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Päätoimittajalta
Tämän Veitikan ilmestyessä
eduskuntavaaleihin on enää vajaa
viikko aikaa. Vaalikampanjointi
on kiihkeimmillään – ehdokkaita
vilisee lehdissä, televisiossa,
radiossa, netissä ja kotikaupungin
kaduilla. Tuoreiden äänioikeutettujen postiluukuista on tipahtanut ilmoitus vaikutusmahdollisuudesta. Osa täysi-ikäisistä
lyseolaisista on kenties käynyt
piirtämässä valitsemansa numeron äänestyslippuun jo ennakkoon ja osa odottelee virallista
vaalipäivää.
Sopivan ehdokkaan etsintään
on tarjolla useita apuvälineitä.
Netin vaalikoneet ohjaavat ensikertalaista oikeaan (tai vasempaan)
suuntaan. Lyseolla on pidetty
kaksi vaalipaneelia ja erilaisia
tilaisuuksia järjestetään ympäri
maakuntaa vaalipäivään asti.
Harva on onnistunut piiloutumaan vaalimateriaaleilta, joita
sataa joka puolelta. Usein kaikki
tuntuvat lupaavan samaa: tasaarvoa, hyvinvointia, ympäristön
huomioonottamista, opiskelijoiden/vanhusten/lapsiperheiden/yksinhuoltajien/nuorten/
työläisten/työttömien aseman
parantamista ja niin edelleen.
Kun ehdokkaat yrittävät kiivaasti miellyttää jokaista potentiaalista äänestäjäänsä, esitteiden
teksteistä on hankalampi löytää
eroja kuin yhtäläisyyksiä. Eroja
kuitenkin on, ja niiden etsiminen

on lopulta vaivan arvoista. Jos
jättää äänestämättä, antaa jonkun
toisen päättää puolestaan.
Vuoden ensimmäinen Veitikka
on kevyesti vaaliteemainen. Uusi
päätoimittaja kiittää kaikkia
juttunsa enemmän tai vähemmän
ajoissa perille toimittaneita tai
muulla tavoin lehden tekemiseen
osallistuneita. Erityiskiitokset
Veitikan ansioituneelle, eläköityvälle taittaja Antti Kivirannalle sekä avuliaalle ex-päätoimittaja Tiina Rannolle. Onnea
ja menestystä abeille suureen
koitokseen ja ka i k in puol in
menestyksekästä kevättä meille
Lyskan penkkejä kuluttamaan
jääville!

Noora
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VeitTenterä
1. COFFEE HOUSEEN EUROILLE

6. JANISTA (MATIN KAUTTA) JAAKKOON

Hyvästi Bisketti, tervetuloa Coffee House!
Lyskalaiset ovat löytäneet uuden rakkaan:
Amarillon viereen noussut, S-yhtymän omistama Coffee House on tullut ja valloittanut
kahvinjanoisten lyskalaisten sydämen. Oulun
uudella kahvilalla on vastustamaton tarjous:
aamuisin klo 8-10 kaikki kahvit lähtevät eurolla
mukaan. Älä enää ihmettele, mihin lyskalaiset
ryntäävät ensimmäisellä välitunnilla.

Jani jätti Lyskan jalkapalloviheriöiden kiilto
silmissään. Vuoden alkuun Ainon poika tuli ja
kohahdutti wanhoja: kiharapäinen ja tanssitaitoinen Matti sai yhden jos toisenkin lyseolaisneidon ja -herran senssit sekaisin parin
viikon ajan. Nyt Jaakko pitää valtaa, ja lyseolaiset saavat nauttia selkeästi kirjoitetuista
sähköpostiviesteistä, joista ei löydy yhtään...
ylimääräistä... pistettä. (Kiitos, Jaakko.)

2. SOHVAT

7. KESKISORMI

Kiitos ja ylistys IB:n Veteraaninkadulta
lähtemiselle, sillä tuulahdus Kasarmia tuntuu
Lyskalla nyt pehmoisina, tummanvihreinä
sohvina, joilla voi jatkaa läksyjen takia lyhyiksi jääneitä yöunia tai muuten vain kasailla
kavereiden kanssa (tai paeta kovia auditorion
kidutuspenkkejä).

Kokeen tekeminen juhlasalissa voi jo sinänsä
olla hermoja raastava kokemus, mutta koitapas tehdä se herra Aleksis Kiven rintakuvan
valvovan silmän alla - etenkin, kun kuuluisista
viimeisistä sanoistaan tunnettu miekkonen
nojaa käteensä keskisormeaan pikku lyseolaisparoille näyttäen.

3. MONITOR GOING TO SLEEP

8. RUOKALA

Lyskan toimivat videotykit voi laskea yhden
käden sormilla. Sen sijaan ystävämme iibeeläiset ovat saaneet käyttöönsä uutuuttaan
kimmeltäviä laitteita, joiden hienoutta opettajamme täällä kansallisella puolella jaksavat ylistää samalla yrittäen saada tekstiä
näkymään ”Clean the air filter.” -ilmoituksen
alta.

Helmikuun puolivälin tienoilla ruokalassa
mahtuu taas hengittämään, kun noin yksi
kolmasosa oppilaskunnasta poistuu Lyseon
tiloista ja jää sen sijaan päivittäin neljän
seinän sisälle oppikirjojen ja kirjoituksiin
kertaamisen ihmeelliseen maailmaan - tai
sitten ei. Joka tapauksessa, valta on nyt
wanhojen.

4. VAATIMUS

9. VÄLIPALA

Lastentarhassakin se tiedetään: kirkkaat
värit ja piristävät kuvat kasvattavat opiskelumotivaatiota ja helpottavat oppimista. Siksipä
tunnemmekin vastuuksemme vaatia jo tässä
vaiheessa, että lukuvuoden 2007-2008 opintooppaan kanteen valitaan aivosoluja mukavasti
aktivoiva, värikäs ja pirteä kuva, joka motivoi
ottamaan jokalyseolaisen Tärkeimmän Vihkosen esille useammin ja kehittelemään vielä
täydemmän ja mielenkiintoisemman lukkarin
joka jaksolle.

Viimeisellä välitunnilla on nyt mahdollisuus
nauttia ruokalassa terveellistä välipalaa, joka
auttaa jaksamaan ja pitää aivot virkeinä. Vai
käykö sittenkin niin, että opiskelijat vallan
innostuvat leivänsyönnistä eivätkä enää mahdu
kulkemaan ovista?

5. SENSUROITU
Edelleenkin: pitääksemme pienten ja pienempien lyseolaisten mielenkiinnon koholla.

10. PIKKU KAKKOSEN POSTI
Penkkareissa abit lopulta muistivat minne
lähettää hakukirjeensä:”Postilokero Kolme
neljä seitsemän, kolme kolme satayksi Tampere
kymmenen!”

Ka ja Sanjam (ja Kostaja-Abi)
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Alea iacta est!
Kuten naskali sujahtaa lumeen,
liitää toisen kynä paperilla. Korvasi
eivät voi välttyä ääniltä takavasemmalta, missä jonkun leuat nauttivat
särvintä. Ne ovat kuin kuiskauksia, mutta kuulet ne silti kyllin
vahvasti. Edessä sinua vahtaavat
kaksi kiintopistettä, jotka kertovat kyllä, minne sinun oikein
pitäisi katsoa. Kuka oikein olet?
Tuleva ylioppilas? Tabula rasa, tyhjä
taulu. Osoita kypsyytesi, osoita
kypsyytesi.  Sitähän he tahtovat,
herrasväki katsomossa, YTL.  Pari
menetettyä pistettä, ja tavoitteesi
on liian kaukana. Näin kirjoituksissa.  Kuvittele sitten itsesi tulevaisuutesi pääsykokeissa arvosanaa
pidemmän arvion kanssa, kuten
tämä tässä alla.

aivan arvoton tulemaan osalliseksi
Akatemian kansalaisuutta. Olavus
Resanderin kohdalla Avellanin
ruusuinen kaunopuheisuus on jo
varsin nurinkurinen, sillä ilman
kohtuuttomuutta ei hän voisi sanoa
Resanderia vallan arvottomaksi
otettavaksi Akatemian kansalaisten
piiriin. Arvioitavien joukossa oli
toki kelpo poikia, nykyään myös
tyttöjä.

Mathias ei opiskellut koskaan
yliopistossa, vaan eli talonpoikana,
Daniel erosi vuoden päästä ja alkoi
apteekin pitäjäksi ja Olavus pääsi
Mikkelin kappalaiseksi. Vuoden
1934 Suomen Kuvalehden numerossa
22 tohtori Lauri Tudeer pohtii oliko
armon järkevää käydä oikeudesta
kahden edellisen kohdalla. Kovas”Viran puolesta olen jo toistami- ti tuntuu tohtori vihjaavan, että
seen tutkinut nuorukaista Mathias opetus meni hukkaan ja dekaani
Enckell ja vaikka nytkin tuskin oli liian sinisilmäinen.
voin välttää arvostelemasta hänen
Parempi niin, että ar vosanat
tietojensa määrää kovin heikoksi ja
itsessään eivät määritä ihmistä,
melkein puuttuvaksi, niin kumminvaan sanat ja teot. Vispilänkaupaskin arvelisin sen ehkä siinä määrin
ta ministerin kanssa voi julkaista
lisääntyneen, että katsoisin, että
kannet tai nukkua Isossa Veljessä,
jollain tavoin jo kumminkaan ei
mutta kyllähän se rehtoria lämmitolisi vastoin oikeutta, jos hänet
täisi, jos joku sen matikan kirjoitotetaan akateemisten kansalaisten
taisi. Qualis rex talis grex, millaipiiriin”, kirjasi dekaani Johannes
nen kuningas, sellainen kansa.
Henricus Avellan ylös toukokuun
Ja lisäisikö rehtori vielä, että
ensimmäisenä päivänä vuonna
una hirundo non facit ver, ei yksi
1815 Turussa.  Oman arvionsa sai
pääskynen kevättä tee.
myös nuorukainen Daniel Masalin,
jonka puutteellisista kreikan ja Arpa on heitetty!  
latinan kielen taidoista huolimatKarvavarvas
ta dekaani kuvaa, ettei hän ole
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Kuuntelemisen kivuliaisuus,
keskittymisen kamaluus
- Erään kokelaan aatokset saksan yo-kuuntelua edeltävänä iltana

Silloin tällöin ihmisen elämässä vastoinkäymiset esiintyvät erityisen konkreettisissa
muodoissa: bussi tulee 15 minuuttia myöhässä 30 asteen pakkasella, äiti ei annakaan
viikkorahaa, yo-kuuntelun tajuaa olevan seuraavana päivänä.
Erityisesti viimeksi mainittua epäonnisuutta tuntuu olevan nyt liikkeellä. En siis
usko olevani ainoa, joka on viimeiset viikot pähkäillyt, miten tuohon vakaan varmasti
lähenevään koitokseen, siis yo-kuunteluun, voisi parhaiten valmistautua. Läpikäymiini tunnetiloihin on kuulunut lievä paniikki ja sanastojen kertaus pari viikkoa ennen
kuuntelua, silkka tympääntyneisyys ja välinpitämättömyys edeltävänä viikonloppuna,
ja jokseenkin epätodellinen tunne näin edellisenä iltana. Mielessäni vaeltavat ajatukset
siitä, mitä kaikkea olisin voinut tehdä valmistautuakseni paremmin: Internet, elokuvat
ja TV ovat (olisivat…) varmasti mainioita keinoja harjoittaa kielitaitoa ja mahdollisesti
myös sitä kaivattua kuullunymmärtämiskykyä.
Pintaan nousee myöskin tyytymättömyys koemuotoa kohtaan. Kuka nyt oikeasti voi
istua ja kuunnella keskittyneesti 45 minuuttia? Eikö olisi tärkeämpää testata vähän
oleellisempia kielitaidollisia kykyjä, kuten puheen tuottamista? Jos yo-kokeessa olisi
suullinen osio, menisi koe toisaalta ainakin minulta kaiketi huonommin kuin nykyisessä koetyypissä. Haluaisin kuitenkin saada huonot pisteet sellaisessa asiassa, jota
kannattaisi osata.
Kuuntelussa on kiinni yksi kolmasosa kokonaispisteistä, näin ainakin A-saksan
kohdalla. Pessimistinä muotoilisin kyseisen faktan siihen muotoon, että kuuntelukokeessa on mahdollisuus menettää kokonaiset 1/3 maksimipisteistä. Melkoisen paljon,
sanoisin.
Kuuntelukokeen vastustaminen lienee kohdallani kuitenkin enimmäkseen kritiikin
syytämistä väärään paikkaan. Mikä oikeasti pännii yo-kuuntelussa on se sama asia,
joka pännii noin ylipäätään kaikenlaisissa koetuksissa. Nimittäin se, että oma menestys
on itsestä kiinni. Kuuntelun pärähtäessä pyörimään kyse ei näet ole taistelusta ”minä
vs. YTL”, ei edes ”minä vs. kuuntelunauha”, vaan ”minä vs. minä”. Ja tämän taistelun
pituuskaan ei itse asiassa ole se nauhan ohjepituus (45 min) vaan koko se ajanjakso
tähän päivään asti, joka alkoi silloin, kun minä pienenä viitosluokkalaisena avasin
saksan oppikirjan ensimmäistä kertaa. Jos olen opiskellut tarpeeksi ahkerasti nämä
vuodet, menestyminen on todennäköistä myös niinkin tympivässä kokeessa kuin yokuuntelu.
Seuraava pisteidenmenettämistilaisuus a.k.a. kirjallinen osio  järjestetään onneksi
vasta maaliskuussa. Toivottavasti me kokelaat olemme siihen mennessä toipuneet
kuuntelemisesta, kuuluvuudesta tai vaikkapa kuulumattomuudesta.

Vimma W
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Etsitään y mmärtäjää,
tositarkoituksella
Pojat ja ty töt, pian on
maaliskuu ja uudet eduskunt av a al it neljä n v uoden
rauhan jälkeen. Passiivisen
ja saamattoman nykynuorison on aika ottaa valta
kauniiseen käteen, löytää
sisäinen yhteiskuntavaikuttajansa ja rustata paikallisessa äänestyslootassa
oman ehdokkaansa numero
paper ille. Pol it i i k ka on
vakava asia, joten ehdokkaan löytäminen ei ole mitä
tahansa sunnuntaivirikettä
televisiota katsellessa (tosin
televisiostakin ehdokkaan
voi löytää, mutta toivottavasti ei sentään tv-visailuista).
Nykyajan nuorelle korvaamatonta apua tarjoaa internetin ihmemaailma. Netti
tarjoaa useita eri versioita
vaalikoneista, joissa vastataan poliittiseen ystävällismieliseen kehotukseen
yksimielisyydestä (tai sen
puutteesta) riippuen. Tämän
jälkeen eteensä saa joissakin määrin paikkansapitävän listan ehdokkaista,
joiden kanssa on samalla
aaltopituudella. Vaalikoneiden huonona puolena
tosin on listat antiehdokkaista (keksin juuri uuden
sanan, huomasittehan),
joiden vastaukset toimivat
viihdyttävänä provokaationa. Tämä taas vie huomion
pois varsin vakavasta ja
tärkeästä prosessista häiriten päätöksentekoa. (Mutta
kun tämä äijä lainaa täällä

Eino Leinoa vastatakseen maaliskuun suurta h-hetkeä
kuntaliitoskysymyksiin!)
pakkasessa tutisevia ehdokkaita on myös nähtävillä
Mediantarkkailu auttaa esimerkiksi Rotuaarilla tai
myös ehdokkaan etsinnässä. torilla. Visuaalisen puolen
Varsinkin YLE tarjoaa jatku- lisäksi tarjolla on usein
valla syötöllä vaaliaiheista myös ilmaista hernerokkaa,
ohjelmaa. Toisena puolena kahvia, sympatiaa ja ympärimediassa on tilanteeseen pyöreää verbaliikkaa.
sopivat skandaalit ja sosiaaJos politiikka ei kuitenlipornahtavat haastattelut. Odotettavissa on siis k a a n lopp uje n lopu k s i
suuria keltaisia lööppejä, k i innosta sukupuol iel ijotka toitottavat vaihtoeh- menkään vertaa, niin pidä
toisesti joko naispuolisen mielessäsi, että Tex Willer
edustajan äitiyden onnea ja Aku Ankka ovat jo vitsei(esimerkiksi!) tai edusta- nä vanhentuneita. Joten
japaikan lähes varmista- seuraavan kerran, kun seisot
neen vaikuttajan hämäriä piilossa äänestyskopissa
bisneksiä alamaailmassa. ja mietit, mitä hervotonta
Takuuseen en mene, mutta tällä kertaa saisi aikaisekperinteisiin tämä kuuluisi. si, ajattele, mihin oikeasti
Tosin astetta parempitasois- hyödylliseen olisit senkin
ten (lue -> värittömämpien) ajan voinut käyttää. Kun
sanomalehtien sivuilta voi kerran koppiin asti olet
yleensä löytää jopa asiallista saanut itsesi hilattua, on
ja mielenkiintoa herättävää sama vääntää lapulle jokin
keskustelua tämänhetkisistä numero. Huumoriäänestämikysymyksistä.  
sessä ei ole mitään hassua ja
hupaisaa, vaikka joku niin
Jos tahtoo saada kunnon joskus väittikin.
lähituntumaa potentiaal iseen ehdokkaaseensa,
E lät demok raat t i sessa
se on mahdollista useam- valtiossa, halusit tai et.
missa paikoissa. Vaalien Sinulle on jaettu pieni pala
alla puolueet ja ehdokkaat valtaa, joka sellaisenaan
järjestävät jos jonkinlais- on melko mitätön, mutta
ta tilaisuutta, paneelikes- kaikki, mitä sinulla nyt
kustelua ja jutustelurupea- tähän hätään on. Ole hyvä
maa, joissa voi itse tivata ja käytä sitä.
ehdokkaiden kantaa tiukoin
Kirjoittaja on naispuolikysymyksin. Jos keskustelu
politiikasta ei kiinnosta, nen, vasemmalle kallistuva,
myös säätila on kohtuulli- uskonnoton, puita halaava
nen puheenaihe (siitä saa sekä ihmisoikeuksia kannatältsin makeen aasinsillan tava humanistihippi. Antakaa
ilmastonmuutokseen). Ennen anteeksi.

Eliene
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Kahviloidemme salaiset
piilopaikat
Oulua on syytetty huonosta kahvilakulttuurista. Sen tasosta voidaan olla montaa mieltä,
mutta joka tapauksessa mahdolliset puutteet
eivät johdu kahviloidemme määrästä, sijainnista tai tasosta. Oulussa on useita hyviä
kahviloita, mutta niiden olemassaoloa ei aina
tiedosta. Veitikan vertailu Oulun kahviloista
käsittää ne keskustassa sijaitsevat kahvilat,
jotka toimittaja äkkiseltään muisti. Syvät
pahoittelut unohdetuille kahviloille. Syvät
pahoittelut myös kahvinjuojille kahviloiden
kahvitarjonnan vähäisestä huomiosta.  Toimittaja ei itse juo kahvia. Kahvilat esitellään siinä
järjestyksessä, missä toimittaja ne muisti.

Nimi: Bisketti
Sijainti: Rotuaarin pallon vieressä. Hyvä ja
keskeinen.
Kahvikupin hinta: iso 1,50 e, pieni 1,20 e
Syötävät: Runsas valikoima sekä suolaista että
makeaa. Mm. sämpylöitä, pizzaa, karjalanpiirakkaa sekä erilaisia kakkuja ja leivoksia.
Muutamaa makua jäätelöä.
Sisustus ja tunnelma: Bisketti on tunnelmaltaan selkeästi jakautunut kahteen osaan:
etuosa kassoineen on meluisampi ja ahtaampi,
kun taas takaosa kauniine ikkunoineen on
selkeästi rauhallisempi. Sisustus on pelkistettyä eikä herätä huomiota. Pääasiassa käytetään
tummanruskeaa ja sinistä. Erityismaininnan
ansaitsevat kauniit siniset verhot.
Erikoista: Paljon erilaisia isoja ja halpoja
pullia.
Sopiva tilanne pistäytyä kahvilassa: Ystävien
tapaaminen kaupungissa.

Sisustus ja tunnelma: Valoisa ja avara. Leikkokukkia, kattokruunuja ja raikkaita punaisia
tauluja. Kahvilassa on vaihtuva taidenäyttely.
Erikoista: Aamuisin klo 6.45-10.00 on tarjolla
puuroaamiainen ja klo 10.30-14.00 vaihtuva
keittolounas.
Sopiva tilanne pistäytyä kahvilassa: Aamulla
tai aamupäivällä kahvilan ollessa valoisimmillaan.
Nimi: Coffee House
Sijainti: Amarillon vieressä Rotuaarin tuntumassa. Keskeinen paikka.
Kahvikupin hinta: 1,70 e (S-etukortilla 1.50
e)
Syötävät: Valikoima aika niukka, mutta
houkutteleva. Joukossa on sekä suolaista että
makeaa.
Sisustus ja tunnelma: Tummanharmaat nojatuolit näyttävät erityisen houkuttelevilta. Myös
punaiset tuolit on pehmustettu. Pöydillä olevat
tuikut sopivat hyvin romanttiseen hämärään.
Tumma ja tyylikäs sisustus.
Erikoista: Ennen klo 10.00 kaikki kahvit
mukaan eurolla.
Sopiva tilanne pistäytyä kahvilassa: Romanttiset treffit.
Nimi: Robert’s Coffee

Sijainti: Viman yläkerrassa. Samassa tilassa
kauppojen kanssa.
Kahvikupin hinta: 2 e
Syötävät: Erilaisia muffinseja ja leivoksia sekä
useita makuja jäätelöä.
Sisustus ja tunnelma: Korkean katon ansiosta
Nimi: Café Saara
erittäin avara. Pöytien materiaalit, kasvit ja
Sijainti: Kaupungintalolta hieman Tuomiokir- terassimaisuus saavat asiakkaan tuntemaan
kolle päin. Lähimpänä lyseota.
olevansa ulkona. Jotenkin keskieurooppalaiKahvikupin hinta: 1 e
nen.
Syötävät: Paljon kakkuja ja leivoksia. Myös Erikoista: Kahvia on mahdollista ostaa myös
suolaista syötävää, kuten patonkeja ja wrappe- kotona tehtäväksi. Paljon erilaisia lehtiä.
jä.
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Sopiva tilanne pistäytyä kahvilassa: Hengähdystauko shoppailun lomassa.
Nimi: Kahavila Oulu
Sijainti: Anttilan vieressä.
Kahvikupin hinta: iso 1,70 e, pieni 1,40 e
Syötävät: Ei kovin suuri valikoima. Sisältää
sekä suolaista että makeaa.
Sisustus ja tunnelma: Lasiseinät tekevät tilasta
avaran, mutta samalla tuovat sen osaksi ihmisvilinää. Sisustuksessa on käytetty violettia,
sinistä ja vihreää. Violetit tuolit on pehmustettu. Ei kovinkaan tunnelmallinen.
Erikoista: Monen makuisia pirtelöitä 3 e/kpl.
Irtokarkkeja 6.95/kg.
Sopiva tilanne pistäytyä kahvilassa: Pirtelöhimo.
Nimi: Katri Antell
Sijainti: Keskeisellä paikalla Rotuaarin pallon
vieressä.
Kahvikupin hinta: 1,70 e
Syötävät: Laaja valikoima herkkuja. Suolaista
syötävää on monipuolisesti verrattuna joihinkin muihin kahviloihin.
Sisustus ja tunnelma: Kahvila on pieni ja
kodikas. Vanhahtavat tapetit ja mustavalkoiset kuvat tuovat mieleen mummolan. Väreinä
käytetään eniten valkoista ja vaaleanruskeaa.
Erikoista: Vaaleaa ympäristöä piristävä punainen hauskanmuotoinen nahkasohva.
Sopiva tilanne pistäytyä kahvilassa: Nostalgian kaipuu.
Siispä on aika lopettaa itsesäälissä märehtiminen ja alkaa laajentaa Oulun kahvilakulttuuria! Ylitä itsesi ja kokeile kahvilaa, jossa et ole
koskaan ennen käynyt. Elämä on seikkailu.

Ellu
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Nuorta verta			
eduskuntaan?
STOP sinä, joka täytät
18 vuotta viimeistään
18. maaliskuuta! Miten
aiot käyttää arvokkaan
äänesi eduskuntavaaleissa – vai käytätkö
sitä lainkaan? Saako
ä ä nes i n a i nen v a i
mies, nuori vai vanha?
Onko ylipäätään järkeä
antaa ääntään nuorelle
ehdokkaalle – eiväthän he mitään osaisi
eduskunnassa! Va i
osa i sivat ko? Tä ssä
kuusi Oulun vaalipiirin nuorta ehdokasta
kertoo omista vaaliteemoistaan ja syistä,
miksi eduskuntaan
pitäisi saada nuorta
verta. Mitä mieltä sinä
olet?

Kysymykset:
1. Miksi mieluummin
nu or i k u i n v a n h a
ehdokas?
2. P y s t y y k ö v a i n
muutaman vuosikymmenen elänyt oikeast i va ikuttamaan
eduskunnassa?
3. Miten parantaisit
Suomen nuorison oloja,
jos pääsisit Arkadianmäelle?
4. Viesti nuorille, jotka
saavat nyt äänestää
ensimmäistä kertaa.
5. V ies t i nuor i lle,
jotka saavat äänestää
vasta neljän vuoden
päästä.

Silla Kakkola, 22,
Vasemmistoliitto:
Muutos t a e i s a ad a
aikaan äänestämättä
jättämällä.
Vaaliteemat: Opiskelijoiden toimeentulo
ja hyvinvointi turvattava. Pätkätyöläisille paremmat työolot.
Suomeen ei kuudetta
ydinvoimalaa. Natojäsenyydelle ehdoton
ei.
1. Nuori tietää mitä
on el ä ä nuor uut t a
tänä päivänä. Vanhat
ehdokkaat ”ovat olleet
nuoria joskus 40-50 v.
sitten”.
2. Kyllä. Hänkin on
kerä nny t itselleen
elämänkokemusta,
jonka avulla voidaan
edesauttaa päätöksiä, jotka ovat meidän
nuorten tulevaisuuden
tuki ja turva.
3. Voin ajatella ajavani seuraavia asioita
eteenpäin ja tehdä
työtä seuraavien asioiden puolesta. Nämä

ovat ni itä unelmia
ja päämäär iä, joita
minun poliittisessa
ajat u sma a il ma ssani on: opintotukeen
15%:n korotus, alle
20-vuotiaiden yksinasuvien opiskelijoiden
vanhempien tulojen
vaikutus opintotukeen pois, nuorillakin
mahdollisuus pysyviin,
oikeaa palkkaa maksaviin työpaikkoihin,
nuor ille vapaata
kaupunkitilaa levittää
tietoa omista tapahtumistaan, järjestää
kulttuuritempauksia
ja ihan vain hengata
ilman markkinavoimien jatkuvaa läsnäoloa.
4. J o s e t t e k ä y t ä
äänioikeuttanne, joku
muu varmasti tekee
sen teidän puolestanne. Muutosta ei saada
aikaan äänestämättä
jättämällä.

5. Odottaminen palkitsee, käyttäkää tulevat
neljä vuotta hyväksi ja tutustukaa eri
poliittisiin nuorisojärjestöihin ja puolueisiin. Ottakaa asioista
selvää, jotta olette
valmiita kantamaan
kortenne kekoon asioiden puolesta, jotka
ovat teille tärkeitä!

Kerttu Hakala, 26,
Vihreät:
Real isteja on jo
liikaa!
Vaaliteemat: Joukkoliikenne ja energia,
opiskel ijat, kansala i sva i k ut ta m i nen
ja tietoyhteiskunta.
1.  Eduskunnan pitäisi edustaa kansaa,
mutta sen keski-ikä
on paljon korkeampi kuin kansan. Nuoret
eivät aja vain nuorten
asioita, vaan meitä
kiinnostaa tulevaisuus, koska meidän on
katseltava maailmaa
vielä vuosikymmenten
päästä!
2. Y hteistyök yk y iset i h m i set, joill a
on s el k e ä k ä s it y s
oikeasta ja väärästä, pystyvät vaikuttamaan. Väittäisin,
että nuorista löytyy
vähemmän inhorealisteja kuin vanhemmista, ja inhorealismilla
taltutetaan vähäkin
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vaikuttamisen halu.
Kyllä, nuorikin pystyy
vaikuttamaan.
3. Opintorahan korottaminen on yksi päätavoitteistani. Haluan
lisätä tukea järjestötoiminnalle, katsoa,
e t t ä nu or i s ol a k i a
totellaan (eli nuoria
k uu nnellaa n heitä
koskevassa päätöksenteossa) ja että koulu
a nta a hy vät evä ät
maailmaan.
4. Onnitteluni! Käytä
mahdollisuus hyväksesi. Täydellistä ehdokasta et ehkä löydä,
mutta älä anna muiden
äänestää puolestasi.
5. Äänestäkää nuorisovaaleissa. Seurailkaa
puolueiden lupauksia
ja pitäkää ne mielessä seuraavia vaaleja
varten. Osallistukaa
ihmeessä oppilaskunnan toimintaan, järjestöjen puuhailuihin
ja maailmanparantamiseen!
Enni Vainionpää, 23,
Suomen Kristillisdemokraatit:
Nuoria viemään eteenpäin nuorten asioita.
Vaaliteemat: Opiskelijoiden aseman parantaminen, toimivien
terveydenhuoltopalvelujen turvaaminen,
nuor ten perheiden
tukeminen

Suomi on tulevaisuudessa.
5. Tutustukaa puolueisiin ja ehdokkaisiin.
Muodosta kaa om ia
m iel ipiteitä. I sä n,
ä id i n ta i mummon
kannattama puolue ei
välttämättä vie eteenpäin sinulle tärkeitä
asioita.
1. Nuoria tarvitaan
eduskuntaan viemään
eteenpä in nuor ten
asioita. Tällä hetkellä
nuoria kansanedustajia on vähän. Sen
vuoksi nuorten asiat
ovat eduskunnassa
”unohtuneet”.
2.  Pystyy. Esimerkiksi
äänestyksissä nuori voi
itse valita äänestääkö
esimerkiksi opintor a h a n korot u k s e n
puolesta va i sitä
vastaan.
3. Olisin puhumassa
tarmokkaasti opintorahan ja vapaan tuloraja n sekä opi ntorahan lapsikorotuksen
puolesta. Haluan myös
tehdä töitä esimerkiksi
nuorten mielenterveyspalveluiden paremman
saatavuuden puolesta.
4. Politiikka vaikuttaa jokaisen ihmisen
elämään kehdosta hautaan saakka.
Ä ä nes t ä m äll ä voit
vaikuttaa elämääsi ja
siihen minkälainen

Sami Kilpeläinen, 29,
Suomen Keskusta
Junttapolitiikan aika
on ohi!
Vaaliteemat: Alueiden
ja ihmisten tasa-arvon
parantaminen. Opintotukien ja perhe-etuuksien tason nosto.
1. Us k o t k o, e t t ä
vanhat tietävät tai
muistavat vielä opintotukien riittävyydestä,
pätkätöistä tai lasten
korvatulehduksista?
Yhteiskunta ja ajat
muut t uv at, mut t a
muuttuuko päätöksenteko? Jos tämän
päivän arvot ja elämän
realiteetit halutaan
p ä ä t ök s e nt e k o on,
tar v itaan er ila ista
näkemystä ja ihmisiä,
jotka eivät ole eläneet
va i n va k it u i si ssa
työsuhteissa ja asuntolainattomina omistusasunnoissa. Ei nuorten
asiat etene, kun nuoria
ei ole päättämässä.
2. Eduskunnassa tarvitaan yhteistyötä ja
kykyä tuntea kuinka

järjestelmät toimivat.
Politiikka on kiinni
ta hdosta ja myös
äänestäjien v iestin
voimasta. Uskon siis
nuorten vaikutusmahdollisuuksiin!
3. Pyrkisin edesauttamaan vakautta ja
nuorten arvojen esille
nostoa päätöksenteossa. Käytännössä tämä
tarkoittaisi sosiaalietuuksien korjaamista, työpaikkojen
synnyttämistä tasaisemmin eri maan osiin
ja edullisten kulkuyhteyksin saamista
ja turvaamista lentoja junaliikenteessä.
Nuortenkin elämässä
pitäisi olla varmuus
tulevaisuudesta, ettei
aina tarvitsisi pelätä,
mitä huominen tuo
tullessaan.
4 . Va a l e i s s a S i n ä
v a i k ut at m a a m me
asioihin, vauhtiin ja
suuntaan. Toki sen
voivat puolesta si
tehdä ERKIT, JORMAT

Veitikka 01/07 • 12
JA ANNIKITKIN, nuo
letkeät Swinging Blue
Jeans-musaa kuuntelevat kesk i-ikä iset
rahastosijoittajat junttaamalla kuten
tähänkin saakka.
Äänestä vaihtoehto
nykyiselle äijämenolle!
5. P it ä k ä ä ä ä nt ä
asioistanne ja ottakaa
yhteyttä ehdokkaisi i n ja pol i it t i si i n
toimijoihin. Itse olen
nähnyt, että nuorten
sa nomaa va nhojen
jäärien keskuudessa
usein vähätellään ja
siksi pitäkää asiaanne
esillä. Se helpottaa
ja tukee myös niitä
nuor i a, jot ka ovat
päättämässä asioista
eri luottamuselimissä.
Mari-Leena Kairivaara, 26, Kansallinen
Kokoomus:
Päätöksenteko joka
asteella kaipaa nuorten
aikuisten näkökulmaa sekä halua rakentaa eteenpäin, kykyä
jättää eilinen taakse.
Vaaliteemat: Oikeudenmukaisuus,
ympäristö ja yrittäjy ys. L aadukas,
ennakoiva koulutuspolitiikka on avain
sekä työllisyyteen että
osaamiseen.
1. Päätökset vaikuttavat eteenpä i n ja
ni illä rakennetaan
tulevaisuutta. Nuorell a ehdok k a all a on
kaikki edessä. Voin

kuvitella itseni kotiäitinä, työntekijänä tai
yrittäjänä. Saatan olla
työttömänä, sairaana
tai eläkkeellä. Haluan
nimenomaan rakentaa
oikeudenmukaisempaa
tulevaisuutta. Nuori
ehdokas ymmär tää
v iimeisten vuosien
muutokset, pyst y y
hankkimaan tietoa
s e k ä ja k s a a tehd ä
töitä.
2. Miksi ei pystyisi?
Eduskunnan toimintatapoja ja oikeudenmukaisuutta ei opita
pel k k ien v uosien
kautta. Tärkeää on
tulla toimeen erilaisten ihmisten kanssa,
ehdokkaalla on oltava
halu hankkia tietoa,
pohtia uusia ratkaisuja ja nimenomaan
katsoa tulevaisuuteen.
Päätöksenteko joka
asteella kaipaa nuorten
aikuisten näkökulmaa sekä halua rakentaa eteenpäin, kykyä
jättää eilinen taakse.
3. To i s e n a s t e e n
opiskelijan opintotuen ei pidä riippua
vanhempien tuloist a , ja o p i n t o t u e n
asumislisän on oltava

y mpä r iv uot i nen.
Jokaiselle peruskoulun päättäneelle tulee
taata jatkopaikka lukiossa, ammattikoulussa, työpajassa tai
oppisopimuspaikassa. Näin ehkäistään
syrjäytymistä. Liikunta- ja kulttuuripuolen
satsauksia on lisättävä
myös valtion taholta.
Pidän tärkeänä, että
koulutus on jatkossakin maksutonta ja
oppilaanohjaukseen
panostetaan.
4. Yksikin ääni vaikuttaa - äänestäminen on
vaikuttamista. Etsi
oma ehdokas, johon
voit olla yhteydessä
ennen vaaleja ja vaalien jälkeenkin!
5. Äänestä nuorisovaaleissa. Niiden tulos
jul k a i sta a n en nen
varsinaista vaalipäivää
- näin voit äänestää
kenet sinä haluaisit
ehdokkaaksesi.
Veli-Pekka Kortelainen, 28, Perussuomalaiset:
Äänestäkää, tai
muuten mummot
äänestää ja päättää
teidän puolesta.
Vaaliteemat: Itsenäisyys, turvallisuus ja
hy v i nvoi nt i. E U : n
muuttuminen liittovaltioksi estettävä.
Ei NATOlle. Sosiaalija terveyspalveluille
lisää rahaa eli veroja
nostettava ja kuntien
ja kaupunkien valtionosuuksia lisättävä.

1. Nuori ehdokas osaa
parhaiten ottaa huomioon nuor ten a s i at
ja ajaa niitä paremmin eteenpäin kuin
vanha.
2. Kyllä pystyy. Ei se
iästä ole kiinni.
3. Opintorahaan 15%:
n korotus, vanhempien tulojen vaikutus
opintotukeen poistettava. Asumislisä saatava ympärivuotiseksi. Nuorisotyöhön ja
kuntien nuorisotoimeen lisää valtionmäärärahoja.
4. Äänestä kää, ta i
muuten mummot
äänestää ja päättää
teidän puolesta.
5. Asioihin voi vaikuttaa, va ikkei ole
vielä täysi-ikäinen.
Politiikkaa tehdään
kansalaisjärjestöissä
ja puolueissa vaalien
välilläkin, ja niiden
kautta pääsee vaikuttamaan.

Ka
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Runoutta arjen havainnoista:

RUOKAJONO
Taas nälkävuoden pituinen jono
     vessalle asti
kuin spagettia.

Ilmoitustaulu täytyy lukea:
”Halapoja kirijoja!”
Ja lakki päästä,
käytös kymppi
vaikka etuillaan.
Kynnyksen eteen ei kannata jäädä,
tarjotin isommasta kasasta,
     sitä on syrjitty.
Yksi kauhallinen rahkaa
     per oppilas
mutta kaikkihan on suhteellista.

Ka
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Kasarmintie 4						
– The recent home of 			
all the IBs

As you probably know, the IB section of Lyseo is no more located in Veteraaninkatu, but
in Kasarmintie. Now we are in the same building with the OIS (Oulu International School)
students, meaning elementary school kids. (Luckily the second floor of the science building
and the third floor of the main building are pretty much children-free areas...) Now let us
show you a few interesting details of these places!

- The main building in Kasarmintie
4. The lunch room is downstairs and
right above it is the gym hall.

- The sculpture in the front yard. It’s called
“Ignorance is prevalent elsewhere”.

- The golden letters of OIS. I bet
they’re gold.

– The sink with shooting water! So
reminds me of the 7th grade...

- IBO IS WATCHING YOU! Or maybe the whole
IB programme is one huge Big Brother show.
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– pV=nRT. Every Chemistry student’s
fav equation.
- The game that everyone loves but cannot
play. Property of OIS, not for lyseo people...
Buhuu!

- The dining room in the 1st floor of the
main building. This must be the time
when the kids are not yet having their
lunch time...

- If Veitikka was printed in colour,
you would see how blue this room is.
Pretty nice blue, I’d say.

- Another forbidden, but tempting game.
In the 2nd floor this time.

– Now this is our territory! The 3rd
floor in the main building. The big
scary sign keeps all the loud, one
meter tall people away.
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- The corridor.

– In case you don’t know,
IB is all about drinking
coffee,...

– But our mothers still won’t wash
the dishes for us. (Luckily we have
the dishwasher!)

- ...selling cookies...
- Our dear lockers. They
rule.

- ...and eating candy. Yep.

– And if we have to
condense the atmosphere
of IB into one picture, this
is it. Certainly.

By: The Sneaky IB Paparazzis
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Sieben Fragen für Armi
Shh! Uudessa juttusarjassamme opettajat saavat
kerrankin jakamattoman
huomion. Nyt nimittäin
raotetaan kansankynttilöitämme enemmän tai vähemmän ympäröivää salaperäisy yden verhoa. Pieni
valaisu onkin tarpeen, sillä
tunneilla pysytään (yleensä) enemmän asiassa kuin
sen ulkopuolella.  Vaan
minne ajatukset lipuvatkaan
banaanikärpästen tai kieliopin luota? Ensimmäisenä
Veitikan tenttiin saapui
Armi Väyrynen.
1. Hei! Miksi sinusta tuli
saksanopettaja?

että sovittaisiin
maailmankieleksi
vaikka mandar i i n i k i i na, ja
kommunikoitaisiin sillä, koska
kommunikointi
tapahtuu aina sen
kielen ehdoilla,
jota käytetään.
Kieltenopiskelu
laajentaa tajuntaa.
4. Mikä nykynuorissa ärsyttää?
K a i k i s s a
ihmisissä, ei vain
nuorissa, ärsyttää se ettei oteta
toista huomioon.
Katsotaan vain
oma a et ua ja
napaa.

E i pitä ny t t ull a. Ol i n
koulussa huono saksassa, mutta kirjoitin siitä
kuitenkin ällän. En sitten
päässyt Turkuun opiskelemaan politiikan historiaa 5. Mikä ei ärsytä?
Se, että toinen huomioitai Jyväskylään liikunnanopettajaksi, joten lähdin daan, tuntuu mukavalta. Ei
opettajalle tarvitse tuoda
lukemaan saksaa.
omenoita tai vastaavaa,
2. Mitkä ovat kivoimmat mutta tervehtiä kyllä saisi.
sanat saksan kielessä?
Helppo tapa päästä suosioon
Sieviä sanojahan saksassa on sanoa vaikka kadulla
ei oikeastaan ole. Joistain heippa.
sanoista kyllä tulee mukavia
muistikuvia, Edelweissista 6. Miten maailmasta tulisi
nyt vaikka tulee mieleen parempi paikka?
Tuskin tulee. Mikä edes on
alpit. Danke schön ja bitte
schön ovat tietysti myös parempi? Minusta onni ei
ole paikka, vaan hetkellinen
kauniita sanoja.
tila. Ihminen elää kokeak3. Miksi saksaa kannattaa seen noita onnenhetkiä. En
osata?
usko Jumalaan, mutta uskon
Miksei kannattaisi? Vierai- jonkinlaiseen totuuteen, ja
den kielten opiskelusta on jokainen onnenhetki vie
aina hyötyä. Niistä oppii ihmisen lähemmäksi totuuttoisen tavan hahmottaa ta.
maailmaa. Ei voi ajatella,

7. Vielä päätoimittajan
pyynnöstä: mikä on lempivärisi?
Sinisen eri sävyt.
Veitikka kiittää haastattelusta.
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Viimeiset sanat
Harri Kinnunen

Anne Romsi

"How many of you have ”Minusta on tullut vainoharhainen.”
a liver?"
“ M i k ä on k a hv i njuoja n
suosikkihev ilev y? – Mocca Kaisa Ikäheimonen
Kaksi oppilasta myöhästyy tunnilta: ”Jaha,
Master of Puppets!”
mitäs kivaa me tänään
saadaan. Kimppakivaako?”
Pekka Järviluoma
"D o
you want another sexual examp- ”Mulla oli koulussa laulu 5. Kun tuli teoria,
numero oli 8. Siitä voitte
le?"
päätellä millainen laulaja olen.”
”Saat punnertaa opettajan pöydällä.”
Juhani Fiskaali
"Minä todistan tämän nyt suomeksi."
Markku Siekkinen
"Harri, älä syö tätä!"
Armi Väyrynen
"Väyrysen seksipalvelu. Miten voin palvella?"
Sauli Luukkonen
”Toinen ratkaisu on henkselit ja toinen
vyö, niin pysyy housut ylhäällä.”
”Sormessa on paljon aivosoluja.”
”Joskus nollakohta on myrkyllinen.”
”Neliöjuuri mörkö on yhtä kuin mörön
itseisarvo.”
”Tämä suora on s ja tämä l, niin kuin Sauli
Luukkonen.”

Tuula Siira
”Kaikki muut aineet paitsi historia pitäisi
lopettaa.”
Mirjami Berg
”Voitin taistelun kaappikelloa vastaan.”
Antti Rönkä
”Anteeksi että häiritsen eikä oppimisprosessinne voi alkaa.”
Ismo Talsta
“If you wish that your grandfather would
be alive for one more week,
remember to also wish that he wouldn't be
in a coffin under the ground.”
Kirsi Alahuhta

“If you return your reports late, I won't
yell at you. But I will be upset
Sähkökatkoksen aikana: ”Olemme luolas- and yell at my children. So their happy
sa.”
childhood is your responsibility.”
”Aristoteles oli kundi jonka vanhemmat “I understand you, I was a lazy student
kuolivat hänen ollessa pieni.”
myself.”
Jukka Keski-Filppula

