Uudisrakennusta
ei olekaan hylatty
koulukeskusuudistuksesta
■ Joutsan ylä- ja ala-asteen pe, ruskorjausta on kasiteity muutaman viime kuukauden ajan
luottamus- ja virkamiespiireissa.
Vaihtoehtoina esitettiin koulukeskuksen vanhojen tilojen kunnostamista tai taysin uutukaisen
uudisrakennuksen tekemista.
Esimerkiksi kunnanjohtaja Harri Nissinen on ajanut voimakkaasti uudisrakennusvaihtoehdon hylkaamista. Remonttivaihtoehto tuntuikin jo paasseen
niskan paalle, mutta .nyt uudisrakennus on noussut uudelleen
esille.

Viime viikon maanantain valtuustoseminaarissa paattajille
on esitelty tiettavasti nelja erilaista, luonnosvaiheessa olevaa
hahmotelmaa. Peruskorjauksen
ohella pohditaan edelleen mahdollisuutta rakenta a uudisrakennus joko kokonaan tai osittain ja ala-asteen tarpeisiin.
Talloin lukion kylkeen tehtaisiin
lisaa luokkatilaa, kun taas taitoaineille remontoitaisiin tilat nykyisesta koulukeskuksesta. Muina vaihtoehtoina ovat vanhan
koulukeskusken korjaaminen tai
suuremman uudisrakennuksen

tekeminen.
Paattajat tekevat piakkoin
ratkaisun myos joko peruskorjauksen suunnittelun jatkamisesta
ja toteuttamisesta ensi vuonna
tai hankkeen lykkaamisesta parilla vuodella.
Sivistystoimenjohtaj a Jorma
Makinen kertoo, etta kunnanvaltuusto saa taman aiheen
siteltavakseen kuukauden kuluessa.
Janne Airaksinen

111

Lahivuosien oppilasennusteet Joutsan kouluihin
lukuvuosia 2007-2014 koskien.
Pohvinrinne, joutsa kk
Kurkiaura, Lvm taajama
Koskikara, Rutalahti
Mieskonmaki
Angesselka
1.-6.1k. yhteensa

07-08
155
46
28
33
16
278

08-09
175
46
26
32
(17)
279

09-10
160
44
29
29
(17)
262

10-11
143
39
25
26
(14)
233

11-12
153
35
26
25
(15)
239

12-13
151
38
25
23
(11)
237

13-14
158
38
28
25
(13)
249

joutsan—Luhangan ylaaste
Kokonaisvahvu us

196
474

196
475

196
458

189
422

174
413

147
384

126
375

Angesselan koulun oppilasmaaro on lisatty Pohvinrinteen lukuihin iukuvuodesta 2008-2009 alkaen.
Koulujen oppilasluvuissa ovat mukana myos esikoululaiset iukuunottam I a Pohvinrinteen koulua.
d:C4z

VANHOJEN TANSSIT
15.2. Liikuntahallilla iltaesitys klo 17
Vapaaehtoinen paasymaksu

Joutokanava

■

Su 2.3. kio 18 Joutsan lukion vanhojen tanssit 15.2.2008
Inkuntahalilla, ohjelma kestad
noin 1 tunnin.

Veli-Matti Rilsanen
hopealla KLL:n kisoissa

■

Koululiikuntaliiton hiihtomestaruuskisat kaytiin sunnuntaina Keuruulla. Ne ovat tasoltaan junioreiden SM:n luokkaa.
Parhaasta sijoituksesta vastasi
Veli-Matti Rasanen sijoittuma1la M14-sarjassa hopealle 5,7 sekuntia voittajasta.
N17-sarj ass a
Riikka-Liisa
Rasanen oli 26. N16-sarjassa
Jenny Lehtonen ohi 67. N15sarjassa Susanna Heikkinen oli

56. N14-sarjassa Suvi Minkkinen oli 56. 74-2.7„

Paakirjoitus 12.3.2008

Taytetaan ensiksi
nykyiset koulutilat
Joutsan kunnanvaltuusto teki maanantaina jarkevan paatoksen

yla- ja ala-asteen kouluremontin siirtamisesta vuoteen 2011. Jarruja on syyta painaa paalle jo talousmielessa, silla rakennettavaa
riittaa esimerkiksi risteysjarjestelyissa valtatien remontin yhteydessa.
Kouluremontin siirtamisen myota on aikaa rauhoittua. Efi tahot eivat vielakaan tunnu tietavan, etta pitaisiko rakentaa uutta
vai remontoida vanhaa. Tassa tilanteessa oh viisainta ottaa aikalisa.
Koko prosessin alusta lahtien on opettajien keskuudesta kantautunut vihjauksia, etta ensiksi tulisi tayttaa olemassa olevat
koulutilat. Talla tarkoitetaan upeaksi peruskorjattua Joutsan lukion rakennusta, johon tiettavasti mahtuisi enemmankin oppilasainesta kuin mita siella talla hetkella liikkuu.
Maanantain valtuustossa toi veteraaniopettaja Heimo Latva
esille tosiseikan, etta 1960-luvulla tuossa samassa rakennuksessa
opiskeli 503 nuorta sulassa sovussa. Ahdasta taisi olla, ja tuskinpa nykylainsaidanto sallisi noin suuresta oppilasmaarasta johtuvia luokkakokoja, mutta tieto panee silti miettimaan.
Kun Iukio oh remonttinsa vuoksi evakossa Opintolassa, mitaan

suurempia ongelmia tilojen vuoksi ei tiettavasti ollut. Toisaalta
ylaasteella on talla hetkella 196 oppilasta. Oppilasennusteen mukaan lukuvuonna 2018-2019 ylaasteella opiskelee 122 oppilasta.
Naista voi jokainen tell& om johtopdatoksensa. Yksi sellai5 )/3 - 09
nen on nahtavissa otsikossa.
Janne Airaksinen

Kouluremontissa ainakin kolme vaihtoehtoa
■ Joutsan ylaasteen ja Pohvinrinteen koulujen remontissa
tutkitaan ainakin kolmea perusvaihtoehtoa. Taman hetken
arvioiden mukaan nykyisten rakennusten remontointi maksaisi
noin 3,9 miljoonaa euroa. Kokonaan uusien koulutilojen tekeminen lukion kylkeen maksaisi
noin 4,6 miljoonaa euroa.
Kolmantena "sekavaihtoehtona" tutkitaan mandollisuutta
rakentaa uudet tilat lukion yhteyteen ja saneerata taito- ja taideaineille tilat vanhoihin koulura-

kennuksiin. Taman vaihtoehdon
kustannusarvio on noin nelja
miljoonaa euroa.
Kakkos- ja kolmosvaihtoehtojen kustannuksissa ei ole mukana tyhjilleen jaavien vanhojen
tilojen purkukuluja. Toisaalta
kunta saattaisi pystya hyodyntamaan tiloja muuhun toimintaansa.
Pohvinrinteen koulun rehtorin Vesa Wilkon seka ylaasteen
rehtorin Sami Landen mielesta
koulun ja kuntatalouden kannalta parhaalta vaihtoehdolta

tuntuu uudisrakennuksen ja remontin yhdistaminen. Rehtorit
kertoivat nakemyksistaan viime
viikolla Joutsan tyovaenyhdistyksen jarjestamassa keskustelutilaisuudessa.
Vesa Wilkon mukaan uudisrakentamista on tuotu esille remontin vaihtoehtona pitkin matkaa suunnittelun aikana, mutta ainakin alkuvaiheessa
uudisrakennuspuheet tyrmattiin
jyrkasti. Sittemmin uudisrakentaminen on noussut varteenotettavaksi vaihtoehdoksi, koska sen

kustannukset eivat ole erityisen
kaukana remontoinnin kustannuksista.
Seka Wilkko etta Lahti painottivat, etta laskelmissa olisi huomioitava myos uusien ja
vanhojen tilojen valinen vuosittainen ero yllapitokustannuksissa. Ja ennen kaikkea kouluvaki
toivoo, etta asiassa edettaisiin
ripeasti. Mikali kunta paatyy
uusien tilojen rakentamiseen, pitaisi suunnittelu aloittaa varsir
pian. I/E 4/.1-

els'

Markku Parkkoner

Angesselan koulu lakkautettiin virallisesti

Mtenaislcoulun remontti
siirrettiin vuodelle 2011
■

Joutsan valtuusto teki maanantain kokouksessa merkittavia koululinjauksia. Joutsan alaja ylaasteen eli yhtendiskoulun
peruskorjaus siirrettiin vuodelle
2011. Syyna siirtoon on kunnan
kova investointitahti, joka rasittaa suuresti taloutta. Myoskaan
remontin laajuudesta ja toteuttamistavasta ei ole Nasty yksimielisyyteen.
Valtuusto oli sinansa taysin
yksimielinen aikalisan tarpeesta. Sen sijaan paatoksen sanamuodosta kaytiin piticakestoinen vaanto. Tama sai alkunsa
Teuvo Kuitusen vaatimuksesta,
etta remontin suunnittelu tulisi
tykkanaan keskeyttaa. "rahantuhluun" estamiseksi. Vastavuoroisesti moni oli huolissaan
minkalaisen viestin suunnittelun
lopettaminen antaisi
tuksen suuntaan.
— Meidan on osoitettava valtuuston paatoksella, etta olemme tosissamme ryhtymassa kouluremonttiin vuonna 2011. Jos
paatOksessa mainitaan suunnittelun keskeyttaminen, nun se on
huono viesti laaninhallitukselle.
Meille varatut rahat saatetaan
ohjatakin muualle, evasti muun
muassa kunnanjohtaja Harri
Nissinen keskustelua.
Kompromissiksi hyvaksyttiin
lopulta Viljo Tammisen esitys,
jossa kunnanhallitus velvoitettiin sopeuttamaan koulukeskuksen toisen vaiheen peruskorjaus
muuttuneeseen aikatauluun.

Joutsan terveys petti
Terveysmenot aiheuttivat
miljoonan alijaaman.
JYVASKYLA
Tiina Juujiirvi

"

fr

Joutsan viime vuoden tilinpaatos
on noin miljoona euroa alijaamainen. Suurin budjetin ylitys oli
terveystoimella, jonka menot ylittyivat 900 000 eurolla. Sen
si menot ylittyivat myos sosiaalitoimessa 376 000 eurolla ja opetus- ja kulttuthitoimessa 145 000
eurolla lahinna opettajlen rely:
paan_palkankorotuksen vuoksi.
Kunnahjohtaja Harri Nissisen
mukaan reilusti ylittyneet sosiaali- ja terveysmenot jarkyttivat.
- Tama on meille hyvin vakava asia, han jatkoi.
Juoksevien menojen ja tulojen
erotusta kuvaava vuosikate oli
347 000 euroa miinuksella. Tilikauden tubs oli 1 080 000 euroa
alijaamainen.
Valtionosuudet ja verotulot
kasvoivat merkittavasti, reilut
kuusi prosenttia. Silti kayttomenojen yllatysmainen kasvu
vei vuosikatteen pahasti miinukselle. Toimintakatteen kasvu oli
8,1 prosenttia.
Kunnanhallitus selvitti maa-

nantain kokouksessaan perusturvajohtajan ja ylildakarin kanssa, mists yllatykset johtuivat. Perusturvajohtaja Merja Ristikangas alkaa selvittad asiaa jatkotoimenpiteita. varten.
Perusterveydenhuollossa menot ylittyivat 220 000 euroa ja erikoissairaanhoidossa 470 000 euroa. Nissisen mukaan perusterveydenhuollon suurin ongelma
oli vuodeosasto. Erikoissairaanhoidon lisaksi myos kunta-alan
palkkaratkaisut tulevat kalliiksi.
Sosiaalitoimessa menojen ylitys johtui vanhus- ja vammaispalveluista seka palvelujen ostosta ja henkilostokuluista.
- Lasten ja perheiden palveluissa saastyl sentaan 90 000 euroa, sanoi Nissinen.
Joutsan lainamaara jatkoi kasvuaan 4,1 miljoonalla eurolla ja
oil vuoden lopussa 14,7 miljoonaa euroa. Lainaa on asukasta
kohti 3 628 euroa eli lainamadrd lisaantyi yli 1 100 euroa asukasta kohti.
Positiivista taloudessa oli tyollisyyden hidas parantuminen.
Nissisen mukaan Joutsan sijainti
ja yritykset tyollistavat hyvin. Ammattikoulutettu henkilOsto on sijoittunut hyvin yrityksiin ja yrittajien osuus tyollisista on suuri.

Yksi opettajan virka
muutettiin
tuntiopettajaksi
■

Joutsan valtuusto lakkautti hallituksen esityksen mukaisesti Joutsan-Luhangan ylaasteen ja lukion yhteisen toisen
kotimaisen kielen lehtorin viran
L9.2008 alkaen. Virka korvataan palkkaamalla samalla
vamaaralla englannin ja ruotsin
tuntiopettaja mainittujen koulujen kayttoon.
Muutos tuli ajankohtaiseksi,
kun tata tyota aiemmin tehnyt

lehtori Pirjo Valkonen irtisanoutui virastaan syksysta alkaen.
Valkonen jää elakkeelle. Koulujen rehtorit ovat arvioineet oppilasennusteiden
perusteella,
etta muutaman vuoden kuluttua
tunnit eivat riita enda kaikkien
nykyisten kieltenopettajien opetusvelvollisuuteen.
Janne Airaksinen

.Joutsan lukion
VEHICIAISJUHLA SU 4.5.2008
Vihkidisjuhla klo 13.00 lukion auditoriossa.
Juhlapuhe: Aila Paloniemi, kansanedustaj a,
opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja.
Joutsan lukion opiskelijoiden ohjelmaa.
Kahvitarjoilu juhlan *keen.
Mandolliset muistamiset Joutsan lukion kulttuurihankintoihin
K-S OP 508 207 — 2116 tai Nordea Joutsa 104 830 - 238

TERVETULOA
Joutsan kunta

r, A

Koulujen rahoja ei voi
leikata vaarantamatta
lasten opetusta pi s Vic - 08
■ Joutsan sivistyslautakunta on
kasitellyt koulupuolen talousarvioita seuraavalle vuodelle. Lautakunta painottaa, etta budjettiehdotukset on tehty koulujen
minimitarpeiden mukaan. Lisaleikkauksia ei voi enda naista
summista tehda, tai sitten karsivat lasten opetus ja koulunpito.
Lisaksi ylaasteen heikot atk-vdlineet tulisi ehdottomasti saattaa
aj antasalle.
Toimintakate vuodelle 2009
on 2.727.975 euroa. Vuoden
alusta Joutsan alakouluissa on
Pohvinrinteella 167 oppilasta/
kandeksan opettajaa, Kurkiauran koululla Leivonmaen taajamassa 45 oppilasta/kolme opettajaa, Mieskonmaessa 35 oppilasta/kaksi opettajaa ja Koskikaran koululla Rutalandessa 20
oppilasta/kaksi opettajaa.
Ylaasteella on 196 oppilasta/18 opettajaa. Koulunkayntiavustajia on kouluilla yleensa
yksi, paitsi Pohvinrinteella, jossa heita tyoskentelee nelja henkilo&
Lisaksi alakouluissa opettaa kol-

me erityisopettajaa, englanninkielen rehtori ja englanninkielen
tuntiopettaja.
Pohvinrinteen koululle on
siirretty lakkautetun Angesselan
opettajat ja oppilaat. Pohvinrin-

teen opettajamaara kasvoi taten yhdella kandeksaan ja lasten
maard nousi noin kymmenen
pro senttia.
Kurkiauran koululta opettajan tunnit vahenevat kandella ja
Koskikaran koululta 1,5 tunnilla viikossa taman talousarvion
nojalla.
kasvaa
743.860 euroon taman vuoden
647.020 eurosta. Lukiossa on
yhteensa 113 opiskelijaa.
Opiskelunsa aloittavia nuoria
varten on esitetty 24.000 euron
madrarahaa kannettavien tietokoneiden hankintaa varten. .
Pitkamatkalaisia varten on varauduttu edelleen korvaamaan
koulumatkan omavastuuosuutta
noin 15.000 euroa.
Kielistudion hankinnalle on
esitetty 25.000 euron summaa.
Markkinaoikeuden Naos on
lykannyt toistaiseksi peruskorjauksen yhteyteen kaavaillun kielistudion hankintaa.
Joutsa on tahtomattaan joutunut sijaiskarsijaksi kielistudioita maahantuovien yritysten
valiseen taistoon.
Lukion talousarvio

Ammatillisten oppilaitoksen

kuluja varten on varattu 10.900
euroa.
Janne Airaksinen

Joutsan koulu
"liiton listalla"
vuodella 201
■ Keski-Suo5en li to on pudottanut Joutsan yhtendiskoulun remontin valtionosuuslistalla vuodelta 2009 vuodelle 2011. Vuosiluku on sama, jolle Joutsan kuntappr,emonttia kaavaillut.
ouluremontista tehtiin Joutsassa lykkayspaatos maaliskuun
alun valtuustossa. Se perusteltiin
liiallisella investointitandilla.
Keski-Suomen liitto laatii esitykset, joiden perusteella
hallitus ly6 valtionosuutta saavat
kunnat jarjestykseen. Kirkossa
kuulutettuna valtionapua ei siten
voi viela pitaa.
Valtion maararahat ovat pienet suhteessa siihen, mita esitykkunnilla valtiolle on. Kaikki
kohteet eivat siten mandu valtionosuuksien piiriin, sanoo Keski-Suomen liiton suunnittelujohtaja Hannu Korhonen.
Keski-Suomen liitto onkin laatinut moitekirjeen rahoitusraamin pienuudesta. Joutsan tilalle
vuodelle 2009 liitto esittaa hankasalmelaista kouluremonttia.
Jukka Huikko
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Ruokalista
---

■
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anka: Ma 14.1. lihapullaL
kastike, perunat, vihrea salaatti,
vp. leikkeleleivat. Ti 15.1. pork- kanaohukaiset, ruokaisa salaatti, vp. mansikkarahka. Ke 16.1.
- lohipaella, sitrussalaatti, vp. hedelmat. To 17.1. kanakeitto, patonki, vp. leivonnainen. Pe 18.1.
i
riistakaristys, muusi, kaalia,
puolukkaa.
Roll Ma 14.1. kinkku-kasvislaatikko, punajuuri. Ti 15.1.
- - lihapyorykat, perunat, kastike,
tuoresalaatti. Ke 16.1. tomaatti
kala, muusi, porkkanaraaste.
Paakirjoitus 23.1.2008 /
17.1. kasvissosekeitto, leikkele
leipa, hedelma. Pe 18.1. sianl
ha-lanttukastike, perunat,
lisalaatti.
Joutsa: Ma 14.1. jauhelihl
makaronipata, lammin kasvi
-salaatti. Ti 15.1. kirjolohipyi
rykat, perunat, kastike, salaatt
Ke 16.1. broilerikeitto, sammi
juusto, kurkku. To 17.1. uun
makkara, perunasose, salaatt
Pe 18.1. maksalaatikko, porl Joutsan kunnassa pidetaan edelleen Pohvinrinteen kanaraaste, puolukkahillo.
koulun ja ylaasteen remontoinnin vaihtoehtona uudis- _
rakentamista. Seka kouluremontin suunnittelija etta
koulun Opettajat ovat olleet vahvasti uudisrakentamisen kannalla. Remontointi tulisi hieman halvemmaksi, mutta Suomesta laytyy hyvin laheltakin esimerkkeja siita, ettei 1970-80-luvun rakennuksista saa remonLuhanka
teillakaan kunnollisia.
ostamassa lukion
Joutsan pitkassi investointien listassa alkaa loppu
haamottaa. Kunnalta on viime vuosina palanut rutilmastointilaitteita
kasti rahaa muun muassa jatevedenpuhdistamoon, _
kuntahalliin ja lukion remonttiin. Jos ja kun Pohvin■ Luhanka on kiinnostunut
omistukseensa
rinne ja ylaaste eli tuleva yhtenaiskoulu saadaan kunhankkimaan
Joutsan lukion remontin yhtetoon, ei uusia isoja rahanreikia ole aivan heti listalla.
__ ydessa poistetut ilmastointilaitEika ole syyta ollakaan, sills kunnan lainamaara ja sen kautta korkomenot alkavat olla jo liian korkealla
teet. Kyse on muutaman vuotasolla.
_ den vanhoista luokkakohtaisista
Yhtenaiskoulun remonttiakin on jo alettu jarrutella
laitteista, jotka Luhanka sijoitsills perusteella, etta kunnan velkamaara uhkaa pai- taisi Tammijarven koulun tilosua liian suureksi. Toisaalta ainakin osa paattajista on _
jen ilmanvaihtoa parantamaan.
Luhanka on tehnyt yhteisalkanut epailla remontoinnin jarkevyytta verrattuna
uudisrakentamiseen. Joutsan kunnanvaltuusto on aisummaltaan 7.000 euron tarjouksen kymmenesta laitteesta.
emmin linjannut, etta koulut remontoidaan. Nyt kunAsia on parhaillaan kasittelyssa
nassa on kuitenkin nostettu myos uudisrakentaminen toisena vaihtoehtona esille.
Josan hallintoelimissa.
Paittis remontin, uudisrakennuksen tai koko hank• j5 230 SI Janne Airaksinen
keen lykkaamisen valilla on nyt kunnanvaltuutettujen
harteilla. Rahallisesti olisi tietysti halvinta olla tekematta mitaan. Kunnan on kuitenkin taattava koululaisilleen kunnolliset koulutilat, eivatka nykyiset monien
mielesta tayta nykypaivan vaatimuksia. Uusi koulurakennus olisi remonttia kalliimpi, mutta myos riskittomampi vaihtoehto. Samalla voitaisiin hyodyntaa taysi■
mairdisesti nykyaikaisen koulusuunnittelun hedelmia.
Vanhaan taloon kun on aina vaikea upottaa uudenaikaisia ratkaisuja.
•L

—
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Yhtendiskoulun
uudisrakennusta
ei yield haudattu

Markku Parkkonen

Mikroprosessorit ja Joutsan -lukiolle rakennettu lahiverkko
kavivat kuumina viikonvaiheessa, kun vuotuisen verkkopelitapahtuman osanottajat mittelivat
toisiaan vastaan eri tietokonepeleissa. Paikallisia ja Joutsan seudulta lahtaisin olevia bittinikkareita oli paikalla reilut parikymmenta.
Koneet tuotiin lukiolle perjantai-iltana, minks jalkeen alkoi valitan lahiverkon pystytys.
Verkko muodostui lopuita liki
40:sta eri laitteesta. Pelaaminen
alkoi liki saman tien, mita sitten
kesti yhtamittaisesti aina sunnuntaiaamuun saakka.
— Muutama kaveri on ka,sit- taalcseni ottanut vain parin
menen minuutin unet, arvioi tapahtuman paaguruihin lukeutu- _
va Pekka Nurminen lauantai-illan hamartyessa.
Nurmisen lisaksi tapahtuman
kokoavina voimina ovat olleet - -'
alusta , asti Tuomas Vallaskangas, Saku Pietila ja Antti Jarvinen, jotka kaikki olivat remmissa tallakin kertaa. Tapahtuma
on jarjestetty vuodesta 1997 al- _
kaen yleensa joulun tienoilla.
Kantavana ideana on pelata _
erilaisia tietokonepeleja ja erityisesti hyodyntaa niiden verkkopeliominaisuuksia. Tana kertaa
pelilistalla olivat muun muassa --Call of Duty, Team Fortress II
seka klassikoksi hiljalleen muodostuva Counter Strike, tuturiimin "ceeass". Paapaino on siis
sota- ja raiskintapeleissa.
Mitaan varsinaista tumausta ei pelata, eika liiemmin jaeta _
palkintoja saati mestaruuksia.
— Tapahtuma etenee varsin vapaamuotoisesti. Yhta pelia
pelataan kyllastymiseen asti ja
sitten vaihdetaan seuraavaan,
Tuomas Vallaskangas kertoo.
—Ehkapa tulevaisuudessa virittelemme jotakin turnaustyyppista, han jatkaa.

jalleen kuumin

Verkkopelitapahtuma kerasi jalleen reilut parikymmenta osallistujaa Joutsan lukiolle viikonvaihteessa. Etualalla tapahtuman kantaviin voimiin kuuluvat

TuomasVallaskangas ja Pekka Nurminen.

Meno lukiolla oli varsin rento
lauantaina alkuillasta. Xbox-pelikonsoleista toistettu musiikki
soi muhkean bassotoiston kera.
Muutaman pelaajan voimin pelattiin toimittajan vieraillessa
meisesti jotakin formula-pelia.
Joku siemaili hamarassa nurkassa kokista, mutta tietokonefriikin perusevasta, eli pitsaa ei näkynyt missaan. Osa taisi surfata
netissd.
Nurmisen ja Vallaskankaan
ilta jatkui teknisen hienosaadon
parissa.
k

— Osa laitteista on tullut ty6paikoilta mukana, sponsoreilta
siis, veijarit naureskelivat ja jatkoivat ilmeisen ammattitaitoista
nikkarointiaan.
jukka Huikko

Kane Heiska vietti lukiolla
perjantaista sunnuntaihin
muiden pelaajien mukana.
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Sunnuntaina Kinon tarjontaa taydentaa myos tuntia ennen
elokuvaa alkava tilaisuus, jossa
elokuvan kasikirjoittaja Stefan
Forss kertoo elokuvan tekemisen vaiheista. Elokuvayleisolle avautuukin nain oivallinen tilaisuus kurkistaa elokuvan kulissien taakse tai kysya mita tahansa
elokuvan tekemiseen Hittyvad.
Sotahistorian asiantuntijana
dosentti Stefan Forss on kirjoittanut myos kirjan Tali-Ihantala
1944 - elokuva ja historia. Kirjassa taustoitetaan Tali-Ihantalan tapahtumia ja kerrotaan
elokuvan tekemiseen liittyneis- to vaikeuksista seka niiden voittamisesta, joten vaativa katsoja voi myos lukemalla perehtya
elokuvaan etukateen.
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Tietoa Tali-Ihantalasta on
siis runsaasti tarjolla, ja myos
peruskoulun 9-luokkalaiset ja
lukiolaiset paasevat nauttimaan
omista elokuvaesityksistaan
maanantaina yhdessa sotiemme veteraanien kanssa. Joutsan
seudulla asuvat veteraanit on
kutsuttu paikalle ja heille on jarjestetty kuretus maanantain esi- _ _._ _______
tykseen. .c.2 Vi , te S'
1
Mikko Paappanen

;
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Ratkaisutaistelut elokuvan
keinoin Joutsan Kinossa
■ Joutsan Kinossa esitetty elokuva Tali-Ihantala 1944 on perehdyttanyt katsojat taman historiamme ratkaisevimman taistelun kulkuun. Kyseessa on Ake
Lindmanin ja Sakari Kirjavaisen
ohjaama elokuva, joka perustuu
todelliseen jatkosodan aikana
koettuihin taistelutapahtumiin.
Yleensa elokuvista puhuttaessa on totuttu fiktioon, mutta
talla kertaa tuotos menee enemman dokumentin suuntaan.
Tali-Ihantala 1944 tuo kankaalle lyhyita yksittaisia episodeja
kovien taistelujen arjesta. Padhenkiloita elokuvassa ei ole, sen
sijaan naytetaan suuri joukko
sotilaita eri arvoasteissa ja tehtavissa venalaishyokya. torjumassa. Melkoinen madra heista
kaatuu tai haavoittuu. Ohjaajan
valitsema nakemys voidaan
keinona ilmentad tappioiden
Joutsalainen veteraani Eino Vilkman haavoittui kandesti sodassa. Elokusuurta maarda kesalla 1944.
Tavalliselle katsojalle elokuva vaa,jota seudun veteraanit oil kutsuttu katsornaan, han piti melko redsjaa etaiseksi. Parhaiten siita saa- tisena
nevat kiinni sotahistoriasta kiinnostuneet, silla henkilohahmot vuosille museovaunuksi. Eloku- vieraili kertomassa yleisolle fakovat aitoja ja taistelujen kaan- vassa sama panssati "nayttelee" toja ratkaisutaistelusta.
- Venalaisille kyse oil Suomen
teet todella tapahtuneita. Esi- 64 vuotta sitten tositilanteessa
valloittamisesta.
Antautumissomerkiksi kerrottakoon, etta kun tapahtuneen tuhouturnisensa.
pimusasiakirjakin on 15ydetty,
valkokankaalla kersantti Reino
Lehvislaiho (nykyinen tuotteli- Maanantain naytoksissi lasna jossa on meidan kannaltamme
as sotakirjailija) tuhoaa venalai- oli kolme penkkirivillista seudun varsin karmaisevaa tekstia.
Joutsalainen, Haminanmaessen T-43 Sotkan, nun nain kavi sotaveteraaneja. Myos lukiolaimyos oikeasti. Lehvaslaihon tu- set ja peruskoulun 9-luokkalai- sa asuva Eino Vilkman taisteli
hoama vaunu otettiin omien set katsoivat elokuvan. Eloku- konepistoolimiehend 20. Prikaakayttoon ja se selviytyi rauhan van kasikirjoittaja Stefan Forss tin riveissa Juustilassa kesalla

L=L--,

1944. Kaytannossa Tali-Ihantala sijaitsi aivan lahella Juustilaa,
joten elokuvan voi sanoa heijastaneen Vilkmanin kokemuksia.
Lindmanin nakemysta sodasta
han pitaa kohtalaisen realisti- sena.Etulij bn
naki sodan raadollisuuden yk
sittaisen taistelijan nakovinkkelista.
- Venalaisten massahyokka- ,
yksetolivaurnp
oikeastikin. Sen sijaan me suo-i
malaiset ern= hyokanneet pys 2
tysa,kuenlovyttiin. Me menimme vuorotellen
matafina, toinen toistamme tulituksella suoj-aten. Myoskaan
maataistelukoneiden maara ei
tule ilmi. Niita oh koko ajan
massa kymmenia, muistelee
Vilkman.
Omia tappioita tuli paljon
tykkitulen vuoksi. Kaivautuminen poteroon oh keino selviytya
keskityksista. Toinen hyva keino
oli Suomi-konepistooli, joita annettiin pateviksi tunnetuille nuorukaisille.
- Koopee oli erinomainen lahitorjunnassa, siina eivat viholliset paasseet silmille hyppimaan.
Moni mies sinne jai, mutta aina
joku jaa henkiin, sodastakin, sanoo Vilkman.
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Joutsanlukiolaisille
opetetaan
turvallisuutta Jo ennen aokoulua.
LIIKENNE:
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Lukiolaisjoukko katselee hiljaisena, kun luokkakaverin niska
retkahtaa ikavdsti tOrmaystestissa.. Vauhtia on vain kymmenen
kilometric tunnissa.
Kauheeta, miten niska menee jo noin pienessa vauhdissa,
sanoo Sesilja Lindell.
Liikenneopettaja Heimo jousenkyla laittaa raskaan n-ukkepdan kiertamaan oppilaiden keskuuteen ja muistuttaa, etta pad
on kiinni selkarangassa vain
ohuen luun varassa.
Joutsan lukiossa jo ensirnmaisen vuoden oppilaat voivat valita opintoihinsa liikennekasvatuskurssin. Joutsan autokoulunopettaja Matti Huikon mukaan
ensimmainen ajovuosi on riskialttein. Tyypillisessa nuorten
liikenneonnettomuudessa takapenkin matkustajien turvavyot
eivat ole kiinni.
Kurssin tarkoitus on opettaa
nuorille oikeita asenteita turvallisuudesta jo ennen varsinaista
ajokoulua. Ennakkoharjoittelun
vaikutusta aj o kayttaytymis e en
seurataan ensimmaisen ajovuoden aikana.
Aino-Kaisa Heikkisen mukaan melkein kaikki ensimmai-- sen vuoden oppilaat valitsevat
kurssin. Han itse arvelee, et-fa tu- li radan jalkeen liikenteessa varovaisemmaksi.
- Jos emme olisi tulleet radalle, olisi huolettomampi olo.
Lukiolaiset harjoittelevat sisatiloissa liikenneturvallisuusradalla, joka on Jyvasseudun ajo-

Ant-ti Helenius (vas.) ja Lauri Rannaste saivat tuntumaa kolaritilanteeseen tormaystestissa.
KUVA: TIINA AMIN

harj oitteluradan yhteydessa.
Nuori muistaa kiinnittad turvavyon paremmin, kun roikkuu
sen varassa ylosalaisin olevassa
autossa. Radalla opetetaan myels
tarkistamaan ja vaihtamaan renkaiden ilmanpaineet, katsotaan
videoita ja liu'utaan tormaysesteeseen.
Kiinnittaminen
tarkeaa
Liikenneopettaja Jousenkyla painottaa nuorille alkoholin valtta-

mista seka tavaroiden ja ihmisten kiinnittamista autossa.
Han haluaa rattijuopoille negatiivisempaa julkisuutta.
Usein surkutellaan, kuinka
paljon ajokieltoa rattijuoppo sai,
mutta uhreista ei puhuta.
oppilaat saavat halutessaan
allekirjoittaa lupauksen, etteivat
kayta alkoholia liikenteessa..
Tavaroiden ja ihmisten kiinnittamista kaydaan perusteellisesti lapi. Jousenkyla kertoo, etta
taajamanopeudella tor-

mataan esteeseen, muuttuu kirjan paino 50-kiloiseksi. Ilman
turvavoita matkustava takapenkkilainen jysaht5a etupenkin
selkdnojaan kanden tuhannen
kilon massalla.
- Jopa kannykan paino muuttuu nelikiloiseksi, kun auto tormad esteeseen, kertoo Jousenkyla.
- Mita, jos se tulisi paahan sellaisella voimalla?
- Ei tarvitsisi enaa ajatella mitaan, vastaavat lukiolaiset. .

Keijo Kurki toteaa, etta tamanvuotinen koivunlehti on jo Mlles taysikokoinen.

Koivunlehti kertoo
kevatjuhlakelit
Joutsan lukiossa yli 30 vuoden
sarja kevaan lehtia.
Osmo Kuisma
Joutsa
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sen yhteydessa virsikirjan

Joutsan lukiossa on tehty
jo yli 30 vuotta seurantatutkimusta, johon metsantutkimuslaitos, yliopistot
ja valtion tutkimuslaitokset herasivat vasta vuosikymmen sitten.
Joka kevat Joutsan lukiossa otetaan talteen koivunlehti aina samaan aikaan ja samasta puusta.
Ylin 30 vuoden sarjasta nakee havainnollisesti,
kuinka aikainen tai myohainen kevat on ollut kunakin vuonna.
- Kokoelman kartuttamisen aloitti silloinen rehtori Rauno Kivisto 25.5.1976.
Han otti jumalanpalveluk-

valiin lehden kirkon portin
vieressa olleesta koivusta.
Perinnetta on jatkettu Paavo Valkosen ja Seppo Degermanin aikana, kertoo
koivunlehtikalenteri a ja
lukion nettisivuja yllapitava matemaattisten aineiden lehtori Keijo Kurki.
Tarina ei kerro, miksi Ki-

visto aloitti lehtien keraamisen. Ehka siksi, etta kevat 1976 oll lammin ja koivunlehti taysikokoinen
koululaisjumalanpalveluksen aikaan.
- Aluksi monet pitivat
touhua turhana, mutta pitemman ajan jalkeen kokoelma tuntuu erittain
mielenkiintoiselta. Se ker-

ennen netin keksimista.
- Kellastumisen takia
kaikkien lehtien varista ei
voi paatella kevaan saasta.
Koulun paattymisajan hei- Sen kuitenkin nakee, etta
lahteluista riippumatta pienimmat lehdet ovat
s ine et kylKeijo Kurki pyrkii otmyydesta.
tamaan leh- Atuksi III et pftivit
Erityisen
den suunpienilehtitoidina turbana,
nilleen
nen ja myosamana pai- mum pitentinas
hainen kevana. Koivu
vat oli viialas fakeers WE..
on vaihtumeksi vuonnut, koska einta tunttnt erittain
na 1997 ja
alkuperaisits ennen
Enktenkiinteisolta.
nen havainnoin kerran
topuu on jo
tai kaksi
kaadettu.
vuosikymTallenmenessa.
taminen tapahtuu pe-. Lehden koon perusteella
rinteisella menetelmal- 2000-luvulla ei ole ollut kola. Keijo Kurki panee leh- vin myohaisia kevaita.
den virsikirjan valiin
prassaantymaan.
Metlan mukaan se kertoo
Lehden kuivuttua han ilmastonmuutoksesta.
skannaa sen nettisivulle.
Useita suurilehtisia keVanhimmat lehdet ehtivat vaita oli myes 1970-luvun
olla muovitaskuissa vuosia lopulla.

too ainakin siita vaihtelusta, joka kevaiden aikaisuudessa on ollut.

Yo-kokeisiin panostetaan enemman kuin paasykokeisiin

Abien kirjoitusurakka kilyntlin
■

Aidinkielen tekstitaidon koe
kaynnisti perjantaina Joutsan
lukion abiturienttien taman kevaan ylioppilaskirjoitusurakan.
Alkuviikosta ohjelmassa olivat
kuullunymmartamisen kokeet.
Nyt toista kertaa suoritetussa tekstitaidossa kokelaat saivat
eteensa viisi artikkelia. Naista
kolme piti valita ja vastata tehtavanannon mukaan esimerkiksi
tekstia analysoiden tai pohtien.
Varsinaiset kirjalliset kokeet
kaynnistyvat maaliskuun puolivalin kieppeilla. Kirjoitusten hajauttamisen vuoksi paaosa ylioppilaskokelaista aloitti kirjoitukset jo viime syksyna.
Hajauttaminen nakyy erityisesti siina, etta ruotsinkielen kirjoitusinto nayttaa painottuvan
syksylle. Lukiossa onkin reagoitu tahan.
Ruotsin kurssit on jarjestel,
ty siten, etta kirjoittarninen on
mandollista jo syksylla. Nain
kevaalla ei tarvitse keskittya moneen kieleen, kun ohjelmassa on
vain englanti, rehtori Seppo Degerman kertoo.
Kirjoittajien maard vaihtelee hajauttamisen myota eritthin paljon. Aidinkielen tekstitaitoon otti osaa 37 kokelasta.
Keskiviikon ruotsiin on puolestaan ilmoittautunut vain kuusi
oppilasta.
Maanantaina lukion ala-aulas-

sa kaytiin lapi englannin kuullunymmartamisen visaisimpia
kohtia. Kokeen aihepiireja olivat

Abiturientit kavivat la i englanninkielen kuullunymmartdmis oen kokeen visaisimpia kohtia lukiolla maanantaina.
Kuvassa vasemmalta Jussi Jokinen, Noora Lepptiketo, Erika Akman, Tuuli Lavia ja Virpi Salonen.

muun muassa ekologisuus , kierratys ja kovasti julkisuutta saanut nun sanottu reilu kauppa.
Keskiviikkoiltana abiturienteilla on ohjelmassa nuorempien opiskelijoiden jarjestelemat
potkiaiset. Torstaina on sitten
vuorossa penkkarit. Lauantaina
padosa kokelaista suuntaa abiristeilylle. Sen jalkeen alkaa lukuloma, joskaan pelkkaan opiskeluun ei aika kulu.

Abiturientti Tuuli Lavia kertoo aloittavansa tyot heti juhlien jalkeen. Virpi Salonen aikoo
puolestaan hieman hengahtaa
ja lomailla. Erika Akman sen sijaan panttaa kirjoja.
Kirjoitukset ovat haastatelluille kuitenkin kevaan isoin juttu.
Kaikki aulassa tavoitetut sanovat pyrkivansa ammattikorkeakouluihin, joihin ei merkit-

tavampaa paasykokeiden lukuurakkaa ole tiedossa.
Tuuli Lavia ja Noora Lep*
keto aikovat hakea terveydenhoitoalalle, mandollisesti fysioterapeuttiopiskelijaksi.
Erika
Akman kaavailee kulttuurialaa.
— Minulla on viela ala harkinssa, naurahtaa Virpi Salonen.
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Paikalliset tytimarkkinat
eivat ole trendier' orjia
Osmo Kuisma

Joutsalaiset
yritykset
esittaytyivat
koululaisille.
t

Osmo Kuisma
Joutsa
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Paikallisten yritysten ja
tyomandollisuuksien esittely nuorille todettiin taxi keaksi ylaasteen ja lukion
yrittajakasvatuksenteemapaivassa. Valtakunnallisista trendeista ei voi suoraan
lukea sits, mita ty6paikko__
ja paikallisilla
noilla on tarjolla.
Teemapaivan aikana oppilaille esittaytyi paikallisia tyonantajia ja muita ammattilaisia neljaltatoista eri alalta. Eras heis-- to oli metsapalveluyritysta
pyorittava Joutsan Yritta- jayhdistyksen puheenjohtaja Jouko Pirkkalainen.
Kuunnellessaan han totesi, miten tarkeda paikallisen tiedon levittaminen
on. Kaikille oppilaille yhteisessa esitelmassaan Satu Syyrakki Taloudellisesta Tiedotustoimistosta kertoi eri elirikeinojen
ennustetietoja.

-

j

Jouko Pirkkalaisen mukaan metsataloudessa on tyovoimapula, vaikka metsateollisuudessa tehtaita suljetaan. Metsatalous onkin Taina Hollalle metsatalous onkin yksi mandollinen ammatti.

Puhuj a kertoi synkennustuksia metsdteollisuudesta, jossa tehtaita suljetaan ja vaked
pistetdan pihalle. Han ei
maininnut, etta teollisuudelle raaka-ainetta toimittavassa metsataloudessa on •huutava tyovoimapula etenkin suorittavalla
tasolla, Pirkkalainen totesi metsdtalouden tutustumiskohteekseen valinneille oppilaille.

Metsatalouden
tytipaikat ovat nimenomaan
paikallisia.
- Metsurin, metsdkoneenkulj ettaj an, mot okuskin
tai puutavara-auton kuljettajan ammatin valitseville on With. tarjolla pomminvarmasti. Kotimaisen
puun kysynta lisaantyy rajustiVenajdn puutullien takia. Suomessa ei Ole pulaa
puusta, vaan niista ihmisisjotka toimittavat puuta-

varan metsdsta. tehtaille,
Jouko Pirkkalainen totesi.
Han lupasi riwas kesatoita istutuksista, joihin
moni abiturientti onkin jo
ilmoittautunut.
Useat metsdalan tutustumisryhman pojista olivat
kiinnostuneita metsurin ja
konekuskin ammatista.Taina Holla taas oli kiinnostunut metsatalousinsinoOrin
koulutuksesta.
- Metsdtalous kiinnostaa

minua yhtend mandollisena ammattivaihtoehtona.
Mitaan en yield ole lyonyt
lukkoon. Olen lukion ensimmaisella luokalla, joten
ammatinvalintaan on yield
aikaa. Se on kuitenkin mielessd, kun valitset aineita
kirjoituksia varten, Taina
Holla sanoo.
Mikaan trendiala metsdtalous ei kuitenkaan ole.
Kun kandeksannella luo-

kalla valinnaisena kurssina oli maa- ja metsdtalous,
kukaan ei valinnut sits.
Teemapdivan aikana esittaytyivat muiden muassa
rakermus-, s dhko- , metalli- j a terveydenhuoltoalat.
Esilla olivat myos luokanopettajan tyo, 4H-yhdistys,
lehtiala, kirjasto ja humanistiset alat, kampaaj an tyii,
kasityot sekd vartiointi.
Opinto-ohjaaja Sanna
Piemnaen mukaan amma-

tinvalinta on esilld kaikkien
oppiaineiden yhteydessa.
-Yrittdjakasvatus on valinnaisaineena yhdeksasluokkalaisille ja sen on
valinnut yksitoista oppilasta. Kurssi on 38 tunnin
pintaraapaisu aiheeseen.
Tarkedmpad yrittajyyden
pitarninen esilla opintoohjauksessa. Sen puitteissa teemme muun muassa
tutustumisretkid yrityksiin,
Sanna Pienmaki sanoo.

Yksi opettajan virka
muutettiin
tuntiopettajaksi
■

Joutsan valtuusto lakkautti hallituksen esityksen mukaisesti Joutsan-Luhangan ylaasteen ja lukion yhteisen toisen
kotimaisen kielen lehtorin viran
L.9.2008 alkaen. Virka korva- mtaan palkkaamalla samalla paivamaaralla englannin ja ruotsin
: tuntiopettaja mainittujen koulujen kayttoon.
Muutos tuli ajankohtaiseksi,
kun tata tyota aiemmin tehnyt

lehtori Pirjo Valkonen irtisanoutui virastaan syksysta alkaen.
Valkonen jää elakkeelle. Koulujen rehtorit ovat arvioineet oppilasennusteiden
perusteella,
etta muutaman vuoden kuluttua
tunnit eivat riita enda kaikkien
nykyisten kieltenopettajien opetusvelvollisuuteen.
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Joutsan lukion
VIIIKIAISJUHLA SU 4.5.2008

JOLITS9

Vihkidisjuhla klo 13.00 lukion auditoriossa.
Juhlapuhe: Aila Paloniemi, kansanedustaja,
opetushallituksen johtokunnan puheenjohtaja.
Joutsan lukion opiskelijoiden ohjelmaa.
Kahvitarjoilu juhlan jalkeen.
Mandolliset muistamiset Joutsan lukion kulttuurihankintoihin
K-S OP 508 207 — 2116 tai Nordea Joutsa 104 830 - 238

TERVETULOA 171°
Joutsan kunta
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Potkiaiset, penkkarit, wanhat, vauvat...

Yhta juhlaa lukiolla
■ Viime viikko Joutsan lukiolla
oh yhta juhlaa. Juhlahumu sai
alun keskiviikkoiltana, jolloin
toisen vuoden opiskelijat jarjestiva potkiaiset abeille, eli kolmannen vuoden opiskehjoihe.
Potkiaisten ohjelmassa oh monenlaista pienta tehtavaa ja puuhaa abien harmiksi.
Torstaina vuorossa oh abien

penkinpainajaiset, eli penkkarit.
Kolmoset pukeutuivat hassusti
ja kiersivat ympari Koulumaked.
Paiva huipentui abien vetamaan
penkkarijuhlaan ja -ajeluun.
Kolmosten juhlinta jatkui
lauantaina, jolloin porukka
suuntasi abiristeilylle.
Wanhojen paivan tanssit ohvat ohjelmassa perjantaina. Kak-

kosen tytot viehattivat upeissa
iltapuvuissaan ja pojat tummissa juhlapuvuissaan. Tanssiaiset
jarjestettiin ensimmaista kertaa
uudella
Ja jotta ensimmaisen vuoden
opiskelijat muistaisivat asemansa, nun naiden piti pukeutua
perjantain aj an vauva-asuihin.
Juldca Huikko

Ala-asteikdiset Tuukka jussila (vas.) ja Lori Nikkanen saivat osansa abien
juhlinnasta penkkaripaiviinei. Kasvojen huullpunataide on abien kosialaa.
Kyse ei ole ilkikurisesta kasvojen sotkemisesta, voan vuosien penkkariperinteestd.

Penkinpainajaisia vietettiin lukiolla torstaina. Kyse on abien, eli kolmannen
vuoden opiskeifjoiden jufgasta,jossa pukeudutaan yleensti hauskoihin asukokonaisuuksiin. Piruksi oil pukeutunut juuso Huuskola, joka jai koulutaisten rynnakosso piiritetyksi jakamiensa makeisten vuoksi.

Wanhojen tanssit olivot ohjelmassa perjantaina.Joutsassa juhlaa on vietetty vuodesta 1987 alkaen. Lukion toisen vuoden opfskelijatytot pukeutuvat noytttiviin iltapukuihin, pojat tans tummiin pukuihin. Etualalla Soile Niinikoski sekii pariksi abipojista napattu Niko Heinonen, joka juhli siis jo toista pdivdd putkeen. Taaempana vase. mak Ida Tornmlla ja tomein kavaljeeri Otto Koskinen, joka palkittiin parhaiten pukeutuneena poikana.

Noma ihastuttavat pildwneidit .ovat puolestaan lukion ykkosid, jotka pukeutuivat vauvoiksi perjantaina. Etualalla vasemmalta Sini Landelahti ja
Paula Rantanen. KeskeIld vasemmalta Marika Karkas, Riikka Vilavaara,
Sanna Huoponen ja Riina Saitiola. Takana vasemmaka Mervi Mont° ja
Sesifja Lindell.
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Vaikka Joutsassa eletaan maakuntien rajapinnalla, on keskisuomalaisuus tai naapurin paijathasnalaisyys ainakin lukiolaisille Minna taan
Koskista, Silja Ojasta ja Jenna Stoltia omasta maakunnallisuudesta muistuttavat usein vain rajakyltit Oravakivessa. KUVA: HEID1 PITKANEN
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rretty maantieteellinen sijainti. Otto Takataa (vas. Otto

a on vain nielkid maassa

JOUTSA
Heidi Pitkeinen

ituL

‘e/k , e,9 Joutsassa maakunnallisuus dad

aantieteellinen sijainti, joka
voidaan tarpeen tullen mainita
keskustelussa - asiayhteydesta ja
keskustelukumppanista riippuen.
Tata ennen muuta on maakunnallisuus
nuorille joutsan lukiolaisille.
Joutsalainen Otto Takata, 18, tosin
myontaa, etta jokin syvallisempikin merkitys keskisuomalaisuudella kenties alitajuisesti on, muuta omaa identiteettia se ei
juurikaan tunnu madradvan.
- En pysty maarittelemaan itseani maakunnallisuuden kautta. Se ei vain ole niin
tarkeda, han summaa.
Vaikka Joutsassa eletaan Keski-Suomen
nakokulmasta maakunnan rajapinnalla,
Paqat-Hameen ja Eteid-Savon kainalonaapurina, ja yield vanha itahamalaisyys

rajapinnalla. Lukiolaisille
keskisuomalaisuus tai naapurin
paijathamalaisyys ovat lopulta
maantieteellisia seikkoja. I
syntyy syvemmalta.

etti

pinnan alla pulputen, eivat karttaan piirretyt linjat maarad nykynuorten elaman
suuntaviivoja.
Jo asiasta puhuminen tuntuu vieraalta.
- No, nakyyh5n maakunnan raja arjessa
siten, etta on tuo kyltti nelostiella Oravaldyen sillalla, tuumaa hartolalainen Otto
Koskinen, 17.

Reviirit
nykyaan isompia
j outsan ltuuossa opiskeleVan Koskisen
kasityksen mukaan maakunnan merkitys
korostuukin lahinna paivittaisissa rutiineissa tai esimerkiksi murteissa. Hartolasta suunnataan asioille helpommin Lahteen, Joutsasta tai Luhangasta Jyvaskyffian. Siis oman maakunnan keskukseen.
Pohjanmaalaisuus tai savolaisuus puolestaan kuuluu jo puheesta.
Kotipaikka tai kotikunta merkitsevat

monelle enemman, ja ovat myos vahvempi osa identiteettia, pohtivat luhankalaiset
Silja Ojanen, 17, ja Jenna Stoll, 18.
Maakunnallisuutta tarkeampina minakuvan rakentajina pidetaan aivan toisenlaisia yhteisOja, kuten vaikkapa sen hetkista opinahjoa tai harrastuksia.
- Kylla meitakin enemman leimaa se,
etta olemme Joutsan lukiolaisia, kuin
keskisuomalaisia tai pagathamalaisia.,
nuoret-pohtivat., --------Turhien ja jopa keinotekoisten rajojen
halveneminen on koko maailman kattavassa verkostossa luontevasti sukkuloiville nuorille oikeastaan itsestaan seivad.
Vanhemmille sukupolville maakunnallisuus saattoi merkita enemman jo yksinkertaisesti siksi, etta side siihen ohi vahvernpi.
- Reviiri on \than isompi nykydan,
Takala toteaa.

Joutsan lukio sai
arvoisensa vihkiilisjuhlan
■ Joutsan lukiolla vietettiin sunnuntaina arvokas vihkiaisjuhla.
Remontoitu lukio on ollut kaytossa vuodenvaihteesta lahtien,
ja nyt hetki katsottiin oikeaksi
vihkimisjuhlalle.
Tervehdyssanat lausunut kunnanjohtaja Harri Nissinen kertoi
koulujen peruskorjausten olevan
rata nykya harvinaista herkkua
kunnille.
— Koulurakennukset ovat
usein suurien peruskorjausten
_ tarpeessa paaosin sisailmaongelmien takia. Joutsassa olemme onnekkaita, kun seka lukion end yhtenaisen peruskoulun
remontit ovat paasseet valtionapulistalle. Olemme ylpeita moderneista tiloista, kertoi Nissinen.
Joutsa panostaa remontin
lisaksi lukion kehittamiseen
hanklcimalla kannettavat tietokoneet opiskelijoille ensimmaisena kuntana koko maassa.
Vastavalmistunut liikuntahallikin houkuttelee osaltaan opis- Lukion opiskelijat osallistuivat juhlaan juontomalla sen sekd tanssi- ja musiikkiesityksen avulla. Kuvassa Hung up
kelijoita ymparyskunnista, joten -esitys, jonka oil ohjannut Ulpu Hamaiiiinen.
nailta osin kunnalla menee NisTilaisuudessa paljastettiin uuJoutsan
sisen mukaan hyvin.
Juhlapuheen piti kansanedus- delleen Armas Pekkosesta 1970yhteiskoulun ja
taja, opetushallituksen johto- luvulla maalattu vanha muotolukion vaiheet:
kunnan puheenjohtaja Aila Pa - kuva. Taulu oli aikoinaan esil
loniemi. Han painotti erityisesti la Joutsan Saastopankissa ollen
1946 Joutsan yhteiskoulu perusopinto-ohjauksen saatavuuden sen jalkeen pitkaan varastoitutetaan
na. Tahan tilaisuuteen taulu,
merkitysta.
1947 ensimmainen koulutalo _ _
— Luokattomassa lukiossa joka on nyt tarkoitus ripustaa
valmistuu
oppilaalla itsellaan on paljon naytille lukioon, haettiin esille
1961 muutos kandeksanluokkaivastuuta opintojen etenemisesta. Nordean varastoista. Pekkonen
seksi oppikoululcsi, toinen kouluToisen asteen opinnot ovat laa- hoiti yhteiskoulun taloutta toitalo valmistuu
juudeltaan kolmivuotiset. Lu- mien siella myos opettajana.
pidentyneet opintoajat saataisiin

kuriin. Opintojen suorittamisessa tavoiteajassa auttaisi parhaiten panostaminen opinto-ohjaukseen ja oppilashuoltoon.
Paloniemi paljasti, etta ylioppilaskirjoitusten tulokset nayttaisivat jaavan heikommiksi niissa lukioissa, joissa keskimaarainen opiskeluaika oli pidempi.
Myoskaan se, etta ylioppilaskirjoitukset hajautetaari, ei tuo pa
rempia tuloksia.
Kunnanhallitulcsen puheenjohtaja Terttu Hentinen kertasi

Joutsan yhteiskoulun, myohemman lukion vaiheita oman kokemusperintonsa nakokulmasta.
Vanhasta on nyt saatu uutta, ja
Hentinen uskoikin uuden vaihteen loytyvan uudistuneiden tilojen ja tekniikan myota.
— Hienot tilat, kannettavat
tietokoneet ja korkeatasoiset
opetusvalineet tulevat varmasti
olemaan syita hakeutua tanne
opiskelijaksi tulevaisuudessakin,
kun taistelu opiskelijoista kovenee.
Viihtyvyyteen lukiossa Hentinen kantoi konkreettisesti korsia kekoon, sills han ilmoitti
lahjoittavansa 1.500 euroa 60vuotisjuhlarahastostaan reliefin
hankkimiseksi paatyporrasseinalle. Myos paaurakoitsija Insinoorityo Hentinen Oy on lahtenyt mukaan samanlaisella summalla. Muidenkin lahjoittajien
uskotaan heraavan rahan antarniseen tahan tarkoitukseen.

toriikin, johon han oli koonnut
seikkaperaisen esityksen kouluopetuksen eri vaiheista seudulla.
Taydellinen versio historiikista
nahtaneen piakkoin lukion nettisivuilla.
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Janne AiraJcsinen
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2007 lukiorakennus remontoidaan nykyaikaiseen kuntoon
Tilaisuudessa paljastettiin uudefleen yhteiskoulun taloudenhoitajasta Armas Pekkosesta 1970-luvulla
maalattu vanha muotokuva. Taukin paljasti Heimo Latva.

Rehtorit:
1946-1967 Antti Hossola
1967-1998 Rauno Kivista
1998-2003 Paavo Valkonen
2003— Seppo Degerman

Koululais et tutustuivat
eni ammatteihin
■ Perjantaina 11.4. di ylaasteen
ja lukion oppilaille kolmelle ensimmaiselle tunnille muuta ohje1maa. Tavallisten tuntien sijaan ohjelmassa oli ammattilaispaiva, jossa 13 eri alan yrittajaa
ja ammattilaista kertoi tyOstaan.
Jokainen oppilas oli ennakkoon
valinnut kaksi itseaan kiinnostavaa esittelya, joihin sitten osallista
Aamnlla ensimmaiseksi oppilaat kokoontuivat lukion auditorioon. Kim kaikilla oli jonkunlainen paikka, soittivat ylaasteen
kolme poikaa musiikinopettaja
Markus Tuomisen johdolla hienon kappaleen. Taman jalkeen
Satu Syyrakki Jyvaskylasta piti
luennon tyallisyyden ennustetiedoista. Han naytti paljon kalvoja ja tilastoja.
Syyrakin osuus kesti noin vajaan tunnin, jonka jalkeen vieraat esittelivat itsensa. Sitten alkoi kauhea sahlinki, kun kaikki
lahtivat menemaan kohti omaa
esittelypaikkaansa. Yield kun
jokaisella esittelypaikalla oli va1vova opettaja paikalla, paasivat
esittelijat hommiin.

Oppilaw kuuntelemassa seihkoyrittajd Henry Rantalaisen

mottifaispaivassa.

tiin liittyvat asiat powerpointesitykseksi ja sen vuoksi kovin
montaa kysymysta oppilailta ei
syntynyt.
Ensimmainen esittelykierros
kesti noin 45 minuuttia, jonka
jalkeen seurasi toinen kierros.
Jokainen esittelija oli koonnut Siind olikin aamupaivan hieman
omanlaisensa esityksen amnia- erilainen ohjelma.
tistaan, Esimerkiksi terveydenhoitajan ja sairaanhoitajan esit- Kommentteja tilaisuudesta tuli
telyssa oli pari kalvoa, joihin oli jonkun verran. Ainakin eras yhkoottu jonkun verran perusasi- deksashuokkalainen kysyi, etta
oita ammateista. Seuraavana oli "mita tams meita enad hyodytoppilaiden vuoro kysya.
tar . Oikeassi han oli, koska
Lehden toimittajan esittelys- yhteishaku on jo tehty. Seitsetaas oli koottu kaikki ammat- mannen ja kandeksannen luoI
I
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esitysta am-

kan oppilaille tilaisuus kuitenkin toi varmasti uusia vaihtoehtoja alavalintaa ajatellen.
Ja kyllahan yseillekin tulevaisuudessa voi olla taas uusi valintatilanne edessa, ja tama tilaisuus ehka antoi uusia suuntia
valit a41 0/
-

Jonna Keihisniemi

Kirjoittaja on yleisteen 9. luokan oppilas.
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Oppdaskato pan vain pahaa u nta
Toivakassa naapurikuntien Leivonmaen ja Joutsan yhdistyminen vei ison osan oppilaista,
mutt vaestoennusteen mukaan lahivuosina on luvassa runsaasti koululaisia.
KOULUT:
TOIVAKKA
Anita Keirki

Toivakan koulukeskuksessa sinnitellaan muutamat vuodet. Meneillaan on oppilaskato, jonka
odotetaan taittuvan plan. Jo seitseman vuoden paasta Toivakassa
on Tilastokeskuksen vaestoennusteen mukaan runsas vildennes
enemman oppilaita kuin nyt.
Hyva kehitys jatkunee, sills
vuonna 2020 koululaisia arvioidaan olevan Toivakassa jo kol
mannes nykyista enemman ja
sama taso nayttaisi ennusteen
mukaan pitavan seuraavat pari
vuosikymmentakin. Keski-Suomen kunnista Toivakan oppilasmaara kasvaa Tilastokeskuksen
arvion mukaan nopeimmin,
hetkella kunnassa on vajaat
230 oppilasta ja vuonna 2020

"Nelja-viisi vuotta
tassa on sinniteltava.
Alaluokilla oppilasmaarien kasvu alkaa jo
pikkasen nakya, mutta
ylaluokilla se ei viela
nay millaan tavalla."
Toivakan koulutohnenjohtaja
Juhani Holopainen
heita arvioidaan olevan kohnisensataa.
Mutta nyt eletaan yield tats
paivaa. Tana lukuvuonna Toivakan koulukeskuksen oppilaat
vahenivat noin neljanneksella
edelliseen lukuvuoteen verrattuna. Nyt keskustan koulussa oppilaita on 111 ja vuotta aikaisemmin heita oli 144.
Leivonmaen ja Joutsan tuore
kuntaliitos vei Toivakan keskustan koulun oppilaista ison osan.
- Koko vahennys ei johtunut
Leivonmaen oppilaista, sills oppilasmadra oli vahenemassa
muutenkin. Leivonmakisten
osuus vahennyksesta oli ehica
puolet, arvioi koulutoimenjohtaja Juhani Holopainen.

Kaildii.
kYvYt
kayttoon
TOIVAKKA
Anita Kdrki

Matematiikan lehtori Erik
Puttosen mukaan Toivakan
koulukeskuksessa tyoskentelevien opettajien opetusvelvollisuuden tayteen saaminen on
vaatinut kohtalaista sovittelua
puolin ja toisin. Toivakkalainen Puttonen on Julkisalan
koulutettujen neuvottelujarjestti JUKO:n paaluottamusmies.
- Vahan se on ollut sellainen
"kaikki kyvyt kayttoon" -juttu,
han toteaa.
Toivakassa luokanopettajat
opettavat nyt ylaasteella muun
muassa musiikkia, ktivaamataitoa, maantietoa ja biologiaa. Se
on puolestaan vapauttanut
aineenopettajille tunteja alaasteelta.
- Aluksi jarjestely vahan
arvelutti ja askarrutti, mutta nyt
se on alkanut toimia hyvin,
Puttonen sanoo.

Paremmin kuntaliitosten
seuraukset selville

Puttonen arvioi, etta Leivonmaen ja Joutsan kuntaliitos
vauhditti Toivakan nykyista
hankalaa tilannetta. Han peraankuuluftaakin poliitikoilta
viisaita paatoksia esimerkiksi
kuntaliitosten seurausten arvioinnissa.
- Toivakan kunnanhallitus
paatti aikanaan yhden aarien
enemmistolla keskeyttaa Toivakan ja Leivonmaen kuntaliitosselvityksen jatkamisen. Myii>,
hemmin osoittautui, etta kaikki
poliitikot eivat tienneet paatOkToivakassa oppilasnMarat laintyviit Tilastokeskuksen vaestoennusteen mukaan plan rIpeaan nousuun. Vlela nyt kunnassa kersitaan oppllaskadosta, joka osittain syntyl Leivonmaen ja Joutsan
sen kaikkia seurauksia, esimeryhdlstymisen vuoksi. Tolvakan koulukeskuksen harrastetauolla olevia opplialta asia ei kuitenkaan huolestuta. KUVA: KAKI ROUHIAINEN
mita se merkitsee
kilcsi
Tuntimaarat
kottlumaailmalle.
vAhenevat yha
si opettajista jai elaidreelle, kak- lukuvuodesta pyoreasti viiden- menta tuntia oppilasmadrien las- ritty saamaan tayteen siten, etta si vuoden tuntien laskeminen. sinniteltava. Alaluokilla oppilas- Leivonmaellehan ei jaanyt
Oppilaskadon vuoksi Toivakan si hakeutui muualle toihin ja yk- neksella eli 79 tuntia. Tilannekemisen vuoksi, toteaa Holopai- he opettavat ristiin seka ala- et- Pikkuhiljaa alkaa hahmottua, maarien kasvu alkaa jo pikkasen enda muita vaihtoehtoja kuin
koulukeskuksesta vahennettiin si oli mdardaikainen.
to ylaasteella.
rmicks,i a H
han on edelleen huono, silla nen.
keoliloepk ainnteunleheuotuknaati.maa- nakya, mutta ylaluokilla se ei Iiittya Joutsaan ja meilta paatos
vuosi sitten nelja opettajaa. Ir-Tama on vahan huono sum- al
- Yleisopetuksen ja erityisteh- koulukeskuksessa vahenee edelviela nay millaan tavalla, han vei ison osan oppilaista, han
Koulukeskuksessa tyoskentetisanomisiin ei ryhdytty, sillii yk- tdvien tuntimMrd vaheni viime leen ensi lukuvuonna kaksikymhuomauttaa.
levan 24 opettajan tunteja on py- mapeli. Juuri nyt on menossa en- Nelja-viisi vuotta tassa on miettii.

Puisten
kiikotinten
tilalle tuli
byt& tuolit
KOULUT: Joutsan

lukiolaiset arvostavat
peruskorjattua
kouluaan. Korjausta
ennen lukio oli ankea.
JOUTSA

Sari Pietikiiinen

o*)

Viihtyisa, moderni ja paljon tekniikkaa. Nain kuvailevat Joutsan
lukiolaiset peruskorjattua
opinahjoaan.
Perusteellisen uudistuksen kokenut lukio vihittiin kayttdifon
toukokuun alussa.
Toisen vuoden opiskelija Heidi Vuorinen kehuu uusia luokIda ja kirjastoa.
- Tuntui oudolta palata lukiolle, kun kaikki oli niin uutta.
Kavimme tosin remontin ajan
syesmassa lukiolla, joten remonttia naki vahasen. Kaikkialla oli
pressuja ja melua, han kertoo.
- Opetuksessa on nyt enemman elektroniikkaa, mika varmasti helpottaa opettajiakin. Auditorion puiset kokottimet on
korvattu pehrneilla, hyvilla
listaa ensimmaisen vuoden
opiskelija Mika Suur-Inkeroinen mieluisia muutoksia.
Ensimmaisen vuoden opiskelijoiden Sanna Huopasen ja

Mari Lehmussaaren mielesta remontissa on huomioitu nuorten
mielipiteita.
Pistorasioitakin
nyt rilittavasti
- Pistorasioitakin on nyt ratavasti kannettaville tietokoneille.
Hyppytunnit voi kayttaa paremmin hytidyksi, kun voi opiskella,
he sanovat.
Jokaisessa luokassa on dokumenttikamera, valkokangas, tietokoneita ja dvd-soitin. Lukio
tarjoaa opiskelijoilleen kannettavat tietokoneet.
- Osa tunneista on yha perinteista kontaktiopetusta, mutta
osa opetuksesta tapahtuu tietoverkossa, kertoo lukion rehtori
Seppo Degerman.
Auditorioon on lisatty infojarjestehnii, jonka kautta voi valitajankohtaista tietaa
toa.
Nykyaikaista turvallisuutta on
se, etta luokkien valilla on kulkuyhteydet. Hatatilanteessa rakennuksesta paasee ulos luok-

Lukion ensiluokkalaista

Mika Suur-Inkernista viehattaa peruskorjatussa
muassa elektroniikan tuatara seka auditorion uudet hyvat tuolit. KUVAT: SARI PI

kien kautta idertarnalla.
Toisaalta luokkien kautta voi
kulkea hairitsematta, jos auditoriossa on juhlatilaisuuksia. Juhlatila vetad noin 300 henkea parhaimmillaan.
Kustannukset
ylittyivat

Remontin ajan lukiolaiset olivat
evakossa Opintolassa. Takaisin
lukiolle opiskelijat paasivat viime joululoman jalkeen.
Paluu oli helpotus, sills Opintolassa oli andasta ja ankeaa.
- Valilla teki ilkeaa, kun aurinko porotti ja luokissa oli todella kuuma, kertoo juho Onali.
Was opettajakunta on tyytyvainen remontin lopputulokseen. Luonnontieteita opettava
Satu Lahti pitaa uusia tiloja toimivina.
Varastosta tehtiin koelaboratorio. Perinteisesti biologian

varasto on hukkatilaa, mutta nyt
saimme varastosta hyvaa tyotilaa, han kehuu.
Peruskorjauksessa sailyivat
kaytanntissa vain kantavat rakenteet.
Nain kiinteistosta uusittiin
muun muassa ilmastointi, lammitys, sahkiit, keittio ja ruokailutilat.
Lukion peruskorjaus maksoi
3,1 miljoonaa euroa. Korjauskustannukset katetaan talousarviomaiirarahoin, lainan otolla ja
valtion avustuksella, joka on
noin puolet kustarmuksista.
Budjetti ylittyi 190 000 euron
verran. Ylitys johtui muun muassa tyon yhteydessa loytyneista
kosteusvaurioista, jotka korjattiin.
Korjaustyo kaynnistyi viime
maaliskuussa ja paattyi marraskuussa. Plifiurakasta vastasi joutsalainen Insinoorityli Hentinen
Oy.

bi

lukiossa muun

n lukion uudet
etuksen
Hat saavat kiitosta.

