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Joutsan lukion kotisivujen alussa todetaan niiden olevan sisällöllisesti Suomen lukioiden
parhaat sivut. Moinen
uskalias väitehän piti
tarkistaa!

Joutsan lukion kotisivuilla panostetaan
tiedon määrään, ei sivujen ulkoasuun.
Aloitussivulla on pitkä lista linkkejä.
Niitä tulee lisää vyöryttämällä näyttöä
alaspäin.

Joutsan lukion nettisivut
kertovat koulusta kaiken
ja vähän muutakin
uomen lukioiden täydellisimmät kotisivut
perinteisesti
ajassa
mukana lähes 7 vuotta”, kuuluttaa aloitussivun yläosa.
Hervottoman kehuva alkulause saa heti perehtymään sivuihin
tarkemmin. Ilman sitä surffailisikin ehkä jo muualle, sillä aloitussivu on ihan tavallinen, ulkoasultaan vähän tylsäkin.
Sivujen yksinkertainen rakenne tekee niillä liikkumisen helpoksi. Aloitussivun sivupalkissa
on pääotsikot, ja siirtämällä kursorin niiden päälle, aukeaa lista
otsikon alla olevasta materiaalis-
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ta. Vastaavat asiat löytyvät linkkeinä aloitussivun alalaidasta.
Tavoitteena on selvästi jakaa
tietoa, ei tehdä taiteellista vaikutelmaa tai kikkailla erityistehosteilla.
Sivut löytyvät myös helposti,
sillä niille on linkki suoraan Joutsan kunnan etusivulta (www.
joutsa.fi).

Valtava
tietopaketti
Sivuilta löytyy mm. opetussuunnitelmat, oppilas- ja opettajaluettelot, oppikirjaluettelot, kuvako-

koelmia ja juttuja vuodesta 1996.
Videoita koulun tapahtumista on
neljän vuoden ajalta.
Esimerkiksi viime syyslukukaudelta on tekstiä, kuvia tai
videopätkä 17 koulun tapahtumasta, kuten vahtimestari-talonmiehen eläkkeelle jäämisestä,
vaellusretkestä, syksyn yo-kirjoituksista,
musikaalimatkasta
Jyväskylään ja oppilaiden vierailusta hakelämpökeskuksessa. Joulujuhla, Lucia-kulkue ja itsenäisyyspäivän juhla ovat nähtävillä
videona.
Joutsan ulkopuolisellekin voi
olla
mielenkiintoisia
katsoa
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videolta, minkälaisia näytelmiä
oppilaat
ovat
esittäneet.
Videoiduista tapahtumista on
myös kuvakollaasit. Se on hyvä
satunnaiselle sivuilla kävijälle,
joka ei ehkä jaksa perehtyä videoihin.
Suomen lisäksi erilaajuisia kieliversioita löytyy peräti 6, eli englanti, ruotsi, ranska, saksa, espanja ja italia.
Koululla ei ole sisäisiä intranetsivuja, vaan myös koulun keskustelupalsta on julkinen. Tosin
ennen joulua se oli suljettu, mutta
tammikuussa sivut olivat auki.
Keskustelua käytiin lähinnä joulunäytelmästä.
Joutsan lukion 153 oppilaasta
satakunta on netin tilaston
mukaan Joutsasta, loput lähinnä
Hartolasta, Luhangasta ja Leivonmäeltä. Kotisivut ovat mainio
mainos lukiotaan valitsevalle
nuorelle!

Nettimatrikkeli
aluillaan

Tältä näyttivät Joutsan lukion ensimmäiset abiturientit vuonna 1964. Entiset oppilaat ovat ahkeria sivuilla kävijöitä.
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Nettisivut kertovat mittavan siivun koulun historiaa. Henkilökuntatiedot löytyvät Joutsan
yhteiskoulun alusta alkaen, eli
vuodesta 1946. Joutsan lukio
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aloitti vuonna 1961 ja kolmasKoulu on
luokkalaisten luokkakuvat ovat
käynyt
esillä koulun koko toimintatutustumasajalta. Viemällä kursorin henkisa hakelämlön päälle, tulee näkyviin nimi.
pökeskukPikku hiljaa nettisivujen
seen. Toikautta on rakentumassa Joutsan
minta-anilukion matrikkeli. Tietokantaan
maatio on
voi entinen oppilas lähettää
VTT:n rakennimi- ja yhteystietonsa, mutta
nustekniiperiaatteessa samalla systeemilkan yksikön
lä voi koota myös muuta tietoa.
sivuilla.
Rekisterissä on nyt noin 70 entisen oppilaan tiedot ja lisää kaivataan.
Siis ovatko nämä sisällöllisesti parhaat lukioiden sivut?
Ainakaan pikaisesti etsien ei
yhtä laajoja tullut vastaan. Linkkejä lukioiden kotisivuihin löytyy
259
kappaletta
www.edu.fi/koulut -osoitteesta hakemalla hakusanalla lukio. ■

Opettajan harrastus
on koulun hyöty
Joutsan lukion sivujen
sielu on fysiikan,
kemian, matematiikan
ja atk:n opettaja Keijo
Kurki, joka ei laske tunteja sivuja tehdessään.
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armaan satoja tunteja
menee”, hän arvelee
vuosityöpanostaan
koulun sivujen hyväksi.
Sivujen tekeminen on harrastus, johon kannustaa huvin lisäksi
se hyöty, mikä niistä koululle
tulee. Joutsan lukiosta saa sivujen
kautta kattavan kuvan.
Joutsan lukion sivut avautuivat
vuonna 1996. Ne Kurki teki htmlkoodia rivi riviltä käsin kirjoittaen.
”Sivut ovat edelleen osin tästä
syystä
hyvin
yksinkertaiset.
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Perusrakenteen uusiminen on niin
iso työ, että en ole siihen lähtenyt.
Nyt käytän Front Pagea ja kuvankäsittelyssä Paint Shop Prota.”
Tavoitteena on kertoa paljon
koulun toiminnasta ja ulkoasu on
jätetty tarkoituksella vähälle huomiolle.
”Vanhanaikaisiksihan näitä jotkut sanovat”, toteaa Kurki.

Videokuva netin
tulevaisuutta
Viime aikoina Keijo Kurki on

panostanut videoiden siirtämiseen nettisivuille. Hän uskoo, että
elävä kuva on tulossa yhä voimakkaammin kotisivuille. Kiinteät
yhteydet nopeuttavat videokuvan
imurointia katseltavaksi.
”Esimerkiksi koulun joulujuhlavideota ehdittiin jo kysellä
ennen kuin sain sen sivuille.”
Lukuisat videot ovat pääasiassa rehtori Paavo Valkosen ja hänen
puolisonsa, lehtori Pirjo Valkosen
kuvaamia. Videot kuvataan vielä
analogisella
videokameralla,
mutta digitaalisen hankinta on

harkinnassa.
Oppilailta on sivuille saatu
kuvia ja tekstejä retkistä ja erilaisia
harjoitustöitä.
”Oppilaat tekevät lisäksi tietoliikennekurssin aikana aina jonkin
projektin, esimerkiksi etusivun
pyörivät vaakunat on koulutyönä
tehty.”
Sivujen teon pitää kuitenkin
Kurjen mielestä olla yhden henkilön hanskassa. Myöskään johtokunta tai joku muu hallinnollinen
elin ei sivuihin puutu.
”Itse olen tässä itseäni tarvitta-
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Keijo Kurki sanoo kollegoidensa pitäneen häntä aluksi kai ihan hulluna, kun hän
pääosin vapaa-aikanaan päivittää ja kehittää lukion nettisivuja. Nyt he ovat jo asiaan tottuneet, nauraa Kurki.
essa sensuroinut”, hän naurahtaa.
Niinpä lukion sivujen yhteydessä olevien Keijo Koon omien
sivujen ylälaitaan onkin tosikkoja
varten laitettu huomautus, että
nämä sivut eivät ole enää lukion
virallisia sivuja.

Oppilaita
siirtynyt alalle
Lieneekö innostuneen opettajan
ansiota, mutta Joutsan lukiosta
valmistuneista moni on lähtenyt
opiskelemaan tietotekniikkaa tai
siihen liittyviä aloja. Jotkut oppilaat ovat jo koulussa olleet jollain
tietotekniikan sektorilla osaavampia kuin atk-opettajansa. Kurjen
opiskeluaikana atk tarkoitti vielä
keskustietokonetta, johon tiedot
syötettiin reikäkorteilta ja ala
menee edelleen hurjaa vauhtia
eteenpäin.
Parhaimmillaan tunneilla roolit menevät sekaisin, eikä siitä
kukaan hermostu.
”Joka tietää enemmän kertoo
tietonsa sitten kaikille. Opettaja ei
ole suinkaan se kaikkitietävä ja
osaavin”, sanoo Kurki.
Nettimatrikkelin
tietokantasovellus on myös yhden oppilaan käsialaa. Viime keväänä ylioppilaaksi valmistunut kaveri
opiskelee nyt
tietotekniikkaa
Jyväskylän yliopistossa, mutta
tekee vielä hommia vanhan
lukionsa sivujen eteen. Oppilaat
ovat rakentaneet myös panoraaman, jossa pääsee kulkemaan
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koulukiinteistöllä ja talon sisässä.
Toisaalta eivät Joutsan nuoret
ole sen kummempia kuin muutkaan chattailijat. Kurki sulki koulun keskustelupalstan asiattomien kommenttien vuoksi ennen
joulua, mutta nyt se on taas avattu.
Entiset oppilaat ovat taas vieraskirjasta päätellen erityisen tyytyväisiä sivuihin. Aika kultaa
muistot!

Satatuhatta
kävijää rikki
Keijo Kurki toteaa, että kollegat
koulussa ovat jo tottuneet hänen
harrastukseensa, vaikka aluksi he
taisivat pitää vapaa-aikanaan
koulun sivuja tekevää työkaveria
ihan hulluna. Kurjen mielestä ei
kuitenkaan voida ajatella, että
aina ja kaikesta maksetaan.
Kävijöitä sivuilla riittää, sillä
pian on 100.000 raja täynnä. Viime
elokuusta tammikuun puoleen
väliin sivuilla on poikennut yli
13.300 kävijää. Koulusta kirjaantuu laskuriin vain yksi käyttäjä
päivää kohti, joten nykyisten
oppilaiden sivuilla roikkumiseen
eivät huikeat kävijäluvut perustu.
Uudet ideat muhivat, joista osa
toteutuu, kaikki ehkä ei.
”Sivuille voisi siirtää vaikka
80-luvun ylioppilasjuhlavideoita.
Moni haluaisi ehkä käydä niitä
katsomassa ja kuuntelemassa sen
ajan puheet”, miettii Keijo Kurki.
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