietin, kuinka paljon kielitaito
kehittyy vaikkapa puolessa vuodessa, kun jo vajaassa viikossa
kykenee oppimaan vaikka mita
uutta.
Kaytokseltaan saksalaisnuoret
poikkesivat ehka hieman suomalaisnuorista. Voisi sanoa, etta saksalaiset ovat astetta kohteliaampia
kuin suomalaisnuoret, mikali heidan kulttuurin mukana kulkevaa
teitittelya ei Iasketa mukaan. Oli
tarkeaa muistaa teititella aina aikuisia, mutta onneksi nuorten

Valilld otettiinkin sitten veihan rennommin ja kulutettiin aikaa jutustelemalla saksalaisystavien kanssa.

saksalaisil le. Saksalaisystavieni
mukaan ihmiset juovat itsensa humalaan aika harvoin. Kauhukseni
sain kuitenkin kuulla, etta niiden
saksalaisten, jotka ovat olleet tekemisissa suomalaisten vaihtooppilaiden kanssa, mukaan suomalaiset tulevat usein Saksaan,
jotta voisivat juoda itsensa kanPois se meista!
Oman mielipiteeni mukaan on
aarirrundisen epakypsaa menna
ulkomaille juomaan kuin porsas ja
antaa muiden sitten niittaa huonoa
mainetta.
Ennen kuin pitaisi puhua vapaa-ajasta, on myos hyva mainita,
a
koko asiaa.
Ruokailun kohdalla mainitta- muun muassa paikalliseen Dreskoon, etta ruoasta ei ole tapana denin kulttuuriin. Saimme ihailla
kiittaa, vaan on hyvin tarkeaa il- Dresdenin hienoja nahtavyyksia
maista aina, milts ruoka maistuu. oppilaiden turistiopasmaisen tarkKertoessani, etta Suomessa usein kojen selitysten avulla pikku kauvain kiitetaan ruoasta kotiolosuh- punkikierroksillamme
Oh erittain positiivista huomateissa, sain selityksen saksalaiselle tavalle, etta ruoan kehuminen ta ja itse ainakin harnmastyin
on jo valmis kiitos moan valmis- aluksi hieman saksalaisystavieni
paikallistietoudesta. Valilla mitajalle.
Saksalaisnuorten vapaa-aika nusta tuntui, etta ystavieni tietous
kuluu pitkalti samoissa toimissa oli varsin ylitsepursuavaa, koska
kuin suomalaisnuorilla. Usein ai- en edes kerennyt kunnolla kysya
kaa vietetaan ystavien kanssa yh- jonkin rakennuksen tarkoitusta,
dessa seurustellen vaikkapa puis- kun sen historia tuli jo yksin tein
toissa tai kahviloissa. Myos pienet sen rakentamisajankohdasta nyja viihtyisat kapakat ovat suosittu- kypaivaan saaldca jonkun ystavani
ja, koska Saksassa alkoholia saa suusta.
Oh varsin ihailtavaa huomata,
tunnetusti tarjoilla jo kuusitoistakuinka perehtyneita he olivat paivuotiaille.
Siita huolimatta, etta alkoholia kalliseen historiaan. Itse voisin
kayttavat jo nuoremmat ikaluokat vain sanoa, etta kateeksi kay.
Lisaksi oli hauska huomata,
kuin Suomessa, on humalahakuinen juominen melko outo sana etta saksalaisnuoret tietavat valta-

Yhteiskuva Zwingerin Nymphiliihteelta.

van madran samoja vitseja, tarinoita ja sanontoja kuin suomalaiset.
Erlankin kerran kavellessani
Saksin Sveitsissa aivan Saksan rajan tuntumassa retkella, eras saksalaisystavani repaisi maasta heinan ja kysyi minulta; Hiihnchen
oder Hahnchen, mika tarkoittaa
samaa kuin "kukko vai kana?".
Yllattyneena kysyin, oliko
tams jokin saksalainen tapa, ja
olihan se. Olin aina luullut, etta
vain suomalainen vanhakansa
tuntee taman sanonnan. Myos
muita samantapaisia asioita laytyi
roppakaupalla, mika oh mielestala, jolloin Saksa ja Suomi olivat
melko kiinteassa yhteydessa opiskelijoiden vuoksi.

ka nailla tunneilla oppilaat vain
istuivat hiljaa ja tekivat muistiinpanoja. Lieneeko tams sitten kovinkin yleista, etta opettaja vain
seuraa sivusta oppilaiden muistiinpanojen kirjoitusta.
Yksi suuren suurista eroista suomalaiseen kouluun verrattuna oli
se, etta kokeiden arvosanat luettiin luokan edesta adneen kysymatta edes lupaa siihen ensin.
Lisaksi opettaja saattoi viela
kommentoida oppilaalle jotain
koko luokan kuullen. Kokeiden
tulokset olivat sitten kylla ihan
hyvia Ehkapa kaytanto kuitenkin
asettaa oppilailIe suorituspaineita.
.
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3.6. Lentomme Lahti HelsinkiVantaan lentokentaltd 9.55 Prahaan. Prahassa vietimme iltapaivan kayden syomassa pitsaa keskustassa sijaitsevassa ravintolassa, jossa pitsat paistettiin puu-uunissa, ja katsellen Frahm nahtavyyksia. Prahasta landinune junalla Dresdeniin. Matkalla saimme ihailla T+ekin upeita maisemia. Dresdenin paarautatieasemalle, tapasimme meidat
majoittaneet nuoret, saavuimme
hiukan yli kandeksan.
4.6. Aamulla soimme aamupaIan perheissa ja menimme nuorten
kanssa Marie-Curie-Gymnasiumiin. Aluksi tutustuimme opettajiin ja muihin koulun oppilaisiin, jotka majoittivat joutsalaisia
nuoria. Seuraavat kaksi tuntia vietimme nuortemme kanssa heidan
oppitunneillaan. Iltapaivalla menimme tutustumiskavelylle Dresdenin vanhaan keskustaan. Nuoret
kertoivat meille vuorollaan eri
paikoista, kuten Semperoperasta
ja Zwingerista. Illalla saimme teh(IN mita halusimme; jotkut menivat ostoksille ja toiset istuivat
kahvilassa jutellen saksalaisten
nuorten kanssa.
5.6. Aarnulla matkustimme junalla Dresdenin laheisyydessa sijaitsevaan Sachsische Schweiziin,
joka on luonnonsuojelualue. Kavelimme kiviportaita ylOs saapuen vihdoin hiekkakivikallioiden
huipuille ihailemaan upeaa maise-
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si toisaalta luoda aika hyvan ryh- kaampina. Illalla osa joukosta
mahengen. En kuitenkaan tieda, meni mtustumaan Dresdenin
miten kaytanto toimisi Suomessa, Neustadtiin.
JARI SALTIOLA
6.6. Tutustuimme Dresdenin
mica toisaalta toivoisi sen tulevan
laheisyydessa sijaitsevaan Meisajankohtaiseksika
an.
Koetulokset
Yksi asia, joka pisti silmaan oli se, senin kaupunkiin, joka on tunnetjulki koko
etta oppilaiden ja opettajien \lilt tu posliinistaan. Kavimme tutusluokalle
tuntuivat olevan erittain hyvat, tumiskierroksella posliinitehtaasHeti Dresdeniin talon jalkeise- voisi sanoa jopa kaverilliset. sa ja naimme miten posliinifiguuna aamuna oh vuorossa kouluun Opettajatkin otettiin mukaan jut- reja valmistetaan ja maalataan.
tutustuminen. Kouluun oli joilla- tuihin ja hekin kertoivat omia vit- Taman jalkeen kiersimme Meiskin oppilailla aika pitka matka ja sejaan. Heita myos tervehdittiin senin keskustassa katsellen hienomatkan kustannukset kuuluivat kaupungilla ja saatettiin jopa jaa- ja keskiaikaisi a rakennuksia. lllal
da vaihtamaan kuulumisia. Mi- la vietimme grillijuhlaa Marieoppilaalle itselleen. Minun
ICristinilla ja minulla kesti nusta se tuntui hieman oudolta, Curie-Gymnasiumin kyljessa sinoin tunnin matkata koululle. mutta kylla siihen voisi tottua. jaitsevassa koepuutarhassa.
7.6. Varhain aamulla nousimVierailumme koululle jai kuiten- Kaiken kaikkiaan mielestani koukin vain parin tannin pituiseksi ja lu vaikutti mukavalta paikalta, me junaan Dresdenin paarautatiesen takia oli hiukan vaikeaa saada mutta en ole niinkaan vakuuttunut asemalla hyvastellen parissa paikattavaa kuvaa koko toiminnasta. siita, etta koulutuksen taso on Than vassa niin tutuiksi tulleet saksalaiEnsivaikutelma koulusta ei ollut yhta korkea kuin meilla Suomes- set nuoret. Berliiniin tutustuimme
vain ohimennen Jinja-auton ikkumikaan hyva: Koko rakennus oli sa.
nasta samalla kiiruhtaen lentoaseTANJA
JEPPESEN
kipeasti remontin tarpeessa.
malle. Klo 9.55 nousimune Saksan
Kun olimme siella hiukan aikamaralta suuntana tuttu ja turvalkaa viettaneet, alkoi se tuntua pilinen Suomi.
kemminkin kodikkaalta ja tutulta
LAURA SALTIOLA
(samanlaistahan se on meilla kotona Joutsassa). Koulu oli kieltamatta hiukan vanhanaikaisen tuntuinen. Oppikirjatkin vaikuttivat
olevan samanlaisia kuin Suomessa joskus 80-luvulla.
Seurattuani muutamaa oppituntia
tulin siihen tulokseen, etta kuri
tuntui olevan hiukan kovempaa
kuin Suomessa.
Jo se, etta opettajia kutsutaan
"rouviksi" ja "herroiksi" tuntui
minun korvaani erityisen oudolta.
Toipa tams "rouvittelu" mielestani opettajille heidan ansaitsemaansa kunnioitusta. S euraamiemme oppituntien aikana
emme pystyneet oppimaan mitaan
Nakymii Elben laaksoon ja hiekkakivivuoristoon Basteinista.
saksalaisesta opetustyylista, kos-
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Kunnanvaltuuston
kokous nuoren silmin

Kuvassa nuksulaisia vasemmalta oikealle: Jani Heiskanen, Kalle Holtta, Jaakko LepistO ja Emma Pankellainen poikkeuksellisesti kokoontumassa kirjastossa. Kuvasta puuttuvat Edina Lepisto seka Kati Kivisaari.

NuK-Su toimii
myos Joutsassa
Mika ihmeen NuK-Su? NuKSu on "Nuorten Keski-Suomi"projekti, jossa ajetaan nuorten asioita eteenpain kunnittain. Joutsassa on viiden nuoren aktiivinen porukka, joka aloitti toimintansa
tammikuun lopulla. Nuoret ovat
kokoontuneet jo useampaan otteeseen ja he vierailivat valtakunnallisessa nuorten vaikuttajien seminaarissa "Nupissa" Kuopiossa.
Joutsassa nuoret ovat toimineet
nimella "Harkinnan alla" ja nuorten valtuustostakin on ollut puhetta. "Harkinnan alla" -ryhmaan
kuuluvat Elina Lepisto, Emma
Pankalainen, Kalle Holtta, Jaakko
Lepisto ja Kati Kivisaari seka tiimin opastajat Jani Heiskanen ja
vapaa-aikasihteeri Kari Kosunen.
Viimeksi mainitut ovat kokouksissa lahinna kuuntelemassa ryhman mielipiteita seka antamassa
neuvoja kaytannon toteutuksessa.
"Harkinnan alla" on kunnianhimoinen. Jasenten silmissa kiiltelee nuorten valtuusto Joutsaan ja
nuorten aseman parantaminen
kaikilla sektoreilla. Heilla on jo
ollut tapaaminen vapaa-aikalautakunnan kanssa ja siella jaettiin tietoa seka mielipiteita puolin ja toi-

sin. Tapaamisessa myiiskin pohdittiin nuorten tilojen hankintaa ja
kokouspaikka, virastotalon alakerta, entiset poliisin tilat, todetEin nuorten puolelta ihanteelliseksi.
Ryhma toivoisi saavansa muitakin nuoria innostettua mukaan
toimintaansa. "Harkinnan alla" tekeman kyselyn perusteella nuoret

ovat halyttavassa tilassa, tietamattomyys on monen kohdalla film
suuri.
Kokouksia tullaan yield pitamaan ja kevaalla tehdaan aloite
nuorten valtuustosta. Tavoitteet
ovat korkealla ja lisaa nuoria toivotaan mukaan vaikuttamaan.
EL/NA LEPISTO

Vanhaan putkaan kaavaillaan nuorisotilaa.

Mediaku rssin
lopputyo
Taman aukeaman juttukokonaisuuden ovat toteuttaneet Joutsan Iukion mediakurssilaiset. Kuvassa
vasemmalta Elina Lepisto,
Ville Kamppi, Emma Pankalainen, Tarja Lang, Hiski
Gronstrand, Tanja Viinikainen ja Otto Suuronen.

Seurasin elamani ensimmaista kunnanvaltuuston kokousta
Marjotaipaleen kylalIa, kun Joutsan kunnanvaltuusto kokoontui poikkeuksellisesti siella. Usein keskustellaan siita ettei politiikka kiinnosta nuoria. Yritetaan luoda politiikasta suurta ilosanomaa todella vahaisilla yhteiskuntaopin tunneilla, mutta miten kiinnostus voisi herata jos opetusjakson johdosta oppilaat
valtaa lahinna epatietoisuus, ja siita polveutuva andistuneisuus
koko teemaa kohtaan. Paras keino saada nuoret kiinnostumaan
politiikasta olisikin vieda heidat vierailemaan itse kokouksissa,
silla itse paikan paalla oleminen on selvasti mielenkiintoisempaa ja selkeampaa kuin tiedotusvalineista seuraaminen. Tieda
sitten edustanko nuorisovaestossamme pienta vahenunistiia,
sills en henkilokohtaisesti tuntenut kokousta lainkaan puuduttavaksi tai andistavaksi kokemukseksi, vaan pikemminkin mielenlciintoiseksi. Vaan jos keskustellaan nuorten kiinnostuneisuuden vahaisyydesta kunnallispolitiikkaa kohtaan niin eipa
nayttanyt kunnanvaltuuston kokous kiinnostavan muitakaan
ikaryhmia, sills paikalla ei ollut virkamiesten, kunnanvaltuutettujen ja tiedostusvalineiden edustajien lisaksi kuin ehka muutama kylalainen.
Kuten jo kerroin, kokousmatkani avarsi kasitystani kunnanvaltuuston kokoustoiminnoista, ja minulle selvisi etta valtuustonkokouksia edeltavat eri puolueiden kokoukset, joissa puolueensa valtuutetut valmistelevat poliittiset kannanottonsa tuoden
ne julki lopullisesti kokouksessa. Kokousmatkani musersi
myos ajatukseni siita, etta kunnanvaltuuston kokoukset olisivat
noin 3 tuntia kestavia maratoneja, joissa kaytettaisiin katkeria
puheenvuoroja milloin mistakin teemasta. Kokous oh osittain
jopa hulppea, tieda sitten olivatko valtuutetut vapun alla jotenkin erityisen humoristisella tuulella, mutta lystikkaita valikommenneja putoili kuitenkin useasti.
Nahtavaksi jaa mitenka politiikan kierot lonkerot saavat minut tulevaisuudessa pauloihinsa...
OTTO SUURONEN

Vanhassa vara parempi,
nuori tarvitsee
mandollisuuden
Vanha sanonta "vanhassa vara parempi" tuntui iskostuneen
joutsalaisten mieliin kunnallisvaaleissa lokakuussa 2000, jolloin Joutsan kunnanvaltuustosta muodostui idkas ryhma. Kulunutta sanontaa on perusteltua kayttaa, said kunnanvaltuutettujen keski-ika on halyttavan korkealla.
Tiedan, etta kunnallispolitiikkaan tarvitaan kokemusta ja kovaa pelisilmaa. Se on kuitenkin silkka fakta, etta muutama nuori valtuutettu toisi valtuustoon uusia, raikkaita tuulia. Aanestajistahart se on kiinni. Luottavatko he nuoriin? Uskovatko he,
etta kylanraitilla oleilevista nuorista joku saattaa tulevaisuudes -.
sa istua valtuustossa? Taysin mandollista.
Tuoreen valtakunnallisen tutkimuksen mukaan nuorten kiinnostus kunnallispolitiikkaan on pohjalukemissa. Holmokin tajuaa, etta yhtalo on mandoton. Nuori ja politiikka on yhdistelma, jots on miltei mandoton nanda kavelemassa kasi kadessa.
Joillakin paikkakunnilla on perustettu nuorisovaltuusto.
Viestit ovat olleet positiivisia, eika mikaan mandottomuus olisi, jos joskus Joutsa saisi oman nuorisovaltuustonsa.
Joukko innokkaita ja aktiivisia nuoria saman poydan careen
noin kerran kuussa, takaisi sen, etta nuori tuntisi olonsa Joutsassa kotoisaksi. Ryhma voi kunnan nimissa tehda. paatoksia
NUORTEN puolesta. Onnistuakseen tehtavissaan, nuorisovaltuusto tarvitsee poildceuksellisia nuoria. Ei niita, kenelle oma
verkkopeliharrastus on tarkeampaa kuin nuorten harrastusmahdollisuudet tai nuorisotilat. Onneksi niita poikkeuksia liftytyy
kaikkialta, mytis Joutsasta. Mutta miten nama poikkeukset saadaan pysyrnaan Joutsassa? Tehkoot sitten vaikka se kunnanvaltuusto hyvia paatoksia nuorten jaarniseksi Joutsaan. Onhan
heilla kokemusta. Ja nakemysta.
Told nuori voi vaikuttaa muullalcin saralla kuin politiikasta.
Mandollisuudet ovat kuitenkin vahissa. Ed urheiluseuroihin ja
yhdistyksiin nuoret otetaan avosylin vastaan. Ei pelkastaan harrastajiksi tai jaseniksi, vaan jopa johtokuntiin. Kehitys on menossa erittain hyvaan suuntaan. Muutenhan yhdistykset ja seurat porskuttaisivat samoilla naamoilla vuosikymmenia, kunnes
he ovat tyhjan pasha. Mistaan ei loydy patevia. seuraajia. Yhdistys joudutaan lakkauttamaan. Nuoriin ei uskallettu luottaa.
Uskon, etta Joutsassa edellisenkaltaiset painajaisunet ovat utopian, silkkaa fiktiota.
Joutsassa nuori voi vaikuttaa. Heille pita antaa vain aikaa ja
tilaa. Ja mandollisuus.
VILLE KAMPPI

Joutsan Seutu
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Pystyvatko nuoret
vaikuttamaan?

Keskiviikkona, toukokuun 8. paivand

•••••••••••
•
•

•
•

Gallupissamrne kysymme seuraavaa:
nimi, ika, kotikunta
1) Pystyvatkii nuoret vaikuttamaan riittavasti kotikunnassasi?
2) Haluaisitko ilmaista omia rnielipiteitasi kunnan paattajille?
3)mita voisi tehda, end nuonen vaikuttaminen parantuisi?
4) Mita asioita haluaisit muuttaa/parantaa kotikunnassasi?

■
■
■
•
■
■

■
•

•
•
•
■
■

Laura Dammert, 18, Luhanka
1) Mielestani yksi nuori ei riita
vaikuttamaan asioihin, mutta
jos nuoria olisi enemman vaikuttamisen mandollisuus kasvaisi.
2) Tottakai, mutta on eri asia
otetaanko mielipiteet tosissaan.
3) Siina onkin tavoitetta. Keski-ika on korkea, eika nuoria
ole paljon, joten mitaan ei ole
juurikaan tehtavissa.
4) Mielestani taalla on !Han yd.hart aktiviteetteja, joten niita
toivoisin

Vaitteri Virtanen, 16, Joutsa

■
1) Ei oikein.
2) En erityisesti.
■
■
3) Aanestysikaa alentamalla.
•
4) Toivoisin nuorisokahvilaa
■
ja tekemista enemman.
■

•
■

•

■
■

■
■

■
■
■
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Kalle Schnitzer, 18, Joutsa

Sini Pylkkanen, 18, Joutsa
1) Mielestani nuoret pystyvat
vaikuttamaan, jos he haluavat.
2) En.
3) Nuorten pitaisi saada enemman mandollisuuksia vaikuttaa
itseensa kohdistuvissa asioissa.
4) Toivoisin tytoille enemman
urheiluharrastuksia, ei pelkastaan tanssia. Ja discoja vanhemmille nuorille, ettei tarvitsisi kayda teinidiscoissa.

1) Ei.
2) Jos asia kiinnostaa minua,
niin 1cylla.
3) Mielestani pitaisi tiedottaa
paremmin kunnan asioista esimerkiksi Joutsan Seudussa.
4) Nuorisotoimintaan toivoisin
lisaa rahaa, ettei tarvitsisi
tea muualle.

■
■
■

•
■
■

■

■
■

■
■
■
■
■
■
■
■

■
■

•

■

■

•
•

•
•

■

Ann-Mari Lande, 17, Luhan- •
•
ka

•
1) Ei.
•
2) En.
■
3) Nuorilta voisi kysya heidan ••
mielipiteita asioista, varsinkin ■
■
niista jotka koskevat nuoria.
4) Toivoisin harrastusmandollisuuksia monipuolisemmiksi.

Ann-Maria Lahtonen,

17,

Joutsa
1) Ei.
2) Kyll
3) Nuorille voisi jarjestaa omia
kokouksia, jonne he paasisivat
vaikuttamaan.
4) Nuorille enemman paikkoja
missa voisi olla.

TARJA LANG

s

TANJA VIINIKAINEN
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MENEM

Nuk-Sun kysely paljastaa:

Nuoret eivat pOse
omasta mielestaan
vaikuttamaan
Joutsan NuK-Sulaiset toteuttivat helmi-maaliskuussa kyselyn
nuorten vaikuttamisesta Joutsan
lukiossa seka Joutsan-Luhangan
ylaasteella. Kysely on kattava, silIa siihen saatiin 237 vastausta.
Kyselyyn vastasi nuoria Joutsasta,
Leivonmaelta, Hartolasta seka
Luhangasta. Kyselyssa tutkittiin
nuorten asemaa Joutsan alueen
kunnissa seka nuorten halukkuutta vaikuttaa.
- Eniten kyselyn vastauksissa
kiinnittivat huomiota nuorten vaikuttamismandollisuudet. 63 %
vastaajista oli sits mielta, etta
nuoret eivat passe vaikuttamaan
Joutsan alueen kunnissa tarpeeksi.
Lukiolaisista tats mielta oli perati
83 %. Halyttavinta on se, etta 66
% vastaajista ei edes tieda, miten

voisi vaikuttaa! Tassa kunnilla on
selvasti parantamista. Ehica nuorten valtuusto oIisi vastaus tahan
ongelmaan.
Nuoret ovat kiinnostuneita
omasta asemastaan. 90 %:11a vastaajista oli edes jonkin asteista
kiinnostusta nuorten asemaa kohtaan. Yli 80 % vastaajista ei pida
nuorten asemaa hyvana omassa
kunnassaan.

Nuoret eivat ole tahan asti ole
olleet kovin innokkaita vaikuttajia, sills vain 16 % tuntee olevansa mukana nuorten asioiden ajamisessa. Kyselyn tulokset kuitenkin kertovat, etta puolet nuorista
ovat halukkaita vaikuttamaan ja
ajamaan nuorten asioita eteenpain.
Kyselyssa vastaajat paasivat
myos esittamaan omia ideoitaan
kuntien kehittamiseksi. Yksi yleisimmista toiveista oli uusi iiikuntahalli ja erilaiset IiikuntamandolIisuudet. Nuoret toivoivat mydds
enemman toimintaa ja tapahtumia. Nuorten tilat ja jonkinlainen
nuorisokahvila tuli esiin monissa
vastauksissa. Kunnilla on siis
nuorten mielesta parannettavaa
monissa asioissa.

