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Pääkirjoitus
K

aikki tuntevat kevään merkit. Vaatetta tuntuu olevan liikaa
päällä, roskat paljastuvat sulavan lumen alta, aurinko paistaa
suoraan silmiin ja kuivilla keskustan kaduilla pölisee niin maan pirusti. Ihanaa, juuri tätä olemme odottaneet koko pitkän ja pimeän talven.
Tämän kevään uusi ilmiö on muuttolintuihin liittyvä huoli – saavuttaako lintuinﬂuenssa meidätkin? Kaikesta huolimatta enemmistö
on innoissaan kesän tulosta, ja keväinen mieli valtaa alaa. Pyörät,
rullaluistimet ynnä muut menopelit kaivetaan kellareista. Kylmiä
aamuja uhmaten puetaan päälle pienenpienet hamoset ja kesäkengät
aurinkoisten iltapäivien toivossa. Viimevuotisia suuremmat aurinkolasit ja vastaavasti edelliskesäisiä pienemmät bikinit ilmestyvät
kauppojen hyllyille. Kaikki ovat virittäytyneet kevättunnelmaan – ja
sitten tulee taivaalta lunta kaksi päivää putkeen. Suomalainen ilmasto
on paras.

A

joittaisista räntäsateista huolimatta kesä lähestyy ja sitkeimmät
eivät päästä aurinkoista mieltä karkaamaan. Veitikan kannessa
teemana on kevään tulon ja kukkivan rakkauselämän yhteys. Puhki
kulunut sanonta ”kevättä rinnassa” pitää tarmokkaasti puoltaan,
ja useat parit näyttävät löytävän toisensa ehkä juuri aurinkoisten
ilmojen ja iloisten mielien myötävaikutuksesta. Eräs erittäin hyvä
ystäväparini juhli tämän tekstin kirjoittamispäivänä ensimmäistä
vuosipäiväänsä, ja haluaisin vielä kerran toivottaa heille kaikkea hyvää ja kaikin puolin kivaa kesälomaa. Rakkausteemasta puheen ollen,
haluaisin myös kiittää eläkkeelle siirtyvää herra Lemmentohtoria,
joka on tehnyt paljon rakkauden kiemuroiden kanssa kamppailleiden
hyväksi. Kiitos!

M

yös kaikille muille, erittäin hyvää kesälomaa minun puolestani. Me kaikki
olemme sen enemmän tai vähemmän ansainneet, joten nautitaan siitä!
Tiina Ranto, päätoimittaja

VeitTenterä
VeitTenterä peilaa lyseolaisten arkea

1. Lyseoforum

5. Viimeiset sanat

oska lyseolaiset ovat laumasieluja, jotka kammoavat kouluttomia iltoja ja iltapäiviä, IRC
ja galleriat eivät riitä kommunikoinnin nälkään.
Koulun sivuilta löytyy nyt Lyseoforum, keskustelupaikka seurankipeille ja juttuseuran tarpeessa
oleville opiskelijoille.

rään nimeltä mainitsemattoman opettajan
paluu aiheutti viime lehdessä Viimeiset sanat
-osion suunnattoman laajenemisen. Tähän lehteen
ei lausahduksia enää näiltä osin niin paljoa saapunut – ovatko jutut ARÖ:n tunneilla hiipuneet, vai
oppilaat tulleet immuuneiksi?

K

E

2. Viksu 6. Lainaukset muiden oppioulumme edustaja pärjäsi jälleen kerran hienoslaitosten edustajilta

K

ti Suomen Akatemian Viksu -tiedekilpailussa.
einäkaiverrus Jyväskylän Lyseon lukiolla:
Lyseo on niittänyt mainetta tässä kovatasoisessa
”Syön räkää mieluummin kuin puhun paskisassa: joka kerralla viimeisessä neljässä kisassa
kaa…”.
vähintään yksi Oulun Lyseon lukion opiskelija on
sijoittunut viiden parhaan joukkoon. Heistä kolme
7. Tissivallankumous
on ollut IB-opiskelijoita.
”Näyttäkää 715517”. No comments.

S

3. Webmail for nuts

S

8. Älä tupakoi tai muutut tupakkasudeksi!

quirrelMailin saapuminen nostatti syksyllä
allitus urakoi todenteolla Tupakoimaton maapientä mutinaa. Nyt käyttöömme tarjotaan
liskuu -kampanjansa kanssa. Kampanjaviikko
jälleen entistä Hordea uudistettuna, ja kaikki ovat
ymmällään. Tämä osoittaa sen, että jo lukioikäiset teemapäivineen huipentui Tupakoimattomuusgaavoivat olla kaavoihin kangistuneita ja haluttomia laan, jossa oli esillä mm. kappale ”Don’t Smoke”
sekä vieraileva tähti Hannu Jore. Gaalasta lisää
muutoksiin.
sivulla 20.

H

4. Aina valmiina

P

9. Censored

artioviikkoa vietettiin pääsiäisen jälkeen, jolhdeksäs kohta on sensuroitu yleisen mielenloin myös Lyskalla bongattiin huivikaulaisia
rauhan ja sopusoinnun ylläpitämiseksi.
ja parhaimmillaan myös asiaankuuluvaan univormuun sonnustautuneita kulkijoita. Selkäänsä
10. Kesäloma
saakoot ne partiolaiset, jotka unohtivat tai muuten
Tarvitseeko tätä edes selittää??
vain jättivät vermeet kotiin.

Y

Timppa

Veitikan Suuri
Abigallup
A

bien poislähtö on vuosittain varma kevään merkki. Tänäkin keväänä koulumme jättää joukko ﬁksuja ja ahkeria lukion
oppimäärän suorittaneita. Veitikan toimittajat onnistuivat kysäisemään muutamalta
kevään 2006 abilta pari ylioppilastehtävääkin kinkkisempää kysymystä, ennen kuin
nämä jättävät lyskan lopullisesti.

Hilla Karppinen

1) Mukavia ihmisiä.
2) Tyttöjen vessaa.
3) Murtautua rehtorin kansliaan ja kuuluttaa keskusradiossa:
”Sanokaa mua rehtoriks!”
4) Tekisin läksyt useammin ja
kävisin lukion kahden vuoden
sijasta normaalissa kolmessa
vuodessa.
5) Elämää on lyseon ulkopuolellakin!

1) Mitä jäät kaipaamaan lyseolta?
2) Mitä et jää kaipaamaan?
3) Minkä tekemättä jääneen asian haluaisit
vielä ehtiä tehdä lyseolla?
4) Mitä tekisit toisin?
5) Viimeiset sanasi vielä kouluun jääville
opiskelijoille?
Jokeritehtävä (jota peräti yksi uskalsi edes
yrittää): Keksi Ahtisaaren aulalle uusi
nimi!

Joni Paaso

1) Ilmaista ruokaa, kuvista ja
Hemavan-reissuja
2) Liian pientä parkkipaikkaa
3) No jos sais vielä pyttipannua…
4) Valitsisin uuden kielen
5) Voi voi!
Jokeri!: Lervanderi Pyhättö

Sini Hänninen

1) Kavereita.
2) Lyseon ruokalaa.
3) Joutua rehtorin puhutteluun!
4) En ehkä olisi mennyt IB:lle…
5) Tajutkaa luovuttaa ajoissa.

Jukka Väyrynen

1) Koko laitosta
2) Sitä että joutuu opiskelemaan
asioita jotka eivät kiinnosta
3) Tulla pyörällä kouluun
4) Tulisin varmaan pyörällä kouluun
5) Oisko se sitten loppu!
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Vimma W ja
Tohtori Tulp

”Oulun suomalaista yksityislyseota
ja Oulun Lyseota käyneet kirjailjat”
N

äin julistaa koulukirjastossamme
suuri kaappi. Jo kaappi itsessään
on monipuolinen kuin luomiskertomus; yhteen kaappiin mahtuu kaksi
aakkostettua kokoelmaa kaunokirjallisia teoksia. Jälkimmäinen kokoelma
on joko tilanpuutteessa lisätty, tai lista
kirjailijoista, joiden, olisi pitänyt käydä kaunista kouluamme: ehkä jonain
päivänä historia kirjoitetaan oikein,
ja Aleksis Kivikin käy Oulun suomalaisen lyseon, vaikka kuolikin kaksi
vuotta ennen kuin se perustettiin.

T

ämä kaappi muistuttaa meitä kolmesta presidentistä, taiteilijoista
(Leevi kävi Lyseon!), tieteilijöistä ja
eritoten kirjailijoista, jotka kaikki
marssivat (lue: potivat päänsärkyä)
meidän shakkiruutulattioillamme.
Meidän historiamme on Suomen 132:
n viime vuoden historia. Siksi on aika
kertoa maamme kirjallisuushistoria
1800-luvun puolivälistä niin kuin se
on — Lyseon kirjallisuushistoriana.

O

pintomme alkavat 1870-luvulta.
Pastori Wilhelm Lindstedt perusti Oulun suomalaisen lyseon, ja näki
että se oli hyvä. Koulun ensimmäisessä vuosikurssissa kirjojaan kulutti
teini-ikäinen Teuvo Pakkala, joka kirjoitti ylioppilaaksi ripeästi, heti kahdeksan vuoden kuluttua. Teuvo viihtyi
niin, että kirjoitti huomattavimman
tuotantonsakin lapsista ja koulusta,
toisinsanoen Lyseosta. Lapsista kirjoitti myös Jaakko Tervo, lyseolainen
oululaiskirjailija tai oululainen lyseolaiskirjailija, joka tosin erosi koulusta
ensimmäisellä luokalla. Kirjailijaoppinsa ja humoristisen tyylinsä hän
kuitenkin varmasti omaksui jo ensimmäisinä päivinään tehokkaassa
koulussamme.

V

alter Juva kiinnostui kirjallisuudesta jo kouluaikoinaan Lyseon
kolmanneksi ensimmäisellä vuosikurssilla, mutta innostui muuttamaan
Lyseolla vauhtia saatuaan Hämeenlinnaan. Kenellekään ei kuitenkaan ole
epäselvää, mikä sai hänet alkamaan
kirjailijaksi. Valtteri käänsi mm. Runebergiä, Topeliusta ja Goethen Faustia. Toki faustinen ihminen Lyseolla jo
tunnettiin, mutta tulipahan muillekin
tietoon. Toinen Goethen kääntäjä oli
parikymmentä vuotta myöhemmin
lyseolainen V. A. Koskenniemi, kirjallisuuskriitikko, -tutkija, -opettaja ja
Turun Yliopiston rehtori.

K

oskenniemeä vanhasuomalaiseksi nimitteli aikanaan kahta
vuotta nuorempi lyseolaistoveri Eino
Leino joka myös jaksoi Lyseolla kokonaisen vuoden ennenkuin lähti
hänkin Hämeenlinnaan. Tämä pieni
muotoseikka ei kuitenkaan estä meitä
varaamasta kirjailijakaapistamme yli
kahta hyllyä hänen soinnuttelulleen.

jonka Pojat-kirjassa kuvataan reippaita ja vastuullisia lyseolaisia koulutyötään iloisesti ahertamassa.

L

yseolaisia löytyy myös Oulun ulkopuolelta, ja niin löytyy myös
lyseolaiskirjailijoita. Hailuotolaiset ja
tyrnäväläiset, nostakaa kätenne myös
kaimakirjailijoille Väinö Katajalle ja
Väinö Kirstinälle.

V

aikka on jo todistettu, että koko
Suomi on velkaa Einolle ja muille
ehdottomasti lyseolaisille kirjailijoilleen, oli tämä silti vasta pintaraapaisu
kirjailijakaappimme ihmeisiin. Muistakaa, rakkaat lyseolaiset, että te olette
tämän päivän lyseolaiset ja huomisen
tulevaisuus. Ehkä vielä jonain päivänä myös meidän nimemme Martti
Ahtisaaren, Aleksis Kiven, Leevi Madetojan ja Eino Leinon rinnalla muistetaan suurella
hämmästyksellä.

L

einoa vuotta nuorempana kouluun
astui Kyösti Wilkuna, lyseolaistoveria Santeri Ivaloa seuraten lyseolainen ja historiallisten romaanien
taitaja, joka raapusteli mietteitään
jo Lyseolla Valon terhoon ja
sen kevytmielisempään
sisareen Veitikkaankin.
Veitikkaa kirjoitti Ilmari
Kiantokin, joka koulukaverinsa Leinon kanssa harrasteli runoutta kaiken proosan
ohella.

L

yseolaisista puhuttaessa
on tietysti aina mainittava Paavo Rintala, rakas
oululais-lyseolaiskirjailijamme,

Akfa

Ei nimi miestä pahenna!
K

evään viimeisessä lehdessä pioneeripalstallaan aloittaa Veitikan
tilastotieteellinen tutkimusosasto, joka esittelee epävirallisia
tilastoja mitä mielenkiintoisimmista aiheista. Tällä kertaa tarkkailun
alla ovat olleet lyseolaisten nimet. Seuraa pieni tietopaketti Lyseon
etunimivalikoimasta suosituimpine ja uhanalaisine yksilöineen.

S

iitä tulikin Lauraaa… 2,46% lyskalaisista tuntee nimen Laura.
Joko suomalaiseen tai englantilaiseen tyyliin lausuttuna Laurat/
Loorat ovat ehdottomasti eniten esiintyvä nimi opinahjossamme. Koko
Suomessa 1980-99 välisinä vuosina syntyneistä Lauroista Lyseoon
asti on päätynyt suurin piirtein yksi promille. Mielenkiintoinen sivuseikka on, että yksi noina vuosina elämään tulleista Laura-nimisistä
on miespuolinen. Paljastuiko nyt joku lyskalainen? Hyvänä kakkosena
tulevat Anna-nimiset, joita Lyseon oppilaista on yhteensä viisitoista
kuudessadasyhdeksäskymmenesensimmäistä osaa.

M

yös miespuolisten (vai voiko siitäkään enää olla varma?) opiskelijoiden keskuudessa on muutama nimi ylitse muiden. Käytävällä
vastaantuleva opiskelijatoverisi tottelee 1,74% todennäköisyydellä nimeä Antti, ja Ville-nimisiä otuksia kouluumme on eksynyt 0,5 promillea
kaikista Suomessa 1980-99 syntyneistä Villeistä.

M

eillä on ilo nauttia myös useista harvinaisuuksista. Esimerkiksi
koko Suomessa 80- ja 90-luvuilla syntyneistä kolmesta Säde-Tuuliasta on eksynyt kouluumme tasan yksi kappale. Meitä kunnioittaa
läsnäolollaan myös yksi maassamme koskaan eläneestä kolmesta
Mesimaariasta.

Neiti Mrrrr
Yllä olevat tilastot perustuvat toimittajiemme laskelmiin ja Suomen väestörekisterikeskuksen tietoihin. Toim. huom.

Trivian Tatittajat
— nykypäivän cowboyt?

T

Rivissä on joukko poikia, jotka
silmä kovana tuijottavat ruutua
samalla kun heidän sormenpäänsä lepäävät näppäimistön yläpuolella, selvästi odottaen jotain.
Sitten, kuin salama kirkkaalta
taivaalta, koko rivistö alkaa näpyttelemään näppäimiä sellaisella voimalla, että tietämättömämpi voisi luulla heidän henkensä
riippuvan siitä. Keskimäärin viiden sekunnin päästä kuuluu yksi
voitonriemuinen huuto, ja muutama katkera huokaus, joita seuraa
taas hiljaisuus ja jännittynyt,
jopa sähköinen tunnelma, joka
valtaa käytävän kunnes tämä
kaikki taas toistuu.

O

n siis syytä selventää, mistä tässä kaikessa on kyse.
Käyttämättä yhtään monimutkaisempia ilmaisuja, asia on
yksinkertaisesti sellainen, että
eräänä kauniina päivänä joku
Lyseon nörtteinäkin tunnetuista
opiskelijoista tajusi, että Lyseon
käytäväkoneilla on potentiaalia
muuhunkin kuin sähköpostin välittämiseen. Hän löysi koneiden
uumenista pelin, jota jo muinaiset
roomalaiset kutsuivat ”trivius
boletus tatitukseksi”. Trivia.ﬁ on
siis kanava, jolle vain taitavimmat koneiden käyttäjät löytävät,
ja josta vain vahvimmat
selviävät elävänä takaisin.
Triviassa pelaajat saavat
ruudullensa tietokilpailukysymyksen, jonka aihealue

voi liittyä mihin tahansa maan
ja taivaan väliltä. Nopeimmin oikean vastauksen kirjoittaja saa
pisteen, ja suurimmat pistemäärät omaavat pelaajat pääsevät
listan kärkisijoille. Tämä high
score -lista onkin kaiken pahan
alku ja juuri. Pelaajien ainoa tavoite on lyödä kanssakilpailijansa pistesijoilta ja saada oma nimensä kärkeen ja siten myös historiankirjoihin. Triviassa ei ole
kysymys reilusta pelistä, vaan
siinä pätevät viidakon lait. Kaikki keinot ovat siis sallittuja. Joskus tilanne ajautuu melko fyysiseksikin, jolloin pelaajat pyrkivät
iskemään sinne minne se todella
sattuu, eli vastustajiensa koneiden virtanäppäimiin. Tämä
on y le en s ä
kuitenkin viimeinen keino,
jota käytetään
ainoastaan
äärimmäisellä epätoivon
hetkellä. Kyseessä on kuitenkin hyvin
yhteisöllinen
urheilulaji, jossa vastustajien
kunnioitus on
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ämän osion on tarkoitus sivistää niitä poloisia, jotka eivät
ole havainneet erästä massiivista ilmiötä, joka on laavavyöryn
lailla vallannut pienten (ja vähän kookkaimpienkin) lyseolaisten elämät. Kyse on tietenkin ilmiöstä, jota sen lumoissa olevat
opiskelijanuorukaiset kutsuvat
tuttavallisesti ”trivian tatittamiseksi”. Asiasta tietämättömille
tämä on tietenkin täyttä hepreaa, joten sallinette minun selvittää sitä hiukan. Kuvitellaanpa
tilanne, jossa ahkera lyseolainen
päättää rankan oppitunnin jälkeen tarkistaa sähköpostistaan,
josko NASA olisi vihdoinkin hyväksynyt hänet tutkimuslaitoksilleen kesätöihin. Tähän tarkoitukseen opiskelijamme tarvitsee
tietenkin tietokonetta. No, hän
siis suuntaa kohti lähintä käytäväkonetta, mutta huomaa ikäväkseen, että kaikki koneet ovat
jo käytössä. Hän ei kuitenkaan
lannistu tästä vaan lyseolaiselle
tyypillisin atleettisin loikkauksin hän rientää koulun toiseen
päähän, siellä sijaitseville koneille. Jälleen kerran opiskelijamme kokee karvaan tappion
huomatessaan, että koneet ovat
varattuja. Pettymyksen sekaisissa tunteissa hänen huomionsa
kiinnittyy koneiden käyttäjiin.
Heidän käytöksensä on jotenkin
tavallisesta poikkeavaa (siis jopa
lyseolaisten mittakaavassa).

kaikki kaikessa. Yhteisöllisyydestä kertoo myös se, trivian
tatitus ole enää kellarissa koneidensa kanssa säätävien nörttien
etuoikeus, vaan laji on levinnyt
laajalti nuorison keskuudessa.
Nykyään naisten huomiota eivät
enää saa ne suurimpien Pokemon-korttikokoelmien omistajat,
vaan ne, joiden sormet liikkuvat
vikkelimmin näppäimistöllä.

O

sa opettajakunnastakin on
alkanut huomata tämän koulujärjestelmäämme rappeuttavan
ilmiön. Opettajat eivät nimittäin
ole ilahtuneet siitä, kuinka tiukan pelin tiimellyksessä opiskelija hyvin usein valitsee mieluummin pelin jatkamisen, kuin
ruotsin sanakokeeseen osallistumisen. Mutta jos opettajat tut-

kisivat pelin kysymysten sisältöä tarkemmin, he huomaisivat,
että peli on erittäin yleissivistävä. Kaikki lukion oppiaineet on
otettu huomioon kysymyksissä
ja kaikista aihealueista löytyy
taatusti jokaiselle jotain. Ilman
triviaa, suurinosa lyseolaisista
ei taatusti muistaisi Suomen jokaista presidenttiä ulkoa, eivätkä he myöskään tietäisi mistä
materiaaleista laavalamppu on
tehty, tai monesko Dream Theaterin levy Octavarium on. Nämä
jokaisen yleissivistykseen kuuluvat asiat ovat trivian ansiosta
kaikkien muistissa, joten asiaa
tarkemmin tarkastellessa, trivia
kattaa kaikki lukion opetussuunnitelmaan kuuluvat tiedot, joten
trivian pelaaminen kannattai-

sikin liittää opetushallituksen
ensi vuoden budjettiin uutena
oppiaineena.

Y

hteenvetona voisi todeta, että
olipa näistä koneet valtaavista tatittajista mitä mieltä tahansa, niin heihin kohdistuva joskus
vihamielinenkin asenne muuttuu
välittömästi kun asiaan tutustuu
tarkemmin. Ja varoituksen sana
kaikille niille, jotka tämän tekstin luettua kiinnostuivat asiasta
niin paljon, että päättävät heti
ensi välitunnilla kokeilla triviaa
(niin kuin teitä oikeasti olisikin
olemassa): ”Jos annat trivialle
pikkusormen, se voi viedä koko
käden (ja hampaat, vasemman
korvan, perintökellon ja naapurin perhoskokoelman).”

Funkadelic

Lemmentohtori
Arvoisat lyseolaiset,

O

tasukkaisuuden partaalle. Suunnitelmani hieman
epäonnistui, koska ystäväni ihastui miesystävääni.
Ystävältäni oli oikein ovelaa houkutella armaani kahvilaan muka tehdäkseen hänestä luonnoksen tulevaa
maalaustaan varten. Kaikkihan tietävät, että tästä
päädytään suoraan Kate Winsletin ja DiCaprion Titanic-kohtaukseen! Tämän takia minun on heti lähdettävä Oulusta ja mentävä suojelemaan suhdettamme
kaiken maailman portoilta.

len sataprosenttisen varma, että jokaiselle ihmiselle tulee joskus elämässään vaihe, joka vaatii
henkilökohtaista renessanssia. Tuntuu, että ympärillä olevat ihmiset eivät enää saa elämään tai tuntuu
liian myöhäiseltä aloittaa enää mitään uutta heidän
kanssaan. Tämän vaiheen minä koin muutama viikko
sitten. Rakkaat lyseoihmiset, aion jättää maineikkaan
koulunne ja siirtyä uusille vesille. Kokemus on sinälakkaat lyseolaiset, toivotan teille kaikkea hylään jännittävä, sillä kaikki, mitä tulen kohtaamaan
vää ja toivon, että tapaamme vielä. Tietysti tulen
tulevaisuudessa, on minulle vierasta ja erilaista. En
tietenkään ole lähdössä Ranskaan nuorten baskeri- vierailemaan koulullanne niin paljon kuin nykyinen
poikien perään! Muutos tapahtuu rakkaassa kotimaas- työni Etelä-Suomessa antaa myöten. Olette oppineet
paljon; on aika aloittaa tiedon soveltaminen. Tärkeintä
samme.
len näiden kuluneiden vuosien aikana oppinut on, että osaatte luopua jääräpäisyydestä, mutta silti
paljon itsestäni teidän avustuksellanne. Problee- säästyä narrin roolilta.

R

O

manne ovat laajentaneet ajattelutapaani ja saaneet
minut huomaamaan, miten kokematon satun vielä
olemaan rakkauden maailmassa. On ollut todella ilo
auttaa teitä. Tuntuu, kuin iso ja vanha harakka jättäisi
teidät pienet korppikotkat tänne vaatimaan puoleksi
jauhettua matomössöä suustani.

ällä hetkellä kirjoitan viestiä Rovaniemen napapiiriltä. Kävin puolipäivää sitten jututtamassa
itse Joulupukkia, joka pyysi mainitsemaan, että hän
päivystää koko vuoden pajallaan. Samalla lykkäsi
miekkonen käteeni tukun mainoksia teille jaettavaksi.
Kultainen pukki. Hän tietysti halusi minun vievän ne
pois ulkomaalaisten turistien käsistä, jotka eivät osaa
toimia suomalaisessa roskapönttökulttuurissa. Mitäs
pukki. Hänellä oli edelleen suhde kirjanpitäjänsä kanssa. Pakko hehkuttaa, että neuvoin itse Joulupukkia Lemmellä
hänen ollessaan Lyseossa aikoinaan. Miespolo kärsi
Teidän Lemmentohtorinne
jakamisen tuskasta, mihin hän aina sortui liiallisen
kiltteyden takia.

E

n toki sanoisi, etteivätkö miehet liittyisi päätökseeni lähteä. Oli aikoja, jolloin kaksi miestä tappeli
minusta. Toinen oli miesystäväni ja toinen ystävä,
jota käytin hyväkseni saadakseni poikaystäväni mus-

Herra Tuhat
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T

E

räs tuntemani herra arvostaa paljon rehellisyyttä.
Hänen mukaansa itselleen ja muille valehtelemisesta seuraa ainoastaan pahaa. Asiaa ei kuitenkaan
pitäisi katsoa näin mustavalkoisesti. Joskus suhteet
vaativat isoja uhrauksia, joskus valheen siellä täällä
ja joskus Lemmentohtorin auttavaa
kättä. Viimeisen neuvon haluan lahjoittaa Arvoisalle herralle: venäläinen kirjallisuus ja Ultra Bra eivät
pysty koskaan korvaamaan aitoa
rakkauden sinfoniaa. Sama pätee kirjoitusvirheiden etsimiseen.
Miksi katsoa pintaa, kun sisältä
voi löytyä paljon hohdokkaampia
merkityksiä.

Terveisiä maapallon toiselta laidalta
Annikan Jenkkivuosi

J

o heinäkuun 16. päivä
Icelandairin kone sylkäisi
minut ulos Bostonin lentokentälle, josta matka jatkui vaihtooppilaiden valmennusleirille Vermontiin Norwich Universityyn.
Kaksi viikkoa kuumankosteassa Vermontissa, vierailu Bostonissa, ja olin henkisesti valmis
hyppäämään mukaan Nebraskaelämään.

B

eatricen 13 000 asukkaan
kaupunki kaakkois-Nebraskassa on toiminut kotipesänäni
täällä Amerikan mantereella.
Isäntäperheessä, jota en kertaakaan ole vaihtanut, vaikka välillä on tehnyt mieli, on yh-äiti ja
16-vuotias sisko, jonka kanssa
en juuri tekemisissä ole erilaisten kiinnostustenkohteiden takia. Ei ole se unelmaperhe, josta
haaveilin, mutta joustavuudella
ja positiivisella asenteella olen
selvinnyt eroavaisuuksista ja
perheenjäsenten keskinäisitä ongelmista. 20-vuotias veli, jonka
kanssa tulen toimeen erinomaisesti, opiskelee Arkansasissa, ja
24-vuotias sisko Los Angelesissa.
Pieni kaupunki on aika ahdas, ja
mieli tekisi usein vapaammille
vesille (i.e. isompiin kaupunkeihin), mutta kokemuksena olen
tämänkin ottanut. Koulussa on
800 oppilasta ja naurettavan
helppoja kursseja.

U

uden kielen ja kulttuurin keskellä olen hankkinut muutamia uusia harrastuksiakin (kyllä, kohta tarvitsen 36 tuntia vuorokauteen!). Syksyllä kouluun
mentiin puoli kahdeksaksi marching bandin harjoituksiin ulos
marssimaan soitin kädessä. Koulun jälkeen juoksin perhosketojen
ja maissipeltojen keskellä cross
country -harjoituksissa. CC -kauden jälkeen kuvioihin tuli näytelmä ja koripallo, jonka lopetin
lyhyeen, koska en pysynyt pallon
ja tyttöjen vauhdin mukana, ja
nyt kevät on kulunut jalkapallon
ja näytelmän parissa. Jaliksen
pre-season koostui aamukuuden
juoksuharkoista... Koesoitin tieni myös kahteen Honor Bandiin,
puhallinorkestereihin, joissa
kasa tarkkaan valittuja high
schoolilais -soittajia harjoitteli
viikonlopun ajan kymmenen tuntia päivässä ammattilaisohjaajan
kanssa. Upeita kokemuksia, upeita uusia ystäviä.

O

len minä jonkun verran matkustamaankin päässyt. Oma
perhe Suomesta vieraili luonani
New York Cityssä maaliskuun
alussa, ja viikko Isossa Omenassa oli upea. Kierrettiin kaikki
nähtävyydet Times Squaresta
YK:n rakennukseen (joka mielestäni oli mielenkiintoisin) ja
nautittiin hiihtolomasta. Sitten
tietenkin näin Bostonin leirin

aikana ja luulen pitäväni siitä
jopa enemmän kuin Nykistä.
More... European. Kansas Cityssä (Missouri) vierailin Worlds of
Fun -huvipuistossa, mutta siihen
taitaakin jäädä Yhdysvaltojen
kiertelyni. Nyt täällä Amerikan
sydänmaalla keskilännessä on
kulunut jo melkein yhdeksän kuukautta, ja kuuden viikon päästä
suuntana on Suomi. Myönnän,
että petyin sijoituskohteeseeni
aluksi ja että olen yhä vähän katkera siitä, etten saanut varakasta, matkustavaa perhettä, mutta
loppujen lopuksi ei se ole paikasta
eikä perheestäkään kiinni tuo
vuoden onnistuminen.

V

aihtarivuosi ei ole ainoastaan
uuteen paikkaan, kieleen ja
kulttuuriin tutustumista; minulle vuosi on opettanut minusta
itsestäni enemmän kuin ikinä
saatoin kuvitella. Siinä sivussa
enkun sanavarasto on miljoontunut - ja suomen kieli outoontunut. Kesä on jo saavuttanut Nebraskan, The Cornhusker Staten.
Nautin täysin rinnoin 30 asteen
helteistä ja poltan ihoni kauniin
ravunpunaiseksi. Kuusi viikkoa
hurahtaa tuosta noin, ja kohta
raahaan itseni rättiväsyneenä
30 tunnin matkaamisesta lyseon
kevät- ja ylioppilasjuhlille. Nähdään siellä!

K

evätiloa ja jaksamista viimeiseen jaksoon toivottelee

Annika

Lyseolaiset uskaltavat tietää
K

oulullamme on jo jonkin aikaa toiminut Sapere Aude -niminen
ﬁlosoﬁakerho. Latinantaitoiset tietävät, että nimi tarkoittaa
suomennettuna ”uskalla tietää”. Lähdin tutkivana reportterina
ottamaan selvää kerhon toiminnasta ja osallistuin sen erääseen
keskiviikkoiseen kokoontumiseen.

H

uomasin heti Sapere Auden kokoontumiseen saapuessani,
että virallisen kuuloisesta nimestään huolimatta kerho on
varsin leppoisa. Paikalle saapuneet jäsenetkin esittäytyivät minulle rennosti etu- ja lempinimillään. Tässä tapaamisessa paikalla
olivat Emma, Jutta, Naama, Else sekä Salla. Kerhoon oli siis
saapunut viisi henkilöä minun lisäkseni, mutta kaikki jäsenet
eivät olleet paikalla. Kerhon kokoontumisiin voikin tulla aina kun ehtii, eikä poissa
olemalla jää mistään jälkeen. (Jää vain paitsi hyvästä keskustelusta!)

K

un kysyin Sapere Auden historiasta, minulle vastattiin vitsaillen. ”Se on pitkä ja
myrskyisä!” kertoi Emma. Muut tuntuivat olevan Emman kanssa samaa mieltä,
mutta selvensivät Sapere Auden historiallisia kiemuroita vielä yksityiskohtaisemmin.
Kerho on ollut olemassa vuoden 2004 syksystä lähtien. Idea kerhon perustamiseksi oli
syntynyt ﬁlosoﬁan oppitunnilla, ja aluksi kerhoa oli ollut ohjaamassa ﬁlosoﬁanopettaja Jukka Keski-Filppula. Keski-Filppulan sivuun siirtymisen jälkeen Sapere Aude
on ollut vähemmän järjestäytynyt, mutta kuitenkin melko aktiivinen. Onpa kerhossa
joskus käynyt vieraitakin; kerran myös ihka oikeita ﬁlosoﬁanopiskelijoita Jyväskylästä.Sapere Aude ei ole kovin
tiukasti kouluun kytköksissä; tapaamisia pidetään myös koulun
loma-ajoilla. ”Kesäisin teemme
piknikretkiä luonnon helmaan”,
kertoivat kerholaiset.

Else on Sapere Auden uusimpia jäseniä. Uudet ideat ja ihmiset ovatkin kerhoon aina tervetulleita.

S

apere Auden pääasiallinen tarkoitus on syventää jo kursseilla opittuja asioita. Keskustelun aiheet voivat kuitenkin tulla
myös ihan muualta kuin ﬁlosoﬁantunnilta. ”Me keskustelemme
ihan kaikesta ﬁlosoﬁaan liittyvästä”, kertoi Naama.

S

illoin tällöin joku kerholaisista pitää tapaamisen alkajaisiksi
alustuksen, ja tämän jälkeen alustuksen käsittelemää aihetta lähdetään puimaan yhdessä. Keskustelun vapaata rönsyilyä
on kuitenkin vaikea estää, eikä sen luulisi olevan tarkoituskaan. Mielenkiintoisimmaksi aiheeksi kerholaiset mainitsivat
keskustelun siitä, millainen olisi täydellinen maailma.

F

ilosoﬁsia kysymyksiä on kerholaisten mielestä usein hauskempi miettiä porukalla. Silloin saattaa törmätä täysin uusiin
näkökulmiin. Myös omista mielipiteistä poikkeavia näkemyksiä on
hyvä kuulla. Kerhon vahvuus tuntuukin olevan juuri se, että sen avulla
voi löytää tutuistakin asioista uusia ulottuvuuksia. Keskustelun aiheeksi
voidaan ottaa jokin yksi aihe, ja sitten selvittää, mitä mieltä eri ﬁlosoﬁt tästä
aiheesta ovat.

R

ennosta meiningistä Sapere Audessa kertoo ainakin se, ettei kerholla ole
erityisempiä sääntöjä. Mutta kuten keskusteluissa yleensä,
myös ﬁlosoﬁakerhossa on tärkeää perustella oma kantansa ja
kunnioittaa muiden mielipiteitä. Sapere Audella ei ole puheenjohtajaa, mutta kauimmin kerhoon kuuluneet Heikki, Emma ja Salla
ovat jossain määrin johtaneet toimintaa. Kukaan ei kuitenkaan
yksin päätä Sapere Auden kokoontumisajoista, vaan niistä sovitaan
yhteisesti. Kerho ei kokoonnu säännöllisesti, vaan silloin, kun jäsenistä
siltä tuntuu.

S

apere Aude on tiivis yhteisö, mutta se on aina avoin uusille ideoille
ja ihmisille. Kaikki, joilla on uskallusta keskusteluun, ovat tervetulleita. Kerholaiset vakuuttavat, että Sapere Aude ei ole hamuamassa
mainetta ja kunniaa, vaan rattoisia keskusteluja. ”Ennen kaikkea täällä
on tarkoitus viihtyä”, toteaa Jutta.

F

ilosoﬁakerhosta kiinnostuneet voivat tulla jutustelemaan IRCnettiin
kanavalle #sapereaude tai liittyä postituslistalle sapereaude@lyseo.
edu.ouka.ﬁ, jolla tulevista kokoontumisista yleensä sovitaan.

17

Teksti Vimma W
Kuva Tohtori Tulp

K

evät, aina sitä juhlistetaan lempiväisten vuodenaikana. Valitettavasti pareja eroaa keväällä siinä missä
talvellakin, ja tuntuu että heidät unohdetaan täysin. Erostaan järkyttyneet tuhertavat itkua, vapautuneet
juoksevat riemuiten pelloilla ja muut vain jatkavat elämistään ikään kuin eivät koskaan olisikaan seurustelleet.
Lehtemme Lemmentohtori on auttanut jo useita ihmisiä pahimman yli sekä auttanut muodostamaan uusia
suhteita, mutta hänen jäädessään eläkkeelle tämäkin vähäinen lohtu tuntuu katoavan surevien, vapautuneiden
ja välinpitämättömien ulottuvilta.

J

otta tilanne ei pääsisi kasvamaan mittavaksi koulujenväliseksi ongelmaksi, tässä muutama fakta ja vinkki
piristämään eronneiden kevättä.

Tyydytä itsesi eronkin jälkeen
Kliinisten kokeiden tuloksena saatiin seuraavia tuloksia, jotka pätevät sekä naisiin että miehiin.

Eron jälkeen

• lihominen anoreksiasta normaalipainoon. Monilla
seurustelevilla ihmisillä syöminen unohtuu ja siitä
seuraa joskus vakaviakin ongelmia.
• ystävyyssuhteiden normalisoituminen. Aikaa on
jälleen ystäville ja harrastuksille.
• rojun karsiminen ja elinympäristönsä kartoittaminen. Nyt voi viimeinkin päästä eroon eksänsä vaate- ja tavaravalikoimasta, joka on piinannut suhteen
alusta lähtien ja tarkastella millainen se oma huone
olikaan
• itsekkyys. On myös aikaa itselleen!
• puhelinlaskun pienentyminen. Tämä on useimpien
isien mieleen.

• suuntaa mielenkiintosi lanttuihin. Suhteenne on
varmasti pitkäikäinen, eikä lanttu pahastu, vaikka
tapaisit muitakin lanttuja. Lantulle voi myös maalata
tai liimata haluamansa kasvot, ja lantun pilaantuessa sen voi huoletta vaihtaa toiseen.
• (lanttujen seuraajina) voit siirtyä karamelliin. Valikoima on suuri; valitset vain mieluisimman, tai
useita. Karamellit ovat taipuvaisia kimppakivaan.
• (karamellit kourassa) valmistat laatikollisen voodoonukkeja vastakkaisesta sukupuolesta, sytytät ne tuleen ja tanssit
riemullisesti ympärillä.
• (poltettuasi talon poroksi) toistat
edellisen ohjeen.
• (poltettuasi koko korttelin) avaudut
päiväkirjalle tai ystävälle
• (huomattuasi turhautumisesi)
avaudut sanomalehdille
• (halutessasi nyt julistaa toipumistasi koko kylälle) kirjoitat erovinkkejä paikalliseen lehteen (muista
tehdä mahdollisimman iskevä otsikko, sillä seksi myy)

N

äiden vinkkien ohjeistuksessa huomaat toipuvasti kariutuneista ihmissuhteistasi
keskimääräistä nopeammin. Elämäsi hymyilee, saat valkoiset pepsodent-hampaat,
menestyt koulussa ja vapaa aikanasi, sekä voitat lotossa. Kaikki tämä kunhan vain
seuraat ohjeita; jo kahdessa viikossa!
Lehti ei vastaa ohjeiden seuraamuksista.

NEITI
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Huomioita eronneista ihmisistä

Don’t Smoke
Oulun Lyseon lukion Tupakoimattomuusgaala 30.3

K

aikkien odottama Tupakoimattomuusgaala
puhkesi loistoonsa torstaina 30.3. Koko
koulu kerääntyi ruokailun jälkeen koulumme
juhlasaliin seuraamaan gaalaa, joka huipensi
koko ”Tupakoimaton maaliskuu” – kampanjan.
Gaala alkoi Oulun Lyseon lukion ikiomalla Tupakoimattomuusbiisillä ”Don’t Smoke” eli älä
polta, jonka esittivät musiikin kolmoskurssilaiset. Kappaleen oli sanoittanut kurssin oppilas
Anna Liimatta ja säveltänyt koko ryhmä yhdessä musiikinopettaja Satu Pienhäkkisen tuella.

S

euraavaksi juontajat tulivat lavalle ja kertoivat koululle oppilaskunnan hallituksen
järjestämästä tupakoimattomuusaiheisesta
kirjoituskilpailusta Oulun koulujen ala-asteen
luokille. Tapahtumassa luimme voittoisat kirjoitukset ja esitimme kirjoituskilpailun voittaneen ala-asteluokan tekemän tupakoimattomuusvideon, josta tuli hyvin suosittu lyseolaisten keskuudessa. Lisäksi palkitsimme ruusuin
koko kaksituntisen esityksen loppuun asti. Jore
henkilöitä, jotka olivat tehneet paljon työtä
esitti lopuksi videon Pietarin kaduilla elävistä
kampanjan eteen ja he saivat pitää pienen pukovien huumeiden käyttäjistä, jolloin näimme
heen.
konkreettisesti päihdeaineiden aiheuttamat onoko gaalan huipennus kuitenkin oli vie- gelmat. Osa oppilaista ei pystynyt seuraamaan
raileva luennoitsija, Hannu Jore, joka tuli shokeeraavaa videota ja poistui salista videon
Salosta eli kaukaa loskaisesta etelästä varta esitysajaksi. Jore painotti, että näitä tarinoita
vasten meidän kouluumme. Jore piti todella löytyy joka paikasta ja jopa Suomessakin, mutvaikuttavan ja sykähdyttävän esityksen tupa- ta niitä ei voi vain näyttää tekijänoikeudellisiskasta keskittyen myös muihin päihteisiin ja ta syistä.
erityisesti huumeisiin. Hän tuntui saavan hyvän otteen yleisöstä, jonka mielenkiinto säilyi

K
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G

aalan lopuksi arvoimme vielä tupakkavisaan oikein vastanneiden kesken kaksi
leffalippua. Todennäköisyys leffalipun voittamiseen oli suuri, sillä kaikkien yllätykseksi
vain kuusi parista sadasta lapusta oli täysin
oikein. Se osoitti, että lukiolaisillakin on paljon
puutteellista tietoa tupakan vaaroista. Oikeat
vastaukset käytiin siksi gaalassa yhteisesti
läpi. Hannu Joren mainion esitelmän ja arvonnan jälkeen oli täydellinen kohta päättää hienosti onnistunut gaala ja kampanjan näkyvä
toiminnallinen osuus.

Banjo Baanala
Veitikka proudly presents:

He he he, ha ha ha
— Harrin kootut vitsit

Kinnusen Harrin matematiikan ja kemian tunneilta oppilaat ovat lähetelleet läjäpäin Harrin kertomia
vitsejä (joille kaikki tietenkin nauravat kuollakseen) Viimeiset sanat –palstaa varten, mutta koska Harrin vitsivarasto näyttää olevan ehtymätön, olemme päättäneet perustaa oman palstan hänen vitsejään
varten. Ole hyvä, Harri! Seuraavassa hieman esimakua! (huom. Miele on imurimerkki)
Mistä näkee että siivooja pitää Minne kemisti menee kun haluaa Kun on möykkyinen tie, mitä kemisti sanoo?
työstään?
hampurilaisen?
- Hän siivoaa mielellään.

- Hessburgeriin. (you know, Hess’ - Katso eteeni.
Law)

Millainen on tyhjä siivouskomero?

Mikä päivä on kemistin lapsilla
Mistä tietää että blondin poikays- kun muilla on karkkipäivä?
tävä on kiinnostunut politiikas- - Kvarkkipäivä
ta?

- Mieletön paikka.
Mitä rumpuja kemisti soittaa?
- A-tomeja

- Hän pitää vaaleista.

koonnut Everwen

Viimeiset sanat
Harri Kinnunen:
”Oops, I did it again.”

Kaisa Ikäheimonen:
”Ryökäle! Kaipasin sinua aamulla.”
”Mä oon ollu sillä tavalla törkymöykky.”

Takako Karppinen:
”Jos te olisitte kaikki omenoita!”

Virpi Kiiskilä:

Tuula Siira:

”Mun tehtävä on tuhlata paperia, mähän oon täällä
töissä.”
”Ootteko te ongelmanuoria?”
”Mä oon muuten täydellinen ihmistuntija.”
”Mä en kuule enää normaaliäänistä puhetta ku
mä oon kymmenen vuotta huutanu historian luokassa.”

Sari Tapola:

”Ja toivottavasti en lue tätä Veitikasta.”

”Mika Aallolla on paremmat jutut.”

Marita Kylmälä-Palsola:

”Menetitte juuri neljä minuuttia elämästänne, ystävät hyvät.”

”Hei anteeks, olisko teillä karttakeppiä? Pitäis
vähän kurittaa noita lapsia.”

Pasi Piippo:
”Pejoratiiviset konnotaatiot ovat hyvin usuaalisia.”
”80-luvulla on monia luurankoja kaapissa.”

”Ottakaa tehtäväksi pelastautuminen Lyseosta.”
”On opittava hyväksymään itsensä sellaisena typeryksenä kuin on.”
”Kannattaa hankkia se kunto,
ettei ole puolikuollut, kun sen
vauvan saa. Se maraton

”Majavan häntä on tunnetusti kala, se on suomu- vähintään.”
peitteinen ja vedessä.”
”Teillä on kaksi vuotta aikaa
”Näettekö tonttuja ympärillänne? Ette! Ne ovat rappioryhmään. Rappioryhmään
kuulutte tekin.”
siis näkymättömiä!”
”Hankkikaa lapsia, muuten idiootit hankkivat niiArmi Väyrynen:
tä puolestanne.”
”Laivojakin on uponnut ja yks
”Siinä on viirupöllö, sen tuntee siitä että se on pöllö vaan valittaa että saksan kirja
ja sillä on viiruja.”
on tylsän värinen.”
”Se saa aikaan hengenlähtöä eli aiheuttaa vainau- ”Läpä. Läpä. Pistän pyykkipojan
tumista.”
suuhus, että oot hiljaa.”

22

Veitikka 2/06

Antti Rönkä:

Aino Teerikangas:

”Lyskalla on saatanan hyvännäköisiä kieltenopet- ”Tao Tao on pieni pandakarhu. Se ähisee koko ajan.
tajia. Eli Lyskaan vain.”
Miks niiden aina pitää ähistä? Esimerkiksi Maija
”Istu! Paikka! Anna tassua! Mulla on ﬁlosoﬁ avio- Mehiläinen: Iiääh! Iiih! Äääh!”
miehenä ja itsetuhovietti korkea.”
”Musta ois tullu saakelin hyvä vääpeli.”

Kysymykseen onko ketään potkittu pois lyseosta:
”Ei sillä tavalla, että vahtimestari olisi raahannut
kiljuvan ja sätkivän oppilaan ulos.”

”Olinhan mä kerran pidätettynä rajalla terroris”Sehän se tekee sen vääräksi ettei se tee sitä rahan
mista.”
takia...eiku tekeehän se sen rahan takia.”

Mika Aalto:

”Hanhillahan se on aina mielessä.”

”Jos huumeeton elämä on tämän novellin mukaista, niin tervetuloa huumeet!”

”Teidän kohtalonne jää vaivaamaan minua... no ”Kuka teistä pesee taipeet?”
hah.”
”Ne joilla on statusta saavat tehdä mitä tahansa.
”Tasan eivät käy onnen lahjat, tai Mikan lahjat. Viisaat ihmiset voivat tehdä mitä tahansa. Te ette
Sama asia.”
saa tehdä mitä tahansa. Miettikääpä sitä.”
”Tämä ei siis ole mikään bandidosin kerhojulkaisu, ”On örkkejä, jotka hiipivät pimeillä käytävillä. Siitä
paikallinen Veitikka.”
se kauhu syntyy.”
”Kun ei olla nähty tässä pitkään aikaan niin on Oppilas:”Opettaja, minulla on ruotsin kuuntelu
todellakin tuntunut että jotain oleellista puuttuu tiistaina, en pääse tunnnille.” Mika:”Toivottavasti
elämästä.”
kuuluu hyvin.”
”Huomasin tässä äsken, että unohdin valmistella ”Pituus on aina suhteellista.”
tunnin.”
Esittelee uutta muistitikkuaan: ”Tämä on vedenpi”Palautan teille esseet, jotka on kirjoitettu Bertolt tävä muistitikku! Tämän kanssa voi sukeltaa kymBrechtin Setsuanin hyvästä ihmisestä. Onneksi meneen metriin, tosin kuka haluaa sukeltaamuisse ihminen oli hyvä, sillä esseet eivät niinkään titikun kanssa kymmeneen metriin. Tämä kestää
olleet.”
myös tärinää ja heittelyä! Kun ostin tämän paketin
kuvassa oli ihminen, joka sortsit päässään...eiku...
”Eikö oo vähän eroa kaiholla ja kauhulla?”
sortsit jalassaan ja aurinkohattu päässä käveli
”Vuoden 2003 myydyin kirja...ja ehkä myös osteautiomaassa tämä muistitikku kaulassa. Herää
tuin.”
kysymys, mitä muistitikulla tekee autiomaassa.”
”Itku silmässä tullaan ulos kaupasta, nyt se Toni
”Suullisessa esityksessä täytyy itse sanoa josiellä maakuopassa saa rahaa.””Hessu Hopon hahtain.”
mo on minulle kauhean läheinen.”
Novellin hahmosta:”Siis sehän on ihan blondi.”

Everwen & Sanjam
& Aurora Rautio

