
Joutsalainen Susanna Vuorimaa vietti kuukauden verran Ruotsissa Pohjola 
Nordenin stipendiaattina. 

Stipendiaatti Susanna Vuorimaa: 

"Kuukausi Ruotsissa oli 
mahtava kokemus" 
■ Joutsalainen Susanna Vuo-
rimaa vietti kuukauden verran 
Ruotsissa Pohjola Nordenin sti-
pendiaattina. Han kotoutui joulu-
kuussa takaisin 1ansinaapuristam-
me yhta mielenkiintoista koke-
musta rikkaampana. 

Joutsasta oli useita halukkaita 
lahtijoita, joista Susanna Vuori-
maa sitten valittiin. Yhtend vaati-
muksena oli etittain hyva ruotsin 
taito, mika kriteeri Vuorimaalla 
tayttyi taysin, silla hanen ruotsin-
sa arvosana on kymmenen. 

— Olen aina ollut ruotsin kie-
lesta kiinnostunut ja olen haaveil-
hut siita itselleni ammattia. En ole 
myaskaan koskaan Out main pit-
kaan poissa kotoa, joten sitakin oli 
kiintoisaa kokeilla, taustoitta luki-
on toisella luokalla opiskeleva 17- 
vuotias Susanna Vuorimaa. 

Valikoitu joukko nuoria mat-
kusti m arra skuus sa 20 hengen vah-
vuisena Tukholmaan. Siita joukko 
jakautui eri puolille Ruotsia. Vuo-
rimaan isantaperhe asui Mariesta-
dissa, joka sijaitsee Vanem-jarven 
rannalla noin 300 kilometric pad-
kaupungista lounaaseen. 

Isantaperheessa oli samanikai-
set kaksoset, tytto ja poika. Vuo-
rimaa opiskeli perheen tyton kans-
sa lukiossa samalla luokalla koko 
Ruotsissa viettamansa kuukau-
den. 

— Perheen diti oli syntydan suoN, 
malainen, mika yllatti taysin. Per-
heen tyttaren kanssa ajatusmaa-I 
ilmamme ja harrastukset kavivat 
hyvin yhteen. Vietimmekin va-
paa-aikamme paljon yhdessa kay-
den lenkilla, leffassa tai sitten vain 
katsottiin tv:ta. Arkielarna ainakin 
tassa ruotsalaisperheessa oli aika 
samanlaista kuin Suomessa. Ruo-
kailuajat kylla ihmetyttivat, siella 
saatettiin illalla syoda tuhti maard 
pihveja ja perunoita, kertoo Vuo-
rimaa. 

Muitakin suurempia ja pie-
nempia eroja loytyi. Lukion oppi-
lasmaard on Mariestadissa 1.000 
henkea. Ruotsissa lukioon on ni-
mittain yhdistetty ammattikoulun 
kurssit, mika tuo lisaa \faked opin-
ahjoon. Itse Mariestad on 24.000 
asukkaan paikkakunta. 

Oppilaan itsendinen tyosken-
rely knroctuu Ruotsissa. Onettaia  

antaa tehtavat tunnin alussa, jonka 
jai keen oppflaat siirtyvat lop 	ai- 
van muualle erityisiin tyoskente-
lypisteisiin. Oppilaan ja opettajan 
valinen suhde on siella pain paljon 
laheisempi, sits voi kuvailla Vuo-
.rimaan mukaan jopa kaverityyppi-
seksi. Sekin oli aluksi ihmeellista, 
etta laksyja tuli kovin vahan koti-
maan tyyliin verrattuna. 

— Lukiolainen voi itse valita 
kurssinsa. Aloitin ensin luonnon-
tieteellisella linjalla, mutta vaih-
doin sitten pois fysiikan ja kemi-
an, silla niiden opiskelu ruotsiksi 
oli aika vaikeaa, koska en ole taal-
lakaan niita juuri lukenut. Tilalle 
tuli saksaa, englantia, latinaa, es-
panjaa ja ranskaa. Ne olivat alka-
via kurssej a, ja varsinkin latina oli 
mielenkiintoinen kokemus. 

Opintojen taso oli jaljessa Suo-
mea. Nuoret opiskelevat Ruotsis-
sa aineita sellaisella vaikeustasol-
la, etta samanikaiset suomalaiset 
nuoret ovat ohittaneet sen jo nuo-
rempina. Mvos ruotsalaisten heik- 

ko tietamys naapurimaastaan y1- 
11.Affi. 

Saatettiin kysya, etta onko 
meilla mikroaaltouuneja. Presi-
denttia ei tunnettu, ei edes opet-
tajien keskuudessa, jotka hekaan 
eivat loistaneet Suomi-tietoudel-
la. Ruotsalaisilla ei ollut mitaan 
negatiivista sanottavaa Suomesta, 
vaikka taallahan kuulee haukut-
tavan ruotsalaisia milloin miksi-
kin. Tietysti paremmuudesta jaa-
kiekosta kylla puhuttiin, selvittaa 
Vuorimaa. 

Ruotsia Vuorimaa kertoi kayt-
taneensa rohkeasti virheita pel-
kaamatta. 

Englantiin en sortunut kertaa-
kaan, vaikka alussa nopeasta pai-
kallisten puheesta oli vaikea saada 
selvaa. Opin paljon uusia sanoja 
ja sain paljon uusia ystavia. Ko-
konaisuudessaan matka oli aivan 
mahtava kokemus, tiivistad Vuo-
rimaa. 

Janne Airaksinen 



Paakirjoitus 25.1.2006 

Remontissa monia 
mandollisuuksia 

Joutsan pitkaan odoteltu Koulumaen suurremontti on tiukasti 
suunnittelun alla. Ainakin yhta hartaasti odotettu liikuntasalin raken-
taminen alkaa kevaan aikana. Lukiota ryhdyttanee remontoimaan jo 
ensi vuonna ja loput Koulumaen remontit seuraavat perassa. Joutsas-
sa on siis tulossa historiallisen suuri kouluremonttien aika. Urakan 
suuruudenkin vuoksi on erittain tarkeaa, etta hankkeen suunnittelu 
tehdaan mandollisimman monipuolisesti eri tahoja kuullen. Toissa 
viikolla suunnitelmia esiteltiin koulujen henkilokunnalle, joka sanoi 
painavasti sanansa. Lopputuloksena palautteesta oli se, etta ainakin 
lukion osalta suunnitelmat menivat likimain uusiksi. Suunnitelmis-
sa nykyiseen juhlasaliin suunniteltua auditoriota °Haan nyt koko-
naan poistamassa, ainakin lukion tiloista. Koulujen remonteissa on 
tarkeinta, etta kouluissa opiskelevat ja tyoskentelevat saavat tarkoi-
tuksenmukaiset tilat. Muut kayttOtarpeet tulevat vasta listalla myti-
hemmin. 

Muitakaan kayttotarpeita ei kuitenkaan ole syyta unohtaa. Kou-
lumaen remontti mandollistaisi myos kunnollisen kulttuuritilan — siis 
auditorion tai vastaavan — rakentaminen kuntaan. Auditorio toisi riit-
tavat puitteet muun muassa teatterille ja musiilckiesityksille. Tallai-
sellekin tilalle on tarvetta, mita osoittavat muun muassa paikallisin 
voimin toteutetut musikaalit. Talla hetkella ei tallaiseen kayttOon so-
pivaa tilaa lahiseudulla ole. Auditorio voitaisiin sijoittaa lukion lii-
kuntasaliin, ylaasteen liikuntasaliin, tai vaikkapa valtion virastota-
lolle, kuten Marko Nikkanen ideoi oheisessa mielipidekirjoitukses-
saan. Liikuntavaki haluaa uudesta liikuntasalista huolimatta pitad 
myos lukion salin liikuntakaytossa. Kunnassa onkin nyt pohdittava, 
jaako kunnollisen kulttuuritilan rakentaminen tarvelistan hantapaa-
han. Joka tapauksessa kouluremontti antaisi mandollisuuden raken-
taa myos esittaville taiteille kunnolliset tilat. Tata mand4lisuutta ei 
pida heittaa menemaan ilman kunnollista pohdintaa. 

Markle Parkkon en 

Puheenvuoro 

Koulukeskuksen remontti 
ja auditorion paikka 
U "Koulumaen suurremontin" 
(Joutsan Seutu 18.1.2006) osal-
ta nain yksittaisen veronmaksaja-
kuntalaisen vinkkelista parit kom-
mentit. 

Lukion ja Yhtenaiskoulun ra-
kennuksiin suunnitellut peruskor-
jaustoimet ovat kiistatta tarpeel-
1isia. Hyva, etta "jalkinaytokses-
sa" keskeiset periaatteet laitettiin 
uusiksi ja suunnittelijoille annet-
tiin uudet ohjeistukset — kurssia 
reivattiin ihan oikeaan suuntaan. 
Auditoriota ei pida tehda lukiolle 
ja lukion liikuntasali tulee sailyt-
taa liikuntakaytossa mykis jatkos-
sa. Uusi liikuntahalli ei poista tata 
tarvetta. 

Lukion julkisivun saneerauk-
sessa on tandellista huomioida,  

etta vaikka kyseessa ei ulkoasul-
taan olekaan kaikkein "kaunein 
kukkanen", niin lukiorakennus 
edustaa hyvin oman aikansa ark-
kitehtuuria ja rakentamistyylia. 
Jalat kannattaa muutoinkin pitaa 
maankamaralla: mitaan jarjetonta 
ei tule ainakaan tieten tehda, kuten 
esimerkiksi purkaa pois askettain 
kovalla hinnalla saneeratut vessat. 

Mihinka sitten tuo ristiriitai-
sia tuntemuksia herattanyt audi-
torio, vai ei mihinkaan? Joutsan 
kunnan omistaman entisen Valtion 
virastotalon vesikatetta alusosi-
oineen jouduttaneen korjaamaan 
vanhoj en ve sivuotoj en j alj ilta. 
Jos auditorio halutaan, niin tassa 
yhteydessa se olisi toteutettavis- 

sa virastotalon aulatilaan. Seina-
rakenteiden purkamisella seka jo 
osin aulan korotettua katto-osaa 
laajentamalla ja mandollisesti yie-
ld korottamalla saataisiin oivalli-
nen kokoontumistila n. 100 — 150 
hengelle. 

Lisaksi tehdaan tarvittava si-
satilaremontti, jotta kaavailuissa 
ollut kunnan keskustoimiston ja 
teknisen toimiston siirto Liikekes-
kuksesta virastotalolle voidaan to-
teuttaa. Kunnan kaytosta vapautu-
via Liikekeskuksen tiloja tarjotaan 
vuokralle nykyisille virastotalon 
toimijoille. 

Marko Nikkanen 
Joutsa 



Valmistuneita 

■ Joutsalainen Merja Elina Saa-
rela on valmistunut Joensuun yli-
opiston kasvatustieteellisesta tie-
dekunnasta kasyatustieteen mais- 
teriksi. 	-2 	- L-74. 

Suunnittelu etenee 

Lukion juhlasalin 
yleisilme sailyy 

Lukion remontin suunnittelu 
eteni jalleen viime perjantaina. 
TyOryhma on saanut aikaan tar-
kennetun hankesuunnitelman, jota 
kunnanhallitus kasittelee seuraa-
valla viikolla. Hyvaksytty asia-
kirja lahetetaan laaninhallituksel-
le siunattavaksi valtionosuuksien 
mylintamista varten. 

Lukion juhlasalin suhteen on 
pdadytty pitamaan yleisilme ny-
kyisen kaltaisena. Juhlasalista aio-
taan poistaa pitkat puupenkkirivit. 
Niiden tilalle asennetaan yksittai-
sia kiinteita tuoleja noin 120-140 
kappaletta. Yliopiston tapaan tuo-
leihin kuuluu lappa, jonka istuja 
saa vedettya itselleen tyopoydaksi. 
Lattian muoto sailyy nykyisellaan 
viistona ennakkotiedoista poike-
ten. Pintamateriaalina on harkittu 
kivilaattaa. 

Nayttamoa laajennetaan sy-
vyyssuunnassa. Kaytannossa 
yksi tai kaksi nykyista penkkiri-
via poistetaan ja niilta vapautuva 
tila kaytetaan nayttamon hyvak-
si. Nayttamon etureunan muoto 

■ Joutsan lukion rem ontti nayt-
taisi tulevan hieman alkuperaisia 
arviointeja halvemmaksi. Joutsan 
kunnanhallitus hyvaksyi maanan-
taina lukion peruskorjauksen han-
kesuunnitelman, j onka kustan-
nusarvio on kalusteineen noin 3,2 
miljoonaa euroa. 

Tasta kunnan osuudeksi jai-
si hieman yli puolet eli noin 1,8 
miljoonaa. Alkuperainen kustan-
nusarvio oli noin 250.000 euroa 
enemman. 

Myonteista valtionosuuspaa-
Vista lukion remontista odotetaan 
melko tarkkaan vuoden paasta. 
Nain remonttityot paasisivat myos 
kayntiin noin vuoden paasta ke-
vaalla. 

Markku Parkkonen 

muuttuu nykyisesta suorasta j oko 
kaarevaksi tai kulmildcaaksi. 

Lukion liikuntasali sailyy luki-
on liikuntasalina. Nailla nakymin 
sinne ei suunnitella mitaan eri-
koisvarustusta kuten katsomoa tai 
siirrettavaa nayttamod. Liikunnas-
ta vastaavat ovat hahmotelleet rat-
kaisua, etta telinevoimistelu kes-
kitettaisiin lukion liikuntasaliin 
uuden hallin sijasta. 

Auditorio pysyy edelleen hau-
dassaan ainakin lukion osalta. Per-
jantaina kuultiin myos siivoushen-
kiloston ja huoltomiesten flake-
mykset heille tarpeellisten tilojen 
sijoittamista. Ylakerran luokkien 
seinia ei myoskaan olla purkamas-
sa. Luokkakoot sailyvat siis enti-
sellaan. 

Arkkitehti ja aineopettajaryh-
mat istuvat helmi-maaliskuussa 
pydrean poydan careen neuvot-
telemaan tarkemmista kaytannon 
jarjestelyista luokkien suhteen. 

Janne Airaksinen /5 1.S7 

Angesselan koulu 
lakkaa 2009? 
■ Joutsan koulukeskuksen re-
monftisuunnitteluun liittyvassa 
kouluverkkoselvityksessa tode-
taan, etta kunta aikoo lakkauttaa 
Angesselan koulun vuonna 2009. 

"Vuonna 2009 Angesselan 
koulupiiri liitetaan Pohvinrinteen 
koulupiiriin, mutta koulukeskuk-
sen peruskorjauksen aikana voi-
daan Angesselan koulurakennusta 
kayttad viela tilapaisesti opetus-
toimintaan", todetaan selvityspa-
perissa. Aiemmin on ollut tiedos-
sa, etta Angesselan koulu aiotaan 
lakkauttaa ennen vuotta 2010. 

Markku Parkkonen 

Valmistuneita 

Kylakouluille taas 
rehtorit • 

■ Mieskonmaen ja Angesselan 
kylakouluj en j ohtaj aop ettaj at ni-
metaan 1.8. Lukion koulujen reh-
toreiksi. Joutsassa on pitkaan ollut 
kaytanto, jossa opettajat ovat apu-
laisrehtoreita ja sivistystoimen-
johtaja on nimetty koulujen yhtei-
seksi rehtoriksi. 

Apulaisrehtorien toimenkuvat 
ovat olleet melko laajat, mutta 
heille on maksettu huomattavasti 
pienempad palkkaa kuin he saisi-
vat rehtoreina. Tilanne on koettu 
epaoikeudenmukaiseksi. 

Kunnanhallitus paatti nykyis-
ten apulaisrehtorien muuttami-
sesta rehtoreiksi ja varasi samalla 
kasvaneisiin palkkakuluihin syys-
lukukaudelde 5.000 euron lisamad-
rarahan. 

Markku Parkkonen 

Lukion remontin Py, 
kustannusarvio 	-C6  
aleni 3,2 miljoonaan 

■ Joutsalainen Susanna Liukko- 
nen on valmistunut Joensuun yli- 
opiston kasvatustieteellisesta tie- 
dekunnasta kasvatustieteen 

,5
mais- 

teriksi. 	- -4 

■ HannaMari Koivikko Luhan-
gasta on valmistunut Turun oike-
ustieteellisesta tiedekunnasta oi-
keustieteen kandidaatiksi/maiste-
riksi. 



Joutsan lukiosta 
32 ylioppilasta 

Joutsan seudun koulujen stipendit ja palkit 

■ Joutsan lukiosta valmistui tans 
kevhana. 32 ylioppilasta. 

Joutsan lukion uudet ylioppi-
laat kevat 2006: 

Ekroos Saara, Hokkanen Tomi, 
Hamalainen Tuomas, HoWA Jan-
ne, Jormanainen Jani, Karppi-
nen Sari-Anna, Kosonen Heik-
ki, Laakso Iina, Laattala Tommi, 
Leppanen Petteri, Mattila Maija, 
Maunula Mira,. Ohvo Ari Paa- 

YL1OPPILAAT 
JOUTSAN LUKIO: Sami Tommo-
la. 	P(/1-4. 

nanen Matti, Paappanen Markus, 
Peltonen Jaakko, Pihlaja Sant-
tu, Puhakka Jarkko, Puistovirta 
Noora, Pylsy Anna, Pankalainen 
Reetta, Raittinen Enni, Rantalai-
nen Elisa, Raman Kai, Riihiaho 
Jaakko, Ruuti Meri-Tuuli, Saare-
la Jussi, Salonen Johanna, Saltiola 
Juha, Suuronen Ilari, Vainiomaki 
Juho, Virtanen Tuomas. 

:15 27s" CC  

semiset kevaalla 2006 
Wilhelmiina Niininen 7 B, Anna Huus-
kola 7 B. 

Kuvataideseura: Joonas Saari 9 B. 
Joutsan Yrittajat ry: Maiju Kuitunen 9 
D, Aarne Liukkonen 9 B. Nordea: Taru 
Inkeroinen 8 C, Antti Hokkanen 7 C. 
Sokeain Lasten Tukisaatio: Niko Suti-
nen 7 .B. 

Pohjola Nordenin kirjalahjoitukset: 
Emmelie Huhtiainen 9 C, Heli Kivisaari 
9 C, Silja Ojanen 9 D. 

Pohvinrinteen koulu: 
LC-Joutsa-Jousa: Mikko Jarvelin 1, 

Nelli Heikkinen 2 A, Meri Pynnonen 
2 B, Santtu Moilanen 3 A, Anna-Sofia 
Leino 4. LC-Joutsa: Eppu Langstrom 
5 A, Nikojoel Markkanen 6 B. KSOP: 
Santtu Kilpinen 6 A, Vilma Oksanen 6 
A, Miikka Temonen 6 B (tekninen tyo), 
Tiia Leppanen 6 A (tekstiilityo), Mari 
Kuisma 4 (musiikki). 

Nordean lahjoittamat HymypatSaat: 
Topias Heino 1, Jaakko Lahti 2 A,, Suvi 
Hata 2 - 3 B, Helena Salonen 3 A, Mil-
ja Kuitunen 4, Essi Tarvonen 5.A, Veli- 

Joutsan lukio: _ 
Stipendit: LC-Hartolan: Tommi 

Laattala, Marjukka Tervala, Jukka Ma-
kinen, Jaakko Onali LC-Joutsan: Su-
sanna Vuorimaa, Mikko Huuskonen, 
Marjut Lehtonen, Hanna RamO, Vir-
pi Salonen. LC-JoutsalJousan: Janne 
HOltta, Johanna Salonen, Tuomas Vir-
tanen, Enni Raittinen. 

LC-Luhangan oman alueensa yli-
oppilaille: Sari-Anna Karppinen, Jaak-
ko.  Peltonen, Ari Ohvo, Petteri Leppa-
nen, Meri-Tuuli Ruuti. Luhangan OP:n: 
Sari-Anna Karppinen, Ari Ohvo. 

Sysman Sp. Joutsan konttorin: Kosti 
Takata. Joutsan Seudun: Reetta Panka-
lainen. Joutsan Kirja- ja paperikaupan: 
Jani Jormanainen. Joutsan Taidcscuran: 
Soile Virtanen. ita-Hameen: Iina Laak-
so. Lukion oppilaskunnan: Elina Hieta-
la. 

Mitalit ja, kunniakirjat: OP-Nuori-' 
.sopalkinto: Mira Maunula. Pro Lingua-
rnitali: Reetta Pankalainen. MAOL ry:n 
kemiakilpailu 9: sija: Kosti Takala. 

Kirjapalkinnot: Pohjola-Nordenin: 
Tanja Antinkaapo, Miikka Elfvengren, 
Outi Saarinen. Saksan liittotasavallan 
suurlahetyston: Ari Ohvo. Sverigekon-
takt i Finland rf: Heikki Kosonen. 

Lehdet: Hufvudstadsbladet ruotsista 
laudaturin kirjoittanei lie: Reetta Panka-
lainen. 

Joutsan-Luhangan yliaste: 
Sysman Sp: Koulun paras: Silja Oja-

nen 9 D. Luhangan OP:n ryhtisormus: 
Otto Takala 9 B. 

LC Joutsa/Jousa: Annika Rantanen 9 
A, Minna Riihimaki 9 B, Sanni Tonteri 
9 B, Heli Kivisaari 9 C, Soile Niinikos- 
ki 9 C. LC Joutsa: Tinja Hannikainen 8 
A, Lassi Saarela 8 A, Anni Nurminen 8 
B, Mari Puurula 8 B, Riikka-Liisa Ra-
sanen 8 B. 

Joutsa OP: Maiju Kauranen 7 A, 
Emilia Putkinen 7 A, Sonja HOltta 7 C, 
Sanni Nieminen 7 C. 

LC Luhanka: Ville Koskenniemi 7 
B, Juho Huuskola 7 C, Maija Pietila 8 
C, Johanna Vilkman 8 C. Luhangan OP: 

Matti Rasanen 5 - 6 B, Nyima Kolley 
6 A. 

Vuoden tytto- ja poikaurheilija: Su-
sanna Heikkinen, Jarkko Kosunen. 

Angesselka: KSOP: Sanni Niinikos-
ki 6.1k. 

LC-Joutsa: Mikko Malin 6.1k. LC-
Joutsa/Jousa: Pyry Lavia 6.1k. 

Angesselan kylaseura: Mikko Park-
konen 2.1k, Aleksi Koulunsarka 2.1k, 
011i Malin 3.1k, Maisa Huikko 5.1k. 

Hymypatsas: Kaisa Malin 1.1k. 
Klemettilan koulu: Ivar Haasian-

lahti 6.1k, Kalle Virtanen 6.1k, Saara 
Nurminen 2.1k. 

Koskikaran koulu: KSOP Leivon-
maen konttori: Tanja Liias 4.1k. Lei-
vonmaen Yrittajat ry: Eveliina Liias 
6.1k. MLL:n Leivonmaen osasto: Oona 

. Lignell 3.1k. Rutalanden kylayhdistys: 
Emma Ilmonen 2.1k. 

Hymypatsaat: Elina Liias 3.1k, Alek-- 
si Ilmonen 2.1k. 

Kurkiauran koulu: 
Vapo Oy: Tuomas Kosonen 6.1k, 

Tammuarven koulu: 
Vanhempaintoimikunta: Aurora 

• Weijo 1.1k, Jonna Kilpinen 2.1k, Anna 
Jarvinen 3.1k, Antti Karna 4.1k, Karolii-

. na  Heikkonen 5.1k, Aino Nummela 6.1k, 
Sanna Pietilainen 61k. 

Luhangan OP: Antti Jarvinen 1.1k, 
Hannu Kama 2.1k, Valtteri Peltonen 
3.1k, Hanna Jarvinen 4.1k, Miska Fron-
delius 5.1k, Elina Sipila 6.1k. Luhangan , 
Lions Ladyt: Saara Kolari 6.1k, Aino 
Nummela 6.1k, Sanna Pietilainen 6.1k, 
Elina Sipila 6.1k. 

Mariella Fredin 6.1k. KSOP Leivomna-
en konttori: Tommi Hatnalainen 6.1k. 
Leivonmden Yrittajat ry: Jami Nutn-
melin 6.1k. MLL:n Leivonmaen osasto: 
Nico Tarhanen 6.1k. 

Mieskonmien koulu: 
Kylayhdistys: Jonna Laitinen 2.1k, 

Henna Laitinen 5.1k. KSOP Joutsa: Jen-
na Ripatti 4.1k. LC-Joutsa: Ella Kuitu-
nen 6.1k. LC-Joutsa/Jousa: Otto Niemi-
nen 5.1k. 

Hymypatsas: Julia Pylvalainen 6.1k. 



411sAteit JOUTSAN LUKION 

LAKKIAIS- JA KEVATJUHLA 
LA 3.6.2006 KLO I 1.00 LUKIOLLA. 

,LyLIOPPILAIDEN LAHEISET TERVETULOA JUHLAANi 

Ylioppilaslakin 
alta kurkistetaan 
tulevaisuuteen 

Gaudeamus igitur, juvenes dum 
sumus!, kajahti jalleen viime lau- 
antaina Joutsan lukiolla. Varihan 
ylioppilaslaulun sanojen — 'pita- 
kaamme siis hauskaa kun viela 
olemme nuoria' — saattelemina la- 
kitettiin lukion lakkiais- ja kevat- 
juhlassa 33 uutta ylioppilasta. 

Ylioppilaat painoivat valkolakit 
padhansa ja saivat viimeiset evas- 
tykset rehtorilta elamaan. Rehtori 
Seppo Degerman kehotti uusia 
ylioppilaita luottamaan itseensa ja 
ottamaan tulevaisuuden haasteet 
rohkeasti vastaan. 

Rehtori muistutti puheessaan 
myos juhlayleisod siita, etta Jout- 
san lukio on tasokas yleislukio, 
joka antaa erittain hyvat lahtokoh- 
dat jatko-opintoj a varten. 

— Joutsan lukio ei ole kaperty- 
nyt itseensa vaan meilla on jatku- 
vasti suhteita ymparoivaan yhteis- 
kuntaan. Merkittavin avaus kulu- 
neelta lukuvuodelta lienee se, etta 
ryhdyimme Jyvaskylan yliopiston 
kanssa tekemaan yhteistyota vir- 
tuaalisen oppimisympariston luo- 
miseksi Leivonmaen kansallis- 
puistoon, toteaa Degerman. 

Seppo Degerman arvioi, etta 

Joutsan lukiolla on hyvat toimin- 
taedellytykset tulevaisuudessakin. 

— Joutsan kunta on suhtautunut 
myotamielisesta lukioomme. Tas- 
ta osoituksena on esimerkiksi se, 
end lukiorakennus tullaan penis- 
korjaamaan seuraavan lukuvuo- 
den aikana. Tallaisessa toimin- 
taymparistossa on helppo toimia 
koko opiskelevan seutukunnan 
nuorison hyvaksi jatkossakin, han 
painotti. 

Seppo Degerman uskoo, etta 
nykyinen ylioppilastutkinto vas- 
taa hyvin tyoelaman haasteisiin, 
niin nykyisten kuin tulevien tyo- 
maridcinoiden vaatimuksiin. 

— Varman tyOpaikan varaan ei 
voi enda tuudittautua, niin kuin 
esimerkiksi minun aikanani, mut- 
ta kekselias ja rohkea alansa am- 
mattilainen kylla loytaa leipa- 
puun. Hyva pohjakoulutus on pa- 
ras tae tyoelamassa selviamisesta, 
Degerman kannusti. 

Seppo Degerman vahvisti luki- 
osta j atko-opintoihin lahtevien yli- 
oppilaiden uskoa tulevaisuuteen. 

- Vaikka ette heti paasisi opis- 
kelemaan haluamallenne alalle, al- 
kaa antako ensimmaisen vastoin- 

kaymisen jalkeen periksi. Esteet 
on tarkoitettu voitettaviksi, sanoi 
Degerman ja toivoi lopuksi, ettei- 
vat kotiseudultaan opiskelemaan 
lahtevat nuoret koskaan unohtaisi 
juuriaan. 

Hurjaa ja helpottavaa. Sii- 
nä olivat kevaan tuoreen yliop- 
pilaan, joutsalaisen Sari-Anna 
Karppisen paallimmaiset tunte- 
mukset siita, etta ylioppilaskirjoi- 
tukset olivat ohi ja ylioppilasialdn 
sai painaa paahansa. Ylioppilaan 
puheen kevatjuhlassa pitaneella 
Karppisella ohi takanaan rankka 
kevat. 

- Kevat otti voimille, mutta 
kyl la sen jaksoi. Eihan sita kovin 
montaa kertaa kirjoiteta ylioppi- 
laaksi, han tuumaa. 

Sari-Annan mukaan ylioppi- 
laskirjoitukset rnenivat juuri niin 
kuin niiden pitikin menna. Oma 
taso sailyi hyvin ja arvosanoihin 
han on tyytyvainen. 

- Lukion kakkosluokalla ajat- 
teli, etta miten ihmeessa kirjoituk- 
sista oikein selvida, mutta sitten 
kirjoituksissa ei kuitenkaan edes 
jannittanyt. Ylioppilaskirjoituk- 



Lempimet kiitokset 
muistamisesta 

Ari Ohvo 

Kiitteen 
Jaakko Peltonen 
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Kiitos 
muistamisesta 
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KiltOS 
muistamisesta 

Petters Leppanen 

Suo-piirustuskilpailun parhaat palkittiin Kiitos 

Kiitos 
muistamisesta opor 

Jaakko Riihiaho  

■ Leivonmaen kansallispuiston 
Suoluonto-piirustuskilpailun par-
haat palkittiin viime viikolla Jy-
vaskylassa. Palkitut tyot pidetaan 
esilla kesan ajan Metsahallituk-
sen Leivonmaen kansallispuiston 
opastuspisteessa. 

Palkitut: 
Alle kouluikaiset ja alakoulu: 

1) Elias Liinamaa (12v.) Halssilan 
koulu, Jyvaskyla; Taneli Tenho 
(13v.) Halssilan koulu, Jyvaskyla; 
2) Pyry Nieminen (3. lk) Kurkiau-
ran koulu, Leivonmaki; 3) Anna-
Mari Tulkki (12v.): Halssilan kou-
lu, Jyvaskyla. 

Pyry Niemisen teoksessa tuo-
maristoa viehatti suolammen ran-
nan kuloheinan varit ja liike, kelo-
kakkarat j a kirkkaitten varien lois- 
to. . 

Kunniamaininnan saivat Outi 
Heinonen (5. lk) ja . Iida Sokkanen 
(6. lk) Kurkiauran koululta. 

Ylakoulu ja lukio: 1) Hanna 
Ramo (KV2), Joutsan lukio; 2) 
Sesilja Lindell (8E) Joutsan-Lu-
hangan ylaaste; 3) Linda Kuisma 
Joutsan lukio ja Annika Rantanen 
(9A) Joutsan-Luhangan ylaaste. 

Hanna Ramon teoksessa on 
"vetinen" suon tunnelma tavoitet-
tu hyvin. Sesilja Lindellin tyo on  

kokonaisvaltainen suon kuvaus. 
Linda Kuisman maalauksessa on 
tyypillinen suomalainen maise-
ma. Se on omaperainen ja rohkea, 
ilmava ja kauniin savyinen. An-
nika Rantasen tyossa on ylakul-
masta kuvattua, raikkaan varikas-
ta sadun ja realismin "Nalle Puh" 
-maailmaa. 

Nayttelyyn valittiin Joutsan-
Luhangan ylaasteelta ja Joutsan 
lukiosta Heta Heinon, Marianna 
Milian, Salla Lahteen, Miska Me-
rosen, Joonas Saaren ja Marjukka 
Takalan tyot. 

Valokuvat: 1) Manila Fredin, 
Kivisuo, Leivonmaki. 

Marillan kuvasarjassa on tavoi-
tettu hyvin talvinen tunnelma ja 
otokset ovat teknisesti hyvin on-
nistuneita. 

Kunniamaininnan valokuvasar-
jassa saivat Oskari ja Elina Liias 
Rutalandelta. 

Erityispalkinto: Koskikaran 
koulu, Rutalahti. Koskikaran kou-
lulaisten Suojuttuja-lehdessa on 
kuvitusta, tarinaa, runoa ja sarja-
kuvaa Tuomarison mielesta leh-
ti on "Oscar-palkinnon" arvoinen 
ryhmatyon voimann5yte, kuvituk-
seltaan hyvat4g. kokonaissisallol- 
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Kannettavi-a 
tietokoneita 
lukiolaisille 
■ Joutsa hankkii lukiolaisilleen 
kannettavia tietokoneita. Sivis-
tystoimenjohtaja Jorma Makisen 
mukaan syyslukukauden alkupai-
vina saa ensimmainen joukko 40 
kannettavaa kayttoonsa. 

Tahan liittyen lukion opettajat 
osallistuvat Centraali-projektiin 
lukuvuonna 2006-2007. Hanke ta-
voittelee opetus- ja kurssitoimin-
nan laajentamista seka verkosto-
koulutuksen kehittamista. Oppi-
laitoksen osallistuminen maksaa 
1.500 euroa. $ 

ja ne Airaksinen 

y,- Joutsa ja 	i 
06 

Hartola ryhtyvat 
kayttamaan 
yhteisia opettajia 
■ Joutsan ja Hartolan kunnat al-
kavat kayttaa oppilasmadrien va-
henemisesta johtuen opetukses-
saan yhteisia opettajia. Joutsan 
sivistyslautakunta hyvaksyi vii-
me kokouksessaan kuntien valisen 
sopimuksen yhteisten opettajien 
kaytosta. 

Tulevana lukuvuonna on suun-
niteltu yhteistyota kanden opetta-
jan osalta. Tarkoituksena on, etta 
lukion ranskan ja saksan kielen 
lehtori Marja 011ilainen opettaa 
Hartolan Tainionvirran koulul-
la kaksi viikkotuntia ranskaa, ja 
tuntiopettaja Mikko Paappanen 
opettaa Tainionvirran koululla 
kymmenen tuntia poikien liikun-
taa. 

Katariina Rannaste 



Aherrus alkaa 
tanaan Joutsassa 

vH?"  

Ma 21.8. lihapyorykat, 
kastike, perunat. Ti 22.8. tomaat-
tikala, muusi. Ke 23.8. makka-
rakeitto, juustoleipa, hedelma. 
To 24.8. lasagne, lammin kasvis. 
Pe 25.8. karjalanpaisti, perunat. 
Joutsa: Ma 21.8. paprikainen li-
hapata, riisi, kasvis. Ti 22.8. kala-
keitto, ruisevas, kiisseli. Ke 23.8. 
broileripatukat, perunat. To 24.8. 
pinaattiohukkaat, kinIcku-kasvis-
salaatti. Pe 25.8. jauhelihakastike, 
perunat. 

Opetusta remontin 
jalkeen vain 	tj 
Mieskonmaella ja 130. 
koulukeskuksessa 06 
Yhtendiskoulua 
suunnitellaan 
Joutsassa 
■ Joutsassa j atketaan valmi steluj a 
yhtendiseen perusopetukseen siir-
tymiseksi. Yhtenaiskoulun toimin-
nan jarjestamiseen liittyy olennai-
sesti koulukeskuksen peruskorja-
us, joka nyt on suunnittelun alla. 
Peruskorjauksen suunnittelun lah-
tokohtana on, etta Joutsan-Luhan-
gan ylaasteesta ja Pohvinrinteen 
koulusta muodostetaan hallinnol-
lisesti yksi oppilaitos, joka kasit-
tad vuosiluokat 1-9. 

Yhtenjiskouluun on tarkoitus 
siirtya siina vaiheessa, kun kou-
lutilat on peruskorjattu. Myos esi-
opetuksen siirtyminen koulukes-
kukseen tulee ajankohtaiseksi sa-
maan aikaan. Peruskorjaus on tar-
koitus aloittaa vuonna 2009. 

ja Luhanga,s/la 
• Joutsan j a Luhangan koululaiset 14 kap aletta. 
aloittavat vuoden aherruksensa  ta-
naan keskiviikkona. Syyslukukau-
si paattyy 22. joulukuuta ja kevat-
lukukausi alkaa jo tammikuun 2. 
paivana. Syyslomaa alueen koulu-
laiset viettavat viikolla 42 eli lo-
kakuun 16. j a 20. paivan valilla. 

Pohvinrinteen koululla Joutsas-
sa opiskelee alkavana lukuvuon-
na kaikkiaan 164 oppilasta, joista 
ekaluokkalaisia 17. 

Angesselan oppilasmaara on 
19, joista ekaluokkalaisia on 4. Li-
saksi  koululla kay esi-
kouluryhmassa kolme lasta eli ko-
konaisvahvuus on 22 oppilasta. 

Mieskomden koulun oppilas-
vahvuus on 35 oppilasta, joista 
esikoululaisia on kolme. Mieskon-
maen koulun ekaluokalla aloittaa 
tana syksyna nelja. oppilasta. 

Joutsan-Luhangan ylaasteella 
7-luokan aloittavia oppilaita on 
65, oppilasmadra yhteensa 175. 
Lukiossa aloittaa 39 opiskelijaa, 
yhteensa lukion oppilasmaArd on 
115. 

Lisalcsi Paivakoti Rollin esi-
koulun on aloittanut 24 lasta. 

Klemettilan koulun oppilaat 
aloittavat koulutyonsa vanhoissa 
tiloissa, mutta heti Luhangan Icy-
latalon valmistuttua eli mandolli-
sesti jo kevatlukukauden alkaessa 
on edessa muutto uusiin tiloihin. 
Klemettilan koululla on Una lu-
kuvuonna yhteensa 18 oppilasta, 
joista ekaluokkalaisia kaksi. 

Ruokalistaii  

Luhankaan Tammijarven 
koululle on ilmoittautunut yhteen-
sä 72 oppilasta neljan eri kunnan 
alueelta. Tammijarven oppilaista 
ekaluokkalaisia on kuusi. Luvus-
sa ovat mukana myos eskarit, joita 
koululla on ensi vuonna yhteensa 

Sivistys- 
lautakunrialta 7 t9 

esitys ensi vuoden 
talousarvioksi 
■ Joutsan sivistyslautakunta on 
vahvistanut ensi vuoden toimin-
nalliset tavoitteet ja laatinut ta-
lousarvioehdotuksensa vuodelle 
2007. 

Ensi vuonna opetusta annetaan 
Angesselan, Mieskonmaen ja Poh-
vinrinteen kouluissa seka Joutsan-
Luhangan ylaasteella. Toimin-
takatteeksi peruskoulujen osalta 
esitetaan 2.787.000 euroa, mika 
on noin 180.000 euroa enemman 
kuin kuluvan vuoden toimintaka-
te. Sivistyslautakunta huomaut-
taakin talousarvioehdotuksessa, 
etta kuluvan vuoden talousarvion 
toimintakate ei riita kattamaan pe-
ruskoulun 

 
 kaikkia kaytttimenoja. 

Koulukeskuksen keskuskeitti-
on toimintakuluiksi ehdotuksessa 
merkittiin 203.850 euroa, mild on 
lahes saman verran kuin kuluvan 
vuoden talousarviossa. Ensi vuon-
na peruskorjauksen ykktisvaiheen 
yhteydessa tullaan uusimaan kou-
lukeskuksen ruokasalin kalusto. 

Lukio-opiskeluun on ensi vuon-
na tarkoitus panostaa. Kunta kor-
vaa pitkamatkaisille opiskelijoille 
koulumatkan omavastuuosuuden 
sek5 luovuttaa kaikille lukio-opis-
kelunsa aloittaville kannettavan 
tietokoneen. Lukion ensi vuoden 
toimintakatteen on laskettu olevan 
798.600 euroa. 

Koulukeskuksen tilat on 
tus peruskorjata kokonaisuudes-
saan. Joutsassa on oppilasmaariin 
linden runsaasti koulutiloja, joten 
sivistystoimen kannanoton mu-
kaan olisi mandollista sijoittaa ti-
loihin myos muuta soveltuvaa toi-
mintaa, esimerkiksi kuntosali tai 
lasten paivahoitotiloja. 

Suunnitelmissa on, etta koulu-
keskuksen peruskorjauksen jal-
keen, viimeistaan yhtenaiskouluun 
siirryttaessa, Angesselan koulu 
olisi lakkautettu. Opetusta annet-
taisiin nain ollen vain Mieskon-
maen koulussa ja koulukeskukses-
sa toimivassa yhtenaiskoulussa. 

Anne Parviainen 
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Koulutoimessa jaetaan 
niukkuutta 
■ Joutsan kunnanhallitus myonsi 
maanantaina sivistyslautakunnalle 
104.000 euron suuruisen ylitysoi-
keuden kuluvan vuoden talousar-
vioon. Ylitysoikeus on suunnattu 
kaytettavaksi peruskoulujen hen-
kilostokorvauksiin. 

Ylitysoikeus ei kuitenkaan riita 
paikkaamaan sivistystoimeri mad-
rarahojen niukkuutta. Sivistyslau-
takunta paatti jo heinakuussa pi-
tamassaan kokouksessa pienentaa 
peruskoulujen tuntikehysta yh-
teensa 33 viikkotunnilla. Ylaas-
teen tuntikehyksesta leikataan 20 
viikkotuntia, Pohvinrinteen kou-
lun tuntikehyksesta 10 viikkotun-
tia, Angeiselalta kaksi ja Mies- 

konmaen koululta yksi viikko-
tunti. Tuntikehyksen leikkauksilla 
saavutetaan yhteensa noin 4.400 
euron kuukausittainen saasto hen-
kilostbkuluihin. Sivistyslautakun-
nan paatoksessa todetaan, etta 
tuntikehysten leikkaukset perus-
tuvat paaasiassa pienentyneisiin 
oppilasmaariin. Talta osin niita 
pidetaan luontevana tapana saada 
aikaan saastoj a. 

Lisaksi Joutsan sivistyslau-
takunta on paattanyt, etta kaikki 
koulut voivat tehda syyslukukau-
della ainoastaan toimintansa kan-
nalta valttamattomia hankintoj a. 

Anne Parviainen 

Lukiolaisten 
kayttoon 40 
kannettavaa 
■ Joutsan sivistyslautakunta on 
paattanyt hankkia lukiossa opin-
tonsa aloittavien uusien oppilai-
den kayttoon 40 kannettavaa mik-
rotietokonetta. Koneet hankitaan 
DELL Finlandilta. 

Tietokoneet hankitaan oppilai-
den kayttoOn leasing-rahoituksel-
la. Konehankinnoista aiheutuvat 
kustannukset ovat noin 300 euroa 
vuodessa konetta kohden laskettu-
na. 

Anne Parviainen 
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Vaitoksia 

Joutsalaissyntyinen Eeva Man-
tymaki (os. Nurmi) on vaitellyt 
tohtoriksi 26.8.2006 Tampereen 
yliopiston yhteiskunnallisessa tie-
dekunnassa aiheesta Hyvinvointi-
valtio eetterissa — Yleisradion ra-
kentuniinen po ulaarien diskurs-
sien kentilla. S , C  c, 
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Lukion juhlasoliin tulee remontin myota 122-paikkainen suuropetustila. Liikuntasali jaa edelleen Iiikuntakayt-
toon.Opettafien tyotiloihin tutee muutoksia. 

Opetus siirtyy valiaikaisesti OpintolaanN 

Lukion remontti alkaa 
puolen vuoden kuluttua 
■ Joutsan lukion remontin suun-
nittelu on edennyt siihen pistee-
seen, etta tarkka aikataulu alkaa 
jo hahmottua. Uudistusty8 kayn-
nistyy mills nakymin helmikuus-
sa 2007. Oppilaat siirtyvat valiai-
kaisesti Opintolaan, johon lukion 
toiminta keskitetaan "evakkotai-
pal een" ajaksi. 

Lukion rehtori Seppo Deger-
man kertoo, etta remontin tulisi 
valmistua marraskuussa 2007. 

— Kansalaisopiston tilat Opin-
tolassa tyydyttavat paaosin lukion 
tilatarpeet. Muina tiloina kaytam-
me karajasalia ja valtuustosalia. 
Alustavasti on puhuttu myos seu-
rakuntasalista. Lukion ruokasali 
jãä ruokalakayttoon koko remon-
tin ajaksi, huomauttaa Degerman. 

Tilapaisratkaisuihin on sopeu-
duttava muutaman vuoden ajaksi, 
sills lukion remontin jalkeen on 

Imuiden Koulumden rakennusten 
moro. 

Kun uudistuksia landetaan 
kaymaan lapi alakerrasta lahti-

! en, nun nykyisesta ruokasalista 
ja naulakkotilasta tehdaan yhte-
nainen avoin tila. Kiintea naita 
tiloja yhdistava seina puretaan ja 
tilalle asennetaan liukuovityyppi-
nen ratkaisu. Naulakot uusitaan. 
Nykyinen musiikkiluoldca siirtyy 
ylaasteelle. Sen ja opo-tilan pai-
kalle tehddan kotitalousluokka. 
Hissikuilu saa alkunsa ruokalan 
kulmasta. Seka tyttojen etta poi-
kien pukuhuoneet suihkutiloineen 
sijoitetaan myos alimpaan kerrok-
seen. 

Kerrosta ylemmas noustaessa 
eteen tulee lukion juhlasali, jota 
papereissa nimitetaan suuropetus-
tilaksi valtionosuuksien vuoksi. 
Penkit vaihtuvat 122 yksittdiseen 
tuoliin. Nayttamo laajenee penkki-
en suuntaan. lime tulee sailymaan 
jota kuinkin nykyisena, mutta pin-
nat ja varitys uusitaan. Luokat 
saavat desibeliovet, minks pitaisi 
mandollistaa joidenkin yleisOtilai-
suuksien pitamisen samaan aikaan 
opetuksenkin kanssa. 

Liikuntasali sailyy entisena. 
Voimistelua keskitetaan siihen 
yhd enernman palloilulajien siirty-
essa uuteen liikuntahalliin. Luok- 

Lien kokoja ei muuteta, vaikka 
arkkitehdilla oli aluksi halua kaa-
taa seinia. Opettajainhuone siftre-
taan nykyisen kirjaston paikalle. 
Nykyinen opettajainhuone jae-
taan kolmeen erillisen tyliskente-
lytilaan, muun muassa kansliaa ja 
rehtoria varten. 

Kielten Iuokkaan tulee kir-
jasto. Kielia opiskellaan jatkossa 
kerrosta ylempana. Kolmanteen 
kerrokseen keskitetaan lukion ja 
ylaasteen luonnontieteiden opis-
kelu. Muutenkin lukion tiloja hyo-
dynnetaan yha enemman ylaas-
teen opetuksessa. 

Kalusto uusitaan kokonaan 
pulpetteja mytiten. 

Lukion uudistaminen maksaa 
rakennustoiden osalta 2.660.000 
euroa ja varustamisen osalta 
199.300 euroa. Valtionosuuteen 
hyvaksytyt kustannukset ovat 
2.859.300 euroa. Tasta summasta 
olisi siten luvassa puolet valtion-
osuutta, mutta pdatokset rahasta 
tehdaan vasta huhti-toukokuussa 
2007. 

Valtion ei uskota syovan sa-
naansa, sills hankkeen laajuus on 
vahvistettu ja se on valtion rahoi-
tussuunnitelmassa. Sen vuoksi si- 

vistyslautakunta rohkenee esittaa 
kunnanhallitukselle toiden aloitta-
mista jo helmikuussa. 

Muutenkin hallitus padsee poh-
timaan uuden rakennuttamistoimi-
kunnan kokoonpanoa. Suunniite-
lutoimikunta on tyonsa tehnyt, ja 
uusi toimikunta alkaa valmistella 
tarkempia aikatauluja ja tarjous-
Idlpailua rakentajien suuntaa. Si-
vistystoimenjohtaja Jorma Maki-
nen uumoilee, etta tarjouskilpailu 
on ajankohtainen loppuvuoden ai-
kana. 

Janne Airaksinen 



Lukion 
rakennuttamis- 
tyoryhma valittiin 
■ Lukion peruskorjaussuunnitel-
ma on hyvaksytty Joutsan kun-
nanhallituksessa. Rakennustoiden 
uskotaan alkavan helmikuussa 
2007. Peruskorjausta varten maa-
nantain kokouksessa valittiin ra-
kennuttamistyoryhma. 

Tyoryhman puheenjohtajana 
toimii Harri Nissinen. Kokoon-
panoon kuuluvat lisaksi Jorma 
Makinen, Antero Korb onen, 
Marjatta Saarinen, Jaana Saa-
rela, Jari Reponen, Veikko Sa-
komaa iaMartti Kuitunen. 

4N..04- Janne Airaksinen 

Lukioremontin 
valtionapu 
varmistui 
■ Joutsan lukioremontin valtion-
apu on kaytannossa varmistunut. 
Opetusministerio on vahvistanut 
valtakunnallisen koulurakentami-
sen rahoitussuunnitelman, jossa 
on mukana myos Joutsan lukion 
remontti. Joutsan lisaksi Keski-
Suomesta listalla oli ainoastaan 
Viitaniemen koulun peruskorjaus. 

Lukion remontin kustannusar-
vio on noin 3,2 miljoonaa euroa. 
Valtionapua hankkeeseen tulee 
pupkt kustannuksi sta. 

' j 	(+Iaticku Parkkonen  

Nettikysely 

Syysloma cif)  
sopivan pituinen 
■ Ylivoimainen enemmisto eli 
64,6 % nettikyselyn vastaajista 
piti koulujen syyslomaa sopivan 
mittaisena. Aivan turhana syys-
lomaa piti 17,0 % vastaajista. Pi-
dempaa lomaa kaipasi 11,6 % ja 
lyhyempaa 6,8 %. 

Vastaajan kommentti: 
Syysloma on sopivan mittainen 

ja sopivaan ajankohtaan. 
Pienen koululaisen aiti 

Virtuaalisuolle 
kuntarahaa 
■ Leivonmaen Virtuaalis- uo-hank-
keelle on myormetty kuntarahaa. 
Leivonmaen kunnanhallitus paat-
ti 2.000 euron kuntarahaosuuden 
myontamisesta kokouksessaan 
maanantaina. 

Virtuaalisuo-hanke on kaksi-
vuotinen yhteishanke, jonka tar-
koituksena on kehittaa virtuaali-
suohon liittyva oppimisymparisto. 
Oppimisymparistoa suunnitellaan 
toisen asteen oppilaitosten kanssa. 
Hankkeessa ovat mukana muun, 
muassa Leivonmaen, Joutsan — a 
Lu angan nnat Jputsan lukion 
kautta seka Jyvaskylan yliopisto, 
joka hallinnoi hanketta. 

457i, 'OCAn ne Parviainen 

Lukion peruskorjaus 
urakat asiantuntij a 
lausunnoille 

Kouluj en tyliajoista 
paattis Joutsassa 
■ Joutsan koulujen syyslukukau-
si alkaa ensi syksyna maanantai-
na 13. elokuuta ja paattyy lauan-
taina 22. joulukuuta. Syysluku-
kauden 2007 katkaisevat viikon 
mittainen syysloma 15.-19. loka-
kuuta ja itsendisyyspaivan j alkei-
sena perjantaina eli 7. joulukuuta 
pidettava lomapaiva. Lauantaina 
8. syyskuuta Joutsan kouluissa on 
tyopaiva, jota vietetdan ulkoilun 
merkeissa. 

Kevatlukukausi alkaa vuonna 
2008 loppiaisen jalkeen eli maa-
nantaina 7. tammikuuta. Paattajai-
set pidetaan toukokuun 31. paiva-
na. Talvilomaa vietetailn 25. hel-
miku.uta alkavalla viikolla. 

Joutsan sivistyslautakunta Oat-
ti lukuvuoden 2007-2008 tyoajois-
ta kokouksessaan viime viikolla. 

Anne Parviainen 

■ Lukion rakennusurakasta paate-
taan Joutsan kunnassa poikkeuk-
s e 11 i s en laaj an as i antuntij aharkin-
nan perusteella. Joutsan tekninen 
lautakunta paatti viime viikolla, 
etta peruskorj aushankkeen urak-
katarjoukset pisteytetaan viidella 
ulkopuolisella asiantuntijalla tar-_ 
j ous as iakirj oj en perusteella . 

— Jatevedenpuhdistamon koh-
dalla kaytettiin vain yhta ulko-
puolista asiantuntijaa ja siita nousi 
haloo. Nyt lautakunta halusi, etta 
urakkavalinta on varmasti puo-
lueeton. Muun muassa Tiehallin-
to kayttaa viitta eri asiantuntijaa 
urakkapisteytyksessa, kertoo tek-
ninen johtaja Antero Korhonen. 

Lautakunta paatti, etta perus-
korjaus toteutetaan niin sanottuina 
jaettuina urakoina. Rakennusura-
koitsija toimii paaurakoitsijana ja 
kunta teetattaa rakennusurakkaan 
alistettuina sivu-urakoina 
vesi- , ilmastointi-, automatiikka-
ja sahkiity8t. Kunta solmii urak-
kasopimukset sivu-urakoitsij oi-
den kanssa. 

Urakoitsijat valitaan kunnan-
hallituksen hyvaksymien valmii-
den suunnitelmien perusteella 
j arj estettavalla urakkaki 1p ailull a. 
Urakoitsijoiden valinnassa kayte-
taan tarjoushintaan, vertailuhin-
taan, toiminnallisuuteen, ammat-
titaitoon ja resursseihin seka laa-
tujarjestelmaan perustuvaa pistey-
tysta. Eri ominaisuuksien paino-
arvot ilmoitetaan urakkatarjous-
pyynnon yhteydessa tarjoajille. 

Tarjouspyyntoihin lisataan val-
tionapua koskeva ehto, joka oi-
keuttaa hylkaamaan kaikki tar-
joukset, jos hankkeelle ei myon-
neta valtionapua haetun suurui-
sena. Tekninen lautakunta valit-
see urakoitsijat kokouksessaan 
4.12.2006. 

Lukioremontin kustannusarvio 
on noin 2,86 miljoonaa euroa, jos-
ta puolet saadaan valtionapuna. 

Markku Parkkonen 
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Remontti alkuun aikataulussa? 

Lukion urakoista 
neuvotellaan yield 
urakoitsijoiden kanssa 
■ Joutsan kunnanhallitus paatti 
maanantaina aanestyksen jalkeen, 
etta lukion urakat kaydaan yield 
lapi teknisella osastolla ja urakoit- 
sijoiden kanssa kaydaan tarkenta- 
via neuvotteluja urakoista. Taman 
jalkeen rakennustoimikunta voi 
pohtia, loytyyko urakoista kohtia, 
joita karsimalla paastaisiin alku- 
peraiseen 2,5 miljoonan urakka- 
kustannusarvioon. Mikali karsit- 
tavaa loytyy, saatetaan remontti 
paasta aloittamaan alkuperaisessa 
aikataulussa maaliskuun alussa. 

Tekninen lautakunta oli aiem- 
min esittanyt kunnanhallituksel- 
le, did urakkatarjoukset hylattai- 
suin, koska kokonaisurakkasum- 
ma uhkasi nousta 2,8 mi1joonaan 
euroon. Lautakunta olisi halunnut 
palauttaa hankkeen suunnittelutoi- 
mikunnalle uuteen valmisteluun. 
Tama ()Hsi merkinnyt uutta urak- 
kakilpailua ja remontin aloittami- 
sen siirtymista loppukevaaseen. 

Paaurakasta saatiin vain yksi 
tarjous Insinoorityo Hentinen Oy: 

Tarjoushinta ohi 2,0 miljoo- 
naa, kun hankesuunnitelmassa 
paaurakkaan ohi varattu 1,64 mil- 
joonaa. Sahkourakasta saatiin nel- 
ja tarjousta, joista pisteytyksessa 
edullisimmaksi tuli Tekmanni Oy: 
n 249.000 euron tarjous. Hanke- 
suunnitelman ma.ararahavaraus 
sahkourakkaan o1i 372.000 euroa. 
Lam* ja vesiurakasta kunta sai 
viisi tarjousta ja pisteytyksen pe- 
rusteella edullisin ohi Tekmanni 
Oy:n 252.600 euron tarjous. Mad- 
rarahavaraus lamp& ja vesiurak- 
kaan ohi 148.000 euroa. limas- 
tointi- ja automatiikkaurakasta tuli 
kaksi tarjousta, joista edullisim- 
maksi pisteytettiin KS Kitek Oy:n 
298.500 euron tarjous. Maararaha- 
varaus tahan urakkaan ohi 320.950 
euroa. 

Todelliset urakkahinnat heitti- 
vat siis rakennuttaj akonsultin te- 

kemista maararaha-arvioista 7-70 
prosenttia. 

Kunnanhallituksessa jouduttiin 
adnestamaan tarkentavista neu- 
votteluista, koska nelja kunnan- 
hallituksen jasenta olisivat halun- 
neet siirtaa koko asian kasittelya. 
Siirron kannalla olivat Jari Re- 
ponen (kok.), Salme Ruuth-Pe- 
rata (kok.), Reijo Hamina (sd.) 
ja Jaana Saarela (sd.). Kunnan- 
hallituksen puheenjohtaja Tert- 
tu Hentinen (kesk.) ei esteellise- 
nä osallistunut asian kasittelyyn, 
vaan hanen tilallaan ohi varamies 
Tauno Kuitunen. Kuitusen lisak- 
si tarkentavia neuvotteluja kannat- 
tivat Pentti Huuskonen (kesk.), 
Pekka Lankia (kesk.), Nino Pet- 
tonen (kesk.) ja Marjatta Saari- 
nen (kesk.). 

, 	Markku Parkkonen 
( ) //Z -' 06, 



Susanna Vuorimaa kuukauden Ruotsissa: 
FY 

Kielitaitoni parantui roimasti 



Joutsalainen Susanna 
Vuotimaa vietti kuukauden 
Ruotsissa vaihto-oppilaana. 

17-vuotias Susanna on 
nelihenkisen perheen vanhin 
lapse. Han kuuli mandoili- 
suudesta lahted kuukaudeksi 
Ruotsiin ja tarttui siihen. Su- 
sannan hakemus lahti Joutsan 
Lukiosta eteenpain. 

Vaihto-oppilasajan Ruot- 
sissakustantanut Pohjola-Nor- 
den edellytti ehdokkailta mm. 
hyvad ruotsin kie1en taitoa ja 
kaytOsta. Myos sosiaalisuus ja 
muu koulumenestys auttoivat 
asiaa. Susannan keskiarvo 
hipoo kymppid, joten koulun 
opettajat olivat yksimielisia 

kenen hakemus la.hete- 
!aan eteenpain. 

Niin Susanna lahti 19 
rnuun oppilaan kanssa mar- 
raskuussa kohti Ruotsia ja 
isantaperhetta. Vanem-jarven 
rannalla sijaitsevassa Ma- 
riestadin kaupungissa asuva 
isantaperhe ohi Susannalle 

miellyttava kokemus. 
—Perheen aiti oli Suomesta 

kotoisin ja toimi laakarind. Isa 
oli jo elakkeella. Aidin lisaksi 
muut perheen jasenet eivat 
puhuneet Suomea. Perheessa 
oli  minun ikaiseni kaksoset; 
David ja Josephine. Viihdyin 
perheessa mainiosti ja minut 
kutsuttiinkin sinne vierailulle 
Jo ensi kesdna, sanoi Susanna 
Vuorirnaa. 

Oppilaita Itihes 1000 

‘JA isa 	 ►..) 64 3 al 1 I (.1. 

sephinen ja Davidin kanssa 
kavi oh. suuri. Oppilaita oli 
lahes 1000, jokajohtuu osaksi 
siita, eta kyseessa o= koulu, 

jossa animattikoulu ja lukio 
on yhdistetty. Myos linjoja 
oh useita. 

Susanna kavi Josephinen 
kanssa luonnontieteellista 
linj aa. 

—Meilla oh paljon fysiik- 
kaa, kemiaa, biologiaa ja ma- 
tematiikaa. Varsinkin kemian 
ja fysiikan opiskelu ruotsiksi 
tuntui haastavalta j a vaikealta- 
kin, pohdiskeli Susanna. 

Susanna vaihtoikin kuu- 
kauden aikana ainevalintoj aan 
ja opiskeli lisalsi englantia, 
saksaa, ranskaa, latinaa ja 
espanjaa. Susannan mukaan 
Ruotsin koulujarjestelmassa 
oltiin monessa aineessa jal- 
jessa Suomea. 

Opiskelutapa oli erilainen 
ja kokeetkin helpompia. Op- 
pilaiden ja opettajien suhde 
oh hyva ja opettajat saattoivat 
ihan muuten vaan kysella 
kuulumisia. Tunneilla oli silti 
sopiv a rauha ja kuri. Koulussa 
vallitsi myos vapaa ilmapiiri, 
myohastyrnisia ei kontrolloitu 

ja tehtdvialcin tehtiin meidan 
vastaavaa itsenaisemmin. 

—Koulussa oli erityisia 
tyoskentelypisteitd, jonne siir- 
ryttiin usein tunneilta esirner- 
kiksi opiskelemaan fysiikkaa. 
Laksyja siella ei tullut juuri 
mitaan, mutta muita projekteje 
oli paljon, kertoi Susanna. 

Susannan kayma. koulu 
Vadsbogymnasiet oli myos 
urheilulukio, jota osa oppi- 
laista kavi. Josephine opiskeli 
urheilulukion goif-linjalla ja 
Susanna sai olla mukana hei- 
dan harj oituksissaan. Koulussa 
oli Susannan mukaan upeat 
iiikuntatilat ja kouluraken.nus 
muutenkin viihtyisa. 

—Kouluruoka oli saman- 

laista, kuin meidan Gina, mut- 
ta valikoirnaa oli enemman. 
Koulussa oh myos mukava 
kahvila, jossa vietettiin vali- 
tuntej a korttia pelaten, j utellen 
ja herkullisista leivoksista 
nauttien, Susanna selvensi. 

Upea kokemus 

Susanna hammastyi sitd, 
miten Vahan oppilaat ja myos- 
kin vanhemmat tiesivat Suo- 
mesta. Varsinkin sita ihmete1- 
tiin, ettaruotsinkielen opiskelu 
on Suomessa pakollista. Su- 
sanna pitaa Suornen koulttjar- 
jestelmaa parempana. 

—Ruotsin kouluissa val- 
litseva vapaus on mielesta- 
ni liiallista, monet sortuvat 
laiskotteluun ja jotkut tunnit 
saattavat kulua juorutessa. 

oppilaat eivat ole myos- 
kaan tottuneet kovaan 
hem, joillekin myos linjan 
valitseminen voi olla vaikeaa. 
Siena oppilaat ov at tah an ikaan 
mennessa mieiesta.ni oppineet 
vahemman, Susanna pohti. 

Ruotsin matka oli Susan- 
nalla upea ja ikimuistoinen 
kokemus, jonka aikana myos 
kielitaito kohentui roimasti. 
Myos tutustuminen ruotsalai- 
seen arkielamaan, kouluun ja 
kulttuuriin oh antoisaa. 

—Sainmatkalla tietynlaista 
itsevarmuutta ja rohkeutta ja 
paljon ystavia , joihin olen jo 
nyt pitanyt yhteytta. Lukion 
jalkeen olen ajatellut lukea 
ruotsi a j a ehkapa haave ruotsin 
opettajan ammatista toteutuu. 
Kielten pariss a tyoskentely on 
tavoitteeni, eihan sita tieda, 
rnitatulevaisuus tuotullessaan, 
sanoi Susanna jatkosuunnitel- 
mistaari. 



Osallistujat tutustuvat talvivaellukseen tarvittavan tavaravuoren oikeaop-
piseen pakkaamiseen. 

Lukiolaiset opettelivat •• 	• 	• 	 •,, • 	1. • erataitoja Lumiolio-kurssilla 
■ 21 lukiolaista opetteli luonnos-
sa selviamisen jaloja taitoja Han-
hirnaessa perjantain ja lauantaina. 
Lumiolio 06 -kurssi on yksi lukion 
kursseista ja siihen sisaltyy Irmeli 
Rasasen ohjaama EAl-koulutus. 
Erataitoja lukiolaisille opetti kah-
deksan ohjaajaa ja kurssin j ohtaj a-
na toimi Janne Airaksinen. Kurs-
si on sarjassaan kolmas. 

Edellisilla kerroilla osallistu-
jia on ollut 15-20, tyttoja oli tang 
vuonna .mukana edellisvuosiin 
verrattuna kiitettava maara. 

Erataitoja opeteltiin alkeel-
lisissa olosuhteissa, suihkua ei ol-
lut, kannykat olivat ehdottomasti 
kiellettyja ja yo vietettiin puoli-
juokkueteltoissa tai sissiteltoissa. 
Kipinavuorotkin jaettiin. Oleskelu 
naissa olosuhteissa opetti varmasti 
arvostamaan kotioloja. 

— Kurssilla oli mukavaa, mutta 
olihan se ihanaa pasta kotiin. Si-
savessakin tuntui luksukselta, ker-
too kurssilla ollut Hanna Rang'. 

Armeijahenkisesta varustuk-
sesta ja vaatetuksesta huolimatta 
kurssi ei ollut armeijahenkinen. 
Osallistujia ei huudettu aamuvii-
delta viiden minuutin pukeutumi-
sen jalkeen riviin seisomaan, vaan 
kurssilla pyrittiin rentoon yhdessa-
oloon. Kurssin padmadrana olikin 
opettaa osallistujia selviytymaan 
talvisissa maasto-olosuhteissa. 

— Kurssilla ei olla pipo kireal-
la ja maid onkin edellisvuosiin 
verrattuna hieman jalostetumpaa 
ohjelmaa, joka takaa hauskuu-
den, kertoo kurssia alusta asti ye-
tanyt Maanpuolustuskoulutus ry:n 
paikallisosaston paallilcko Jaana 
Parhiala. 

Kurssin mukavuudesta kerto-
vat edellisvuosien osallistujien ke-
hut, jonka vuoksi my& lukion toi-
sen vuoden opiskelija Anssi Sa-
volainen lahti kurssille mukaan. 

Lauantaiaamuna Havumaessa 
nahtiin monta vasynytta osallistu-
jaa, armeijan suksilla hiihtaminen 
ja vahiin jaaneet younet vaativat 
veronsa. 

— Hyva fiilis jai, vaikka vahan 
vasyttikin. Illalla oma peti kutsui 
aikaisin. Ensi vuonna lahtisin var-
masti uudestaan mukaan! Ramo 
kertoo. 

Osallistujien kehujen myota 
ensi vuoden lukiolaisetkin saavat 

rmasti nauttia eraoloista. 
eij — 06  Elisa Lahtonen 

Kemiankilpailun parhaat 
palkittiin 
■ Kosti Takala Joutsan lukios-
ta tutustui toukokuun puolivalis-
sä parinkymmenen muun nuoren 
kanssa Turun yliopiston kemian 
laitokseen seka alan yrityksiin Tu-
russa. Tutustumismatka oli pal-
kinto menestymisesta valtakun-
nallisessa Suomalaisten kemistien 
seuran ja Kemianteollisuus r.y:n 
jarjestamassa, lukion kakkosluok-
kalaisille suunnatussa kemiankil-
pailussa. Kosti Takala sijoittui kil-
pailussa yhdeksanneksi. 

Kemiankilpailulla ja tutustu-
mismatkalla halutaan kannustaa 
nuoria opiskelemaan alaa. Paivien  

tavoitteena on mylis kemian ase-
man kohentaminen kouluissa. 

Kosti Takalan kohdalla jarjesta-
jien asettama tavoite onnistui aina-
kin jossain maarin: 

— Aikaisemmin en ollut kiin-
nostunut kemian jatko-opinnoista, 
mutta nyt ehka vahan enemman. 
Se voisi olla yksi vaihtoehto mui-
den joukossa, Takala arvioi. 

Hanen mukaansa palkintOmat-
ka oli hyvin jarjestetty, kuljetukset 
pelasivat ja ohjelma vastasi ennak- 

-odotuksia. 
Anne Parviainen 



juhla 
Sotainvalidien Veljesliitolla vuosi 
Joutsan osasto 
taytti 60 vuotta 

Lukiolaiset sytyttiviit kynttilat viime vuonna poisnukkuneiden sotainvalidi-
en muistoksi. 	7: -21/2 

Fysiikan Jo kemian perusteet opitaan luokassa, mutta kaytanto tulee porhaiten tutuksi vierailujen kautta.joutsan 
lukion frsiikanryhman viimeisimpia tutustumiskohteita ovat Rautpohjan tehtaat, Digita-yleisradioasema sekd yli-
opiston fysiikan !altos jyvaskylassii. Etualalla kemiankilpailussa palkittu Kosti Takala. 
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LAKKIAIS- JA KEVATJUHLA 
LA 3.6.2006 KLO 1 1.00 LUKIOLLA. 
YLIOPPILAIDEN LAHEISET TERVETULOA JUHLAAN!  

            

            

            

Ylioppilaslakin 
alta kurkistetaan 
tulevaisuuteen 

     

   

            

1111 Gaudeamus igitur, juvenes dum. 
sumus!, kajahti jalleen viime lau- 
antaina Joutsan lukiolla. Varihan 
ylioppilaslaulun sanojen — 'pita- 
kaamme siis hauskaa kun yield 
olemme nuoria' — saattelemina la- 
kitettiin lukion lakkiais- ja kevat- 
juhlassa 33 uutta ylioppilasta. 

Ylioppilaat painoivat valkolakit 
paahansa ja saivat viimeiset evas- 
tykset rehtorilta elamaan. Rehtori 
Seppo Degerman kehotti uusia 
ylioppilaita luottamaan itseensa ja 
ottamaan tulevaisuuden haasteet 
rohkeasti vastaan. 

Rehtori muistutti puheessaan 
myos juhlayleisoa siita, etta Jout- 
san lukio on tasokas yleislukio, 
joka antaa eriftain hyvat lahtkoh- 
dat j atko-opintoj a varten. 

— Joutsan lukio ei ole kaperty- 
nyt itseensa vaan meilla on jatku- 
vasti suhteita ymparoivaan yhteis- 
kuntaan. Merkittavin avaus kulu- 
neelta lukuvuodelta lienee se, etta 
ryhdyimme Jyvaskylan yliopiston 
kanssa tekemaan yhteistyota vir- 
tuaalisen oppimisympariston luo- 
miseksi Leivonmaen kansallis- 
puistoon, toteaa Degerman. 

Seppo Degerman arvioi, etta 

Joutsan lukiolla on hyvat toimin- 
taedellytykset tulevaisuudessakin. 

— Joutsan kunta on suhtautunut 
myotamielisesta lukioomme. Tas- 
ta osoituksena on esimerkiksi se, 
etta lukiorakennus tullaan perus- 
korjaamaan seuraavan lukuvuo- 
den aikana. Tallaisessa toimin- 
taymparistossa on helppo toimia 
koko opiskelevan seutukunnan 
nuorison hyvaksi jatkossakin, han 
painotti. 

Seppo Degerman uskoo, etta 
nykyinen ylioppilastutkinto vas- 
taa hyvin tyoelaman haasteisiin, 
nun nykyisten kuin tulevien tyo- 
markkinoiden vaatimuksiin. 

— Varman tyopaikan varaan ei 
voi enaa tuudittautua, niin kuin 
esimerkiksi minun aikanani, mut- 
ta kekselias ja rohkea alansa am- 
mattilainen kylla loytaa leipa- 
puun. Hyva pohjakoulutus on pa- 
ras tae tyoelamassa selviamisesta, 
Degerman kannusti. 

Seppo Degerman vahvisti luki- 
osta jatko-opintoihin lahtevien yli- 
oppilaiden uskoa tulevaisuuteen. 

— Vaikka ette heti paasisi opis- 
kelemaan haluamallenne alalle,  al- 
kaa antako ensimrnaisen vastoin- 

kaymisen jalkeen periksi. Esteet 
on tarkoitettu voitettaviksi, sanoi 
Degerman ja toivoi lopuksi, ettei7 
vat kotiseudultaan opiskelemaan 
lahtevat nuoret koskaan unohtaisi 
juuriaan. 

Hurjaa ja helpottavaa. Sii- 
nä olivat kevaan tuoreen yliop- 
pilaan, joutsalaisen Sari-Anna 
Karppisen paallimmaiset tunte- 
mukset siita, etta ylioppilaskirjoi- 
tukset olivat ohi ja ylioppilaslakin 
sai painaa padhansa. Ylioppilaan 
puheen kevatjuhlassa pitaneella 
Karppisella ohi takanaan rankka 
kevat. 

— Kevat otti voimille, mutta 
kylla sen jaksoi. Eihan sita kovin 
montaa kertaa kirjoiteta ylioppi- 
laaksi, han tuumaa. 

Sari-Annan mukaan ylioppi- 
laskirjoitukset menivat juuri thin 
kuin niiden pitikin merma. Oma 
taso sailyi hyvin ja arvosanoihin 
han on tyytyvainen. 

— Lukion kakkosluokalla ajat- 
teli, etta miten ihmeessa kirjoituk- 
sista oikein selvida, mutta sitten 
kirjoituksissa ei kuitenkaan edes 
j annittanyt. Ylioppilaskirjoituk- 



Ylioppllaan puheen Joutsan lukion kevdtjuhlassa pitaneelld Sari-Anna 
Karppisella oll hymy herkossd. 

shin kuitenkin harjoitellaan koko 
lukion ajan. 

Karppisella on tuoreena mie-
lessa abi-risteily Tukholmaan, se 
ohi yksi lukiovuosien kohokohdis-
ta. Raskaimmalle tuntuivat puo- 
lestaan ylioppilaskirjoitukset. 

- Mutta en voi muistella lukio- 
aikaa kuin lammolla. Opetus oli 
hyvad ja kaverit ihania, Sari-Anna 
toteaa. 

Joutsalaisneito lahtee rakenta-
maan tulevaisuuttaan positiivisin 
mielin. Hanen tahtaimessaan ovat 
opinnot ammattikorkeakoulussa: 
fysioterapeutiksi tai katiloksi ha-
luava Sari-Anna haki -opiskelu-
paikkaa Tampereelta ja. Kuopios-
ta. 

— Fysioterapeutin ala kiinnostaa 
minua monipuolisuutensa vuoksi. 
Se on ollut unelma-ginmattini jo 
jonkin aikaa. Haluan ,olla ihmis-

ten kanssa tekemisissa, pelkastaati 
tietokonepaatteen aaressa istu-
minen ei ole minun juttuni, tietaa 
Sari-Anna. 

Kutsut paasykokeisiin ovat 
Sari-Annalle jo tulleet. Paasyko-
keiden tuloksia Kan ei ehdi kuiten-
kaan jannittamaan. Kesa menee 
Widen parissa ja syksylla on edes-
sa tnatka Itavaltaan au-pairiksi. 

— Ajattelin Mita kiertelemaan 
maailmaa yield kun siihen pystyn. 
Vaikka paasisinkin ensi syksyna 
kouluun, aion silti viettaa. vapaa-
vuoden. Koulu alkaisi kohdallani 
vasta sitten syksylla 2007, Sari-
Anna visioi. 

— Edessa on erilainen kesa, hai-
keamph. iMutta odotan jo innolla, 
etta paaSen katselemaan maail-
maa, hymyilee kevaan ylioppilas 
paattavaiseSti. 

Katariina Rannaste 

joutsan lukiossa lakitettiin viime lauantaina 33 uutta yllappilasta. 



Mari Lehmussaari ja Mari Puurula pitiveitAVO-peilvdn antis mielenkiintoi- 
sena ja monipuolisena. 

Ysiluokkalaiset tutustuivat 
keskiasteen koulutukseen 
■ Ysiluokkalaiset pohtivat viime 
keskiviikkona Joutsan-Luhangan 
yldasteella tiiviisti tulevaisuut-
taan, paivdn aiheena oli nimittdin 
ammatinvalinta. AVO-pdivand op-
pilailla oli mandollisuus tutustua 
ammatillisen koulutuksen moniin 
efi vaihtoehtoihin kone- ja metal-
lialasta autoalaan, kaurieudenhoi-
to- seka. hotelli- ja ravintola-alaan. 
Uutena alana esittelyssd ohi yldas-
teella tans vuonna kasi- ja taidete-
ollisuus seka kuvallinen ilmaisu. 

— Osa tietdd jo tassa vaiheessa 
tarkkaan, mihin suunnata yldas-
teen jakeen, mutta monet pohti-
vat yield eri vaihtoehtoja. Ongel- 

mana tuntuu olevan nimenomaan 
se, etta tarjontaa ja valinnan mah-
dollisuuksia on niin paljon, yldas-
teen opinto-ohjaaja Sanna Pien-
maki kertoo. 

Yldasteen jokavuotista AVO-
pdivad on uudistettu aikaisem-
masta. Esiteltdvien alojen madrad 
on lisatty. Tana vuonna rnyos lu-
kiolaisille tarjottiin mandollisuus 
osallistua AVO-pdivadn. Lukion 
omassa AVO-pdivassahan paino-
piste on korkea-asteen koulutuk-
sen esittelyssd. 

— Lukio-opintojen esittely sa-
moin kuin kaksoistutkinnon esit-
tely tapahtuu tang lukuvuonna yh- 

deksdsluokkalaisten opinto-ohja-
uksen tunneilla. Opotunneilla on 
heippo keskittya asiaan pienissa 
ryhmissa ja kaydd tutustumassa 
lukiolla, Sanna Pienmaki kertoo. 

Yldasteen oppilaat hakevat ke-
siasteen koulutuspaikkoja helmi-
kuun yhteishaussa. Pdasykokeet 
jarjestaviin oppilaitoksiin haku 
on jo tammikuussa. Aikaa mietti-
miseen siis Afield on, mutta ei enda 
kovin  paljon. 

— AVO-paiva vahvisti omia 
suunnitelmia, mutta avasi toisaalta 
uusiakin vaihtoehtoja. Min-ua kiin- - 
nostaa eniten nuoriso- ja terveys-
puolen ammatit tai toisaalta vaate-
tusala, ysiluokkalainen Mari Leh-
mussaari kertoi. - 

Mari Puurula puolestaan ker-
toi, eftd lukio on ollut hanen 

- 

mddrandan jo pitkadn. Silti AVO-
pdivan anti oli Marinkin mielesta 
hyvd. ja 

Jussi Ruskeala arveli hakevan: -  
sa todennakOisesti lukioon, vaikka -1 
aivan varma han ei pdatoksesta 
vield. ollut. Antti Heinolle puoles-
taan lukio on ollut selvd. vaihtoeh _ 
to jo pitkadn: 

— Sinne pdaseminenkin on oi-
keastaan varmaa, sills keskiarvo- 
	 raja on melko alhainen. Lukion --- 

jaikeen voisi harkita ammattikor-
keakoulua ja armeijakin on tietysti 
kaytava., Antti Hein° ohdiskelee. 
6 Ar e Parviain en 

Koulutusjohtajo Pekka Janhunen Pohjoisen Keski-Suomen oppimiskeskuksen Soarijdrven yksikostii esitteli ysiliii-
sine oppilaitoksensa antamaa luonnonvara-alan koulutusta. 



Opiskelrjat Steph Riccia ja Carl Clark seka keskelia istuva nuoriso-ohjaaja 
Todi Lewis kertoivat viikko sitten Joutsassa vaikutelmiaan suomalaisista 
lukioista. 

Brittinuoret 
kehuivat 	%- 
Joutsan lukiota  ° 

Vapaaehtoinen 
ruotsi kiinnostaa 
Joutsan lukiossa kirjoitettiin nelja 
laudaturia toisesta kotimaisesta. 

■ Suomen lukiojarjestelma sai 
yksimielisen kiittavat arvosanat 
nuorilta englantilaisopiskelijoil-
ta, jotka tutustuivat viime viikol-
la Joutsan lukioon ja Ita-Hameen 
opistoon Hartolassa. 

Kymmenen englantilaista Ken-
tin piirikunnasta saapunutta 18- 
19-vuotiasta lukiolaista tutustui 
nuorisovaihdon merkeissa Harto-
laan toista viikon alussa. Koska 
osa hartolalaisista nuorista opis-
keree Joutsan lukiossa, tutustu-
tettiin brittinuoret keskiviikkona 
myos taman paikkakunnan kou-
luasioihin. Joutsalaiset lukiolais-
nuoret jarjestivat vierai1le vapaa-
muotoista ohjelmaa. Britit olivat 
myos lasna esimerkiksi psykolo-
gian tunnilla. 

Iso-Britannian koulujaij estel-
ma eroaa melko paljon siita, mihin 
suomalainen on tottunut. Hartolan 
sivistystoimenjohtaja Irja Seppa-
nen on kaynyt saarivaltiossa Ken-
tien alueella pohjustamassa juuri 
tats vierailua. Seppasen havainto-
jen mukaan luokkajarjestelma on 
siella yha toiminnassa. 

— Meilla kaikki vaylat ovat 
avoinna ja opiskelu on nuoresta it-
sestaan kiinni. Britanniassa rahal-
la scat parempaa opetusta parem- 

missa kouluissa. Myos erikseen 
tytoille ja pojille olevia kouluja 
loytyy, kertOo Seppanen. 

Rahallisesti yhteiskunta panos-
taa hanen havaintojensa mukaan 
enemman nuorisotoimeen kuin 
koulutoimeen. Oppilaanohjaus ja 
erityisopetus joko puuttuvat tai 
ovat sitten hyvin heikoissa kanti-
missa. 

_Briftlnuorien saamat vaiku-
telmat Suomen lukioista olivat 
mairittelevia. Heidan mukaansa 
kaikki oli taalla,paremmin hoidet-
tua kuin heidan omissa kouluis-
saan. • 

— Tam on paljon rennompi 
ilmapiiri. Meilla on koulupuku-
pakko, joka minun mielestani on 
pelkka kurinpitokeino. Ruoka on 
Suomessa parempaa ja koulu on 
pienempi ja yleisilme siistimpi, 
luetteli Carl. Clark, joka itse opis-
kelee 1.200 nuoren koulussa. 

Musiikkiluokan varusteluta 
so kerasi myos kehuja. Sen sijaan 
tietokoneita brittien omissa kou-
luissa oli runsaammin. Heidan lu-
kioissaan on enemman myos va-
linnaisaineita. Esimerkiksi kielia 
ja kursseja on tarjolla 
selkeasti enemman. 

Osmo Kuisma 
Joutsa 

Toinen kotimainen kiinnos-
taa lukiolaisia, vaikka hei-
dan enda ei tarvitse kirjoit-
taa pakkoruotsia. 

Syksyn ylioppilaskirj oi-
tuksissa Joutsan lukion op-
pilaiden menestys ruotsin 
kielessa oli poikkeukselli-
sen hyva. Laudatur-arvosa-
noja tuli nelja ja eximiaa-
kin kolme. Tilastollisen to-
dennakoisyyden mukaan 
taman kokoiseen lukioon 
tulisi vain yksi laudatur. 

Ruotsin kielen lehtorin 
Pirkko Valkosen mukaan 
hyva tulos ei ole tullut, 
vaan se on tehty. 

- Se on vaatinut opiskeli-
joilta paljon pitkajanteista 
tyota. Heidan henkilokoh- ,. 
taiset, korkeat tavoitteet ja 
ponnistelu niihin paasemi-
seksi on tuloksen takana. 
Tavoitteisiin paastiin pie-
nin askelin. Lukion aikana 
opiskelijat kirjoittivat yli 
20 harjoitusainetta. Lahes 
30 sanakoetta varmistivat 
kattavan sanaston tutkin-
toj a varten. 

Niin sanotun pakkoruot-
sin poistaminen ei romah-
duttanut ruotsin suosio-
ta Joutsanlukiossa. Nel-
jannes ikaluokata kaytti 
mandollistiiiita-Ni.alita plot-
sin tilalle mat timatiikOia pa-
kolliseksi aineeksi. Puolet' 
kirjoitti ruotsin neljan pa-
kollisen amen joukossa ja 

neljannes kirjoitti sen va-
paaehtoisena aineena. 

Opiskelumotivaatio on 
jopa vahvistunut, kun ruot-
sin kirjoittaminen ei ole 
pakollist a. 

- Koko opiskeluryhman 
positiivinen asenne ruot-
sin kielta kohtaan on anta, 
nut hyvan ymparistOn 
nestykselle. Tallaista moti-
voitunutta ryhmaa on ollut 
ilo ohjata ja opettaa, Pirk-
koValkonen sanoo. 

Laudaturin kirjoittajien 
suussa ruotsi ei maistu 
pakkopullalta. 

Esimerkiksi Susanna 
Vuorimaa pohjusti lauda-
turia tutustumalla stipen-
diaattina kuukauden ajan 
Ruotsin koulumaailmaan. 

- Minusta ruotsi tuntuu 
helpolta, se kuulostaa hy-
valta ja sita, on mukavaa 
puhua. Ruotsin kirjoittami-
nen pakollisena kokeena 
oli itsestaanselvyys ja am-
matinvalintasuunnitelma-
nikin liittyvkt siihen. Olen 
ajatellut opiskella ruotsin 
kielen opettajaksi. 

Myos hartolalaiselle Mar-
jukkaTervalalle ruotsin va-
litseminen pakolliseksi oli 
helppo. 

- Olen aina tykannyt 
ruotsista ja toisaalta mati-
kasta en niinkaan. 

Mikko Huuskonen sanoo 
kirjoittaneensa ruotsin pa-
kollisena tavan vuoksi. 

- Tavoitteeni on opiskella 
virkamiesruotsi, jolla par- 



Lukion remontti 
saaftaa viivastya 
JOUTSA: Lukion peruskorjauk-
sen hankesuunnitelma saate-
taan joutua kasittelemaan 
uudelleen kustannusten karsi-
miseksi. Kunnan saamat edul-
lisimmat urakkatarjoukset 
ylittivat kunnanhallituksen 
asettaman 2,5 miljoonan 
euron kustannusarvion Mlles 

300 000 eurolla, eika teknirien 
lautakunta voinut hyvaksyd 
tarjouksia. Padurakasta tar-
jouksen jatti vain joutsalainen 
Insinoority6 Hentinen. Mikali 
lisamaararahaa ei voida mytin-
taa, esittaa lautakunta 
tukselle tarjousten hylkaamis-
ta ja hankkeen palauttamista 
suunnittelutoimikuntaan. 
Remontin ohi madra alkaa 
helmikuussa. 	IN 5 i 

irt.) tt44z7 

Zlipt 

jaa esimerkiksi proviisonin 

Kosti Takalan peruste 
ruotsin kirjoittamiselle pa-
kollisena on monen mieles-
tä yilattava, 

Ruotsi on helppo kie-
ii verrattuna englan-
tiin. Sen rakenne on sel-
ked ja siina on vahemman 
poikkeuksia. 

Kaikki-  nelja laudaturin 
kirjoittajaa uskovat, etta he 
tulevat tarvitsemaan ruot-
sia tyoelamassa ja yleensa 
arkipaivan tilanteissa. 

Kosti Takata, Mikko Huuskonen, Susanna Vuorimaa ja Marjukka Tervala kirjoittivat lau-
daturin ruotsista. la ihan vapaaehtoisesti. 

Joutsan budjettiesityksen 
investoinnit 2007 
Investoinnit on esitetty nettona 
ell luvuissa on vain kunnan maksuosuus. 

Urakat 300.000 liian kalliita 	27'12 
t,c 

Lukion remontti siirtyy 
Toimintakeskuksen saneerauksen suunnittelu 
Kirkkokankaan remontointia 
Rutjakan asuntolan remontti 
Rametko-hallin piha 
Lukion remontti 
Liikuntahalli 
Jukolan katon saneeraus 
Leipomohalli 
Lasa-Hallin sprinklerit 
Kuntalan sahko ja vesi 
Oravakivenliittyma 
Oravakiven rinnakkaistie 
Jousitien ja Teollisuustien risteys 
Valkharjuntien kevytvayla 
Suonteen venereitti 
Vallaspellon venevalkama 
Rautamden viemarikorjaus 
Pappisen runkovesijohto ja viemari 
Oravakiven vesijohto ja viernari 

Yhteensa (netto) 

20.000 
41.000 

167.000 
8.000 

1.250.000 
575.000 

27.000 
1.320.000 

124.000 
20.000 

450.000 
400.000 

45.000 
42.000 
51.800 

8.500 
59.000 

225.000 
125.000 

4.958.300 

■ Lukion remontin aloittaminen 
nayttaa siirtyvan ainakin muuta-
malla kuukaudella. Joutsan tekni-
nen lautakunta paatti maanantai-
na esittaa, etta remonttihanke pa-
lautettaisiin suunnittelutoimikun-
nalle kustannusten karsimiseksi. 
Kunnan remontista saamat urak-
katarjoukset ylittivat 2,5 miljoo-
nan kustannusarvion noin 300.000 
eurolla. Kaikki tarjoukset hylat-
tiin kustannusarvion ylittymisen 
vuoksi. Tekninen lautakunta kat-
soi, etta remonttikustannusten oli-
si pysyttava kustannusarviossa, 

Mikali kunnanhallitus hyvak-
syy teknisen lautakunnan esityk-
sen, jarjestetaan remontista ensi 
vuoden puolella uusi urakkakil-
pailu. Tekninen johtaja Antero 

Korhonen arvioi, etta remonttia 
paastaan tekemaan aikaisintaan 
loppukevaasta tai alkukesAsta.. 

Markku Parkkonen 

Leipomohallille 
koordinaattori 
■ Joutsan tekninen lautakunta va-
litsi maanantaina heinolalaisen 
O.R.C. Ideas Oy:n rakennetta•
van leipomohallin projektikoordi-
naattoriksi. Koordinaattori vastaa 
hankkeen ennakkosuunnittelusta 
ja urakkakilpailuttamisesta seka 
suunnittelun ja rakentamisen koor-
dinoinnista. Hyvaksytyn tarjouk-
sen hinta on 27.700 euroa. 

Markin., Parkkoner 

Joutsan budjetti 2007 
TP2006 
	

TA2007 
Asukasluku, 4050 4045 
Vero-% 19,0 19,0° 
Verotulot (Me) 8,74 9,01 
Vuosikate (Me) 0,34 0,46 
Poistot (Me) -0,51 -0,59 
Investoinnit (netto) (Me) 2,7 4,96 
Lainat (Me) 10,1 15 
Vuosikate % poistoista 75,7 77,7 
Lainakanta (e/asukas) 2503 3705 



Kutsumme sotiemme veteraanit 
(avec/avustaja) kunniavieraiksi lukion 

ITSENAISYYSJUHLAAN 
 	ti 5.12.2006 klo 13.15 lukiolle. 

Lukion opettajat ja oppilaskunta 	2IVIOG 

PAIVAN KUVA 

r-- 

Valmistuneita ii3  /2,47:2 

■ Juhana Welling on valmistu-
nut tradenomiksi Landen AMK: 
sta. Welling on kirjoittanut yliop- 
pilaaksi Joutsan lukiosta vuonna 
2001. 

Joutsalainen Barri Per5la on 
suorittanut diplomi-insintiorin tut-
kinnon Lappeenrannan teknilli-
sessa yliopistossa tietotekniikan 
osastolla. Perdlan diplomityon ai-
heena on kontekstitietoisen mobii-
lipelin suunniftelu ja toteutus. 

JOUTSA. Heidi Vuorimaa on Joutsan lukion 26. Lucia. Vanhainkotiin jayaivakop 
Mifflin valoa toivat mytis 15 muuta neitoa ja kolme tahtipoikaa. 



Tiinu Ristinen ja Tuna Honkonen vetivat vanhemmille, paattajrlle ja nuorten kanssa tyoskenteleville tarkoitettuo 
ptiihdefoorumia lukiolla. 

Katupartio kiertamaan paattajaisdiscon ajaksi 

Nuorten paihteiden ka to huolettaa 
■ Lukiolla viime viikolla kokoon-
tuneessa paihdefoorumissa olivat 
aiheena kouluilla tehty kouluter-
veyskysely seka nuorten paihtei-
den kaytto Joutsassa. Paikalle il-
maantui kourallinen asiasta kiin-
nostuneita aikuisia, enemmankin 
olisi mukaan mahtunut. 

Tiinu Ristisen mukaan ajatus 
paihdefoorumin jarjestamisesta 
sai alkunsa pari viikkoa sitten pi-
detysta discosta. 

— Paihteettomassa discossa oli 
mukana 50 nuorta, 20 jouduttiin 
kaannyttamaan ovelta. Joutsalais-

iten aikuisten kannattaisi yhdessa 
pohtia, mists Mina johtuu, Tiinu 
Ristinen jatkoi. 

Nuorten paihteiden kaytosta 
on ollut huolissaan mytis Joutsan 
nuorisovaltuusto, joka kyseli ke-
vaalla. Joutsan Seudun nettisivui1- 
la, mita paihteiden liialliselle kay-
toile voitaisiin tehda ja kenen teh-
tava olisi huolehtia asiasta. 

Kari Kosunen muistutti, etta 
nuorisotoiminnassa tavoitteena on 
taysi paihteettomyys ja asenne-il-
mastoon vaikuttaminen siten, etta 
asioiden tekeminen ilman paihtei- 

olisi se normaali tapa toimia. 
— Ainakin nuorisokahvilan 

osalta tams periaate nayttaa men-
neen perille. Toisaalta, toimintaa 
aloiteltaessa sille asetettiin todella 
tiukat vaatimuksetkin paihteetto-
myyden subteen, Kosunen totesi. 

Joutsan-Luhangan ylaasteel-
la ja Joutsan lukiossa tehdyn kou-
luterveystutkimuksen mukaan hu-
malajuominen joutsalaisnuorten 
keskuudessa on kovin yleista. 24  

prosenttia vastanneista kertoi juo-
vansa itsensa humalaan vahintaan 
kerran kuukaudessa. Positiivis-
ta luvussa on se, etta pari vuotta 
aikaisemmin tehdyssa kyselyssa 
paljon suurempi joukko eli perati 
31 prosenttia nuorista kertoi hank-
kivansa humalat vahintaan kerran 
kuukaudessa. 

Paihdefoorumissa 	pohdittiin 
myos tulevaa koulujen paattajdis-
viikonloppua ja paattajaisdiscoa, 
j oka j arj estetaan paattaj aisviikon-
lopun perjantaina. Keskustelij at 
totesivat, etta alaikaisille suunnat-
tujen tilaisuuksien pitaisi itsestaan 
selvasti olla paihteettomia. 

Tiinu Ristisen mukaan discoil-
laksi on tarkoitus koota aikuisia 
katupartioon viime kevaan mal-
liin. 

Ainakin silloin katupartiota 
oikeasti tarvittiin, mukana olleet 
muistuttivat. 

Katupartio kokoontuu alusta-
van suunnitelman mukaan nuo-
risokahvilassa puoli yhdeksal-
tä. Mukaan toivotaan joutsalaisia 
vanhempia ja paattajia katsomaan, 
millaista meno kaduilla ja kylan-
raitilla on. 

Paihteiden kaytto oli teemana 
myos aiemmin paivalla ylaasteen 
ja lukion oppilaille jarjestetyssa ti-
laisuudessa. Nuorten terveiset tas-
ty tilaisuudesta toi kouluttaja Tii-
na Honkonen. 

Joutsalaisnuoret ovat huolis-
saan koulunkayntiin liittyvista 
asioista, ulkonatista, rahasta, ih-
missuhteista ja tulevaisuUdesta. 
Nuorten mielesta vaikeimpia pu- 

heenaiheita varsinkin aikuisten 
kanssa keskusteltaessa ovat omat 
ongelmat, seksi, koenumerot ja 
koulukiusaus seka erilaiset epaon-
ni stumis et. 

Aikuisten mielesta nuorten 
kanssa on vaikea puhua seksista ja 
paihteiden kaytosta. Myos nuor-
ten ystavista puhuminen on joskus 
vaikeaa, sills nuori kokee ystavis-
ta puhuminen helposti arvosteluk-
si. 

— Olisi, t5rke55, etta van hem mat 

opettelisivat tuntemaan lapsen-
sa kavereita ja naiden vanhempia 
jo pienesta asti. Tuttujen kanssa 
on helpompi ratkoa asioita, Tiina 
Honkonen muistutti. 

Joutsalaisnuoret olivat listan-
neet myos asioita, joita he aikui-
silta toivovat. Listalla vilahteli 
sellaisia aiheita kuin huolenpito, 
valittaminen, kannustus, erilaisuu-
den ymmartaminen, joustavuus ja 
rento meininki. Lisaa rahaakin 
toivottiin. 

— Monesti nuorten asioista kes-
kusteltaessa tulee esille se, kuinka 
erilaista meidan oma nuoruutem-
me oli. On kuitenkin muistetta-
va, etta vaikka yhteiskunta mei-
dan ymparillamme on muuttunut, 
nun ihmiset, heidan tunteensa ja 
tarpeensa eivat ole muuttuneet 
miksikaan, Tiina Honkonen evasti 
paihdefoorumin osanottajia. 

Anne Parviainen 

.... ma, Mit all. 



Nuorilla on monia mandollisia yhteyksia maailmalle 

Kansainvalisyys kannattaa 
■ Kansainvalisyys kannattaa, ai-
nakin jos on uskominen joutsa-
laisia nuoria. Lukiolaisille ja yla-
asteelaisille tarjottiin Joutsassa 
toissa viikolla rautaisannos koke-
muksia kansainvalisyydesta. Maa-
seutukehityksen, 4H:n ja Markin-
hallituksen jarjestamassa infotilai-
suudessa oli paaosa varattu niille 
paikallisille nuorille, jotka oli-
vat jo olleet nuorisovaihdossa tai 
muuten mukana kansainvalisessa 
toiminnassa. 

— Kokonaisuudessaan reissu oli 
aivan ihana. Meinattiin sykida pas-
simme, ettei tarvitsisi tulla takai-
sin, kommentoi Sini Lavia, joka 
yhdessa Elisa Lahtosen kanssa 
kertoi kokemuksia nuorten tyolei-
rimatkasta Skotlantiin. 

Maaseutukehityksen jarjesta-
malla matkalla oli mukana kym-
menen nuorta Maaseutukehityk-
sen toiminta-alueelta. Kolmen vii-
kon matka sisalsi paitsi fyysista 
tyota, myos paljon mielenkiintoi-
sia retkia Skotlannin nahtavyyk-
siin. 

— Maisemat ja ihmiset olivat ai-
van ihania. Ja oli hienoa huoma-
ta, etta kielta uskalsi puhua, sanoi 
Elisa Lahtonen. 

Kaikille ulkomailla kayneil-
le nuorille oli omalla kielitaidol-
la parjaaminen myonteinen koke-
mus. Puolassa 4H-vaihdossa ol-
lut Sini Pylkkanen kertoi parjan-
neensa englannilla aivan hyvin, 
vaikka lukion numero IdeIesta a-
kin viitonen. 

— Puolaan halusin menna, kos-
ka minua kiinnosti maan kulttuu-
ri ja isan puoleni kaukaista sukua 
on Puolasta. Erityisesti oli vaikut-
tavaa tutustua maan toisen maa-
ilmansodan aikaiseen historiaan, 
kertoi Pylkkanen. 

Kansainvalisen vaihdon kus-
tannukset riippuvat paljolti siita, 
mihin maahan matkustaa. Yleen-
sa vaihdokin kontolle jaavat vain 
lentoliput ja mandolliset omat tas-
kurahat. Lentolippujen hinnat taas 
vaihtelevat muutamasta sadasta 
yli tuhanteen euroon. Monet vaih-
dokit saavat kerattya paikallisilta 
yrityksilta hyvin tukea matkaansa 
varten. 

Mikali ei itse yield uskalla lah-
tea ulkomaille, voi kielitaitoaan 
treenata ottamalla omaan perhee-
seensa ulkomaisen vaihto-oppi-
laan. Twill Lavian perheessa oli 
viime kesana ollut kolme viikkoa 
oregonilainen vaihto-oppilas. 

— Aluksi englannin puhuminen 
ja.nnitti, mutta loppujen lopuk-
si se sujui hyvin. Meilla oli tosi 
hauskaa ja koko perhe oli haike-
ana, kun vaihdokin oli aika lah-
tea. Kansainvalisesta vaihdosta 
saa unohtumattoman kokemuksen 
ja ystavia ympari maailmaa, sanoi 
Lavia. 

Hanna Mind puolestaan on 
mukana seurakunnan nuorten la-
hetyspiirissa Napa:ssa (Nuoret 
auttajat pyhalla asialla). Alun pe-
tin kandeksan nuoren muodosta- 

malla ryhmalla on ollut jo neljan 
vuoden ajan Etiopiassa aids-orpo 
kummilapsena. Ryhma on keran-
nyt erilaisilla tempauksilla kuu-
kausittain 25 euron summan kum-
milapsensa koulunkaynnin ja OA-
misen tueksi. 

— Tana hetkella mein on osal-
listujakato, joten jos jotain kiin-
nostaa tama toiminta, ottakaa 
yhteytta seurakuntaan. Tama on 
erinomainen keino vaikuttaa kan-
sainvalisesti, jos ei itse kuitenkaan 
halua lahted ulkomaille, kertoi 
Ramo. 

Myos paikallinen toiminta-
ryhma Maaseutukehitys ry on ha-
kenut kansainvalisia nuorisokon-
takteja. Maaseutukehityksen toi-
minnanjohtajan Tana Seppalan 
vieraana oli viime viikolla 
nen kollegansa Monika Brendo-
va Tsekin tasavallasta. Brendova 
ja hanen tyotoverinsa Petr Hiehl 
olivat tutustuneet Seppalaan Skot-
lannin nuorisoleirilla ja olivat nyt 
tulleet hakemaan Maaseutukehi-
tyksen alueelta ideoita omaan toi-
mintaansa. 

— Meidan alueellamme on 
melko lailla samanlaiset olosuh-
teet kuin taalla. On ollut innosta-
vaa nanda itse omin silmin, mita 
hanlckeilla on taalla saatu aikaan, 
kertoi Brendova. 

Brendovan suunnitelmissa on 
jarjestaa mandollisesti ensi vuon-
na Skotlannin leirin kaltainen ta-
pahtuma, jonne Maaseutukehityk- 

Lukion tilaisuudessa omasta USA:n matkastaan kertoi Noora Leppaketo. 
Kuvassa Noora Chicagossa seuranaan Mimi Gunderson ja Adam Mas- 
sie. 	

V 
senkin alueelta lahtisi nuoria. Ja taan jatkaa Suomessa. 
tulevina vuosina kolmikantayh- 	 Markku Parkkonen ,  
teistyota leirien muodossa saate- 
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Mikko Huuskonen, Kosti Takala, Susanna Vuorimaa ja Marjukka Tervala voivat syystd olio tyytyvaisiii. Kaikki nel-
ja kirjoittivat laudaturin ruotsin kielen ylioppilaskokeessa. Myos muiden aineiden kokeet onnistuivat odotusten 
mukaan. 

Joutsan lukion abit onnistuivat 
ruotsin yo-kirjoituksissa 
■ Joutsan lukioon tuli viime per-
jantaina roppakaupalla hyvia uu-
tisia, kun syksyn ylioppilaskirjoi-
tusten tulokset julkistettiin. Yliop-
pilaaksi valmistuivat tans syksyna 
Mikko Kivekas ja Oskari Pelto-
nen. Lisaksi koulu menestyi poik-
keuksellisen hyvin muun muassa 
ruotsin kielen kokeissa. Joutsan 
lukion abeista Mikko Huusko-
nen, Kosti Takala, Susanna Vuo-
rimaa ja Marjukka Tervala kir-
joittivat ruotsin kielessa laudatur-
arvosanan. Lisaksi koululle tuli 
ruotsin kielessa kolme eximiaa. 

Suurin osa abiturienteista ha-
jauttaa ylioppilastutkinnon. Jout-
san lukiossa suosituimmat aineet 
syksyn kirjoituksissa ovat pitkaan 
oileet ruotsi, englanti ja aidinkieli. 
Nain mykis tans syksyna. Mikko 
Huuskonen ja Kosti Takala ker-
tovat kirjoittaneensa syksylla kie-
let, kevaalla on muiden aineiden 
vuoro. Kosti Takala kertoo ruotsin 
kielen kokeen olleen koulussa teh-
tyjen harjoituskokeiden kaltainen. 

— Kokeen jalkeen tuntui, etta 
hirvean hyvin ei mennyt, mutta 
toisin sitten kavi, Takala kertoo. 

Susanna Vuorimaan mukaan 
valmistautuminen syksyn kokei-
siin oli melkoisen rankkaa, sil-
ls ty6 piti tehda normaalin kou-
lutyon ohessa. Han kertoo luke-
neensa kielten kokeisiin jo kesal-
la. Syksyiset viikonloput kului-
vat niin ikaan ruotsin, englannin 
ja aidinkielen ylioppilaskokeisiin 
valmistautuessa. Susannaa lienee  

auttanut mytis vuoden takainen 
stipendiaattivierailu Ruotsiin. 

— Kevaan urakka ei sitten enad 
olekaan niin suuri, eika varmaan 
jannitakaan niin kuin syksylla, 
Vuorimaa arveli. 

Susanna Vuorimaa kertoo 
suunnittelevansa itselleen ' uraa  

kielten parissa; haaveissa on ruot-
sin kielen opettajan ammatti. Mar-
jukka Tervala, Mikko Huuskonen 
ja Kosti Takala sen sijaan sanovat, 
etta ruotsin kieli ei nayttele suurta 
osaa heidan tulevaisuuden suun-
nitelmissaan. Huuskonen arve-
lee suorittavansa yliopistossa vir- 

kamiesruotsin tutkinnon, Takala 
suuntautuu enemman matemaat-
tisiin aineisiin. Myos Marjuk-
ka Tervala arvelee keskittyvansa 
muuhun kuin kielten opiskeluun. 

Lukion ruotsin kielen lehtori 
Pirjo Valkosen kertoo, eft5 opis- 

kelijat ovat voineet jo parin vuo-
den ajan valita ruotsin kielen tilal-
le pakolliseksi aineeksi matematii-
kan. Neljannes talla kertaa kirjoit-
tavasta ikaluokasta on kayttanyt 
tats mandollisuutta. Noin puolet 
kirjoittajista valitsi ruotsin pakol-
lisena aineena tutkintoonsa ja nel-
jannes kirjoitti ruotsin vapaaehtoi-
sena aineena. 

Valkosen mukaan opettajan 
rooli suorituksissa on jakaa tyota 
sopivissa annoksissa. 

— Ruotsin kielen hyva tulos on 
vaatinut pitkajanteista tyota opis-
kelijoilta. Koko opiskeluryhman 
positiivinen asenne ruotsin kielta 
kohtaan on antanut hyvan ympa-
riston menestykselle, kun ei ole 
enad opiskeltu "pakkoruotsia". 
Opiskelijoiden oma luokan ulko-
puolinen ty6 on ollut myos tar-
ked. Tallaista motivoitunutta ryh-
maa on ollut ilo ohjata ja opettaa 
ruotsin kielessa, kertoo Pirjo Val-
konen. 

Tavoitteeseen paastiin Valko-
sen mukaan pienin askelin. Luki-
on aikana opiskelijat kirjoittivat 
yli 20 harjoitusainetta, joista he 
saivat opettajan palautteen. Lahes 
30 sanakoetta varmistaa viela kat-
tavan sanaston tutkintoa ajatellen. 

x2iiii—es 
Anne Parviainen 



Paikalliset tyonantaj at jalkautuivat lukiolle: 

Kaytannon tyohonottoenglantia 
■ Paikallisten tyonantajien edus-
tajat ja Joutsan lukion ensimmai-
sen vuoden opiskelijat paasivat 
viime viikolla treenaamaan eng-
lannin kielen taitoaan aivan uu-
della tavalla. Lukion englannin 
opettaja Sisko Keski-Levijoki 
oli keksinyt ainakin Joutsassa ai-
van uuden idean: pannaan yritys-
ten edustajat pitamaan oppilaille 
kuvitteellisia kesatyi5haastatteluja 
englanniksi. 

— Tyiielama on aika hedelmal-
linen aihe harjoitella ldelta. Olisin 
tietysti voinut itse "vaihtaa hat-
tua" ja esiintya eri alojen tyOnan-
tajina, mutta on tarkeda kokeilla 
kielta myos mandollisimman oi-
keassa tilanteessa, kertoo Keski-
L evij old. 

Aktiivinen opettaja sai houku-
teltua viisi kesatyonantajien edus-
tajaa koululle. Kolmen aamupai-
van aikana haastateltiin nelisen-
kymmenta oppilasta. Haastattelui-
hin osallistuneen Varjostintuvan 
yrittajan Jaana Kuusimfien mie-
lesta kokemus oli miellyttava. 

— Tykkasin kovasti ja innos-
tuin itsekin juttelemaan. Oppilaat 
olivat kaikki hyvia, heissa on pal-
jon potentiaalia, arvioi Kuusimaki 
haastattelu-urakan paatteeksi. 

Kuusimaen tentissa ollut jout-
salainen Jussi Jokinen piti myos 
opettajansa ideaa hyvana. 

Jussi Jokinen Jaana Kuusimeien englanninkielisessd tyohaastattelussa.jotkut haastattelut olivat nun todentuntui-
sia, end eras Kuusimden haastateltavista oil Jo kysynyt, etta "meinaatko sins oikeasti ottaa minut 

— Tallaista voisi olla lisaakin. 
Haastattelu meni ihan hyvin, to-
sin joitain sanoja unohtelin. Joka 
tapauksessa -Lama oli hyyda harjoi-
tusta, kertoi Jokinen. 

Englanti onkin yksi Jokisen 
lempiaineista. Han uskoo, etta tu-
levaisuudessa kielitaitoa tarvitsisi 
ainakin, mikali ty8skentelee asia-
kaspalvelussa. 

— Itse aion tietokonealalle, ja 
tarvitseehan siinakin englannin-
taitoa. 

Sisko Keski-Levijoen mukaan 
oppilaat olivat alusta lahtien in-
nostuneita harjoituksesta. 

— Yleinen mielipide oli se, etta 
"tehdaan vaan". Osa on tietysti 
ujompia puhumaan, mutta varsin-
kin heillehan tams on hyvaa har-
joitusta, totesi Keski-Levijoki. 

Koskapa kaikki osapuolet tun-
tuivat olevan harjoitukseen tyyty-
vaisia, on koululla jo puhuttu, etta 
haastatteluista tehtaisiin perinne. 

Haastatteluja olivat Jaana Kuu-
simaen lisaksi tekemassa LVI-
yrittaja Kari Kivisaari, Teemu 
Sarhemaa Sysman Saastopankis-
ta, Anna-Liisa Liukkonen Kasi-
tyokeskuksesta ja Markku Park-
konen paikallislehti Joutsan Seu- Tdist, 

/ 77A)f.,  Markku Parkkonen 



Ruilbil-laitteessa Iukionja yidasteen oppilaat saivat tuntumaa siita, miten tarkeeid on keiyttad turvavoitii.Osa 
pilaista harjoitteli myos poistumista katollaan (*van auton sisdita. 

Konkreettista liikennekasvatusta Joutsan koululaisille 

Turvavykin unohtaminen 
voi olla kohtalokasta 
■ Auton katto on lattian paikalla 
ja lattia kattona. Olkapaahan kos- 
kee, turvavyo painaa rintaa. Simu- 
laattorissakin koettuna twine on 
erittain epamiellyttava, tositilan- 
teessa saattaisi paniikki 

Joutsan lukion ja ylaasteen op- 
pilaat ottivat tiistaina Rullbil-si- 
mulaaftorissa tuntumaa siihen, 
mita tapahtuu kun auto kierahtaa 
katolleen. Tarkoituksena ohi opas- 
taa nuoria turvalaitteiden oikeaan 
kayttoon ja osoittaa, kuinka tar- 
keita ne onneftomuustilanteessa 
ovat. 

Yleisin vakava onnettomuus- 
tilanne, johon nuoret joutuvat, on 
tielta suistuminen. Vaikka etu- 
penkkilaisilla turvavyot olisivat- 
kin kiinni, niin takapenkin mat- 
kustajilta ne jaavat liian usein 
kiinnittamafta. Onnettomuustilan- 
teessa seuraukset voivat olla koh- 
talokkaita, Matti Huikko Liiken- 
nekoulusta muistuttaa. 

Han arvelee, etta kaynti Rull- 
bil-simulaattorissa opettaa nuoril- 
le turvalaitteiden kayton merki- 
tyksen vahintaan yhta tehokkaasti 
kuin tunnin kestava luento aihees- 
ta. 

Tiistain havaintoesitys 
tyi lukion valinnaisiin liikenne- 
kasvatuslcursseihin, joita on jar- 
jest_ftty nyt kanden vuoden ajan. 
Lukion ykkosluokkalaiset kayvat 

liikenneopettajan kanssa harjoit- 
telemassa auton kasittelya ajohar- 
joitteluradalla. Samalla he saavat 
ohjeita siita., mita asioita kannat- 
taa harjoitella ennen autokouluun 
tulemista. 	Ajoharjoitteluradalle 

voi alaikainenkin menna opette- 
lemaan esimerkiksi vanhempiensa 
ohjaamana. 

— Ensimmaiset liikennekasva- 
tuskurssilla ajo-opetusta saaneet 
tulivat ajokouluun tans syksyna. 

Osa heists on harjoitellut ohjeiden 
mukaan todella hyvin ja heidan i  
kanssaan paastaan autokoulussall 
paljon perusasioita pidemmaile, 

ttilluikko kertoo. 
.c4itilOtr .  Anne Parviainen 



Kati Salonen (vas) ja jenna Stott (oik) loysivat koneeita valmiiksi asennettuina pari ohjelmaa. Liseiohjelmia opis-
kelijat voivat asentaa itse tarpeen mukaan. Heidi Puttonen arvelee tekeveinsei kannettavalla koneella jossain 
vaiheessa ainakin tuntimuistiinpanoja. 

Lukiolaisille luovutettiin salklcumikrot 
■ Joutsan lukion ekaluokkalaiset 
tunnistaa vastedes katukuvassa ar-
vokkaan nakoisesta mustasta sal-
kusta. Oppilaille luovutettiin eilen 
kannettavat tietokoneet, jotka on 
tarkoitettu Minna opiskelukayt-
toon, mutta myos kotona ja vapaa-
aikana niita voi tarpeen mukaan 
hyodyntaa. Koneet on mandollis-
ta lunastaa omaksi lukio-opintoj en 
paatyttya. 

Viela eilen tietokoneiden luo-
vutustilaisuudessa oppilaat ei-
vat olleet taysin selvilla siita, mi-
ten koneita voitaisiin opiskelussa 
kayttaa. Ainakin ainekirjoituksen 
arveltiin sujuvan koneella hel-
pommin kuin kynan ja paperin 
kanssa, vaikka esimerkiksi 
pilaskokeet kirjoitetaan toistaisek-
si kasin. 

— Ehka tata tulee eniten kaytet-
tya juuri koululla, silly useimmil-
la on omat kotikoneet, joita kay-
tetaan iltaisin ja vapaa-aikana. Voi 
olla, etta jossain vaiheessa esimer-
kiksi tuntimuistiinpanot tullaan te-
kemaan tietokoneelle, Heidi Put-
tonen arveli. 

Koneita luovutettiin lukiolaisil-
le kaikkiaan 38 kappaletta. Kan-
nettavan tietokoneen toivotaan 
houkuttelevan joutsalaisia oppi-
laita jaamaan opiskelemaan koti-
kuntaan ja toisaalta tuovan lisaa 
opiskelijoita lahikunnista. Pikaky-
selyn perusteella kannettavan ko- 

neen saaminen vaikuttikin opiske-
lupaikan valintaan ainakin yhden 
oppilaan kohdalla: 

— Tiesin koneiden lahjoitta-
misesta ja kylla se jonkun verran 
vaikutti. Toisena vaihtoehtona lu-
kion rinnalla oli mielessa ammat-
tikouluun hakeminen, kertoi Elisa 
Metsanen. 

Ajatus kannettavien tietoko-
neiden hankkimisesta Joutsan lu-
kiolaisten kayttoon on lahtoisin 
kunnanj ohtaj a Harri Nissiselta. 

— Tausta-ajatuksena oli saada 
lukion hakijamaarat nousemaan. 
Ainakin esimerkiksi Lapin yli-
opistossa vastaava lahjoitus on 
selvasti lisannyt hakijoiden mad-
rää. Toisena ajatuksena on turvata 
kaikille lukiolaisille tasa-arvoiset 
opiskelumandollisuudet ja antaa 
opiskelijoille hyvat tietotekniik-
kavalmiudet jatkoa ajatellen, Har-
ri Nissinen kertoi. 

— Kannettavia koneita on luo-
vuttanut lukiolaisten kayttoon ta-
han 	kaksi kuntaa. Aja- 
tus lahti Joutsasta, mutta Kinnu-
lassa ennatettiin ensiksi hankkia 
koneet, kunnanjohtaja jatkoi. 

Kunnalle koituu kannettavien 
tietokoneiden hankkimisesta noin 
30.000 euron suuruiset kustannuk-
set. Laskelmien mukaan jo kaksi 
Joutsan lukioon tulevaa oppilas- 

to maksaa kustannukset takaisin 
kunnan saamien valtionosuuksien 
muodossa. 

— Haluamme tukea nuoriamme. 
Tama on yksi tapa. Lisaksi kunta 
maksaa yhden kuukauden opin- 

torahan suuruisen stipendin niille 
nuorille, jotka eivat siirra kirjo-
jaan opiskelupaikkakunnalle vaan 
jaavat joutsalaisiksi opintojensa 
ajaksi. Pyrimme myos tarjoamaan 
opiskeleville nuorille erilaisia har- 

joiftelu- ja paattotytipaikkoj a, Har-
ri Nis1sinen muistutti. 

Anne Parviainen 



Lucia-perinne voimissaan Joutsassa 
■ Pyha Lucia oli alun perin sisi-
lialainen aatelisneito, joka kar-
si marttyyrikuoleman kristittyjen 
vainoissa v. 304. E1aessaan han 
auttoi ktiyhia ja karsivia. Myo-
hemmin hanta on pidetty sokeiden 
suoj eluspyhimyksena. 

Suomeen Lucia-perinne levisi 
Ruotsin kautta. Lucian paivaa juh- 

littiin Ruotsissa 1700-luvulla kou-
lujen viimeisena tytipaivana en-
nen joululomaa. Juhlaa vietettiin 
myos kodeissa. Siella tuli tavak-
si, etta nuori valkopukuinen nei-
to kynttilakruunu -pdassa tarjoilee 
kotivaelleen aamulla sangyn vie-
reen aamiaistarjottimen, jolla on 
kahvileipana mm. lussekatter, kis- 

sanmuotoisia pullia. Uskottiin tai-
koihin ja kun soi kissanmuotoisen 
pullan, sai olla rauhassa pahoilta 
hengilta. 

Tukholmassa alettiin jarjestaa 
1920-luvulla suuria Lucia-kulku-
eita. Tapa levisi Suomeen 5 0-1u-
vulla ja Lucia-neidosta tuli Folk-
halsanin hyvantekevaisyyskam- 

panjan keulakuva. 

Joutsassa Lucia-perinne on 
lukion ensimmaisen vuosiluokan 
perinne. Heidi Vuorimaa on Jout-
san 26. Lucia. 

Poikkeuksena tavanomaiseen 
kulkueeseen meilla ovat tahtipojat 
mukana valonnayttajina kulkueel-
le. 

Eilen tiistaina kulkue vieraili 
vanhainkodilla ja paivakodilla ja 
piti pienen joululauluhetken van-
husten ja pikkulasten kanssa mu-
siikinopettaja Markus Tuomisen 
saestamana. Kulkueen ohjaaja on 

Pirjo Valkonen. 
Kaikissa tarinoissa kuvataani 

Lucian valoisaa olemusta samal 
la tavalla. Lucia saapuu vuoden 
pimeimpaan aikaan kynttilakruu-
nu paassa tuoden valoa. Lucia on, 
sankari, han on marttyyri, rohkeu-
den ja lujan uskon symboli. Vaik-
ka han on hento ja valkoinen, ban 
pitaa sen minks uskoo hyvaksi ja 
todeksi. 

Lucia kehottaa meita miefti-
maan lahimmaisenrakkautta, ha-
lua auttaa ja ilanduttaa toinen tois-
tam 3/;z_ - 

Pirjo Valkonen 

Kulkueessa diner vuonna: Lucia Heidi Vuorimaa ja IS neitoa: Emmelie Huhtiainen, Marianna Holttd, Noora lko-
nen, Hell Kivisaari,Tuuli Kauranen,Maiju Kuitunen, Sini Lavia, Elisa Metsdnen,Silja Ojanen, Emma Peltonen, Hei-
di Puttonen, Tinja Savela, Sanna Solatie,Jenna Stolt, Ida Tommila sekii 3 tahtipoikaa: Henri Rolig, Otto Takala Jo 
Niko Uussilta. 



Missa ovat meille luvatut koneet? 
Joutsan lukion ykkoset muistavat Iupaukset kannettavista tietokoeista 
Joutsa 	:/"..11 7 -  
Chimene Bayard  0/-I'  D   

MeIllekin luvattiin koneet! Miikka Elfengren, Juho Ram!), Tanja Leppakorpi, Annika Koskinen ja Matleena Pel 
Joutsaan lukioon osittain kannettavien tietokoneiden perassa. (Kuvat: larl Kautto) 

Joutsan lukioon houkutel-
laan uusia opiskelijoita lu-
paamalla heille kolmeksi 
vuodeksi kannettavat tieto-
koneet. Nykyisia ekaluok-
kalaisia lupaus korpeaa, 
koska heillekin luvattiin sa-
maa, mutta tietokoneista ei 
ole nakynyt jalkeakaan. 

- Ensimmaisen ker-
ran kuulin asiasta silloin, 
kun lukion rehtori kavi lu-
kioesittelyn yhteydessa 
meidan ylaasteella Harto-
lassa. Asiasta kerrottiin en-
tista varmemmin kun ka-
vimme taalla paikan paalla 
tutustumassa lukioon, har-
tolalainen Matleena Pelto-
nen kertoo. 

Mytis joutsalaiset yhdek-
stisluokkalaiset kuulivat 
kannettavista tietokoneista 
yhteishaun yhteydessa, Ju-
ho Ramo muistelee. 

Opintojen alkaessa syk-
sylla kannettavia tietoko-
neita ei kuitenkaan kuulu-
nut. Opiskelijoiden tiedus-
tellessa asiaa opettajien ja 
rehtorin vastaukset olivat 
epamaaraisia. 

- He eivat oikein osanneet 
sanoa mitaan. Sitten rehto-
ri kertoi menevansa puhu-
maan asiasta kunnanjohta-
jan kanssa ja nyt viimeisin 
tieto on se, etta me emme 
saa koneita, mutta tule-
vat ekaluokkalaiset saavat, 
opiskelijat kertaavat. 

Valkka kukaan opiskelijois-
ta ei sano kannettavien tie-
tokoneiden olleen paasyy 
Joutsan lukioon valintaan, 
oli se hieno ja houkuttele-
va porkkana, joka nyt har-
mittaa. 

- Ei tams elamaa kaada, 
mutta mielellani olisin otta-
nut luvatun koneen vastaan. 
Slita olisi ollut hytitya opis-
kelussa. Kotona pikkuve-
li varaa tietokonetta ahke-
raan ja kannettavalla olisin 
voinut tehda opiskelutehta-
via, hartolalainen Miikka 

Elfengren harmittelee. 
- Minulle tietokoneen lu-

paaminen oh iso juttu kun 
piti valita kanden p eriaat-
teessa samanlaisen lukion 
valilla, Peltonen myOntaa. 

- Samoin minulla. Van- 

hemmatkin ovat ihmetelleet 
asiaa.Tietenkin toivon, etta 
me yield ne saataisiin, har-
tolalainen Tanja Leppakor-
pi jatkaa. 

Lukion rehtorille Seppo 
Degermanille opiskelijoi- 

den pettymys kannettavista 
tietokoneista on tuttu jut-
tu. Aiheesta on keskusteltu 
moneen otteeseen ja rehto-
ri kokee joutuneensa syyte-
tyksi turhaan. 

-Viime kevaana Joutsassa 

oli vahvasti sellaifOn henki, 
etta silloin  tulevillitYkkosil-
le annetaan kayfrPh kan-
nettavat tietokonOt. Paat- 
tajatkin olivat t 	a, mut- 

ta ilmeisesti he 	t olleet 

miettineet, etta ka ne 

maksaa. Itse kuvittelin asi-
an hoituvan sovitusti yie-
ld kesalla. Kun selvisi, etta 
kunta ei ollutkaan varautu-
nut siihen, tunsin itseni ne-
nasta vedetyksi, Degerman 
kuvailee. 

Degerman sanoo tiedot-
taneensa tilanteen muutok-
sesta opiskelijoille syksysta 
lahtien ja myos vanhemmil-
le on kerrottu siita vanhem-
painillassa. 

- Minna on haukuttu ja 

olen joutunut sijaiskarsi-
jaksi, vaikka tein kertomal-
la tietokoneista vain sen, 
mita kunnan johto halusi. 
Titlevien ykkiisten kohdalla 
tilanne on nyt varma, kos-
ka koneet ovat kunnan tä-
man vuoden budjetissa. Lu-
kiolla ei ole tallaisia rahoja, 
rehtori jatkaa. 

Mean isakslkin sanottu kun-
nanj ohtaja Harri Nissinen 
ei osaa sanoa, miksi nykyi-
set lukion ykkOsluokka-
laiset kuvittelivat saavan-
sa kannettavat tietokoneet. 
Nissisen mukaan niista on 
puhuttu vain tuleville lukio-
laisille. 

-Kunnan paattis koneista 
on vasta taman vuoden bud-
jetissa. En osaa sanoa mis-
ts vadrinkasitys johtuu.Voi 
olla, etta opo on ymmarta-
nyt jotain vaarin tai ehka 
rehtori on hataillyt, Nissi-
nen pohtii. 

Kunnanjohtaja koros-
taa, etta kolmeksi vuodek-
si liisattavat koneet on tar-
koitettu opiskeluvalineiksi. 
Niiden toivotaan houkutte-
levan Joutsaan lisaa opiske-
lijoita erityisesti Hartolanja 
Leivonmaen suunnilta. 

-Tama idea on huomattu 
valtakunnallisia lehtia myti-
ten. Kannettava on etu, josta 
opiskelija hyotyy. Yksi villi 

Matleena Peltonen ja Miikka Elfengren saavat tehtya kou-
lutehtavia ylelsessa atk-Iuokassa. Luvatut kannettavat tie-
tokoneet olisivat silts tulleet tarpeeseen. 

idea oli mopojen hankkimi-
nen, Nissinen kertoo. 

Koneiden Iiisaukseen on 
varattu vahintaan 5 000 eu-
roa. Lopullinen summa riip-
puu opiskelijamaarasta. 
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Joutsan lukion obit nokyivat ja kuuluivat perinteisiin kuuluvalla penkkariajelulla torstaina. 

mown mum ioppuii 
■ Abit pitivat juhlallisen riehakkaat 
penkkarinsa torstaina Joutsassa. Kaksi 
kuorma-autollista abeja kiersi taajaman 
raittia tehden huudoilla ja karkkisateil-
la kaikkien tiettavalcsi, etta heidan kou-
lunsa on nyt loppu. Pukeutumisessa oli 
jalleen kaytetty kekseliaisyytta, kuten 
kuvista voi huomata. 

Abit jaivat nyt lukulomalle ja keskit-
tyvat tulevaan Ichjoitusrumbaan. Esi-
makua nfista on jo saatu vieraiden kiel-
ten kuullunymmartamisen kokeilla. 

VA SEMMALLA: Disc Laattalan Jo 
Scull Heinosen tyylinayte. 

OIKEALLA: Tangon taivutukset oil 
opeteitu viimeisen paiiik. Tans-
simassa Mirka Puurula ja Kyosti 
Salminen. 

AIAKUVA: reisotanssien oluksi 
kohotettiin ma ja wanhoille. 

Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat seu-
raavalla aikataululla: ma 13.3. aidin-
kieli I, Ice 15.3. filosofia, psykologia, 
historia, fysiildca, biologia, pe 17.3. 
ruotsi, ma 20.3. aidinkieli II, ke 22.3. 
uskonto, elamankatsomustieto, yhteis-
kuntaoppi, kemia, maantiede, pe 24.3. 
matematiikka, ma 27.3. englanti, ke 
29.3. Iyhyet kielet. 

Wrt:rtiedjetif,ief-ed elf* 
■ Lukion Wanhat juhlivat val-
taanpaasyaan viime perjantaina 
tyylikkaasti. Pukuloisto oli kuin 
Linnan juhlissa konsanaan. Wan-
hat esiintyivat tansseineen 

kahteen kertaan paivan aika-
na. Lukion orkesterin tandittami- 

na tanssittiin niin wienervalssit ja 
cicapot kuin tangot ja humpatkin. 
Esityksen paatteeksi wanhat ye-
taisivat viela vauhdikkaan letka-
jenkan. 

Yleisoesitysten lisaksi wombat 
esiintyivat palvelukodilla ja van- 

hainkodilla. 	Peruskoululaisille 
jarjestettiin nrtylis omat esitykset. 
Tansseihin osallistui tana vuonna 
29 wanhaa. Perinteiseen tapaan 
esiintyjien puvut ja tanssityylit 
palkittiin. Naisten parhaan puvun 
palkinnon sai Susanna Vuorimaa 

ja miesten Kylisti Salminen. Par-
haana tanssiparina palkittiin Nii-
na Laitinen ja Harri Onali. 

Anne Parviainen 



!so ikava ihmisia ja yhteis eloa 
Koulujen paatyttya myos kaveriporukat hajoavat 



kehats 
Enne 

havifiv 

at. 
kuin Mira ja Juho 

valmistelemaan 

Hanna Tuomikoski 	Oz-, 

Vilma keskiviikkona Mun 
Jutuissa tutustuttiin kun-
desluoltkalaisten ajatuksiin 
ylaasteelle menosta. Emilia 
Rasa, Pauliina Oksanen 
ja Kalle Haajanen ItySyivat 
muutaman kysymyksen tu-
levan koulunsa yhdeksas-
luokkalaisilta. 

Tila • Tuukkasta ja Otto 
Koskista Tainionvirran kou-
lulta ensimmainen kysymys 
hieman hyrnyilyttaa. 

- Ai etta millaista ruokaa 
on ylaasteella? Tietaaltsem-
me ruoka tulee tanne samas-
ta keiftiasta kuin ala-asteel-
lekin, eli ruoassa ei tosiaan 
ole valittamista. Ylaasteella 
saa kuitenkin istua ruokasa-
lissa aika vapaasti, eika that-
la pyydeta pesemaan kasia 
tai laustmaaan ruokarukous-
ta,'Ilia ja Otto kertovat. 

Toisena kysymyksena kuu-
desluokkalaiset haluaisivat 
tietaa, etta mika ylaasteella 
on vaikein aine. ilia on si-
ta mielta, etta kemia ja fy-
siikka ovat olleet hanelle 
ne vaikeimmat aineet ja Ot-
to puolestaan on matematii-
kan kannalla. 

Viimeisena kysymyksend 
Otolle ja Tiialle esitetaan,, 
etta milts aikoinaan tuntui 
manna ylaasteelle. 

- Ekana aamuna jannitti 
ja onnistuin myohastymaan 
koulusta. Seuraava paiva 
tuntui jo normaalilta. Ku-
kaan ei tullut kiusaamaan 
ja luokatkin oppi yllattavan 
nopeasti, Tiia muistelee. 

He ovat molemmat sita 
mielta, etta ylaaste hurah-
ti ohi pikavauhdilla, vaik-
ka seiskaluokkalaisina he 
kuvittelivatkin edessa ole-
van isomman urakan. Otto 
jaTiia myos vakuuttavat, et-
ta uusien seiskojen on turha 
pelata mopottamista. Aina-
kaan itse he eivat ole sellai-
seen tormanneet. 

Peruskoulun paatyttya Ot-
to ja Tiia suuntaavat koh-
ti Joutsan lukiota. Vaikka 
opiskeluista alettiin puhu-
maan opinto-ohjaajan tun-
neilla jo viime syksyna, ha-
kupapereiden taytto tuli sil-
ti yllattavan nopeasti vas-
taan. 

- Opiskelupaikan valin-
ta vaikuttaa nun paijon  tu-
levaisuuteen. Kylla ysiluok-
kalainen on silti jo valmis 
sellaisesta paattamaan. Lu-
kiossa saa lisaaikaa, jos ei 
tieda mika ammatti kiinnos-
taa, he rnuistuttavat. 

Otto ja Tiia tietavat, etta 
yidasteen jalkeen muualle 
suuntaavia kavereita tulee 
ikava. Myos lukion tuleva  

tyomaara hieman mietityt-
tad, vastuuta on kannettava 
eri tavoin kuin ylaasteella. 

Joutsan lukiosta valmistu-
neilla Mira Maunulalla ja 
Juho Vairdomitella on astet-
ta isommat kuviot edessaan. 
Kumpikin muuttoa syksyyn 
mennessa pois kotipaikka-
kunnaltaan, Mira on hake- 

nut Tampereelle opiskele-
maan ensi- tai lahihoitaj ak-
si ja Juho Hameenlinnaan 
sosionomiksi. 

He ovat molemmat tykan-
neat hirveasti lukioajoista j a 
harppaus tuntemattomaan 
pelottaa. Olo on epavarma 
ja kotoa muuttoa odottaa 
sekavin tuntein. Molemmat 
kuitenkin ovat silla kannai- 

la, etta on hyva paasta vaih-
tamaan piireja ja nanda 
muutakin rnaailmaa. Jout-
san lukiosta he jaavat kui-
tenkin kaipaamaan ihmisia 
ja yhteiseloa. 

oto au at 

hyva,

s  a n 1p 

Juho  u

i  kui  io ss  sti a  a 

Mira 

 k u  ah uo 
lehdin o 
kaan ei jaa pienessa kou-
lussa huomiotta ja opetus-
taso 

 Joutsan 
 

o n  

"Kukean el tullut 
kiusaamaan ja 
luok2In oppi 
yllSt Nn nopeasti." 

lakkiaisiaan, he vastaavat 
viela edellisten haastatelta-
vien Oton jaTiiahkysymyk-
sfin lukiosta. He haluaisivat 
kysya, etta ovatko Mira ja 
Juho jo valmiita poistumaan 
lukiosta, vat olisiko se saa-
nut kestaa kauemminkin. 

- Se on niin kaksipiippui-
nen juttu. Taalla on viihty-
nyt tosi hyvin, mutta toi- 

saalta sita tahtoo jo patista 
eteenpain ja saada amma-
tin, Mira ja Juho pohtivat. 

Lopuksi heita pyydetaan 
laatimaan lukiolaisen kol-
me kultaista saantoa. 

- Ensimmaiseksi voisi sa-
noa sen, etta Villa taytyy ol-
la valmis tekematin, jos ha-
luaa jotain saavuttaa. Toi- 

nen neuvo voisi olla se, et-
ta [Atka matikka kannattaa 
jattad suosiolla kesken, jos 
se ei tando sujua. Kurssien 
suorittamisesta kannattaa 
pitaa kiinni, eika jattati vii-
me tippaan. Mytis aine reaa-
lia varten kannattaa suunni-
tella jo ykkasella. Stina tai-
sikin tulla jo nelja saantOil, 
Mira ja Juho naurahtavat. 

Plan ylloppilasjuhliaan viettavat Mira Maunula ja Juho VainiomSki muuttavat syksylla pois Joutsasta. Mira hakee opiske-
lemaan Tampereelle, Juho Hameenlinnaan. (Kuva: Hanna Tuomikoski) 



Joutsan lukion ykkOsluok 	Niko Uusallta ja Ida Tommlla salvat distalna,uudenkarheat lapparit kotlin vtetavikkel. Nuorten mlelesta kannettavat olivat kannattava 
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KOULUT:  Joutsa ja Kinnula 
hankkivat uusille 
opiskelijoille 
kannettavat tietokoneet. 
Poikkeuksellisen 
satsauksen toivotaan 
houkuttelevan nuoria 
pieniin opinahj oihin. 
JOUTSA, KINNUIA fAkf- 

Lapparit 
lumoavat 
lukioissa 

Salit-kiinni 
kevaalla 
■ Joutsan liikuntasalit ovat aina-
kin osan kevatkautta kiinni. Lu-
kion remontin vuoksi lukion sali 
suljetaan helmikuussa. Mytis yla-
asteen sali jää remontin takia pois 
Iiikuntakaytosta jo tammikuussa. 
Salipula helpottaa loppukevadsta, 
jolloin Joutsan uuden liikuntahal-
lin pitaisi valmistua. 

Markku Parkkonen 

Yhtendiskoulua.  
kehitetaan 
lautakunnan 
linjausten mukaan 
■ Joutsassa valmistellaan si irty- 
mist§ yhtenaiseen perusopetuk- 
seen. Joutsan-Luhangan ylaas- 
teesta ja Pohvinrinteen koulusta 
on tarkoitus muodostaa hallin- 
nollisesti yksi oppilaitos, joka ka- 
sittaa vuosiluokat 1-9. Yhtenais- 
koulun perustaminen Iiittyy lahei- 
sesti suunnitteilla olevaan koulu- 
keskuksen peruskorjaukseen, joka 
on tarkoitus aloittaa vuonna 2009. 

Sivislyslautakunta kasitteli elo-
kuussa suunnitelmia yhtenaiskou-
luun siirtymisesta ja totesi muun 
muassa, etta koulukeskuksen ti-
lojen ja piha-alueiden suunnitte-
lussa varaudutaan myos esiope-
tuksen siirtymiseen koulukeskuk-
seen. Koulukeskuksen iltapaiva-
toimintaa on sivistyslautakunnan 
mukaan perusteltua kehittaa siten, 
etta koululaisille jarjestettaisiin il-
tapaivisin kerhotoimintaa, opinto-
piireja ja muita harrastu stn ando I I i-
suuksia. Koulutiloja on runsaasti 
tulevaan oppilasmaarlian nanden, 
joten tiloihin voitaisiin sivistys-
lautakunnan mielesta siirtaa esi-
merkiksi kunnan paivahoitotoi-
mintaa. 

Kunnanhallitus ONUS kokouk-
sessaan maanantaina, etta yhte-
naista perusopetusta tullaan kehit-
tamaan sivistyslautakunnan linja-
uste aisesti.,?)  

ts GO-  Anne Parviainen 

la 
Pauliina Kinnunen  4140 , V C7  

Ruutupapereiden ja lyijykynien 
rivit ovat harventuneet tans syk-
syna Joutsan, ja Kinnulan lu-
kioissa!Yha useampi naputtelee 
nyt muistiinpanonsa suoraan tie-
tokoneelle. 

Pienet kunnat pliattivat viime 
kevaana kayda oppilastaistoon 
lapparit aseinaan. Jokaiselle lu-
kion aloittavalle luvattiin kayt-
to8n oma kannettava tietokone. 
Opintojen jalkeen opiskelija voi 
lunastaa koneen itselleen. 

Joutsassa lapparit luovutettiin 
tiistaina 38 nuorelle. 

- Koneet ovat teidtin henldlo-
kohtaisessa kayttissanne. Pita-
kati Mita kuin kuldcaa ktimme-
nella, rehtori Seppo Degerman 
opasti. 

Niko Uussilta ja Ida Tommi-
la mytintavat, etta kannettavia 
on jo ehditty odottaa. 

- Esitehnat ja aineet saa aina-
kin nopeaxnmin kirjoitettua, ja 
opiskelu on varmasti muuten-
kin mutkattomampja, he poh- 
Stoat. 

Nuorten mielesta henkilokoh-
taiselle koneelle onkin helpom-
pi jarjestaa ja koota omat koulu-
hommat mieluisalla tavalla. 

Uudet opiskelijat 
satsauksen arvoisla 
Lappari-idean isa, Joutsan kun-
nanjohtaja Harri Nissinen pitati 
reilun 30 000 euron satsausta jo-
ka sentin arvoisena. Kannetta-
vien tietokoneiden kustantami-
nen opiskelijoille on Suomessa 
yield harvinaista. 

-  lnvestointi parantaa opiske-
lijoiden tietoyhteiskuntaval- 

miuksia. Tama on meidtm pa 
nostuksemme nuoriin ja samal. 
la mainosta kunnalle, han sum-
maa. 

Lappareiden toivotaan pita-
van pitajan nuoret omassa 
kiossa ja vettivan opiskelijou 
mytis naapurikunnista. Joutsas• 
sa on laskeskeltu, etta jo kandev 
listiopiskelijan houlcuttelemipef 

 joka syksy kattaa vuosittaiser 
investoinnin kustannukset. 

Hartolalainen Uussilta sang 
tietokoneen painaneen vaaka 

kupissa, kun Win valitsi °pia.  

-  Olisin ehka tullut Joutsaan 
ilman lapparialcin, sills Harto-
lassa on ailcuisluldo, mutta olisin 
myos saattanut jaadti kotilcun-
taan. Kannettava ratkaisi asian 
lopullisesti. 

Joutsassa tietokoneita aiotaan 
hyadyntati tiiviisti opetuksessa. 
Lttkiolle on hankittu videoneu-
yotteluyhteys, ja opettajat ovat 
innostuneet kehittiimatin mytis, 

 omia tietoteknisia valmiuksi- 
aan. 

- Pienten luidoiden yhteistyo  

seka valinnais- ja verkkokurssit 
lisaantyvat tulevaisuudessa, 
opettaja Keijo Kurki uskoo. 

Kannattavuus 
arveluttaa 
Kinnulassa tyytyvaiset luldolai-
set ovat tutustuneet kannetta-
viinsa jo kuukauden paivat. Tois-
taiseksi koneita on kaytetty tie-
donhakuun ja tekstinkasittelyyn. 

- Lisaksi ruotsin ja englasmin 
kirjojen mukana tulevilta levyil-
tit voi kuunnella kappaleita ja 
tehda tehtaviti kotonakin, Joni 

Koski-Vlihalii kertoo. 
Kinnulan luldoon saapuu opis-

kelijoita myos naapurikunnista. 
-  Jollekin lupaus tietokonees-

ta saattoi ratkaista koulun valin-
nan, etenkin kanden samanar-
voisen vaihtoehdon v3tlilla, Moo-
na ViMikainen, Noora Pasanen 
ja Jenna Kotilainen arvelevat. 

Nuoret kertovat kayttavansti 
kannettavaa tietokonettaan kou-
luttiiden listiksi vapaa-ajalla valo-
kuvien kasittelyyn, pelaamiseen 
ja intemetissa surffailuun. Opet-
tajat tarkastavat pistokokeilla, et- 

tei koneille ole tallennettu esi-
merkiksi laitonta musiildcia. 

ICirmulati lukio joutuu ensi 
vuonna saastamtitin opetuksesta 
19 000 euroa, mutta ennen ensi 
syksya koneet on investoitava 
myos seuraavalle ikaluokalle. 
Opettajainhuoneessa monia epai-
lyttaa, onko koneisiin satsattu 
30 000 euron rahamtitira todella 
panostuksen arvoinen. Kevatilla 
opiskelijoille tehdatin kysely en-
sinundisen vuoden kokemuksis-
ta. Kokeilun taloudellinen kan-
nattavuus selyma mytihemmin. 

Heidi Pillidnen 


