
Selkeaa paatosta Joutsan 
kouluverkosta kaivattiin 
■ Paattakaa mita paatatte, mutta 
paattakaa selvasti. Turhan vatvo-
misen on loputtava. 

Milan useastakin suusta kuul-
tuun kommenttiin voisi tiivistaa 
Joutsan tyovaentalolla maanantai-
na kaydyn suuren koulukeskuste-
lun saldon. 

Tyovaen Sivistysliiton paikal-
lisen opintojarjeston seka Joutsan 
tyavaenyhdistyksen jarjestaman 
keskustelutilaisuuden aiheet 
sittelivat laajasti koko koulutoi-
men sektoria. Esille nousivat eri-
tyisesti kylakoulujen tulevaisuus 
ja dramaattisesti pienentyv at op-
pilasikaluokat. 

Sivisty stoimenj oht aj a Jorma 
Makisen nayttamat oppilasennus-
teet olivat rajua katseltavaa. Ala-
asteilla on talla hetkelIa 280 oppi-
lasta. Lukuvuonna 2009-2010 op-
pilasmaara on pudonnut 170 hen-
keen. 

— Joutsassa on raju muutos 
ovella. Nyt on meneillaan tasanne 
lapsien lukumaarassa, joka on 
muuten ajoittunut sopivasti ny-
kyisen valtuustokauden ajaksi. Ti-
lojen puolesta kunnan kaikki op-
pilaat voisi kouluttaa jo kanden 
vuoden kuluttua Pohvinrinteen 
koululla. Kylakouluista Mieskon-
maid on elinvoimainen yield pit-
kaan, kun taas muut kylakoulut ti-
pahtavat kyrnmenen tuntumaan 
muutamassa vuodessa, kertoi Ma-
kinen. 

Kunnan harjoittama henkilos-
tepolitiikka opettajien suhteen on 
sopeutettava oppilaiden lukumad- 

riin. Irtisanomisia pyritaan vaitta-
maan, ja kun vuosina 2005-2006 
jaa elalckeelle kolme opettajaa, 
tullaan naiden virkojen tayttamis-
tä pohtimaan uudella tavalla. 

Marjotaipaleen koulun lak-
kauttamisesta alkanutta keskuste-
lua kouluverkosta on kayty nyt 
kymmenen vuotta. Koulun lak-
kauttamisen tai sailyttamisen pe-
rusteet eivat ole selvat kenelle-
kaan ja tarkkojen pelisdantEljen 
puuttuminen aiheuttaa kylakunti-
en valista kissanhannan vetoa. 
Kaikkien yhteinen toive taisi lop-
pujen lopuksi olla, etta kouluverk-
koratkaisu olisi tehtava tavalla, 
joka haavoittaa mandollisimman 
vahan kuntalaisia ja etenkin pie-
nia koululaisia. 

Tarvitaanko 
Joutsassa lukiota? 

Liki kolmituntiseksi venahta-
nyt keskustelu kasitteli myos luki-
ota ja ammatillista koulutusta. 
Joutsan lukion Seppo Degerma-
nin mukaan oppilaitos jatkaa ai-
nakin viisi seuraavaa vuotta sa-
malla mallilla eli 130-150 oppi-
laan ahjona. Tosin lukion valitsee 
ikaluokasta vain 30-40 prosenttia, 
mita lukemaa tulisi nostaa. 

Sekin aika saattaa tulla, etta lu-
kiosta loytyy enaa alle 100 oppi-
lasta. Tama rajoittaa kurssien va-
lintamandollisuuksia. Laakkeet 
tahan voivat lOytya lukion, am-
mattiopistojen ja yliopistojen va-
lisesta yhteistyosta seka verkko- 

opiskelusta. 
Kun kysytaan, etta tarvitaan-

ko Joutsassa lukiota, Min silloin 
pitaisi kysya naapureilta. Tama on 
lahiseudun ainoa toisen asteen op-
pilaitos. Lukio on siis alueellinen 
vetovoimatekija, mika vaikuttaa 
imagoon suotuisasti. Kun van-
hemmat pohtivat minne sijoittua, 
nun silla on varmasti merkitysta, 
etta paikkakunnalta loytyy lukio, 
painotti Degerman. 

Jyvaskylan ammattiopiston yh-
tymahallituksen jasen Ahti 
Ruoppilan mukaan ammatillisen 
koulutuksen ja lukion vastakkain-
asettelu on vahentynyt vuosi vuo-
delta. Siltakin puolelta loytyy ai-
van yhta hyvat jatkokoulutusmah-
dollisuudet kuin lukion v aylalta-
kin. 

Pienille kunnille ammatillisesti 
kouluttautuneet ovat lahes elineh-
to, silla he ovat muita hanakampia 
palaamaan syntymakuntaansa 
koulunkaynnin jalkeen. 

Kylakouluista kertoi yleis011e 
tarkemmin Mieskonmaen opettaja 
Mika Sirkka, jonka mukaan aina-
kaan oppimistulokset isossa ja 
pienessa yksikossa eivat eroa 
merkittavasti toisistaan. Han naki 
monia etuja kylakoulujen yhdys-
luokissa, missa lapset esimerkiksi 
oppivat yhteistoimintaa eri-ikais-
ten kanssa. 

Pienen yksikiin haitat tulevat 
eteen varsinkin tiloissa ja materi-
aalissa, esimerldcina tasta liikun-
tatilat. 
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Opettajia valittiin 36 uutta ylioppilasta 
■ Ylioppilaskokeiden tulokset 
ovat valmistuneet. Joutsan lukios-
ta valmistuu tans kevaana 36 uut-
ta ylioppilasta. 

Joutsan lukion kevaan 2004 
uudet ylioppilaat: 

Gronstrand Hiski, Haavistola 
Risto, Heinonen Tuija, Huusko-
nen Antti, Mina Kalle, Inkeroi-
nen Tero, Jeppesen Tanja, Kos-
kenniemi Henriikka, Lehtimaa 
Jenni, Lehtinen Riikka, Leppanen 
Titta, Lyytinen Liisa, Lande Ann- 

Mari, Malin Sami, Monto Mar-
jukka, Mustonen Saara, Paappa-
nen Henri, Pasanen Jussi, Pelto-
nen Jarmo, Purojarvi Joni, Pylsy 
Elina, Pynnonen Topi, Rantanen 
Marianne, Ratitanen Pauliina. 
Rossi Hanna, Sairanen Taru, Sal-
tiola Jari, Saltiola Laura, Seppala 
Tanja, Soilu Johanna, Suhonen 
Heini, Valtonen Miia, Vekkeli 
Annaliina, Virtakoivu Dina, Vir-
tanen Tiina ja Virtanen Valtteri. 

air_ ief 

■ Joutsan sivistyslautakunta on 
valinnut ajalle 1 .8.2004 - 
31.7.2005 englannin ja ruotsin 
kielen lehtorin virkaan S isko Kes-
ki-Levijoen seka Marjo Juuti- 

sen oppilaanohjauksen lehtorin 
virkaan. Liikunnanopettajan vir-
kaan valittiin Petri Castren. 
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Paakirjoitus 2.6.2004 

Koulu on lapsia varten 
KOULUVUOSI on paattynyt ja eri-ikaiset oppilaat ovat paasseet 
ansaitulle kesalomalle, ketka lepailemaan, ketka kesatoiden pariin. 
Joutsan seudulla koulukeskustelu on jo vuosien ajan kiertynyt pie-
nenevien ikaluokkien mytita yksittaisten koulujen jatkomandolli-
suuksiin. Joutsan lukion rehtori Seppo Degermankin sivusi piene-
nevia oppilasmaaria oman oppilaitoksensa osalta, mutta valoi kui-
tenkin vankkaa uskoa lukion pysyvyyteen. EU. Degerman varmas-
ti puhunut positiivisia pelkastaan "viran puolesta". Vaikka Joutsan 
lukio helposti mielletaan pieneksi lukioksi, se ei suinkaan ole 
maamme pienimpia, ei edes lahellakaan suuruuslistan hantapaata.. 

VUOSIEN varrella lukion toimintatavoista on taitettu ainakin 
pienemmissa piireissa peista. On vaadittu ja toivottu erikoistumista 
koulun sailyttamiseksi. Erikoistuminen vaatii kuitenkin ensisijai-
sesti vahvoja ja innostuneita puuhaihmisia, jotka haluavat ja pysty-
vat ajamaan jonkin erikoisalan lukion lippulaivaksi. Tallaista tah-
toa ei ole loytynyt, joten lukion strategiana on sailynyt olla "hyva 
yleislukio". Erikoistuminen on teoriassa hyva laake, mutta sen lapi-
ajaminen vaatii rajusti sitoutumista ja myos riskinottoa. Nykyinen 
linja on realistinen, mutta vaatii lisamausteita opiskelijoiden hou-
kuttelemiseksi. 

KUNTIEN kouluverkkoa on valtakunnallisessa keskustelussa 
kritisoitu tehottomuudesta. Totta onkin, etta asukas- ja lapsimaa-
raan nanden esimerkiksi Joutsan, Leivonmaen ja Luhangan kunnis-
sa on liikaa kouluja. Jos alueelle landettaisiin nyt rakentamaan kou-
luverkkoa tyhjasta, tuskinpa ala-asteen kouluja yhdeksaa tulisi. 
Kouluverkon jarkeistaminen on kunnallispoliittisesti hankalaa, 
eika sits ainakaan Leivonmaella ja Luhangassa olla tekemassakaan. 
Leivonmaella on kaksi kohtalaisen vahvaa koulua. Luhangassa 
Klemettilan kouluun haetaan uusia opettajia ja koulu jatkaa tally 
tietoa ensi syksyna normaalisti. Joutsassa on koulujen madra poh-
dinnassa ja lakkauttamisia todennakOisesti tulee. 

KOULUJEN tulevaisuutta pohdittaessa puhutaan yleensa kai-
kesta rnuusta kuin siita, mika koulussa on tarkeinta: oppiminen. 
Koulut ovat olemassa sits varten, etta lapset ja nuoret oppi vat luke-
maan, laskemaan, tietamaan, taitamaan ja ennen kaikkea hakemaan 
tietoja. Kuntien tehtava on luoda edellytykset mandollisimman hy-
vine oppimistuloksille. Kouluissa ei tule saastaa, muttei myoskaan 
tuhlata koulun perustehtavan kannalta toisarvoisiin asioihin. 
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LUkioon 32 
uutta oppilasta 
■ Joutsan lukioOn on valittu ensi 
lukuvuonna aloittamaan 32 oppi-
lasta. 

Valitut oppilaat: 
Haavistola Juha, Heinonen 

Sauli, Huuskonen Mikko, Koivu-
niemi Kalle, Koskenniemi Katie, 
Koskinen Panu, Kuisma Linda, 
Kuusinen Janne, Kahonen Heidi, 
Laattala Elisa, Laitinen Niiria, 
Lehtosalo Enni, Liukkonen Ukko, 
Niilahti Antti, Onali Harri, Peltola 
Elina, Peltonen Miia, Peltonen 
Tommi, Pesonen Ville, Puhakka 
Jenni, Riihimaki Tapia, Rama 
Hanna, Salminen KyOsti, Savolai-
nen Anssi, Takala Kosti, Tervala 
Henni, Tervala Marjukka, Vesala 
Elina, Virtanen Soile, Vuori Taru, 
Vuorimaa Susanna ja Akman Eri-
ka. 
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Sivistyslautakunta 
valitsi opettajia 
ja avustajia 

Joutsan sivistyslautakunta on 
valinnut oppilaanohjauksen lehto 
rin virkaan ylaasteelle toivakka-
laisen Marianna Ruokosen. Yla-
asteen matematiikan, fysiikan ja 
kemian lehtorin Mari Sirkan si-
jaiseksi 4.6.2005 asti valittiin 
vi Toivola. 

Mieskonmaen koululla kol-
mantena opettajana toimii ensi lu-
kuvuonna joutsalaislahtainen 
Mikko Paappanen. Angesselan 
koulun opettajan Tarja Partin si-
jaiseksi lautakunta valitsi ensi lu-
kuvuodeksi Satu Gronstrandin. 

Koulunkayntiavustajaksi yla-
asteelle valittiin Terhi Kuurne, 
Pohvinrinteen koululle Anne 
Natri ja Mieskonmaen koululle 
Tiina Hokkanen. Pohvinrinteella 
jatkavat koulunkayntiavustajina 
Katri Viinikainen ja Salmi 
Tamminen seka Angesselassa 
Elina Pankalainen. Edella mai-
nittujen lisaksi kunta palkkaa 
myohemmin yhden avustajan 
PynnOldan seka yhden avustajan 
ylaasteen ja Pohvinrinteen yhtei-
seksi. 

Kunnalla tulee siis syksylla 
olemaan kandeksan koulunkayn-
tiavustajaa, joista Pynnolassa, 
Angesselassa ja Mieskonma.essa 
toimii yksi kussakin koulussa, 
ylaasteella yksi, Pohvinrinteella. 
kolme seka yksi puoli s- 
teella ja Pohvinrinteella 	dit  
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Joutokanava k 

Su 13.6. klo 19.00 lukion kevatjuhla 
la 29.5. Kesto n. 1,5 h. 

Kiitos 
muis‘ta V14 isesta. 

Liimpitnesti kaikkia 
kiitteen 
29.5.2004 
Hanna Rossi 

• . 

Teija Sievanen 

Kiitos 
muistamisesta 
lakkiaispaivnani. 

Topi 
Erityiskiitos Emannalle ja Piioille 

Kiitokset 
vnuis t - 

1/1/1 isestal 
Matti Huuskonen 

Kiitos 
muistamisestal 
Marianne 

Laut 

Henri Paappanen 

KIITOS r:fier) 
muistamisesta 
lakkiaispaivanani. 

Katie Hiiitta 

Valmistuneit 

■ Joutsalainen Elina Salonen on 
valmistunut taidelasiartesaaniksi 
Ikaalisten Masi.- ja taideteollisus-
oppilaitoksesta Kihnian opetus-
pisteesta toukokuussa. 

Paakirjoitus 23.6.2004 (7725  

Joutsan lukio naytti 
osaamistaan 
kouluvertailussa 
MTV3:n uutistoimitus on jalleen julkaissut paljon porua 
herattaneen lukiovertailunsa. Vertailussa on tutkittu 
kevaan ylioppilaskirjoitusten tuloksia ja laitettu lukiot 
paremmuusjarjestykseen keskimaaraisten puoltoaanien 
perusteella. Joutsan lukiolla meni tang vuonna huomatta-
vasti paremmin kuin kahtena edellisend vuonna: paikalli-
nen opinahjo loytyy tarnan vuoden tuloksissa sijaluvulta 
249, kun se viime vuonna oil lahes hantapaassa sijalla 
404. Joutsan lukion taakse jaivat monet lahiseudun 
"vertailulukiot", muun muassa Sysma ja Hartola. 

JOUTSAN lukio ei suinkaan ole huono opinahjo, 
kuten aiempien vuosien tuloksista oval jotkut saattaneer. 
paatella. Kun ylioppilaita on suhteellisen vahan, vaikut-
tavat pienehketkin muutokset esimerkiksi oppilaiden 
lahtotasossa kokonaistulokseen. "Hyvana" vuonna 
paastaan hyviin tuloksiin, mutta toisaalta "huonona" 
oppilasvuonna voidaan Rs nfla  romahtaakin. 

TULEVANA syksyna. Joutsan lukioon on tulossa 
varsin vahan joutsalaisia oppilaita. Entista useamrnat 
lahtevat ammatilliseen koulutukseen. Toisaalta ammatii-
lisen koulutuksen suosion kaSvu on positiivinen asia. 
Tohtoreista ja maistereista tuskin tulee lahivuosina 
mutta osaavista kirves- tai putkimiehista, saattaa tullakir 
Joutsan lukion tulevaisuuden kannalta olisi kuitenkin 
toivouavaa, etta paikalliset nuoret nakisivat sen hyvarla 
ja jarkevand vaihtoehtona. 

LUKIOVERTAILU on saanut osakseen lahes mur-
haavaa kritiikkia. Tutkirnusta on moitittu pinnallisuudes-
ta ja siita , etta se ei anna oikeaa kuvaa koulujen opetuk-
sen tasosta. Kriitikoilta on tainnut unohtua, ettei tutkimuL; 
sinallaan annakaan mitaan kuvaa koulujen opetuksen 
tasosta. Tutkimus kertoo, miten kussakin koulussa 
ylioppilaskirjoitukset menivat, Kirjoitettavien aineiden 
maara toki vaikuttaa tulokseen, mutta nun sen kuuluu-
kin; lukiohan on yleissivistava oppilaitos. Suurin kysy-
mys lukioiden vertailussa onkin, miksei valtio itse tee 
julkisia tutkirnuksia lukioiden menestyksesta. 

MARKKU PARKKONP, 

Valmistuneita 

■ Joutsalainen Ilona Savitie on 
valmistunut filosofian maisteriksi 
Jyvaskylan yliopistost a p54ainee-
naan journalistiikka... 



Joutsan koulujen 
opetussuunnitelma 
hyvaksyftiin 
■ Joutsan koulujen 1-9 -luokkien 
uudet opetussuunnitelmat on hy-
vaksytty. Opetussuunnitelmia uu-
sitaan kunnissa opetushallituksen 
ohjeiden mukaisesti keskimadrin 
kerran kymmenessa vuodessa. 

Sivistyslautakunnan pari viik-
koa sitten hyvaksyma suunnitel-
ma on %hes 200-sivuinen opus, 
joka ohjaa koulujen toimintaa. 
Suunnitelma tulee kuntalaisten lu-
ettavaksi ainakin Joutsan kirjas-
toon. 

Opetussuunnitelman teko jat-
kuu tavallaan koko ajan. Ennus-
tan, end noin kymmenen vuoden 
padsta asia on taas esilla, arvioi 
Joutsan sivistystoimen johtaja 
Jorma Makinen. 

Mdkisen mukaan aiemmassa 
opetussuunnitelmassa korostettiin  

opetushallituksen linjausten mu-
kaisesti koulujen erikoistumista ja 
omaleimaisuutta. Nyt tata koros-
tusta on opetushallituksen toimes-
ta vahennetty. 

Uusi opetussuunnitelma on jo 
kaytOssa 1-2 -luokilla. Tana vuon-
na se otetaan kayttoOn 3,4 ja 7 - 
luokilla, ensi vuonna 5,6 ja 8 -luo-
killa ja vuonna 2006 9-luokalla. 

— Uudessa opetussuunnitel-
massa pyritdan esimerkiksi lisda-
mdan kasitykin opetuksessa mo-
lemmille sukupuolille sekd tek-
nista- etta tekstiilityotd. Yldasteen 
puolella on luvassa muutoksia 
tuntijaoissa esimerkiksi musiikis-
sa, kertoo Jorma Makinen uuden 
opetussuunnitelman kb.ytannon 
muutoksista. 

7/76 0  MARKKU PARKKONEN 

Christel Vahtra 
liikunnan 
lehtoriksi 
■ Joutsan sivistyslautakunta on 
myontanyt Piia Mustikkamaa-
Jokelaiselle eron Joutsan-Luhan-
gan yldasteen ja Joutsan lukion 
yhteisesta liikunnanlehtorin viras-
ta elokuun alusta lukien. 

Liikunnanlehtorin virkaan va-
littiin elokuun alusta ensi vuoden 
heindkuun loppuun saakka Chris-
tel Vahtra, joka on hoitanut ky-
seista virkaa myos viime luku-
vuonna.,y, 
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Koulumaen 
saneeraus valtion 
rahoituslistalle 
■ Joutsan Koulurnaen saneeraus 
on pdassyt valtion rahoituslistalle 
vuodeksi 2007. Lansi-Suomen 
ladninhallitus esittad ldhes 200 
miljoonan euron madrarahaa eri-
laisiin koulurakennushankkeisiin 
vuosien 2005-2008 aikana. Jout-
san Koulumden saneeraus on mer-
kitty talla listalla vuodelle 2007. 

Luvassa on 1,25 miljoonaa eu-
roa. Koulurnaen ja lukion sanee-
rauksen kokonaisbudjetiksi oli 
anomuksessa merkitty 2,5 miljoo-
naa, joten avustusprosentti nousee 
jopa 50. 

Laaninhallituksesta muistutet-
tiin, etta kyse on kuitenkin vasta 
esityksestd. Opetusministerio te-
kee asiasta lopulliset pdatokset. 
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Viikon plussa 

■ Joutsan Koulurnaen re-
monttisuunnitelmat paasivat 
laaninhallituksen valtionapu-
listalle. Yli miljoonan euron 
pottia voisi verrata lotttovoit- 
toon. 	,Y6 

Viikon .plussa 

■ Liikenneratkaisujen uusimi- 
sen mytita on odotettavissa, 
eta autojen ja koululaisten la- 

piti 	t vahenevat 
Koulumaella. fVF,094 



MaanrakennustyOt Koulutiella ja Kaivokujalla ovat olleet kiiynnisset toista viikkoa. 

Koulumaen liikennevaylien 
parantaminen kaynnistyi 
■ Pitkaan kaivattu Joutsan Kou-
lumaen teiden Koulutien ja Kai-
vokujan perusparantaminen on 
viimein kaynnissa. Alueella alkoi-
vat maanrakennustyot viime vii-
kon maanantaina. Tama urakointi 
kestad elokuun 20. paivaan, jonka 
jalkeen on vuorossa asfaltointi-
tyCis. 

Remontin aikana koko matkal-
le rakennetaan kevyen liikenteen 
vayla ylaasteen puolelle. Laitonta 
lapiajoliikennetta hillitsemaan 
tehdaan kaksi korotettua hidastet-
ta, jotka toimivat samalla suoja-
teina. Samanlaisia hidasteita on 
kaytetty jo pitkaan Jousitiella. 
Mina ovat tarpeen, koska remon-
tinkin aikana on huomattu, etta 
kiellosta huolimatta autoilij at pyr-
kivat harjoittamaan lapiajoliiken-
netta. 

Merldttava uudistus on myos 
tenniskentan laheisyyteen raken-
nettava taksien seisakealue, jonne 
ala-asteen oppilaat jatkossa jate-
taan koulukyydeista. Samaa aluet-
ta voivat jalkikasvuaan kyyditse-
vat vanhemmatkin jatkossa kayt-
taa. Seisakkeen avulla poistetaan 
koulukyyditykset ala-asteen pi-
hasta, joka etenkin aamuisin ruuh-
kautuu. Koulutielle tehdaan levi-
ke mytos linja-autoja varten. Nai-
den kohteiden lisaksi myiis kave-
ly- ja huoltoteiden liittymaratkai-
suja selkeytetaan. 

Uudet liikennejarjestelyt ovat 
Joutsan teknisen toimen tytinjoh-
taja Teijo Makisen kasialaa. 

— Koulumaki oh yksi kiireelli-
sinunista kohteista taannoin val-
mistuneessa liikenneturvallisuus-
suunnitelmassa. Nyt aloitettu 
urakka valmistuu syksyn aikana,  

kertoo Makinen. 
Uudistus parantaa merkittavas-

ti ala-asteen ja ylaasteen oppilai-
den liikkumisen turvallisuutta. 
Makinen nakee kuitenkin vielakin 
tarvetta lisaratkaisuille, jotta Kou-
lumaen liikenneturvallisuus saa-
taisiin vietya mandollisimman 

Koulutie ja Kaivokuja 
rauhoittuisivat viela lisaa, mikali 
lukion pihaan suuntautuva 
nointi muutettaisiin kulkemaan 
Savontien suunnasta ja urheilu- 

kentan paadysta. Tama ei kylla-
kaan onnistu pelkkaa liikenne-
merldda vaihtamalla. 

— Nykyinen piharatkaisu ei toi- 
koska liikenteen kaantami-

nen Savontien suunnasta tule-
maan sumputtaisi kaiken paaoven 
eteen. Tassa taytyy tniettia muita 
ratkaisuja tulevaisuudessa, pohtii 
Makinen. 

Lomalta tavoitettu yla-asteen 
rehtori Sami Lahti on erittain 
tyytyvainen "tontillaan" meneil- 

laan oleviin tietoillin. 
— Kaikki Koulumaella liiken 

neturvallisuutta parantavat ratkai-
sut ovat hyvin tervetulleita. On g-
lut pelkkaa hyvaa tuuria, etta 
tab onnettomuutta ei ale sattunut 
aiueell kommentoi Lahti. 

Koulutien ja Kaivokujan pe-
rusparantamisen budjetti on noir, 
75.000 euroa. Maanrakennukser 
urakoi Pertti Karna. Oy. 
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Pynnolan koulu: 
luokat: 	1.1k 	2.ik 	3.1k 	4.1k 	5.1k 
oppilaat: 	2 	5 	2 	1 
yhteensa 18 oppilasta 

Joutsan ylaaste: 
luokat: 	7.1k 	8.1k 	91k 
oppilaat: 	55 	71 
	

57 
yhteensa 183 oppilasta 

Kurkiauran kou1u: 
luokat: 	1.1k 	2.1k 	3.1k 	4.1k 	5.1k 	6.1k 
oppilaat: 	11 	5 	10 	13 	14 	13 
yhteensa 66 oppilasta ja 8 esikoululaista 

Koulunsa aloittavien 
ilialuokat pienenevat 

Kouluty6 on paassyt kayntiin 
peruskouluissa. Ikaluokkien pie-
neneminen on ollut tosiasia Kes-
ki-Suomessa jo usean vuoden ajan 
ja nun nayttaa olevan jatkossakin. 

Joutsan, Luhangan ja Leivon-
maen koululaiset aloittivat urak-
kansa viime viikolla. Ala-asteen 
kouluista suurin on Pohvinrinteen 
koulu, jossa Oita vuonna aloittaa 
opintiensa 33 ekaluokkalaista. 
Angesselan koululla on kolme 
ekaluokkalaista, Mieskonmaella 
nelja ja PynnOlassa kaksi. Pappi-
sen koululla ekaluokkalaisia on - 
tana vuonna vain yksi. 

Luhangan kouluissa ekaluok-
kalaisia on yhteensa kandeksan. 
Heists kolme kulkee Klemettilan 
koulussa ja viisi Tammijarvella. 
Klemettilan koululla opiskelee 
tans lukuvuonna yhteensa 18 opi-
lasta. Tammijarven koulun oppi-
lastnadra on 53. Lisaksi Tammi-
jarven koululla kay esikoulussa 
11 lasta. 

Leivonmaen Kurkiauran kou-
lun ekaluokalla on tans vuonna 
yksitoista oppilasta. Koskikaran 
koululla ekaluokkalaisia on nelja. 

rc /Pie  /7 1 , 
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Joutsan lukion 
Paajanen voittoon 
koululaisten 
SM-kilpailuissa 

G. 

Joutsan lukion toisella luokalla 
opiskeleva Mika Paajanen voitti 
5.9. Hyvinkaalla kaytyjen koulu-
liikuntaliiton suomenmestaruus-
kilpailujen A-sarjan poikien kei-
haanheiton. Paajasen tubs oli 
64,93 ja han oli varsin ylivoimai-
nen voitettuaan kisan kakkoseksi 
tulleen Anssi Koivumaen yli 
kolmella mettilla. 

A-sarjassa kilpailevat oppilaat 
ovat paaasiassa lukioiden oppilai-
ta. Kesaisilla keihasareenoilla 
Paajanen edustaa kotikuntansa 
Hirvensalmen Urheilijoita. 

PERUSKOULUN OPPILASMAARAT 
JOUTSAN SEUDULLA: 

Pohvinrinteen koulu: 
luokat: 	1.1k 2.1k 	3.1k 
oppilaat: 	33 	31 	22 
yhteensa 192 oppilasta 

Angesselan koulu: 

5.1k 	6.1k 
6 	5 

yhteensa 32 oppilasta ja 2 esikoululaista 

Pappisen koulu: 
luokat: 	1.1k 	2.1k 	3.1k 	4.1k 	5.1k 	6.1k 
oppilaat: 	1 	5 	2 	3 	2 
yhteensa 17oppilasta ja 3 esikoululaista 

Koskikaran koulu: 
luokat: 	1.1k 	2.1k 	3.1k 	4.1k 	5.1k 	6.1k 
oppilaat: 	4 	2 	6 	5 	2 	4 
yhteensa 23 oppilasta ja 3 esikoululaista 

luokat: 	1.1k 	2.1k 3.1k 4.1k 
oppilaat: 	3 	3 
yhteensa 16 oppilasta 

- 5 

Mieskon mden koulu  
luokat: 	1.1k 	2.1k 3.1k 4.1k 
oppilaat: 	4 	7 6 4 

5.1k 	61k 
3 	2 
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Teiniliiton 

taque,t,_ tuctiwail 
syysliittokokouksen 1971 ppytakirjasta Ii ytyvat seuraavat 

nimet. Silloin he olivat nuoria aktivisteja, mutta nyt he ovat vaikuttajia. 

Esko Aho, Sitran yliasiamies, ex-patiministeri 
Aria Alho, Sdp:n kansanedustaja, ex - ministeri  

Yrjo Enqestrom, kasvatustieteen professori 
Peter Facjernas, vakuutusyhtio Pohjolan hallituksen ex-puheenjohtaja 
Satu Hassi, vihreiden euroedustaja, ex-ministers 
Eero HeingIuoma, Sdp:n puoluesihteeri, kansanedustaja 
Pertti Haaparanta, kansantaloustieteen professori 
Jorma Hamblainen, lehtiyhtio Keski-Uusimaa Oym toimitusjohtaja 
Esa Harmala, MTK:n puheenjohtaja 
Lauri Ihalainen, SAK:n puheenjohtaja 
Ilkka Juva, Veikkauksen viestintajohtaja 

Ifkka Kanerva, eduskunnan varapuhemies, ex-ministers 
Lauri Kontro, Maaseudun Tulevaisuuden pdatoimittaja 

Martti Koskenniemi, kansainvalisen oikeuden professori 

Erkki Kukkonen,Jarvenpatin kaupunginjohtaja 

Timo Laaninen, padministeri Matti Vanhasen erityisavustaja 
Erno Lehtinen, kasvatustieteen professori 
Erkki Liikanen, Suomen Pankin pad johtaja, ex-ministers ja ex-komissaari 

Aki Linden, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja 
Paivi Luostarinen, ulkoministerion Amerikan ja Aasian osaston pdallikko 
Kalle Loovi, Suomen Punaisen Ristin valmiuspadllikko 
Armi Mikkola, opetusministerion opetusneuvos 
Jyrki Myllyvirta, Mikkelin kaupunginjohtaja 
Mikko Mantysaari, sosiaalityon professori 

Eero Ojanen, kirjailija,filosofi 
Mikko Pukkinen, Seinajoen kaupunginjohtaja 
Kimmo Rentola, dosentti, suojelupoliisin tutkija 

Risto Repo, Tuk-holman suurlahetyston lehdistoneuvos 

Kimmo Sasi, kokoomuksen kansanedustaja, ex-ministeri 

Folke Sundman, ulkoministeri Erkki Tuondojan erityisavustaja 

Jouni Sarkijarvi, ymparisthministerion ylijohtaja, ex-kansanedustaja 
Jorma Westlund, metsdjatti Stora Enson yhteiskuntasuhdejohtaja 
Jari Vettenranta, Kuntatyontekijoiden liiton KTVn kehittilmispaallikko 
Matti Wiberq, valtio-opin professori 
Vesa Vihriala, valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri 
Matti Vilalainen, SAK:n apulaisjohtaja 

Erkki Virtanen, vasemmistoliiton kansanedustaja 
Ben Zyskowicz, kokoomuksen eduskuntaryhman puheenjohtaja 

Akj  
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KUUKAUSILIITE 

Kokouspaikalla Liikanen ymparilla par-
veili ihailij olden joukko. Siihen kuului ai-
van tavallisia teinthittolaisia, esimerkiksi 

_Igutsan vhteiskoulun teinikunnan edus- 
taj a, 17-vuotias koululainen Arja Mho. 

K un urheiluhalli alkoi olla tdynna, Erkki 
Liikanen kiipesi puhujapiinttOtin avaa-

maan kokouksen. 

Joutsan 
koulusaneeraus 
vuonna 2007 
■ Opetusministerio on vahvista-
nut koulurakennusten rahoitus-
suunnitelman vuosille 2005-2008. 
Listalla Joutsan koulukeskuksen 
peruskorjaus on listalla mukana 
vuonna 2007. Lukion, ylaasteen 
ja Pohvinrinteen=n saneera-
ukseen arvioidaan kuluvan noin 
2,5 miljoonaa euroa, josta valti-
onosuutta on puolet eli noin 1,25 
miljoonaa euroa. 

— Kylla tama lista on valtiolta 
vahva lupaus rahoituksesta, jos 
vain kunnalla itsellaan on vuon-
na 2007 valmiudet ryhtya toi-
hin, mika edellyttaa suunnittelun 
kaynnistamista, kommentoi Jout-
san sivistystoimen johtaja Jorma 
Makinen. 

Peruskorjauksesta ei ole yield 
suunnitelmia, mutta Makisen mu-
kaan korjattavaksi tulevat ainakin 
lukion julkisivu seka ylaasteen ja 
Pohvinr'nteen ilmastoinnit. 

f irli  — dil  Markku F arkkonen 



Joutsassa ei ennakoida 
koulujen lakkautuksia 
■ Joutsan kunnanhallituksessa ja 
-valtuustossa kaytiin vuosi sitten 
keskustelua kylakoulujen lakkaut-
tamisesta. Valtuusto paatti tuol-
loin lykata paatokset kouluverk-
kosuunnitelmista ainakin vuodella 
eteenpain. 

Sivistystoimenjohtaja Jorma 
Mikisen mukaan harkittavana 
on, aloitetaanko uuden kouluver-
kon suunnittelu ennen joulua vai 
joulun *keen. Makisen mielesta 
olisi hyva, etta myos ensi vuoden 
alussa tyonsa aloittava uusi kun-
nanjohtaja paasisi alusta lahtien 
mukaan asian kasittelyyn. 

Sivistyslautakunnan ensi vuo-
den talousarviossa asiaan on otettu 
kantaa siina mielessa, etta talous-
arvioesityksessa kaikkien koulu-
jen toiminnalle on varattu maard-
rahaa myOs ensi vuodeksi. 

Sivistyslautakunta esittaa ensi 
vuoden talousarvion toiminta-
katteeksi peruskoulujen osalta 
2.817.000 euroa. 

Pohvinrinteen koulun kohdal-
la uutena menoerana on syksylla  

aloitettu iltapaivatoiminta. Lisak-
si koululle esitetaan varoja kalus-
tohankintoja varten. Listalla ovat 
muun muassa uudet pihakalusteet. 
Mieskonnaaen koulun menoja kas-
vattaa ensi vuonnakin kolmannen 
luokanopettajan palkkaaminen, 
josta kunnanvaltuusto paatti vii-
me kesand. Koulun oppilasmaa-
ra on lisaantynyt niin paljon, etta 
kolmas opettajanvirka tarvitaan. 
Pappisen koululle esitetaan mää-
rarahoja kirjahankintoihin, kou-
lutanrikIceisiin ja uuden kaluston 
hankintaan. 

Ylaasteen kalustornaararahaksi 
on esitetty 17.000 euroa, josta osa 
latluu viime kevaand hankittujen 
pyorosahan ja tasohdylan maksu-
eriin. LuldtAkvaraudutaan uusien 
tietokoneiden ja videoneuvottelu-
laitteiston hankintaan sills edelly-
tyksella, etta hankintoihin saadaan 
valtionosuutta. 

Sivistystoimen talousarvio si-
saltda myOs kirjastotoimen, ylei-
sen kulttuuritoimen, elokuvatoi-
minnan ja Joutsan Joutopaivat. 

Joutopaivien osalta talousarvioon 
sisaltyy toimintakuluja 103.000 
euron edesta ja tuloja 70.000 eu-
ron verran, joten Joutopaivien 
nettomenoiksi on arvioitu reilut 
33.000 euroa. 

Anne Parviainen 

Kirjaston 
aukioloaikoja 
lisataan 
■ Joutsan sivistyslautakunta on 
paattanyt pidentaa kirjaston auki-
oloaikoja. 

Kirjasto avataan jatkossa ar-
kisin kello 11 ja lauantaina kello 
10. Kirjasto on avoinna 
sin kello 19 saakka. Lauantaisin 
kirjaston ovet suljetaan kello 14. 
Lukusali avataan aarnuisin Icym-
meneita. 

Uudet aukioloajat tulevat voi-
maan yield tarnan vuoden aikana. 

1 3  -o Anne Parviainen 

Paakirjoitus 24.11.2004 

Kouluj a kehitettava 
opetuksen ehdoilla 

Joutsan sivistyslautakunta kasittelee kuluvan viikon torstai-
na kouluverkkosuunnitelmaa. Neutraalin nimen saanut paperi si-
saltaa kovaa tekstia etenkin kylakuntien aktiiveille. Kunnanval-
tuusto on reilu vuosi sitten paattanyt, etta kunnan kouluj en lak-
kautusraja on 18 oppilasta. Samalla sivistyslautakunta on saanut 
ohjeen valmistella kunnassa 2-3 koulun lakkauttamista. 

Vuoden takaisesta valtuuston paattiksesta on huomioitava, 
etta se syntyi aarimmaisen tiukasti: aanin 12-12 valtuuston pu-
heenjohtajan aanen ratkaistessa. Puolet valtuutetuista olisi anta-
nut koulujen lakkauttamiseen valjemmat raamit, mika ()Hsi jatta-
nyt asian "ilmaan roikkumaan". Valtuuston pastas merkitsi sits, 
etta asiaa on yaimisteltu ja lautakuntaan torstaina tuleva esitys 
sisaltaa esityksa siita, miten Pappisen ja Pynnolan seka rnandol-
lisesti myOs Angesselan koulujen lakkauttamiset jarjestettaisiin. 

Mikan kouluja lakkatitetaan, lasketaan sathratettavan vuo-
dessa noin 80.000 euron saastot per lakkautettu koulu. Koulujen 
"kannattavuuslaskelmat" perustuvat tietenkin aina oletuksiin ja 
ainakin Pappisissa niihin tuo oman lisansa se, etta vanhemmat 

saattavat siirtaa lapsiaan kouluun Tammijarvelle, mikali Pappisen 
koulu loppuu. Mielenkiintoisinta laskelmissa on, etta Pappisen 
oppilaiden siirtyminen TammijRrvelle saattaisi olla seka Joutsalle 

etta Luhangalle edullista. 
Joutsassa on kouluasioista keskusteltu ainakin viime vuosi-

na kohtalaisen sivistyneesti. Ylilyonteja ei ole esiintynyt, mika 
onkin hyva, sills yleensa niista karsivat Minna koululaiset. Kai-
ken kaikkiaan kuntien toivoisi tekevan kouluasioissa selkeita ja 
jamakoita padthicsia. Vuosikausien vehtaaminen ja epavannuus 
on monien mielesta pahinta. Kouluverkko pitaa saneerata realis-
tiselta pohjalta ja keskittya koulujen varsinaiseen tehtavaan: ope-
tukseen. On muistettava, etta koulut ovat oppilaita varten, eika 
painvastoin. k*/;/-- e 	Markku Parkkonen 



Kreetta 
■  Opettajan jou lu novel lin kirjoittaja 
Kreetta Onkeli julkaisi syksylla toisen 
kirjansa, novellikokoelman Tervetu-
loa Paratiisiin. Hanen vuonna 1996 
iimestynyt esikoisromaaninsa llonen 
taco heratti suurta huomiota ja sai 
mm. Kalevi jantin paikinnon. 

Kreetta Onkeli asuu perheineen 
Helsingin keskustassa. Han kirjoit-
taa pakinoita ja kolumneja useisiin 
lehtiin. 

Kreetta Onkeli syntyi 1970 hi-
vaskylassa. Koulutiensa han aloitti 
vuonna 1978 nykyaan Iakkau-
tusuhan alla olevalla Luhangan ala- 

yell 
asteella, samassa koulussa kuin isan-
sa aikanaan. 

— Luokallani oil 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-
sä. Ahonen oil ardosti innostunut 
oppilaidensa teksteista. Sain nailla 
tunneilla itseluottamusta ja vahvis- 

testa siihen, etta ammattini on kir-
joittaminen. 

Tienviitoittajanaan Kreetta pitaa 
myos Savon Sanomien uutispaallik- 

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

Myohemmin Kreetta Onkeli 
opiskeli dramaturgiaa Teatterikor-
keakoulussa. llonen talo -romaanin 
jalkeen han on kirjoittanut elokuva-
kasikirjoituksia ja pakinoita. Parhail-
laan han kirjoittaa uutta kirjaa, jon-
ka on maara ilmestya ensi syksyna. 

Valmistuneita 
■ Joutsalaislahtiiinen 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. 

Koulu alkaa 
Joutsassa 11.8. 
■ Syyslukukausi alkaa Joutsan 
kouluissa ensi syksyna keskiviik-
kona 11.8. ja paattyy keskiviikko-
na 22.12. Syksylla vietetaan 1ii-
kunta- ja taksvarkkipaivad 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 englanninkielen 
lehtoria Heikki Mattilaa tuuraa 
7.4.-31.12.2004 Elena Salonen. 
Pohvinrinteen koulun luokanopet-
tajan Marja Raiskinmaen hoito-
vapaan sijaisena on Kimmo  Tuo-
nonen kevdtiukukauden ajar. 
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Suuresta repusta tuli ystava Sonja Koskiselle yEijotoksella 
Joutsan lukiolaisten ottaessa miltaa selviytymisen keinoista. 
KLIVA: AKI HEIN OMEN 

Rakovalkealla Tommi Kahilammen, Juha Saltiolan ja Oskari 
Peltosen miell on virkea rakovalkealla. Yo on takana ja kokemus 
armeijan teltasta oli larnmin ja uusi. 

ytot taltuttivat metsan yoelamin 
Joutsan lukiolaiset ottivat 
mittaa luonnossa 
selviytymisesta armeijan 
tamineissa. Lampoa riitti, 
vaikka teltan nurkasta 
pyrkikin pakkanen sisaan. 
JOUTSA 	ir/kL 	?-0 
Aid Heinonen 

Lauantaiaarnu valkeni Joutsan 
Hanldmaen havaintotilalla kyrn- 
menen asteen pakkasessa. Talvi- 
sen maen pa.a.11a tuprusi save 
kolmen armeijan teltan peitises- 

savupiipusta, Joutsan luidolai- 
set olivat taltuttaneet metsan 

Larnpija riitti yiin ylitse. Ka- 
miinan kipina.vuorot oli jaettu 
jarkevasti. Se oli yksi selviytymi- 
sen elonehto. 

Kylma kangjstaa ja hermos- 
tuttaa, nmfta nyt oli kaikki hy- 
vin. Ruokaakin oli saatu 
vasti ja kokemus yiijotokselta oli 
kale uusi. 

Tyttit 
hallitsivat 
Yojotosta hallitsivat tytot. Heita 
oli mukana neljatoista. Pojat vas- 
tasivat haasteeseen kandeksan 
nuoren miehen voimalla. Tosin 
paikalta puuttuivat kirkonkVlan 
pojat, juuri heille luonnori yo 7  
elama. olisi ollut voimakas koke-' 
mus, sill.a syria.kylien pojat ovat 
tottuneet luontoon arldpaivan 
askareissa. 

Luldolaisten yOn yli kestava 
maastoretki ei ollut pelkastaan 
seunistelua. Yhdessa maan- 
puolustuksen koulutasen pai- 
kallisosaston kanssa toiminta 
painotettiin ensjapuun, Koulutus 
jatkuu siten, etta jokainen osal- 
listuja suorittaa kurssin syksyyn 
mennessa.. 

Hernercikka 
piti pystyssa 
Idea yojotoksesta oli kokonaan 
Konsta Frimanin, Han myiis 
huolehti mu.onituksesta. Pakista 
sylity hernerold<a piti va.en pys- 
tyss5 talven keske115.. 

Oman vivahteen selviytymisen 
tarinaan toivat armeijan varus- 

teet. Ne tarjosivat uuden koke- 
muksen. Luistamattomat, mura- 
pithvat sukset eivat aivan vetf.- 
neet vertoja peltosille eika sau- 
vatkaan olleet aivan mittojen 
mukaiset. Steen pain kuitenkin 
men 'tun, 

Puolijoukkueteltan 
pystyttaminen kokemus 
Nokkeluutta osoitti Paavo Pel- 
tonen ottaessaan ahkion ye- 
toon mukaan myas januliinaan. 
Nain varusteet kulkivat kolmi- 
vedolla kohti perustettavaa lei- 

Poiista ()akin mielenkiintoi- 
sin ja palkitsevin kokemus ar- 
meijan puolijoukkueen teltan 
pystyttaminen neitseelliseen 
metrin paksuisen hanger kes- 
kelle, 

Twit majoittutivat sissiteltois- 
sa. Niillekin jouduttiin lapioi- 
maan paikka hankeen. Tytto- 
voima kuitenkin jllasi mallik- 
kaasti, eika yOunta juurikaan 
hairinnyt naapurin pieni kuor- 
saus. 

Suuri reppu henkilti- 
kohtainen ase 
Armeijan lumikengat olivat 
myi5s oma tunteellinen tarina. 
Ehka kantavat kengat eivat ole 
aivan muotivirtauksien mukai- 
set, mutta silo karmattivat hivin 
kavelijansa vetisella j5rven 

Viiden kilometrin matka lei- 
rille oli jo sinallaan kaildne volt- 
to seiviytymiseen. 

jokaisen henkiliikohtainen 
ase oil suuri reppu. Tayspak- 
kausta ei nyt ollut mukana. Re- 
pun sisalta loytyivat vaihtovaa- 
teet ja muut henkilokohtaiset va- 
rusteet. Voitto oli kaikille huo- 
mata, miten Nokan varikolta 
Hartolasta lainaksi saadut ar- 
meijan varusteet toimivat koke- 
mattomienkin kdsissa. 

Rakovalkealla 
raukea tunnelma 
ja hyvin toimivat. rffinnelmaa pi- 
risti ja vahvisti kova yhteishenki. 
Liikkeelle olivat lahteneet oppi- 
laat, jotka halusivat ei6a luon- 
non keskella ja sen ehdoilla yh- 
den talvisen yon. Ajatus palkitsi 
toteuttajansa viimeistaan rako- 
valkean lammossa raukealla 
tunnelmalla. 



Joutsan lukiolaisilla oli erilainen koulupaiva •. kk •• 	 • 

Mtn na an maistui 
Joutsa 	(L. F  tCt  °"ItAdul-d., 	Leirilaisten ruokakin oli 
Teemu Virtanen 	gt3 - 0 1(  taattua armeijan muonaa; her- 

Parinkymmenen Joutsan nekeittoa, leipaa ja kahvia. 
lukion opiskelijan kouluviik- 	--Ohm siella ollut sampy- 
ko huipentui taatusti erilai- laitakin tarjolla, mutts kylla 
seen koulupdivaan. Neljatois- nakkiheipa maistui paremmal-
ta tyttad ja kandeksan poika a ta, Jussi kehaisee. 
vastaanottivat viime perjan- 
taina ihka oikeat arrneij an 
tamineet 	kumisaappaista 
maastopukuun ja talvimant- 
teliin. 	 Naisvaelle varatussa teltas- 

Seuraavaksi matka jatkui sa kay kuumeinen vipina jo en-
aluksi bussilla, mutta Iopuksi nen aamukandeksaa. 
lumikengin, suksin ja jalkapa- 	Onko kukaan nahnyt 
tikassa Hanhimaen havaintoti- mun makuupussin suojapus-
lalle. Siena esille kaivettiin ar- sia? 
meijan teltat ja asetuttiin yon 	— Enta missy on mun su- 
yli kestaneelle Winter Extreme kat? 
-leirille. 	 Aamiaista lopettelevat Anu 

— Aika rankka tanne oli Dufva ja Jaana Vilkman ker-
kavella lumikengat jalassa. tovat lahteneensa seikkailuun 
Matkaa tut suunnilleen viisi reippaalla asenteella. 
kilometric, jonka jalkeen kai- 	— Landin silla mielella , etta. a. 
voimme teittapaikan metriseen tehdaan kaikki, mita pitad teh-
lumihankeen, kertoo ennen da. Ja kyllahan tams on koke-
kotiinlahtiid leirivarusteita muksena todella kiva, Anti" 
pakkaillut luhankalainen 	pohtii. 
Pekka Pietill. 	 Jaanan mielesta hienointa 

— Osaapahan ainakin neu- oli lapi yon lampea hehkuneen 
voa muita teltan pystytykses- telttakamiinan 	vahtiminen 
sa, kun inttiin halite aikanaan kaksi tuntia kestaneessa pari-
koittaa, arvelee Veli-Pekan ka- vuorossa. 
veri Jussi Savolainen. 	 — Oh siistid olla armeijan 

Pojat kertovat kuitanneensa saappaissa. Tosin ne saappaat 
teittayon muutaman tunnin olivat minulle aika isot. Noista 

Molemmat herasivat huopasyylingeista on onneksi 
jo kolmen maissa virittele- apua, Jaana tietaa. 
rnaan nuotiota. 

— Kun tanne asti landet- 
Min ei paljon tehnyt mieli 

nukkua. Kuudelta paistettiin 
jo teitan edessa makkaraa, Jus-
si kertoo. 

"Armeijan ideologia 
aika rasisti nen" 

Toisesta tyttojen teltasta yli-
jaaneita halkoja takaisin pi- 

"Ei mikaan 
militaristikurssi" 

Talvisen maastotaitoharjoituksen jarjesti vapaaehtoista 
maanpuolustustyeta. tekevan Maanpuolustuskoulutus ry:ri Jout-
san ja Luhangan paikaltisosasto. 

— Tama on lukion ykkos- ja kakkosluokkien kurssi, johon 
liittyy SPR:n ensi syksyna pitama ensiapukurssi, kertoo paikal-
lisosaston puheenjohtaja Jaana Parhiala. 

Leirilla kaytetyt armeijan vaatteet ja valineet saatiin lainaksi 
Hartolan varustevarikolta. 

Vaikka leiria johtikin aito majuri evp. Pertti Rossi, ei nuoria 
pakotettu seisomaan asennossa tai opettelemaan sotilastaitoja. 

— Panostamme kansalaistaitoihin, kuten nuotion tekemiseen 
ja teltan pystytykseen seka toisista ihmisista huolehtimiseen. Ta-
ma ei ole mikaan militaristikurssi, Jaana Parhiala korostaa. 

Vuorokausi 
isoissa saappaissa 

- - - - 	_ 
noon kantava Heidi Laakso-
nen kertoo, etta mieleen ja 
vinta oli hiihtaminen aidoilla 
valtion hikilaudoilla. 

— Ei noilla suksilia pHssyt 
oikein mihinkaan. Ne eivat 
luistaneet tally kelilla, koska 
ne on kai tarkoitettu umpihan-
kihiihtoon, Heidi arvelee. 

Naiset ovat voineet palvella 
sotavaessa vajaan kymmenen 
vuoden ajan. Loytyyko naisten 
teltasta intoa lahtea oikeasti 
inttiin? 

— No ei todellakaan! Ar-
meijan ideologia on aika rasis-
tinen, sehan opettaa, etta vend-
laiset ja jopa ruotsalaisetkin 
ovat vihollisia, laukaisee Elisa 
Dammert. 

— En tiedH, olisihan se ko-
kemus. Siella ei tarvitsisi aina-
kaan ajatella mitaan, Anu Duff=  
va pohtii. 



metsassa 

Anu Dufva pakkaiti aamuvarhaisella tavaroitaan myrskylyhdyn loisteessa. 

Veli-Pekka Pietila (vas.) ja Jussi Savolainen kertoivat kuitanneensa telttayon muutaman 
tannin nokosilla. 



Sijoituskilpailun tulokset (3 parasta konttori) 
Sija Kiipailija 	Koulu 

Sysman konttori 
1. Sarni Saksala 
2. Jesse Jokinen 
3. Dirnitri Poletaev 

Luokka Tilinsaldo Salkunarvo Yhteensa 

1 luokka 6.44 
	

15204.30 15210.74 
9a luokka 3.88 
	

14629.56 14633.44 
9c luokka 0.25 
	

14321.25 	14321.50 

Sysman lukio 
Sysman yla-aste 
Sysmk yla-aste 

Hartolan konttori 
1. Heikki Tervala 
2. Kimrno Aaltonen 
3. Petri Tabell 

Joutsan konttori 
1. Ukko Liukkonen 

2. Antti Huuskonen 
3. Mikko Huuskonen 

Tainiovirran koulu 
1ta-Hameen opisto 
Tainiovirran koulu 

Joutsan-Luhangan 
ylaaste 
Joutsan lukio 
Joutsan-Luhangan 
ylaaste 

9a luokka 12,94 
21uokka 5.63 
9c luokka 366.00 

9a luokka 1.25 

3 luokka 4.70 
9a luokka 1.90 

13034.18 13047.12 
12397.62 12403.25 
11808.00 12174.00 

13841.70 13842.95 

13302.14 13306.84 
12293.96 12295.86 

Sijoituskiipailun parhaimmisto ryhmakuvassa. 

Sysman S'aastopankki palkitsi sijoittajanuoria 
Maaliskuun alussa Sysman SaastOpankki palkitsi jo kolmannen kerran 
pankin sijoituskilpailuun osallistuneita nuoria. Systian Saastopankin 3. 
sijoituskilpailuun osallistui yli 150 Joutsan, Hartolan ja  Sysman y15.-as- 

. teen 9. luokan ja lukion oppilasta. Sijoituskilpailu ja siihen liittyva ope- 
tus tarjoaa nuorille riskittornan tavan tutustua osakesijoittamiseen. 

Oppilaanohj aaj a 
vakinaiseksi 
■ Joutsan sivistyslautakunta 
myansi ylaasteen ja lukion oppi- 
laanohjauksen lehtori Leena 
Lahti-Markkaselle 	eron 
1.8.2004 alkaen elakkeelle  siirty- 
misen johdosta. Saksan ja ruotsin 
kielen lehtori Kaarina Torppa- 
lalle sivistyslautakunta mytinsi 
eron ensi elokuusta alkaen. Torp- 
pala on sanoutunut irti virastaan 
elakkeelle siirtyrnisen johdosta. 

Sivistyslautakunta pailtti julis- 
taa peruskoulun ja lukion yhteisen 
englannin ja ruotsin lehtorin viran 
haettavaksi vakinaista tayttamista. 
varten 1.8.2004 alkaen. Lukion j a 
ylaasteen yhteisen maantiedon ja 
biologian lehtori Satu Landelle 
on myonnetty virkavapaata. Satu 
Landen sijaisena kevalukukau- 
den toiminut Katriina Saikko- 
Nn jatkaa hanen tilallaan. 
/8  ifrhvge  VKATARIINA RANNASTE 

Sijoituskisa t  /7 ,_er  
ratkesi 
■  Sysman Saastiipankin sijoitus- 
kilpailuun osallistui mytis joutsa- 
laisia nuoria. 

Tulokset Joutsan konttorin 
alueelta: 1) Ukko Liukkonen, 
Joutsan-Luhangan yldaste 9A, 
13843 euroa, 2) Antti Huuskonen, 
Joutsan lukio 3.1k, 13.307 e, 3) 
Mikko Huuskonen, ylaaste 9A, 
12.296 e, 4) Tuomo Kamppinen, 
ylaaste 12.150 e, 5) Sonja Koski- 
nen, lukio 2.1k, 11.733 e, 6) Elina 
Kuisma, lukio 2.1k, 11.623 e. 



KL N A: PAAVO PELTONEN 

Joutsan lukion maastotaitokurssin osanottajat selattiviit talvisen 
luonnon viikonlopun aikana pidetyn maastoretken aikana. 

Lukiolaisten kurssi menu 
metsaan Hanhimaessa, 

■ Parikymmenta Joutsan lukio- 
laista otti mittaa luonnossa selviy- 
tymisesta viime viikonloppuna 
Hanhimden havaintotilalla. 

Lukion 	maastotaitokurssille 
osallistuneen neljantoista tyttin ja 
kandeksan pojan matka alkoi bus- 
silla, sitten lumikengin, suksin ja 
jalan. Perilld esiin otettiin armei- 
jan teltat, telttapaikat kaivettiin 
metriseen lumihankeen ja leiriy- 

dyttiin yOpymistd varten. 
- Minusta rankinta oil kavella 

lumikengdt jalassa leiriin. Taival- 
ta taisi kertyd Iso Sdynjarven jaal- 
rd viitisen kilometrid, arvioi Veil- 
Pek k a Pietila. 

Heidi Laaksosenkin mielesta 
leiri oli fyysisesti rankka. 

— Leirin jalkeen lihakset olivat 
vandri kipeat, erityisesti ahkion 
vetarninen vei voimia. Armeijan 

suksillakaan ei pdassyt oikein mi- 
hinkaan, sills ne eivdt luistaneet, 
kertoo Laaksonen. 

Armeijan varusteet tarjosivat 
uusia eldmyksid 

— Pystytimme puolijoukkuetel- 
tan, mita olikin mielenkiintoinen 
kokemus. Nyt osaamme ainakin 
neuvoa teltan pystytyksessa, kun 
inttiin laid& aika koittaa. On 
hyva nain etukateen tutustua ar- 
meijaeldmadn. Valmistautua ei 
voi koskaan liikaa, varsinkaan ar- 
meijaan, naurahtavat Tommi Ka- 
hilampi ja Joonas Koskenniemi. 

Maastoretki ei ollut nuorille 
pelkastaan seurustelua. Leirilla 
harjoiteltiin erataitoja, kuten nuo- 
tion tekernista, teltan pystytysta ja 
toisesta ihmisestd huolehtimista. 

- Harjoittelimme ensiavun pe- 
rusteita maastossa tapahtuvien ta- 
paturmien varalle, haavan sito- 
mista, potilaan kuljettamista, pa- 
lovarrnriojen hoitoa ja hypotermi- 
an oireita. La.hinna sits miters la- 
silld olevilla valineilla pystyy aut- 
tamaan, taustoittaa Heidi Laakso- 
nen. 

Ensiapukoulutus oh yksi syy, 
miksi 	Ajattelin, etta oppii- 
pahan selviamdan luonnossa. Vie- 
rastin vahan, kun kurssi oli reser- 
vildisten jarjestdma. Veikkasin, 
etta hermot menevat vieia jossain 
vaiheessa, kun matkapuhelinta- 
kaan ei saanut ottaa mukaan. Niin 
ei kuitenkaan kaynyt, sanoo Elisa 
Dammed. 

Reippaalla asenteella seikkai- 
luun latenyt Sonja Koskinen ei 
vierastanut armeijan tamineita. 

- Kun luin lukion ilmoitustau- 
lulta kurssista, totesin heti, etta 



Ruotsin kieli osa 
yleissivistysta" 
Mirja Esketinen kysyi (Kes-
kisuomalainen 30.3.), mita. 
hyiitya ruotsin kielen taidolla 
on, jos ei koskaan kay Ruotsis-
sa tai ruotsinkielisella alueella. 
Han opiskelisi ruotsin sijaan 
mieluummin jotain hyodylli-
sempaa kielta, kuten saksaa. 

On totta, etta kaikki eivat 
valttamatta tule tarvitsemaan 
tulevaisuudessa ruotsin kielta. 
Mielestani ruotsin opiskelu 
olisi kuitenkin sailytettava 
pakollisena kouluissa, koska se 
kuuluu osana yleissivistykseen 
aivan kuten maantiedon, mate-
matiikan tai historian opiskelu-
kin. 

Miksi opiskelisin maantietoa, 
jos en ikina kay ulkomailla? 
Pitaako minun osata myiis 
prosenttilaskut? Eiko plus- ja 
miinuslaskut riita? 

Mita mina teen silla tiedolla, 
etta keskiajalla syntyi luostari-
laitos? Jokaisen oppiaineen 
tarpeellisuus voidaan siis ky-
seenalaistaa, ja silti niita opete-
taan koulussa pakollisina 

aineina. 
Eskelinen ehdotti, etta jokai-

nen saisi itse valita, mita opis-
kelisi. Tallainen valinnanva-
paus ei tohnisi peruskoulussa, 
jos esimerkiksi 7. luokalle 
mentaessa oppilaille tulisi 
vapaus valita koko peruskou-
lun tarjonnasta ne aineet, joita 
tulevaisuudessa tarvitsee. Liian 
moni saattaisi valita vain ns. 
kivoja aineita, kuten liikuntaa, 
kuvaamataitoa ja musiikkia. 

13-vuotias on liian nuori 
valitsemaan aineita, joita tutee 
tulevaisuudessa tarvitsemaan. 
Taman vuoksi pakollisuus nun 
ruotsin kielen opiskelussa kuin 
muissakin aineissa on sailytet-
tava. 

Hyva yleissivistys on par-
haimpia orainaisuuksia, joita 
tulevaisuuden varalle voi kera-
ta. Siksi kannattaa motivoitua 
myes ruotsin kielen opiskeluun 
jo penrskoulussk 
ELINA PYLSY 	hit L, 
abiturientti 
Joutsa 

tuonne taytyy menna. Landin silla 
mielella, eta teen kaiken mita pi-
tad tehda. Olen ollut ennenkin 
yota ulkona talvella, enka vierasta 
armeijan varusteita, lusikkahaa-
rukka oli entuudestaan tuttu, nau-
rahtaa Koskinen. 

Heidi Laaksonen piti erilaista 
koulupaivad piristavana. 

— Kurssi oli ainakin erilainen, 
se toi vaihtelua tunneilla istumi-
seen. Tallaista ei usein Joutsassa 
jarjesteta, nyt kun kerran oli tilai-
suus, landin taysilla. mukaan, It-
sellani ei ollut muuta erakoke-
musta, mita nyt kakarana olin jos-
kus kaynyt vanhempien kanssa 
retkella. Pakista syiity hernerokka 
ja oise.t kamiinan kipinavuorot 
toivat tosiaan omat vivahteensa, 
Laaksonen toteaa 

Nuoret olivat leiriin tyytyvaisia 
ja he esittiv at lisaa kursseja jarjes-
tettavaksi. 

— Tama oli hieno kokemus ja se 
olisi voinut olla pidempikin, vaik-
ka koko viikonlopun kestava. Toi-
vomme, etta paasemme lukioaika-
namme yield toistekin leirille. Jos 
vaikka jo ensi syksyna, ehdottaa 
Veli-Pekka Pietila. 

Talvisen maastoharjoituksen 
jarjesti Maanpuolustuskoulutus 
ry:n Joutsan ja Luhangan paikal-
lisosasto. Lukion ykkOs- ja kak-

. kosluokkalaisten kurssiin liittyy 
SPR:n ensi syksyna pitama ensi-
apukurssi. 

Leirilla kaytetyt armeijan vaat-
teet ja valineet saatiin lainaksi 
Hartolan Nokan varustevarikolta. 

c) loll kr2TYRIINA RANNASTE - 

2003 

TP 2002 

JOUTSAN KUNNAN TILINPAATOS 

TP 2001 TP 2003 
Asukasluku 4.190 4.160 4.106 
Veroprosentti 18,5 18,5 18,5 
1000 euroa 
Verotufot 8.149 8.342 7.877 
Vuosikate -33 868 597 
Investoinnit netto 521 497 1.115 
Lainat 4.438 4.734 5.974 

Vuosikate % poistoista -6,9 185,7 126,2 
Lainat €/asukas 1.059 1.138 1.455 

	 _ 	- 
Vuoteen 2002 verrattuna me-

not kasvoivat terveydenhuollossa 
(4,1 %), sosiaalitoimessa (1,9 %) 
seka opetus- ja kulttuuritoimessa 
(2,4 %). Yhdyskuntapalvelut eli 
teknisen toimen menot kasvoivat 
7,0 %, mutta kasvu johtuu lahinna 
kirjanpitoteknisest a muu tok se sta. 
Yleishallirmon nettomenot piene-
nivat hieman vuodesta 2002. 

— Hallintokunnat pysyivat kii-
tettavasti talousarvion puitteissa, 
arvioi kunnanjohtaja Pulkkinen. 

Viime vuoden suurin inves-
tointi oh Rametkon teollisuushal-
li, jonka kustannukset vuoden 
2003 puolella olivat 730.000 eu-
roa. Kaavateita kunta rakensi rei-
lulla 50.000 eurolla ja viernaria 
hes 80.000 eurolla. Lukion sanee-
raukseen meni vajaat 70.000 eu-
roa ja Opintolan sweraukseen 
reilut 20.000 euroa. 7.5 4/1 

MARKKU PARKKOAN 



Johanna Soilu 

Lukiolaiset marssivat ulos 
luokista lakkoillakseen 
11Joutsan  lukiolaiset menivat tiis-
taina tunniksi Iakkoon osana val-
takunnallista lukiolaisten tyonsei-
sausta. Lakon tavoitteena on 
vauhdittaa ylioppilaskirjoitusten 
rakennekokeilua koskevaa 
toksentekoa. Tally hetkella yli 50 
lukiota on mukana kokeilussa, 
jossa aidinkieli on ainoa pakolli-
nen kirjoitettava aine. 

Joutsan lukiolaisten lakko al-
koi oppilaskunnan organisoimana 
kello 10.30. Tunnin tyonseisauk-
seri aikana lakkolaisille tarjoiltiin  

pienta purtavaa ja musiikkia. Op-
pilaskunnassa toimivat Hell Met-
sanen ja Susanna Tommola us-
kovat, etta valtakunnallisen lakon 
avulla on mandollisuus saavuttaa 
paattajien huomio. 

— Rakennekokeilu tulisi ottaa 
kaikissa lukioissa kayttoon. Tama 
lisaisi valinnaisu.utta kirjoituksis-
sa, kun olisi pakko kirjoittaa vain 
yksi ennakolta maaratty aine eli 
aidinkieli, kommentoivat Metsa-
nen ja Tommola. 

"Tyonantaja" rehtori Seppo  

Degerman ei ollut ollenkaan pa-
hoillaan, vaikka "tyolaiset" mars-
sivat ulos luokkahuoneistaan. 

Nyt on nuoriso hyvalla asial-
la, aivan tassa tulee vanhat ajat 
mieleen. Tuen taysin oppilaiden 
pyrkimysta kirjoitusten valinnai-
suuden lisaamiseen.- Lukiot ovat 
tally hetkella eriarvoisessa ase-
massa, kun on olemassa yli 400 
lukiota, jotka eivat ole mukana ra-
kennekokeilussa, painottaa De-
german. 
jyy 	VANNE AIRAKSINEN 

Oppilaskunnan jasenet Hell Metslinen ja Susanna Tommola olivat muiden lukiolaisten mukana lakossa, 
jolla vauhditetaan ylioppilaskirjoitusten rakennekokeilun ulottamista jokaiseen lukioon. 

Johanna Soilu kertoi paasevan- 
- — 

sa tans kevaana ylioppilaaksi, toi-
vovansa sotilaspoliisikoulutusta ja 
hakeutuvansa palveluksen jlkeen 
mandollisesd Jyvaskylan yliopis-
toon. Isaranaglisuus ja palveluk-
sen haasteellisuus ovat hanen pe-
rusteitaan. 



Niina Kallmari 	)(51444 
ja Matti Nierni 
Tammijfirven kyla- 	45 - Oy 
kirkossa 27.3. KUVA. ALLEN KM 

Koulutie-Kaivokuj an 
turvallisuutta 
parannetaan 
■ Joutsan kunta parantaa Koulu- 
mien alueen lapi kulkevan Koulu- 
tie-Kaivokujan turvallisuutta noin 
40.500 euron remontilla. Suunni- 
telma kasittaa kadun perusparan- 
tamisen kokonaan valilla Savon- 
tie-Jousitie. Perusparantamisella 
lisataan erityisesti jalankulkijoi- 
den ja pyorallijoiden turvallisuut- 
ta. Koko tien matkalle rakenne- 
taan kevytliikennevayla ja suoja- 
tiet korotetaan. Linja-autojen ja 
henkiltiautojen pysakkisyvennyk- 
sia muutetaan. Alueelle rakenne- 
taan myeis takseille erillinen py- 
sakkialue. 

Tana jarjestelylla Pohvinrir' '- 
teen koululle tuleva taksien ja 
vanhempien aiheuttama vaaralli- 
nen liikenne saadaan siirrettya 
pois kevyenliikenteen kayttam5.1- 
ta. piha-alueelta. Kadunylitys saa- 

daan rr yos taus Aestely115. tur- 
vallisemmaksi. Katua pitkin kul- 
kee myos erittain runsaasti luva- 
tonta lapiajoliikennetta, suurilla 
nopeuksilla. Korotetuilla suoja- 
teilla toivotaan saatavan nopeuk- 
sia alas. 

Toimenpiteita 
on toivottu 

Kadun ja koko koulukeskus- • 
alueen Iiikenneongehnista ovat 
kuntaa ldhestyneet asukkaat, po- 

opettajat seka vanhempain- 
toirnikunta kirjeella ja nimilistal- 
la. Kohde kuuluu mytis viime vii- 
kolla julkaistun Joutsan iiikenne- 
turvallisuussuunnitelman kiireel- 
lisesti tqt_eutettaviin kohteisiin. 

c IVY 
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Lukion "harjoituskappaleet" 
kokoontuvat luokkakokoukseen 

Joutsan lukiosta valmistuivat 
ensimmaiset ylioppilaat 40 vuotta 
sitten. Vuosijuhlan kunniaksi 

kolme ensimmaista vuosi-
kurssia aikoo kokoontua opettaji-
neen 22.5. luokkakokoukseensa 
lukiolle ja Vehmaan tilalle. 

— Me lukion "harjoituskappa- 

leet" olimme varsin yhtenainen 
joukko. Siksi useita kertoja on jul-
kituotu toive koota yhteen koko 
ensimmainen lukioporukka, ker-
too yksi luokkakokouksen organi-
saattoreista Terttu Hentinen. 

Luokkakokouksen ohjelmaan 
kuuluu vierailu lukiolla, kaynti 

Antti Hossolan ja Jaakko Aho-
sen haudoilla seka illanvietto 
Vehrnaalla. 

— Toivomme, etta seka opetta-
jat etta oppilaat laittaisivat pape-
rille kouluajalta. Erityis-
ta merkitysta olisi muistella uuden 
koulutalon rakentamiseen liitty- 

nytta varainhankintakampanjaa, 
mika lienee ollut ilmeisen ainut-
laatuista koulun tukemista talou-
dellisesti tiukkoina aikoina, ker-
too Hentinen. 

MARKKU PARKKONEN 

Tohtoreita, lo" 17,5.  

Montako tohtoria 
Joutsan lukiosta? 
■  Joutsan lukio on ryhtynyt ke- _ 
radmaan tietoja tohtoreiksi vai-
telleista entisista Joutsan lukion 
oppilaista. Valtakunnallisten 
tohtorilukujen perusteella suh-
teutettuna voisi arvioida, etta 
Joutsan lukiosta on peraisin ehka 
15-30 tohtoria. Tavoitteena on 
saada tieto kaikista "Joutsan toh-
toreista". Lukiolla tietoja keraa 
nettisivujen yllapidosta vastaava 
Keijo Kurki, jonka yhteystiedot 
loytyvat lukion nettisivuilta 
www.joutsali/luicio 

jo liki 30 • 

• ■ Joutsan lukiosta kirjoittaneiden 
ylioppilaiden joukosta on loyty-
nyt jo ainakin 27 tohtoria. 

Lukion ja Joutsan Seudun 
kaynnistaman "tohtorijandin" tu-
loksia on nahtavilla lukion inter-
netsivuilla, Johon spruja yllapita-
va lehtori Keijo Kurki on saanut 
jo 27:n tohtorin nimen. 

Listalla on moun muassa-vuon- 

na 1974 ylioppilaaksi kirjoittanut 
kansanedustaja Ada Alho (vait-. 
tell 2004) seka vuonna 1968 kir-
joittanut Metsantutkimuslaitok-
sen tutkimusjohtaja Kari Mieli-
kainen (1985). 

Listaa taydennetafin edelleen ja 
tavoitteena on saada taydellinen 
luettelo "Joutsan tohtoreista". 

MARKKU PARKKONEN 

Joutsan lukiosta vuonna 1987 ylioppilaaksi kirjoittanut Kari Heiska vWtteli huhtikuun lopullaickniikan 
tohtoriksi: Viii-tostilaisuudessa oli mukana myas Heiskan kummisetii Matti Percild Toivakastap 



Harj oituskappaleet 
kohtasivat muisteloiden 
merkeissa lukiolla 
■  Tana kevaana tuli kuluneeksi 
40 vuotta siita, kun ensimmaiset 
ylioppilaat valmistuivat Joutsan 
Yhteiskoulusta eli nykyisesta 
Joutsan lukiosta. Mama lukion 
niin kutsutut "harjoituskappaleet" 
olivat varsin yhtenainen joukko, 
ja siksi moni vastasi kutsuun, kun 
kolmelle ensimmaiselle vuosi-
kurssille jarjestettiin tapaaminen. 

Viime lauantaina entisen opin-
ahjonsa pihalle kokoontui yli 30 
henkea muistelemaan menneita. 
Koska osa ei ollut nahnyt entisia 
koulutovereitaan sitten koulusta 
pois pa.asyn, ilmassa oil todellakin 
runsaasti kohtaamiSen riemua. 
Vanhat lukiolaiset katsastivat 
koulurakennuks en nykyisen yleis-
ilmeen siirtyen sitten hautaus-
maalle kunnioittamaan kanden 
entisen opettajansa, Antti Hosso-
lan ja Jaakko Ahosen, muistoa. 
Sen jalkeen ilta jatkui Vehmaan 
tilalla muisteloiden merkeissa. 

Vuosina 1964-1966 ylioppilai- 

ta kirjoitti Joutsassa 47 kappaletta. 
Elossa heita on yha 44, joista 27 
oli lasna lauantain tapaarnisessa._ 
Ulkomailla heita asuu nelja ja 
Joutsassa seitseman. 

Ensimmaisen yo-kurssin kah-
deksasta kirjoittancesta paikalla 
oli kuusi. Opettajia paikalle oh 
kutsuttu seitseman ja heists saapui 
viisi. 

Paavo Sauvala muisteli, etta 
lukiossa olo vaati harjoittelua Min 
oppilailta kuin opettajiltakin. Silti 
maailmalle Lahti kunnon koulu-
tuksen saaneita nuoria, joilla oli 
hyvat evaat ja opit paassa: Tuol-
loin oli tavallista, etta luokalle jai 
nykyista kayta.ntoa paijon her-
kemmin. 

Huonosti kielia osaavat pojat 
jaivat aika herkasti luokalle. Esi-
merkiksi minulle ruotsi oh aika 
vaikea aine, muisteli Sauvala, 
joka nauraen kieItAytyi julkisesti 
paljastarriasta omien luokalle 
jaantiensa madrad. 

Viru-hotellia yhdeksan vuotta 
johtanut, nykyinen kiinteistoyhtiO 
Pontos Groupin toimitusjohtaja 
Yrjo Vanhanen n&i lauantaina 
monia vanhoja tovereita ensi ker-
taa sitten kouluaikojen. 

— Janna tapahtuma. Olen val: 
 mis tulemaan uudestaankin, mika-

li vastaavia tilaisuuksia vain jar-
jestetaan. fain tanaan monia ih-
misia ensi kertaa sitten kouluaiko-
jen, vaikka vierailen Joutsassa 
kaksi kertaa vuodessa, kertoi 
Vanhanen. 

Heimo Latva kuului jo tuol-
loin paikkakunnan opettajakaar-
tiin. Han oh kutsuvieraana mui-
den Opettajien lailla "harjoitus-
kappaleiden" tapaamisessa. 

— Joutsan Yhteiskoulu sai lu-
kio-oikeudet syksylla 1961. Se 
olisi onnistunut jo vuotta aikai-
semmin, mutta silloinen ministeri 
Viljam Sarjala nosti Kangasnie-
men Joutsan edelle, paljasti Latva. 

JANNE AMAKSINEN 

Kohtaamisen riemua oli ilmassa, kun Joutsan lukion, 	Yhteiskoulun, 
sikurssin oppilaat kohtasivat lauantaina opinahjonsa pihassa. 

!men ensinundisen-vuo- 
S 2cors- - 0 Y 



Lahes 20 toirninnanjarjestajaa paikalla 

esiteltiin 600 opp 

Eneniman kehuja 
kuin Ilaultkuja 
KOULUBUOKA:  Pinaattiletutja pytt i- 
pannu ovat suosikkeja Joutsassa. 
JOUTSA 
fukka Huikko 

Kouluruoka vetad Joutsassa ver- 
toja joidenkin oppilaiden mie- 
lesta jopa kotiruualle. Kes- 
kisuomalainen kyseli Joutsassa 
opiskelevien niietteita kouluruu- 
asta lauantaina, jolloin Joutsan 
kouluilla vietettiin yhteista har- 

- lastepaivaii. Yksikaan haastatel- 
Msta ei kouluruokaa haukku- 
nut. jonkin verran parannetta- 
vaa kuitenkin liiytyi. 

Rieman yllarcien pinaattiletut 

olivat haastateltujen 
suosikki lempiruokaa kysyttaes- 
sa. Myos pyttipannu sai karma- 
tusta. Pahojen ruokien" koh- 
dalla sen sijaan mielipiteet vaih- 
telivat kovasti. Karkkia Joutsas- 
sa mutustellaan, rnutta ei lahes- 
kaan joka paiva , ainakaan haas- 
tateltujen mielesta, 

joutsan lukiossa opiskelevien 
Enni Raittisen ja Mira Maumt- 
Ian mielesta nppilaat tuomitse- 
vat kouluruuan turhan heppoi- 
sin periustein. 

Puhutaan, etta kouluruoka 

on kauhean makuista, vaikka 
Than hyda se on, Enni toteaa. 

Ihan samanlaista kuin koti- 
ruokakin, Mira lisa.a. 

Kehuista huolimatta kumpi- 
kaan heists ei kuitenkaan yleen- 
sa ruokaile kouluss& Molernmat 
sanovat syiivansa vain yhden 
lampiman aterian paivassa. Fain 
ollen paivan 	ateria syo- 
daan Diana kotona. 

Koulun kiinted ruokailuaika 
on hieman ongelmallinen. Tyt- 
tojen rnukaan kello 12:n aikaan 
tapahtuva mokallu on osalle ai- 



■.■ 

Jaana Vilkman, Elina Kulsma ja Elisa Dammert. 

Linda Kulsma (vas.) ja Noora Inkeroinen. KUVA: JUKKA HUIKKO 
	

Niko hiakinen. 

van liian mytihainen ja toisille 
taas Ulan aikainen. Tytiit sanovat 
kuuluvansa viimeksi mainittui-
bin. Ajatusta vapaasta ruokai-
luajasta he eivat tyrtnaa. 

- Jos voisi valita ajan itse, 
saattaisin ehka kayda useammin 
koulussa sytimassa. Valituntien 

• ja taukojen jarjestaminen voisi 
olla kuitenkin aika vaikeaa, En-
ni arvioi. 

Lukiossa opiskeleva Linda 
Kuisma ja ylaastelainen Noora 

Inkeroinen puolestaan kayvat 
syiimassa koulussa joka paiva. 
Heidan suosikkiruokiinsa kuu-
luvat muun muassa pyttipannu 
ja pinaattiletut. 

- Keitot eivat maistu. Keitetyt 
perunat saisivat olla parempia, 
nyt ne maistuvat kumilta, Linda 
sanoo. 

Karkkien suhteen tyttojen 
kaytannot eroavat. Lindalle ei-
vat karkit maistu. Noora sen si-
jaan kay pan kertaa viikossa os- 

tamassa pussillisen makeisia la-
hiputiikista. 

Abitykit Jaana Vilkman, Elina 
Kuisma ja Elisa Dammert lu-
keutuvat myos niihin opiskelijoi-
hin, joule kouluruoka maittaa jo-
ka paiva. Kouluruuan paalle ty-
tot saattavat joskus kayda osta-
massa makeisiakin. Niilla ei kui-
tenkaan kouluruokaa korvata. 

Myos heidan suosikkinsa on 
pinaattiletut. Vaikka lempiruo-
ka ltiytyykin kasvisvaihtoeh- 

doista, niin parantamisen varaa 
olisi. 

- Kasvisruoka on usein vain 
pakkasesta otettu ja lanunitetty, 
Elisa ja Jaana sanovat. 

"Siita saa 
voimaa" 
Ala-asteen kuudetta luokkaa 
kayvan Niko Makisen mukaan 
kouluruoka on keskivertoa ja 
varsin usein maittavaa. Koulu-
ruoka kuuluu ohjelma an joka 

paiva, sills ala-astelaisten ruo-
kailu on puolittainen pakko. Ha-
nenkin suosikkinsa on pinaatti-
letut 

- Siita saa voimaa, Niko let-
kauttaa. 

Karkit eivat kuulu lainkaan 
Nikon ruokavalioon koulupai-
van aikana. Sen sijaan koulun 
paatyttya han kay silloin talloin 
ostamassa karkkipussin koti-
matkallaan. Varsinaista karkki-
paivaa ei Nikolla ole. 



„paremman? 

s  irnr.L.L.Dilaajlans.alatta.  
mika tekisi kotikunnasta 

Li i ku nnanopetta- 
ja, hiihtaja Cristel 
Vahtra, Joutsa, 

- ranne pitaisi 
saada lisaa asuk-
kaita. Joutsa on 
hyva asuinympa-
rista lapsiperheille, 
jos olisi asuntoja ja 
tyopaikkoja. 

— f--1  7 

Yo-kokeet alkoivat ellen englannin kuuntelulla 

Noora Kokolle ruotsi 
ei ole pakkopullaa • 

Joutsa 
Osmo K 

Eilen englannin kuullunym- 
martamiskokeella alkaneet yli- 
oppilaskirjoitukset jarjestetdan 
nyt viimeista kertaa vanhalla 
jarjestelmalld. Jatkossa kaikki 
aineet aidinkielta lu .kuun otta- 
matta ovat valinnaisia. 

Keskustelua aineiden valin- 
naisuudesta on kayty lahinnd 
ruotsin kielestd, jota jotkut sa- 
novat pakkoruotsiksi. Joutsa- 
laiselle Noora Kokolle ruotsi 
ei ole pakkopullaa. Han ohi- 
si kirjoittanut sen valinnaise- 
nakin. 

- Ruotsi on ollut lempiai- 
neeni jo ylaasteelta asti. Yli- 

oppilaaksi paasyn jalkeen aion matta luokkaa kayvae i'sjoo- 
opiskelemaan ruotsia, joten ra Kokolle. Aidinkielen lisaksi 
olisin kirjoittanut sen joka ta- han kirjoittaa ruotsin, englan- 
pauksessa, Noora Kokko sa- rein, saksan ja ra.nskan sekd 
noo. 	 matematiikan j  a englannin. 

Joidenkin suussa pakkopul- 	- Koska kirjoitan seitseman 
lalta maistuva ruotsi on Noora ainetta, katsoin parhaaksi ja- 
Kokolle rusinapullaa. 	kaa kokeet niin, etta kirjoitan 

Minusta ruotsi on ensin- nyt syksylla englannin, ruotsin 
nakin kaunis kieli. Se on myas ja. saksan ja loput kevad.115.. 
helppo kieli. Sergi kielioppi on 	Kirjoitusten ensimrnainen 
paljon selkeampad kuin esi- koe eli englannin kuuntelua 
merkiksi englannin, Noora ei Noora Kokon mielesta. ollut 
Kokko sanoo, 	 heippo eika vaikea. 

Hiner), inielesta.an ruotsi on 	- Se oh sellainen keskin- 
myos eritain tarpeellinen kieli. kertainen ja vastasi suunni.1.- 

teen odotuksiani. Vaikeimpia 
olivat avoimet kysymykset, 

Myers muut kielet ovat mielei- koska vastausaikaa oli niin 
sia aineita Joutsan lukin kol- vahan. Opettajan mukaan 

Jaksotus suosittua 

vastausvauhtia on nopeutettu. 
Se on huono juttu, Noora Kok- 
ko sanoo. 

Hanella on kuitenkin sellai- 
nen tunne, etta koe meni melko 
hyvin eli kirkkaasti lapi s  vaikka 
dilaa ei tulisikaan. 

Joutsan lukiossa ylioppi- 
laskirjoituksiin osallistuu tang 
syksyna 52 kokelasta. 

Mandollisuutta jaksottaa 
kokeen useampaan osaa kay- 
tetadn erittain paljon. Melkein 
kaikki tamankertaisista koke- 
laista ovat niita, jotka kirjoit- 
tavat osan aineista syksylla ja 
osan kevaalla. Uusijoita hei- 
dan joukossaan on vain kol- 
me, rehtori Seppo Degerman 
kertoo. 

Noora Kokko halusi aloittaa seitseman ylioppilaskokeen urakkansa 
syksylla. 



Aleksi Hamina onnistui sovittamaan asepalveluksen ja opiskelu-
suunnitelmat hyvin yhteen. 

Suomen raskas syynasi 
kutsuntaikaiset 
■  Puolustusvoimat syynasi tule-
vat alokkaansa Joutsan seurakun-
takodilla maanantaina. Kutsuntoi-
hin osallistui Joutsasta 23, Luhan-
gasta kuusi ja Leivonmaelta kol-
me nuorta miesta. Kutsunnoissa 
asevelvolliset rnaarataan astu-
maan varusmiespaivelukseen 
kanden tulevan vuoden aikana. 
Vuonna 2005 Sa.apurniserien 
aloittamispaiv at ovat 10.1. ja 
11.7. ja vuonna 2006 astutaan  pal-
velukseen 9.1. ja 10.7. Paaosa 
seudun asevelvollisista astuu pal-
velukseen Mikkelissa sijaitsevaan 
Savors Prikaatiin seka Vekarajar-
velle sijaitsevaan Karjalan Prikaa-
tiin vuoden 2006 saapumiserissd. 

Keski-Suomen sotilaslakfin 
komentaja Timo Lehtonen lupasi 
palveluspaikkaa valitseville nuo-
rille mandollisimman tehokasta 
kodutusta. Han painotti, etta  pal-
velukseen maaratalln ensisijaises-
ti puolustusvohnien tarpeiden 
mukaan. Toivomuksia pyritaan 
noudattamaan, mutta Joutsan seu-
dun varusmiehet joutuvat pad-
saantoisesti suunnistamaan Savors 
puolelle asepalvelukseen. 

Aleksi Haminaa onnisti, kos-
ka han paasi palvetukseen jo seu-
raavan vuoden heinAuussa. 

— Qnneksi paasin jo kesakuun. 
saapunfiseraan Sayan Prikaatiin, 
muuten opiskelusuunnitelmat  oli- 

sivat sotkeentuneet. 	ta- 
voitteita en ole asettanut palve-
lukselle. Kunhan nyt on nopeasti 
ohi, se rfittaa, kertoo Hanfina. 

Tommi Kahilampi ja Jaakko 
Lepistb aikoivat kummatkin Ve-
karanjarvelle. Kahilampea kiin- 

nosti tykistii ja Lepisto aikoi jal-
kavakipuolelle. Muita toivomuk-
sia miehilla ei sitten ollutkaan. 

Koko Keski-Suomesta kutsun-
toihin osallistui tans vuonna reilut 
1.00 henkea. 

61  25 	JANNE AIRAKSINEN 

Jaakko Lepisto ja Tommi Kahilampi toivoivat paaseviinsa Karjalan Prikaatiin Vekaranjarvelle 



Taman vuoden Lucia-neidoksi valittlin kuvan keskella oleva Taru Vuori, jota 
ymptiroi parvi neitoja jo teihtipoikia. 

Taru Vuori Luciaksi 

■ Su 19.12, kilo 18 Lukion itsenai-
syysjuhlakonseriti. Taltioitu 3.12. 

Sanat eivat riita kertomaan... 
sukulaiset ja ystavat . 

ICI ITOS! 
Rauhallista joulua ja onnekasta 

• 
uutta vuotta! 	ir4oz  ja 
	•. 

o 

Rollissa. Vanhainkodissa ja Rol-
lissa ohjelmaan ktmlui myos jou-
lulauluja yhteislauluna vanhusten 
ja lasten kanssa. 

Vanhan pohjoismaisen usko-
muksen mukaan joulukuun 13. oli 
vuoden pimein paiva. Lucia, valon 
kuningatar tulee juuri, kun olem-
me vahalla menettaa uskon siihen, 
etta joulu koskaan tulee, etta maa-
ilma koskaan valkenee. Lucia on 
legendan mukaan kaiken sen hy-
van, valoisan ja lampiman ver-
tauskuva, mita elamalla on annet-
tavana, kertoi kulkuetta ohjannut 
ruotsinopettaj a Pirjo Valkonen. 

Kulkuetta saesti musiikinopet-
taja Markus Tuorninen. 

t 	Janne Aira.lcsinen  

Vaitoksia 	 , 

■ Joutsalaissyntyinen Sanna Latva 
(s, 1969) on vaitellut 10.12.2004 
filosofian tohtoriksi Joensuun yli-
opistosta epaorgaanisesta kemi-
asta. Latvan vait8skirjan nimi on 
"Metallilla modifioitujen aktiivi-
hiilien kayttd arseenin, seleenin ja 
kromin spesiesten konsentroinnis-
sa ja erotuksessa ennen EDXRF ja 
GFAAS maaritysta” 

Latva on tutkinut epaorgaani-
sen kemian vaittiskirjassaan ak-
tiivihiilen pinnan muuntamista 
eri metalleilla ja niiden kayttoa 
arseenin, seleenin ja kromin cri 
yhdisteiden vakevoimiseen (kon-
sentrointiin) ja erottamiseen. Tut-
kimuksessa havaittiin, etta aktiivi-
hiileen kiinnittynyt metalli muut-
taa aktiivihiilen adsorptiokykya 
arseeni-, seleeni- ja kromispesiek-
sia kohtaan. Tahan ominaisuuteen 
perustuen tutkimuksessa on kehi-
tetty erotusmenetelmat arseenin, 
seleenin ja kromin eri yhdisteille. 
Kaytannossa tata tutldmusmene-
telmaa voidaan kayttaa esimerkik-
si vesinaytteiden analysoinnissa. 

Sanna Latva kirjoitti ylioppi-
laaksi Joutsan lukiosta 1988. Han 
valrnistui maisteriksi Joensuun 
yliopistosta vuonna 1996 ja teki 
lisensiaattityonsa vuonna 1999. 

Valmistuneita 

■ Joutsalainen Jani Petteri Heis-
kanen on valmistunut 17J2. yh-
teisopedagogiksi Humanistisen 
ammattikorkeakoulun Suolanden 
koututusyksikosta kansalaistoi-
minnan ja nuorisoVon koulutus- 
ohjelmasta t  Tar.kreliz 

Ruokalista 
■ 	Ma 17.1. Rollin risotto, 
kaalisalaatti. Ti 18,1, purjokala, 
muusi, porkkanaraaste. Ke 19.1. 
kaali-jauhelihakeitto, juustoleipa, 
hedelma. To 20.1. kanakastike, 
perunat, riisi, kiinankaalisalaatti. 
Pe 21.1. rnakkarakastike, perunat, 
punajuuri-omenasalaatti. 

Joutsa: Ma 17.1. kalkkunari-
sotto, salaatti. Ti 18.1. lihapyory-
kat, perunat, kastike, salaatti. Ke 
19.1. grillilohi, perunasose, salaat-
ti. To 20.1. makkarakeitto, jogurt-
ti. Pe 21.1. Iiha-makaronilaatikko, 
salaatti. 

■ Joutsan lukiossa nahtiin tiis-
taiaamuna perinteinen Lucia-kul-
kue. Taman vuoden Lucia-neito 
on Tarn Vuori. Han on Joutsan 
24. Lucia. Kulkue on lukion en-
simrnaisen vuoden opiskelijoi-
den perinne. Lucia-neitoa saatta-
vat kulkueessa neidot ja ta.htipo-
jat. Neitoina olivat Linda Kuisma, 
Nfina Laitinen, Enni Lehtosalo, 
Elina Peltola, Miia Peltonen, Mir-
ka Puurula, Hanna Riipinen, Han 
na Ramo, Soile Virtanen, Susanna 
Vuorimaa ja Erika Akman. Tah-
tipoikina olivat Tommi Peltonen, 
Kyosti Salminen, Anssi Savolai-
nen ja Tapio Riihirnaki. 

Kulkue esiintyi aamunavauk-
sessi lukiolla, vanhainkodilla ja 

z- Joutokanava “! z  



Rockin kuningas Elvis iloitsee kouluaanutjen piiiittymisestd. 

Toiset juhlivat 
vapautumistaan, toiset 
vanhenemistaan 

— NoIla, no11a1 Kuinka monta 
aamua teilla on yield jaljella? El 
kannata laskea, niita on 'yield niin 
paljon! hihkui kaksi traktorinla-
vallista abeja Joutsan raitilla vii-
me torstaina. 

Aamupaivalla abit kiertelivat 
Auokissa muistuttamassa nuorem-
• Milleen, etta nailla olisi edessaan 
=viela monta hikista paivaa. kou-
lunpenkilla. 

Sitten lukion nuoremmat oppi-
laat kokoontuivat saliin katso-
maan alien esityksia, joiden kasi-

Jcirjoitus perustui oppiinisympa-
Tiston ja koulutoverien vuosien 
:havainnointiin ja arviointiin. Abit 
muun muassa jakoivat kunnia-
mainintoja vuoden warinabe-
Tony Halmeella, vuoden diivalle, 
vuoden raakkujalle seka vuoden 
haiselle. Lukion opettajat sentaan 
saastyivat abimainintojen kuri-
mukselta. 

Kun laulut eli laulettu, siirtyi-
vat abit elarnoimaan rekkojen la-
voille. LavaHe kapusivat sulassa 
sovussa ainakin pirunsarvisia tyt-
tiija, Batman, Ujo, Hiawatha, El-
vis seka kaksi tanakkaa munkkia. 

— Tunnelma on vain kohoa-
maan pain, kertoi sotilaallisesti 
pukeutunut nuori mies. 

- Kirjoitusten jalkeen ajattelin 
hakea sisustussuunnittelijakoulu- 

tukseen ammattikorkeakouluun. 
Minua kiinnostaa kaikki itamai-
hin liittyva, sielta sain innoituksen 
asuvalinnalleni, selvitti geisha. 

— Tanaan tuntuu erittain hyval-
ta, kun kolmen vuoden uurastus 
on takana. Nyt on ylioppilaslakin 
vuoro. Seri jalkeen ajattelin hakea 
yliopistoon lukemaan historiaa, 
haaveili vankikarkuri. 

Aika on mennyt yllattavan 
nopeasti. Seuraavana ovat toivot-
tavasti edessa opinnot Jyvaskylan 
yliopistossa. Mytis ammattikor-
keakoulu kavisi, suunnitteli punk-
kari, ja totterohattarinen noita 
suunnitteli valivuoden jalkeen 
menevansa 

— Penkkarit ovat era.anlainen 
siirtymariitti matkalla kohti uusia 
asioita. Penkkaripaivana eivat 
padre norrnaaIit saannot. Kylla me 
tats yhden paiva.n kestanime, 
vaikka karsivallisyyttahan se 
muilta vaatii, mietti lukion rehtori 
Seppo Degerman. 

Perjantaiksi abiriehan jaljet oli 
siivottu, ja juhlat jatkuivat arvok-
kaammassa hengessa, wanhojen 
tansseilla. 

Lukion 	kaldoasluokkalaiset 
Anu Dufva ja Tanja Koskinen 
suunnittelivat tanssien jalkeen jo 
ensi vuotta, 

- Vuoden pfiusta on rneidan  

vuoromrne juhlia penkkareita, ja 
me panernme yield paremmaksi. 
Taman paivan tanssit puolestaan 
menivat odotettua paremmin, Va-
han ehka jannitti, silla muita tans-
silajeja olisi voinut harjoitella 
enemmari, tytot totesivat. 

Anu Dufva suunnitteli itse 
asunsa, jonka hanen aitinsa 

parissa viikonlopussa. 
— Ompelin paljon kasin ja aikaa 

puvun valmistukseen meni noin 
50 tuntia. Nopeamrninkin se olisi 
valmistunut, mutta tyttin mieli ja 
sita myota puvun malli muuttui 
kesken kaiken. Kankaan han sai 
enolta ja pohjan teimrne vanhasta 
lakanakankaasta. Han pitaa kai-
kesta itse tehdysta, kertoo ADAM 

aiti, Outi. 
Eeva Heiskan ja Merja Val-

kosen mielesta vapaita tansseja 
olisi saanut harjoitella enemm.an. 
Heiskan pari Jouni Elfvengren 
kiitteli, ettei suurempia mokia 
kaynyt. 

- Tanssit menivat loistavasti. 
Harjoittelimme vahan, mutta 
olemme sere verran taitavia. Asen-
ne oli tarkein, totesi Mika Paaja-
nen. 

Kevaan ylioppilaskirjoituksiin 
osallistuu 36 abiturienttia. Kirjoi-
tukset alkavat 15.3. 

4.sczz 	 RANNASTE 



Joutokanava 

 

Wanhojentanssit 
radiosta 

Joutsan lukion Wanhojentans-
sit kuullaan suorana lahetyksena 
mylis radioaalloilla. Alajarvella 
toiTniva Jarviradio lahettaa puoli 
kanden aikoihin alkavat tanssit 
suorana lahetyksena. Jarviradion 
kuuluvuusalue Jyvaskylan lahetti-
men taajuudella 91,3 Mhz ulottuu 
ainakin h a laitteilla myos 
Joutsaari. j ;14 

Su 22.2. kto 18Wanhoien Tanssit luki 
Nauhoitettu 13.2. Kesto min 1 tunti. 	.7 
KID 19 katsaus Joutsan Fliihtioistafifz  

  

  

Pakkanenkaatr ei hintrnentanyt niiiden yllikuvassa karkkia jakavien abien rietnua. Oikealla olevassa 
kuvassa poseeraavat lukion kakkosluokkalaiset Tana Koskinen (vas) ja Anu Dufva, jpiden mielesta 
wanhojen tanssit menivett odotettua paretntnin. 841  -e y 



'albumin sotiemme veteraanit 
(avec/avustaja) kunniavieraiksi lukion 

•• 
ITSENAISYYSJUHLAKONSERITIIN 

pe 3.12.2004 klo 13.15 1ukione. 
Lukionopettajat ja oppilaskunta 	sat' 

Lukiolaiset 
muistivat 
veteraarei a 
konsertilla 
JOUTSAN LUKIOL4ISET pi-
tiviit itsendisyyspdivan 
perinteisen juhlokonsert-
tinso, johon oil erityisesti 
kutsuttu veteroanejo puoll-
soineen. Monipuolinen oh-
jelma koostui nun uudern-
mist° kuin vanhemmistakin 
koppaieisto. Kuvossa va-
semmaita Veli-Pekka Pretiki, 
Ruth Nissinen, Pam Viik-
mon Jo Eliso Dammert 

(A" Wiz-0 



11 Joutsan lukion ylioppilasjuh-
lassa lakitettiin 36 uutta ylioppi-
lasta perinteisin ja juhlavin me-
noin. Juhlassa kuultiin puheiden 
ja seremonioiden lisaksi lukiolais-
ten musiikkiosaamista ja ennen 
kaikkea kannustavia sanoja tuo-
reille ylioppilaille. 

Lukion rehtori Seppo Deger-
man muistutti juhlayleisoa omas-
ta ja ,monien muidenkin mielipi-
teesta: Joutsan lukio on hyva 
yleislukio, joka pystyy tarjoa-
maan hyvat evaat jatko-opintoja 
varten. 

— Lukio on myos luonut suhtei-
ta ymparoivaan yhteiskuntaan. On 
tehty opintokaynteja ja vierailuja 
yrityksiin ja oppilaitoksiin. Jokai-
nen opiskelija on jossain opinto-
jen aikana mukana jossain vierai-
lulla, kertoi Degerman. 

Kulunut vuosi oli lukiolle 
eraanlainen paanavaus maanpuo-
lustulcsen suuntaan Lukiolaisille 
jarjestettiin ensimmainen maasto-
taitokurssi yhteistyossa paikalli-
sen maanpuolustusjarjeston MPK 
ry:n kanssa. 

—  Kurssilla ei ole kysymys mi-
litaristisista taidoista vaan siella 
opeteltiin muun muassa luonnos-
sa selviyrymista ja ensiapua, tar-
kensi Degerman. 

Ens i vuonna lukiolla on edes-
sum opetussummiteirnan uudista-
minen. Samalla lukio on heitellyt 
yhteistyOverkkoja lahiseudulle. 

— Olemme yhdessa Korpilah--k 
den lukion kanssa miettineet mah-
dollisuuksia jarjestaa yhteisia 
kursseja uuden opetussuunnitel-
man hengessa, kertoi Degerman. 

Degerman arvioi, etta lulciolla 
on hyvat mandollisuudet jatkaa 
paikkakunnalla ainoana toisen as-
teen oppilaitoksena. 

Joutsan lukiossa lakitettiin viime 

— Joutsan kunta on erinomai-
sesti tukenut oman lukionsa toi-
mintaa. Kaiken kaikkiaan.lukiolla 
on sukteellisen hyvat toitninta-
edellytykset. Vaikka ikaluokat 
pienenevat, tnitaiin vaaratelcijoita 
ei ole nakyvissa, sen uskallan sa-
noa aaneen, painotti Degerman. 

Degerman rohkaisi lukiosta 
jatko-opintoihin lahtevia ylioppi-
laita. 

— Teilla on nyt takananne luki-
on antama yleissivistava opetus. 
Se antaa hyvat mandollisuudet 

lauantaina 36 uutta ylioppilasta. 

jatko-opinnoille. Ette ehka passe 
heti ensi yrittamalla opiskele-
maan, Aikaa kuitenkaan lartnistu-
ko. Muistakaa, etta peraananta-
mattomuus vie vaikka lapi har-
maan kiven. Ottakaa rohkeasti 
vastaan tulevaisuuden haasteet ja 
luottakaa itseenne, sanoi Deger-
man. 

MARIUCU PARKKONEN 

iRehtori Seppo Degerman lukion lakkiaisissa: 

Lukiolla on Joutsassa hyvat 15 ,/, -Ov  
tulevaisuuden mandollisuudet 

Tuoreilla ylioppilailla oli hymy herkassii, kun rehtori Seppo Deger-
man oli antanut luvan laittaa lakit piiiihiin. 

Joutsan seudun koulujen 
stipendit ja palkitsemiset 
kevaalla 2004: 
■  Joutsan Lukio: 

LC-Hartolan: Anu Dufva, Tan-
ja Jeppesen, Elina Virtakoivu. 

LC- Joutsan: Sami Malin, Jari 
Saltiola, Tiina Virtanen. • 

LC-Joutsa/Jousan: Risto Haa-
vistola, Joni Purojarvi, Marianne 
Rantanen, Tanja Seppala. 

LC-Luhangan oman alueensa 
ylioppilaille: Tuija Heinonen, 
Tero Inkeroinen, Ann-Man Lah-
de. 

Nordean: Noora Kokko, Mira 
Maunula, Johanna Salonen. 

OP-Nuorisopalldnto: Jari Sal-
tiola. 

Luhangan Osuuspankin: Elisa 
Dammert, Sari-Anna Karppinen. 

Sysman Sp Joutsan konttorin: 
Reetta Pankalainen. 

Joutsan Seudun Taideseuran: 
lukion logokilpailun voittaja Juk-
ka Olkkonen. 

Joutsan Seudun: Henriildca 
Koskenniemi. 

Lukion oppilaskunnan: Emmi 
Aarnio. 

Ida Kilpisen rahaston: Jouni 
Elfvengren, Marjukka Monto, Su- 

mola, Mirka Ulmanen, 

Ilona Viinamaki. 
Ita-Harneen: Annaliina Vekke- 

li. 
Joutsan Kirja- ja paperikaupan: 

Heini Suhonen. 
Joutsan Vesihuollon: Antti 

Huuskonen, Laura Saltiola. 
Pro Lingua -mitali: Una Vir-

tanen. 
Pro Mathematica-mitali: Antti 

Huuskonen. 
Kirjapallcinnot: 
Pohjola-Nordenin: Enni Raitti-

nen, Meri-Tuuli Ruuti, Juho Vai-
niomaki. 

Saksan liittotasavallan suurla-
hetyston: Tanja Jeppesen. 

Metsateollisuus r.y:n: Risto 
Haavistola, Tanja Seppala. 

Sverigekontakt i Finland rf: 
Pauliina Rantanen. 

Hufvudstadsbladet-lehti kesa-
si eximian tai laudaturin kirjoitta-
neille: Tanja Jeppesen, Marianne 
Rantanen, Jari Saltiola., Laura Sal-
tiola, Tanja Seppala, Heini Suho-
nen, Elina Virtakoivu, Tfina Vir-
tanen. 

Joutsan-Luhangan ylaaste: 
Luhangan OP:n Ryhtisormus: 

Mirka Puurula 9B. 
Sysman Sp: Kosti Takala 9A. 
Luhangan OP: 011i Kama 9C, 

Tommi Peltonen 9C. 
LC Joutsa: Susanna Vuorimaa 

9A, Elina Peltola 9B, Hanna 
Ramo 9C. 

Kuvataideseura: Helena Wye-
lin 9B. 

Nordea: Juha Haavistola 9A, 
Piia Lukkaroinen 9C. 

Joutsa OP: Tuomo Kamppinen 
9B, Vile Saarela 8A, Tanja An-
tinkaapo 8A, Riikka Talja 8A. 

LC Luhanka: Juuso Huuskola 
8C, Tuuli Viinikka 8C. 

LC Joutsa/Jousa: Annika 
Rantanen 7A, Minna Riihimaki 
7B, Sanni Tonteri 7B, Heli Kivi-
saari 7C, Silja Ojanen 7D. 

Joutsan Yrittajat ry: Minna 
Tuominen 8C, Henry Moilanen 
9A. 

Pohjola-Nordenin kirjalahjoi-
tukset: Mikko Huuskonen 9A, 
Kosti Takala 9A, Susanna Vuori-
maa 9A. 

Pohvinrinteen koulu: 
Hymypatsaat: 1 A Siiri Niemi-

nen, 1 B Tarn Saareke, 2 Reetta 
Metsanen, 3 A Eetu Salonen, 3 4 
B Kristiina Mikkola, 4 A Marika 
Valtonen, 5 Maiju Kauranen, 6 
Miska Meronen. 

Vuoden tytto- ja poikaurheili-
ja: Riikka-Liisa Rasanen 6, Lassi 

Saarela 6. 
Runoprojektin kirjapalkinnot: 

KAakkoisen Keski-Suomen las-
tenkulttuurin kiertokoulun runo-
projektin kirjapalkinto julkaistus-
ta runosta tai valokuvasta: Helja 
Virtanen 3 A, Sini Saareke 3 A, 
Jonna Keihasniemi 5, Fiia Suuro-
nen 5, Eppu Tarvonen 5. 

Stlpendit: 1 A Linda Heimo-
nen, 1 B Pauliina Baltzar, 2 Mari 
Kuisma, 3 A Riikka Lehmussaari, 
3— 4 B Aapo Laakso, 4 A Vilma 
Oksanen, 5 Maiju Kauranen, 6 
Erika Miettinen, Sesilja Lindell. 

Musiikki: 6 Mervi Monto. 
Tekninen tyo: 5: Juuso Halttu-

nen. 
Tekstiilityo: 6 Mari Lehmus-

saari. 
Myonteinen vaikuttaja: 6 Anni 

Nurminen 
SISU-stipendi: 3 A Eetu  Vai- 

niomaki. 
Ruskeala-stipendi: 2 Anna 

Tonteri 

Pappisen koulu: 
LC Joutsa: Timo Vepsalainen 5 

lk. 
LC Joutsa-Jousa: Juho Onali 6 

lk. 
OP: Aino Nummela 41k. 

Pappisen kylayhdistys: Pekka 
Nummela 21k. 

Hymyveistos: Aino Nummela. 

Mieskonmaen koulu: 
KSOP: Sanni Nieminen. 
Lions Joutsa: Antti Hokkanen. 
Lions Joutsa/Jousa: Erik Ran-

naste, Lauri Rannaste. 
Mieskonmden kylayhdistys: 

Markus Saari, Isannat (Toni An-
tinkaapo, 011i Pylsy ja Teemu Tii-
honen). 

Hymypatsas: Sanni Nieminen. 

Pynnelan koulu: 
LC Joutsa-Jousa: Janne Otava. 
LC Joutsa: Kirsi Kosonen 
Palkinto kuvataiteellisista ansi- 

oista: Tea Saltiola. 
OP-stipendi: Emma Niskanen. 

Angesselan koulu: 
Angesselan kylaseura: 011i 

Malin 1. 1k, Ville Lyytinen 3. lk, 
Riitu Pirkkalainen 3. lk, Maiju 
Huikko 6. lk. 

LC-Joutsa: Sonja Holtta 5.1k. 
LC-Joutsa/Jousa: Pyry Lavia 4. 

lk. 
K-S:n Osuuspankki, Joutsa: 

Jesse Soilu 6. lk. 
Hymypatsas: Mikko Malin 4. lk. 



yseista suuntaa Jyvaskylaan, ker-
too Joutsassa seka ylaasteella et-
ta oppilaanohjauksesta 
vastaava Leena Lahti-Markka-
nen. 

Norrnaali tilanne Joutsassa on, 
etta ikaluokasta puolet jaa luki-
oon ja loput jatkaa opintojaan 
muualla. 

Lahti-Markkanen arvioi, etta 
yksi taustateldjoista vol olla sett-
tulcunnan kova rakentamisbuu-
mi. Rakentamiseen Iiittyvat alat 
olivat kevaan yhteishaussa erit-
tain suosittuja. Myos ns. kak-
soistuticinto, eli mandollisuus 

suorittaa ylioppilastutkinto am-
mattitutkinnon lisaksi, houkut-
telee nuoria Jyvaskylaan. 

Joutsan lukio on tunnettu hy-
vana yleislukiona ja se on kuu-
lunut valtalcuruaallisesti kes-
kisuurten lukioiden joukkoon. 

Joutsan lukio on saanut jo 
vuosien ajan jonkin verran op-
pilastaydennysta myos Leivon-
maelta ja Luhangasta. Ikaluokat 
ovat kuitenkin varsin pienia 
naissa kunnissa. Lisalcsi Jyvas-
kylan imu tuntuu Leivonmaella 
viela vahvempana kuin Joutsas-
sa. 

toehtona yhteishaussa. 
Joel Vataja ei usko saavansa 

toita pelican merkonomin 
tutkinnon avulla. Hanelle 
kauppaopisto onkin valivaihe 
kohti ammattikorkeakoulua ja 
tradenomin tutkintoa. 

Joelilla lukio ei ollut lainkaan 
mukana jatko-opintojen vaih-
toehdoissa. 

Kumpikaan ei sano koke-
neensa lukiota rnitenkaan 

houkuttelevana vaihtoehtona. 
Kova lukeminen ja panttaarni.- 
nen eivat kiinnosta. 

- Tylsaa, samanlaista kuin 
peruskoulussa, Joel tarayttaa. 

Molemmat aikovat muuttaa 
syksylla Jyvaskylaan, jos vain 
asuntoasiat jazjestyvat Mytis 
halu vaihtaa maisemaa ja 
tutustua uuteen yrnparistoon 
vaikuttivat molempien paatok-
seen. 

Joutsalaiset Henriikka Norola ja Joel Vataja aloittavat syksylla opinnot Jyvaskylassa. Hain tekee valtaosa Joutsassa kevaalla peruskoulun pfiattaneesta ikaluokasta. 
KUVA: JUKKA NIKKO 

Lukio ei ole aina edes vaihtoehtona 

Taistelu oppilaista on kovaa 
Pailanteen itanuolen kunnissa 
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	lukiota. LUKIOT:  •idesta pienesta kunnasta oytyy yhteensa kolme mmota. 

vuosien kanssa. 
Sysma kuuluu ns. pienten lu-

kioiden joukkoon. Sysmaan 
Joutsan ja Hartolan kamppailu 
ei juurikaan vaikuta, sills ryhmat 
ovat jo vuosia koostuneet lahes 
pelkastaan pitajan omista nuo-
rista. 

Joutsassa sen sijaan tilanne on 
erikoinen. Ta11a tietoa syksylla 
opinnot aloittaa 32 oppilasta. 
Viime vuosina aloittava oppilas-
maara on ollut noir). 40:n Iciep-
pellia. 

joutsan lukion rehtori Seppo 
Degerman kertoo, etta hartola- 

JOUTSA, HARTOLA &AIL 
Jukka Huikko 	‘,23J 0 

Taistelu luldolaisista on kiristy-
massa Paijanteen itapuolella. 
Viiden kunnan alueelta 163rtyy 
perati kolme lukiota. Ikaluokat 
kuitenkin pienenevat kaikissa 
kunnissa ja alueella on aivan ai-
heellisesti herannyt keskustelu 
lukioiden tulevaisuudesta. 

Hartolassa ei ole varsinaista 
lukiota, vaan opetus annetaan 
Its-Hameen opiston lukiolinjal-
la. Lukio-opetus on aloitettu 
1987. 

Perinteisesti Hartolasta on 
suunnattu lukioon Joutsaan, 
mutta nykydan opisto kahmai-
see oman osansa paikkakunnan 
nuorista. Opiston rehtori Virve 
Mustonen myontaa, end Joutsan 
ja Hartolan valilla on kilpailuti-
lanne. 

- Tilanne pakottaa joka lu-
kion miettimaari omaa toimin-
taansa ja asemaansa. Mills toi-
mintaa kehitetaan ja kuinka op-
pilaita hankitaan. 

Mustonen uskoo, etta Harto-
Ian saavuttama, kohtalaisen vah-
va jalansija sailyy mytis jatkossa. 
Opistolia, ,laviatcrideh tatvrt-
see suorittaa Hartolassa vain 60 
kmrEa p a  dal arx  gallt.sysliiao 

ma mandollistaa mm. urheilun 
taysipainoisen harrastamisen 
opiskelun rinnaVia. 

- Mani suorittaa kuitenkin 
taydet 75 kurssia. Lisaksi meidan 
ylioppilaskirjoitusten tulokset 
ovat olleet erinomaisia. Vanho-
ja laudatur-arvosanoja olisi vii-
me kevaana ollut neljannes kai-
kista arvosanoista, rehtori Mus-
tonen kertoo. 

Kaksi muuta Hartolan etua 
ovat sen tarjoamat suorat vaylat 
yliopistoihin ja oppilasasuntola, 
jossa asurninen on taysihoito 
mukaan lukien oppilaille ilmais-
ta. Opiskelijoille jaa maksetta-
vaksi ainoastaan koulukirjat ja 
kotimatkat. Lukiolinjalla on 
mandollista suorittaa myos yli-
opisto-opintoja. 

Joutsalaiset 
vahissa Joutsassa 
Its-Harneen opiston lukiolinjan 
opiskelijamaarat ovat olleet hi-
taassa, mutta tasaisessa kasvus-
sa. Milan mennessa ensi syksy-
na opinnot on ilmoittanut aloit-
tavansa 16 nuorta. Mustonen ar-
vioi maaran nousevan la,helle 
30:a. Opisto el ole mukana yh- 

teishaussa, vaan oppilaita hy-
Vvaksytaan syksyyn asti kanden 
 viikon 

- Valtaosa opiskelijoista on 
hartolalaisia. Kunnan ulkopuo-
lelta tulevia on aina muutamia. 
He tosin ovat liikkuvaa poruk-
kaa ja vaihtavat kovin usein 
muualle ennen ylioppilaskirjoi-
tuksia. 

Sysman yhteiskoulun lukiossa 
odotetaan, etta syksylla opinnot 
aloittaa noin 25 opiskelijan suit-
ruinen ryhma. Yhteishaun kaut-
ta oppilaita hyvaksyttan 20. Op-
pilasmaara on linjassa edellis- 

laisia hyvaksyttyjen joukossa on 
perati 14. Maara on selvasti 
enemman kuin 
Ita-Hameen opiston lukiolinjas-
ta huolimatta, Joutsa tuntuisi 
olevan silti yllattavan vahva te-
lcijahartolalaisten. keskuudessa. 

Silmiin pistavad Joutsan lu-
kion oppilasmadra.ssa on vastaa-
vasti joutsalaisten vahainen 
maara. 

Rakentamisbuumi 
nakyy valinnoissa 
- Ammattikoulutuksen suosio 
yllatti tans kevaana. Valtaosa 

- Koulussa oli talvella kovat 
vaittelyt ammattikoulun ja 
lukion paremmuudesta, Hen-
riikka naurahtaa. 

Henriikka Norolalle hoitoala 
oli selvio jo entuudestaan. 
Vayla avaa mandollisuudet 
myos jatko-opintoihin, mikali 
sopivaa tyopaikkaa ei heti 
valmistumisen jaikeen loydy. 
Henriikalla Joutsan lukio oli 
vildentena, eli viirnelsena vaih- 

Joutsalaisnuoret Henriikka 
Norola, 15, ja Joel Vataja, 15, 
saivat tiedot kouluunpa.a.sys-
than. hiljattain. Henriikka 
aloittaa syksylla lahihaitaja-
opinnot Joelin tavoitteena on 
puolestaan merkonomin tut-
kinto. Yhdistava telcija kaksi-
kolla on, etta molempien kave-
ripiiri suuntaa syksylla kaytan-
nossa kokonaan Jyvaskylaan 
opiskelernaan. 

JOUTSA 
Jukka Huikko 

Joutsan-Luhangan ylaasteelta 
sai tans kevaand palstotodis-
tuksen 59 oppilasta. Tav -allisesti 
heista noin puolet on jatkanut 
opintojaan Joutsan lukiossa. 
Tama vuosi on polk.keulcselli-
nen. Peruskoulun paattaneista 
valtaosa jatkaakin opintojaan • 
Jyvaskylassa. 
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Tytot eivat tykkala kaahareista 
LIIKENNEVALISTUS:  Maanteilla kuolee vuosittain 90 nuorta. Siksi 
Liikenneturva herattelee koululaisia nyt shokkihoidoila. 

Liikenneturvan shokkikampanja pyrkk karmalsevuudellaan herattamaan nuoret ajalmaan Iiikenneturvallisuutta. WU: JUHA SINISALO LEI-MKUVA 

Maija Huikko ja Virpi Salonen 
menivat vakaviksi, kun 
Joutsassa kerrottiin 
liikenneonnettomuuksista 
tehostetuin keinoin. KUVA: AKI HEINONEN 

JOUTSA 1614 4. 79 
Aki Heinonen 

- Ilyi kauheaa. Pelottavaa ja jar-
kyttavaa, olivat nuorten kom-
mentit tiistaina Joutsan lukiossa, 
kun Liikenneturva esitti oppitun-
nin pituisen koosteen Shokki 
syntyy sekunnissa. Esitys oli jar-
kyttava ja konkreettinen osoitus 
tapahtumista, johon kaahaus ja 
humalassa ajo voivat johtaa. 

Joutsan lukiossa vakavoituivat 
myos 15-vuotiaat Maija Huikko 
ja Virpi Salonen. Liikenneturvan 
sanoma meni heille perille, vaikka 
kummallakin on yield vuosia ajo-
kortin saamiseen. Maija harkitsee 
mopon hankintaa, mutta Virpi py-
syttelee viela polkupyoran selassa. 

Kummatkin ovat toisten auto-
jen kyydissa varsin vahan, mutta 
sen he jo tietavat, efta kaahareis-
ta he eivat pida. 

Liikenneturvan kouluttaja, var-
kautelainen komisario Jyrki Haa-
pala tietaa, etta tytoilla on varsin 
suuri vaikutus poikien ajotyyliin. 
Vaikutus on kuulemma yleensd 
rauhoittava. 

Shokkihoitoa naissa Liikenne- 

turvan valistustilanteissa antaa 
oululainen Jarmo Tolonen, joka 
vammautui eraand elokuun yona 
vuonna 1998: mieli naksahti 
kanden promillen humalassa ja 
nuori mies tarttui auton rattiin. 

Eraassa kaarteessa auto sitten 
karkasi kasista ja Jarmon alake- • 
ho halvaantui onnettomuudessa. 
Pyoratuolista tuli hanelle 
nevaline koko loppuelamaksi. 

Liikenneturvan shokki-iskussa 

Jarmo Toloikertoo oman ta-
rinansa jarivien valokuvien 
kera. Esityskii nimenomaan 
karmaisevutaan herattamaan 
nuoret ajattaan liikennetur-
vallisuuttaAen tahtaa myds 

Jyrki Haapala lukiessaan vaka-
valla aanella poliisin esitutkinta-
poytakirjojen tietoja kandesta 
kaahauksen aiheuttamasta, nuor-
ten kuolemaan johtaneesta lii-
kenneonnettomuudesta. 


