Valmistuneita
■

Joutsalainen Hanna Hauvala
on valmistunut 30.3.2007 Mikkelin ammattikorkeakoulusta metsdtalousinsinooriksi
cyst

Sivistyslautakunta
esittaa kolmen
opettajaviran
lakkauttamista
■ Joutsan sivistyslautakunta esit-

Lappareista
oikaisuvaatimus
■ Joutsan kunnan lukion aloittaville opiskelijoille hankituista kannettavista tietokoneista on tehty
oikaisupyyntO. Tarjouskilpailussa
halvimman, mutta hyldtyn tarjouksen tehnyt InMics Oy on vaatinut hankintapadtoksen kumoamista. Kunta hylkasi kesdkuussa
InMicsin tarjouksen, koska tarjouksessa pidatettiin oikeus muuttaa
hintoja, mikali tarjoajan omakustannehinnassa tapahtuu yli 2 prosentin muutos. Kunta katsoi, ettei
se voi kontrolloida tarjoajan hankintamenoja, eika taten ole kunnan edun mukaista hyvaksyd tallaista ehtoa. Kunnanhallitus hylkasi InMicsin oikaisuvaatimuksen
maanantain kokouksessaan.
InMicsin tarjoushinta oli verottomana 555 euroa per tietokone ja
hyvaksytty Businessforum Oy:n
t rjous 557 euroa.
ofiSPe illarkku Parkkonen

- ■ Joutsan lukion ruokalaan

on
murtauduttu viikonlopun aikana.
Paikalta on viety gsm-puhelin, tietokoneyksikon cd-asema ja auton
avaim et 7..c

tad kunnanhallitukselle kolmen
opettajanviran lakkauttamista elokuun alusta lukien. Lakkautuslistalla ovat Pohvinrinteen kandeksas luokanopettajan virka, Mieskonmden koulun kolmannen luokanopettajan virka sekd koulujen
yhteisen englannin kielen lehtorin
virka.
Pohvinrinteen ja Mieskonmden
opettajanvirkojen lakkauttamista -perustellaan oppilasmdarien vahenemisella. Molemmilla kouluilla yksi opettajanvirka on taytetty
mdardaikaisena, joten irtisanomisia ei virkojen lakkauttamisen takia ole tulossa.
Koulujen yhteinen englannin
kielen lehtorin virka jaa vapaaksi viranhaltijan jaddessa elakkeelle. Sivistyslautakunta suunnittelee
viran lakkauttamista elakkeelle- jadmisen yhteydessa, koska Leivonmden kunnassa on taytettynd
englanninkielen lehtorin virka.
Sen opetusvelvollisuuteen voidaan siirtdd kuntaliitoksen jalkeen
suurin osaJoutsan oppitunneista.
4.4) Anne Parviainen

Joutsa lakkautti
kolme
opettajanvirkaa
■

Joutsan kunnanvaltuusto lakkautti maanantaina ilman puheita
kolme opettajanvirkaa. Ensi elokuun alusta lukien lakkautetaan
Pohvinrinteen koulun kandeksas opettajanvirka, Mieskonmaen koulun kolmas opettajanvirka
sekd koulujen yhteinen englanninkielen lehtorin virka.
Sekd Pohvinrinteen end Mieskonmden virat ovat olleet mdardaikaisesti thytettyind ja niiden lakkautusta perustellaan oppilasmadrien vahenemiselld. Englanninopettaj a jaa eldkkeelle 1.8.2007.
Tarkoituksena on, etta yhdistyvien Joutsan ja Leivonmden kuntien
al akouluj en englannin op etuks esta
vastaa jatkossa padosin Leivon. mden nykyinen englannin opettaja.
67-(
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Joutsan lukioon
40 uutta oppilasta
■ Joutsan lukioon on valittu ensi
syksyna aloittamaan 40 uutta oppilasta.
Joutsan sivistystoimenj ohtaj a
Jorma Makinen pitaa tulijoiden
maaraa aika suurena.
— Sita en osaa arvioida, miten
lukion remontti ja kannettavien tietokoneiden lahjoittaminen
aloittaville lukiolaisille ovat vaikuttaneet hakumadraan. Remontillahan on kaksisuuntainen vaikutus: alkusyksyn ajan uudet opiskelijat joutuvat olemaan vanhoissa
tiloissa, mutta paasevat kuitenkin
olemaan suurimman osan lukioajastaan hyvin ajanmukaisissa tiloissa, kommentoi Makinen.
Valituista 23 on Joutsasta, viisi
Luhangasta, kymmenen Hartolasta, yksi Leivonmaelta ja yksi Mikkelista.
Joutsan lukioon valitut:
Havula Kalle Jani Juhani, Heikkinen Aino-Kaisa, Heinonen Toni
Erkki Johan, Helenius Antti Evert,
Huikko Maiju Katriina, Huoponen Sanna Suvi Pauliina, Jarvinen

Jukka Tapio, Jarvinen Toni Kristian, Koskenniemi Riikka Eila Elina, Kosunen Janne Petteri, Kuhanen Juska Oscar, Karkas Marika
Anniina, Laattala Annika Emilia,
Laitinen Sara Petronella, Lehmussaari Mari Eveliina, Lindell Sesilja Jonina, Landelahti Sini Johanna,
Makkonen Mariia Eliisa Unelma,
Meronen Miska Matias, Mietti- nen Erika Anneli, Nurminen Anni
Esteri, Onali Juho Ilmari, Otava
Janne Joni Helmeri, Pietila Maija
Ida Anniina, Puurula Mari Anniina, Rannaste Erik Oskar, Rannaste Lauri Kristian, Rantanen Paula
Kalerija, Rintala Lotta Johanna,
Ruskeala Jussi Mikael, Rasanen
Riikka-Liisa, Saarela Lassi Tapio,
Suomi Janne Joni Emil, Suur-lnkeroinen Mika Kristian, Tammisto
Anna Kristiina, Tikka Silja Aurora, Tuominen Markus Jouninpoika, Vilavaara Riikka Karoliina,
Vilkman Johanna Anne Kaarina,
Virtanen Atte Olavi.
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Kuntastipendin sai
reilut 90 opiskelijaa
■ Joutsan kunnan paattis maksaa
stipendi opiskelijoille, jotka sailyttavat kotikuntanaan Joutsan,
poiki kunnalle noin 90 stipendihakemusta. Stipendin suuruus on
200 euroa vuodessa.
Kevaalla tehdyt maksupaatokset koskevat viime vuoden opiskelijoita. Nuoret opiskelijat, jotka asuvat opiskelupaikkakunnalla
mutta ovat sailyttaneet kotipaikkanaan Joutsan, saivat sata euroa
viime vuoden kevatlukukauden
opinnoista ja toisen sata euroa
syyslukukaudelta 2006. Stipendeja maksettiin keskiasteella tai korkeakoului ssa opiskeleville.
Sivistystoimenj ohtaj a Jorma
Makinen kertoo, etta stipendi
maksettiin kaikille ehdot tayttaneille hakijoille. Muutamia hakemuksia jouduttiin karsimaan,
koska opiskelijalla ei esimerkiksi

ollut asuntoa opiskelupaikkakunnalla.
Makinen arvelee, efta stipendeilla voi olla toivottua vaikutusta. Niiden tarkoituksena on houkutella nuoria sailyttamaan Joutsa kotipaikkakuntana opiskelujen
aj an
— Nyt ensimmaista kertaa jaetut
stipendit kertovat tilanteen viime
vuoden osalta. Oikeastaan vasta
seuraavan j akokierroksen hakemuksista voi paatella, onko kunnan maksamilla stipendeilla ollut
vaikutusta asiaan. Paljon riippuu
varmastikin opiskelupaikkakunnasta. Esimerkiksi paakaupunkiseudulla ulkopaikkakuntalainen
ei voi ostaa seutulippua julkisiin
kulkuneuvoihin, joten stipendi ei
ehka riita houkuttimeksi tassa taauk4essa, Makinen pohdiskelee.
Anne Parviainen
iv6;

Lukioon 44 uutta
opiskelijaa
■ Joutsan lukioon on tulossa ensi
syksyna 44 uutta opiskelijaa. Viime viikolla julkaistuun opiskelijalistaan on tullut lisaa nelja uutta
lukioon hyvaksyttya: Mervi Monto, Taina Holla, Riina Saltiola ja
Hanna Reinikainme
c
<,Art6 -

Vaitoksia
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■ Joutsalaissyntyinen

Pasi Sarolahti on vaitellyt filosofian tohtoriksi Helsingin yliopistolta tietojenkasittelytieteen laitokselta.
Vaitiiskirjan nimi on TCP Performance in Heterogeneous Wireless Networks.
Vaitostyo perehtyy langattoman linkin aiheuttamien vaikeasti_ _ _
ennustettavien viiveiden vaikutukseen TCP:n suorituskyvylle.

Valmistuneita
■ Luhankalaissyntyinen

Tanja
Heiskanen (o.s. Viinikainen) on
valmistunut 31.5. sairaanhoitajaksi Landen ammattikorkeakoulusta.
Joutsalainen Eino Tammelin
on valmistunut Jyvaskylan ammattiopiston puualalta puusepaksi.
Piritta Hentinen on suorittanut kasvatustieteen maisterin tutkinnon Tampereen yliopistossa.
Heli Hentinen o.s. Kiuru on
suorittanut valtiotieteiden maisterin tutk . on Helsingi*yliopistossa. ti 6/c -0

Uuteenkin kouluun saattaisi
saada rahaa, mutta valtio olisi
vakuutettava hankkeesta
■ Mikali Joutsan kunta paatyi-

ettei vanhaa pysty korjaamaan
kunnolla.
Talloin pitaa tehda
si yla-asteen ja Pohvinrinteen
remontin sijasta rakentamaan kunnolliset kuntotutkimukset,
kouluille uudisrakennuks en, sehan on kunnankin etu, toteaa
voitaisiin tahankin hankkeeseen Haien.
Haien toteaa, ettei uudisraperiaatteessa saada valtionapua.
kennuksen
valtionapukaan ole
Avustusta ei kuitenkaan tulisi enempaa kuin suunniteltuun poissuljettua, mutta hankkeen
remonttiin on varattu. Lisak- muutos pitaisi tarkasti tutkia
si hankkeen aikataulu saattai- ja selvittaa laaninhallitukselle.
si vaarantua. Kaiken kaikkiaan Han myos laittaisi vahvan kysylaaninhallitus vaatisi muutoksel- mysmerkin rahoituksen aikataululle, mikali hanke muuttuu uule erittain tarkat perustelut.
Lansi-Suomen laaninhallituk- disrakennukseksi.
— Ei ole mitenkaan taattu,
sen ylitarkastajan Raija Halenin mukaan Joutsan valtion- voitaisiinko sita pitaa vuodella
osuutta on ajateltu nimenomaan 2009. Paineita koulurakentamiseen on kovasti ja vain kolmasperuskorj aushankkee seen.
— Tassa tapauksessahan ei ole osa hankkeista paasee ministerikysymys esimerkiksi siita, etta on rahoituslistoille.
tilat olisi asetettu kayttOkieltoon
Paaperiaatteena Haien pihomevaurioiden vuoksi. Monesti tulee esille tallaisia heittoja, taa yleisesti sita, etta korjauskel-

Yhtendiskoulun
suunnitteluun
lisaa rahaa 4;;:ff (c-D

■ Joutsan kunnanhallitus esit taa,
etta yhtenaiskoulun hankesuunnitteluun varattaisiin kuluvalle vuodelle 50.000 euron suuruinen lisamaararaha.
Yhtenaiskoulun hankesuunnitelman tekemiseen on varattu vuoden 2008 investointiohjehnaan
50.000 euron suuruinen, indararaha. Suunnittelun aikaisturnisen
vuoksi rahaa tarvitaan kuitenkin
Jo kuluvalle vuodella. Yhtendiskoulun hankesuunnitelmat valmistuivat syksylla, ja viime kokouksessaan Joutsan kunnanvaltuusto hyvaksyi suunnitelmat.
Anne Parviainen

poiset koulukiinteistot tulisi remontoida koulukaytttion.
— Jos on olemassa sellaiset
tilat, etta niista ei saada korjaamalla hyvia, uudisrakentaminen
voi astua kuvioon, sanoo Haien.
Joutsassa on syksyn aikana
noussut julkisuuteen keskustelu yla-asteen ja Pohvinrinteen
koulun rakennusten remontin
jarkevyydesta. Kunta on ajanut
remonttivaihtoehtoa ja remontin
hankesuunnitelma on hyvaksytty valtuustossa, tosin aanestyksen jalkeen. Muun muassa paikalliset opettajat seka remontin
hankesuunnittelija ovat puolestaan liputtaneet uudisrakentamisen puolesta.

foutsan kh danesti
kopiokonekaupasta
ja palkasta
■ Joutsan kunnanhallitus aanesti
maanantain kokouksessaan kahteenkin otteeseen. Ensimmainen
aanestys kaytiin markkinaoikeuteen lahtevasta vastineesta, joka
koskee ythasteen ja lukion kopiokonehankintaa. Tarjouskilvassa
tappiolle jaanyt kopiokonetoimittaja on tehnyt hankinnasta valituksen marlddnaoikeuteen. Kunnanhallitus totesi danin 7-2, etta
sen mielesta kunnan hankintapaatoksen muuttamiseen ei ole perusteita. Salme Ruuth-PeralA (kok.)
ja Jari Reponen (kok.) olivat sita
mielta, etta hankintapaatOs olisi pitanyt muuttaa valituksen tehneen toimittajan eduksi.
Toinen aanestys kaytiin sivistystoimenjohtaja Jorma Makisen
sijaiskorvauksen kohdalla. Makinen toimi syksylla kanden kuukauden ajan Puulan seutuopiston
rehtorin sijaisena. Kunnanhallitus
paatti aanin 7-2, etta Makiselle
maksetaan sijaisuuden ajalta henkilOstotoimikunnan ehdotuksen
mukaisesti lisapalkkaa 400 euroa
kuukaudessa. Marjatta Saarinen
(kesk.) ja Jari Reponen olisivat
pitaytyneet kurmanhallituksen aiemmassa paatiiksessa, jossa Makiselle maksettiin vain 200 euroa
kuussa lisakorvausta.
M.5..61.81 P elf ',ranch n
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Lukion satin kaytto
maksaa viisi
euroa tunnilta

■ Joutsan sivistyslautakunta esit-

taa kunnanhallitukselle, etta lukion hikuntasalin kaytosta perittaisiin paikkakuntalaisilta viisi euroa
tunnilta ja muilta kayttajilta 10 euroa tunnilta. Vakiovuoroista annetaan 20 prosentin alennus. Vakiovuoroiksi luetaan vahiutaan seitsemaksi kuukaudeksi tehty vuorovaraus. Liikuntahallilta lukioon
siirtyvat vakiovuorot katsotaan
edelleen vakiovuoroiksi.
Lukion satin esitetty kayttomaksu perustuu liikuntahallin
kaytosta perittaviin taksoihin. Lukion liikuntasali vastaa pinta-alaltaan liikuntahallin kolmasosaa,
joten kayttomaksu on vastaavan
suuruinen.
Lukion peruskorjaus valmistuu
loppuviiO4sta ja satin arvellaan
olevan k4tossa vuodenvaihteen
jalkeen.
Anne Parviainen
.•

Lukion remonttisuunnitelmia
karsittiin

■

Lukion remontin suunnittelu- poistettavaksi mytis pihan istutustoimikunta kokoontui viime vii- altaita j a erinaisia pihavarusteita.
kolla pohtimaan, miten remonttiKustannuksia voitaisiin toikustannuksia saataisiin karsittua mikunnan mukaan karsia mytis
alkuperaiseen kustannusarvioon korvaamalla siirrettava nayttamo
sopiviksi. Toimikunnan tavoittee- kiintearakenteisella (17.000 euna oli loytaa saastokohteita noin roa), poistamalla suunnitelmista
liikuntasalin nostoseind (15.900),
260.000 euron edesta..
Toimiktmta loysikin saastokoh- muuttamalla hissin rakentamistateita reilun 210.000 euron verran. paa ja sisustusta seka vaihtamalla
Karsintaa ehdotetaan tehtavaksi danentoistojarj estelman toimittamuun muassa lukion pihatoiden j aa.
Remonttikohteen rakennuttaj a
osalta. Nurmetusten ja istutusten
jattaminen pais saneerausohjel- neuvottelee urakoitsijoiden kansmasta toisi mukanaan 14.000 eu- sa karsintasuunnitelmista. Mikali
ron saastiin, pihalaatoituksen kar- yhteisymmarrykseen pdastaan, lusiminen saastaisi kustannuksia kion remontti on viela mandollista
26.000 euron verran ja asvaltoin- aloittaa alkuperaisessa aikataulusnin jattaminen pois suunnitelmista sa eli kuluvan vuoden maaliskuun.
saastaisi kustannuksia noin 60.000 aikana.
?Anne Parviainen
eurolla. Suunnitelmista ehdotetaan
-

tehdd Lukion
Lukion opiskelijat ovat pohtineet kuvataidekurssilla tapoja
aluetta viihtyisdmmOksi. Nana ideat Luskin toteutuvat, silly varsinaisia pihasuunnitelmiakin joudutaan nailki nakymin karsimaan rankalla kddellti.
Kuva on otettu joutsan Lukion opiskelijoiden kuvataidendyttelystd,joka on
esilld kirjastossa tammikuun Ioppuun saakka.

Ruokalista

■ Milli: Ma 22.1. makkarakastike, perunat, kiinankaalisalaatti. Ti
23.1. tomaattikala, muusi, porkkanaraaste. Ke 24.1. kinkkulciusaus, punajuuri. To 25.1. hemekeitto, juustoleipa, hedelma. Pe 26.1.
veriletut, perunat, valkokastike,
kaalisalaatti, puolukkahillo.
Joutsa: Ma 22.1. broileripyorykat, perunat, kastike, salaatti.
Ti 23.1. kalakeitto, ruisevas, marjakiisseli. Ke 24.1. palapaisti, perunat, salaatti. To 25.1. pinaattiohukkaat, kinkku-kasvissa1aatti,
puolukkahillo. Pe 26.1. jauhelihakastike perunat, salaatti.
,

Joutsan lukiolaisia
yliopiston
kilvassa
JYVASKYLA Joutsan lukion
oppilaita osallistui Jyvaskylan
yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
jarjestamaan fysiikan, kemian ja matematiikan kilpailuun.
Keski-Suomen maakunnan ja
lahikuntien lukiolaisille tarkoitettu kilpailun jarjestettlin
Mattilanniemen kampuksella.
Matematiikkakilpailussa Joutsan lukiolaisista Kosti Takala sijoittui neljanneksi
ja Janne Kuusinen seitsemanneksi. Fysiikkakilpailussa Panu Koskinen oli seitsemas ja
Mikko Huuskonen kymmenes.
Kemiakilpailussa Kane Koskengjemen sijoitus oli 36.

Mediakasvatus op ettaa
■ Media valtaa alga ihmisten

keskityttiin tutkivaan journalis- Testa se olennainen asia mediakasmasta. Televisio, internet, kanny- miin. Erika Akman yhdessa mui- vatuksessa.
— Erilaisten laitteiden ja tekkat j a muut viestintavalineet ovat den kakkosluokkalaisten kanssa
muuttaneet ihmisten ajankayttoa teki mediabussin ohjaajien avus- niikoiden hallintaa kannattaa varja kayttaytymistapoja nopeassa tuksella lyhytdokumentteja, joi- masti opetella siind vaiheessa, kun
tandissa. Samaan tahtiin kaivat- den aiheina olivat muun muassa alkaa toden teolla paneutua asitaisiin myos neuvoja siihen, miten opintotuki j a Joutsenlammen sul- aan. Tavalliselle median kayttaj dile tarkeampaa on se, etta pystyy
suhtautua uusien kanavien kautta keminen talvikaudeksi.
Erika kertoo, etta viime viikon hallitsemaan medioitten sisaltoja.
tulevaan tietotulvaan.
Mediatulvan haasteisiin joudu- mediakasvatusaiheinen tapahtuma j a niiden tuottamisen taustoja, Eriohi ensirnmainen laatuaan hanen ka Akman arvelee.
taan vastaamaan myos kouluissa.
— Internet on yksi tarkeimmista kouluaikanaan. Han sanoo olevanLukion
aidinkielenopettamediakanavista nuorten keskuu- sa tyytyvainen, silly bussivierailun
dessa. Itse kaipaisinkin nykyista aikana oppilaat paasivat itse teke- ja Sari Niinimaki on tyytyvaiTenemman tietoa esimerkiksi inter- maan dokumentteja ja sita kautta nen mediabussin opetukselliseen
netin luotettavuudesta ja siita, mi- sisalle median tekemisen maail- antiin. Vierailu sattui oikeaan aiten siella kannattaa tietoa hakea, maan. Erika arvelee katsovansa kaan, se oli eraanlaista pohjatyokevaalla alkavalle
sanoo Joutsan lukion kakkosluok- ajankohtaisohjelmia jatkossa eri ta
silmin kuin ennen mediabussiko- mediakurssille. Niinimaki kiittekalainen Erika Akman.
lee myos mediabussin monipuoViime viikolla Joutsan lukiossa kemusta.
— Hyva, etta edes taman verran lista ohjelmaa. Kanden paivan aivieraili Ylen mediabussi. Bussivierailu kuuluu yhtend osana kou- on opetusta. Enemmankin kaipai- kana ennatettiin paneutua teknii- -kan ohella myOs puheviestintaan
lun mediakasvatukseen. Media- sin, Erika toteaa.
Vaikka mediabussin oppitun- ja tiedonhankinnan perusteisiin.
bussi kiertaa talven aikana kaikkijakaa mediakasvaaan 50 koulussa eri puolilla maata. neilla paastiin tekemisen makuun,
Joutsan mediabussitapahtumassa ei laitteiden kaytto ole Erikan mie- tuksen kasifteen kolmeen osaan.
Mediakasvatus on hanen mukaansa median kuluttamista eli esimerkiksi katselua ja lukemista yhdessa. Toiseksi se on tekemista,
eli esimerkiksi lehtijutun kirjoit- --tamista tai, kuten viime viikolla,
oman videodokumentin laatimista. Kolmanneksi mediakasvatus
ohjaa omien mediatottumusten
pohdiskeluun.
Tarkeda on osata valikoida
tietoa ja kyseenalaistaa sita. Knittisyys syntyy muun muassa siita,
etta paasee itse tekemaan ja sita
kautta nakee, millaiset asiat vaikuttavat tiedonvalityksen taustalla, Niinimaki pohdiskelee.
Lukiolaiset paasevat kurkistamanaan median maailmaan jalNiko Heinonen, Henri Keskinen, KaIle Heiska, Tuuli Lavia as Teemu Kos- leen kevaalla aidinkielen valinkinen vaimistelivat mediabussin opettajien johdolla dokumenttia opinto- naiskurssin kautta. Mediakurssilla
opastetaan oppilaita muun muasmega.

tulkitsemaan
ieto
a
7,S tilt
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Erika Akman kaipaa lisad tietoa esimerkiksi internetin luotettavuudesta
ja tiedonhankinnasta.

sa suhtautumaan mediaan terveen
kriittisesti, tuottamaan lehtijuttuja,
kuvaamaan ja harjoittelemaan animaation tekemistd.
Aidinkielen tuntien lisaksi mediakasvatus on ollut aiheena myos
lukion kuvaamataidon opetuksessa. Tana lukuvuonna on kursisitarjottimella esimerkiksi kurssi
nimeltd Median ja kuvien viestit.

Sen tavoitteena on opettaa erittelemdan ja tulkitsemaan median kuvaaman maailman suhdetta
kulttuuriin ja todellisuuteen sekd
opettaa tulkitsemaan kuvailmaisun vaikutuskeinoja mediassa ja
kayttamdan erilaisia kuvan muokkaus- ja siirtomenetelmid.
Anne Parviainen

Mediaa
bussil a
Joutsaan
Lukiolaiset
opiskelevat
mediakritiikkia
itse tekemalia.
Osmo Kuisma
Joutsa

Jukka Hayed antoi oppilaille vapaat kadet omien
ohjelmiensa teossa.

6144
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Joutsan lukion pihaan kurvasi eilen aamulla Yleisradion Mediabussi. Oikeastaan ajoneuvo on pakettiauto, johon on lastattu kameroita, mikrofoneja ja
muuta radio- ja tv-ohjelmien tekemisessa tarvittavia
laitteita.
Mediabussi on opetusministeriOn jaYleTeeman yhteishanke, jonka tavoitteena on ajankohtaisen mediakasvatuksen vieminen
kouluihin. Mediabussin
kouluttajat Jukka Haveri ja
Mika Salomaa auttavat oppilaita ja opettajia kohtaamaan median luomia uusia
haasteita.
- Mediakritiildd on yksi
merkittava kysymys Mediabussin koulutuksessa.
Tapa, jolla opetamme oppilaita nakemaan mediaa
kriittisemmin silmin on se,
etta he tekevat itse toimittajan tydta, mediapedagogi
Jukka Hayed kertoo.
Mediabussi aloitti turneensa syyskuussa Hameen-

linnasta. Tammikuun loppuun mennessa se kay lapi
noin 50 oppilaitosta peruskouluista lukioihin ja kansanopistoihin. Kouluilla on
ollut mandollisuus valita
kandestatoista opetuspaketista mieleisensa. Joutsan Lukion kakkosluokkalaiset valitsivat paketin
Tutkittu juttu. Siina tarkastellaan tutkivaa journalismia radio- ja tv-ohjelman
tekemisessa.
Oppilaille annetaan ty6kaluj a suunnitella ja toteuttaa ornia ohjelmia. Kanden
paivan aikana he tekevat
lyhyita juttuja seka yhden
laajemman ohjelman. Lopuksi vertaamme heidan
ratkaisujaan siihen, miters
mediatodellisuus toimii.
Oppilaiden tuotoksista kootaan galleria Mediabussin nettisivuille ja joitakin
ohjelmia saatetaan nahcid myos televisiossa. Nain
myos hankkeeseen osallistumattomat koulut paasevat hyOdyntamaan Mediabussin keradmaa tietoa.
Harjoitustoissaan oppilaat ottavat usein mielikuvia ja malleja medias-

ta. Vaikka annamme heille
vapaat kadet tehda kohtauksia, he ottavat ne usein
suoraan jostakin elokuvasta tai tv-ohjelmasta; Niis-

sa nakyy mytis pelimaailma, vaikka sits ei yleensä mielletakaan mediaan
kuuluvaksi, Jukka Haveri
toteaa.

Tutkivaan journalismiin
Joutsan lukion kakkosluokkalaiset sukelsivat keskustelemalla aluksi heille
tutuista tv- ja radio-ohjel-

mista, joissa tutkivaa journalismia on harrastettu.
Keskustelun ja harjoitusWiden aikana he oppivat
nakemaan ohjelmien taak-

se, miten ohjelmat syntyvat
ja miten uutinen tulee katsojalle tai kuuntelijalle.
Toimittajan tyossa tarkead on ennakkoluulotto-

muus ja tietojen etsiminen
eri puolilta. Ja se, miten ihmiset saa kertomaan mita
mielta he oikeasti ovat asioista. Ohjelmalla pitad pys-

tya todistamaan jotain eika
vain heittelemaan ennakkoluuloja, Jukka Haveri
ja Mika Salomaa kertoivat
toimittajan tyosta.

Osmo Kuisma

Hanna Ramo aloitti soittamisen viisivuotiaana pikkuruisella haitarilla. Nyt 18-vuotias abiturientti vahnistautuu Kultaisen Harmonikan

Haitarin nappaimilla
viisivuotiaasta
Hanna Ramo preppaa Kultaiseen
Harmonikkaan ja yo-kirjoituksiin.
Osmo Kuisma
Joutsa
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Joutsalainen Hanna Ramo
on lahella unelmansa toteutumista, kun han soittaa Kultaisen Harmonikan
semifinaalissa.
- Halusin aloittaa harmonikansoiton viisivuotiaana,
kun katselin Kultaista Harmonikkaa televisiosta. Oikeasti innostuin siita, kun
viisirivisen harmonikan
nappulat olivat niin kivan
nakiiiset.

Musikaalisessa perheessä vanhemmat kannustivat tyttaren pyrkimyksia
ja hankkivat hanelle pikkuruisen haitarin. Sen jalkem soitin on kasvanut ku-

Harmonikan dani on
minusta kaunis. Mikaan
muu soitin ei voi sits jaljitella. Sen sijaan harmonikan rekistereista lOytyy
viulua ja huilua ja muita
soittimia. Sind voi soittaa
hyvin. Amonenlaista musiikkia. kita voi vaihdella
kappaleen mukaan ja kappaleen ehdoilla siten kuin
saveltaja on halunnut sen
soitettavan.

Harmonikalla voi loihtia
erilaisia tunnelmia.
- Haitari on thin fyysinen
soitin. Se on soittajan sylissä, kun taas pianisti istuu
soittimensa daressa.
Hanna Ramo soittaa
mytis pianoa, kitaraa, saksofonia is vaikka rumnu-

kaan hylannyt.
- Joskus oil sellaisia kausia, etta soittaminen oli Araham nihkeampaa. Aina olen
kuitenkin innostunut uudestaan, kun olen nahnyt
omanikaisia soittajia kursseilla, leireilla, konserteissa ja kilpailuissa.

Harmonikansoittoa Hanna
Ramo on opiskellut kansalaisopistossa seka viime
vuoteen asti musiikkikoulussa Visa Virenin opastuksella. Tana hetkella han
opiskelee yksityisesti Matti Ekmanin oppilaana. Han
on kaynyt paljon erilaisilla
leireilla ja kursseilla.
Oppituntien lisaksi opiskeluun kuuluu p alj on
harjoittelua.
- Ennen isoja esiintymisia, kilpailuja ja tutkintoja
menee viisi tuntia paivassä, joskus enemmankin.
Normaalindivina harioit-

ja viikonloppuisin neljakin
tuntia.
Talla hetkella soittamisen
kanssa ajankaytosta kilpailevat edessa olevat ylioppilaskirj oitukset. Sopivasti
tasapainossa ollessaan musiikki j a muut opinnot tuke vat Hanna Rarthin mielesta
hyvin toisiaan.
Tanssimuusikoksi tama hanuristi ei aio, silly
hanta viehattad enemman
harmonikalle savelletty
taidemusiikki.
Kultaisen Harmonikan
semifinaaliin valittiin kolmetoista soittajaa daninauhojen perusteella.
- Kilpailua ajattelen askel kerrallaan. Jos semifinaalista tulee finaalipaikka, thin se on hieno hornma. Mutta, jos ei, thin semifinaalissa soittaminenkin
on Than hyva. Taman vuoden paatavoitteeni on pad-

Jo nuorikin nyt varttuu
Osmo Kuisma

Vanhojen tanssit
alkoivat
perinteisesti
poioneesilla.
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Osmo Kuisma
Joutsa
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Abiturientit oli saatu potkittua ulos Joutsan lukiosta torstaina. Seuraavana
paivana aulan suuren peilin edessa seisoi rivi vakavia nuoriamiehia oikomassa solmioitaan ja solmukkeitaan ennen kauan odotettua poloneesia ja muita
vanhojen tansseja.
Ei meilla ole ensimmaista kertaa puku pykalassa. On sits tullut kaytettya joissakin juhlissa, vaikka ei kovin usein. Hyva,
ettei tumma puku ole kouluasuna. Se ei tuntuisi niin
hienolta juhia-asulta, jos sits pitaisi joka paiva, juttelivat Janne Tommola, Pauli
Miettinen, Jukka Makinen
ja Antti Heikkinen.

Pukuun sonnustautumisen lisaksi lukion kakkosluokan pojat ja tytat olivat
valmistautuneet vanhojen
paivaan harjoittelemalla
tansseja.
- Poloneesia, valssia, wienervalssia, tangoa, lambetwalkia. Niita on harjoiteltu paljon, oikeastaan syksysta asti. Kylla harjoittelu
on kannattanut. Nyt tanssit
ovat hallussa. Ja nain hankittua tanssitaitoa voi tarvittaessa kayttaa myOhemminkin, pojat totesivat.
Ja hyvinhan harjoitellut kuviot sujuivatkin tanssilattialla. Tyylikkaat herrasmie-

Joutsan lukion vanhojen tanssit olivat nayttavaa katsottavaa, olihan kuvioita harjoiteltu
syksysta alkaen.
het pyOrittelivat kauniisti
pukeutuneita neitoja. Heidan vanhempansa seurasivat esitysta ja liittyivat lopulta karkeloon.
Parhaana tanssiparina
palkittiin Noora Leppaketo
ja Mika Heinonen. Parhaiten pukeutuneena poikana palkittiin frakkiin sonnustautunut Jonatan Slant
ja parhaiten pukeutuneena
tyttOnd Annika Koskinen.
- Tama puku on peraisin
vuokraamosta Landesta.
Ajattelin, etta vuokraamalla paasee helpommalla kuin
Oman puvun teettamalia.
Muuten valmistauduin tahan tilaisuuteen istumalla
pari tuntia kammattavana
ja meikattavana. Vanhojen
Oliva on ollut vaivanna-

Vanhat eivat ole ensimmaista kertaa puku pykalassa. Kravatti suoraan ja tanssimaan.
on arvoinen. Taman jaikeen on lisaa tanssia ja illalla jatkot, mutta ei niista
sen enempaa, Annika Koskinen totesi.

Ennen vanhojen tansseja vanhat ehtivat vierailla
vanhainkodiss a, p alvelukodissa, paivakodissa seka ala- ja ylaasteella.

IRemontti alkoi

Lukio evakkoon Opinto aan
Joutsan lukion tilat raivattiin
talvilomaa edeltavina viikkoina
tyhjiksi remontin tielta. Koulunkaynti alkoi maanantaina Opintolan tiloissa, joihin mahtuvat l" es
kaikki lukion toiminnot. Erikoisjarjestelyja jouduttiin tekemaan
lahinna vain musiikin ja kuvaamataidon suhteen; kuvaamataidon
tunnit pidetaan ylaasteella ja musiikkia opiskellaan valiaikaisesti
tyovaentalon tiloissa. Liikuntatunneilla ulkotunnit jarjestyvat normaalisti, sisatiloja saadaan kaytWin Iiikuntahallilta, kun se aikanaan valmistuu.
Oppilaat kayvat remontin ajankin ruokailemassa lukiolla, silla ruokalan tiloissa ei talla kertaa
tehda remonttia. Ruokala on eristetty varsinaisesta remonttikohteesta ja sisaankaynti sinne tapahtuu urheilukentan puoleisesta
paasta. Aikatauluja on muutettu
/ sen verran, etta oppilaat ennatta• vat siirtya Opintolasta lukiol le ja
! takaisin. Ruokatunnin pituus on
nyt 40 minuuttia.
Minun nandakseni koulutyo lahti Than sujuvasti liikkeelle
Opintolassa. Pulpetit ja muut tarvittava ohi maanantaina paikoillaan. Tilaa on riittavasti meidan
kdyttoomme ja luokat ovat hyvassa kunnossa. Myos esimerkiksi
nettiyhteydet ovat taalla ajar tasalla, sanoo lukion rehtori Seppo
Degerman.
Han sanoo, etta opettajien ensivaikutelmat olivat muutamien

Uskontotunnin alkua odoteket Juho fidird (etualaila) seka Jaakko Onali, jukka Mdkinen Jo Kane Heiska eivdtPuutkeksineet pa yon kritisoitavaa Opintolan tiloissa. Luokat ovat heidan mukaansa tilavat fa istuimet mukavia.
teena oppilaat pitiveit sitd, eta havainnothstamisvelineitd ei luokissa ole.
kommenttien perusteella samansuuntaiset. Ja totta kai hyvaa kannattaa odottaa, eli remontin jalkeen lukiolla on kaytossa mandollisimman uudenaikaiset toimitilat.
Lukion remontti kertaa nailla
nakymin marras-joulukuulle saak-

ka. Kuluva kevat ja ensi syksy
toimitaan siis Opintolassa. Talla
hetkella, kun abit ovat lopettaneet
varsinaisen koulutyon, lukiolla
on yhteensa 76 oppilasta. Syksylla oppilaita on yhden vuosiluokan
verran enemman, joten siina vaii

heessa lukio tarvitsee viela kahden opetustilan verran lisaa tilaa.
Niista tullaan neuvottelemaan
muun muassa Joutsan seurakunnan kanssa.
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1nne Parviainen

Terveystieto ensi kertaa
yo-reaalikokeessa
Osmo K isma
Joutsa

i: _ itz4.444.„
,

iiiiir".

Kevaan ylioppilas ' Austen ohjelmassa oli eilen reaalikokeen toinen paiva.
Eilen kirjoitettiin uskonnon, elamankatsomustiedon, yhteiskuntaopin, kemian, maantieteen ja terveystiedon ainereaalit.
Terveystiedon koe ohi nyt
ensimmaista kertaa reaalikokeen osana. Koe perustuu lukion yhteen pakolliseen ja kahteen syventavaan kurssiin. Kokeessa oli kymmenen tehtavaa,
joista enintaan kuuteen sai
vastata. Terveystiedon kokeeseen on ilmoittautunut
4 559 kokelasta.
Kokeeseen valmistau-

Hanna Riipinen (vas.)
ja Mirka Puumala
kirjoittivat terveystiedon kokeen, Kyosti
Salminen keskittyi
uskonnollisiin kysymyksiin.

tuminen oli poikkeuksellista. Koska terveystiedon
ainereaalia ei aikaisemmin ole jarjestetty, sen kysymyksiin oli vaikeampaa
valmistautua. Joutsan lukiossa terveystiedon kokeeseen osallistuneita Mira
Puurulaa ja Hanna Riipista
se ei pahemmin haitannut.
- Opettajalta sai aika hyvat neuvot, miten kokeeseen piti valmistautua. Terveystieto on aika laaja alue.
Pelkat oppikirjat eivat riittaneet.Tietoa piti etsia itse
muualtakin. Mina katsoin
netista esimerkiksi kansanterveyslaitoksen sivuilta ja muualta, Hanna Riipinen kertoi kokeen jalkeen.
- Meilla oli myos koulusta
ylimaaraisia materiaaleja.

Esilla oh aika hyvin mytis
monia ajankohtaisia asioita, Mirka Puurula totesi.
aika hyvin
kohdalleen. Kysymykset
koskivat muun muassa liikunnan edistamista, kakkostyypin diabetesta, ty6paikkakiusaamista ja tyoterveyshuoltoa. Tehtavana
oli myos erilaisten kasitteiden selittamista.
- Kysymykset eivat olleet mitenkaan ylivoimaisen vaikeita, Hanna Riipinen totesi.
- Kylla niihin osasi vastata, mutta eihan sits tie&
hakevatko ne juuri sellaisia vastauksia, Mira Puurula sanoi.
Syksylla kirjoitukset
Tarpit osuivat

aloittaneet Hanna Riipinen ja Mira Puurula jatkavat urakkaa perjantaina
ruotsin kirjallisella kokeella. Kyosti Salmiselta urakka on talta eras ohi. Han
on urakoinut tans kevaana
nelja ainetta ja harkitsee
miten jatkaa syksylla.
kertaa kirjoitin uskonnon ainereaalin. Aj attelin kokeilla sits, kun olen
suorittanut siita kaikki
kurssit. Kysymykset olisivat voineet olla helppoja,
jos olisi lukenut tarpeeksi. Aiheet kasittelivat seka ajankohtaisia asiaa etta historian. Aika paljon
oli tulkintehtavia, joissa piti selittaa kuvia, Raamatun
patkia ja virsia, KyOsti Salminen totesi.

Joutsan ukiosta
25 ylioppilasta
■ Kevaalla 2007 Joutsan lukiosta valmistui 25 uutta ylioppilasta.
Uudet ylioppilaat:
Haavistola Juha, Huuskonen
Mikko, Koskenniemi Kalle, Koskinen Panu, Kuisma Linda, Kuusinen Janne, Kahonen Heidi, Laattala Elisa, Laitinen Niina, Lehtosalo
Enni, Niilahti Antti, Onali Harri,
Peltola Elina, Peltonen Miia, Peltonen Tommi, Pesonen Ville, Riipinen Hanna, Ramo Hanna, Savolainen Anssi, Takala Kosti, Tervala Marjukka, Vesala Elina, Virtanen Soile, Vuori Taru, Vuorimaa
Susanna.
Maija-Leena Mankki Joutsasta on suorittanut kaksoistutkinnon
valmistuessaan ravintolakokiksi
ja ylioppilaaksi Jyvaskylan ammattiopiston palvelualojen oppi,c
7.
laitokse sta.

-
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Vida yksi ylioppilas
Joutsan lukiosta
Viime viikolla julkaistujen
oppilaiden lisak l Joutsan lukiosta valmistui -land kevaand ylioppilaaksi Ukko Liukkonen7I

Kaitatilmeja yo-juhlista
TERHO VUORINEN

Mikis olikaan sen matikan open nimi silloin
60-70-luvulla?
Muistatsa sen hyvannakoisen mimmin, joka
kirjoitti joskus 90-luvun
taitteessa?
Olisipa hauska nanda,
mita toissa vuoden vanhojen tansseissa oikein tapahtui!
ihmisilla riittaa kouluun
liittyvia muistoja ja muistamattomuuksia, mutta
faktojen tarkistaminen on
usein vaikeaa tai mando-

- Saan tyosta vain nimellisen korvauksen.
Vapaaehtoistoimintaa tama
on; usein minut tavoittaa
lukiosta viela puolen yon
jalkeenkin.
— Mutta kun kavijoita
on 50 000 vuodessa, niin se
kylla palkitsee.

Joutsan lukio
Haavistola Juha, Huuskonen
Mikko, Koskenniemi Kalle,
Koskinen Panu, Kuisma Linda,
Kuusinen Janne, Kahonen
Heidi, Laattala Elisa, Laitinen
Niina, Lehtosalo Enni, Niilahti
Antti, Onali Harri, Peltola
Elina, Peltonen Miia, Peltonen
Tommi, Pesonen Ville, Riipinen Hanna, Ram.6 Hanna,
Savolainen Anssi, Takala Kosti,
Tervala Marjukka, Vesala
Elina, Virtanen Soile, Vuori
Taru, Vuorimaa Sysinna.

I

Sivu vie kavijan vanhojen valokuvien, videoiden
ja muiden dokumenttien
avulla syvalle menneisyyteen. Vanhimmat abiluokkien kuvat ovat vuodelta
1964, ja kaukaisin lakkiaisvideo vuodelta 1986. Kaitafilmeja 70-luvulta on myos
tallennettu katsottavaksi.
— Kai ne otti Ylessa
meista mania, kun tekivat
sen Elavan arkiston, Kurki
heittaa.
Kurki avasi sivut vuonna
1996. Historia vei matemaatikon mukanaan.

tonta.
Joutsassa asia on toisin.
Joutsan lukion nettisivu
(www.joutsalillukio) ei
koreile ulkoasullaan tai
nykytekniikalla. Vastapainoksi se pursuaa poikkeuksellisen paljon tietoa ja
historiaa.
— Sivut toimivat vanhalla tekniikalla, parisivulinkityksella. Mutta se todistaa
vain, etta internetkin voi
olla perinteikasta., sivuja
yllapitava tietotekniikan ja
matematiikan opettaj a
Keijo Kurki nauraa.
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Joutsan lukion nettisivut
mainostavat olevansa
Suomen tietorikkaimmat.
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Osmo Kukla

Kosti Takala saa lippiksen tilalle ylioppilaslakin liikuntahallissa pidettavassa Joutsan lukion kevatjuhlassa.

Kosti Takalalle
seitseman laudaturia
"Ehka mina olen
vahan hikipinko
nortti."
/71c; tger5;ere,
Osmo Kuisma
Joutsa
Joutsalainen Kosti Takala
otti ylioppilaskirjoituksista
tayden potin eli laudaturin
kaikissa kirjoittamassaan
seitsemassa aineessa. Hanelta on pakko kysya, milts nyt tuntuu.
- Hyvalta tuntuu, kun on
onnistunut siina, mita on
yrittanyt tehda. Ty6 ei ole
mennyt hukkaan, Kosti Takala sanoo.
Aivan taytta seitseman allaa

han ei lahtenyt ylioppilaskirjoituksista hakemaan.
- Tavoittelin vahintaan
viitta laudaturia, mutta en
pannut pahakseni, vaikka
niita tuli enemman. Pari tuli
etta ne
yllatyksena.
menivat huonommin, mutta

ne menivatkin aika hyvin.
Laudaturit Kosti Takala kirjoitti aidinkielesta,
pitkasta englannista, keskipitkasta ruotsista, lyhyesta saksasta, fysiikasta, kemiasta ja pitkasta
matematiikasta.
Seitseman laudaturia ei irronnut ilman tyOta.
- Kylla mina luin aika
paljon. Kaytin koko lukuloman lukemiseen' enka
laiskotellut. Luin ehka viisi tuntia paivassa. Kevaalkertasin lahinna fysiikkaa ja kemiaa. Vieraat kielet kirjoitin jo syksylla.
Luonnollisesti takana on
ahkerointia monen vuoden
ajalta.
- Olen lukenut aika paljon laksyja ja hankkinut
tietoa laajemminkin. Kai
minua voisi sanoa hikipinkoksi, Kosti Takala sanoo.
Ahkerointi on nakynyt
todistuksessa, jossa kaikki muut lukuaineet ovat
kymppeja paitsi uskonto,
joka on ysi.

Mutta harrastaa Kosti Takala muutakin kuin
opiskelua.
- Olen pelannut jalkapalloa ja puuhannut tietokoneiden kanssa. Tietokoneen aanessa menee aikaa melkein yhta paljon
kuin kouluasioiden. Niin,
etta kai mina olen vahan
nOrttikin.
Jatko opinnoille seitseman
-

laudaturin ylioppilastodistus antaa hyvan landon.
- Landen syksylla yliopistoon lukemaan matematiikkaa. Sits en tieda
vielakaan, mika ammatti
minua kiinnostaa tai mika
minusta isona tulee, mutta matikalla nyt landetaan
eteenpain. Menen joko Jyvaskylan tai Helsingin yliopistoon. Se pitaa padttad kesan aikana. Jyvaskylassa minulla olisi paikka valmiina, kun sijoitun
neljanneksi matematiikkakilpailussa, jossa viidelle parhaalle oli palkintona
opiskelupaikka.

Kosti Takala menestyi
hyvin myas matematiikkaolympialaisissa, vaikka
jaikin pois viimeisesta leirityksesta, josta valittiin
edustajat kansanvalisiin
olympialaisiin.
Ylioppilaskirjoituksistakin

Kosti Takala sai palkinnon.
Saan 1000 euron stipendin, joka luvattiin kaikille,
jotka kirjoittavat taydet 60
pistetta matematiikan kokeessa. Mina en varsinaisesti saanut taysia pisteitä, vaan 64 pistetta, koska
ratkaisin kaksi jokeritehtavaa. Sain sellaisen kuvan,
etta jokeritehtaviin vastailtiin aika vahan, koska ne
menivat osittain yli lukion
oppimaaran.
Koko maassa seitseman
Allan ylioppilaita lakitetaan kuusitoista. Lisaksi
on kuusi kandeksan laudaturin ylioppilaita. Tallaiset maarat ovat nykyaan mandollisia, koska reaaliaineet kirjoitetaan erillisind kokeina.

10„

Joutsan lukion ensimmainen seitseman laudaturin

ylioppilas
Kosti Takala toivoo
lakkiaispaivaksi
auringonpaistetta

■

Kosti Takalan monen vuoden
urakka on onnistuneesti takana.
Takala valmistui tans kevaana ylioppilaaksi upealla seitseman laudaturin suorituksella. Lauantain
lakkiaispaivad ajatellen hanella on
vain yksi toive; etta aurinko paistaisi. Se onkin varsin perusteltu
toive paaftajaisviikon maanantaina, kun vend sataa taivaan taydeltd.
Takala on Joutsan ensimmainen seitseman ,allan ylioppilas.
Koko maatakin ajatellen tulos on
loistava; Takala on seitsemalla
laudaturillaan valtakunnan 22 parI haan ylioppilaan j oukossa.
Pitkan englannin, keskipitkan
ruotsin ja lyhyen saksan ldrjoitukset Kosti Takala hoito pois alta jo
viime syksyna. Niinpa kevaalla
oli aikaa keskittya aidinkielen, fysiikan, kemian ja pitkan matematiikan ylioppilaskokeisiin.

— Matematiikka oli kirjoitettavista aineista mukavin, olen aina
pitanyt matematiikasta ja minulle
se on helppo sine, Takala kommentoi.
Seitseman laudaturia ei tule
ylioppilaalle itsestaan, vaan sen
eteen joutuu tekemaan -Oita. Kostikin sanoo kayneensa koulua jo
ylaasteelta lahtien sills mielella,
etta saa Idrjoitettua ylioppilaskokeissa hyvat arvosanat. Rankinta oli lukion toinen vuosi, jolloin
oli paljon kursseja suoritettavana. Lukion kolmannella on aikaa
jaanyt enemman lukemiselle, kun
oppitunteja on ollut vahemman.
Ei t" an mitaan erikoisia lahjoj a tarvita, vaan melkein kuka tahansa tahan pystyy. Ja voihan se
lahj akkuus olla sitakin, etta j aksaa
tehda toita, Takala pohdiskelee
menestymisen mandollisuuksia
lukio-opinnoissa.

Kirjoitusten jalkeisen ajan
Kosti Takala on kayttanyt enimmakseen lomailuun. Suunnitelmat
siita, mita lakidaispaivan jalkeen
tapahtuu, alkavat tnyos olla selvilla. Oikeastaan vapaata ei ole kuin
kesakuu, sills heinakuun 9. paivana Kosti Takala suuntaa armeijaan Tikkakoskelle, opiskelemaan
elektronisen sodankaynnin saloja.
Armeijalta han sanoo odottavansa kunnon kohenemista ja kielten
oppimista.
Alustavia suunnitelmia Takala on tehnyt armeijan jalkeistakin
aikaa ajatellen. Hyvan ylioppilasmenestyksen johdosta opiskelupaikkoja on jo nyt valittavana ainakin kaksi. Vaihtoehtoina on lahtea opiskelemaan Helsingin kauppakorkeakouluun tai Jyvaskylan
t m xikan laitokyliopistoon
selle.
Anne Parviainen
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YLIOPPILAIDEN LAHEISET TERVETULOAAILJHLAAN!
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Opiskelun lisaksi aikaa on fdanyt myos harrastuksille.Niista Kosti Takala
mainitsee ensimmdisend jalkapallon.
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Tervetuloa juhlimaan kanssavnvne
Ruohtulaan la 2.6. klo 14 alk.
Ilmoitathan tulostasi 041 454 5583.
Muistamiset 524204-213234
Leena jaTaru Vuori
SukutaLset, ystavat, tuttavat...

Tervetuloa
lakkiaisiini -_
Parhaimmat Onnittelumme uusille
Ylioppilaille!
Nyt on juhlan aika.

Tarjoamme uudelle Ylioppilaalle lipun
Joutorockiin perjantaina 6.7.2007.
Lavalla Sunrise Avenue ja
Hanna Pakarinen
Tervetuloa noutamaan
oma lippusi konttoristamme.

kotiimme
Jyffieinniemeen
2.6.2007 kg) 15jolkeen.

Lida Telionen

Tervetuloa
ylioppilasjuhifini
lauantaina 2.6.2007
kto 15.00 alkaen
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Lu6ankaan, kottini
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Tommi Peltonen
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Luokkakokouksia jo
vuodesta 1957
■

Joutsan yhteiskoulun vuonna
1952 paattaneet oppilaat tapasivat
9.8. luokkakokouksen merkeis-,- sa paikkakunnalla. Vahan reilusta 30 aikanaan paastotodistuksen
saaneesta paikalla oli 11 henked.
Vuosien vieriessa ei ammoin kovaksi taottu yhteishenki ole ruostunut, silly luokkakokouksia on
pidetty saannollisesti perati vuodesta 1957 lahtien.
Leena Kapiainen, os. Makiranta, on miettinyt ja loytanyt
syyn tiiviiseen toveruuteen. Han
- kavi koulua 35 kilometrin paasta
Hartolasta, ja alkuun koti-ikava
oli kova. Moni asui tuohon aikaan
kirkonkylassa kortteerissa.
— Kaiket yot itkin koti-ikavaa,
silly kotona paasi harvoin kaymaan. Niinpa turvauduimme toisiimme, ja muut toverit tulivat
kuin veljiksi ja siskoiksi ikaan,
kertoo Kapiainen.
Entiset
koululaiset menivat luokkakokouksen merkeissa
muun muassa Lamminmaen ti-V

T

I

Tarkastuslautakunta
harkitsisi Joutsan
kouluremonttia

loille puhumaan kuulumiset seka
muistelemaan kouluaikoja. Risto Hanninen muistaa, etta sodan
koyhdyttamassa ja sotakorvauksia
maksavassa maassa ei ollut autoja ■ Joutsan kunnan tarkastuslauta1 kunta esittaa kunnanvaltuustolle
eika kunnon teita.
— Koulua ei voinut kayda kym- harkittavaksi, onko tulevan yhtemenen kilometrmkaan paasta, naiskoulun eli ylaasteen ja Pohvinvaan kirkolla oltiin kortteeria. rinteen koulun saneerausohjelma
Monessa kirkonkylan perheessa liian nopea. Tarkastuslautakunnan
oli keskikoululainen asumassa. esityksen taustalla on kunnan viiViikonloppuna ei kerinnyt kotona me vuosien kiivas investointitahti.
kayda sen paremmin Tammijar- Yhtendiskoulun saneeraukseen olvelle kuin Hartolaankaan. Tallais- laan nykysuunnitelmien mukaan
ta keskikoulun alku oli 11-vuoti- ryhtymassa lahivuosina.
Tarkastuslautakunta antoi araana, kertoo Hanninen
Vuonna 1947 Joutsan keski- viointikertomuksensa kunnanvalkoululla ei ollut omaa rakennusta, tuustolle maanantaina kunnan viivaan luokat kavivat koulua rukome vuoden tilinpaatoksen kasitteushuoneella. Koulu, nyt jo puretlyn yhteydessa.
tu, valmistui nyt kokoontuneen
Kouluremontin lisaksi lauta- luokan opiskeluaikana. Oppilaat
kunta kiinnitti huomiota muun
osallistuivat Hannisen muistikuvimuassa kunnan teknisen toimen
en mukaan koulun ympariston siityonjohdollisiin ongelmiin, jotka
voamiseen seka lautojen ja halkoolisi lautakunnan mielesta saatajen pinoamiseen.
va ratkaistua taloutta rasittamatta.
Janne Airaksinen
Lautakunta toi myos esille, etta rakennusvalvonnan tietokannat olisi
saatava ajan tasalle kaikkien kolmen yhteistyokunnan alueella.

j

Markku Parkkonen
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Vasemmalla takarivissei Seppo Rasia, Risto Hanninen, Tauno Saarela,
Aune Tommola (os. Pesonen), Hand Paasonen, Ka ja Simo, Rauno AhoLeena Kapiainen (Makiranta). Edesso Kaija Kujala (os. Leskinen), Tytti
n1
Sara-Aho (os. Lappalainen). Kuvasta puuttuu joukkoon myohemmin
nyt Rolf Lappalainen.
--- 1

Maakuntaliitto esittaa Joutsan
kouluremonttia vuodelle 2009
■ Keski-Suomen liitto esittaa, etta
I
T

Joutsan kirkonkylan peruskoulun eli ylaasteen ja Pohvinrinteen
koulujen remonttiin varattaisiin
valtion rahaa vuodelle 2009.
Maakuntaliitto antoi kesakuun
lopulla lausuntonsa Keski-Suomen kouluhankkeiden kiireellisyysjarjestyksesta. Joutsan lisak

lausunnossa on huomioitu myos
Tammijarven koulun tuleva remontti, jolle maakuntaliitto ei kuitenkaan aseta aikataulua. Liitto
korostaa, etta Tammijarven koulun remontti voidaan kunnan puolesta tarvittaessa toteuttaa hyvinkip

0
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Ruokala saatiin jo kayttoon

pLukion remontti
■ Joutsan lukion remontti saavutti viikko sitten maanantaina yhden
virstanpylvaan, sills uusittu ruokala saatiin yhta aikaa kayttoon
koulujen alkamisen kanssa. Padurakoitsija Insinoorityo Hentisen

KOULLITY6
aloitetaan Joutsan kunnassa maanantaina, 13.8.2007 klo 8.50.
Ensimmaiselle luokalle tulevat v. 2000 syntyneet lapset.
Koulukuljetukset ajetaan paasaantoisesti entisten aikataulujen
mukaisesti. Leivonm8elta Joutsaan ajava linja-auto on Kivisuolla
klo 7.55 ja Leivonmaen kirkonkylalla klo 8.05.

toimitusjohtaja Mikko Hentinen
kertoo, etta koko urakka etenee
muutenkin aikataulussa. Tyiikohde valmistuu lokakuun lopussa,
minks jalkeen alkaa tilojen kalustaminen.

eet

Joutsassa 27.6.2007
Sivistyslautakunta

-

r

L
Keittajien taholta kerrotaan, etta remontin keskelld on toiminta "vdhan
hakusessa", mutta yhta maittavaa ruokaa kuin ennenkin luvataan pan- na oppilaille tarjolle. Kuvassa Ulla Lankia puuhaa lounaan valmistelun
Orissa.

etenee aikataulussa"
— Ruokasalin ja keittiOn lam- taulun kutinsa pitamista, sills tilonostustoiden valmistuminen kou- jen varustaminen ja kalustaminen
lujen alkuun mennessa oli tiukka ottaa oman aikansa. Kun rakennus
urakka, missa kuitenkin onnis- luovutetaan lokakuun lopussa, katuimme. Esimerkiksi ruokalas- lustaminen alkaa valittomasti. Esisa kaikki pinnat uusittiin, sanoo merkiksi ruokala saa uudet poydat
ja tuolit vasta tassa vaiheessa.
Hentinen.
Nakyvin muutos ruokasalissa
on yhden ylaasteen puoleisen seinan avaaminen kokonaan ja muuttaminen ilckunaseinaksi. Ratkaisu
on tuonut ruokasaliin lisaa valoa
ja avaraa tunnetta. Toinen suurempi muutos on hissikuilun rajautuminen osaksi ruokalan puolelle.
Remontin jalkeen ruokalaa voidaan tarvittaessa laajentaa aulan
suuntaan erityisten liukuseinien
avulla. Uudet naulakot sijoitetaan
entiseen verrattuna tiiviimpaan tilaan.
asennetKeittion puolelle
tu ilmanvaihtojarjestelmia, mutta
muuten viisi vuotta sitten remontoitu keittio on jatetty entiseen
kuosiinsa. Loppusuoran auetessa
lukion tyokohteella on ollut keskimaarin 25 henked toissa aliurakoitsijat mukaan lukien.

Lukion rehtori Seppo Deger-

man kiittaa omalta osaltaan aika-

Syyslukukausi opiskellaan

yield vaistotiloissa, mutta kevatlukukausi alkaa varmasti lukion uusituissa tiloissa, toteaa Degerman.
Janne Airaksinen

Mikko Hentinen testasi pOdurakoitsijan ominaisuudessa uusitun ruokalan
poydan atiressa istumista.Vanhan seinan muuttaminen ikkunaseinaksi on
tuonut tiloihin lisod valoa ja avaruuden tuntua. Ruokala otettiin kayttoon
-- 0 Iviime viikon maanantaina. 7.S

r

Lukion lapparit hyva Lisa

Lukion ekaluokkalaisten pitkon matematiikan ryhma kayttad kippareita oppitunneilla tarvittaessa. Oppilaitten
mukaan syksylla saadut lappOrit ovat kylki plussaa, mutta eivdt varsinaisesti vaikuttaneet opiskelupaikan valintaan. Kuvassa vasemmalta Riikka Koskenniemi,Jukka farvinen ja Mari Puurula. (Kuva:Anne Parviainen)

opiskelussa
■ Kevaalla 2007 Joutsan lukiossa

Nettikysely

Lappareista a t7
on hyotya
■ Lahes puolet eli 46,8 % nettikyselyn vastaajista oli sits mielta, etta lukiolaisille jaetuista
pareista on hyoty5. opetukselle.
Vastakkaisella kannalla oli 30,6
% vastaajista. Lappari-sanan merkitys oli epaselva 22,6 prosentille
vastaajista.

tehtiin ensimmaisen vuosikurssin
opiskelijoille kysely koskien koulussa viihtymista seta kannettavien tietokoneiden kaytttia. Arvioinnin suorittivat ryhmanohjaajat
Tarja Nikkila ja Satu Lahti.
Kyselyn mukaan opiskelijat
pitivat kannettavia tietokoneitaan paasaantoisesti hyvand lisana
opiskeluun. Ne nahtiin hyodyllisiksi oppitunneilla muistiinpanojen laatimiseen seka kotona erityisesti projektitoiden laatimiseen
ja tiedonhankintaan. Mytis yhteydenpito opettajiin ja toisiin opiskelijoihin helpottui sahkopostin
ansiosta.
Osa opiskelijoista mainitsi, etta
aiemmin kotona ei ollut mandollista Idyl-tad tietokonetta lainkaan.
Kritiikkia opiskelijat esittivat
pnasiassa koneiden sailytysmahdollisuuden puutetta kohtaan seka
teknisten ongelmien vuoksi. Lappari painaa koulukirjojen kanssa

kohtuullisen palj on, joten sen kantaminen paivittain mukana tuntui
olevan ongelma erityisesti jalkaisin tai pyoralla liikkuville.
Biologian ja maantiedon opettajan nakokulmasta katsottuna
lapparit ovat tuoneet oppiaineisiin
uusia ulottuvuuksia etenkin enlaisten opetusmenetelmien kautta.
Nettiyhteys mandollistaa ajankohtaisemman tiedon kayttamisen,
monipuolisempien karttojen ja
kuvien kasittelyn seka laajemman tiedonhankinnan tuntien aikana.
Pdapaino on tunneilla kuitenkin
edelleen opiskelijoiden ja opettajan keskinaisessa. vuorovaikutuksessa. Tietokone mandollistaa
uudet menetelmat ja antaa valinnanvaraa, mutta varsinaista opetustyota. tai oppimisprosessia se ei
luonnollisestikaan korvaa.
Satu Lahti

Luksusta luvassa
lukiolaisille
RAKENTAMINEN: Joutsan

lukion
korjaus on enda viimeista silausta
vaille valmis. Oppilaat paasevat
uusiin tiloihin joulun jalkeen.
279
JOUTSA
Heidi Pitidinen

Evakkotiloissa kevaasta asti ahkeroineet Joutsan lukiolaiset
paasevat muuttamaan peruskorjattuun opinahjoonsa nailla näin joululoman jalkeen.
Maaliskuussa ka.ynnistynyt lukion remontti on parhaillaan
loppusuoralla. Rakennustyot
valmistuvat lokakuun loppuun
mennessa, ja sisatilojen kalustus
saadaan sekin paatokseen joulukuussa.
- Periaatteessa kaikki riisuttiin
nfin, etta runko ja vesikatto jaivat. Muu on uutta, kuvailee
urakkaa Joutsan kunnan tekninen johtaja Antero Korhonen.
Peruskorjauksen jalkeen uudessa kuosissa ovat muun muassa lammitys, sahkot ja keittio sekä ruokailutila. Uutena kfinteistossa on hissi. Myos juhlasali on
kokenut osittaisen muodonmuutoksen.
- Keittiossa esimerkiksi valoisuutta on lisatty korkeilla ikkunoilla, ja juhlasaliin tulevat uudet penkit ja nayttamii, luettelee
Korhonen.
Urakan yksi suurimmista tyiivaiheista on Korhosen mukaan
ollut nykyaikaiset vaatimukset
tayttavan ilmanvaihdon ja
mastoinfikanavien asentaminen.
Joutsan taman vuoden talousarviossa rakentamiseen on varattu 2,5 miljoonaa euroa. Kustannuksista puolet kuitataan val-

Joutsan lukion peruskorjaus alkaa olla loppusuoralla. Teemu
Virtanen Tekmannista testaamassa juhiasalin uutta valaistusta.

tion osuudella. Paaurakasta on
vastannut joutsalainen Insinoorityo Herifinen Oy.
Korhosen mukaan budjetissa
on toistaiseksi pysytty melko hyvin.
Alkuperaisia suunnitelmia
karsittiin jo kevaalla korkeiden
rakennuskustannusten takia.
Muun muassa ulkopuolisista piharakenteista luovuttiin suurelta osin, jotta valtuuston myontamat eurot saatiin riittamaan.
- Lukioremontti on ollut
suunnitelmissa varmaan kymmenkunta vuotta. Sanotaanko,
etta sellaista rapeltamista, Oentä fiksausta on tehty, mutta kokonaisvaltainen suunnittelu on
uupunut. Tama remontti on perusteellinen, Korhonen naee.
Runsaan 4 000 asukkaan Jout-

sassa houkuttelevaan ja laadukkaaseen opiskeluun on viime
vuosina satsattu tuntuvasti.
Lukion jalkeen vuorossa on
peruskoulun kfinteisteljen peniskorjaus, joka alustavissa suunnitelmissa ajoittuu vuoteen 2009.
Kokonaisuuden taydentavat kolme vuotta sitten valmistunut kirjasto ja syksylla kayttoon vihitty
liikuntahalli.
Lisahoukuttimena kunta luo-

vutti tans syksyna jo toistamiseen uusille lukiolaisille opiskelukayttOon tarkoitetut henkilokohtaiset kannettavat tietokoneet.
Sivistystoimenjohtaj a Jorma

Makinen pitaa kaiken kaikkiaan
Joutsan lukiota varsin vetovoimaisena opinahjona. Meneillaan
olevan peruskorjaus nostaa ope-
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Joutsan lukion peruskorjaus etenee vinhaa vauhtia. Rakennusty8t valmistuvat lokakuun loppuun
mennessa. Tanja Hentinen viimeisteli MIA viikolla kemian luokan Iaatoitusta. KUVAT: HEIDI PITKANEN

tuksen laatua ja viihtyvyytta entisestaan.
Tally hetkella Mies 120 lukiolaisesta vieraspaikkakuntalaisia
on vajaa puolet, paaasiassa Hartolasta ja Luhangasta. Leivon,

Tyomaakoppeihin
murtauduttiin
--- ■ Joutsan lukion tyomaakoppeii

hin murtauduttiin viime viikon
keskiviikon ja torstain valisena
yona. Murtautujat anastivat kah- desta tyomaakopista erilaisia
valineita m ttorisahoistaporakoneisiin.

S' rig - 7'

makisten oppilaiden madran
Makinen uskoo lisaantyvan
kuntalijtoksen ja sits seuraavan
yhteisen ylaasteen mytita.
- Kailen takana on ajatus, että Joutsan lukiossa saa hyvaa

opetusta, ja se on varmasti merkittavin syy vetovoimaisuuteen.
Jyvaskylakin on sen verran lahells, ettei patevista opettajista
ole ollut pulaa. Se sitten nakyy
opetuksen tasossa, han summaa.

Tulostuutti

■ Koululiikuntaliittin Keski-Suomen piirin yleisurheilukisat pidettiin Keuruulla keskiviikkona 5.9.
Joutsa-Luhangan ylaaste (b-sarja) saavutti kaksi pronssimitalia ja
lukio (a-sarja) nelja mitalia, joista kaksi kultaa, yksi hopea ja yksi
pronssi.
Joutsa sijoittui yldasteiden valisessa ruotsalaisviestissa viidenneksi j oukkueella Elina Peltonen,
Maiju Kauranen, Lassi Oksanen ja Niko Rantanen. Joukkueita oli yhteensa seitseman. Lukion
joukkue Jenni Rossi, Tuuli Kauranen, Otto Koskinen ja Otto
Takala voitti lukioiden valisen 4
x 100m juoksun. Muita osanottajia ei ollut.
Tuloksia:
B-tyttit 100m: 1) Sirkka Sipponen Keuruun ylaaste 13,14, 2)
Marju Kymalainen Tikkakosken
koulu 13,28, 3) Maiju Kauranen
Joutsan-Luhangan koulu 13,80.
A-tyttit pituus: 1) Sanni . Salminen Hiskinmaen lukio, Aan
ekoski 514, 2) Petra Ronka Hiskinmaen lukio, Aanekoski 486,
3) Tuuli Kauranen Joutsan lukio
479, 4) Emma Nikula Jyvaskylan
normaalikoulu 475, 5) Jenni Rossi
Joutsan lukio 454.
B-pojat keihas: 1) Rasmus
Maukonen Palokan koulu 47,77,
2) Niko Pasanen Hiskinmaen koulu, Aanekoski 46,83, 3) Verneri
Ylimaki Laaksolan koulu, Karstula 42,25, 4) Leo Nikki Koulumden koulu, Aanekoski 41,86, 5)
Antti Hokkanen Joutsan-Luhangan ylaaste 40,34 ...18) Lassi Oksanen Joutsan-Luhangan ylaaste
33,32, 23) Niko Rantanen Joutsan-Luhangan yldaste 30,6, 40)
Pyry Lavia Joutsan-Luhangan ylaaste 21,48. B-pojat korkeus: 1)
Joonas Rauhala Koulumaen koulu, Aanekoski 169, 2) Kalle Muli
Iso-Nopolan koulu 166, 3) Lassi
Oksanen Joutsa-Luhangan ylaas---- to 154.
A-pojat 100m: 1) Toni Pitka
nen Hiskinmaen lukio, AanekosId 11,86, 2) Tomi Litendahl Viitasaaren keskuskoulu 11,97, 3) Ville
Lehtio Kuhmoisten lukio 12,37, 4)
Otto Takala Joutsan lukio 12,39.
A-pojat 800m: 1) Otto Koskinen
Joutsan lukio 2.07,61, 2) Juha Tissari Konneveden lukio 2.11,07, 3)
Aleksi Manninen Konneveden lukio 2.12,85.

Taneli Rasmus Lansi-Suomen
Marlin valmiusjohtajalcsK," 0
■

Joutsan entinen palopaallikko,
diplomi-insinoori Taneli Rasmus
(34) on nimitetty Lansi-Suomen
laanin valmiusjohtajaksi 1.1.2008
lukien. Joutsalaissyntyinen Rasmus toimi Joutsassa palopaallikkona vuosina 2000-2003.
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Keijo Kurki on myos Joutsan
lukion nettisivujen isa. Lukion
nettisivuilla luonnehditaan sivustoa sanoilla: "Aidot, alkuperaiset,
tutun turvalliset ja taydellisimmat
lukiosivut ajan tasalla jo 11 vuot- ta". Lukion sivustot ovat ehka
hieman j aaneet ulkoasultaan kehikintoja, muun muassa kappaleista
tyksen jalkoihin, mutta aineiston
Elsa, kohtalon lapsi ja Satumaa.
maarassa ja monipuolisuudessa ne
YouTuben videoita voi myos
varmasti pesevat maamme muikommentoida ja pdasaantoisesti
den lukioiden sivut.
Keijo Koon esitykset ovat saaneet
Lukion nettisivuilta loytyvat
ihastuneita kommentteja: "keijo - muun muassa kaikki abiluokkien
rokkaa, viis vireesta", toteaa eras
luokkakuvat. Erityisen hieno omikommentoija ja "Keijo Koo euronaisuus sivuilla on, etta luokkakuviisuihin", ehdottaa toinen.
vista nakee myos kunldn kuvassa

Seutukunnan suurin YouTube-julkkis nayftaa kuitenkin olevan Joutsan lukion opettaja Keijo
Kurki, joka on omaperaisena laulajana tullut tunnetuksi myos taiteilijanimella Keijo Koo. YouTubessa on useita Keijon Koon tul-

Markku Parkkonen

Koululaiskisat
Keuruulla 5 /giro -44'

Lukion lamput
vaihdettiin tietoisesti
■ Joutsan lukion remontissa vaih-

I

---

dettiin muun muassa lukion juhlasalin kattolamput uusiin. Vanhojen lamppujen kohtalo nousi esille viime viikolla Joutsan Seudun
nettikeskustelussa, kun nimimerkki Kulttuurihistorian alkeet puuttuivat ihmetteli, miksi Yki Nummen suunnittelemat arvokkaat
Lokki-valaisimet vaihdettiin.
— Yki Nummi suunnitteli 1950luvulla Lolcki valaisimen, joka
tunnetaan Lentavan lautasen niTyOstaan muotoilijana
ja erityisesti muovimateriaalien
uraauurtavasta kaytosta. Nummi
sai useita tunnustuksia, mm. kaksi kertaa Milanon triennaalin kultamitalin. Nummi oli yksi niista
muotoilijoista, jotka veivat suomalaisen muotoilun koko maailman tietoisuuteen jo 1950-luvulla.
Joku oli Joutsassa lukiota rakennettaessa osannut hankkia aikansa
moderneimmat valaisimet, totesi
nimimerkki keskustelussa.
Paitsi kulttuuriarvoa on valaisimilla kirjoittajan mukaan myos
rahallista arvoa. Nimimerkin mukaan pienikin vastaava valaisin
maksaa antiikkimarkkinoilla noin

Lukiosta kaksi
ylioppilasta

■ Joutsan lukiosta valmistui tang

700 euroa.

syksyna kaksi uutta ylioppilasta:
Sauli Heinonen ja Jonna Puro-

teknisenjohtaj an Antero Korhosen mukaar
remontin suunnittelussa oltiin kylId tietoisia valaisimien luonteesta
mutta lopulta kuitenkin paadyttiir.
vaihtamaan valaisimet uusiin.
— Ulkondollisesti vanhat valaisimet olivat sopivat, mutta niista
ei olisi mitenkaan saatu vaatimukset tayttavaa valotehoa. Nain
dyttiin uusiin valaisimiin, jotka
ovat yhtendisia seinille tulleiden
valaisimien kanssa, kertoo Korhonen.
Joutsan kunnan

jarvi.

Joutokanava
uf

t

lukion it -sendisyysjuhla (uudet ylioppilaat)
kunnan itsendisyyspaivanjuhla.
Huom! Jouthranava nakyy
giaikanakin Joutsan kaapeliver- kossa. Joutokanavaa ei ole ainakaan toistaiseksi digitalisoitu, joten kanava nakyy analogisen virittimen kautta. Kanava tulee n
moan tally tietoa jatkossakin.
Su 9.12.2007 ldo 18

kohtalo
Lokki-valaisimien
onkin sitten oma lukunsa. Periaatteessa tarkoituksena ilmeisesti oli,
etta kunta pitaisi valaisimet itselMan. Syysta tai toisesta tata ei kui
tenkaan kirjattu urakka-asiakirjoihin, jolloin valaisimet siirtyivat
urakoitsijan omistukseen.
— Juridisesti valaisimet kuuluvat urakoitsijalle, mutta urakoitsi-.
ja on luvannut neuvotella asiasta,
mikali kunnalla on lampuille kayt _
tad, kertoo Korhonen.

Puheenvuoro

-

.

Markku Parkkonen

-

Viime viikon Joutsan Seudussc
oli juttu Joutsan lukion remontisg
vaihdetuista juhlasalin kattolampuista, jotka remontin yhteydes.
sa vaihdettiin moderneihin valontuojiin. Toimittaja oli myos selvit.
tanyt, etta kulttuurisesti arvokkaai
Yki Nummen 1950-luvun valai•
simet ovat tally hetkella remont.
tiurakoitsijan hallussa.
Juttua itsenaisyyspaivan aamuna luldessani herasi ajatus: Joutsan lukiosta on vuosilcymthenier
varrella lennahtanyt ulos monhnuoria, jotka nyt aikuisina rnuiste•
levat pienta kouluaan ldmmolld ja arvostavat myoskin suornalaistz

Lukion remontissa vaihdettiin muun muassa vanhat Lokki-valaisimet uusiin. Remontin harjannostajaisten aikoihin otetussa kuvassa nakyy sekti
uusia valaisimia etta etualalla vanhoja Lokki-valaisimia. (Kuva: Keijo Kurki).
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siin myohemmin lukea myos pien
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designia. Yki Nummen klassikko•
lamppujen alla tuli aikanaan istus.
keltua erasIdn hetki tuleVaisuutt
suunnitellen.
Nyt kun noiden Lolckilamppujen lento lukion salissa on paatty
nyt, pitaisi ne ehdottomasti pelas•
taa uuteen kotiin.
Ehdotamme, etta Joutsan puu
hamiehet ryhtyvat icleoimaan pro•
jektia, jolla lokit saisivat under
kodin, Renionttiuralcoitsijan kans•
sa voitaisiin neuvotella ainaldr
osa lampuista luovutetta.valcsi pro.
jektiin siten, - etta. kaildd Joutsar
luldosta aikanaan valmistunee
oppllaat 4 saisivat esim. nettihuu .
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Itsendisyystaistelusta Suomirokkiin
Joutsan koululaiset aloittivat itsendisyyspiiivan juhlinnan jo tiistaina. Itsendisyytemme vuosista kertovassa juh1akavalkadissa kaytiin iiipi kansakunnan lion ja
surun hetket vuodesta 1917 vuoteen 2007. Mukaan
mahtuivat sodat evakkomatkoineen, juhlitut suomalaiset urheilijat Paavo Nurmesta Matti Nykaseen ja
suomalainen musiikki Evakon 1au1usta Hurriganesiin.
Eilinen tilaisuus oli suunnattu yleisolle, taineldn keskiviikkona juhlakavalkadi esitetdan yield toisen kerran
koulujen omalle
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Lokki-valaisimet eivat
olleet lukiolla alkuperaiset
■ Joutsan lukiolta remontin yhtey-

Seudun nettipalstoffla.
— Salissa oli alun perin ampidessa poistetut Lokki-valaisimet
eivat olleet juhlasalin alkuperaiset aispesan muotoiset valaisimet. Ne
valaisimet. Lukion talonmiehe- olivat kiinteat ja hankalat hoitaa.
nä vuosina 1977-2002 toimineen Lisaksi lamput rikkoontuivat varJuhani Moilasen mukaan Lok- sin helposti. Lopulta naita valaiki-lamput laitettiin alkuperaisten simia ei enda saanut mistaan ja ne
lasisten valaisimien tilalle 1970- jouduttiin onneksi vaihtamaan toikertoo Moilanen.
j a 1980-lukujen taitteessa. LokkiKunnia Lokki-yalaisimien vavalaisimien kohtalo on herattanyt
keskustelua muun muassa Joutsan litsemisesta kuuluu sahkoyrittaja
r--

Pekka Laitiselle, joka esitti Lokkeja uusiksi lampuiksi sela silloiselle rehtorille Rauno
joka paati lamppujen hankinnasta.
Laitisen mukaan lamppujen design-arvosta ei oltu tuolloin tietoisia, vaan valintaperusteina olivat
lahirma, silloisiin oloihin riittava
valoteho seka lampun sopiva ulkonako.
Lamppujen vaihdon yhteydessä talonmiehet ja Laitinen keinttelivat Lokki-valaisimiin kiskojarjestelm5n, jolla lamput saatiin yedettya huoltoa ja siivousta varten
lehterien paalle.
Markku Parkkonen

Annika Laattala johti
tarnan vuoden
Lucia-kulkuetta
■ Lucia-kulkue toi valoaan Joutsan lukiolle ja vanhainkodille tang
vuonna jo 27. kerran perattain.
Kulkueen johdossa Lucia-neitona
vaelsi hartolalainen Annika Laattala.

Lucia-perinne levisi Suomeen
Ruotsin kautta. Lucian paivad juhlittiin Ruotsissa 1700-luvulla koulujen viimeisena tyopaivana ennen joululomaa. Juhlaa vietettiin
myos kodeissa. Tukholmassa alettiin 1920-luvulla suuria
Lucia-kulkueita. Tapa levisi Suomeen 50-luvulla ja Luciasta tuli
Folkhalsanin hyvantekevaisyyskampanjan keulakuva.
Lucia-kulkue on Joutsassa lukion 1. vuosiluokan perinne. Poikkeuksena tavanomaiseen kulkueeseen meilla ovat tahtipoj at mukana
valonnayttajina kulkueelle. Lukion ja vanhainkodin lisaksi kulkue

vieraili paivakodin joulukirkossa.
Kulkueessa olivat mukana Lucianeidon lisaksi Taina Holla, Sanna Huoponen, Vanessa Koskipa10, Marika Karkas, Sara Laitinen,
Mari Lehmussaari, Sini Landelahti, Mania Makkonen, Erika Miettinen, Mervi Monto, Anni Nurminen, Paula Rantanen, Riikka-Liisa
Rasanen, Riina Saltiola, Silja Tikka ja Johanna Vilkman seka tahtipojat Janne Kosunen, Juska Kuhanen ja Miska Meronen.
Kulkuetta saesti musiikinopettaja Markus Tuominen ja lukion aamunavauksessa tekstin luki
Mika Suur-Inkeroinen. Kulkueen
ohjasi Pirjo Valkonen, joka on pitanyt perinnetta ylla jo 27 vuoden
ajan. Tamanvuotinen kulkue on
viimeinen Valkosen ohjaama, silla
han on jaamassa elakkeelle.
„Anne Parviainen
pc

Hartolaisesta Annika Laattalasta
Joutsan 27:s Lucia-neito
JOUTSA Hartolainen
Annika Laattala on
valittu Joutsan
27:nneksi Lucia-neidoicsi. Joutsassa Lucia
perinnetta pitavat ylla lukion ensimmaisen
vuosiluokan oppilaat.
Laattalan Iisaksi kulkueeseen osallistui
kuusitoista tyttoa ja
koime tahtipoikaa, jotka olivat kulkueen valonnayttajla.
Annika Laattala valittiin
Pyha Lucia oil alun
Lucia-neidoksi.
perin sisilialainen aatelisneito, joka karsi marttyyrikuoleman kristittyjen vainoissa vuonna 304. Elaessaan han auttoi kiiyhia ja
karsivia. Mytihemmin hanta on pidetty sokeiden suojeluspyhimyksena. Suomeen Lucia-perinne levisi Ruotsin kautta. Ti-ez ttiApufr
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Lucia-kulkue dolt kierroksensa joutsan lukiolta. Sieltii siirryttiin vanhainkodille Jo edelleen Joutsan kirkkoon esikoululaisten jouluhartaustilaisuu---- teen.
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ama pojat ne osaavat laskea ja vielapa" melkoisen hyvin

Joutsan lukiosta kypsyy parhaillaan kaksi matemaattisissa aineissa hyvin menestyvaa neroa.
Abiturientit Kosti Takala ja Mikko Huuskonen ovat paasseet Matemaattisten aineiden opettajien
liiton (MAOL ry) loppukilpailuibin. Jos heilla on niissa menestysta, joutsalaisnuorilla on kummallakin mandollisuus paasta maajoukkueisiin olympialaisia varten.
Fysiikan olympialaiset ovat
heinakuussa Iranissa Isfahanissa, kemian olympialaiset Vendjalla Moskovassa ja matematiikan
olympialaiset heinakuussa Vietnamin Hanoissa. Matematiikan
olympiajoukkue valitaan toukokuussa.
Alkukarsinnat pidettiin loppusyksylla viime vuonna matematiikassa, kemiassa ja fysiikassa. Kilpailuissa tehtavia ratkoo maamme
nuorten ehdoton kerma, ja yleensa
tehtavien tasoa on kuvattu termilla
erittain vaikea.
Kosti Takala oli kuitenkin matematiikkakisassa jaetulla ensimmaisella sijalla ja Mikko Huuskonen 52. sijalla. Osanottajia oli
323. Kemian vastaavissa kisoissa
Takala sijoittui loppukilpailuun
valittujen 22 parhaan joukkoon ja
Huuskonen sijaluvulle 51. Fysiikan avoimissa Takala oli jaetulla
26. sijalla ja Huuskonen 29. sijalla.
T 11a on kaikissa edella mai-

nituissa aineissa valmennuksessa kevaan loppukilpailua varten.
Huuskonen on paaSsyt fysiikan
valmennusryhmaan, jossa tama
valikoitunut joulcko ratkoo kirjeitse saapuneita tehtavia kotonaan.
Matematiikan osalta Takalan valmennus tapahtuu yliopistotyyppisilla luennoilla kerran kuussa olevilla leireilla muualla pain Suomea.
Nuorten miesten opettaja Matti Niemi kehuu heidan ahkeruuttaan.
— He ovat omaa luokkaansa tehden tehtavia runsain mitoin
ja aivan vapaaehtoisesti. Pitkalla
juoksulla ahkeruus hakkaa lahjakkuuden, miettii Niemi.
Itse valmennettavat suhtautuvat kovin vaatimattomasti menestykseensa. Mitaan erityista reseptia heilla ei ole antaa siihen kuinka matemaattisissa aineissa parjataan. Takala kuitenkin mainitsee
olleensa jo pienesta pitaen kiinnostunut matematiikasta, vaikkei
yield osaakaan sanoa, loytyyko
tyoura sen parista.
— Itsellani alkoivat llama aineet
kulkea lukioaikana, ylaasteella en
ollut viela niista nain kiinnostunut. Suunnittelen proviisorin uraa,
missa on hylitya matemaattisista
taidoista, kertoo sen sijaan Huuskonen.
Joutsan lukiosta on aiemminkin
pa1jastunut vastaavia osaajia, jo-

Mikko Huuskonen ja Kosti Takala ovat parhailiaan valmennuksessa matemaattisten aineiden nuorten parhaimmiston joukossa. Jos ioppukarsinnoissa on menestystd, edessii voi °Ha Nosy joko matematiikan, fysiikan tai ke-1
mian olympiajoukkueeseen ja sito kautta olympiakisoihin.
ten perinteita on vaalittavana. Ke- Iran. Pohjoismaista paras oli Tans- sonen osallistui 1986 myos fysiikkaolympialaisiin Iso-Britanniassa.
vaan 1998 ylioppilas Juha-Matti ka ja toiseksi paras oli Suomi.
Vihtanen osallistui Suomen joukAiemmin kemian olympialai- Vuonna 1985 matematiikkaolymkueen mukana fysiikkaolympia- siin ovat Joutsan lukiosta osallis- pialaiset pidettiin Suomessa killaisiin Islannissa samana kesana. tuneet Jorma Laaksonen 1986 pailupaikkana Joutsan1ulcio.
Paras oli tuolloin Kiinan joukkue, Hollannissa ja Pekka Saynatj old
Janne Airaksinen
toiseksi tuli Venaja ja kolmanneksi vuonna 1983 Romaniassa. Laak-

Nunterot ovat Mikon
ja Kostin kavereita
Osmo Kuisrna

Joutsan lukiosta
kaksi poikaa
matematiikkafinaaliin.
A;;-01:icuotAx)
-

Osmo Kuisma
Joutsa
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Joutsan lukion abiturientit
Mikko Huuskonen ja Kosti Takala ovat selvittaneet
tiensa Matemaattisten aineiden opettajien liiton valtakunnalliseen loppukilpailuun. Finaaleiden parhaista
valitaan maajouk kueet matematiikan, fysiikan ja kernian olympialaisiin.
Alkukilpailuissa KostiTakala teki hattutempun. Han
selviytyi loppukilpailuun
kolmessa aineessa. Matematiikkakilpailussa han
sijoittui jaetulle ensimmaiselle sijalle. Fysiikassa han
paatyi 26. sijalle ja kemiassa 22,parhaan joukkoon.
Mikko Huuskonen selvisi fysiikan loppukilpailuun
valmennettavien joukkoon
sijoituttuaan 29. sijalle. Matematiikkakilpailussa han
ob. sijalla 52 ja kemiakilpailussa 51.

Matemaattisiin olympialaisiin pyrkivien Mikko Huuskosen ja Kosti Takalan yhtena valmentajana toimii lehtori
Keijo Kurki.

Valtakunnallisista loppukilpailuista valitaan maajoukkueet matemaattisiin
olympialaisiin. Matematiikan olympialaiset ovat heinakuussa Hanoissa Vietnamissa, fysiikan olympialaiset Isfahanissa Iranissa seka kemian olympialaiset
Moskovassa.
Ennen loppukilpailua finalistit osallistuvat valmennukseen. Matematiikan valmennus tapahtuu
viidella viikonloppuleirilla. Fysiikan finalistit ovat
kirjevalmennuksessa eli
ratkovat harj oitustehtavia
kotonaan.
Mikko Huuskosella ja

Kosti Takalalla on vaalittavinaan kunniakkaat perinteet. Joutsan lukiosta osallistui fysiikkaolyrnpialaisiin
Juha-Matti Vihtanen vuonna 1998. Jorma Laaksonen
osallistuin kemian ja fysiikan olympialaisiin vuonna 1986 ja Pekka Saynatjoki kemian olympialaisiin
vuonna 1983. Vuonna 1985
matematiikkaolympialaiset
pidettiin Joutsassa.
Turhia paineita tulevista
kilpailuista pojat eivat tunnusta ottavansa.
- Matematiikkakilpailun
tehtavat eivat ole mekaanista laskemista ja numeroiden kanssa temppuilua
vaan asioiden todistamista
loogisen paattelyn avulla.
Fysiikan ja kemian tehta-

vat ovat matematiikan soveltamista, Kosti Takala sanoo. Hanen lempiaineensa
on matematiikka.
Fysiikan loppukilpailuun
selvinnytta Mikko Huuskosta jai harmittamaan, että matematiikassa ja kemiassa pisteita jai saamatta
aikapulan takia.
Lehtori Keijo Kurki sanoo, etta menestyminen
matemaattisten aineiden
kilpailuissa on palkintoa tyon tekemisesta ja
harrastuneisuudesta.
Mikko ja Kosti tekevat
enemman kuin oppitunneilla vaaditaan. He ratkovat oppikirjoista kaikki tehtavat, kun normaalioppilaat pitavat paljon vahempia tehtavia liiallisina.
Matemaattinen lahjak-

kuus onkin Kosti Takalan mielesta suurimmaksi osaksi tykin tekemista.
Joutsan lukion toisen matemaattisen aineiden lehtorin Matti Niemisen mielesta matemaattisella lahjakkuudella on jotain tekemista avaruudellisen
hahmottamisen kanssa.
Mikko Huuskosen mielesta matemaattiset aineet ovat yksinkertaisesti
mukavia.
Motivaatiota lisaa se,
etta matemaattisia aineita tarvitsee elamassa myohemminkin eika vain lukiossa, sanoo Mikko Huuskonen, jonka urasuunnitelmissa on proviisorin
ammatti.
Matemaattisia asioita voi
myos harrastaa esimerkik-

si lukemalla kirjoja, jotka,1
kasittelevat erilaisia probleemeja ja niiden ratkai- ,
semista. Populaaritiedetta
on kirjoitettu mytis romaanin muotoon. Jo onhan fysiikasta tehty musiikkiakin kuten Keijo Kurki danilevyn "Jenkka kvanttimekaniikasta". Monet
pelit ovat hyvin pitkalti
todennakoisyyslaskentaa.
Usein lahjakkuus ilmenee monella tavalla samoissa ihmisissa. Mikko Huuskonen ja KostiTakala aloittivat ylioppilaskirj oitukset syksylla kirjoittamalla
laudaturit ruotsista. Lisaksi he ovat myos liikunnal-1
lisia. Matti Nieminen arvelee monilahjakkuuden johtuvan kyvysta tehda
ratietoista tyetta.

Syntyneiden maara Joutsan seudulla 1980-2007
Koko Seutu Joutsa Leivonmaki Luhanka
5
1980
49
13
67
1981
41
15
10
66
49
1982
70
8
13
1983
80
17
12
51
9
1984
15
90
66
9
21
1985
52
82
17
1986
44
6
67
17
1987
72
45
10
9
13
1988
40
62
1989
44
69
8
17
1990
71
10
51
10
19
53
1991
85
13
1992
62
13
37
12
75
3
1993
19
53
7
1994
49
21
77
14
37
1995
61
10
7
5
1996
64
52
14
1997
49
2
65
37
1998
23
6
8
27
6
6
1999
39
3
24
8
35
2000
5
28
6
39
2001
11
4
28
2002
43
7
8
27
42
2003
8
4
39
2004
27
5
22
5
2005
32
10
34
2
2006
46
4
2007 (I-V) 18
12
2
Vuoden 2007 osalta tiedot tammi-toukolcuulta.
Taulukko perustuu Tilastokeskuksen tietoihin.
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Abit kavahtavat valmiita sukupuolimuotteja
JOUTSA
Heidi Pitkdnen

Joutsan lukion abiturienttien
Hanna Ramon, Juha Haavistolan ja Miia Peltosen kaveripiireissa ei juuri keskustella sukupuolen merkityksesta ammatinvalintaan. Tarkeinta ovat oma kiinnostus
ja taidot.
Juhalle lahimmalta tuntuu
MEd hetkella atk-ala, Hanna
suuntaa musiikin saralle, ja
Miia aikoo opiskella fysioterap eutiksi.
- Jos tyl(kaa tytista, on ihan
sama, onko alalla enemman
miehia vai naisia. Suuntaan
miesvaltaiselle alalle, mutta
on siella ollut jo menestyksekkaita naisiakin, Hanna
sanoo.
Hienoa, jos
valitsee toisin

Nuorten mielesta on hienoa,
jos nainen haluaa luoda uraa
perinteisissa miesten toissa,
ja painvastoin.
- Se osoittaa omalla tavallaan, etta haluaa olla erilainen ja parjaa ammatissa, joka on toisen sukupuolen valta-ala. Tai sitten pojat ajattelevat, etta naisvaltaisella
la on enemman naisia, joita
katsella, he naurahtavat.
Vaikka Juba ei mielellaan
jaottele ammatteja sukui puolen mukaan, on vailckapa hitsaajan tai kampaajan
tyo helppo mieltad enemman toisen valtakunnaksi.
Onko nun sanottuihin
naisten toihin suuntautuva
mies heikko ja miehiselle
alalle haluava nainen vahva?
Abit tyrinadvat vaitteen.
- Esimerkiksi sairaanhoitajana tyoskenteleva mies ei
ole muita heikompi, Juha
Haavistola sanoo.
- Eihan thin saisi ajatella,
mutta toisaalta minusta on

Juha Haavistolan, Hanna Raman (keskella) ja Miia Peltosen ammatinvalintaa eivat ohjaa valmiit sukupuolimuotit. KUVA: HEIDI PITKANEN

.kylla tosi hienoa, jos nainen
tyoskentelee miesten alalla.
Man tosin saattaa vaikuttaa se, etta olen itsekin naispuolinen, Hanna toteaa.
Miia arvelee, etta naisen
kyvyt saatetaan joskus mylis
kyseenalaistaa tietyissa teh-

tavissa, kuten autonkorjaajana. Jos nainen kuitenkin
osoittaa hallitsevansa alan,
voi hanesta tulla "yksi miehista".
Aina on kynnys, etta uskaltaa lahtea sille toiselle
alalle. Miten otetaan vastaan

ja syrjitaankii, nuoret pohti- rialliset kasitykset voisivat jo Miia Peltonen muistelee.
Myos meilla aidilla on
muuttua.
vat.
Nykynuoret eivat enaa su- "naisten tyo" ja isalla "mies
Vanhat kasitykset
janda tyiielaman sukupuoli- ten tyo". Jannaa on .se, etta
saisivat muuttua
muotteihin yhta helposti nykydan molempien toita on
lomalla tuurannut se toinen
Perinteisista ajatusmalleista kuin vanhempansa.
Minun
lapsuudessani
sukupuoli,
yleensa nuoremei ole abien valttarnatta helppo irrottautua, mutta histo- kotiaidin tyo oli yleinen, pi henkilii, Ramo toteaa.

Villien kokemusten
kaipuu
••
•• •
•

Joutsan lu kiolai sten ryhma opetteli erataltoa
j • •k onloppuna. Lein kohosi hankien keskelle pakkasen paukkuessa.
NUORET:

JOUTSA
Heidi Pitkeinen

ie'510L

- Urine tultiin hakemaan villeja kokemuksia, he vakuuttivat.
Nuorten tehtavana perjantaina oli leirin pystyttaminen seka
ensimmaista kertaa kalakeiton
valmistaminen itse alusta lopputm.
Sopan kaksi haukea ja pulska
ahven saatiin tuoreina paikalliselta kalastajalta, mutta kal6jen
siivoaminen jai leirildisten liarteille.
Erakeittion saloihin nuoret
vihkinyt Pertti Louni antoi
tunnustusta hyvin tehdysta tytista: sormet tokattiin
rohkeasti kalojen sisuksiin ja ylimaarainen tavara vedettiin sujuvasti ulos.

P9

Ryhma Joutsan lukiolaisia uhmasi viikonloppuna paukkuvaa
pakkasta vapaaehtoisen maanpuolustuskoulutuksen paikallisosaston jarjestamalla Lumioliomaastotaitokurssilla.
Perjantaina Joutsan Ratakeskuksen lumisiin maisemiin kasasi teittoja 16 elamyksia janoavaa nuorta - vain muutama
flunssan kaatama ei paassyt saapumaan paikalle.
Polttopuita sahanneet Elina
Hietala ja Riikka Talja kertoivat
osallistuneensa kurssille ennen
' kaikkea kokemuksen vuoksi,
taitoja samalla kehittaen. Yopyminen makuupusseissa puoli- joukkueteltassa koko viikonlopun kohokohta.
- On tams ainakin erilaista
kuin tavallinen koulunkaynti.
Aamulla ehka vahan jannitti,
mutta vain pakkasen takia, Talja ityonsi.
- Pali on vaatetta, ohuita kerroksia, ei seisoskelua - ja tarkenee. Yhden
olen aiemmin
nukkunut teltassa, tosin kesand,
Hietala naurahti.
Samoina linjoilla olivationathan Slant, Kalle Heiska ja Jussi Jokinen.

Leirin johtajana toiminut Janne Airaksinen (Dike)opetti Kalle
Heiskalle teltan pystytyksen nikseja.

Eihan sits osaa,
jos kukaan ei opeta
Maanpuolustuskoulutuksen
Joutsan ja Luhangan paikallisosaston jarjestaman kurssin tavoitteena on tuottaa elamyksia
fluorine seka opettaa tarkeita perustaitoja kuten pukeutumista
pakkasella.
Kurssin aikana opittiin myos
muun muassa ensiapua seka alkusammutusta.
Varusteita saatiin lainaan puolustusvoimilta.
- Kurssin tavoitteena on, etta
nuori kokee onnistuvansa, ja

"Pal on vaatetta,
ohuita kerroksia,
ei seisOskelua ja
tarkenee."
Elina Hietala

thana Hatt oritimit jo osallistu-;
Itsie 'Ott anOkirjoita ajatt*
ta, etta nykynuoret ei osaa mitaan. Eivathan he osaa, jos e
opeteta,, osaston paallildco Jaan
Parhiala napauttaa.
Parhiala toivoo, etta nuorilla
olisi kurssin jalkeen enemtflart
varmuutta toimia esimerkiksi.
metsdan eksyttaessa. Tarkeinta.
ovat kuitenkin elamykset, joita
nuoret ovat uskaltaneet lahtea
hakemaan.
Useampana vuonna jarjestetty maastokurssi on osa Joutsan
lukion valinnaisten kurssien tarjotinta.
Yhtena kouluttajana toiminut
Markku Arpiainen kertoi, etta
ilmoittautumislistat ovat tayttyfleet joka vuosi nopeasti.
Pakkanenkaan ei haittaa, kun
osaa varautua oikein ulkona elamiseen.
Pida itsesi kuivana ja lampimana, ja tee kaikki rauhallisesti,
ettei tule hiki, Arpiainen opasti.
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Joutsan lukio on remontissa lokakuun loppuun asti.juhiasali jtia rakenteidensa osaita likimain ennalleen, mutta muun muassa istuimet uusitaan.

Remontti kaynnissa purkuvaihe loppusuoralla

Lukio valmis lokakuun lopussa

■ Joutsan lukion remontti on ollut
kaynnissa kuukauden ajan. Kaikkiaan remonttiin kuluu kandeksan
kuukautta, joten valmista pitaisi
olla lokakuun lopulla. Toistaiseksi remonttia tekevan Insinoorityo
Hentisen miehet ovat keskittyneet
rakenteiden purkamiseen ja uusien
aukkojen sahaamiseen talon betoniseiniin. Muutaman viikon sisalla paastaan kuitenkin aloittamaan
jo uudenkin rakentaminen.
Urakan nakyvin vaihe eli ulkoseinan mineriittivuorauksen purku
alkaa paasidisviikolla. Ulkoseinaan vaihdetaan uudet 1ampoeristeet ja seind rapataan valkoiseksi.
Nykyiset ikkunat jaavat padosin
taloon, vain liikuntasalin ikkunat
seka luokkakohtaisten ilmanvaihtolaitteiden kohdalla olleet ikkunat uusitaan. Uudehkot luokkakohtaiset ilmanvaihtolaitteet tulevat kunnan muuhun kayttoon
muun muassa virastotaloon ja uuteen liikuntahalliin.

Vanhaa rakennusta purettaessa
loytyy aina ikavia yllatyksia, mutta Insinfliority6 Hentisen tyopaalliicon Osmo Riekon m ukaan lukiolta niita on tullut vastaan yllattavan
vahan.
— Lukio on hyva peruskuntoinen koulu, jota on hoiden hyvin.
Esimerkiksi kosteusvahinkoja on
tullut vastaan vain yhdessa paikkaa piipun juuresta ja siell" 'n
vain noin neliometrin alalla, kertoo Riekko.
Suurimpia muutoksia remontissa on uuden porraskaytavan rakentaminen liikuntasaliin. Porraskaytava toimii samalla varapoistumistiend. Varatieta varten luokkien valille tulee ovet, joista koulun vaki voi hatatilanteessa kulkea
tarvitsematta menna j uhlasaliin.
Itse juhlasalin rakenteisiin ei
tule suuria muutoksia. Sali sailyy
avarana ja kolmannen kerroksen
parveke jää ennalleen. Juhlasalin katsomon lattia jaa kaltevaksi,
.

mutta istuimet uusitaan topatuiksi
yksittaistuoleiksi. Nayttamotilaa
remontissa tulee hieman lisaa.
Liikuntasaliin uusitaan valaisimet, seinapinnat sekii ikkunat.
Nayttamoaukkoon tulee uusi taiteovi. Liikuntasalin jokunen vuosi
sitten uusittu lattia jää ennalleen.
Lukion ruokala on toiminnassa
remontin aikana ja se saneerataan
koulujen kesalomalla.
Suuri urakka remontissa on
myers ilmastoinnin ja limmitysj drjesteiman asentaminen. LVS-urakoitsijana remontissa toimii jyvaskylalainen Tekmanni j a IV-tyot tekee KS Kitek Oy Jyvaskylasta.
Sisailma on ollut remontissa
kuningaskysymys. Siita ei tulla
tinkimaan, kertoo Osmo Riekko.
Remontti on luonnollisesti ajanut lukion seka monet harrasteryhmat evakkoon Koulumaelta.
Remontti vaikuttaa myos muun
muassa Joutopaivien jarjestelyihin. Lukion kentta on kuitenkin

kaytettavissa tivoli- ja markkinakentaksi hieman supistettuna.
Markku Parkkonen

Uuden portaikon rakentaminen Iiikuntasallin kelyntia varten on yksi
isoimpia muutoksia remontissa. Kuvassa porraskuilu on yield purkuvaiheessa.

Joutsan sivistystoimenjohtaja forma Mdkinen (vas.), kunnan tyopeidllikko Lukion ulkoseinat saavat rapatun pinnan ja kiriseivyksi tutee taitettu valMatti Peilvimaki ja Insinoorityti Hentisen tyopeidilikko Osmo Riekko ovat koinen. Remontissa puretaan rakennuksesta kiviainesta noin 250-300
tyytyvaisia remontin etenemiseen. Luokkien vaiiile on sahattu oviaukot, jot- kuutiometria.
ka toimivat tarvittaessa hdtauloskelynnin
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Joutsan keskikoulun paattaneilla
50-vuotisluokkakokous
■

Joutsan keskikoulun vuonna
1957 paattaneet oppilaat kokoontuivat 16.6. Joutsaan viettamdan
50-vuotis1uokkakokousta. Osan- otto kokouksessa oli varsin hyva,
sills luokalla oli alun perin 40 oppilasta, joista nelja on kuollut ja
viisi asuu ulkomailla. Suomessa
asuvista 31 oppilaasta yli puolet
eli 16 henkilod saapui luokkako, koukseen.
— Olemme muutenkin olleet
innokas luokka kokoontumaan.
Meilla on ollut mytis 30- ja 40vuotisluokkakokoukset ja Joutsan
yhteiskoulun 50-vuotisjuhlassa
1996 olimme kaikista parhaiten
edustettu luokka, kertoi Veikko
Hanninen, joka vastasi yhdessa
Raija Aholan kanssa luokkakokousjarjestelyista.
Luokkakokousvalci paasi alkukahvitteluj en jalkeen tutustumaan
bussikierroksella ja Terttu Hentisen opastuksella Joutsan kirkonkylan nykyolemukseen. Vanhalle

1

koululleen kokousvaki ei kuitenkaan padssyt, sills heidan opinahjonaan viisi vuotta ollut puukoulu
purettiin muutama vuosi sitten terveyskeskuksen parkkipaikan tielta.
Nuoremmalle vaelle kerrottakoon, etta keskikoulu vastaa nykyisen peruskoulun 5.-9. luokkaa.
Keskikoulun jalkeen oppilaat lahtivat lukioon, ammattikoulutukseen tai tyoelamadn. Tuolloinen
ikaluokka ei yield voinut kayda.
lukiota Joutsassa, vaan jatkamaan
oli landettava esimerkiksi Jyvaskylaan tai Sysmadn. Joutsan keskikoulussa oli oppilaita Joutsasta,
Luhangasta, Leivonmaelta, Hartolasta ja Pertunmaalta.
Vanhoista opettajistaan luokkakokouslaiset muistivat luokanvalvoja Iivari Kaurasta ja rehtori
Antti Hossolaa, joiden haudoille
vietiin kukkalaitteet.
— Kokouksessa oli hyvin vapautimut tunnelma. Kaikki ovat
jo elakkeella, eika kukaan pingota enda mitaan. Olemme iloisia ja
reippaita elakelaisia, kommentoi
Veikko Hanninen.

2 716
outsassa keskikoulun vuonna 1957 pdattaneiden ikdluokasta luokkakokoukseen osallistui perdti 16 oppilasta.

1?larkku Parkkonen
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Yhtendiskoulun
remontti
valtuustoon 22.10.
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■ Joutsan kunnavaltuusto saa pui-
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nitelman hyvaksymista. Valtuus-

tavakseen Pohvinrinteen ja ylaasteen eli tulevan yhtenaiskoulun remon4isuunnitelmat kokoukseensa 22.10. Joutsan kunnanhallitus
paatti esittaa remontin hankesuuri=
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tosta suunnitelmat lahtevat edelleen laaninhallitukseen. Remontti on tarkoitus toteuttaa vuosina
2U09 ja 2010. Kunnan omaa rahaa
remonttiin on laskettu kuluvan
noin 1,8 miljoonaa euroa.
Wite
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Koulukeskuksen peruskorjauksen
hankesuunnitelma hyvaksyttiin
■

Joutsan kunnanvaltuusto hyvaksyi maanantaina koulukeskuksen peruskorjauksen kakkosvaiheen hankesuunnitelmat. Suunnitelmat toimitetaan edelleen lokakuun aikana laaninhallitukselle,
joka paattaa niiden perusteella
hankkeen valtionosuudesta. Valtuuston demariryhma oli asiasta
eri mielta ja esitti rakennushankkeen siirtamista. Hankesuunnitelman hyvaksymispaatos syntyikin
vasta pitkan keskustelun ja aanestyksen jalkeen. Aanestyksessa
suunnitelman hyvaksymisen takana oli 24 valtuutettua. 15 aanesti hankkeen siirtamisen puolesta.
Demariryhman ja vasemmistoliiton valtuutettujen lisaksi hankkeen siirtarnisen kannalla olivat
keskustapuolueen Kalevi Fredin,
Teuvo Kuitunen, Seija LaviaKuitunen ja Marjatta Saarinen
seka kristillisdemokraattien Arto
Veijo Sakomaa (kesk)
aanesti tyhjaa.
Sosiaalidemokraattien Reijo
Hamina perusteli hankkeen siirtamista silla, etta kunta on velkaantumassa kovaa vauhtia. Nyt
yllattaen valtuustoon tuodut suunnitelmat eivat Haminan mukaan
paljon paranna koulun toimivuutta. Moen mielestalin tulisi selvittali, olisiko uudisrakentaminen
edullisempaa kuin nykyisten tilojen korjaaminen ja olisiko siina
tapauksessa koulun tiloille muuta
kayttoa olemassa.
Teuvo Kuitusen ja Marjatta
Saarisen mielesta kunnan nykyinen taloudellinen tilanne on niin
vaikea ja investointibudjetti niin
raskas, etta kouluremontista ci ole
mandollisuuksia seivita.

Kokoomuksen valtuutetut ilmoittivat Nino Kukkasen suulla
olevansa samoilla linjoilla kunnanhallituksen kanssa ja kannattavansa hankesuunnitelmien hyvaksymista. Kukkanen totesi, etta jos
laaninhallituksen rahoitettavien
kohteiden listalla pysyminen edellyttaa suunnitelmaa, se on nyt hyvaksyttava.
Valtuutettuja puhutti myos
hankesuunnitelmien hyvaksymisen aikataulu. Suunnitelmien
on oltava laaninhallituksessa lokakuun loppuun mennessa, jotta
hankkeen valtionosuuden kasittely tapahtuisi ensi vuoden aikana
ja rakentamaan paastaisiin investointiohjelman mukaisesti vuoden
2009 alussa. Veijo Sakomaan mielesta pitaisi tietaa aikaisemmin,
mita asioita paatettavaksi on tulossa. Han sanoi, etta ei ole teknisen lautakunnan puheenjohtajana
nahnyt suunnitelmia ennen kuin
ne tuotiin valtuuston listalle. Sakomaan mielesta olisi ollut hyva,
etta valtuutetuille olisi tuotu useampia vaihtoehtoja, joista valita.
Ado MIRO kyseli samoin,
miksi nain iso hanke tuodaan
tettavaksi nain nopealla aikataululla. Han kritisoi myos sits, etta
ison yhtenaiskouluhankkeen ja
siihen liittyvien remonttien sivussa on viety eteenpain Angesselan
koulupiirin Iiittamista Pohvinrinteen koulupiiriin.
K un nanha I I ituksen puheenjohtaja Terttu Ilentinen sanoi tarkeinta tUlUl hetkella olevan, etta
kunta pitaa paikkansa Ilianinhallituksen rahoituslistalla. Iltin sanoi
olevansa vakuuttunut, ettil
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Nykyisiin ykiasteen tiloihin on hankesuunniteknassa . esitetty saneerattavaksi metallitytitila,ykiasteen opetustiloja

seka erityisopetuksen ja ala-asteen .5.-6.-luokkien opetustiloja.
rakentamiselle ei naissa olosuhteissa laanilta vihreaa valoa naytettaisi. Kuntaseminaari nykyisten
ala- ja ylaasteen tilojen remontoimisesta on Hentisen mukaan vara
pitaa vaikka aivan lahiaikoina,
mikali sits toivotaan.
Kunnanjohtaja Harri Nissisen
mukaan koulutilojen remontointi
on parempi vaihtoehto kuin uudisrakentaminen. Uudisrakentaminen withal hanen mukaansa hullulta ajatukselta, koska Iilnl oval
viela monlin muihin koulutiloihin
verrattuna kohtalaisessa kunnossa. Sivistystoimoiljohtnju slornist

Makinen muistutti, etta kouluverkkosuunnitelma ja yhtenaiskouluhanke olivat valtuuston käsittelyssa ensimmaisen kerran jo
kaksi vuotta sitten, joten mistaan
uudesta asiasta ei ole kysymys.
Makinen vakuutti, etta myos opettajat ovat saaneet sanansa kuuluville hankesuunnitelinan valmisteluvaiheessa.
Valtuutettu Mart1I Kuitunen
(Usk.) piti my(Ss latininhallituksen
jonosia hyppitamista melkoisena
risk Ma, vaikka korjaussuunnitelinn kaipaak in Oman muffin tarkennuksia. Mallow mukaan kyse ci

ole vertailukelpoisesta asiasta, jos
sanotaan etta remontoinnin hinnalla olisi mandollista rakentaa
uudet tilat. Naissa laskelmissa ei
Kuitusen mukaan ole otettu huomioon esimerkiksi taideaineiden
opetustiloja. Mystis Niilo Peltosen
(kesk) mielesta on tarkeaa pysya
laaninhallituksen listalla. Koulun
remontti on Wen mielestaan joka
tapauksessa tehtava, mutta viela
on mandollista karsia ja muuttaa
nyt hyvaksytlya hankesuunnitelmaa, jos se nandillin tarpeellisek-
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Lukion peruskorjaus
valmismarraskuussa
ecik
■ Lukion peruskorj'ausha

Valt
mistuu nailla nakymin rakennusteknisten Widen osalta 7. marraskuuta ja varustelujen osalta joulukuun loppuun mennessa. Hyvaksytyn peruskorjaussuunnitelman
mukaan hankkeen piti valmistua
vasta ensi vuoden helmikuussa.
Osa peruskorjaukseen varatuista madrarahoista onkin merkitty taloussuunnitelmiin vasta ensi

vuodelle. Joutsan kunnanvaltuusto
paatti viime viikon kokouksessaan
aikaistaa rahoituskuvioita siten,
etta kuluvalle vuodelle myormetaan 600.000 lisamaararaha lukion
peruskorjaushankkeeseen. Vastaavasti vuodelle 2008 ei enda tarvitse maararahaa kyseiseen hankkeeseen.

•

Anne Parviainen

Paakirjoitus 17.10.2007

Koulukeskuksen
remontissa
ei helppoja ratkaisuja

1-

Joutsan
ja ala-asteen sisaltavan koulukeskuksen korjaus on syksyn kuuma puheenaihe, jossa ei ole nahtavissa helppoja kulkureitteja.
Valtuusto tekee 22.10. ratkaisun siita, noudatetaanko remontissa kunnanhallituksen hyvaksymaa remonttisuunnitelmaa vai pitaisiko lykata
korjaamista tulevaisuuteen.
Nopeaa suunnitelmien mukaista korjaamista puoltaa lahivuosina
haamottava valtion remonttiapurahojen jakoperusteiden muutos. Mahdollisesti oppilasmadrin perustuvina se nailla vahavakisilla korkeuksilla
vaistamatta lohkaisisi avustusrahaa pienemmaksi.
Lykkaamista kannattavat muistuttavat kunnan nykyisesta investointitandista ja velan maarasta. On rakennettu liikuntahalli ja lukio re.
montoitu, mutta se ei riita, silly vuonna 2009 nelostien liittymajarjeste•
lyt vaatisivat kunnan rahaa kaksi miljoonaa euroa. Muistettakoon, etta
koulukeskuksen remontin kaytannon toteutus kulminoituisi juuri vuosina 2009-2010.
Oman lusikkansa soppaan lyo korjausta suunnitteleva konsulfti, joka
lahetti ylimmalle johdolle uudisrakentamista kannattavan kirjelman.
Kirje tyrinda taysin vanhan korjaamisen jarkevyyden. Samaan aikaan
opettajat kokevat, etta heidan mielipiteensa ei ole saanut riittavaa huomiota paattajaien taholta.
Asiaa seuranneena ei voi valttya vaikutelmalta, etta avoimuus on
jalleen ollut hakusessa. Konsultin kirjetta ei kovin hanakasti ole paattajien kovan ytimen ulkopuolelle jaeltu. Tasty seurasi syytOksia salailusta, tietojen pimittamisesta ja huonosta julkisuuden hallinnasta.
Kunta on kuntalaisia varten. Mita isompi asia, nun sits suurempaa
osaa veronmaksajia se koskee. Mandollisimman avoin kasittely on
eduksi kaikille osapuolille, muunlainen ajattelu on typeraa.
Janne Airaksinen

1

-4-

Lukiolaiset paasivat takaisin omaan kouluun
■ Joutsan lukiolaiset paasivat
maanantaina muuttamaan takaisin
koulutiloihinsa, kun lukion saneeraus saatiin paatokseen. Oppilaat
ja opettajat ennattivat tyoskennetla vaistotiloissa Opintolassa viime
maaliskuusta lahtien.
valiaikaistiloihin
Opintolan
verrattuna uusittu lukio nayttaa
avaralta ja valoisalta. Aulassa katseen kiinnittavat punaiset pehmus-

tetut penkkirivit, joilla on korvattu
vanhat puiset istuimet.
Oppilaiden ensimmaiset kommentit uusista tiloista olivat varsin
myonteisia.
— Onhan tams paljon asiallisemman nakOinen nyt kuin aikaisemmin, totesivat kakkosluokkalaiset Emmi Lepistii, Paula Salonen, Heidi Vuorenmaa ja Tuuli
Kauranen.

Henri Rolig, Otto Koskinen, Soile Niinikoski ja Disc Metseinen olisivat kaivanneet yield lisaa %/arid aulatilojen suuriNe seindpinnoille.
Lukion luokkajarjestelyt
ovat sailyneet
kutakuinkin
ennallaan.
Opetustiloja
on kolmessa
kerroksessa.

Luokkajarjestys ohi remontin
myota sen verran vaihtunut, etta
ensimmaisena paivand uusia luokIda joutui vahan hakemaan. Tavaratkin odottelivat yield purkamistaan muuttolaatikoissa, mutta
muuten toita tehtiin muutosta huolimatta normaaliin tapaan.
Kylla tams rakennus ennen
remontti-a jo vaikuttikin melko

vanhalta ja kuluneelta, tyttit arvioiv at.
Henri Rolig, Otto Koskinen,
Soile Niinikoski ja Elisa Metanen arvioivat ruokavalitunnilla rakennuksen ylimman kerroksen aukatsottaeslatiloja.
sa nakyma on edelleen varsin harmaa, vaikka yhdelle seinalle on
saatu keltaista varia ilmetta piris-

tamaan. Kokonaisuutena remontti vaikutti oppilaista ainakin ensituntumalta onnistuneelta. Luokkatilat arvioitiin viihtyisiksi ja ainakin Opintolan ahtauteen verrattuna tilaa tuntuu nyt riittavan.
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"Mei lta loppui koulu"
■

Joutsan lukion abit karrattiin
ulos koulusta torstaina kaikkine asiaankuuluvine menoineen.
Penkkariajelun aikana koulun loppumista oli hyva tilaisuus kuuluttaa koko kirkonkylalle ja vielapa
sagvaimonarldcisateella.
lukiolle pitamalla aamunavai&sella. Sielta matka jatkui riemukasta hulinaa pitamaan niin ala- kuin
ylaasteellekin. Kaiken kaikkiaan tuoreita abiturientteja on tans
vuonna 31 kappaletta.
Torstaina riitti riemua, mutta
heti maalislcuussa on edessa ylioppilaskirjoitukset, joten abeilla on
edessa kova tiedon panttaaminen.
Kevaan 2007 ylioppilaskirjoitukset alkoivat viime viikolla olleilla kuullunymmartamiskokeilla.
Urakka jatkuu lcirjallisilla kokeilla
12.3. aidinkielen esseella, 14.3. on

vuorossa psykologia, filosofia, historia, fysiikka, biologia, 16.3. matematiikka, 19.3. vieras kieli, pitka oppimaara, 21.3. uskonto, elamankatsomustieto, yhteiskuntaoppi, kemia, maantiede, 23.3. ruotsi
ja 26.3. lyhyet saksa ja ranslca.
LThne Airaksinen

Kuvasatoa abeista, jotka olivat jdlleen pukeutuneet mitd kekseliiiimmin. Joukossa nahtiin niin taikuri,
tiedemies kuin pikkupirukin.
'

Pojat komeita,

:2

tytot kauniita

Abien tultua koulusta potkituiksi, tanssittiin Joutsan
lukiolla perjantaina perinteisetVanhojen tanssit. Harjoiteltu tanssiohjelma esitettiin myos illalla runsaslukuiselle yIeisolle. Nykyajan lukiolaisille tanssit ovat ilmeisen
merkittava tapahtuma, sills askeleet osattiin oivasti ja
tanssimisesta selkeasti nautittiin. Ja tietysti pojat olivat
komeita ja tytot kauniita.

Pieni ikaluokka menestyi mainiosti

Joutsan lukiosta 26 valkolakkia
■ Joutsan lukiosta kirjoitti MIA
kevaana ylioppilaaksi 26 nuorta.
Lisaksi viime syksynA lakin sai
kaksi ylioppilasta, joten koko lukuvuoden saldoksi tuli 28 ylioppilasta. Lakkiaisjuhlaa vietettiin
and vuonna lukion- remontin taIda Joutsan liikwftahallilla. Ylioppilaiden puolesta puheen pitanyt
Hanna Rim0 totesi, ettA pienesta
ikaluokasta huolimatta tainari kevaan ylioppilaat menestyivat hienosti eri tahoilla.
— Menestysta tuli matematiikan, urheilun, kuvaamataidon,
musiikin ja kielitaidon parissa.
Luokaltamme valiftiin lukioaikana kaksi stipendiaattia ulkomaille.
Lisaksi luoklca menestyi ylioppilasldrjoituksissa erinomaisen hyvin, sills joukossa on seitseman
Allan ylioppilas, totesi Ramo.
Lukion rehtori Seppo Degerman uskoi, etta Joutsan lukiosta
on nykyisen kehittynyt monipuoliset opiskelumandollisuudet tarj oava opinahjo alueen nuorisolle.
—Ennen kaikkea lukiomme haluaa olla tasokas yleislukio, joka
pystyy tarjoamaan hyvat evaat
kaikille luldolaisille jatko-opintoja varten.
Degermanin mielestA Joutsan
kunta hoitanut tehtavansa lukiokoulutuksen jarjestAjana todelIa mallikkaasti.
—SiitA Ityvana esimerkkina on Tuoreet ylioppifaat saivat paistatella aurinkoisessa saiissd.
se, ettA kunta on pAattAnyt antaa
Joutsan lulcioon tulevien opiskelijoiden kayttlitin kannettavat tie- sainen arviointi myos -Luna luku- Mikko, Takala Kosti, Vuorimaa ainen Emmelie.
Its-Hameen: Huuskonen Miktokoneet opiskelua varten. Lisak- vuotena antaa aika hyvan kuvan Susanna.
LC-Joutsa/Jousan: Lehtonen ko.
si kuluneen lukuvuoden aikana koulumme toiminnasta, sanoi DeLukion oppilaskunnan: KosMarjut, Salonen Virpi.
kunta paatti aloittaa luldon penis- german.
Markku Parldconen
LC-Luhangan: Koskenniemi kinen Otto.
korjauksen. Tilojen peruskorjaukOpetushallituksen LumipalKalle, Peltonen Tommi, Savolaisen valmistuttua ensi lukuvuoden
lorahoitus: Elfvengren Miikka,
nen Anssi, Vuori Tam.
Joutsan lukio tulee toimimaan toOsuuspankin: Kivisaari Heli, Makinen Jukka.
Luhangan
della hienoissa puitteissa. TilapaiTeknologiateollisuuden: TaHuuskola Juuso, Ojanen Silja.
sen oleskelun vaistbtiloissa kylla
Sysman Sp. Joutsan konfto- kala Kosti.
Joutsan lukion stipendit ja
kestad ilomielin, vakuutti Degerrin: Onali Jaakko.
palldnnot 2006-2007:
man.
Mitalit ja kunniakirjat:
Paikallislehti Joutsan SeuStipendit:
Lukiolain velvotteiden mukaan
OP-Nuorisopalkinto: Takala
LC-Hartolan: Koskinen Panu, dun: Ramo Hanna.
Joutsan lukiosta on lukuvuoden
Joutsan Kirja- ja paperikau- Kosti.
aikana toteutettu arviointia kyse- Laattala Elisa, Peltonen Miia, TerPro Lingua-mitali: Huuskopan: Niilahti Antti.
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- Pikagallup joutsalaisnuorten harrastuksista
--

Tanssia a tietokoneita

Lukiolaisten alkoholinkaytto hallittua
■ Kuluneen kevaan aikana Jout- sassa toteutettiin alkoholinkayttokysely Joutsan lukiolaisten kes- kuudessa. Nimettomaan lomakekyselyyn vastanneet olivat 16-18vuotiaita lukion yklcosia ja kaldco_ sia. Kyselyyn vastasi 67 nuorta.
Tutkimustuloksista tuli ilmi
- itanduttava asia: yli puolet vastanneista ei kayta alkoholia koskaan
- humalahakuisesti.
Kaiken kaikkiaan yli puolet
- vastanneista kayttaa alkoholia
kerran kuukaudessa tai useammin.
Kymmenen vastannutta ei kayta

alkoholia koskaan. Myos nuorten
suhtautuminen alkohol nkaYttOOn
on melko sallivaa. 67 vaslanneesta vain kymmenen pitag nuorten
alkoholinkayttoa sopimattomana.
Huomattavasti suurempi osa eli
36 lukiolaista pitaa sita nolanaalina ilmiOna. 22 vastannutta ei ottanut kysymykseen kantaa.
Yleisiksi syiksi nuorten alkoholinkayttaftn nousival rentoon ja
vapautuneeseen olotittan liittyvat
kommentit. Myos alloholin sosiaalistava vaikutus p sosiaalinen
kanssakayminen natsivat esille.

Monet pitivat alkoholia hyvana kalainen Juho Ramo elaa mieseurustelujuomana. Muiksi syiksi luummin vaikka energiajuoman
nuoret mainitsivat mm. kokeilun- kuin alkoholin voimalla. Nain han
halun, tekemisen puutteen seka kommentoi nuorten juomista:
kavereiden miellyttamisen. ToiMita mieIta olet nuorten alkosaalta iso osa lukiolaisista ei nah- holinkaytosta?
nyt alkoholinkayttoonsa liittyvan
— Poyristyttavaa miten helposmitaan erityista syyta.
ti alaikaiset saavat hankittua itselAlkoholikielteisista komm en- leen alkoholijuomia. Eiko myyteista kannatusta sai kiinnostuksen jien mielenkiinto heraa, jos jo 18
puuttuminen juomista kohtaan. vuotta tayttaneillli on kainalossaan
Myos alkoholin haittavaikutukset useita mayrakoiria perjantai-iltaterveydelle ja hauskanpito ilman na. Poliisin puuttuminen asiaan on
alkoholia tulivat mainituiksi. Ve- varsin vahaista.
tosipa eras vastanneista jopa usKaytatko itse alkoholia?
kontoon mainitsemalla viinan ()Le— En kayta, enka katso tarpeelvan syntia.
liseksi kayttaa.
Alkoholinkayttotilanteista eniMiksi nuoret kayttavat alkohoten mainittiin bileet ja juhlat. lia?
Myos kavereiden seura ja sauna— Nuoret haluaa aivan selvasti
illat tulivat esille useammassa to- kokeilla omia rajojaan. Se on ymmakkeessa.

marrettavaa, mutta tulos ja tapa on
hieman vaara. Nuoret etsivat talla
tavalla huomiota oman ikaisiltaan
vastakkaisen sukupuolen edustajilta.
Ovatko vanhemmat tietoisia
nuorten alkoholinkaytosta?
—Joissakin tapauksissa kylla,
mutta yleensa vanhemmat ovat _
taysin tietamattomia oman lapsensa alkoholinkaytosta.
Voiko iloa olla ilman alkohoHa?
— Ehdottomasti voi. Alkoholittomaan iloon riittaa mainiosti
hyva ystava tai ystavatar, jonka
kanssa viettaa aikaa. Yleensa tallaisessa seurassa illan edetessa jut vain paranevat.
Cfa
Miikka Elfvengren
^^

Virpi Salonen

Joutsalaispoliisi Nino Peltonen ei koe lukiolaista tai heidan
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Mita harrastat?
— Tanssia ja ammuntaa.
Miksi juuri nama lajit?
— Pidan niista, ja ne ovat aina
kiinnostaneet minua.
Kuinka hyvat mandollisuudet
mielestasi Joutsassa on harrastaa
omia laj ejasi?
— Hyvat mandollisuudet.
Miten paljon harjoittelet lajejasi?
— Tanssia harjoittelen noin kak-- si kertaa viikossa ja ammuntaa vahintaan yhta paljon.
Vaikuttavatko harrastukset koulunkayntiisi?
— Eivat juurikaan.

alkoholinkayttoa ongelmaksi pohisille.
Hyvana asiana han pitaa sita,
etta yli puolet kyselyyn vastanneista ei kayta alkoholia koskaan
humalahakuisesti. Mita tulee siihen, etta suurin osa lukiolaisista
kayttaa alkoholia vahintaan kerran
kuukaudessa, ei ole Peltosen mukaan yllattavaa, kun ajattelee suomalaista tapalculttuuria. Han korostaakin kohtuukayttin opettelua
nuorten keskuudessa.
Onko alkoholinkaytto lisaantynyt lukiolaisten keskuudessa?
—Ei oikeastaan. Viimeisten viiden vuoden aikana se on vahentynyt.
Valistetaanko nuoria riittavasti
alkoholin riskeista?
—Valistusta voisi olla enemman. Nuoret eivat tando miettia
riittavasti juomisen seurauksia.
Miten vanhempien tulisi reagoida nuorten alkoholinkayttdon?
— Vanhemmilta toivoisin vakavampaa suhtautumista alle 18vuotiaiden alkoholinkayttoon. Ennusteet eivat ole hyvat, jos kaytto
ei ole kohtuullista.

Otto Takata

Mita harrastat?
— Ylenpalttista hyppimista ja
tietokoneita.
Miksi olet valinnut juuri nama
lajit?
—Taustalla on tarina, jota en aio
kertoa.
Kuinka hyvat mandollisuudet
Joutsassa on harrastaa sinun lajejasi?
—Hyvat mandollisuudet.
Miten paljon harjoittelet lajejasi?
— Aina silloin Mein.
Vaikuttavatko harrastukset koulunkayntiisi?
—ValiIIII menee piikit sekaisin.

Julio Roma sanoo ekikinsti mieluummin vaikko energiajuoman kuin
koholin voimalla

Joutsan lukion kakkosluok-

I 1
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Terveystiedon
opettaja toivoo
alkoholivalistusta
mediaan
■ Kysyttaessa lukion Iiikunnan
ja terveystiedon opettajalta Petri Castrenilta alkoholin pahimmista haittavaikutuksista nuorille,
han tuo esille erityisesti alkoholin
aiheuttaman psyykkisen ja fyysisen riippuvuuden. Castrenin mukaan tats riippuvuutta seuraavat
erityisesti aivotoimintaan liittyvat
sairaudet ja aivosolujen tuhoutuminen, mika johtaa muistin heikkenemiseen. Muista alkoholin terveydellisista haitoista han mainitsee ylipainon ja sita seuraavat sairaudet.
Castren toteaa myos koko yhteiskunnan karsivan ihmisten
alkoholinkaytosta, vaikka
toisaalta valtio saa siita melkoisia
verotuloja.

Ongelmakayttoa on Castrenin
mukaan alkoholin ostaminen joka
viikonloppu pelkastaan humaltumistarkoitukseen.
Nuorten alkoholivalistuksesta Castrenilla on selkea nakemys:
Kouluissa valistusta on tarpeeksi,
mutta mediassa sita tulisi hanen
mielestaan olla enemman. Hanen
mukaansa medioissa alkoholi tuodaan esille Elan positiivisessa valossa. Nain nuoret saadaan ajattelemaan vain alkoholin hyotyja,
eika haittapuolia. Castrenin mielesta tuleva kokeilu laittaa varoitustarrat pullojen kylkeen saattaa
hyvinkin toimia. Han kuitenkin
toivoisi niihin tulevan tehokkaita iskulauseita alkoholin haitoista
kuivien falctoj en sijasta.

Koulu kayttoon todennakoisesti jo joulukuun

Lukion remontti loppusuoralla
■ Joutsan lukion remontti alkaa
- olla loppusuoralla. Varsinaisten
remonttitoiden arvioidaan valmis' tuvan aikataulun mukaisesti lokakuun loppuun mennessa. Taman
jalkeen lukio on yiela kaIustettava, ennen kuin kouluvald paasee
nauttimaan Suomen uudenaikaisimman lukion tiloista. Rehtori
Seppo Degermanin mukaan luId° aikoo muuttaa evakosta talcalsin kouluunsa joulukuun alussa.
- — Allcuperainen muuttotavoitehan meilla oli vasta vuoden vaih-- teessa, mutta jos kalustaminen ja
tavaratoimitukset sujuvat hyvin,
paasemme todetmakoisesti aloit_ tamaan koulun lukiolla Jo maanantaina 3.12., kertoo Degerman.
Kuntalaiset paasevat tutustumian kouluun ensimmaisen ker- ran joulukuussa itsenaisyysjuhlassa, joka on tarkoitus pitaa lukion
uudistetussa juhlasalissa. Lulciore. montin harjannostajaisia vietettiin
viime-viikon perjantaina.
Lukion remontissa on talon
yleisen nykyaikaistamisen lisaksi
mennyt huomattavan paljon rahaa
paloturvallisuuden parantamiseen.
- Remontin jalkeen juhlasalin puoli
on erotettu luokista omalcsi paloosastokseen ja luokkien valille on
tehty hatapoistumisovet. Samoin
taloon on tehty taysin uusi portaikko hatapoistumistieksi.
Talon ilmastointi- ja sahlftitek, niilcka on uusittu taydellisesti ja
taro= on rakennettu hissi. Kaikki pinnat ovat myos saaneet uuden
ilmeen. Paaurakoitsija Insindorityo Hentinen Oy:n toimitusjohta- Lukion juhlosalissa uusitaan vataisimet seka penkitVanhojen pitkien puu- Juhlasalin seinille on asennettu uudet seindvalaisimet.
ja Mikko Hentinen arvioikin, etta penkkien thane tulee 123 pehmustettua yksittaispenkkia. Remontissa
remontin hinta nousee 60-70 pro- nips satin nayttiimiia laajennetaan 130 senttimetriii katsomon suuntukilistoille. Nissinen muistut- tetun 2,5 hehtaarin tontin lukiota
senttiin uudisrakentamisen kus- taan.
ti, etta koulusaneerausten lisak- varten, kertoi Degertnan.
tannuksista.
Joutsan yhteiskoulu siirtyi yh— Siina mieIessa lukio on ollut reittimuutokset. Suunnitelmissa ei hon kunta saa puolet valtionosuut- si kunta tukee opiskelijoita muun
hyva saneerauskohde, etta siina ole voitu huomioida kaikkia tar- ta. Lisaksi kalustamiseen on varat- muassa hankkimalla ensimrnaise- distykselta kunnan yllapidettavakei ollut rakenteellisesti rikki juuri vittavia rakennemuutostarpeita, tu 200.000 euroa. Remontin paa- na kuntana Suomessa lukion kai- si vuonna 1973. Samoihin aikoihin
Tosin takavuosina ilkival- vaan nits on pitaut suumlitella ja urakoitsija on Insinobrityo Henti- kille aloittaville opiskelijoille kan- talossa oli huomattavaa vilsketta,
sills lukuvuonna 1973-74 Joutsan
taisesti aiheutetun vesivahingon toteuttaa raketmustyon etenemisen nen. Lampo-, vesi- ja sahkouralcan nettavat tietokoneet.
Lukion rehtori ja historian yhteiskoulussa oli 658 oppilasta.
jalj et nakyivat juhlasalin alapuoli- mukaan. Timanttileikkaukset ja hoitaa Tekmanni Oy. Ilmastoin— Tuhannet joutsalaiset ja lahisissa rakenteissa, kertoi Hentinen. poraukset ovat lisaantyneet suun- nista ja automatiikasta puolestaan opettaja Seppo Degerman puolestaan totesi, etta joutsalaiset ovat Luther' oppilaat ovat aikojen saaOmat kommervenkkinsa pai- nitteluasiakirjojen maarista. Myos vastaa KS Kitek Oy.
Joutsan kunnanjohtaj a Hard aiemminkin panostaneet huomat- tossa opiskelleet tassa rakennukkalla valetun vankan ldvitalon re- alakattoja, valiseinia ja lattioita on
sessa. Ei siis mukaan ihme, etta
montoinnissa kaiken kaikkiaan on jouduttu uusimaan suunnitelmia Nissinen katsoi, etta joutsalaiset tavia summia kouluihinsa.
— Joutsan lukio maksoi valmis- that ovat nyt peruskorjauksen tarovat olleet onnelckaita saadessaan
enemman, selvitti Hentinen.
kuitenkin ollut.
Lukion remontin kokonaiskus- seka lukion etta tulossa olevan yh- tuessaan vuonna 1961 kalustei- peessa. Ikaluokkien pienentyessaSuurimmat haasteet ovat olleet uuden ilmastoinnin vaatimat tannus on 2,5 miljoonaa euroa, jo- tenaiskoulun saneerauksen valtion neen noin sata miljoonaa silloista kaan tams rakennus ei suinkaan
markkaa. Se oli huikea summa. jaa vajaalcayftille. Jatkossa siina
Kunnanvaltuustossa kaytiinkin tulee olemaan entista enemman
tiukkaa keskustelua takausvas- muun muassa perusopetuksen toituuseen menosta. Kunta lahjoitti mintoja, totesi Degerman.
myos koulua yllapitavalle Joutsan
e's>„
Markku Parkkonen
Yhteiskoulun Kannatusyhdistykselle Ala-Hulikkalan tilasta ero-
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Koulu kayttOon todennakoisesti jo joulukuun alussa

Lukion remontti loppusuoralla
■

Joutsan lukion remontti alkaa
olla loppusuoralla. Varsinaisten
remonttitOiden arvioidaan valmistuvan aikataulun mukaisesti lokakuun lopputm mennessa. Taman
jalkeen lukio on yield kalustettava, ennen kuin kouluvald paasee
nauttimaan Suomen uudenailaisimman lukion tiloista. Rehtori
Seppo Degermanin mukaan lukio aikoo muuttaa evakosta takaiI
sin koulmmsa joulukuun alussa.
—1,
— Alkuperainen muuttotavoitehan meilM oh vasta vuoden vaihteessa, mutta jos kalustaminen ja
• tavaratoimitukset sujuvat hyvin,
p.aasernme todennakoisesti
tamaan koulun lukiolla jo maanantaina 3.12., kertoo Degerman.
Kuntalaiset paasevat tutustumaan kouluun ensimmaisen kerran joulukuussa itsenaisyysjuhlassa, joka on tarkoitus pitaa lukion
uudistetussa juhlasalissa. Lukioremontin harjannostajaisia vietettiin
perjantaina.
Lukion remontissa on talon
yleisen nykyaikaistamisen lisaksi
_ _ . mennyt huomattavan paljon rahaa
paloturvallisuuden parantamiseen.
Remontin jalkeen juhlasalin puoli
on erotettu luokista omaksi paloosastokseen ja luokkien valitle on
tehty hatapoistumisovet. Samoin
taloon on tehty taysin uusi portaikko hatapoistumistieksi.
Talon ilmastointi- ja sahlcatekritildca on uusittu taydellisesti ja
taloon on rakennettu hissi. Kaikki pinnat ovat mytis saaneet uuden
ilmeen. PaAurakoitsija Insintitirityo Hentinen Oy:n toimitusjohta- Lukion jahlosolisso uusitaan valaisimet seka penkitVanhojen pitkien puuja Mikko Hentinen arvioildn, etta penkkien tilalle tutee 123 pehmustettua yksittdispenkkid. Remontissa
remontin hinta nousee 60-70 pro- myos salin nayttamba Iaajennetaan 130 senttimetria katsomon suun_
wan.
senttiin uudisrakentamisen
taimuksista.
— Siina mielessa lukio on ollut reittimuutokset. Summitelmissa ei hon kunta saa puolet valtionosuuthyva saneerauskohde, etta siina ale voitu huomioida kaikkia tar- ta. Lisaksi kalustamiseen on varatei ollut rakenteellisesti aid juuri vittavia rakennemuutostarpeita, tu 200.000 euroa. Remontin paamitaan. Tosin takavuosina ilkival- vaan Mita on pitanyt suurmitella ja uralcoitsija on Insintiority5 Hentitaisesti aiheutetun vesivahingon toteuttaa rakermustylin etenemisen nen. Lampo-, vesi- ja sahkouralcan
jaljet nakyivat juhlasalin aMpuoli- mukaan. Timanttileikkaukset ja hoitaa Telananni Oy. Ilmastoinsissa rakenteissa, kertoi Hentinen. poraukset ovat lisaarityneet suun- nista ja automatfikasta puolestaan
nittelnasialcirjojen maarista. Myos vastaa KS Kitek Oy.
Omat konmervenicldnsa
Joutsan kunnanjohtaja Harri
kalla valetftn vankan kivitalon re- alakattoja, valiseinia ja lattioita on
montoinnissa kaiken kaikkiaan on jouduttu uusimaan suunnitelmia Nissinen katsoi, etta joutsalaiset
ovat olleet onnekkaita saadessaan
enemman, selvitti Hentinen.
kuitenkin ollut.
Lukion remontin kokonaiskus- seka lukion eta tulossa olevan yh7 Suurimmat haasteet ovat olleet uuden ilmastoinnin vaatimat tannus on 2,5 miljoonaa euroa, jo- tenaiskoultm saneerauksen valtion
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Juhlosatin seinille on asennettu uudet seindvalaisimet.

tukilistoille. Nissinen muistutti, etta koulusaneerausten lisaksi kunta tukee opiskelijoita muun
muassa hanlddmalla ensimmaisena kuntana Suomessa lukion kaikille aloittaville opiskelijoille kannettavat tietokoneet.
Lukion rehton ja historian
opettaja Seppo Degerman puolestaan totesi, etta joutsalaiset ovat
aiemminkin panostaneet huomattavia summia kouluihinsa.
— Joutsan lukio maksoi valmistuessaan vuonna 1961 kalusteineen noin sata miljoonaa silloista
markkaa. Se oh huikea summa.
Kunnanvaltuustossa kaydinkin
tiukkaa keskustelua takausvastuuseen menosta. Kunta lahjoitti
myas koulua yllapitavalle Joutsan
Yhtelskoulun Kannatusyhdistykselle Ala-Hulikkalan tilasta ero-

tetun 2,5 hehtaarin tontin lukiota
varten, kertoi Degerman.
Joutsan yhteiskoulu siirtyi yhdistykselta kunnan yllapidettavaksi vuonna 1973. Samoihin aikoihin
talossa oli huomattavaa vilsketta,
sills lukuvuonna 1973-74 Joutsan
yhteiskoulussa oli 658 oppilasta.
Tuhannet joutsalaiset ja Mhikuntien oppilaat ovat aikojen saatossa opiskelleet tassa rakennuksessa. Ei siis mukaan ihme, etta
that ovat nyt peruskorjauksen tarpeessa. Ikaluokkien pienentyessa.kaan tarns rakennus ei suinkaan
jaa vajaakaytolle. Jatkossa siina
tulee olemaan entistA enemman
muun muassa perusopetuksen toimintoja, totesi Degerman.
Markku Parkkonen
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Pohvin ja ylaasteen
remonttia valmistellaan
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■ Pohvinrinteen koulun ja Joutsa- nykyisin olevat teknisen tyon tilat huono ja talotekniikka vanhentuLuhangan ylaasteen peruskorjaus- siirretain nykyisen ylaasteraken- nutta. Olemassa olevat tilat eivat
suunnitelmat ovat hyvaksymis- nuksen paatyyn. Keskimmaisen palvele nykymuotoista opetustoikierroksella kunnassa. Sivistys- rakennuksen ylakertaan jal nykyi- mintaa. Ulkoseinien lammonerislautakunta kasitteli suumitehnia selle paikalleen tekstiilityOn ope- tys vaatii parantamista. Vesikatkokouksessaan viime viikolla. tustila. Liikuntasalin paikalle teh- torakenteissa on ilmennyt vuotoAsia tulee esille kunnanhallituk- dAan opetustilat lawaamataidolle ja useissa eri kohdissa. Sen sijaan
sessa ensi viikolla ja valtuusto ka- ja musiikille.
kosteusongehnia tai -vaurioita ei
sittelee asiaa 22. lolcalcuuta pidetNykyiseen ala-asteen raken- mittauksissa ole tullut ilmi eika titavissa kokouksessa. Aikaa han- nukseen tulee esiopetuksen tilat loissa ole ilmennyt sisailmaongelkesuunnitelman kasittelylle on seka luolckatilat peruskoulun al- mia.
lokakuun loppuun saaldca, johon kuopetusta varten. Rakennuksen
mennessa valtuuston hyvaksyma toiseen paahan sijoitetaan suunniinvestointiohjelKunnan
suunnitelma on toimitettava edel- tehnien mukaan ryhmaperhepai- maan on varattu saneerausmaaraleen Iaaninhallitukselle.
vahoidon vaatimia tiloja, joiden rahoja hankkeelle 1.793.000 euroa
Pohvinrinteen koulurakennus peruskorjaus toteutetaan kunnan vuosille 2007 - 2010. Kanden enon rakennettu vuonna 1981 ja yla- omilla varoilla.
sinmilisen vuoden maararaha on
asteen rakennukset vuosina 1969
Nykyisen ala-asteen alakerras- varattu suunnitteluun, varsinainen
ja 1972.
sa oleva entinen kunnan vaeston- hankkeen toteutus on investointiHankesuunrritehnan mukaan suojelukeskus kunnostetaan uu- ohjelmassa merkitty vuosille 2009
peruskoulun tilat kokevat perus- den liikuntahallin vaestonsuojaIcsi ja 2010. Hankkeeseen on laskettu
korjauksen yhteydessa varsin mit- ja siihen tehdaan kuntosali.
saatavan 50 prosenttia valtion ratavia muutoksia. Nykyiset kolme
Nykyiseen ylaasteen rakennuk- hoitusta.
rakennusta yhdistetaan kAytavilla seen tulee teorialuokkia ja tekniKunnan kokonaan kustannettoisiinsa. Kesldromaisena olevan sen tyon tilat.
tavaksi tulee lisaksi rakennukset
rakennuksen alakertaan on tarkoiHankesuunnitteluun liittyen on toisiinsa yhdistavien kaytavien
tus saneerata opettajien ja oppilas- selvitetty myos koulurakennusten rakentaminen. Kaytaviin ei valhuollon tilat seka kirjasto. Siena nykytilaa. Rakennusten kunto on tionosuutta ole tulossa, silla ne
katsotaan uudisrakentamiseksi ja
Joutsan oppilasmaarat eivat riitA
uudisrakentamishankkeisiin. Kunta maksaa kokonaan myos rylunaperhepaivahoidon tilojen saneeraamisesta aiheutuvat kustannukset, jotka eivat ole mulcana edella
esitetyissa laskelmissa.
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Pohvinrinteen ja ylaasteen
peruskorjaus on osa Joutsan kouIuverkon kokonaiskehittamista.
Pohvinrinteen koulusta ja ylaasteesta on tarkoitus muodostaa hal-
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Nykyisiin ykiasteen titoihin tulee teorialuokkia ja teknisen tyiin tikrt.

tenainen yhtendiskoulu, jossa tullaan antamaan myos esiopetusta.
Kouluverkon kehittaminen
'
merkitsee AngesselAn koulupiirin
yhdistamista Pohvinrinteen koulupiiriin vuonna 2009. Oppilasennusteen mukaan Pohvinrinteen
koululla toimisi lukuvuonna 2014
- 2015 seitseman luokanopettajaa,
ja opetusryhmissa olisi keskim4arin 22 oppilasta.
Esiopetus on tarkoitus siirtaa
paivalcodista Pohvinrinteen koululle vuonna 2010. Lisalcsi Pohville kunnostetaan tilat ryhmaperhepaivakotia varten.
Angesselan koulun lalckauttamisen myota Joutsan koulukeskuksessa varaudutaan luokkamuotoisen erityisopetuksen jarjestAmiseen. PienryhmAA tarvitsevia oppilaita arvioidaan Joutsassa
olevan 4-6 vuosittain. Jatkossa varaudutaan myos harjaanttunisopetulcsen antamiseen Joutsassa.
Joutsan koulukeskuksessa arvioidaan olevan vuonna 2010 kaikkiaan 477 oppilasta, joista esikoululaisia 26, yhtenaiskoululai
sia 359 ja lukiolaisia 118. Vuonna 2015 oppilaita olisi ennusteen
mukaan enaa 410. Osa-aikaisen
erityisopetuksen maara laskee oppilasmalrAn pienenemisen mytita. Vuonna 2015 osa-aikaista erityisopetusta tarvitsee arviolta 55
oppilasta. Osa-aikaista erityisopetusta annetaan puhe-, luku- ja
kidoitushairioista karsiville oppilaille seka matematiikan ja vieraan kielen oppimisvaikeuksista,
sopeutumisvaikeuksista ja muista
oppimisvaikeuksista kArsiville oppilaille.
Anne Parviainen

Yliikuvassa nykyisen Pohvinrinteen tilojen saneeraussunniltema, alakuvassa keskirakennuksen alakerta.
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Konsultti esittaakin uudisrakentamista

Uusi kaanne yla- ja alaasteen peruskorjauknsa
■ Joutsan nykyisten ja ala-as- Peruskorjauksen kalleuden 1iteen peruskorjausta suunnitteleva saksi vanhaa rakennusta korjattarakennuttajakonsultti on lahetta- essa suunnittelu joudutaan aina tenyt Joutsan lcunnanhallitukselle kemaan nykyisten tilojen ehdoilla.
_ 24.9. paivatyn Icirjeen, joka ham- Talloin tiloista ei saada parhaita
mentaa melkoisesti
mandollisia nykyajan vaatimusten
ICitee,ssa todetaan, etta
ja mukaan. Osan tiloista uskotaan
ala-asteen remontointia jarkevam- jaavan parhaallakin suunnittelulla
pi ratkaisu olisikin uudisrakenta- epalcaytannollisiksi, kerrotaan kirminen. Viela enemman reaktioita jeessa.
- on aiheuttanut se, etta kitjeen siUudisrakennusvaihtoehdossalto on pidetty pienessa
sa toiminnallisuus ja turvallisuus
pois julkisuudesta. Joutsan val- paranisivat, jos kyseinen tila ratuusto saa nimittain kasiteltavak- kennettaisiin yhteen lukiorakenseen Pohvinrinteen ja ylaasteen nuksen kanssa. Lukiossa on jo nyt
remonttisuunnitelmat kokoulc- yhteinen ruokala ja muita yhteseensa jo 22.10.
ndiskoulun kanssa yhteiskaytossa
Kurmanhallitus paatti 8.10. pi- olevia tiloja.
detyssa kokouksessa esittal valUudisrakennuksen pinta-ala
tuustolle remontin hankesuunni- jad noin 30 prosenttia pienemtelman hyvaksymistd. VaItuustos- maksi kuin nykyiset tilat. Turhia
ta suunnitelmat lalftevat edelleen tiloja ei tulisi, jolloin vastaavasti
laaninhallitukseen, jossa ne on ol- kayttolcustannulcseticin ovat edultava remonttiavustushakemuksen lisempia. Vanhojen tilojen lampovuoksi lokakuun lopussa. Konsul- eristeet eivat ole nykymaaraysten
tin kirjeesta on keskusteltu, mut- mukaisia, eika niita pysty korjaata esimerkiksi tiedotusvalineille maan. Nain kayttekustarmusten
tulleessa materiaalissa siita ei ole lisaysta tulee liian suurten tilojen
mainintaa.
lisaksi puutteellisista lamp:kristeista.
Remontin hankesuunnitelValtion rahoitus ei tule taysimaa
tekeva
Petri
Seppanen
Inmaaraisend,
jos korjausaste on
_
sinoOritoimisto Controlteamista nain korkea. Kokonaan uutta ra_ kertoo, etta suunnittelun edetessa kennusta tehtaessa ei tarvittaisi
on paljastunut, etta nykyisten
vaistotiloja oppiIaille ja henkiIo_ ja ala-asteen peruskorjaus mak- kunnalle Widen ajaksi.
saa yli 70 prosenttia uudisrakenEdella mainittujen syiden Iii nulcsen hinnasta. Rakennusalalla saksi suunnittelija pall= vanhoiyleisesti kaytossa olevan *M- hin rakenteisiin jaavan piilevia vilun mukaan rakennusta ei karma- koja, joiden korjaus maksaa yield
-.— to peruskorjata sen korjausasteen lisda tulevina vuosina.
ylittaessa edella mainitun 70 proLoppukaneettina Icirj eessa tosenttia. Joutsan yla- ja ala-asteen detaan: Jos nykyisille koulutiloille
korjausasteeksi on laskettu 72,8 ei loydy kityttiiii, esitlimme niiden
prosenttia.
purkamista ja tonttialueen ottaNain ollen Seppanen esitti, eta mista /unman keskustan kehittii— nykyisten tilojen peruskorjauksen mistei tukevaan kliyttoon. Jos pesijasta ja ala-asteelle raken- ruskorjaus siirtyy myohemmaksi,
nettaisiin kokonaan uudet tilat. nykyisten rakennusten kilyttoarvo
Kirjeessa perustellaan seikkape- laskee, ja uudisrakentaminen turaisesti kyseista ehdotusta.
lee entistakin kannattavammaksi.

Kunnanjohtaja Harri Nissinen
kommentoi, etta tiedossa on ollut, etta yli 70 prosentin meneville
korjauslcustannulcsille ei saa valtionavustusta. Nain ollen konsultti
on suunnitellut pienemman uudisrakennuksen, jonka saa samalla
1,8 miljoonan euron hinnalla mita
kuin mita remonttiin on uskottu
menevan.
Tassa ei nyt oteta huomioon, etta niille entisillekin rakennuksille olisi tehtava jotain. Y1.1ja ala-asteen tilat ovat kuitenkin
kohtuullisen hyvassa kunnossa,
ja olisi poliittisesti erirtain kova
pratos paattaa hylata ne tai jyrata maan tasalle. Na.en kaksi vaihtoehtoa, joko hanke lykatdan tule—

vaisuuteen tai sitten se toteutetaan
remonttisuunnitelman mukaisesti,
arvioi Nissinen.
SiirtAMiseen sisaltyy riskeja,
sing, valtionapumaaritelmat uhkaavat jatkossa muuttua oppilasm—
aariin perustuviksi, rnika sorsii Joutsan kaltaisia pikkukuntia.
Lykkaaminen saattaa merkitA tuntuvaa euromakaista miinusta remonttiavustuksiin.
Jos korjausaste todella menee yli 70 prosentin, niin Nissinen
olisi valmis karsimaan suurmitelmaa. Esimerkiksi rakennuksia yhdistavat pelkat kaytavat maksavat
jo 400.000 euroa. Uudisrakentamiseen Nissinen ei usko.

— Kunnan investointitahti on
erittain kova. Uudet tilat miellyttaisivat kaikkia eniten, mutta samaan aikaan vuonna 2009 tulevat
esille nelostien liittymaratkaisut,
jotka maksavat meille 2 miljoonaa. Julkista rakentamista on ollut
paljon viime aikoina, muistettakoon liilcuntahalli ja lukio.
Nissinen ei osaa sanoa, tarvitseeko rivivaltuutettu Controlteamin paperia paatoksentekonsa
pohjaksi. Han pitaa sits kuitenkin
normaalina aineistona, jota ei ole
syyta salata.
—Korkeintaan se hammentad
plattal ia.
Janne Airaksinen

1

Joutsan
ja ala-asteen remontista pitaisi tehdd piakkoin pdatoksid.Valtuustolla on pahkoiltdvad,silla kihivuosien investointitahti on kova, ja koulukeskuksen remontistakin on tullut esille ylkittavid nakemyicsid.

- Opettajat kannattavat uudisrakentamista
1 ■ • Joutsan seudun OAJ:n paikalj— lisyhdistys otti jo toukokuussa
___ kantaa kouIutnaen peruskorjaukseen. Opetusalan ammattilaisina
— ja tiloja paivittain kayttavina he
ajattelivat, etta heidan
laan olisi painoarvoa paattajien
keskuudessa.
— Nyt nayttaa silts, eta kannanotto on paljolti sivuutettu, koska
paikallisyhdistys liputti vonn
. ak_ lcaasti uudisrakennuksen puolesta. Uudisrakentaminen ei tdman
hetken tiedon mukaan ole mulcana
vaihtoehdoissa pohdittaessa ja
— — ala-asteen tulevaisuutta. Joutsan
Seutu julkaisee ydinkohdat 'cannanotosta, jotta kaikki nalcolculmat aiheesta tulisivat kuntalaisten
ja paa
—ttajien tietoon. Kannanotto
on julldnen asiakirja, koska se on
paattajille aikanaan lahetetty.
-

-

Joutsan seudun OAY on huolestunut koulumaen peruskorjauksesta. Aikataulu on Him kiireinen,
jotta hyva suunnittelu olisi mahdollista. Suunnittelu vaatisi mytis
I
I

kokonaisnakemysta paivahoidon
ja koulutoimen yhteensovittamisesta.
Koska uudisrakennus maksaisi vain vahan enemman ja kenties
jopa vahemman, eika olisi parempi ja myos taloudellisempaa rakentaa uutta ja hyvaa, kuin korjata vanha melkein samalla rahalla,
kysyvat opettajat.
He pitavat hyvana, etta esiopetus ja alkuopetus toimisivat
samoissa tiloissa ja lapsille muodostuisi helppo siirto esikoulusta ensimmaiselle luokalle. Esi- ja
alkuopetuksella on paljon yhteista
ja opettajat voisivat kayttad samoja materiaaleja. Tilojen kalustuksen subteen tarpeet ovat hyvin samanlaisia. Esiopetuksen ja alkuopetuksen sijoittaminen fyysisesti
lahelle toisiaan mandollistaa opettajien yhteistyon, materiaalien ja
valineiden yhteiskayton ja erityishenldloston joustavan kayton.
Opettajakunnan keskuudessa
nousi esille paljon perusteluja uudisrakennuksen puolesta. Kaikki
- I
I
I
•

kouluasteet saman katon alla takaisi oppilaalle ehyen koulutien
vuosille 0-9 ja vida lukioon samoissa tiloissa, samojen opettajien ohjauksessa ja kasvatuksessa.
Kaikki voisivat kayttaa yhteista
ruokalaa ilman, etta kenenkaan
tarvitsee kulkea pihojen yli, eika
ruokaa tarvitsisi vie& minnekaan.
Kaikki luokka-asteet pystyisivat
hyodyntamaan aineluokkia: alakoulujen oppilaat voivat leipoa
kotitalousluokassa, tehda kemian
kokeita kemianluokassa opiskella valilla englantia kielistudiossa.
Nain kalliisti varustetut erikoisluokat olisivat mandollisimman
tehokkaassa kaytossa.
Lukiorakennuksen uutta kirjastoa voisivat hyodyntaa Icaildd
kouluasteet. Peruskoulun puolelle ei tarvitsisi nain rakentaa omaa
kirjastoa. Musiikinluokka voitaisiin rakentaa uudisrakennukseen, jolloin se olisi Melia juhlasalia, jossa esiintymiset tapahtuvat. Nykyisessa suunnitelmassa

musiikin luokka sijoitettaisiin nk. jaljelle vain kulku taitoaineiden
taitotaloon, jossa ei ole tiloja juh- tunneille. Opettajien tyo helpottuu
lia varten. Lisaksi nykysuunnitel- kun opetustilat ja -tarvikkeet ovat
man mukaiset musiikkiesitysten yhdessa rakennuksessa. Terveyja -harjoitusten vaatimat hankalat denhoitajan tilojen sijainti uudisraskaiden soitinten ja laitteiden rakennuksessa mandollistaa sen,
siirrot lulciorakennukseen jaisivat etta hart on kaikkien tavoitettavispois.
sa nopeasti.
Juhlasali olisi kaikkien kouluTilaratkaisuja ei pideta toimiasteiden kaytossa, jolloin juhliin vina. Rakennuksia pidetANn sokharjoittelemiset, itse juhlat, vierai- keloisina ja useat kaipasivat "tilan
luiden jarjestaminen olisi helppoa tuntua", "avaruutta", eika kaytakaikille luokka-asteille. Enemmis- varatkaisuista pidetty.
to opettajista tulee olemaan yhteiOpettajat ovat tietoisia suurista
sid (lukio ja ylaaste), ja alaluok- investoinneista, joita kunta on viikien opettajia voi olla opettajina me vuosina tehnyt ja joita se lahiylaluokilla ja painvastoin. Talloin tulevaisuudessa joutuu nelostien
tarvitaan yksi opettajainhuone, ei korjauksen myota tekemaan.
kolmea. Yhteinen opettajainhuoHe eivat kuitenkaan halua, end
ne on myos tarkea kun landetaan kallis kouluremontti toteutetaan
toteuttamaan yhtenaista perus- kiireella ja huonosti suunniteltuopetusta, joka tulee edellyttAmaan na. Veronmaksajia kohtaan ei pipaljon yhteista suunnittelua ja pa- deta reiluna, etta samoilla kustan
lavereja.
nuksilla kuin vanhan korjaamiOpettajien ja oppilaiden paivit- seen menisi, voitaisiin tehda uutta
tainen kulku edestakaisin kolmen ja viimeisimpien vaatimusten mukiinteiston valilla vahenee. Mi- kaista jalked.
ritfia fj
kali nk. taitotalo toteutetaan, jaa
Janne Airaksinen

Joutsan vapaa-ajan asukas Kari Manty Joutsan itsenaisyysjuhlassa:

Ihmisen identiteetti ei ole
kunnan rajoista kiinni
■ Yle Urheilun paallikko ja Joutsan vapaa-ajanasukas Kari Manty
loi Joutsan itsenaisyyspaivan juhlassa pitamassaan puheessa uskoa
paikalliseen identiteettiin muutosten keskella.
- Kuntalaisten tasolla isanmaan
rakentaminen heijastuu kuntarajojen paukkumisena. Kuntia yhdistetaan ja yhteistytihon paimennetaan. Kyse on naissakin asioissa
tunteista, joiden saateleminen jarkisyilla on vaikeaa. Mutta ei ihmisten identiteetti ole lawman rajoista kiinni. Joutsan ymparistossa
on uskallettu tehda paatoksia, jotka vahvistavat alueen toimintaedellytyksia, totesi Manty.
Manty uskoi, etta Joutsan ja
Leivonrnaen kuntaliitoksesta syntyy hedelmallista yhteistyota,
mutta silti Leivorunaella sailytetaan omakin identiteetti.
- Vaikka en tunne
luulen, etta he eivat pahastu,
jos mukailen Tuntematonta Sotilasta ja arvelen heidan ajattelevan,
etta "asialliset hommat hoidetaan
Joutsan kanssa, mutta muuten ollaan kuin leivonmakiset".
Minty totesi, eta 90-vuotias
Suomi on talla hetkella vapaampi
ja itsenaisempi paatamaan asioistaan kuin koskaan aikaisenamin.
- Isanmaan rakentaminen jatkuu. Vaurautta on enemman kuin
koskaan, mutta sen jakaminen ja
hyodyntarninen niin, eta kaikista
suomalaisista pideadn huolta jatkossakin, tuntuu joskus vaivalloiselta. Turhaa ja vaaraa byrokratiaa Joutsan itsendisyysjuhloa ptddstiin viettamdan remontoiduia lukiolia. (Kuva: Eero Pettoniemi).
on edelleen jopa tavassa kohdella
sotainvalideja. Kaikki ovat paalle
kandeksankymppisia ja elakkeeltakaisi, etta palvelukseen saataila, mutta hoitoa kustannetaan yha
- Yleinen asevelvollisuus takaa
siin
niita, joita tarvittaisiin.
tyokyvyttomyysluokituksen pe- sen, etta Suomen Puolustusvoimat
Manty korosti myos asevelvolsaa jatkuvasti palvelukseensa korrusteella, muistutti Manty.
lisuuden kasvatuksellisia etuj a.
keasti koulutettuja varusmiehia.
- Suomi on Casa-arvoinen maa,
Minty otti myos kantaa viime Tanta tarkoittaa selvalla suomeljossa ihmisia ei luokitella sen muaikoj en palkka-armeij akeskuste- la, etta he oppivat vaivattomasti
kaan, mists he tulevat ja mita he
iuun. Han katsoi, eta asevelvol- hallitsemaan nykyajan modemeja
ovat. Armeijalla on arkea osansa
Iisuusarmeijasta kannattaa ilman aseita. Palkka- armeija tulisi loptassa ketjussa. Armeijassa sijoipujen lopuksi kalliimmaksi eika
muuta pitaa kiinni.
tetaan tupiin aakkosjarjestyksen
mukaan. Muistan vielakin, miten hienoa oh tutustua eri puolilta
Suomea ja erilaisista olosuhteista
tulleisiin kavereihin, totesi Manty.

- Lukion saneeraus todistaa uskosta huomiseen selca halusta panostaa nuorisoon ja koulutukseen
seutulcumialia, muistutti Hentinen.
Hentinen viittasi myos Joutsan
suureen vapaa-ajan asukkaiden
maaraart Han korosti, eta vapaaajanasukkaat ovat maaseutukun- nille
Heidan ostovoimansa avulla pystytaan sailyttarnaan kunnan
hyva palveluvarustus. He kiinnittyvat mokkipaikkalcuntaansa
usein niin, etta tulevat myohemJuhlan avaussanat lausunut min vakituisiksi asukkaiksi. MoJoutsan kunnanhallituksen pu- nella kesdasukkaalla on merkittaKari Minty muistutti, eta identi- heenjohtaja Terttu Hentinen to- via tyo- ja sidosryhmayhteyksia,
teetti ei ole kuntarajoista kiinni.
tesi, eta suomalaiset ovat satoja joista mokkikunta hyotyy, totesi
vuosia kehittaneet omaa elarnan- Hentinen.
muotoaan yhteisvoimin. Me-hengella on saatu paljon hyvaa aiJuhlassa muistettiin rintakukaan.
killa itsenaisen Suomen ikaisia eli
- Nain on tapahtunut myiis vuonna 1917 syntyneita joutsalaikoti-Joutsassa. Samaa me-henkea sia. Heita on kunnassa kaikkiaan
tarvitsemme jatkossa runsaasti uu- kandeksan henkea ja juhlassa oli
dessa Joutsassa, joka syntyy Lei- mukana kaksi: Veikko Heino ja
vonmaen yhdistyessa Joutsaan, Tauno Salonen.
totesi Hentinen.
Milan musiikkiohjehnasta vasHentinen toi esille myos lukion tasivat Susanne Roos, Silja Ojauudistumisen. Juhlien yhteydessa nen, Iida Rajala, Jenna Minkkiyleisolla olikin ensimmainen tilai- Teliseka Sekakuoro Sepposet.
Markku Parkkonen
suus tutustua remontoituun kouluJoutsan itsenaisyysjuhlan musiikista vastasivcrt muiden muassa Silta Oja-_ Itsendisyysjuhlan juonsi Saile_NuaL rakennukseen.
koski. (Kuva: Eero Peltoniemi)
nen (vas.) ja Susanne Roos. (Kuva: Eero Peltoniemi).
-
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