
Tuoreet vanrikit valmistuivat 
kutsumusammattiinsa 

Tuoreet vanrikit Petri Himanen ja Konsta Friman ovat astuneet puolustusvoimien palvelukseen. 

■ Tuoreet vanrikit Petri Hi- 
manen ja Konsta Friman val- 
mistuivat 	opistoupseereiksi 
kaksi viikkoa sitten. Lienee en- 
simmainen kerta, kun kaksi 
Joutsasta kotoisin olevaa up- 
seeria valmistuu yhtd aikaa. 

Konsta Friman alkaa kou- 
luttaa pioneeriaselajin taisteli- 
joita Keski-Suomen Rykmen- 
tissa. Handle on luvassa "met- 

savuorokausia" 60-100 kappa- 
letta vuodessa. Petri Himanen 
palvelee Satakunnan lennostos- 
sa taistelunjohtajana. Taistelun- 
johtaja toimii tilanteen mukaan 
operatiivisten-, palvelu- tai kou- 
lutuslentojen johtajana yhteis- 
-toiminnassa lennonjohtoelimen 
kanssa. 

Koulutusjarjestelman muu- 
toksen vuoksi miehet ovat vii- 

meisid opistoupseeritason van- 
rikkeja. Elakkeelle he pdasevat 
55-vuotiaina. Miehet vahvista- 
vat vanhan sanonnan, jossa val- 
tion leivan sanotaan olevan pit- 

mutta kappa. 
— Palkkaluokkia ei voi verra- 

ta siviilimaailmaan, mutta tarna 
onkin kutsumusammatti, kerto- 
vat Frima ja Himanen. 

/4;,k 	E AIRAKSINEN 

Joutokanava 

if Su 23.2. kb° 18 Vanhojen paivan tans- 
sit lukiolla. Nauhoitettu 14.2. Kesto noin 
40 minuuttia. 



Rehtori vaihtui lukiolla 
■ Joutsan lukion rehto-

ri vaihtui maanantaina, 
kun Seppo Degerman 
aloitti tyOnsa. Elakkeelle 
siirtynyt Paavo Valkonen 
piti 1aksidistilaisuutensa 
torstaina lukion ruokalas-
sa, josta myos uusi rehtori 
esittaytyi koulun opettajil-
le ja yhteistyokumppa-
neille. 

Valkoselle kertyi histo-
rianopettaja- ja rehtori-
uraa Joutsan lukiossa lä-
lies 35 vuotta, silly han 
aloitti tyosarkansa talossa 
vuonna 1968. Jo tad en-
nen han (Ai toiminut use-
amman vuoden opettajana 
muualla pain Suomea. 

Joutsan lukion uusi rehtori Seppo Degerman (vas.) 
esittaytyi eltikeelle siirtyneen Paavo Valkonen 

torstaina. 

Seppo Degermanilla on 
opettajakokemusta perus-
koulussa ja lukiossa yli 28 
vuotta, josta lukion rehto-
rina yli 19 vuotta. Hanen 
opetusalansa on historia, 
kuten Valkosellakin. 

Paaasiassa isoisan ja 
suunnistusv almentaj an 
tehtaviin keskittyva Paavo 
Valkonen lupasi olla 
myOs uuden viranhaltijan 
kaytettavissa, mikali neu-
voja tarvitaan. 

MARKKU PARKKONEN 

Tana vuonna Joutsassa 
korjataan kouluja ja viemareita 
■ Joutsan kunta remontoi kuluva-
na vuonna lukiota, ylaastetta seka 
viemariverkostoa. Myos kaavatei-
tä parannetaan. Tekninen lauta-
kunta Oath viime viikolla budjet-
tiin varattujen remonttimaarara-
hojen kayttista. 

Lukiolla korjataan miesten ja' 
naisten wc-tilat 55.000 eurolla. 
Ylaasteen tekstiiililuokkaa laajen-
netaan talossa olevan asunnon 
puolelle ja luokan valaistusta ja  il-
manvaihtoa parannetaan 14.500 
eurolla. Remontin yhteydessa 
asunto poistuu asumiskaytosta. 
Kouluremontit tehdaan koulujen  

kesaloman aikana. 
Yhdystien ja Savontien varrel-

la olevia 1960-luvulla rakennettu-
ja betonisia jatevesiviemareita uu-
sitaan 1.178 metrin matkalta. Yh-
dystiella korjataan tier runkovie-
marista lahtevia haaroja ja S aVon-
tiella viemari korjataan tien kir-
konkylan puoleisesta paasta ur-
heilukentan kohdille. 

Viernariurakan tekee huhti-
kuussa KWH-Pipe Oy niin sano-
tulla patkasujutusmenetelmalla. 
Talla menetelmalla viemateita ei 
tarvitse kaivaa auki uusimisen ta-
Ida. Hinta on noin 49.000 euroa. 

Kaavateista paallystetaan Val-
kaharjunkaari (425 metric), osa 
Valkharjunkujasta (25 metric), 
Valkharjuntie (205 metric) seka 
Keskustien loppuosa (90 metric). 
Kuusitien loppupdata korjataan 
kevyemmin. Lisaksi kunta aloft : 

 taa Kaivokujan ja Koulutien pe-
rusparannuksen suunnittelun. Pe-
rusparannus on tarkoitus toteuttaa 
ensi vuonna. Tierakentamiseen on 
talle vuodelle varattu rajaa 50.000 
euroa. 

MARKKU PARKKONEN 
c.7 

Valmistunut 

■ Joutsalainen Sami Immonen 
on valmistunut diplomi-insinoo-
riksi Tampereen Teknillisesta 
Yliopistosta „yakennustekniikan 
osastolta. - 

■ Sysman Saastopankin jarjesta-
ma sijoituskilpailu Jotttsan lukio-
laisille on saatu paatokseen. Par-
haiten kuvitteellista 10.000 euron 
osakesalkkua hoiti Joutsan1ukios-
ta Antti Huuskonen, jonka salk-
ku kasvoi kilpailun aikana 
10.733,80 euroon. Toiseksi tuli 
Jouni Kokko (10.389,40 euroa) 

ja kolmanneksi Heikki Kuisma 
(10.356,38 euroa). 

Kilpailusalkut hankittiin loka-
kuun lopussa ja kilpailuaika Oat-
tyi helmikuun lopussa. Kilpaili-
joilla oli tally kertaa mandollisuus 
myos myyda ja ostaa osakkeita 
kilpailun aikana. 

MARKKU PARKKONEN 

Antti Huuskonen 
lukion paras sijoittaja 



Joutsan koulujen atk-kalusto 
kuntoon valtionavun ansiosta 

■ Opetushallitus on myontanyt 
Joutsan kunnalle valtionavustusta 
koulujen tietokonehankintoja var- 
ten 23.770 euroa. Kunta pisti pot- 
tiin Nieman omaa rahaa ja hankki 
falls summalla 32 upouutta tieto- 
konetta. 

Laitteiden asennus kayttokun- 
toon valmistuu taman viikon aika- 
na. Ylaasteelle niita sijoitettiin 
kymmenen, Pohvinrinteen kou- 
lulle kandeksan, lukiolle yhdek- 
san, Mieskonmaen kylakoululle 
kaksi ja muihin kylakouluihin ku- 
hunkin yksi. 

Jokaiseen tyoasemaan kuuluu 
lisavarustuksena Web-kamera, 
joiden avulla uusia koneita voita- 
neen jatkossa hyodyntaa esimer- 
kiksi etdopetuksessa. Valtion- 

avustuksen myontaminen liittyy 
hallitukseen aikomukseen raken- 
taa maastamme tietoyhteiskunta. 

Niista koituva varsinainen hyo- 
ty tulee kuitenkin kaluston yhden- 
mukaisuuden myota.. 

Kone- ja ohjelmistokanta ohi 
aikaisemmin hyvin kirjava. Nii- 
den suorituskyky ei juurikaan riit- 
tanyt uusien ohjelmien pyoritta- 
miseen. Lisaksi laitteissa on niin 
sanotut palautuskortit, jotka pita- 
vat ennallaan koneen alkuperaiset 
asetukset. Nain oppilaiden luvatta 
tekemista saadoista ei koidu yli- 
madraista harmia, kommentoi 
Pohvinrinteen koulun rehtori 
Vesa Wilkko. Ala-asteen kone- 
madra liki kaksinkertaistui uudis- 
hankinnan ansiosta. 

Ylaasteen atk-opettaja Juha 
Hannula muistuttaa, etta konei- 
den ja ohjelmistojen yhdenmukai- 
suus on opetuksen kannalta ehdot- 
toman tarkeda. 

— Oli jo aikakin saada uusia ko- 
neita kerralla suurempi madra. 
Vanhojen koneiden kanssa tahtoi 

menna aikaa niiden korjaamiseen, 
mika oil tietenkin opetuksesta 
pois. 

Tarjouskilpailun laitehankin- 
noista voitti jyvaskylalainen PC 
Super Store. 

JANNE AIRAKSINEN 

Joutsan peruskoulujen atk-vastaava Mika Sirkka varkkasi viime 
perjantaina uusien tietokoneiden armadaa kilytt5kuntoon. 



Myas Konsta Pylkkanen kiiveiisi ajattelemassa deineen 
Yritteijyystalkoot-tilaisuudessa. Konstaa esitti Toivakan 
elinkeinoasiamies Pentti Suuronen. 

Yrittajyyden asennesanomaa Yrittajyystalkoissa: 

"Yrittaja on rohkea ihminen, 
Jolla on onnen avaimet " 
■ Yrittaminen tarkoittaa oi-
keaa asennetta. Mutta mica 
tarna asenne pitad sisallaan 
ja mista se muodostuu? 
Tata pohdittiin viikko sitten 
tiistaina hotelli Joutsenlam-
mella jarjestetyissa Yritta-
jyystalkoissa. 

Ehka parhaiten asian ki-t 
teytti Laura Saltiola,  nuori 
joutsaIaineq .  
joka kertoi yleisolle omia 
yrittamiseen liittyvia aja-I 
tuksiaan. 

— Yrittaja on rohkea ih-
minen, joka on valmis ottal 
maan riskeja. Hanella on 
onnen avaimet kasissaan ja! 
joskus onnistuu, joskus taas 
ei. Mielestani lukiolla ja` 
ylaasteella pitaisi olla pa-

t kollisia yrittajyyskasvatus-
tunteja, kertoi Saltiola. 

Tama kiertue on keran-
nyt maakunnassa jo - seitse-
malla seutukunnalla yritta-
jia ja yrittamisesta kiinnos-
tuneita ihmisia yhteen. 
Joutsaan seutukunnan vii-
desta kunnasta oli saapunut 
paikalle perati sata henked. 

Yrittaj yystalkoot-koh- 
 taamisessa yhdistyy nelja 
'elementtia: va-411isyys, 
kokemuksellisuu§;,- '-karkaa-
rninen arjesta ja esteetti-
-syys. Naista sitten muodos-
tuu Y4-ideologia. Talkoi- 

den taustavoimina ovat 
muun muassa maakuntaliit-
to, kauppakamari seka maa-
kunnallisia yrittajajarjesto- 
id. 

Keskeisessa 	roolissa 
ovat koolle kutsutut ihmi-
set. Alustajien tehtava on 
saada osallistujat vaihta-
maan keskendan ajatuksia 
ja uusia ideoita. Tilaisuu-
den tarkoitus oli myos nos-
tattaa hyvaa tuulta ja saada 
ihmiset irti arjesta. Viimek-
si mainittua tavoitetta tuet-
tiin erilaisilla esiintyjilla, 
musiikilla sekd videoilla. 

Kyse ei todellakaan ollut 
mistaan kuivasta luentoti-
laisuudesta. Tata kuvaa jo 
se, etta illan aikana synty-
neet ideat kirjoitettiin pay-
taliinoihin, josta ne edel-
leen tyostetaan julkaisu-
kuntoon. 

Yksi keskustelun alusta-
jista oli Pasi Makinen TE-
keskuksesta. 

Seuraavan kymmenen 
vuoden aikana puolessa 
maakunnan yrityksista ta-
pahtuu omistajanvaihdos. 
Me siis tarvitsemme lisaa 
yrittajia. TE-keskus auttaa 
naissa talkoissa perustamal-
la paikallisia palvelupistei- 
ta. 	oift - 1:3 

ANNE .AIRAKSINEN 

Joutsan koulujen 
tyoajat sovittiin 

Joutsan sivistyslautakunta on paattanyt 
kunnan peruskoulujen tyo- ja loma-ajoista 
lukuvuonna 2003-2004. Syyslukukausi al-
kaa tiistaina 12,8. ja paattyy lauantaina 
21.12.2003. Liikunta- ja taksvarkkipaivaa 
vietetaan lauantaina 6.9. ja syyslomaa kes-
kiviikosta 15.10. perjantaihin 17.10. 

Kevatlukukausi alkaa keskiviikkona 
7.1.2004 ja paattyy lauantaina 29.5.2004. 
Talviloma on 23.2.-28.2.2004. 

Ruokalista 

■ Joutsa: Ma 7.4. Kalkkunaleike, 
perunat, kastike. Ti 8.4. Kalakeitto, 
marjakiisseli. Ke 9.4. Texmex-pata, 
riisi. To 10.4. Pinaattiohukkaat, 
ruokasalaatti, puolukkahillo. Pe 
11.4. Pyttipannu. 



Ensin Pohjolaan! -Forst till Norden! 
• Hanasaaren kulttuurikeskuk-
sessa Espoossa jarjestettyyn semi-
naariin kokoontui 3.-4. huhtikuuta 
liki kuutisenkymmenta 
ta, jotka olivat kiinnostuneita 
Pohjoismaisesta yhteistyosta ja 
ruotsinkielesta. Ohjelma koostui 
paaasiassa ruotsinkielisista luen-
noista, jotka kasittelivat muun 
muassa tyoskentelya, vapaata liik-
kumista ja yliopistojen valista 
vaihtoa Pohjoimaiss a. 

Tiedotuspaivien aikana ryhma 
vieraili eduskuntatalon lehtefilla, 
mutta valitettavasti ohjelmassa ol-
ut  jai valiin, koska 

hallituksen muodostamisen vuok- 

si hallitus ei juuri tuona kyseisend 
ajankohtana ollut paikalla. 

Nuoria oli saapunut paikalle 
ympari Suomen; kaukaisimmat 
vieraat olivat Posiosta, kun taas 
lahimmat olivat tulleet paikalle 
aivan Hanasaaren lahettyvilta 
Helsingista. Kaikki tulivat hyvin 
juttuun keskenaan ja uusia ysta-
vyyssuhteita luotiin lyhykaisilla 
tauoilla. Suuressa porukassa oli 
aina joku, jonka kanssa ajatukset 
osuivat yksiin. Suhteellisen kiirei-
sesta ohjelmasta huolimatta illalia 
saunottiin ja uitiin virkistykseksi. 
Hanasaaren buffetpoydan anti-
mista sai nauttia useamman ker- 

ran tiedotuspaivien aikana, eika 
hotellihuoneissakaan ollut moit-
teen sijaa. 

Oma nakokulma ruotsinkieli-
sesta kulttuurista ja pohjoismai-
sesta yhteistyosta laajentui. Eri-
tyisesti kesatyo- ja oppilasvaihto-
mandollisuudet herattivat kiin-
nostusta allekirjoittaneissa. Mu-
kavan reissun jalkeen muutamien 
tuntien poissaolotkaan koulusta 
eivat painaneet. 

LAURA SALTIOLA 
JARI SALTIOLA 

Kirjoittajat edustivat seminaa-
rissa Joutsan lukiota. 

jari Saltiola 
stipendiaatiksi 
■ Joutsan lukion toisen vuoden 
opiskelija Jari Saltiola on valittu 
stipendiaatiksi kieli- ja kulttuuri-
matkalle Ahvenanmaalle ja Ruot-
slim 14.-20.5. 2003. Stipendin on 
myontanyt Pohjola-Norden-yh-
distys. Matkaan sisaltyy kaytan-
non kieliharjoictIlua ja opastettuja 
retkia. -- 

Joutsan lukion VUODEN 
1993 YLIOPPILAAT 

Tervetuloa 	Iuokkakokoukseen 
Joutsenlammelle la 10.5.2003 klo 
18.00. Lisatiedot ja ilm. 30.4. 
mennessa: 
Petri Niemi 044 584 1836 
Johanna Nuija o.s. Hentinen 

040 554 3225 
petri-niemi@hotmail.com  
johanna.nuija.hba@jypoly.fi  
PS. Vanhemmat ja tutut laittakaa 
sana kiertarnaan 

Joutsan lukion VUODEN 
1993 YLIOPPILAAT 

Viime viikon Joutsan Seudussa 
olleessa ilmoituksessa oli Petri 
Niemen sahkOpostiosoite vaara. 
Oikea: petri_niemi@hotmail.com  

Lasse Rongalle 
30-vuotisrnerkki .1qy -03 

Kansalaisopiston 	juhiassa 
muistettiin pitkaaikaisia tyonteki-
joita ja luottamushenkiloita ansio-
merkeilla. Opiston ensimmainen 
ja pitkaaikaisin. rehtori Lasse 
Rtinka sai 30-vuotisansiomerkin. 
Ronka toimi Ita-Hameen opiston 
Joutsan osastonjohtajana 1966-
1973 seka Joutsan kansalaisopis-
ton rehtorina 1973-1998. 

Muut palkitut: 
20-vuotismerkit: tuntiopettaja 

Tuula Kuitunen, tuntiopettaja ja 
16-htokunnan jasen Nfflo Kukka-
nen, tuntiopettaja Keijo Kurki, 
tuntiopettaja Leena Lahtinen, tun-
tiopettaja Liisa Saynatjoki, tunti-
opettaja Veli TOyryla, tuntiopetta-
ja seka johtokunnan jasen Paavo 
Valkonen. 

10-vuotismerkit: tuntiopettaj a 
Sirkka Heinstrom, tekstiiliopetta-
ja Satu Hiekkanen, tuntiopettaja 
Kirsti Hakkinen, tuntiopettaj a 
Marja-Liisa Hayrinen, johtokun-
nan jasen Raija Komppa-Rannas-
te, johtokunnan puheenjohtaja 
seka tuntiopettaja Antero Kuitu-
nen, tuntiopettaja Ari Lehmussaa-
ri, tuntiopettaja Lauri Lehmussaa-
ri, johtokunnan jasen Varja Oksa-
nen, tuntiopettaja Marja-Liisa 
Peltoniemi, kuoronjohtaja Seppo 
Pankalainen, tuntiopettaja Elina 
Pankalainen, tuntiopettaja Vaino 
Rikkola, tuntiopettaja Martti Ru-
ponen, johtokunnan jasen ja pu-
heenjohtaja Martti Schroderus, 
tuntiopettaja Riitta Tolvanen, tun-
tiopettaja Markus Tuominen, tun-
tiopettajatlikka Vanhanen. 



In Memoriam 
Juho Aleksi. Aarnio 
21 10 1984- 05 05 2003 

■ 5. Toukokuuta 2003 leimautui 
ikimuistoiseksi mieliimme surun 
ja murheen paivand, jona jokin 
osa kokonaisuutta muuttui; eika 
suinkaan vahiten oma suhtautu- 
misemme itse elamaan ja sen ai- 
nutkertaisuuteen. Juho, useiden 
kesken "Jurkka" poistui keskuu- 
destamme kesken tuon tuulisen ja 
auringontayteisen paivan synnyt- 
tden lahimmaisissa kuin muissa- 
kin ihmisissa suunnattoman su- 
run, kaipauksen ja hammennyk- 
sen titan. Jurkan jattaessa tiedos- 
tamamme maailman ja hanen siir- 
tyessaan ajasta ikuisuuteen mie- 
lissamme harhailee vain tuo yksi- 
nainen kysymys, johon vastausta 
tuskin koskaan tulemme saamaan: 
Miksi? 

Tuon paivan traagistius, sen 
synnyttamat epauskoiset ja epato- 
delliset tunteet, mutta myos pelko 
ja hetkellinen raivokin saivat per- 
heen, ystavat kuin tuttavatkin to- 
taalisen sekasorron valtaan. Oli 
kuin olisimme hetken katsoneet 
todellisuutta ja tata maailmaa vaa.- 
rentavien silmalasien lapi. 

Juho Aarnio syntyi Luhangassa 

21.10.1984. Hanta oli vanhempi- 
en lisaksi maailmaan vastaanotta- 
massa jo vuotta vanhempi isosis- 
ko, Elina. Ensimmaiset vuotensa 
Juho taapersi Luhangan ja Tam- 
mijarven maankamaralla. Muutet- 
tuaan Leivonmaelle saivat Elina 
ja Juho vuonna 1986 pikkusiskon, 
Emmin. Juhon sisaret tunnetaan 
seudulla hyvin muun muassa ak- 
tiivisuudestaan musiikin ja tans- 
sin parissa. Ala-asteen Jurkka 
kavi paaasiallisella asuinpaikka- 
kunnallaan Leivonmaella ja yla- 
asteen han suoritti Toivakassa. 
Joutsan lukion Juho aloitti vuonna 
2000 kayden koulua aina 2003 
helmikuuhun asti. Juho aikoi kir- 
joittaa ylioppilaaksi syksylla 
2003, mutta ehti suorittaa tutkin- 
tonsa vain osittain. Hanen oli 
myos tarkoitus suorittaa siivilipal- 
velus ylioppilaaksi ensin valmis- 
tuttuaan. 

Paaasiallisen harrastuksensa 
puolesta Jurkka tunnettiin leivon- 
makelais-joutsalaisen Kulttuuri- 
perinto-yhtyeen basistina, kuin 
myiis hevimmasta leivonmake- 
lais-toivakkalaisesta kokoonpa- 
nosta nimelta In The Memory Of 
Alice. Musiikin ohella hanen sy- 
dantaan lahella oli kesaisin kalas- 
tus. Ajokortin saatuaan Juhon rak- 
kaat harrasteet kuitenkin karsivat. 
Meidan ei liene vaikeaa arvata, 
mike hanen aikaa vievin "harras- 
tuksensa" mahtoi hanen viimei- 
siin paiviinsa asti 

Niille harvoille, jotka eivat 
seudulla Juhoa tunteneet tai edes 
tietaneet (mite voidaan pitaa jo 

. harvinaisena) kerrottaneen Jur- 
kasta olennaisimpia asioita. Turk- 
ka oli elavainen, sosiaalinen ja 
ymmartavainen. Juho oli, yhdella 
sanalla, inhimillinen. Hanen ta- 

paansa kuului ottaa joskus elama 
vahan liiankin kevyin mielin, 
mutta sai han synkankin paivan 
jalkeen hymyn toisen kasvoille, 
jos tahtoi. Jurkka itse ei nayttanyt 
juuri koskaan olleensa murheelli- 
nen tai alakuloinen, ainakaan pit- 
kää aikaa kerrallaan. Hanella. oli 
korvat, joilla oli aina aikaa kuun- 
nella. 

Jurkka itse ei juuri taas kuunte- 
lijaa kaivannut. Han vaivautui 
aina jos tarinointi alkoi lahestya 
liiaksi syvempia sfaareja. Tilan- 
teessa kuin tilanteessa Juho osasi 
hauskuuttamisen jalon taidon. 
Huumori ei ollut Jurkasta juuri 
koskaan loppuakseen. Varmasti 
useimmat Juhon tunteneet omaa- 
vat aimo annoksen mehukkaita 
muistoja Jurkan harrastamasta 
vauhdikkaasta ja erdalla tavoin 
huolettomasta elarnantyylista ja 
niiden suomista naurun ja ilon 
hetkista. 

Siksi tata nurkan takana piiles- 
kellytta surua on hyvin vaikea us- 
koa todelliseksi. Sen yllattavyys 
ja taydellinen selattamisemme pi- 
tad meidat ,viela hetken maahan 
vajonneena, ,  kunnes pikkuhiljaa 
jalkamme elpyvat nousemaan ja 
jatkamaan matkaa, vain haikean 
kauniit muistot Juhosta mielis- 
samme. 

Lopuksi ajattelin lainata erasta 
"oikeaa" runoilijaa, kun itse on 
niin vaikeaa loytad talk lohdulli- 
sia lopettavia sanoja: 

"...Meidan on rakastettava ad- 
man pitkia tunteja, jotka ovat sai- 
rautta taynna, ja ahtaita ikavan 
vuosia nun kuin niita lyhyita het- 
kia, jolloin eramaa kulddi."(Edith 
Sodergran: "Ei Mitaan", suom. 
Uuno Kailas) 

LAURA DAMMERT 



Venajan 
ryhmakokoon 
minimiraja 
■ Joutsan-Luhangan ylaasteen 
A2-venajan kielta opiskelevien 
ryhmakoon minimirajaksi on 
maaritelty kymmenen oppilasta. 
Tulevana lukuvuonna A2-venajan 
ryhmaan olisi tiedossa vain seitse-
man oppilasta. Venajan kielen 
opetus ei ole silti taysin poissul-
jettu, koska sivistyslautakunta 
pyrkii jarjestamaan taman yhteis-
tyossa kansalaisopiston kanssa. 

JANNE AIRAKSINEN 

Joutsan lukiosta" 
38 ylioppilastae,,  

;' 
■ Joutsan lukiosta valmistuu tans 
kevaand 38 ylioppilasta. Kirjoitta-
jia oli 51, joista osa jatkaa kirjoi-
tuksia syksylla ja saanee tuolloin 
ylioppilaslakin. 

Kevaan 2003 ylioppilaat 
Joutsan lukiosta: Autere Karolii-
na, Dammert Laura, Haukijarvi 
Roni, HOW Marita, Jauhiainen 
Arttu, Koskinen Ilkka, Kuisma 
Heikki, Kamppi Ville, Lahti Ant-
ti, Lahtonen Anu, Laitinen Tiia, 
Lamberg Vesa, Lepisto Elina, 
Liukkonen Petri, Lyytinen Sanni, 
Lang Tarja, Mankki Mani, Metsa-
nen Harri, Monto Maiju, Otava 
Jonna, Otava Jouni, Paalanen 
Hanna, Partanen Antti, Partanen 
Henrikki, Pekkala Esko, Pulkki-
nen Hannele, Pankalainen Emma, 
Rajahonka Matti-Petteri, Riihi-
maki Matti, Riitaoja Mikko, Rossi 
Jere, Ruskeala Tiina, Saarinen 
Elina, Sievanen Kirsi, Suuronen 
Otto, Tammelin Heli, Tahtinen 
Tomi, Viinikainen Tanja. 

Puheenvuoro 

Gaudeamus igitur 
■ Soi tang kevaana Joutsan lu-

kiossa 38 uudelle ylioppilaalle. 
Onnea! Ylioppilaaksi paasy on 
merkittava -virstanpylvas jokaisel-
le nuorelle. Nain, vaikka tang 
valid hyvin helposti ylioppilastut-
kintoa pidetaanldn yliarvostettu-
na, jorikinlaisena jaanteend men-
neisyydeSta. 

Tana kevaana on paikkakunn-
allamme myos poikkeuksellisen 
paljon niita nuoria, joule Gaudea-
mus ei, kovasta yrityksesta huoli-
matta, valitettavasti soi. Tunnen 
heita ja heidan laheisiadn kohtaan 
suurta .myotatuntoa, enka vahiten 
siksi, etta olen itse aikoinani vasta 
neljan vuoden "taaperruksen" ja 
parien reppujen jalkeen onnistu-
nut itselleni valkolakin hankki-
maan. 

Jokainen hylatyn arvosanan 
saanut pohtii enemman tai vahem-
man mielessaan, mika meni pie-
leen? Itsetutkiskelu onkin paikalL 
laan, joskaan kenenkaan ei kanna-
ta pukeutua sakkiin. Aina voi ja 
pitaakin yrittad uudestaan! 

Viime aikoina on paljon puhut-
tu lukioiden tasosta; onko vika sit-
ten opettajissa, kun kaikki eivat 
paase kuuntelemaan Gaudeamus-
ta? Vastaus ei ole mielestani niin 
yksiselitteinen, milta se ensi al-
kuun vaikuttaa. On totta, etta abi-
turientit ovat taysi-ikaisia, ja jo  ta-
man nojalla heidan pitaa pystya 
kantamaan vastuuta omista teke-
misistaan. Mutta... 

Minulla on vuoden paivat ollut 
tilaisuus seurata poikkeuksellisen 
lahelta ylioppilaskirjoituksiin val-
mistumista, kiitos pikkuveljeni 
Eemilin. Tutkinnon hajauttami-
nen on muuttanut ylioppilaskirjoi-
tusten luonnetta radikaalisti, jos 
tilannetta vertaa vaikkapa vuoteen 
1997, jolloin itse olin kirjoitta-
massa. Naista muutoksista huoli-
matta yhta asiaa olen ihmetellyt 
lapi vuoden: heti syksysta alkaen 
on tullut enemman kuin yksi ja 
kaksi esitetta opiskelumandolli-
suuksista lukion jalkeen. Kirje-
kuorissa on ollut jos jonkin sortin 
pistetaulukkoa ym. ym... 

Tassa tandon peraankuuluttaa 
myos lukion vastuuta: eiko olisi 
tarkeampaa, etta korostettaisiin 
opiskelua tassa ja nyt eika elettaisi 
liikaa asioiden edella? Meidankin 
perheessa laskettiin, mita pitaa 
saada mistaldn aineesta, etta 
see sinne tai tuonne. Nyt sita sit-
ten ihmetellaan, etta nainkos tassa 
kavi? Kasikirjoituksen voi lyoda 
lukkoon elokuvassa vuotta ennen 
kuvausten aloittamista, mutta ih- 
miselarna onkin jo toinen juttu. 

Niin tai nain, ei elama yksiin 
epdonnistuneisiin ylioppilaskir-
joituksiin kaadu. Uutta matoa 
vain koukkuun niin Eemil kuin 
kaikki muutkin! Vaikeuksien jal-
keen saavutettu valkolakki tuntuu 
kaksin verroin paremmalta. Us-
kallan sanoa, etta tiedan, mista 
puhun! 

MIKKO TAMMINEN, 
OPISKELLIA 

JYVASKYLAN YLIOPISTO 

-0 0 



Kiitokset 
muista- 

misestci 
Mikko Riitaoja 

Kiitos 
muistamisesta 
Jouni Otava 

Kiitos 
muistamisesta 
lakkiaispaivanani, 
Harri kletsanen 

Kiitos 
muistamisesta. 
Maritta ja Hannele 

Ki itos 
lakkiaispaivaani 
muistaneille. 
Kirsi Sievanen 

Kiitos 

Yhteishaussa hakijoita 
neljannes vahemman Tomi Iikkasesta 

yliluutnantti 

Valmistunut 

1111 Luhankalainen kadettiyiiker-
santti Tomi Iikkanen on valmis-
tunut kesakuun alussa maanpuo-
lustuskorkeakoulusta. Valmist u-
misen jalkeen tasavallan presi- 

dentti ylensi hanet yliluutnantiksi 
ja nimitti upseerin virkaan. 

Iikkanen on saanut havittaja-
lentajan koulutuksen ja,palvelee 
Satakunnan lennostossa.(5  

■ Kevaan 2003 yhteishaussa 
Joutsan lukion on asettanut yk-
kosvaihtoehdokseen 45 nuorta. 
Vuotta aiemmin maara oli 60, jo-
ten pudotusta on tullut neljannes. 
Perinteisesti lukion aloittajien 
suhteen tapahtuu liikehdintad yie-
ld koulujen alkupaiviin saakka. 
Osa hyvaksytyista suuntaa muual-
le, mutta myos muihin toisen as-
teen kouluihin hyvaksyttyja 
tyy harkinnan *keen lukioon 
Joutsaan. Lukioon hyvaksytyt: 
Ekroos Saara, Heino Johanna, 
Hokkanen Tomi, Hamalainen 
Tuomas, HarkOnen Tim, Holtta 
Janne, Jormanainen Jani, Kaisko 
Emmi, Karppinen Sari-Anna, Ki-
vekas Mikko, Kosonen Heikki, 

Kukkanen Pasi, Kuusinen Piia; 
Laattala Tommi, Lahti Mari, Lep-
pakorpi Johanna, Leppanen Pette-
ri, Mattila Maija, Maunula Mira, 
Ohvo Ari, Paananen Matti, Paap-
panen Markus, Peltonen Arsi, Pel-
tonen Jaakko, Peltonen Oskari, 
Pihlaja Santtu, Puhakka Jarkko, 
Puistovirta Noora, Pylsy Anna, 
Pankalainen Reetta, Raittinen 
Enni ja Rellman Kai. 

Riihiaho Jaakko, Ripatti Min-
na, Ruuti Meri-Tuuli, Saarela Jus-
si, Salonen Johanna, Saltiola 
Juha, Suuronen Ilari, Tommola 
Sami, Tuukkanen Viivi, Vainio-
maki Juho, Valtonen Maija, Van-
hatalo Hanna ja Virtanen Tuomas. 
r5 JUKKA HUIKKO 
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MTV vertaili toistamiseen: 

Joutsan lukio putosi 
50 sijaa alaspain Ts i'916 -q7)3 

Joutsan lukio loytyy vali- 
tettavasti vasta sijalta 404, 
kun Suomen lukiot asetetaan 
pare mmuus j arj estykseen tä- 
man kevaan ylioppilaskokei- 
den puoltodanien keskiarvon 
perusteella. 

Keskiarvo laski Joutsassa hie- 
noisesti, mutta viime kevadn 348. 
sija muuttui sijaksi 404. Viime ke- 
vadnd puoltoaanien keskiarvo oli 
20,1 ja nyt 18,6. 

Kaikkiaan vertailussa - oli mu- 
kana 442 lukiota. Lukiovertailun 
teki toisena kevdand perakkain 
MTV 3 . 

Hartolassa toimivan 
meen opiston aikuislukio sen si- 
jaan petrasi tulostaan. Aikuisluki- 
ot oli tang vuonna eritelty omalle 
listalleen. Sen mukaan Itd-Hd- 
meen opisto on maan paras ai- 
kuislukio. Hartolassa puoltoddni- 
en keskiarvo nousi noin yhdella ja 
oil nyt 21,6. 

Myos naapuripitaja Sysma pa- 
ransi. Sysmaldiset harppoivat 
noin 50 sijaa ylospain sijalle 144, 
vaikka puoltodanten keskiarvo 
nousi vain noin puolella pisteend. 

Mainostelevision tekemd ver- 
tailu heratti erittain vilkasta kes- 
kustelua viime kesand. Tana 

vuonna tutkimustulokset on otettu 
vastaan rauhallisemmin. Tulosten 
ja lukioiden vertailukelpoisuudes- 
ta puoltodanien keskiarvon perus- 
teella on esitetty useita erilaisia 
nakokulmia. 

Maalaislukioissa, joissa 
luokat ovat pienia, sijoitus saattaa 
heitella vuosittain voimakkaasti. 
Kaupunkien niin sanotut eliittilu- 
kiot erottuvat puolestaan selvdsti 
karkikastissa. 

Toisaalta hantapdastakin boy- 
tyy kaupunkiluldoita. Esimerkiksi 
Vaajakosken lukio (401.) on sa- 
maa kastia Joutsan kanssa. 

JUKKA HUIKKO 



Vastaajan kommentti: 

Itse - en halunnut aikoinaan 
Joutsaan lukioon, koska en olisi 
pystynyt lukemaan siella -kaikkia 
haluamia aineita. Noin pienella 
lukiolla ei yksinkertaisesti (At tar-
peeksi kapasiteettia toteuttaa yhta 
laajoja kurssitarjottirnia, kuin esi-
merkiksi Jyvaskylassa tai jossain 
muussa kaupungissa. 

EI JOUTSAN LUKIOLLE 

Uudessa kyselyssa ovat aihee-
na aluepalokunnan vaikutukset. 

Ruokalista Lukion Paajanen pronssille 

 

■ Joutsa: Ma 29.9. pyttipannu, sa-
laatti. Ti 30.9. puuro ja mehukeitto, 
kauraevas, leikkele, paprikaviipaleet. 
Ke 1.10. porsaansuikalepaisti, peru-
nat, salaatti. To 2.10. hernekeitto, 
juurespala. Pe 3.10. kirjolohivuoka, 
perunasose, salaatti. 711 /f - 08 

■ Joutsan lukion toisella luokalla 
opiskeleva Mika Paajanen sijoit-
tui kolmanneksi koululiikuntalii-
ton A-sarjan Suomen mestaruus-
kilpailuissa sunnuntaina. Muun 
muassa lukioiden oppilaille tar-
koitettu kilpailu kaytiin Espoon 
Leppavaarassa. Kilpailun voitti 
junioreiden taman vuoden Euroo-
pan mestari Teemu:  Wirkkala ju- 

nioreiden taman kauden karkitu-
loksella 80,53. 

Tulokset pojat A-sarja keihas: 
1) Teemu Wirkkala Kuortaneen 
lukio 80,57, 2) Sami Tuononen 
Juuan lukio 63,02, 3) Mika Paaja-
nen Joutsan lukio 62,38. 

in 3IRKKA 

Lukion ruokasalin 
kalusteet uusitaan 
vasta saneerauksen 
yhteydessa? 

Nettikysely 

Ldaran kasvuun ei uskota 
■ Joutsan Seudun nettikyselyn 
vastaajat eivat usko lukion oppi-
lasmaaran kasvuiin. Vajaa 40 pro-
senttia arvioi, etta oppilasmaarat 
hiipuvat pikkuhiljaa. Vajaa kol-
mannes uskoi oppilaiden ma.aran 
pysyvan suunnilleen ennallaan. 
Vajaa 18 prosenttia uskoi, etta 
maariin on tulossa iso romandus 
ja kasvua ennusti vain reilu kym-
menen prosenttia vastaajista. 

■ Joutsan sivistyslautakunta on 
linjannut omalta osaltaan tulevan 
vuoden budjettia. Peruskoulujen 
toimintakate arvioidaan 
2.677.000 euroksi. Lautakunta 
esittaa lisaksi erilaisia kalustohan-
kintoja tehtavaksi 27.000 eurolla. 
Investointitarpeita olisi enem-
mankin, mutta niita siirretaan 
mandollisen koulukeskuksen sa-
neerauksen yhteyteen tehtavaksi. 
Talloin naet niita varten voisi saa-
da valtionosuuksia. Laaninhalli-
tuksen esitys saneerauksista on 
vuodelle 2006. 

Sama valtionosuuksien odotte-
lu hill esille keskuskeittion budje-
tin yhteydessa. Vanhoja rispaan-
tuneita ruokasalin kalusteita ei uu-
sita pitkaan jatkuneista toiveista 
huolimatta. Niiden elinikaa jatke-
taan 2.000 euron kunnostusrahan 
avulla. Uusien hankinta olisi ky-
synyt nappulaa 20.000 euron ver-
ran. Keskuskeittion toimintakulut 
vuonna 2004 ovat 192.000 euron 
luokkaa. Keittola valmistaa noin 
570 ateriaa paivassa, jolloin  ateri-
an hinnaksi tulee 1,94 euroa. 

Lukion osalta budjetin loppu-
summa noussee 816.000 euroon. 
Kuluvan vuoden budjetissa on 
menoiksi kirjattu 747.000 euroa. 

Sivistystoimenjohtaja 	Jorma 
Makisen mukaan nousu johtuu 
Minna siita, etta kuluvan vuoden 
budjetti on lukion kohdalla ala-
kanttiin arvioitu. Osan noususta 
selittaa palkkakustannusten nou-
su. 

Kirjastolle budjettiin esitetaan 
198.000 euroa. Talta momentilta 
lautakunta ehatti itse viivaamaan 
yli kirjastojarjestelman uusinnan. 
Yleisen kulttuuritoimen maarara-
ha nousi 10.000 euroon. Summal-
la katetaan muun muassa kulttuu-
rijarjestojen avustuksia. Kino saa 
alle 9.000 euroa ja Joutopaiville 
esitetaan 30.000 euron suuruista 
summaa. Joutopaivien nettome-
not ovat hienoisessa laskussa 
edellisvuosista. 

Joukko- ja asiointiliikennetta 
kunta tukee taman vuoden tapaan 
14.000 eurolla. Opetustoimen hal-
lintomenoihin kuluu 80.000 vuo-
dessa. Summa on kasvanut 8.000 
eurolla viime vuodesta. Korotus 
johtuu suurimmaksi osaksi tyon-
tekijoiden palkantarkistuksista. 
Hallintomenoihin kuuluvat sivis-
tystoimenjohtajan seka 50 pro-
senttia toimistosihteerip palkka-

-menoista. s 
ANNE AIRAKSINEN 



OSALLISTU 

Lopetusuhan alle 2-3 kylakoulua 

joutsan kylakoulut 
puntariin 	Na OTTAVATLUkUA 

NYTAKUi NYTALA 
HYPPIX 
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joutsan Iukio on monipuolinen ja tasokas yleislukio, joka tarjoaa opiskelijoilleen hyvat jatko-
opiskelumandollisuudet. Tarjoamme runsaasti syventavia ja soveltavia kursseja mm. tietotekniikasta, 
viestintaaineista, matematiikasta ja ymparistotiedosta. 

Nyt etsimme koulullemme omaa Iogoa, joka kuvaisi toimintaamme ja asemaamme 
4  suosittuna ja arvostettuna yleissivistavana oppilaitoksena. 

julistamme auki kilpailun, johon voivat osallistua kaikki yhdistykset ja yksityishenkilot, joilla lOytyy 
ideoita logoa varten. Kilpailuaikaa on 15.12.2003 saakka. 

Emme voi tarjoaa palkkioksi rahaa, mutta voittajalogo tulee nakymaan koulumme nimen 
yhteydessa muun muassa erilaisissa tiedotteissa, oppimateriaaleissa seka Internet-sivuillamme. 

Laheta ehdotuksesi Joutsan lukiolle osoitteeseen Savontie 1, 19650 Jou a tai sahkOpostilla 
Iukio@joutsa.fi  

7 
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Kolme koulua rajoilla 
■ Jos kunnanvaltuuston 18 oppilaan minimirajaa noudatetaan orjal- 
lisesti, lakkautettasiiin Angesselan koulu ja Pappinen ensi vuonna ja 
Pynnolakin muutaman vuoden paasta. Siis mikali oppilasennusteet 
pitavat kutinsa. 

Mieskonmaen koulu pysyy ennusteen mukaan yli 20 oppilaan 
kouluna. Angesselka puolestaan nousisi parin vuoden paasta yli lak- 
kautusrajan ja myos pysyisi ylapuolella ainakin vuoteen 2010 asti. 
Pappisissa mennaan ensi vuonna rajan alle ja myiis pysytaan alapuo- 
lella. Pynntilassa rajan alle mennaan parin vuoden paasta ja siellakin 
oppilasmadra on vaheneva. 

MARKKU PARKKONEN 

Joutsan koulujen oppilasmaaraemuste 
(luvuissa mukana 1.-6. -luokat) :`, 

Pohvin-
rinne 

Mieskon- 	Anges- 
maki 	selka 

Pappinen Pynnola 

2003-2004 192 34 17 18 19 
2004-2005 190 32 17 17 18 
2005-2006 174 30 18 15 15 
2006-2007 144 27 21 13 14 
2007-2008 128 26 19 11 13 
2008-2009 129 24 20 10 12 
2009-2010 121 21 18 6 7 

Valmistuneita 

■ Entinen luhankalainen Paivi 
Nieminen on valmistunut Jyvas-
kylan yliopistosta filosofian toh-
toriksi. Niemisen fysiikan vaitos-
kirja Competing structures in very 
light bismuth isotopes tarkastet-
tiin 31.10. 

Paivi Nieminen kirjoitti vuon- 

na 1987 Joutsan lukiosta ylioppi-
laaksi. Han aloitti fysiikan opin-
not vuonna 1992 ja valmistui 
maisteriksi 1998, jonka jalkeen 
Nieminen jatkoi Jyvaskylan yli-
opiston fysiikan laitoksella tutki-
jakoulutettavana Rauno Julinin 
ryhmassa. /2.4, 



Joutsan lukion uusi rehtori Seppo Degerman: 

Nuorten on oettava 
1u o vetovohnaisena 

Joutsan lukion uutta rehtoria 
Seppo Degermania voidaan hy- 
valid syylla kutsua ammattirehto- 
riksi. Han on nimittain vastannut 
rehtorin tehtavista eri kouluissa jo 
vuodesta 1983 Widen. Taman 
vuoden alusta lukien Degerrnanin 
ammattitaidosta on nautittu Jout- 
sassa. 

- Rehtorin hommat ovat rehto- 
rin hommia. Hoitipa niita sitten 
missa tahansa. Vain kaytanteet ja 
perinteet vaihtelevat koulujen \fa.- 

Degerman ynnaa. 
Degerman on ollut monessa 

mukana. Han on ollut muun mu- 
assa perustamassa kokonaan uutta 
lukiota Vuolijoelle. 

— Se oh mielenkiintoinen koke- 
mus. Siind paasi vaikuttamaan 
muun muassa koulun rakentami- 
seen, opettajakunnan valintaan ja 
ensimmaisen kynaeran tilaami- 
seen, han naurahtaa. 

Joutsaan Seppo Degerman siir- 
tyi Pielavedelta, joka tunnetaan 
kovana lentopallopitajana. Vaimo 
Vuokko Degerman aloittaa tyot 
ensi syksyna erityisopettajana 
Pertunmaalla. 

- Nyt kun omat lapset ovat 
maailmalla, niin vaimon kanssa 
mietittiin, etta josko sad itsekin 

Etaisyydet taalta rannikol- 
le ja Eteld-Suomeen ovat ihanteel- 
liset, Degerman sanoo. Seppo Degerman onloutsan lukion uusi rehtori. Han aloitti tyossiiein jo alkuvuodesta. Lauantaina han 

veti lr pi ensimmiiistii kertaa lakkiaisjuhlan .Ioutsassa. Rehtorina Degermania voidaan kuvailla ammat- 
tilaiseksi, said rehtorina 	fkm Iviiskennellvt eri 	hfiSSii P  UM/COI I 1 983 



Koulumaki 
vahalla 
kayttilla 

Muutaman kuukauden tytis- 
kentelyn jaikeen Degermanin 
kuva Joutsasta on muodostunut 
varsin positiiviseksi. Moitittavaa 
ei ole. 

— Nuorisoa voi sanoa kunnolli- 
seksi. Esimerkiksi tyorauha oppi- 
tunneilla on itsestaanselvyys. 
Nain ei ole kaikkialla. Myos nuor- 
ten kohteliaisuus pisti heti alussa 
silmaan, h4n kehuu. 

Ulkopuolelta tulleena han kui- 
tenkin nakee tehtavakseen mytis 
raikkaiden tuulanduksien tuomi- 
sen. Koulumaailma nimittthn kie- 
toutuu helposti omaksi suljetuksi 
maailmakseen. Seppo Degerman 
kertoo, etta hanella on ollut tapana 
heitella muina miehind ilmaan 
monenlaisia esityksia ja uudistuk- 
sia. 

- Moni on haukkonut henked 
minua kuunnellessaan, Degerman 
tokaisee lupsakasti. 

Tasty yksi esimerkki on Vuoli- 
joelta. Han pani alulle mandotto- 
malta yhtalolta vaikuttaneen ai- 
kuislukion. Lopputulos kuitenkin 
oh, etta jopa pith,* paivalukion 
tulokset kalpenivat aikuislukion 
rinnalla. 

Joutsassa han onkin jo ehtinyt 
tehda monenlaisia huomioita. Esi- 
merkiksi koulumaen kouluraken- 
nukset ovat iltaisin ja viikonlop- 
puisin Degermanin arvion mu- 
kaan varsin vahalla kaytolla  lii- 
kuntatilo a lukuun ottamatta. Lu- 
kiolle han olisi puolestaan valmis 
pestaamaan sisustussuunnittelijan 
ja uskoo, etta tuloksena olisi jopa 
ihmeita. Myos liikuntahallin puu- 
te ihmetyttaa. 

Joutsa mielletaan muualla lii- 
kuntapitajana ja paikkakuntalai- 
silla on liikkuminen verissa. Lii- 
kuntahalli kuitenkin puuttuu, De- 
german ihmettelee. 

Joutsan lukion tulevaisuutta 
han pitaa varsin haasteellisena. 

Seudun kaikissa kunnissa synty- 
vyys laskee, mika vaikuttaa rat- 
kaisevasti oppilasmadriin. Mid 
hetkella Joutsassa, Hartolassa ja 
Sysmassa annetaan lukio-opetusta 
kolmessa eri oppilaitoksessa. 

Sysma haalii lahinna omat nuo- 
rensa, mutta samaa tekee myos 
Hartola. Hartolassa toimivasta 
Ita-Hameen opistosta on muodos- 
tunut uhkaava kilpailija Joutsan 
lukiolle. Siella ylioppilastutkin- 
non voi suorittaa huomattavasti 
vahemmalla tyomaaralla kuin 
Joutsassa. 

Yleislukio 
ja paalle 
painopisteita 

Mietinnan paikka. Koko alu- 
een vaestopohjan pitaisi kuitenkin 
riittaa tulevaisuudessakin vahin- 
taan yhdelle lukiolle, rehtori De- 
german pohtii. 

Oppilashankintakilpailussa 

Joutsan lukio on toistaiseksi me- 
nestynyt kohtuullisen hyvin. Ta- 
han on vaikuttanut saavutettu 
maine tasokkaana lukiona ja sits 
yllapitanyt yleislukiolinjaus. Sep- 
po Degerman pitad linjausta jar- 
kevana, joskin on valmis luomaan 
koulun sisaltoon joitakin paino- 
pistealueita. 

— Yrittajyys, matkailu ja metsa, 
han ehdottaa ja jatkaa, eta ne 
saattaisivat luontua parhaiten 
Joutsan ja lahiseudun tarpeisiin. 

Painotukset ja linjaukset eivat 
kuitenkaan ole ihmeidakkeita. Pa- 
himmillaan niista ei ole minkaan- 
laista hyotya. Degerman painot- 
taakin, etta nimenomaan nuorten 
tulee kokea lukio ja sen tarjoama 
sisalto vetovoimaisena. 

— Yrittajyys voi olla paikka- 
kunnalle tarked asia, mutta kokee- 
ko lukion aloittava nuori sen tar- 
keaksi, Seppo Degerman muistut- 
taa. 

JUKKA HUIKKO 
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Joutsan lukion nettisivut 
kertovat koulusta kaiken 
ja vahan muutakin 

Joutsan lukion kotisivu-
jen alussa todetaan nii-
den olevan sisali011ises-
ti Suomen Iukioiden 
parhaat sivut. Moinen 
uskalias vaitehan piti 
tarkistaa! 

Joutsan lukion kotisivuilla panostetaan 
tiedon maaraan, ei sivujen ulkoasuun. 
Aloitussivulla on pitka lista Iinkkeja. 
Niita tulee lisaa vyoryttamalla nayttOa 
alaspain. 

IRMA PELTOLA 

uomen lukioiden tay- 
dellisimmat kotisivut 
perinteisesti ajassa 

mukana lahes 7 vuotta", kuulut-
taa aloitussivun ylaosa. 

Hervottoman kehuva alkulau-
se saa heti perehtymaan sivuihin 
tarkemmin. Ilman sits surffai-
lisikin ehka jo muualle, sills aloi-
tussivu on ihan tavallinen, ulko-
asultaan vahan tylsaldn. 

Sivujen yksinkertainen raken-
ne tekee niilla liikkumisen hel-
poksi. Aloitussivun sivupalkissa 
on paaotsikot, ja siirtamalla kur-
sorin niiden paalle, aukeaa lista 
otsikon alla olevasta materiaalis- 

ta. Vastaavat asiat loytyvat link-
keina aloitussivun alalaidasta. 

Tavoitteena on selvasti jakaa 
tietoa, ei tehda taiteellista vaiku-
telmaa tai kikkailla erityistehos-
teilla. 

Sivut lOytyvat myos helposti, 
silly niille on linkki suoraan Jout-
san kunnan etusivulta (www. 
joutsa.fi). 

Valtava 
tietopaketti 

Sivuilta lbytyy mm. opetussuun- 
nitelmat, oppilas- ja opettajaluet- 
telot, oppikirjaluettelot, kuvako- 

koelmia ja juttuja vuodesta 1996. 
Videoita koulun tapahtumista on 
neljan vuoden ajalta. 

Esimerkiksi viime syysluku-
kaudelta on tekstia, kuvia tai 
videopatka 17 koulun tapahtu-
masta, kuten vahtimestari-talon-
miehen elalckeelle jaamisesta, 
vaellusretkesta, syksyn yo-kirjoi-
tuksista, musikaalimatkasta 
Jyvaskylaan ja oppilaiden vierai-
lusta hakelampokeskuksessa. Jou-
lujuhla, Lucia-kulkue ja itsendi-
syyspaivan juhla ovat nahtavilla 
videona. 

Joutsan ulkopuolisellekin voi 
olla 	mielenklintoisia 	katsoa  

videolta, minkalaisia naytelmia 
oppilaat ovat esittaneet. 
Videoiduista tapahtumista on 
myos kuvakollaasit. Se on hyva 
satunnaiselle sivuilla kavijalle, 
joka ei ehka jaksa perehtya videoi-
hin. 

Suomen lisaksi erilaajuisia kie-
liversioita lbytyy perati 6, eli eng-
lanti, ruotsi, ranska, saksa, espan-
ja ja italla. 

Koululla ei ole sisaisia intranet-
sivuja, vaan myos koulun keskus-
telupalsta on julkinen. Tosin 
ennen joulua se oli suljettu, mutta 
tammikuussa sivut olivat auki. 
Keskustelua kaytiin lahinna jou-
lunaytelmasta. 

Joutsan lukion 153 oppilaasta 
satakunta on netin tilaston 
mukaan Joutsasta, loput lahinna 
Hartolasta, Luhangasta ja Leivon-
maelta. Kotisivut ovat mainio 
mainos lukiotaan valitsevalle 
nuorelle! 

Nettimatrikkeli 
aluillaan 

Nettisivut kertovat mittavan sii-
vun koulun historian. Henkilo-
kuntatiedot loytyvat Joutsan 
yhteiskoulun alusta alkaen, eli 
vuodesta 1946. Joutsan lukio Talta nayttivat Joutsan lukion ensimnnaiset abiturientit vuonna 1964. Entiset oppilaat oval ahkeria sivuilla kavijoita. 
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thins gateggaill mulls 

aloitti vuonna 1961 ja kolmas-
luokkalaisten luokkakuvat ovat 
esilla koulun koko toiminta-
ajalta. Viemalla kursorin henki- 

tulee nakyviin nimi. 
Pikku hiljaa nettisivujen 

kautta on rakentumassa Joutsan 
lukion matrikkeli. Tietokantaan 
voi entinen oppilas lahettaa 
nimi- ja yhteystietonsa, mutta 
periaatteessa samalla systeemil- 

voi koota mytis muuta tietoa. 
Rekisterissa on nyt noin 70 enti-
sen oppilaan tiedot ja lisad kai-
vataan. 

Siis ovatko nama sisallolli-
sesti parhaat lukioiden sivut? 
Ainakaan pikaisesti etsien ei 
yhta laajoja tullut vastaan. Link-
keja lukioiden kotisivuihin lay-
tyy 259 kappaletta 
www.edu.fi/koulut  -osoittees-
ta hakemalla hakusanalla lukio.  ■ 

Koulu on 
kaynyt 

tutustumas- 
sa hakelam- 

pOkeskuk- 
seen. Toi- 

minta-ani- 
maatio on 

VT :n raken- 
nusteknii- 

kan yksikOn 
sivuilla. 

harrastus 
hyoty 

Joutsan lukion sivujen 
sielu on fysiikan, 
kemian, matematiikan 
ja atk:n opettaja Keijo 
Kurki, joka ei laske tun-
teja sivuja tehdessaan. 

IRMA PELTOLA 

armaan satoja tunteja 
menee", han arvelee 
vuositybpanostaan 

koulun sivujen hyvaksi. 
Sivujen tekeminen on harras-

tus, johon kannustaa huvin lisaksi 
se hyoty, mika niista koululle 
tulee. Joutsan lukiosta saa sivujen 
kautta kattavan kuvan. 

Joutsan lukion sivut avautuivat 
vuonna 1996. Ne Kurki teki html-
koodia rivi rivilta kasin kirjoitta-
en. 

"Sivut ovat edelleen osin tasta 
syysta 	hyvin 	yksinkertaiset. 

Perusrakenteen uusiminen on niin 
iso tyo, etta en ole siihen lahtenyt, 
Nyt kaytan Front Pagea ja kuvan-
kasittelyssa Paint Shop Prota," 

Tavoitteena on kertoa paljon 
koulun toiminnasta ja ulkoasu on 
jatetty tarkoituksella vahalle huo-
miolle. 

"Vanhanaikaisiksihan naita jot-
kut sanovat", toteaa Kurki. 

Videokuva netin 
tulevaisuutta 

Viime aikoina Keijo Kurki on 

panostanut videoiden siirtarni-
seen nettisivuille. Han uskoo, etta 
elava kuva on tulossa yha voimak-
kaammin kotisivuille. Kiinteat 
yhteydet nopeuttavat videokuvan 
imurointia katseltavaksi. 

"Esimerkiksi koulun joulujuh-
lavideota ehdittiin jo kysella 
ennen kuin sain sen sivuille." 

Lukuisat videot ovat padasias-
sa rehtori Paavo Valkosen ja hanen 
puolisonsa, lehtori Pirjo Valkosen 
kuvaamia. Videot kuvataan yield 
analogisella videokameralla, 
mutta digitaalisen hankinta on  

harkinnassa. 
Oppilailta on sivuille saatu 

kuvia ja teksteja retkista ja erilaisia 
had oitustoita. 

"Oppilaat tekevat lisaksi tieto-
liikennekurssin aikana aina jonkin 
projektin, esimerkiksi etusivun 
pybrivat vaakunat on koulutyOna 
tehty." 

Sivujen Leon pitaa kuitenkin 
Kurjen mielesta olla yhden henki-
lbn hanskassa. Mybskaan johto-
kunta tai joku muu hallinnollinen 
elm ei sivuihin puutu. 

"Itse olen tassa itseani tarvitta- 
icw 
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Keijo Kurki sanoo kollegoidensa pitaneen hanta aluksi kai ihan hulluna, kun han 
paaosin vapaa-aikanaan paivittaa ja kehittaa lukion nettisivuja. Nyt he ovat jo asi-
aan tottuneet, nauraa Kurki. 

Abit ajelevat 
wanhat tanssivat 

■ Joutsan lukiolla on taas tally 
viikolla "vallanvaihdos", kun abi-
turientit viettavat torstaina penk- 

kareitaan ja kakkosluokkalaiset 
juhlivat perjantaina wanhojen 
vää tanssiaisilla. Abiturienttien 
penkkariajelu alkaa lukiolta noun 
kanden paikkeilla ja kiertad tut-
tuun tapaan kylalla4  ,f 

Opettajia uusiin 
Joutsan sivistyslautakunta on kasitel-

lyt kokouksessaan 11.2. muutamien opetta-
jien siirtymista uusiin tyOtehtaviin. Jukka 
Issakainen on valittu valiaikaiseksi sivu-
toimiseksi tuntiopettajaksi Joutsan-Luhan-
gan ylaasteelle toukokuun loppuun asti. 
Han hoitaa irtisanoutuneen Markku 
Markkasen kymrnenta viikkotuntia. 

Merja Laitinen valittiin Pynnolan kou-
lun luokanopettajan virkaan valiaikaisesti 
heinakuun loppuun asti. Han seuraa virassa 

tehtaviin 
irtisanoutunutta ja Hartolaan tyehon siirty-
nytta Mina Kuhasta. 

Mieskonmaen koululla toimiva Anni 
Siisiainen siirtyy luokanopettajaksi Poh-
vinrinteen koululle 1.8. alkaen. Sivistyslau-
takunta myonsi Liisa Rongaile vuorottelu-
vapaata ajalle 1.3.-31.12.2003 ehdoila, etta 
hanelle saadaan riittavan kelpoisuuden 
omaava sijainen. s elioe 

JANNE AIRAKSINEN 

essa sensuroinut", han naurahtaa. 
Niinpa lukion sivujen yhtey-

dessa olevien Keijo Koon omien 
sivujen ylalaitaan onkin tosikkoja 
varten laitettu huomautus, etta 
nama sivut eivat ole enaa lukion 
virallisia sivuja. 

Oppilaita 
siirtynyt alalle 

Lieneeka innostuneen opettajan 
ansiota, mutta Joutsan lukiosta 
valmistuneista moni on lahtenyt 
opiskelemaan tietotekniikkaa tai 
siihen liittyvia aloja. Jotkut oppi-
laat ovat jo koulussa olleet jollain 
tietotekniikan sektorilla osaavam-
pia kuin atk-opettajansa. Kurjen 
opiskeluaikana atk tarkoitti viela 
keskustietokonetta, johon tiedot 
syotettiin reikakorteilta ja ala 
menee edelleen hurjaa vauhtia 
eteenpain. 

Parhaimmillaan tunneilla roo-
lit menevat sekaisin, eika siita 
kukaan hermostu. 

"Joka tietaa enemman kertoo 
tietonsa sitten kaikille. Opettaja ei 
ole suinkaan se kaikkitietava ja 
osaavin", sanoo Kurki. 

Nettimatrikkelin ti etokan-
tasovellus on myos yhden oppi-
laan kasialaa. Viime kevaana yli-
oppilaaksi valmistunut kaveri 
opiskelee nyt tietotekniikkaa 
Jyvaskylan yliopistossa, mutta 
tekee yield hommia vanhan 
lukionsa sivujen eteen. Oppilaat 
ovat rakentaneet myos panoraa-
man, jossa paasee kulkemaan 
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koulukiinteistolla talon sisassa. 
Toisaalta eivat Joutsan nuoret 

ole sen kummempia kuin muut-
kaan chattailijat. Kurki sulki kou-
lun keskustelupalstan asiatto-
mien kommenttien vuoksi ennen 
joulua, mutta nyt se on taas avat-
tu. 

Entiset oppilaat ovat taas vie-
raskirjasta paatellen erityisen tyy-
tyvaisia sivuihin. Aika kultaa 
muistot! 

Satatuhatta 
kavijAa rikki 

Keijo Kurki toteaa, etta kollegat 
koulussa ovat jo tottuneet hanen 
harrastukseensa, vaikka aluksi he 
taisivat pitaa vapaa-aikanaan 
koulun sivuja tekevaa tyokaveria 
ihan hulluna. Kurjen mielesta ei 
kuitenkaan voila ajatella, etta 
aina ja kaikesta maksetaan. 

KavijOita sivuilla riittaa, silla 
pian on 100.000 raja taynna. Viime 
elokuusta tammikuun puoleen 
valiin sivuilla on poikennut yli 
13.300 kavijaa. Koulusta kirjaan - 
tuu laskuriin vain yksi kayttaja 
paivaa kohti, joten nykyisten 
oppilaiden sivuilla roikkumiseen 
eivat huikeat kavijaluvut perustu. 

Uudet ideat muhivat, joista osa 
toteutuu, kaikki ehka ei. 

"Sivuille voisi siirtaa vaikka 
80-luvun ylioppilasjuhlavideoita. 
Moni haluaisi ehka kayda niita 
katsomassa ja kuuntelemassa sen 
ajan puheet", miettii Keijo Kurki. 

■ 

PAIKALLISET 
Irma rim 

Oppilastilanne vaihtelee vuo-
sittain melkoisesti. Syksylla 
aloitti koulunsa 32 oppilasta. 
Ensi syksynd kouluihin on il-
moitettu 50 oppilasta. Vuoden 
pdasta mdard on 43, mutta sen 
jalkeen tulee romandus. En-
nusteen mukaan kanden vuo-
den Odstd ala-asteilla aloittaa 
koulunkaynnin ainoastaan 19 
lasta. Seuraavien vuosien lu-
vut ovat 25 ja 29. 

PAIKALLISET 

■ JOUTSA 
Vessat 
kuntoon 	.f 
Tulevana kesdrid .remontoidaan 
lukiolla sekd poikien etta tytto-
jen vessat. Remontti on perus-
teellinen. Remontin kohteeksi 
joutuu thin ikdan ylaasteen teks-
tillityOn luokka. Teiden pdallys-
tykseen kaytetdan kirkonkylan 
keskustassa vajaan kilometrin 
matkalla 50 000 euroa. 

■ JOUTSA 
Oppilaat 
kouluihin 



Lukion suuri luokkakokous 
Rantasipi Joutsenlammella 
■ Lauantaina 12:4. odotellaan Rantasipi 
Joutsenlammelle yli 200 vanhaa joutsalais-
ta. Joutsenlampi on paattanyt koota Joutsan 
lukion seitseman eri vuosiluokan oppilaat 
suureen luokkakokoukseen. Hamy-discos- 

sa musnkista vastaa joutsalais-jyvaskyla-
lainen Yleiskone. Yhtyeessa on mukana tut-
tuja joutsalaismuusikoita, muun muassa 
Topi Suuronen. Tally kerralla mukaan on 
erityisesti kutsuttu vuosina 1996 - 2002 kir-
joittaneet ylioppilaat. Jatkossa tullaan mah-
dollisesti vanhemmillekin ikaryhmille jar-
jestamaan vastaava tilaisuus. 

JUKKA HUIKKO 

Suuressa luokkakokouksessa oli tunnelmaa. Kuvassa vasemmalta Sirpa Lohikallio, Mc* Hauvala 
(Tami), Kati Kiihonen (Lehtonen), Nanna Tami, Jussi Seppiilei ja Pasi Sarolahti. 

Joutsan ylioppilaat pitivat 
yhteisluokkakokouksen 

Vajaat satakunta Joutsan lukion 
ylioppilasta vuosilta 1994-2002 
vietti viime lauantaina yhteista 
"Suurta luokkakokousta" Joutsen-
lammella. Man ohjelmassa oh 
muun muassa entisen rehtorin 
Paavo Valkosen puheenvuoro ja 
joutsalaisen Golden Velvets -ryh-
man tanssiesitys. 

Suurimman suosion ylioppilai-
den keskuudessa kuitenkin saa-
vutti lukion matemaattisten ainei-
den opettaja Keijo "Keke" Kur-
ki, joka esitti lukion piireissa jo 
legendaariseksi muodostuneen 
"Jenkka kvanttimekariiikasta"- 
kappaleen. 

Vanhinta luokkakokoukseen 
osallistunutta vuoden 1994 yliop-
pilasluokkaa edustanut Jussi Sep-
paid kertoi, ettei suurinta osaa 
vanhasta kouluporukasta ole tul- 

lut nahtya koulun jalkeen. 
— Kaikilla tuntuu olevan omat 

menonsa ja suurin osa on perhetta 
kasaamassa, kun siind iassa ol-
laan. Joutsassa on pan kolme sa-
man vuoden ylioppilasta ja Harto-
lassa muutama, kertoo Seppala. 

Seppalan luokalla ei aiemmin 
ole ollut luokkakokoontutnisia, 
mutta ensi vuodeksi sellainen on 
tarkoitus saada aikaan, kun yliop-
pilaskirjoituksista tulee kuluneek-
si kymmenen vuotta. Suureen 
luokkakokoukseen vuoden 1994 
kirjoittaneista osallistui seitse-
man. Ylioppilaat tuntuvat haj aan-
tuvan varsin hyvin, sills tapahtu-
maa varten tavoitettiinkin vuoden 
1994 ylioppilaista vain parikym-
menta. 

MARKKU PARKKONEN 
Keijo "Keke" Kurjen esitys ke- 
reisi illan raikuvimmat aplodit. 



Eppu LAngstromin kuva voitti 9-10-vuotiaiden sarjan. 

s- Osuuspankin piirus 
kilvan parhaat valittiin 

Osuuspankkien kansanvalisen 
kuvaamataitokilpailun parhaat 
paikalliset piirrokset on valittu. 
Kunkin sarjan parhaat tyot lahte7 
vat eteenpain valtakunnalliseen 
kilpailuun. 

27. Kansainvalinen osuuspank-
kien kuvaamataitokilpailu 2003: 

"Pallon voima" 
Tulokset: Sarja 6-8 v. 
Piirra kuva, jossa pelaat pallol-

la joko yksin tai yhdessa ystaviesi 
kanssa. 

1) Onni UngstrOm, 2) Juho 
Kuitunen, 3. Tino Toivonen, 4) 
Elina Liias, 5) Tanel Tiainen. 

Sarja 9-10 v. 
Piirra kuva, jossa pelaat pallol- 

la joko yksin tai yhdessa ystaviesi 
kanssa. 

1) Eppu Langstrom, 2) Elli 
Lehtonen, 3) Antton Nieminen, 4) 
Sanni Niinikoski, 5) Jani Riipinen 

Sarja 11-14 v. 
Pallon pelaaminen yhdistaa. 
1) Jussi Ruskeala, 2) Marianna 

Holtta, 3) Jonna Keihasniemi, 4) 
Riikka Aaltonen, 5) Riikka Vila-
vaara. 

Satja. 
Tee juliste, jonka otsikko on 

"reilu peli" 
1) Elisa Dammert, 2) Merja 

Valkonen, 3) Anna Pylsy, 4) Mira 
Ikonen, 5) Mira Maunula: 

Paavo Valkonen vastaanotti ritarimerkin. 

sitten elakkeelle. Han on 
kunnostautunut myos suun-
nistuksen ja hiihtosuunnis-
tuksen parissa muun muassa 
valmentaen maamme par-
haisiin kuuluvia hiihtosuun-
nistaj ia, omaa tytartaan 
Hannele Valkosta seka Rai- 
no Pesua.  ejtt:•11r.,4;.„ 04r-o3 

Valkoselle 
ritarimerkki 

Valtuuston kokouksen yh-
teydessa luovutettiin Suomen 
Valkoisen Ruusun Ritarikun-
nan ritarimerkki Paavo Val-
koselle. Han on ansioitunut 
Joutsan lukion rehtorina, jos-
ta virgsta han jai jokin aika 



Joutsan siviskyslautakunta: 

Pohvinrinteen opetus voi 
o ettasalla 

3 id y 6-
. 
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Joutsan lukion "aata-

mmaikaisten" vessojen re-
montti kaynnistyy sitten-
kin. Tapaus sai uuden 
kaanteen viime viikolla al-
kuviikosta, kun joutsalai-
nen Rakennusty5 Pentti 
Tarvonen ilmoittautui kan-
didaatiksi. Ja sehan sop 
tekniselle toimelle. Nain 
ollen lukiolaisten olot 

- huussien osalta paranevat 
oleellisesti syksyyn men-
nessa. 

— Remontti edistyy hy-
vaa vauhtia ja valmistuu 
koulun kesaloman aikana. 
Tama meni lopulta enem-
man kuin paremmin, my-
haili Joutsan tekninen joh-
taja Antero Korhonen 
tyytyvaisend. 

Alun perin urakka uh-
kasi siirtya jopa vuodella 
eteenpain. Mikali urakkaa 
olisi jouduttu siirtamaan, 
olisi se saattanut aiheuttaa 
ongelmia rahoitusjarjeste-
lyiden suhteen. 

JUKKA HUIKKO 

Lukion vessat 
korj ataan 
sittenkin 

Koulu-wc:n 
remontille ei 
loytynyt tekijaa 
JOUTSA 
Aki Heinonen 

Joutsan kunta joutuu siirtamaan 
lukion wc-tilojen remontin en-
si vuoteen omituisesta syysta. 
Useista kyselyista huolimatta 
tyohon ei loytynyt yhtaan teki-
jaa ja kunnan omilla voimilla 
uusia vessoja ei ehdita tehda. 

Rahaa wc-remonttiin on va-
rattu 55 000 euroa. 

Opistolan lammitysjarjes-
telman uusimiseen sen sijaan 
on loytynyt tekija. Tyon tekee 
LVI-asennus Lindberg noin 
18 090 eurolla. „  

011it 	11, 

Anna se luuta, Jorma! Taisi menna keikka poskelleen, kun pyysiviit, ettei tasty tule 
perinne. On naisveiked landiissei Kaurasen jeilkeen. Antoivat naita monivuotisia. 

Kauranen ratsasti 
elakelaitumille 
Joutsassa ja Leivonmeiellei yhteensa 38 vuotta 
opettajan tyatei tehnyt Jukka Kauranen jai 
perjantaina elakkeelle. Luonnollisesti matka 
laadukkaam-
man vapaa- 
ajan laitumille 
alkoi kaura- 
moottorin 

KUVA: 
JARMO LAAKSO 



 

Uudet ylioppilaat 

  

     

     

Olga-koira viihtyy hyvin kevaan ylioppilaan Emma Pankaliiisen sylissa. 	
AKI HEINONEN 

Matemaatikko kirjoitti 
taydet kolmesta kielesta 
• Emma Pankalainen on viihtynyt koulussa ala-asteelta lahtien. 
JOUTSA  
Aki Heinonen 

Joutsalainen taman kevaan yliop-
pilas Emma Pankalainen on aina 
viihtynyt koulussa. Hanen mie-
lestaan nuorenakannattaa lukea 
ja opiskella. Nyt ovat tulokset ha-
nen osaltaan nakyvissa: pitkan 
matikan lukiossa opiskellut 19- 
vuotias neitonen kirjoitti lauda-
turin kolmesta kielesta. Kaikki-
aan ylioppilastodistukseen kirjoi-
tetaan nelja laudaturia. 

Englannin ja ruotsinkielen 
han selvitti jo syksylla. Kevaan 
kirjoituksissa olivat laudaturin 
arvoiset suoritukset vuorossa 
saksankielessa ja reaalissa, missa 
Emma vastasi vain kemian kysy-
myksiin: 

Arvostelut matematiikan koet-
ta kohtaan (vaikea) eivat ole ol-
leet Emman mielesta turhia. 
Muutama kysymys oli hanen 
mielestaan outo verrattuna edel-
lisiin vuosiin. Hanenkin arvosa-
nansa nousi lopuBisessa arvoste- 

lussa magnasta eximiaan. 
Pankalaisen opettajaperheessa 

on Niittytien varrella totuttu yli-
oppilasjuhliin. Emma kirjoitti yli-
oppilaaksi lapsista viidentena. 
Nuorin sisko aloittaa lukion syk-
sylla. 

Hy0 koulun paastotodistus 
antaa Emmalle valinnan varaa. 
Han on pyrkinyt Kuopion yli-
opistoon lukemaan farmasiaa. 
Tulevaisuudessa hanesta saattaa 
hyvinkin tulla apteekkari. Siihen 
viittaa myos kesatyot Joutsan ap- 

teekissa, missa kiinnostus alaa 
kohtaan herdsi. 

Toisaalta aktiivisella ja musiik-
kia harrastavalla opiskelijalla ovat 
ovet avoinna myos Jyvaskylan yli-
opistoon lukemaan kemiaa. 

Emma Pankalaisella on ollut 
hyvaa aikaa valmistella ylioppi-
lasjuhlia, silly han oh alusta lab-
tien varma kirjoitusten lapi-
menosta. Lakkikin on jo hankit-
tu. Juhlat pidetaan omakotitalon 
pihapiirissa sukulaisten ja ysta-
vien kanssa. 



kulttuuriinsa 

tutustuttaa 
Joutsalaiset Heikki ja Tiina 

Soilu paasivat perehtymaan toi-
seen kulttuuriin syvallisemmin 
kuin tavallisella lomamatkalla oli-
si mandollista, silla heilla oli vie-
raana kolmen viikon ajan hollanti-
lainen vaihto-oppilas Marli Har-
der. Marti paatyi Joutsaan Lions-
j arj eston nuorisovaihto-ohjelman 
kautta. 

Jotta vieras olisi tuntenut olon-
sa tervetulleeksi, otettiin hanet 
kaikkiin perheen rientoihin mu- 

kaan, vapaa-ajan aktiviteetteihin, 
rriatkoille ja sukulaisten syntyma-
paiville. Vesihiihdon ja keilaami-
sen lisaksi hanelle tehtiin tutuksi 
savusaunassa kylpeminen ja vas-
tominen. 

Englantiin 
petrausta 

Idea vaihto-oppilaan ottami-
seen tuli Vesa Wilkon ehdotuk-
sesta seka perheen tyttaren Jo. 
hannan syksylla edessa olevista 
ylioppilaskirjoituksista. Marlin 
kanssa Johanna pystyi kaytta-
maan englannin kielta ja samalla 
harjoittamaan kuullunymmarta-
mistaan. 

— Koko perhe parjasi Marlin 
kanssa hyvin ja jokainen oppi 
kayttamaan kielta. Jopa meidan 
isa, joka ei osannut yhtaan englan-
tia, oppi sita. Oh kiva tutustua toi- 

Johanna Soilu (vas.) 
sai vaihto-oppilas 
Marli Harderilta 
vetoapua englannin 
opiskeluun 

sesta kulttuurista tulevaan nuo-
reen, myhailee Johanna. 

Marli oh ensimmaista kertaan-
sa Suomessa ja hanen mielestaan 
maat eroavat paljon  •  toisistaan. 
Suomessa etaisyydet ovat suu- 

rempia, koska jarvet ja metsat 
erottavat paikkoja taisistaan. 
Marlin mieleen painui Jyvaskylan 
ralli ja motocross-kisat, silly han 
ei ollut koskaan ennen nahnyt mi-
taan vastaavaa. Han tuntui myos 

hammastelevan suomalaista tapaa 
kysyd baareissa henkilollisyys-
tunnusta. Paallimmaiseksi Marlin 
mieleen jaivat kuitenkin ystavalli-
set joutsalaiset. 

KATARIINA RANNASTE 

Joutsan koulut 
laanin listalla 
vuodelle 2006 

Joutsan Koulumaen koulujen 
saneerauksen ykkOsvaihetta esi-
tetaan Marlin puolesta aloitetta-
vaksi vuonna 2006. Laani esitti 
aiemminkin saneerauksen rahoi-
tusta vuodelle 2006, mutta mi-
nisterion kasittelyssa Joutsa pu-
tosi pois. Nyt laani esittaa jal-  MARKKU PARKKONEN 

leen Joutsan kouluille samaa re- 

joutsalaiskoululaiset 
mestaruuskilpailuissa 
■ Kolme joutsalaiskoululaista 
osallistui 3.9. Saarijarvella koulu- 
liikuntaliiton Keski-Suomen alu- 

-- een mestaruuskilpailuihin. Luki-
osta Mika Paajanen (21k) voitti 
lukion poikien keihaanheiton su- 
	I  vereenisti tuloksella 59.59. 

- 	Ylaasteelta Otto Takala (81k) 
jai niukasti palkintopallin ulko-
puolelle neljanneksi korkeudessa 
ennatystuloksellaan 160 senttia. 

Jenni Rossi (81k) pomppasi tyt-
tojen pituudessa 445 ja sijoittui yli 
kandenkymmenen tyton joukossa 
yhdeksanneksi. Kuulassa Jenni 
hennosta olemuksestaan huoli-
matta tyonsi 8.65, jolla heltisi vii- 
des sija. e , 	

MIKA SIRKKA 
0:.3 

monttivuotta. Peruskorjauksessa 
tehdaan monia toimenpiteita 
kaikilla kolmella koululla, muun 
muassa parannetaan ilmastoin-
tia. Remontin kustannusarvio on 
noin kaksi miljoonaa euroa. 



Nuori kulttuurintekij 
Elina Pylsy palkittiin 
■  Mieskonmakelainen Elina Pyl-
sy sai viime maanantaina Osuus-
pankin juhlavuoden 1.000 euron 
suuruisen stipendin. 

Stipendin luovuttaneen toimi-
kunnan mielesta Elina on vaikut-
tanut myonteisesti paikalliseen 
kulttuuritarjontaan ja tuonut osal-
taan uutta ilmetta paikkakunnalle. 
Elinan aloitteesta ja omasta ideas-
ta lahtenyt naytelma Verkko-Hes-
susta oli toimikunnan mielesta 
hieno kulttuuriteko. 

Naytelma kertoo Pylsynkylalla 
asuneen Rikhard Smalin tarinan. 
Han oli tunnettu kalamies ja pon-
tikankeittaja, joka sukkelasanai-
suudellaan parjasi hyvin etenkin 
virkavaltaa vastaan. 

Elina suurelta osin vaikutti 
siihen, etta mieskonmakelaiset te-
kivat naytelman. Takana oli vuo-
den mittainen erivaiheinen pro-
jekti, josta syntyi naytelma. 

Elina on muutenkin ahkera kir-
joittaja, jolla on nuoreksi ihmisek-
si kantaaottavia kirjoituksia maa-
kuntalehdissa, kertoo Jukka Ku-
hanen. 

— Tasta on helppo ja mukava 
jatkaa. Sain vasta viikko sitten tie-
tad stipendista ja'minusta tuntuu, 
etten ole vielakaan toipunut ensi-
reaktiosta. Olen soittanut pianoa 

Elina Pylsy sai kirjallisista ansi-
oistaan Osuuspankin juhlavuo-
den stipendin. 

yli kymmenen vuotta ja se on ra-
kas harrastus, siksi aionkin hank-
kia stipendirahoilla sahkopianon. 

Olen ensi kevaan abiturientte-
ja. Tulevaisuudessa toivon paase-
vani opiskelemaan historiaa, mut-
ta toisaalta ldrjoittamista olisi iha-
na jatkaa. Toivon, etta voisin jo-
tenkin yhdistaa nama aineet, mut-
ta kaikki on osaltani yield avoin- 

a, tuumailee Elina. 
/2/ 0 .3  KATARHNA RANNASTE 

Opettajille 
valittiin sijaisia 
•  Joutsan sivistyslautakunta on 
valinnut ylaasteen aidinkielen 
lehtorin Hilppa Himasen sijai-
seksi vuorotteluvapaan ajaksi 
7.1.-26.12.2004 Maarit Sarkan. 
Pohvinrinteen koulun luokan-
opettajaa Merja Raiskinmakea 
puolestaan tuuraa kevatluk-ukau-

en.;,j an Merja Nykky. .   
.-et , MARKKU PARKKONEN 

Kolme uutta 
ylioppilasta 
■  Joutsan lukiosta valmistuu tans 
syksyna kolme uutta ylioppilasta. 
Lakin voivat painaa paahansa 
Mikko Nieminen, Aki Salonen ja 
Eemil TammMen. Lakkiaisjuh-
lallisuudet pidetaan 5.12. 

3MARKKU PARKKONEN 

Lukiolla 
murrettiin 
rikki viisi ovea 
■  Tiistaina aamuyosta Joutsan lu-
kio joutui tihutyontekijoiden koh-
teeksi. Kokonaista viisi ovea oli 
murrettu rikki ja paikkoja oli pen-
gottu sisalla rakennuksessa. Va-
hinkoja kuvataan huomattaviksi. 
Poliisi ottaa mielellaan havaintoja 
vastaan tapauksesta. 

0712  G, JANNE AIRAKSINEN 

Kutsumme sotiemme veteraanit 
(avecJavustaja) kunniavieraiksi lukion 

ITSENAISYYSJUHLA- ja 
LAKKIAISKONSERTTIIN 
pe 5.12.2003 klo 13.15 lukiolle. 

Lukion opettajat ja oppilaskunta 	44;  17,3 



Lukion itsenaisyysjuhlassa 
lakitettiin ylioppilaita 

Joutsan lukiolla juhlittiin itse-
naisyyspaivaa jo juhlapaivan aat-
tona 5.12. jarjestetylla juhlakon-
sertilla. Juhlassa valkolakin pad-
harisa painoi kolme uutta ylioppi-
lasta; Mikko Nieminen, Aki Sa-
lonen ja Eemil Tamminen. Pu-
heessaan rehtori Seppo Deger-
man onnitteli uusia ylioppilaita ja 
kehotti heita olemaan ylpeita saa-
vutuksestaan. 

— Asettakaa tavoitteenne ela-
massa sen verran korkealle, etta 
joudutte sen eteen ponnistele-
maan. Silloin tavoitteen saavutta-
minen tuntuu arvokkaalta myo-
hemminldn. Maa tarvitsee jatkos-
sa entista enernman koulutettuja 
ihmisia. Lahivuosina tulee pulaa 
erityisesti yritteliaista, ihmissuh-
detaitoja omaavista ammattilai- 
sista eri aloilla. Mta pidempi pe-, 
ruskoulutus yksiliilla on, sita pa-
remmat tyollistymismandollisuu-
det ovat, kertoi Degerman. 

Degerman muistutti ettei kou-
lutuksen merkitys rajoitu pelkas-
than tybelaman tarpeisiin. 

— Koulutus sinansa antaa sisal-
toa elamaan. Ihminen, jolla on 
laaja yleissivistava koulutus, so-
peutuu helpommin muutoksiin. 
Yleissivistava koulutus auttaa ela-
maan rikasta elamaa. 

Degerman korosti, ettei ela-
massa kannata lannistua vaan aina 
yrittaa uudestaan. 

— Ottakaa oppia veteraanien 
elamantyiista. He ovat kokeneet 
kovia, mutta selviytyneet voittaji-
na, han lisasi. 

Juhlan ohjelmasta vastasivat 
lukion oppilaat. Lukuisien mu-
siikkiesitysten lisaksi konsertissa 
nahtlin Johanna Soilun ohjaama 
The Golden Velvetin tanssiesitys. 
Paikalle oli kunniavieraina kut-
suttu sotiemme veteraaneja. Kon-
sertin yhteydessa abiturientit luo-
vuttivat kakkosluokkalaisille ve- 

Syksyn uudet ylioppilaat Mikko 
Nieminen (vas.), Aki Salonen ja 
Eemil Tamminen painoivat val-
ko kit peiiiheinsii. 

teitaanien vuonna 2000 liikkeelle 
laittaman "Vapauden viestin." 
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Maastotaitokurssi 
opettaa, talvisessa 
luonnossa selviytymista 

Ensi maaliskuussa 25 Joutsan 
lukion toisen luokan opiskelijaa 
paasee vuorokaudeksi opettele-
maan erataitoja ja talvisessa luon-
nossa selviytymista Hanhiniemen 
maastossa Iso Saynjarven ranta-
maisemissa. Kyse on lukion jar-
jestamasta ja eri yhteistyokump-
panien tukemasta maastotaito-
kurssista. 

— Maastotaitokurssi alkaa teo-
riaopetuksella, jossa kaydaan lapi 
harjoituksen kulku ja paarnadra. 
Sen jalkeen jaetaan armeijalta 
saadut varusteet ja sitten ryhma 
lahtee suksin ja lumikengin kohti 
metsanhoitoyhdistyksen majaa, 
jonka ymparistOssa kurssilaiset 
leiriytyvat. Penna. opetetaan tel-
tan pystytysta, polttopuiden 
komista, nuotion tekoa, veden 
keittamista ja kipinavartijana toi-
mimista. 

Teltoissa nukutun yon jalkeen 
harjoitellaan ensiaputaitoja, kuten 
potilaan sitomista siirtokuntoon ja 
kuljetusta tilapaisvalinein. Ope-
tusrasteilla kasitellaan mytis pak- 

kasen ja tuulen yhteisvaikutusta 
seka hypotermiapotilaalle annet-
tavaa ensiapua, kertoo lukion reh-
tori Seppo Degerman. 

Opiskelijoiden vanhemmat 
voivat olla turvallisella mielella, 
silly kuusi ammattitaitoista kou-
luttajaa paikallisista reservilais-
jarjestoista vastaa ohjatusta toi-
minnasta ja merkittava osa varus-
teista aina makuupusseja myoten 
tulevat lainaksi puolustusvoimil-
ta. Puolustusvoimien rooli rajoit-
tuu varusteiden toimittamiseen. 
Kaytannossa vain armeija pystyy 
lainaamaan riittavasti asianmu-
kaisia talvivarusteita nain suurelle 
joukolle. 

— Meilla on vakaa aikomus vi-
deoida tarna kurssi, jolloin materi-
aali toivottavasti toimii esimerk-
kind ja innoituksena tuleville vas-
taaville kursseille. Lukion mark-
kinoinnissakin sille olisi kayttija. 
Jatkossa voisimme myos kehittaa 
eramatkailun nakokulmaa ja esi-
merkiksi kansallispuiston palve-
luja voitaisiin kayttaa. Maastotai- 

tokurssiin voidaan jatkossa liittaa 
lukion oppiaineita ja tehda yhteis-
tyi5ta esimerkiksi biologian ympa-
ristokurssin kanssa. Uskon oppi-
laiden parjadvan, silly eivat he en-
simmaista kertaa metsaan mene, 
vakuuttaa Degerman. 

Selviytymiskurssin idean isa 
on Kalervo Friman ja kurssin ye-
tad Pertti Rossi, joka on ennenkin 
toteuttanut vastaavia kursseja. 
Kurssi on Maanpuolustuskoulutus 
ry Joutsan-Luhangan paikallis-
osaston jarjestama. 

MPK ry kouluttaa kansalaisia 
arjen vaaratilanteiden ja poikke-
usolojen varalle. Kursseilla opete-
taan muun muassa era- ja maasto-
taitoja, ensiapua ja alkusammu-
tusta. Toimintaan voivat osallis-
tua kaikki yli 15-vuotiaat suoma-
laiset. Reservilaisille suunnatuilla 
kursseilla kerrataan ja harjoitel-
laan sotilastaitoja, lahinna paikal-
lispuolustuksen tehtavia. 

KATARIINA RANNASTE 



Lucia-neito seuralaisineen toi valoa 

Lucianpaiva on perinne 
Joutsan lukiolla 
■  Joutsan lukiolla vietettiin viime 
perjantaina aamunavauksen yhte-
ydessa Lucianpaivaa. Taman vuo-
den Lucia-neito oli lukion ensim-
mthsen vuoden opiskelija Anna 
Pylsy. Kymmenen neidon ja vii-
den tahtipojan viitoittama kulkue 
vieraili lukion- lisaksi vanhainko-
dilla ja paivakoti Rollissa. 

Valtakunnallinen ruotsinopet-
tajien liitto on myontanyt Lucia-
kulkueelle kulttuuriapurahan pit-
kan perinteen vaalimisesta. Kul-
kuetta saesti musiikinopettaj a 
Markus Tuominen ja ohjasi pe-
rirmetta yllapitanyt ruotsinopetta-
ja Pirjo Valkonen. 

Joutsan kouluilla Lucia-kulkue 
on jo yli 20 vuoden ikainen perin-
ne. Tapahtuma on saanut alkunsa 
Joutsan ystavyyskuntaan Finn-
spangiin tehdyn vierailun jakeen. 

— Sateileva Lucia kehottaa mei-
ta miettimaan, mita joulu todella 
merkitsee; halua auttaa ja ilandut-
taa toinen toistamme, kertoo Val 
konen. 

KATARIINA RANNASTE 

Lukion 
ensimmai- 

sen vuoden 
opiskelija 

Anna Pylsy 
oli Oman 

vuoden 
Lucia- 
neito. 

Joutokanava 
Su 21.12. klo 19 Lucia-kulkue Joutsassa. 
Nauhoitettu 5.12. Kesto noin 15 minuuttia. 
Klo 19.15 Joutsan lukion lakkiaisiuhla ja 
itsenaisyyspaivakonsertti 5.12. Kesto noin 45 
minuuttia. Klo 20.00 Joutsan kunnanvaltuus-
ton kokous 15.12. Kesto 1 tunti 33 minuuttia. 
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■  Opettajan joulunovellin kirjoittaja 
Kreetta Onkeli julkaisi syksylla toisen 
kirjansa, novellikokoelman Tervetu-

loa Paratiisiin. Hanen vuonna 1996 

ilmestynyt esikoisromaaninsa Ilonen 
talo heratti suurta huomiota ja sai 

mm. Kalevi Jantin palkinnon. 
Kreetta Onkeli asuu perheineen 

Helsingin keskustassa. Han kirjoit-
taa pakinoita ja kolumneja useisiin 

lehtiin. 

Kreetta Onkeli syntyi 1970 Jy-
vaskylassa. Koulutiensa han aloitti 

vuonna 1978 nykyaan Iakkau-

tusuhan alla olevaila Luhangan ala- 

asteella, samassa koulussa kuin isan- 

sa aikanaan. 

- Luokallani oli viisi oppilasta. Mi- 

nut opetti lukemaan ja kirjoittamaan 

Maija Holappa, jonka lapset olivat 

Ieikkitovereitani, kirjailija kertoo. 
Ylioppilaaksi Kreetta kirjoitti 

1989 Joutsan lukiosta. 

— Kirjoittamistaipumukseni huo-
masi ylaastella aidinkielen lehtori 

Jaakko Ahonen, jolla oli tapana 
luettaa parhaita aineita luokan edes-

sa. Ahonen oli aidosti innostunut 

oppilaidensa teksteista. Sain nailla 
tunneilla itseluottamusta ja vahvis- 

- 

tusta siihen, etta ammattini on kir-
joittaminen. 

Tienviitoittajanaan Kreetta pitaa 
myos Savon Sanomien uutispaailik-

koa Juhani Virnesta, joka otti tun-
temattoman tyton novellien perus-
teella lehteen kesatoimittajaksi. 

Myohemmin Kreetta Onkeli 

opiskeli dramaturgiaa Teatterikor-
keakoulussa. lionen talc. -romaanin 
jalkeen han on kirjoittanut elokuva-

kasikirjoituksia ja pakinoita. Parhail-

laan han kirjoittaa uutta kirjaa, jon-

ka on maara ilmestya ensi syksyna. 

Valmistuneita 
■ Joutsalaislahtoinen Mikko 
Paappanen on valmistunut 
28.1.2004 filosofian maisteriksi 
Jyvaskylan yliopistosta, humanis-
tisesta tiedekunnasta. Hanella on 
tutkinnon myOta myos historian ja 
yhteiskuntaopin opettajan pate- 
vyys. 	riyala  to 
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Koulu alkaa 
Joutsassa 11.8. 
■ Syyslukukausi alkaa Joutsan 
kouluissa ensi syksyna keskiviik-
kona 11.8. ja paattyy keskiviikko- 
na 22.12. Syksylla vietetaan lii-
kunta- ja taksvarkkipaivaa lauan-
taina 11.9. ja syyslomaa kokonai-
nen viikko 11.10.-15.10. 

Koulujen kevatlukukausi alkaa 
Joutsassa maanantaina 10.1.2005 
ja paattyy kesakuun puolella lau-
antaina 4.6. Talviloma vietetaan 
28.2.-4.3.2005. 

Joutsan 	sivistyslautakunta 
paatti koulujen loma-ajoista viime 
keskiviikkona. Lautakunta hyvak-
syi myos eraita opettajien sijais-
jarjestelyja. Vuorotteluvapaalla 
olevaa lukion englanninkie1en 
lehtoria Heikki Mattilaa tuuraa 
7.4.-31.12.2004 Elena Salonen. 
Pohvinrinteen koulun luokanopet-
tajan Marja Raiskinmaen hoito-
vapaan sijaisena on Kimmo Tuo-
nonen kevatlukukauden ajan. 
JT -  ty  MARKKU PARKKONEN 5 'It2  • 



Lukion kakkosluokkalaiset juhlivat Wanhojen piiiviiii tyylillii. 

Ahit lahtivat penkkariajelulle kauniissa talvisdassii. 

Hul-abi-baluuta Joutsan lukiossa 

Isanmaan toivot lahtivat, wanhat jaivat 
■  Abiturienttien koulunlopet-

tajaispaivaa vietettiin viime tors-
taina Joutsan lukiolla perinteisin 
menoin. Abit kiertelivat aamun 
ajan koulussa ilanduttamassa nuo-
rempiaan karkeilla ja kepposilla. 
Penkkarijuhlaa seurasi riehakas 
penkkariajelu kirkonky1alla. 

Lukion viikko sujui muutenkin 
juhlien merkeissa. Keskiviikkoil-
tana abit juhlivat poislahtiidan 
potkiaisissa, joita kakkoset olivat 
innolla jarjestaneet. Heidan vuo-
ronsa juhlia koitti perjantaina yk-
kosten jarjestamissa Wanhojen 
paivan tanssiaisissa. 

Kirjoituksiin 	osallistuvilla 
abeilla on nyt edessaan reilun 
kuukauden mittainen rankka lu-
kuloma. Ylioppilaskirjoitukset al-
kavat aidinkielen kokeella 17. 
maaliskuuta. 

Muutamiin kysymyksiin llama 
isanmaan toivot ehtiva huikata 
vastauksen kesken kamevaalinsa. 

Mita viestit asullasi? 
— Meidan jokaisen sisalla asuu 

pieni lehma, sanoi EU-korvamer-
kitty ruskea nauta. 

— Otin selkean teeman. Halusin 
olla henkilo, joka on tullut koulu-
aineissa vastaan ja paddyin Kleo-
patraan. 

Mika on kirkkain koulu-
muistosi? 

— Lukion riennot, kuten pikku-
joulut jaaneet hyvin mieleen, tyl-
sat oppitunnit ovat hukkuneet jon-
nekin mielen pohjukoihin, paljasti 
Nasu. 

Mika oli puhuttelevin aa-
munavaus? 

— Aamion Juhon ja Metsae-
don Tomin yhteinen peruna-aa- 

munavaus, kertoi lehmitytto. Il-
meisesti kyse oli elaman syvim-
pdan tarkoitukseen porautuneesta 
esityksesta, koska se oli jaanyt 
lahtemattomasti monien muiden-
kin abien mieleen. 

Millainen on Joutsan lukio? 
— Lukiossa saa intensiivista 

opetusta, kun on vahan oppilaita. 
— Opettajien valilla on vaihte-

levuutta, sills kaikilla ei ole sa-
manlaista opetustyylia. Kaiken 
kaikkiaan leppoisa paikka. 

— Joidenkin aineiden, kuten ai-
dinkielen, maantiedon ja biologi-
an opiskelua on hieman haitannut 
opettajien vaihtuminen, miinusti-
vat erdat abit. 

Mita kannustavaa haluat sa-
noa lukion ensimmaisen vuoden 
opiskelijoille? 

— Koettakaa jaksaa, kylla tekin 
sen paastotodistuksen yield saatte. 

— Hauskaa pitaa olia. Silloin 
opiskelukin tuntuu hieman mie-
lekkaammalle sen kanden helve-
tillisen vuoden ajan. 

— Opiskelkaa loppuun asti, kyl-
Id se kannattaa, valoi jedi-ritari 
uskoa nuorempi7 

Hanna Paalanen ja Karoliina 
Autere leihtevat luottavaisin 

mielin ylioppilaskirjoituksiin. 

M/DZ . ‘19  
i‘ KATARIINA ANNASTE 



pin nopeudessa. Sen saivat Jo Huikko 
san lukiolaiset kokea henkil tta koulu 
kohtaisesti perjantaina Ratak )maan ajo 
kuksen lumisella ajopinnal Joutsass 
Ajamaan paasivat perjanta 	koulut 
kaikki, kortilliset ja kortittom4eutettav 
Kurssi on jo kolmas, ja se kootcyisin vali 
tuu lyhyesta teoriaosasta ja kkdossa on 
tannon harjoituksista. 	varaista, H i 

tda oleellisena sita, 
s ei tahtad yksin- 
tkinnon suorittajiin. 
n tavoitteena 

joka kelpaa to- 
myos muualla. Ny- 
ksen antaminen lu- 

varsin sattuman- . 
kko arvioi. 

Kylmablle sai kyytid Jouts ssa 
Auton pysayttarniseen tarvittava math ohi yllatys liikennekurssilukiottisille. 

1.` 	t..0) 
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i  	Joutsan lukiossa tallaista havam- Talvikeli sa tarvitaan 28 

Aki Heinonen 	 nollista liikennekasvatusta on ollut metria auton ysayttamiseen vii- 
vuodesta 2001 1ahtien yhteis- denkympin opeudesta. Matka 

Nopeus voi liikenteessa olla tap- 	ossa.Huikon autokoulun kanssa. on nelj assay. mpissa vastaavasti 
pavaa. Siksi sen hallitseminen ja 	Opetusautossa oleva mittari on 19 metric, jo en taajamissa ei ai- 
siihen liittyen auton pysatymi- lahjomaton. Se osoittaa oletta- heetta ole ote to kayttoon tad ra- 
seen tarvittavan jarrutusmatkan pi- mukset ja arvailut armotta Aida- joitusta, s'ano±b Matti Huikko. 
tuuden ymmartaminen ova tarkei- riksi. Jarrutusmatkan pituus on 	Harjoituksissa kaytettava. 

asioita 	erityisesti nuorille. Mlles aina yllatys. 	 makalle saa kyytia kuudenkyrn :  



Taas menee pitkaksi: Joutsan lukiolaiset katsovat, kun kylmakalle saa kyytiti ventihttineesst jarrutuksessa. 



PETRI LEVALAFIT1 

penaatte 

Luhangan nuoriso on Suomen har-
vinaisinta. Fakta, etta "aina boy-
tyy joku, jolla on pahempi demen-
tia" ei vaittamatta houkuta pari-
kymppisia paikkakunnalle. 

Ak
- loitetaanpa numeroilla. Luhanka on va-

jaan tuhannen asukkaan kunta etelaises-
sa Keski-Suomessa. Luhankalaisten kes-
ki-ika on lahes 50 vuotta. Se on kor-
eampi kuin missaan muussa Suomen 

kunnassa. 
15-24-vuotiaiden osuus kaikista luhankalaisista 

on kandeksan prosenttia. Missaan muussa Keski-
Suomen kunnassa ei ole niin vahan nuorisoa. Koko 
Suomessakin vain vajaassa parissakymmenessa pie-
nessa kunnassa nuorten osuus vaestOsta on Luhan-
kaa pieneinpi. 

Yli 65-vuotiaiden maaralla Luhanka sen sijaan 
voi ylpeina. Tata ikaluokkaa edustaa 
kolmannes kunnan asukkaista. Yli 65- 
vuotiaiden suhteellisessa madrassa Lu-
hanka paasee sijalle seitseman kaikkien 
Suomen 451 kunnan vertailussa. 

Sitten Luhankaan. Tiistai-iltapaivand 

Tanja Viinikainen esittelee kirjastoa vastapaata sijaitsevan pusikon, jonne nuorisolla on ollut tapana keraantya iltaisin. 

Elakelaisille suunnattuja yhdistyksia ja 
tapahtumia Luhangassa riittaa, mutta 
nuorille tarkoitettu tarjonta on minimaa-
lista. 



Jos OLET NUORI JA LUHANGASSA, 
TEE TAMA: 

■ Pelaa sahlya tai koripalloa Tammijarven 
Tammessa 

■ Ajele kaverin vesiskootterilla 
■ Ota osaa paloharjoituksiin ja fifty 

vapaapalokuntaan 
■ Kay ampumassa ampumaradalla 
■ Kay kerran kuussa diskossa Joutsassa 
■ Osallistu kesalla katusahlyturnaukseen 
■ Napraile autojen kanssa ja aja niilla jaalla 
■ Latki talvisin kiekkoa kaukalossa, kesaisin 

palloa tenniskentalla 

JOS OLET LUHANGASSA JA HALUAT 
TAVATA PAIKALLIS1A NUORIA, 
KOKEILE NAITA: 

— No paras paikka varmaan on tuo kir- 
jaston puska. Siella on kylla jokainen jos- 
kus kaljapullon avannut, paikkakunnalla 
koko ikansa asunut Tanja Viinikainen 
kertoo ja muistelee, etta parhaimmillaan 
siella on kokoontunut parikymmentakin 
nuorta. 

— Ei kai taalla muita paikkoja ole... Tai 
no ehka sitten tuo tori. Se on aika suosit- 
tu kohtaamispaikka. Sinne kokoontuu sil- 
loin tallOin porukkaa, kun not koulubus- 
sit tyhjentyy ihan viereen. 

Sitten Luhankaan. Tiistai-iltapaivana 
Luhangan keskustassa ei numeroista 
huolimatta kuulu tekohampaiden kirs- 
kuntaa eika tekonivelten narinaa. Lu- 
hangan kaupan, kirjaston ja muutaman 
kuppilan reunustama tori on aivan 
j amen. 

Kavereiden kanssa 
ulkoillaan 

— Kylla taalla yleensa aika hiljaista on, luhankalai- 
nen abiturientti Tanja Vfinikainen toteaa. Tanja 
kavi lukion ja ylaasteen muiden luhankalaisnuorten 
tapaan yli 30 kilometrin paassa Joutsassa. 

— Onhan se himpun verran lfian kaukana. Mutta 
matkaan on tottunut, koko elamansa Luhangassa 
asunut Tanja kertoo. 

Pienessa paikassa on pienet pfifit. Jos pfifit sattu- 
vat olemaan niinkin vanhoja kuin Luhangassa, on 
nuorten vaikea loytaa naapurista seuraa, joka ei tar- 
vitse apua vessassa kaydessaan. 

— Melkein kaildd mun kaverit on tullut koulun 
kautta Joutsasta. Ei taalla Luhangassa asu varmaan 
kuin jotain pari-kolmekymmenta ikatoveria, ja ne- 
kin useimmiten kilometrien paassa toisistaan. 

— Paikallisessa jumpassa oon nuorin osanottaja, 
keski-ika siellaldn on varmaan yli 50 vuotta. 

Kirjoitukset ovat ohi, eika Tanja enaa kulje pal- 
vittaista reittiaan koulubussille ja kotiin. Kirjas- 
tolla tulee poikettua edelleen keskustassa.  

W414 	lista. 
Suurin nuorten tapahtuma taitaa ol- 

la tuo kesainen katusahlytapahtuma, jo- 
hon tulee joukkueita Than Helsingista 

asti, Tanja kertoo. 
Mutta ei elo iakkaalla 

paikkakunnalla told pelk- 
kaa tylsistymista ole. Rau- 
hallisuudessa on hyvakin 
puolensa, ja luonnossa 

on tilaa liikkua. 
Aikaa vietetaan kavereiden luona 

ja ulkoillen. Kesaisin on tietysti sitten enem- 
man tekemista. Tuossa on Paijanne vieressa ja 

tää on muutenkin kesaisin todella miellyttava paik- 
ka, Tanja kuvailee. 

Vahakin nuoriso 
lahtee muualle 

Ainakin yksi syy siihen miksi vanhainkoti on kes- 
keisella paikalla ja miksi paikka muutenkin vaikut- 
taa kuulolaiteyrittajan kultakaivoksklta, on Tanjan 
mielesta helppo keksia.  

— Kun nuoren tulee aika lahtea jatko-opiskelui- 
hin, han muuttaa pois Luhangasta, itsekin opintoja 
Kuopiossa harkitseva Tanja tuumii. 

Ja vanhoilla paivilla sitten muutetaan takaisin 
rauhoittumaan. 

Vanhoilla paivilla tekemisen puute ei enda rassaa. 
Nain todistaa enemmiston edustaja vanhainkodin 
edustalla. 

— Kaildd on jo tehty. Ei sita enda tarvi muuta 
kuin kayda noissa kuppiloissa haukkumassa herroja 
ja manata kun kala ei syo. 

Nimettomand pysytteleva herrasmies nakee alu- 
een ikajakaumassa kolikon kaksi puolta. 

— Ei tartte olla poppamies jos haluaa ennustella 
miten Luhangan kay. Jos ei tanne saada nuorempaa 
\Taea ja niille tOita, nun mehan ollaan kohta jossain 
halvatun kuntaliitoksessa aivan varmasti. Nan Mild 
on entista enernman porukkaa elakkeella puutikku- 
ja vuolemassa. 

— Mutta onhan se mukavaa kun lahelta lOytyy ai- 
na joku jolla on pahempi dementia kuin itsella! 

Skit L 	 PETRI LEVALAHTI 



Joutsan lukiossa jaettiin valkolakit•lauantaina 38 ylioppilaalle. Juhlan jalkeen uudet ylioppilaat ryhmittyivat perinteiseen yhteiskuvaan. 

Emma Pankalaiselle neljan "Man" todistus 

38 valkolakkia Joutsan lukiosta 
of  Joutsan lukiossa vietettiin pe-
rinteista lakkiaisjuhlaa lauantaina. 
Valkolakin sai paahansa 38 uutta 
ylioppilasta. Lakkiaisjuhla vietiin 
lapi ensimmaista kertaa lukion 
uuden rehtorin Seppo Degerma-
nin komennossa. 

Ylioppilastutkinto on vuosien 
varrella kiistatta menettanyt mer-
kitystaan. Ylioppilastutkinnosta 
on kuitenkin muodostunut erdan-
lainen valitavoite nuorille. Pu-
heessaan ylioppilaille Degerman 
korosti ylioppilastutkinnon ase-
maa juuri tavoitteena. 

— Ylioppilastutkinto on tavoite, 
jonka saavuttaminen vaatii pin-
nistelyja. Jo se on arvokas tyo si- 

I nansa, rehtori Degerman allevii-
vasi. 

Uusien ylioppilaiden puolesta 
puheenvuoron juhlassa kaytti yli-
oppilas Ville Kamppi. Han toimi 
lukuvuonna 2001-2002 oppilas-
kunnan puheenjohtajana. Edellis-
vuosien puheisiin verrattuna tans 
vuonna ylioppilaiden puheenvuo-
rossa huokui koulua ja sita yllapi-
tavaa yhteiskuntaa kohtaan osoi-
tettu arvostus. 

Joutsassa pystyy kaymaan 
koulua 12 vuotta samalla maella. 
Opettajat muotoutuvat 
silla valtaosa heista liikkuu taalla 
myos vapaa-ajallaan, Kamppi 
kiitteli. 

Youtsan lukiota han luonnehti 
hyvaksi 

_ Nivt saatujen oppien avulla 

voimme selittaa ja ymmartaa eri 
ilmioita, ylioppilas Kamppi valis-
ti. 

Joutsan lukion taman kevaan 
ylioppilaskirjoitusten ylivoimai- 
sesti parhaasta suorituksesta vas- 

tasi joutsalainen Emma Panka-
lainen. Han sai laudatur-arvosa-
nat ruotsista, englannista, saksasta 
ja reaalista. Aidinkielesta ja pit-
kasta matematiikasta Pankalainen 
sai tc)iveksi parhann arvomanttn. 

eximian. 
Ylioppilaskirjoitukset 	eivat 

third kevaana sujuneet kovinkaan 
mairittelevasti, _mikali mittarina 
kaytetaan ylioppilaiden maaraa. 

I kokelanmta vain 3/4  

ylioppilaaksi. Haasteellisimmaksi 
osuudeksi muodostui ruotsi. Ta-
man kevaan ylioppilaskoetta on to-
sin pidetty myos valtakunnallisesti 
varsin vaativana. 

eittliKA 1I l Khtl 



Stipenan ja palKItsemIset 

  

   

   

Joutsan lukio 
■  Stipendit: Anu Dufva, Ilona Vii-
namaki ja Elina Virtakoivu (LC Har-
tola); Hannele Pulkkinen ja Tiina 
Virtanen (LC Joutsa); Petri Liuldco- . 

 nen, Jouni Otava, Mikko Riitaoja ja 
Kirsi Sievanen (LC Joutsa-Jousa); 
Laura Dammert, Tarja Lang, Hell 
Tammelin ja Tanja Viinikainen (LC 
Luhanka); Emma Pankalainen ja Jari 
Saltiola (Nordea); Elisa Dammert ja 
Jaana Vilkman (Luhangan Osuus-
pankki); Risto Haavistola, Marianne 
Rantanen, Laura Saltiola, Tanja Sep-
pala, Heini Suhonen, Susanna Tom-
mola, Aleksi Hamina ja Sami Malin 
(Ida Kilpisen rahasto). Ville Kamppi 
(Joutsan Seutu), Antti Huuskonen 
(Sysman Saastopanidd), Jukka Olk- 

konen (Joutsan Seudun- Taideseura), 
Elina Lepisto (Lukion oppilaskunta) 

Muut palkinnot: Noora Kokko, 
Melina Karkas ja Tytti Rajahonka 
(Pohjola Norden); Mikko Riitaoja, 
Jouni Otava ja Matti Rajahonka 
(Nordea); Emma Pankalainen ja Mat-
ti Rajahonka (Pro Lingua). Emma 
Pankalainen (Keski-Suomen Osuus-
pankin ryhtisormus), Arttu Jauhiai-
nen (Saksan Suurlahetysto), Matti 
Rajahonka (Ita-Hame), Otto Suuro-
nen (Joutsan Kirja- ja paperikauppa), 
Laura Dammert (WSOY), Ilkka Kos-
kinen (Metalliteollisuus ry), Emma 
Pankalainen (Kemian teollisuus), 
Emma Pankalainen (Pro Scientica), 
Marita Mina (Sverigekontakt i Fin- 
land rf). 

Ylaasteet 
Joutsan-Luhangan ylaaste: Sti-

pendit: Reetta Pankalainen ja Samuli 
Virtanen (Joutsan Yrittajat ry); Mira 
Maunula ja Jussi Saarela (Nordea); 
Virpi Sievanen, Juho Vainiomaki, 
Sari-Anna Karppinen, Johanna Salo-
nen ja Enni Raittinen (LC Joutsa-Jou-
sa); Jaakko Peltonen ja Ari Ohvo 
(Luhangan Osuuspankki); Marjut 
Lehtonen Jenni Rossi ja Outi Saari-
nen; Susanna Vuorimaa; Kosti Taka-
la ja Mikko Huuskonen (Keski-Suo-
men Osuuspankki); Meri-Tuuli Ruuti 
ja Jari-Petteri Leppanen (LC Luhan-
ka). Joel Vataja (Joutsan Seudun Tai-
deseura), Reetta Pankalainen (Sys-
man S aas top ankki) Muut 
palkinnot: Sari-Anna Karppinen 
(Luhangan Osuuspankin ryhtisor-
mus), Mira Maunula (Kangas Center 
Partti). Reetta Pankalainen, Sari-
Anna Karppinen ja Virpi Sievanen 
(Pohjola-Norden). 

Toivakan-Leivonmaen ylaaste: 
Sampsa Tommola, Johan Laitinen, 
Heikki Kosonen ja Ilmo Kangas (Lei-
vonmaen kunta); Heli Hamalainen, 
Sami Tommola ja Mikko Kivekas 
(MLL Leivonmaki). Antti Vainioma-
ki (Keski-Suomen Osuuspankki), 
Jesse Saarinen (LC Toivakka), Henry 
Lehto (Taksiautoilijat Auvila, Osto-
nen, Makinen ja Uisma), Saara Ilmo- 
nen (kirjapalkinto). 

Ala-asteet 
Kurkiaura: Henry Laitinen ja 

Elisa Pajunen (Leivonmaen Yrittajat 
ry). Eija-Riikka Hepola (Keski-Suo-
men Osuuspankki), Joonas Rajala 
(MLL Leivonmaki). Vapo lahjoitti 
100 euroa leirikoulurahastoon. 

Angesselka: Antton Nieminen, 

Ylioppilaat Kirsi Sievanen . 
(vasemmalla), Maiju Monto ja 
Anu Lahtonen olivat valoku-
vaajien kohteena. 

Sanni Niinikoski, Jesse Soilu ja Hen-
ri Tuominen (Angesselan kylaseura). 
Soile Niiniko,ski (Valokuvaaja Lins-
si), Elisa Lahtonen (Keski-Suomen 
Osuuspankki), Joonatan Nieminen 
(LC Joutsa), Noora Ikonen (LC Jou-
sa-Joutsa), Sini Lavia (Nordean hy-
mypatsas). 

Pappinen: Lauri Liukkonen 
(Keski-Suomen Osuuspankki), Janne 
Tamminen (LC Joutsa-Jousa), Eme-
riina Tuominen (LC Joutsa), Jonne 
Nieminen (Pappisen kylayhdistys). 

Mieskonmaki: Katja Tiihonen 
(Keski-Suomen Osuuspankki), Otto 
Kivinen (LC Joutsa), Henna Laitinen 
(LC Joutsa-Jousa), Maiju Kuitunen 
(Nordean hymypatsas). Heikki Hieta-
la ja Milja Kuitunen (Mieskonmaen 
kylayhdistys). 

Pynnolan koulu: Sami Harktmen 
(LC Joutsa), Aku Niskanen (LC Jout-
sa-Jousa), Kalle Haarasilta (Keski-
Suomen Osuuspankki), Kirsi Koso-
nen (Nordean hymypatsas). 

Pohvinrinteen koulu: Otto Taka-
la (LC Joutsa), Anni Moilanen (Kan-
gas Center Part). 011i Tuominen, 
Mikko Tuominen, Henri Ulmanen, 
Vilma Oksanen, Anna-Mari Rosberg, 
Vilppu Talikka, Timo Kamppinen, 
Otto Takala ja Maria Rantamaki 
(Nordean hymypatsaat); Lotta Rinta-
la, Joonas Saari, Sanni Tonteri, Sesil-
ja Lindell, Jarno Puttonen, Minna 

Aleksi Lamberg ja Joonas 
Sillankorva (LC Joutsa-Jousa); Han-
na Laitinen, Het* Virtanen, Sini Saa-
reke, Tuomas Hauvala, Tommi Syrja 
ja Antti Rantalainen (Keski-Suomen 
Osuuspankki). Tuuli Kauranen ja 
Janne Kosunen (Tellervo Suurosen ja 
Jukka Kaurasen liikuntapokaalit). 

Koskikara: Auvo Kangas (MLL 
Leivonmaki), Taina Saarinen (Lei- 

Joutsan-Luhangan yliiasteella 
peruskoulunsa pcieittanyt Sari- 

Anna Karppinen palkittiin 
ryhtisormuksella. 

vonmaen Yrittajat ry), Henna-Marja 
Koski (Rutalanden kylatoimikunta), 
Jain Rantanen (Keski-Suomen 
Osuuspankki), Kyosti Salonen (valo-
kuvarahasto). 

Tammijarvi: Karoliina Heikko-
nen, Anna Olkkonen, Salla Lande, 
Silja Ojanen ja Enni Sipila (vanhem-
paintoimikunta); Kristiina Heikko-
nen, Aino Olkkonen, Matti Heino-
nen, Tani Inkeroinen ja Karoliina 
Olkkonen (Luhangan Osuuspankki). 
Luhangan Lions Ladyt jakoivat sti-
pendit kaikille koulun jattaville. 

Klemettila: Tiina Peltonen, Pette-
ri Laine, Iida Huuskola (Luhangan 
Osuuspankki); Tiina Peltonen, Pette-
ri Laine, Iida Huuskola (Luhangan 
Lions Ladyt); Tiina Peltonen (Kle-
mettilan koulu). 



Joutsan lukion kurssitarjottimella 
puhaltavat uudet tuulet 

7 	0 

• 

■  Rehtori Seppo Degermanin 
johdolla on Joutsan lukion kurssi-
tarjotin laitettu uusiksi ja sen poh-
jalta lukiolainen voi koota luku-
jarjestyksensa itse. 

Lukiossa lukuvuosi on jaettu 
viiteen jaksoon. Opiskelija  valit-
see kurssitarjottimelta ne kurssit, 
jotka kunkin jakson aikana aikoo 
suorittaa. Kaikilla jaksoilla on 
oma tytijarjestys, josta selviavat 
jakson tyopaivat, koeviikko ja pa-
lautuspaivat. Jokaisen jakson vii-
meinen viikko on koeviikko. 

Valinnaiset kurssit madrayty- 
, vat opiskelijoiden perusvalintojen 

mukaan. Pakollisten kurssien 
• 

ii- 
saksi opiskelijan tulee valita opin-
to-ohjelmaansa syventavia ja so-
veltavia kursseja yhteensa vahin-
taan 75. 

Tahan tarjontaan voitaisiin 
sata myos kansalaisopiston kurs-
seja soveltivina kursseina, joita 
voisi hyvin hyodyntaa lukiokurs- 

, seina. Yhteistyota voisi harjoittaa 
esimerkiksi nyt alkavalla kasva-
tustieteiden kurssilla, hahmottelee 
Degerman. 

Kurssitarj otin 
joustaa 

Perusvalintansa opiskelija te-
kee lukioon tullessaan ja niiden 
pohjalta han laatii henkilokohtai-
set tyojarjestykset jaksoittain. 
Opintojen kuluessa ohjelman tar-
kistaminen on mandollista. 

—  Jos opiskelija syysta taikka 
toisesta haluaa vaihtaa opiskelta-
vaa ainetta, thin muutoksista neu-
votellaan ryhmanohjaajan, opin-
to-ohjaajan tai minun kanssani ja 
selvitetaan, mita kursseja han 
mandollisesti ottaa tilalle, kertoo 
Degerman. 

Opinto-ohjelman tarkistus voi 
olla tarpeen esimerkiksi silloin, 
kun jossakin aineessa kurssi on 
etenemisesteen takia kaytava uu-
delleen tai opiskelija haluaa kurs-
sin paatyttya vaihtaa aineeseen, 
jonka voi yield aloittaa alusta. Jo-
kaisella opiskelijalla on oikeus 
siirtya mandollisuuksien mukaan 
omalle ryhmalleen osoitetulta 
kurssilta paremmin omia tarpei-
taan vastaavalle kurssille.  

.  On myos mandollista, etta 
opiskelija haluaa kurssin paatty- - 

 essa jattaa valitsemansa kurssin 
tai aineen kokonaan pois opinto-
ohjelmastaan tai ottaa jotain lisaa. 
Opiskelija voi mytis vaihtaa valit-
semansa kurssin toiseen jaksoon 
tai matematiikan pitkan oppimad-
ran lyhyeen tai painvastoin 

Minua vaivasi aikanaan eri-
tyisesti se, etta opiskelija oh pois-
saoleva, vaikka akin tunnilla. 
Han kun valmistautui seuraavan 
tunnin kokeeseen. Muistan taka-
vuosilta myos yllattavia sairastu-
misia ennen kokeita. Toivottavas-
ti paasemme nyt niista eroon koe-
viikkojarjestelyjen avulla, kertoo 
Degerman. 

— Ryhmanohjaajana taytyy sa-
noa, etta tans vuonna on ollut pal-
jon vahemman paallekkaisyyksia 
ja kurssien suorittamatta jattami-
sia, koska nyt tyojarjestysta on 
helppo tutkia jakso jaksolta ja va-
lintoja voi tehda suoraan sen poh-
jalta. Opiskelija voi suunnitella 
tarkemmin opintojen etenemista 
ja aikatauluttaa kurssiensa suorit- 

tamista, tiivistaa opettaja Satu 
Lahti. 

Oppilailla saattaa kesken vuot-
ta herata innostus tiettyyn ainee-
seen. Oppilaiden ideoimia, omia 
kursseja voidaan myos jarjestaa, 
sills lukion resursseissa on liikku-
mavaraa. 

— Joidenkin opettajien kohdalla 
saattaa olla pelko siita, ettei hei-
dan kurssinsa toteudu. Siind jou-
tuu opettaja miettimaan entista 
enemman kurssin markkinointia. 
Vastaavasti joudutaan miettimaan 
toisten .opettajien tyornadrad. Silti 
tulisi noudattaa oppilaiden tahtoa 
ja kunthoittaa heidan ajatuksiaan. 
Meilla tams ei kuitenkaan ole 
suuri ongelma, sills ikaluokat ei 
vat ole suuria. 

Oppilaan vastuu 
kasvaa 

Kullekin ohjausryhmalle on 
hahmoteltu eraanlainen reitti-
suunnitelma. Se on erdanlainen 
takuu, etta sits noudattamalla 
opiskelijalle tarjotaan lukion  

kurssit hanen omien valintojensa 
mukaan, sovitussa jarjestyksessa 
ja sellaisessa aikataulussa, etta 
han pystyy suorittamaan ylioppi-
lastutkinnon kolmessa lukuvuo-
dessa. Talla pyritaan myos tasaa-
maan opiskelijoiden madra eri 
ryhmissa kohtuulliseksi. 

— Uusi menetelma vaatii pienta 
paneutumista, mutta ei taman 
omaksuminen oppilaille ylivoi-
maista ole ollut. 

Luokattoman lukion idean tay-
simaarbinen toteuttaminen on 
mandollista kurssitarjottimen 
avulla ja koeviikot kayttoonotta-
malla. Se oli yksi avainasia vuon-
na 1995, jolloin luokattoman luki-
on malli otettiin kayttoon. Eras 
perusajatus oh, etta oppilas tekee 
valinnat itsendisesti ja on vastuus-
sa entista enemman itsestaan. 
Opiskelijaa ei tietenkaan *eta 
yksin vaan tarpeen tullen han voi 
kaanty a valintaongelmissaan 
opinto-ohjaajan, ryhmanohj aaj an , 
aineenopettajan tai rehtorin puo-
leen. 

KATARIINA RANNASTE 

Tavoitteena on oppilaiden kasvattaminen 
vastuullisiksi vmnaristoasioiden suhteen 



Biologian ja maantiedon opettaja Satu Lahti on laatinut Joutsan lu-
kiolle ympliristbsuunnitelmaa, joka otetaan lukuvuoden aikana por-
taittain kayttoon 

Joutsan lukioon ollaan teke-
massa ymparistOsuunnitelmaa, 
jonka kayttoonoton myetta lukio 
tulee painottamaan entista enem-
man ymparistoarvoja kaikessa 
toiminnassaan. 

Ymparistosuunnitelman tulles-
sa voimaan tarkentuvat oppiaine-
kohtaiset ymparistokasvatuksen 
osa-alueet. Esimerkiksi kemiassa 
opiskelijan tulee tuntea aineiden 
kiertoprosesseja ja niiden merki-
tysta luonnonymparistolle sekd 
ymmartaa miten erilaiset kemial-
liset reaktiot vaikuttavat ihmisen 
ja ympariston hyvinvointiin. Han 
myos tuntee elinkaariajattelun pe-
rusteet. Kaytannen toimissaan 
opiskelija toimii vastuullisesti ja 
harkitsevasti kasitellessaan esi-
merkiksi puhdistusaineita tai liu-
ottimia. Han osaa soveltaa kemian 
tietoja kaytannon ongelmien rat-
kaisemisessa kuten korroosion es-
tossa ja maaperan neutraloinnissa. 

Ymparistokasvatuksen tavoit-
teena on oppilaan kasvaminen ja 
suuntautuminen eettisesti ja mo-
raalisesti vastuulliseksi yhteis-
kunnan, ihmiskunnan ja luonpon  

jaseneksi, mika tapahtuu kestavan 
kehityksen perusperiaatteiden 
omaksumisen kautta. 

Idean takana on Opetushalli-
tus, jonka vuosille 2002-2004 
tehdyssa kestavan kehityksen pe-
riaatteiden edistamisohjelmassa 
ymparistosuunnitelman tekemi-
nen mainitaan. 

— Ymparistosuunnitelman te-
keminen ei yield ollut pakollista, 
mutta uskon sen lahivuosina tule-
van pakolliseksi. Mina asiat kun 
painottuvat muutenkin, kertoo 
ymparistosuunnitelman laatija, 
opettaja Satu Lahti. 

Lukiossa tulee voimaan uusi 
opetussuunnitelma 1.8.2005, jos-
sa on oltava maininta ymparisto-
kasvatuksesta ja siita miten se on 
mihinkin oppiaineeseen sidottu. 
Ensi kevaana asia olisi siis tullut 
lukiolle muutenkin ajankohtai-
seksi, mutta nyt ymparistosuunni-
telmaa on jo etukateen pohdittu. 

Suunnitelma koskee kaikkia 
koululdinteistossa tyoskentelevia 
eli niin henkilokuntaa, oppilaita 
kuin opettajiakin. Oppiainekoh-
taiset tavoitteet sitovat kunkin ai- 

neen tai aineryhman opettajia. 

Arkipaivan 
kaytanteet 
hallitaan 

Kustannuksia koululle tulee 
hyvin vahan, sills arkipaivan kay-
tanteissa nama asiat on jo Landen 
mukaan hyvin toteutettu. 

— Totesin jo raporttia tehdessa-
ni, etta lukiolla on otettu hirvean 
hyvin huomioon esimerkiksi jat-
teiden lajittelu. Paremmin kuin 
monessa muussa koulussa. 

Kaytannossa vain kierratysta 
parannetaan, toisin sanoen kou-
lulle tulee lisaa kierratysastioita. 

— Ymparistosuunnitelma on 1a-
hinna kaytta.ytymisen muuttamis-
ta. Tama on ehka pikemminkin 
saastoohjelma, koska tassa huo-
mioidaan energiansaastOa, salikon 
ja veden kulutuksen saastamista 
painotetaan. 

Ty& toteutumista ja etenemis-
ta arvioidaan ja seurataan seka 
opiskelijoille, opettajille etta hen-
kilokunnalle suunnattavilla kyse- 

lyilla. Lahti toivoo ymparistii-
suunnitelman tuottavan tulosta. 

Ymparistosuunnitelmaa on 
tehty seka ylaasteelle etta lukiolle 
ja sisalto niissa tulee olemaan sa-
mankaltainen. Ylaasteen suunni-
telma tosin eroaa siten, etta sinne 
ollaan perustamassa ymparisto-
tyoryhma, jossa on myoskin oppi-
laita mukana. Peruskoulussa kun 
painotetaan muutenkin enemman 
oppilaskeskeisyytta ymparisto-
kasvatukses sa. 

Ymparistosuunnitelma v almis-
tuu taman syksyn aikana ja ote- 

taan kayttobn portaittain lukuvuo-
den 2003-2004 aikana. Tavoittee-
na on suunnitelman taysimittai-
nen toteutuminen ensi syksyyn 
mennessa. 

Ymparistosuunnitelma tulee 
synnyttamaan lukion omia sisai-
sia projekteja ja tapahtumia, jotka 
voivat liittya esimerkiksi lajitte-
lun, energiansaaston tai kulutus-
tottumusten tarkkailuun seka 
oman ynnpariston viihtyvyyden I i-
saamiseen. 

KATARIINA  RANNASTE 

Lukion ymparisto- 
c-  1/,  osuunnitelmassa 

painotetaan 
ymparistoarvoja 


