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▼▼ pääkirjoitus

Pieni lukio
selättää
haasteet

K

arstulan lukion hyvä menestys vuosittain tehtävässä lukiovertailussa on osoitus, ettei oppilaitoksen koko ole ratkaiseva asia. Neljänsadan lukion
vertailussa Karstulan lukio oli vahvasti ensimmäisessä neljänneksessä ja Keski-Suomen alueen lukioiden kärkipäätä.
Pienten lukioiden joukkoon kuuluvassa Karstulan luUsein yksittäinen kiossa on tehty ammattitaioppilaitos joutuu
toista ja määrätekemään sitä
tietoista työtä.
enemmän työtä
Lukiota on kehitetty vastaatulevaisuutensa
maan tämän
puolesta, mitä
päivän vaatimuksia. Se on
pienempi se on.
myös tarjonnut
opiskelijoille kokoonsa nähden runsaasti opiskelumahdollisuuksia ja pitänyt kansainvälisyyttä hyvin esillä. Lukiossa ovat
opiskelun osalta puitteet kohdallaan.
Koulutusalalla näyttää olevan aina välillä suuntana koulutuksen keskittäminen
suuriin yksiköihin. Usein yksittäinen oppilaitos joutuu tekemään sitä enemmän työtä tulevaisuutensa puolesta, mitä pienempi se on. Ehkä tähän taisteluun tottuneesta Karstulan lukiosta onkin tämän vuoksi kasvanut hyvä esimerkki sitkeästä opinahjosta, joka pärjää jatkossakin.

”

▼▼ tutkittu juttu

Viispiikkinen
kuluu lukijoiden
käsissä
VIISPIIKKINEN
Tietoykkösen tutkimuksen mukaan Viispiikkinen tavoittaa viikossa 94 prosenttia kannonkoskisista, karstusista, kivijärvisistä ja kyyjärvisistä.
Tietoykkönen Oy selvitti Viispiikkisen lukemista.
Kohderyhmänä tutkimuksessa oli 15 vuotta täyttäneet
miehet ja naiset Kannonkoskella, Karstulassa, Kivijärvellä ja Kyyjärvellä.
Tutkimuksessa kysyttiin, milloin viimeksi olet lukenut Viispiikkistä. Haastatteluhetkellä 43 prosenttia vastasi lukeneensa lehteä tänään tai eilen ja 94 prosenttia viimeisen viikon aikana.
Painotettu lukijapeittoprosentti on 90 prosenttia.
Painotettu luku ottaa huomioon neljän edellisen lehden lukemisen.

▼▼Lukijatutkimus
■■Tutkimuksen toteutti Viispiikkisen toimeksiannosta
Tietoykkönen Oy. Puhelinhaastatteluja tehtiin 17.4.–
4.5.2015 kaikkiaan 200 kappaletta. Tutkimuksen otos
edustaa 15 vuotta täyttäneitä kannonkoskisia, karstusia, kivijärvisiä ja kyyjärvisiä.

Kyyjärveläisen Joni Oksan tyylinäyte 14.5. Kivijärvellä väylällä 12. Oksa sijoittui kilpailussa kuudenneksi tuloksella kaksi yli parin. Heittovuoroa odottaa Juha Pohjoisaho.

Frisbeegolf on myös
jalkakylpyjä ja naaraamista
FRISBEEGOLF
Arto Hyytiäinen
Frisbeegolfkisoja on järjestetty ympäri maakuntaa
ahkerasti lumien lähdettyä. Niinpä lajiin vihkiytyneet ovat osallistuneet kisoihin ja kiertäneet uusia
ratoja arvokasta kokemusta kartuttaen.
Kyyjärven Harsunkankaalla oli kesäkauden avaus
5.5. varsin tuulisessa säässä. Osallistujia oli 28. Kivijärven lupaava nuori Antti
Kotilainen heitti kuumeisena voittoon tuloksella seitsemän alle ihannetuloksen.
Karstulan Julius Jokinen oli
toinen tuloksella -2 ja Jarkko Parkkonen Kyyjärveltä
kolmas tuloksella 0. Radasta tehtiin myös esittelyvideo, mikä on katsottavissa
muun muassa NopolaNewsin-sivuilla.
Kivijärven Kivekkäät debytoi kahdella joukkueella seuraottelussa 9.5. Isossa Heitossa Keuruulla. Sää
oli varsin tuulinen ja sateinen, ja niinpä moni kaipasikin ylleen kivijärveläisen
Antti Pohjosen tuttua mustaa turkishaalaria. Kiekkoja
myös hukkui vesistöjen äärellä sijaitsevien väylien takia. Välillä draivereita haettiin jalat palajina kauempaakin vedestä. Apuna oli
myös naarausharavoita. Joskus kiekko löytyi, joskus ei.
Joukkueita Keuruulla oli yhteensä 17.
Kivekkäiden 1. joukkue
sijoittui kisassa seitsemänneksi ja 2. joukkue sijalle
12. Ykkösjoukkueessa heittivät Arto Hyytiäinen, Petri ja Antti Kotilainen, Tiina Poikola, Tero Puranen
ja Timo Sepponen. Kak-

Petri Kotilaiselta hukkui kiekko Keuruulla. Naaraus ei
tuottanut tulosta.
kosjoukkue koostui nimistä Aki ja Heidi Mustonen,
Reijo Mustonen, Juha Poikola sekä veljekset Niko ja
Toni Sepponen.
Reissu oli 14 tunnin mittainen matkoineen, mikä
monelle aloittelijalle oli liian rasittava. Helpotusta tuo
ajatuksena se, että seuraottelu kisaillaan ensi vuonna
Kivijärvellä. Etuna on nyt
tuttu lähellä sijatseva kotirata ja lyhyemmät väylät.
Kivijärven 20-väyläisen
avajaiskilpailut olivat 14.5.
Rata kierrettiin kaksi kertaa.
Sää oli viileä ja välillä tuli
vettäkin, mikä laski osallistujamäärää. Antti Kotilainen voitti tiukan kisan tuloksella yhdeksän alle radan
ihannetuloksen. Petri Kotilainen oli toinen tuloksella
-7 ja kolmas oli Ville Iiruu
Kyyjärveltä tuloksella -6.
Kyyjärvellä oli parigolf
16.5., mikä houkutteli paikalle peräti 32 paria. Sää oli
tuuleton ja sehän tiesi hyviä
tuloksia. Kilpailun avoimen
sarjan voiton veivät Rauli ja

V-P Savela Saarijärveltä tuloksella -9. Saman tuloksen
heittäneet Vesa Kilpi ja Aki
Rantala Jyväskylästä sijoittuivat toiseksi häviämällä sudarissa (äkkikuolema)
Saarijärven veljeksille. Sekaparisarjassa voitto meni Kyyjärven pariskunnalle
Reetta ja Janne Paanaselle
hyvällä tuloksella -3.
Antti ja Petri Kotilainen
kilpailivat 16.–17.5. Wasa
Openissa. Antti voitti sarjan MJ1 (Juniorit-19) neljän
kierroksen yhteistuloksella 212, mikä on kuusi yli radan ihannetuloksen. Antti
olisi tuloksellaan voittanut
myös MPO (Avoin Pro -sarjan). Petri sijoittui viidenneksi sarjassa MPM (Seniorit-40).
Kyyjärven viikkokisoissa
19.5. voiton nappasi Antti Kotilainen tuloksella -4.
Nousukunnossa oleva Juha
Pohjoisaho oli toinen yhden heiton hävinneenä. Kolmannen sijan jakoivat Ville Iiruu, Joni Oksa ja Jussi
Kurtti tuloksella -2.

Kivijärven viikkokisoissa
22.5. voiton vei Juha Pohjoisaho tuloksella -2. Jani Räihä, Niko Sepponen ja Julius
Jokinen jakoivat toisen sijan
par-tuloksella.
Frisbeepoint-tour oli 23.–
24.5. Peurungassa, missä
Antti ja Petri olivat kilpailemassa. Antti sijoittui sarjassa MJ2 (Juniorit -16) kolmanneksi, millä hän lunasti SM-kisapaikan tälle kaudelle.
Kivijärven viikkokisoissa
29.5. voiton vei Rauli Savela
tuloksella -5. Hyvään heittokuntoon päässyt Niko Sepponen oli toinen tuloksella
-3 ja kolmas oli V-P Savela
tuloksella -2. Kesän ensimmäinen parigolf oli 31.5. Kivijärvellä. Antti ja Petri Kotilainen voittivat hyvällä tuloksella -15. Toiseksi sijoittuivat samalla tuloksella Niko ja Timo Sepponen sekä
Ville Iiruu ja Janne Muhonen. Tulos oli -11. Neljännen
sijan jakoivat Vesa Muhonen
ja Juha Pohjoisaho sekä jo
veteraanisarjoissa painiskelevat Arto Hyytiäinen ja Reijo Mustonen, tulos molemmilla pareilla -7 alle ihannetuloksen.
Kivijärven Kivekkäät on
saanut myös uusia pelaajia.
Kyyjärveltä seuraan ovat
tulleet Joni Oksa ja Ville Iiruu sekä Saarijärveltä Antti Siikaranta ja V-P Savela.
Viikkokilpailuja järjestetään sulan maan aikana
Kyyjärvellä tiistai-iltaisin ja
Kivijärvellä perjantai-iltaisin. Karstulassakin kilpaillaan kesän aikana.
Viikkokisat on hyvä tapahtuma tutustua lajin
sääntöihin ja seuran toimintaan.

