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Päätoimittajalta

Sisältö

Vaihde ykkösellä, virta päällä ja peilit ynnä muut
kunnossa. Me abit olemme hitaasti nostamassa kytkintä
ja suuntaamassa katsettamme toisiin oppilaitoksiin ja
uusiin taajamiin. Muistellessamme aikaa miltei kolme
vuotta sitten saattaa tuntua, kuin mikään ei olisi muuttunut. Tallaamme edelleen samaa shakkiruutulattiaa ja
pyörittelemme käsissämme kuluneita ruokalan puisia
tarjottimia päivästä toiseen.
Kolme vuotta sitten moni asia oli kuitenkin toisin. Tuutorointi ja ykkösten tutustuttaminen ihmisiin ja
lukioelämään oli vielä lapsenkengissään verrattuna nykyiseen järjestelyyn, josta tämän vuoden tulokkaat ovat
saaneet ensimmäisinä nauttia. Matikka- ja ﬁlosoﬁakerho
ovat ihan uusia juttuja, jotka toivottavasti vakiinnuttavat paikkansa lyseolaiselämässä ja viihdyttävät opiskelijoita vielä vuosia. Koulumme näkyy myös kartalla innokkaan SLL- aktiivisuuden ansiosta. Puhumattakaan
oppilaskunnan hallituksessa tapahtuneista muutoksista, joista merkittävin näyttää olevan vielä edessäpäin;
tavoitteena on jo ensi vuonna valita hallitus vaaleissa,
joissa jokaisella lyseolaisella on äänioikeus. Muutoksilta
ei ole säästynyt Veitikkakaan. Tässä numerossa on uusia
tuulia, raikkaita ideoita ja taustalla paljon idearikkaita
opiskelijoita. Heidän ansiostaan Veitikka on juuri tänä
syksyisenä kokeidenpalautuspäivänä sitä mitä se on: lukijoidensa näköinen, viihdyttävä ja monipuolinen koululehti.
Näyttää siltä, että lähdössä on upea vuosikerta toinen toistaan ainutlaatuisempia ihmisiä. Paljon jää myös
tekemättä, mutta se jää muiden opiskelijoiden huoleksi.
Me olemme jättämässä komeat jäljet tälle Lyseon shakkiruutulattialle. Tehkääpäs perässä! Teissä on nimittäin
oikeasti ainesta.
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Veittenterä
Veittenterä sivuaa Lyseon arkea.

1. Kahviautomaatti

6. Alternative – kunnallisvaalimainokset

Lyskalla hiippailevien vorojen mieltymykset näköjään soﬁstikoituvat vuosi vuodelta.
Kuka pääsi perille niiden sanomasta?
Ensin varasteltiin nahkatakkeja, sitten elektroniikkaa ja nyt sai elintärkeä kahvikoneemme 7. Hotti
kokea suuremmanpuoleisen kolauksen. Eikö
Bisketti – sukupolvi on näköjään lievästi
instant-kahvikaan ole enää pyhää?
”aikuistunut” ja ottanut uuden suunnan iltariennoilleen.

2. Piiri pieni pyörii

Vertailkaapa joskus MTV3:n ja Nelosen 8. ”En juhli”
sunnuntai-iltapäivän tarjontaa kouluelämään.
130-vuotisjuhlaansa viettävä koulumTässä ei nyt puhuta urheilusta. (Köydenveto- me juhlistaa merkkipäiväänsä riehakkaasti ja
kilpailuja harvemmin näkee tv:ssä)
näyttävästi.

3. Abikronikka

9. Drama

Jotta päättävä vuosikurssi saisi nimensä
Syksyn teatteriproduktio lupaa eksistennettiin. Parhaat toilailut palkitaan!
tialistista pohdintaa teemoinaan ihmissuhteet,
sota, rakkaus, politiikka ja ihmisten komplek4. Virallisuus
sisuus. Sinne siis.
Avril Lavigne sen aloitti, ja nyt trendi on
rantautunut jopa tänne perä-Pohjanmaalle, 10. Kymmenes kohta
opinahjoomme, joka on tunnettu asiallisista
Tässäkin numerossa se on sensuroitu kouoppilaistaan – siis opiskelijoistaan. Kravatti on lun hyvän opiskeluilmapiirin säilyttämisen
in.
vuoksi.

5. ”Sitä piru rakastaa,
joka sakset varastaa”
Mietelause kuvaamataitoluokassa
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Voiko lyseolaisuudesta parantua?
Heitä on joka puolella. Torilla. Rotuaarilla. Todennäköisimmin
vieressäsi lukemassa tätä juttua tällä hetkellä. Ennen lukion alkua he
olivat näkymättömissä. Kenestäkään
ei voinut olla varma. Kaikki tietävät
että he levittävät vaarallista tautia.
Se on pelottavaa myöntää mutta he
saivat sinutkin.
Sairautta esiintyy suurin piirtein suurien kaupunkien piirissä.
Latinankielinen nimi “Lyx Tubercus” kuulostaa vielä heppoiselta
mutta kansankielellä sanottuna sana
saa ihan uuden merkityksen ja aiheuttaa vilunväristyksiä.
Varhaisimmat kokemukseni
sairauden aiheuttamista muistoista
juontavat juurensa aikaan, jolloin
limsapullo tilattiin kännykällä automaatista ja ihmiset harrastivat
storytellingiä. Tuolloin oli synkkä ja
myrskyinen - No ei.
Oikeasti taivaalla oli muutama
pilvi ja aurinkokin helotti jostakin.
Olin tapani mukaan seikkailemassa kaupungin sykkivässä elämässä.
Yhtäkkiä tapasin entisen rippikoulukaverini ja aloimme vaihtaa
kuulumisia.
Vilkuilin
häntä koko keskustelun ajan hermostuneesti
peläten vain yhtä
kysymystä.
Nyökyttelin
ymmärtäväisesti hänen
puheilleen ja

yritin johdattaa keskusteluun erikoiseen säähän. Lopulta kerroin bussini
lähtevän ja valittelin poislähtöäni.
Mutta sitten se tapahtui. Käännyttyäni ja tepasteltuani muutaman
askeleen korviini osui kysymys kuin
bumerangin iskusta.
“Mihin kouluun sä muuten
pääsit?” Tätä olin pelännyt. “Lyseoon.” Vastasin hitaan empivästi.
Nostin hitaasti katseeni ja loin pelokkaita katseita ympäristöön: koko
elämä oli pysähtynyt. Ihmiset olivat
pysähtyneet. Jopa koiran virtsaamisakti oli jäänyt kesken. Sen pieni
kuono haisteli ilmaa ja tiesin mitä
se vaistosi: lyseolaisuuden! Tyttö
edessäni alkoi kirkua. Hän perääntyi hieman ja otti ensin varovia askeleita kohta juosten hullunlailla.
Ihmiset olivat huomanneet minut.
Eläkeikäiset ihmiset alkoivat lähestyä minua
lyöden samalla sateenvarjon varrella
käteensä tahdikkaasti. Huo-

masin että ympärilleni oli ilmestynyt
saarto. Nopeasti kävin läpi mahdollisuuteni.
Minulla oli vain yksi mahdollisuus: Lyseo. Otin suunnakseni Kajaaninkadun toivoen ettei olisi liian
myöhäistä. Nyt oli minun vuoroni
toistaa juokse henkesi edestä - toiminto. Ja niin tein. Vauhdissa avasin
reppuni ja kaivoin matikankirjani
esiin. Lähimmäs minua pyrkinyt
mummo oli rullaatorilla aivan takanani käsilaukku heiluen. Matemaattisten laskelmien sijaan kokeilin tähtäystaitojani. Mummo oli
pois pelistä. Lyseon portit näkyivät
jo. Kiihdytin tahtiani. Huusin ihmisiä sisäpuolella avaamaan oven. Hitaasti naristen rauta alkoi kääntyä.
Sen pienestä raosta pujottelin sisään
ja autoin muita työntämään porttia
takaisin paikoilleen. Me onnistuimme. Me todella teimme
sen! Porttien ulkopuolelta
pystyimme kuulemaan
vain murinaa ja epämääräisiä kirosanoja. Kaiken tämän keskellä
lysähdin maahan ja päästin
huokauksen:
taas yhdestä
koulumatkasta
selvitty.
Tämän tarinan
tarkoitus on vanhojen riparikavereiden välttämisen lisäksi
opettaa miten vaikeneminen
omasta koulustaan on kultaa.
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Tuhansien tapahtumien koulu
Sadat koululla vietetyt päivät eivät suinkaan ole samanlaisia. Koulun seinien sisään sulkeutuu satoja muistoja, pienempiä ja suurempia.
Toimituksemme keräsi sähköpostitse ikimuistoisimpia koulussa sattuneita tapahtumia niin koulun oppilailta kuin opettajiltakin. Tässä syksyisen kyselymme satoa.
”Muistan erään tapauksen 90-luvun
lopulta, joka kuvastaa Lyseon opiskelijoiden ahkeruutta. Eräs opiskelija oli
pohtinut keinoja tehostaa työskentelyään ja oli tullut siihen tulokseen,
että päivittäiset matkat asunnon ja
koulun välillä ovat ajanhaaskausta. Eikö olisi
tehokkaampaa olla koulussa 24 tuntia vuorokaudessa? Niinpä hän päätti kokeeksi yöpyä
koulussa. Hälytysjärjestelmän vuoksi yöpyminen ei voinut tapahtua sisätiloissa. Nuorukaisella oli kuitenkin sen verran reipasta urheilumieltä, että hän varustautui makuupussilla
ja kävi iltakymmeneltä makuulle Lyseon pihalle. Rehtori tunnisti aamulla kouluun tullessaan pihalla makaavan sikeässä unessa olevan henkilön Lyseon opiskelijaksi ja ravisteli
tätä hereille sanoen “Herätys. Koulu alkaa.”
Unenpöpperöinen opiskelija käänsi kylkeään
tokaisten “minulla on ensimmäinen tunti
vapaata” ja jatkoi unia.”
”Mieleeni on jäänyt joskus ykkösellä eli
lukuvuonna 2002 -2003 sattunut selkkaus.
Ruokalassa jotkut oppilaat olivat kuulemma tappaneet aikaa tekemällä tilataideteoksen tarjottimista ja maitopurkeista ruokalan pöydälle. Asiasta syntyi melkoinen
hulabaloo, jota villit juorut ja kuulutukset
vain voimistivat entisestään. Suuret taiteilijat jäivät arvoitukseksi, mutta ruokalan
valkealla taululla luki kuukausia ”Syökää
ihmisiksi, älkää sioiksi.”
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”Eräänä koulupäivänä luokanvalvojamme pitämä enkun tunti alkoi melkein tavallisesti: ”God morgon, sit ner, var så
god.” Hän opetti myös ruotsia. Heti kättelyssä luokkakaverini pyysi opettajalta kotiin
vietävää lappua, jonka muut olivat saaneet
edellisenä perjantaina. Opettaja lähti hakemaan lappua ja palasi sen kanssa reilun
viiden minuutin päästä. Hetken
kuluttua lappua pyytänyt oppilas
sanoi, ettei lappu ollut sama, joka
muilta oppilailta löytyi. Opettaja
katsoi hämillään tuomaansa lappua ja huomasi, että kyseisen lapun olisi pitänyt olla myös
meillä muilla, koska se olisi pitänyt palauttaa
seuraavana päivänä. Opettaja palasi takaisin
opettajainhuoneeseen ja viipyi nyt vielä vähän
kauemmin kuin edellisellä reissullaan. Laput
jaettiin meille muillekin, ja opettaja oli melkein
aloittamassa tuntia, kun lappua halunnut oppilas
rykäisi ja sanoi, ettei hänellä vieläkään ollut ihan
ensimmäistä lappua. Opettaja ei näyttänyt tajuavan tilanteen koomisuutta vaan kävi taas mutkan opettajainhuoneessa ja toi lapun mukanaan.
Sitten alkoi tunti: ”Okej, vi börjär nu. Ta sidan…
Mutta hetkonen, meillähän onkin englantia…”
Ja opettaja lähti neljättä kertaa saman tunnin aikana opettajainhuoneeseen. Luokka vääntelehti
naurusta, mutta opettaja ei tuntunut tajuavan mitään.”
”Muistan fysiikka 1:n opettajani Katja Komulaisen joskus maininneen innostuneensa opetuksesta niin, että rysähti selälleen matikanluokan
nurkassa olevaan syvään kuoppaan. Itse en ollut
todistamassa tapahtumaa, mutta tapauksen muistavat varmasti ne, jotka kyseisellä oppitunnilla istuivat.”
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Vaihtarit tutuiksi!

Julia Goetze is a 17 year old girl from Berlin, Germany.

Julia’s top 3 Germany
1) Discos, cafes and sights of Berlin
2) Connection between Germany and the countries
around it (for example in fashion and technology)
Tänäkin syksynä Lyseoon on rantautunut mon3) Culture
ta uutta vaihto-oppilasta. Monia varmaan kiinnostaisi
mennä juttelemaan uusille kasvoille, mutta henkisenä
kynnyksenä saattaa olla ujous ja (kuviteltu) kielimuuri. Julia’s top 3 Finland
1) Nature and silence of Lapland
Yritämme parhaamme mukaan helpottaa tilannetta esit2) The atmosphere between students and teachers
telemme teille 1. vuosikurssin vaihtareita, jotta rohkaistuisitte ja pääsisitte sujuvasti keskustelun alkuun! Tässä
3) Polar lights
on myös sopiva tilaisuus virittää kielitaitoasi lukemalla
Not so nice things in Finland: I don’t like cold
seuraavat englanninkieliset esittelyt.
weather and wind and that the days become dark so
early.
Julia Rumpff also comes from a big city in Germany, Munich. Julia’s mother is Finnish, so learning Finnish language wasn’t a problem for Julia she likes Finnish
even more than German. Let’s hear what Julia wants to
say about:
Germany: The best things in Germany are Munich’s shopping centres and the Alps, where you can
snowboard and hike. And Germany is in the middle,
so you can easily go where you want to: France, Spain
or Finland.
Finland: ”I like snow, Lapland and HIM. But I

Read about what our school’s exchange students think about
Finland

was surprised how many people here wear black clothes,
black hair, black makeup etc. I haven’t seen that in Germany.”
Moomins: “I have watched Moomins when I was
little, but that’s because my mother is Finnish. They are
not known in Germany.”
Next exchange student is from the other side of the
world: Mayuko Miyake from Hiroshima, Japan. She’s a
16 year old girl and she came to Finland this summer.
In Finland Mayoko likes beautiful nature and especially
Moomins (which are very popular in Japan). The best
things in Japan are Japanese food, animals and nature.
She said that she can’t ﬁnd any bad things in Finland,
but she doesn’t know should she believe or not what
Finnish people say about Santa Claus: that the real Santa Claus lives in Finland. Hmm?
The last exchange student is the gift of Argentina,
Agustin Cusa. Currently Agustin’s family lives in Bolivia, where he will return after this year. Agustin decided
to come to Finland because he thought this would be
an adventure of a lifetime. He is interested in the Nordic Countries and likes the idea of being away from his
home country for the whole year. In Finland he wants
to have fun, make new friends and learn as much Finnish as he can in one year. He can’t wait to be able to
communicate with the staff of Suomalainen Kirjakauppa. (Their English isn’t so good, trust us). Agustin is
exited about the wintter and thinks skiing will be fun.

Remember all, he hasn’t tried it yet. Agustin’s friends
are concerned that he won’t come to school at all in
the winter when it gets cold. At the moment –8 has
been too much for him. Agustin has discovered many
nice things in Finland. His “Top 3 Nice Things About
Finland” list contains pulla, sauna and the climate. He
couldn’t tell 3 bad things, but he might only be polite.
Though he has already had his share of the expensive
prices of Oulu. He also thinks Finnish people are shy
and suffers because “There is nothing to do in Oulu in
the evenings”. In the future Agustin is planning to start
studying geology in the University. He hopes that he
can come back to Finland some day.

Veitikan askartelunurkka esittää:

Tellervo-nukke
Ne ovat täällä! Nyt voi jokainen koulua kaipaava lyseolainen leikellä lehdestään ihanat opettajapaperinukkensa. Siis sakset kauniiseen käteen, nämä vekkulit nuket toimivat hyvänä piristyksenä pimeneviin iltoihin.
Idea! Voit myös suunnitella ja tehdä omia design-asuja nukeille.
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Miehen unelmia
- Se on niin kaunis, mies sanoo ja liu’uttaa kättään
punaisen urheiluauton konepellillä. - Oikea kaunotar.
- Ja mikä parasta, se on nyt teidän, myyjä sanoo
ja hymyilee maireasti. - On aina ilo asioida teidän kaltaistenne korkeaa hinta-laatu-suhdetta arvostavien liikemiesten kanssa. Toivottavasti näet teidät jatkossakin
liikkeessämme.
Mies ei kuule myyjän viimeisiä sanoja, sillä hän on
jo istahtanut kuskin paikalle ja nuuhkii lumoutuneena
uusien nahkaistuinten tuoksua. Mies huokaa onnellisena ja käynnistää auton.
- Ai-jai, kuka herätti pedon? Mies kuiskaa ja kuuntelee moottorin kehräystä. Hetken päästä hän avaa autostereot, säätää basson voimakkuutta ja ajaa kaupungin
hienoimpaan ravintolaan tapaamaan tyttöystäväänsä.
Tyttöystävä odottelee miestä jo.
- Hei rakkaani, tyttö huokaisee ja kapsahtaa miehen kaulaan.
- Hei, ota iisisti, beibi, mies sanoo hieman käheällä
äänellä.
- Mutta minulla on huonoja uutisia: minun täytyy
lähteä jo tänä iltana sinne Pariisiin. Ne soittivat sieltä
mallitoimistosta.
- Ei voi mitään, beibi.
- Tiesin että ymmärtäisit. Lupaathan mennä illalla kavereidesi kanssa baariin pitämään hauskaa meidän
molempien puolesta?
- Ihan mitä haluat.
Myöhemmin illalla mies on matkalla kaupungin
viileimpään baariin. VIP-korttiaan vilauttamalla mies
ohittaa kilometrin pituisen jonon ja saa osakseen sekä
ihailevia että kateellisia katseita. Sisällä hän suunnistaa
vakiopöytäänsä, jossa työkaveri naisystävineen jo odottaa.
- No mitä mies? Et ollu eilen palaverissa. Pomo on
aika hiilenä.
- Oli hieman muuta tekemistä, mies tuhahtaa ja
viittoilee naistarjoilijaa tuomaan hänelle tuopin.
- Selvähän se.
- Sinulla on tosi tyylikäs puku. Kunpa tuo meidänkin Reino osaisi pukeutua noin hyvin, vaaleatukkainen

naisystävä sanoo ja hymyilee miehelle.
- Sitä minäkin toivon, mies hymähtää ja iskee silmää naiselle.
- No nyt riitti. Ylös siitä! Työkaveri huutaa ja nousee.
- Mitä? Mies on ymmällään. Eikö kaveri nyt pientä
ﬂirttiä ymmärrä?
- Hoidetaan tämä ulkona. Ylös nyt siitä!
- Mitä?
- Että YLÖS!
Mies avaa silmänsä ja tajuaa naisen ravistelevan
häntä hartioista.
- Älä edes yritä nukkua! Autat mua nyt tän siivouksen kanssa!
- Mutta...
- Hiljaa! Nainen huutaa ja heittää miestä kumihanskoilla.
- Mitä minä näillä? Mies kysyy, vieläkin unisena.
- Siivoat. Aloitat vessasta.
Mies huokaa syvään ja venyttelee. Tervetuloa todellisuuteen.

Hammerklavier
Hän soitti minulle
kahdella tyhjällä sormellaan hän
ja monet muut.
Tuokio kumahtaa nurkka.
Minä haluaisin vain nauttia illasta.
Tämä on ilta.
Piano
jatkaa.

Ostoksilla varhain
Anteeksi, neiti.
Näytätte kalpealta nyt.
Titadidii datuu tuu buhuu.
Saanko luvan?
Kätensä irtosi
Miksi ei vuotanut
vaikka
oli niin täynnä

Bravo. Odotan
että lävitseni survaistaan.
kaunotar
Mikä orkesteri! Pim pam pum pam!
Ei. Älkää.

Tassuur, ma kut kut kut
Tsuura, ra ruti ruti rut.
Ne lauloivat kuin mädäntyneet
suomut jokaisessa ihmisessä
mutta se oli vain mitä näin.

Ja taas
oh, ah
olipa kerran
jug jug.
Rakkauteni
oi, oi
myrsky et hiljaisuu
riip riip
aika kuihti
kukat jotkuta.

Levyt
eivät
ole paikoillaan
kulta
ja hiuksesi
irtoavat päivä
päivältä.
Ne kasvavat yhä.
Kiire on.

Heräys
Yrymää
raisrois rae koisi pahe
Fertiina nanaana
ma muutama saana
saanko hiljaa.
Jälleen luokseni ja sitten naimisiin;
kärrymme ovat tiheät;
viidakosa
viidakosa.
Jätän tämän maailman
lähden jälleen koisimaan.

Onko tämä kamelinlihaa?
Oletko sormi suussa ulkomailla? Eikö kommunikointi ulkomaalaisten kanssa ota sujuakseen? Ei hätää! Keräsimme hyödyllisimmät fraasit kätevään minisanakirjaan, niin näppärään että voit kantaa sitä aina mukanasi!
Koskaan et tiedä missä tai milloin tulet seuraavia fraaseja tarvitsemaan.

Turkkia:

Bu dolmuş halikarnas diskodan geçer mi?
Meneekö tämä minibussi Halikarnas-diskoon?
Hey ahbap barda kafaları dağıtaım!
Mennään baariin ja juodaan lisää!
Bu başkent nazarlığı donu senin mi?
Ovatko nämä pahansilmä-bokserit sinun?

Hollantia:

Slechts een klein glas, alstublieft
Vain pieni lasillinen, kiitos.

Somaliaa:

Gacmaha madaxa saar!
Laita kädet pään päälle!
Masaska halkaan khatar miyaa?
Ovatko käärmeet täällä vaarallisia?

Ranskaa:

C’est du silicone, pas vrai?
Nuo ovat silikonia, eivätkö olekin?

Persiaa:

Cheghādr muhaie sināt ghāshānge!
Onpa sinulla komeat rintakarvat!
Italiaa:
Ahai pesār! Tānbakuie sib bāraie ghāliun davi?
Ti amo, mi vuoi sposare?
Hei poika! Onko teillä omenatupakkaa vesipiippuun?
Rakastan sinua, mennäänkö naimisiin?
Aia inja mosabegheie Kärpät āz televezion pākhsh
Le cameriere fumano proprio tutte?
mishe?
Polttavatko kaikki siivoojat täällä?
Näkyykö täällä Kärppien matsi telkkarista?
Vino es una cosa rimbombante.
Aia in gushte shotor hast?
Viini on hieno asia.
Onko tämä kamelinlihaa?
Latinaa:
Ye ashgali beine dāndunet gir kārde.
Catapultam habeo. Nisi pecuniam omnem mihi daSinulla on jotain vihreää hampaankolossasi.
bis, ad caput tuum saxum immane mittam
Minulla on katapultti. Anna minulle kaikki rahasi tai Espanjaa:
heitän suunnattoman suuren kiven päähäsi.
Siga a ese carro!
Tibi gratias agimus quod nihil fumas.
Seuraa tuota autoa!
Kiitos ettet polta.
Vamos al café delante del que vimos ayer ese burro.
Dolores capitis non fero. Eos do.
Mennään sinne kahvilaan, jonka edessä näimme sen
Minulla ei ole päänsärkyjä. Annan niitä.
aasin.
Semper ubi sub ubi!
¿Quiénes salen conmigo?
Käytä aina aluvaatteita!
Ketkä lähtevät kanssani?
Esto es entre tú y yo.
Arabiaa:
Tämä on sinun ja minun välinen asia.
Ana ayza aroh misr.
Haluaisin matkustaa Egyptiin.
Ana bahebek (naiselle), Ana bahebak (miehelle).
Rakastan sinua.

Saksaa:
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Nennt ihr das etwa Bier?
Kutsutteko tätä olueksi?
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Viimeiset sanat
“Mitä tästä on hyötyä?”
“Kantakaa kauniit vartalonne!”
“Pitäkää luunne ja läskinne!”
“Tätä voitte sitten harjoitella kotonakin isän tai äidin kanssa.”
“Allergeenejä on kaikkialla!”
-Aino Teerikangas
“Kuunnellaanpa eläinten ääniä.”
“Otetaanko sellainen pieni mahtava hiljaisuus?”
“Hänellä on mielessä jotakin pielessä.”
-Pekka Järviluoma
“Käytetään sanoja, jotka haisevat...”
-Mika Aalto 18.8.2004
“Saadan yhteys Pikku G:n ja maapallon ominaisuuksien välille.”
taa kuulua
-Risto Paso 8.9.2004
“Taas näitä drinkkilaseja, tai
AA:han koko porukka!”

Kaalimadon koti
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Hyvää joulua!

