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Pääkirjoitus
Heippatirallaa!
Alkusyksystä niinkin viralliselta
kuulostava ryhmä kuin Veitikan
toimituskunta hahmotteli innoissaan jopa neljän lehden vuosisuunnitelmaa. Kaksi lehteä syksyllä ja kaksi keväällä. Ihmeellistä
kyllä, tuosta kunnianhimoisesta
suunnitelmasta lipsuttiin jälleen
kerran, ja tämän lukuvuoden toinen Veitikka saavuttaa rakkaat
lukijansa vasta nyt. Vastapainoksi
voin kuitenkin todeta, että jotain
on saatu aikaan: Kajaaninkatu
3:n halutuimman lehden viime
numerot ovat nyt esillä myös
verkossa (tosin tämä ei kyllä ole
toimituksen ansiota).

kulman takana. ”Se on jotain
valssin ja tangon väliltä – vango?” Valoisimpana tulevaisuus
näyttäytyy niille, joilla edessä
kummittelevat sekä tanssit että
kirjoitukset. Lycka till.

Muita ajankohtaisia asioita… Eräiden nimeltä mainitsemattomien opettajien paluu
on kasvattanut huomattavasti
Viimeiset sanat –osiotamme,
kiitos siitä. Kokonaisen oman
artikkelin olisi voinut myös
kirjoittaa presidenttitehtaana
tunnetun Lyseon käytävillä
törmättyihin kiihkeisiin poliittisiin keskusteluihin presidentinvaalien aikaan. Esiin nousi
mm. mielipide, että ”Matti”
Joka tapauksessa, elämä on
–nimisen elokuvan julkaisemijatkunut – tosin vastahakoisesti
nen aivan vaalien alla oli ilmija vasta pitkällisten suostutteluselvää propagandaa.
jen jälkeen – ilman Veitikkaakin,
ja syksyn iloiset vapaahetket ovat
Varmaa on kuitenkin se, ettei
jääneet kauas taakse. Tyylikkäi- uusi presidentti tällä kertaa ole
siin abipaitoihin verhoutuneitten entinen lyseolainen. Tästähän
kolmannen vuosikurssin opiskeli- me emme kuitenkaan lannistu,
joitten sisällä varmastikin vellova vaan saatamme joukon uusia
paniikki ei vielä näy päälle päin, ehdokkaita matkaan penkkamutta tuskin kukaan voi enää reissa isänmaallisten huutojen
ummistaa silmiään siltä tosiasi- ja laulujen saattelemana. Tämä
alta, että kirjoitukset lähestyvät numero voisikin olla omistettu
huimaa vauhtia. Kakkosluokka- kevään -06 abeille, joiden korlaiset kertaavat jo unissaankin keatasoisesta seurasta olemme
valssin ja polkan askelia ja tais- saaneet nauttia ja joita jäämtelevat kynsin ja hampain viimei- me enemmän tai vähemmän
sistä vapaista kampaaja-ajoista ikävöimään.
wanhojentanssien odottaessa
Kaikkea hyvää abeille (ja
ehkä vähän muillekin, jos oikein kiltisti käyttäytyvät)

Tiina Ranto, päätoimittaja
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VeitTenterä
Veitikka esittelee kymmenen ajankohtaista lyseolaisilmiötä.

1. Kumisaappaiden paluumuutto 6. Ysiluokkalaiset
Tammikuun alku oli lämpimämpi kuin huhtikuu keskimäärin. Tällaisessa helleilmastossa oli suoranainen
ihme, etteivät kumisaappaat juurikaan näyttäneet
löytävän tietään pienten lyseolaisten jalkoihin. Tarkoittaako tämä sitä, että kuljemme Kuomat jalassa
vielä alkukesästäkin?

2. Vessaongelma, osa n+1

Lyseon ovet avautuivat jälleen kerran peruskoulunsa keväällä päättäville nuorille, jotka peloissaan
miettivät josko Lyseo olisi juuri heidän tulevaisuuden
opinahjonsa. Muistivathan kaikki kiristää nutturansa
ja keskustella alkemiasta ja kielioppisäännöistä, kun
nämä pelokkaina pälyilevät wannabe-lyseolaiset ilmestyivät näkyviin? Emme halua antaa väärää kuvaa siitä
millaista Lyseossa on, emmehän?

Tämä ongelma on tuskin jäänyt keneltäkään huo- 7. Hyvää huomenta täältä rehtorin kansliasta
maamatta – pitäisikö vessan ovella jakaa pyykkipoiJoka-aamuiseksi muodostunut keskusradiorituaali,
kia, vai häviävätkö hajut muilla keinoin? Jäämme
jonka satunnainen puuttuminen päivänavauksen jälkeen
odottamaan.
saa päivärytmin suistumaan raiteiltaan. Ainakin pysym3. ”Onks sulla kuvia irkissä??” me paremmin kärryillä siitä, mitä koululla tapahtuu!
Lyseon ikioman galleriayhteisön väkiluku on pyörinyt 8. Opettajien salaiset elämät
sadan molemmin puolin jo monen kuukauden ajan.
Sensuroitu.
Kuvissansa opiskelijat heruttavat sivistyneen harkitusti
hyvän maun rajoja unohtamatta, tietenkin. Odotamme 9. Wanhukset
innolla sitä päivää, jona ensimmäinen opettajakunnan
Tänä vuonna vuosikerta on -88. Aikaisimmat aloitjäsen ilmestyy joukkoomme.
tivat parinmetsästyksen jo viime keväänä, tähän
4. Noin 2½ viikkoa riemua mennessä kaikki tanssijat lienevät jo omansa löytäneet. Nyt on aika taistella puvuista sekä kampaaja- ja
Niin, se alkoi yllättäen ja loppui ennen aikojaan.
meikkaaja-ajoista kynsin ja hampain. Toiset tunJäljelle jäi vain kummallinen unirytmi ja kasa epämäänustivat laiskuutensa ja päättivät sanoa itsensä irti
räisiä, sukulaisilta saatuja joululahjoja joiden käyttökoko show’sta. Onneksi suurin osa meistä kuitenkin
tarkoitusta eivät selvennä villeimmät kuvitelmatkaan.
on niitä, jotka viitsivät nähdä ikimuistoisen päivän
Unirytmin normalisoimiseen toimitus suosittelee koko
eteen hieman vaivaa.
yön kestävää maratonia – sopivia sarjoja löytyy kyllä
jokaiseen makuun. Nyt on aika laittaa joululahjaksi 10. Jos sanani syön niin mörökölli minut vieköön
saadut DVD-boxit koetukselle!

5. Vessaongelman uskollinen ystävä
Siis ruokala, totta kai. Ensimmäisen ruokailun suosiota voi vain ihmetellä. Ihmisiä tunkee sisään ovista
ja ikkunoista, jonot ulottuvat parhaimmillaan jonnekin
vahtimestarin kopin tienoille ja alas tyttöjen vessan
eteen. Pienenä vinkkinä: samaa ruokaa tarjotaan myös
puolen päivän jälkeen, eikä se varmasti lopu kesken.
Onneksi lukuloma pienentää väkimäärää noin yhdellä
kolmasosalla.

Tammikuu on perinteisesti uuden aloittamisen
aikaan, ja varmasti yksi jos toinenkin vannoi kautta kiven ja kannon, että tänä vuonna opiskellaan.
Valitettavasti uudenvuodenlupaukset on tuomittu
rikottaviksi, mutta tsempataan nyt edes tammikuun loppuun, tai jos oikein hurjaksi rupeaa niin
kirjoituksiin asti!

Sanjam ja Ujiek

Linja-autossa on
tunelmaa...
Varmasti jokainen bussilla säännöllisesti (ja vähän epäsäännöllisemminkin)
kulkeva tietää, kuinka mukavaa on istua (tai ehkä todennäköisemmin seistä) jossain hikisessä ruuhkabussissa, linja-auton renkaiden madellessa eteenpäin yhtä
nopeasti kuin vajaaraajainen kilpikonna. Kummallista asiasta tekee se, että juuri
silloin, kun on kiire tai haluaisi muuten vain päästä mahdollisimman nopeasti
määränpäähänsä, linja-auto pysähtyy jokaisiin liikennevaloihin ja bussipysäkeille,
ja kuski jää vielä rupattelemaan vartiksi linja-autokatosten kanssa. Toinen käsittämätön juttu on se, miten bussi yrittää väistää jokaista tietä ylittävää muurahaista
ja kastematoa tekemällä jyrkkiä äkkijarrutuksia saaden istujat kolauttamaan päänsä
edellä olevien penkkien selkänojiin, ja seisovat matkustajat tekemään mitä kummallisimpia pellehyppyjä ja spagaatteja ostoskassiensa kanssa.
Useimmiten busseissa on radio päällä. Tietysti on mukavaa, että linja-auton
etuosan matkustajat voivat jammailla uusimpien diskohittien tahdissa, mutta kokonaan toinen juttu on se, kun radio on viritetty jollekin erikois-oopperakanavalle,
niin isolle, että takapenkin umpikuurot mummelitkin saavat hetkellisesti kuulonsa
takaisin.
Yleensä käy niin, että kaikista mahdollisista busseista sitä löytää itsensä juuri
siitä, joka kiertää kaikki olemassa olevat korpireitit. Mikäli on valinnut bussin
tarkoituksena kuvata luontodokumenttia asumattomista metsistä ja harvinaisista
kasveista, voi bussimatka olla ihan mielenkiintoinen. Ajatus kiinnostavasta bussimatkasta romuttuu kuitenkin viimeistään siinä vaiheessa, kun viereiselle penkille
istuutuu joku vanhalta viinalta tuoksahtava laitapuolenkulkija, joka alkaa kertoa
elämäntarinaansa ja tarjoaa ryyppyä hopeatusta taskumatistaan.
Kun tuskastuttavan kauan kestäneen matkan lopussa se tuttu ja turvallinen
bussipysäkki sitten vihdoinkin lähestyy, ja stop-nappikin jopa toimii pienoisen
alkureistailun jälkeen, ei kannata kuitenkaan vielä huokaista helpotuksesta. Bussi
tietystikin parkkeeraa pysäkille siten, että ulko-ovi on juuri siinä pysäkin kohdassa,
jota ei ole hiekoitettu. Sen jälkeen bussi jatkaa matkansa hytkyen muiden matkustajien vahingoniloisista nauruista vähän välittäen siitä, että joku epäonninen
matkustaja (eli sinä) liukastui juuri ja katkaisi jalkansa.
Teille, jotka kuljette koulumatkanne kävellen, pyörällä, autolla tai millä tahansa
muulla kuin bussilla - Kiittäkää onneanne!

Maiki
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Haastattelussa LADY X
Veitikan ylivoimaisesti suosituin
ja ainoa interaktiivinen palsta viime
lehdissä on ollut Lemmentohtorin.
Herra Lemmentohtori on vastaanottanut lukemattomia laatikollisia
kirjeitä rakkauden kiemuroihin umpisolmuun jääneiltä lyseolaisilta,
ja kiitoskirjeitten lukumäärästä
päätellen myös onnistunut saattamaan monta paria yhteen. Tohtori odottaakin saavansa seuraavan
vuosikymmenen ajan useita hää- ja
ristiäiskutsuja kiitoksena auttamiltaan opiskelijoilta.
Vanhemmat opiskelijat varmaan
muistavat viime kevään ensimmäiseltä Lemmentohtori-palstalta epätoivoisesti apua pyytävän
Lady X:n, joka kirjoitti tohtorille
myös syksyn Veitikassa. Veitikan
toimitus yhdessä Lemmentohtorin
kanssa halusi etsiä tämän mielenkiintoisen henkilön käsiinsä, ja
lahjonnan, kiristyksen sekä muiden kristillisten keinojen käyttämisen jälkeen tehtävä onnistui.
Hyvät naiset ja herrat, Lady X!
Kiitos paljon, Lady X, että suostuit haastatteluumme.
LADY X: Ei se mitään, kyllä tämä
aina matikan tunnin voittaa!
Aloitetaan tällä lyseolaisten
must-kysymyksellä; miten päädyit
Lyseoon?
LADY X: Tätä ei sitten kerrota kellekään. Mutta yläasteella ihastuin

koska tokarini oli ysin lopulla niin
hyvä. Ei ihan hukkaan mennyt se
projekti.
Sinusta on tullut jo Lemmentohtorin vakioasiakas.
Kertoisitko suhteestasi herra tohtoriin?
LADY X: Suhteesta?! Meillä
ei kyllä ole mitään suhdetta! Siis tohtori on mukava
mies, mutta ei sillain, me
vaan…
Ööh, tarkoitin lähinnä, että millä tavalla
tohtorin kirjeet ovat
sinua auttaneet?
LADY X: Aaa, niin justiinsa. No siis tohtorin
neuvot oli parhaita
niistä mitä sain niiltä
pariltakymmeneltä ihmiseltä, joitten kanssa
näistä asioista yleensä
juttelen.
erääseen ihanaan lyseolaiseen, ja
halusin välttämättä päästä tänne
nauttimaan hänen seurastaan. Niinpä suostuttelin yhden luokkalaiseni pojan tekemään ysillä viimeiset
kokeeni, ja keskiarvoni nousi niin
hyväksi, että pääsin Lyskaan. Valitettavasti tyyppi ei ollutkaan enää
Lyskassa siellä aloittaessani, vaan
oli kirjoittanut jo ylioppilaaksi. Onneksi sain kuitenkin isiltä rahaa,

Toisessa kirjeessäsi
kiittelit tohtorin neuvoja
ja kerroit niitten toimineen.
LADY X: Joo, ne tepsi tosi hyvin.
Mehän oltiin yhdessä jotain kolme
kuukautta, se on pisin aika mitä
olen ikinä viettänyt yhden ja saman tyypin kanssa!
Onneksi olkoon. Miten sitten
käytännössä hyödynsit tohtorin

neuvoja ja sait tämän ”hevikerho- noudattaa tohtorin neuvoja, ja valaisen” omaksesi?
lita jompikumpi.
LADY X: Siis tohtorihan neuvoi kiinnostumaa samoista asioista. Tunnen yhden tyypin, joka kuuntelee
aika paljon heviä, niinku black
metallia, ja päätin sitten itsekin
kuunnella kaikkea semmosta. Isi
tilasi pari HIMin ja 69 Eyesia levyä
ja sitten kuuntelin niitä ahkerasti ja googlettamalla etsin kaikkea
faktaa. Sitten kun menin juttelemaan sille kundille, sen kaverit
vähän nauroi kun kysyin tykkääkö
ne noista bändeistä. Se tyyppi oli
kuitenkin ihan kiva ja mä olin silleen että vau tämähän toimii.

Mitä sinulle tällä hetkellä sitten
kuuluu?
LADY X: Ihan hyvää. Itse asiassa minulla onkin jo kiikarissa yksi uusi
tyyppi. Se on aivan ihku, melkein
ihkumpi kuin Antti Tuisku!
Millaisia tulevaisuuden suunnitelmia sinulla on?

LADY X: En ajatellut jatkaa opintojani enää lukion jälkeen. Minusta naisten ei pitäisi tehdä töitä,
mutta ei myöskään kotitöitä. Hankin miehen, joka on ainakin rikas,
komea, rikas, mukava sekä rikas
Hienoa. Entä mikä on tilanne ja vietän sitten päiväni shoppailemalla kavereitteni kanssa.
nyt?
Aivan. Hienolta kuulostaa. Kiitos
paljon haastattelusta, Lady X.
LADY X: Eipä kestä. Saanko sitten
nähdä ne kuvat, mitä otitte, ennen
kuin laitatte ne lehteen?

Haastattelijana
Timppa
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LADY X: No siis me ei enää olla yhdessä. Mähän laitoin siinä edellisessä kirjeessä että olin iskenyt
silmäni myös yhteen sen kaveriin,
mutta en osannut valita, ja sitten
en saanut kumpaakaan. Me alettiin
vaan riidellä kamalasti, eikä sitä
enää jaksanut. Olisi ehkä pitänyt

En osannut aamuyöllä nukkua
Heikko valo
tulee huoneeseen
jossa on ohuet verhot
en ehkä tarvitse sinua
nyt huhtikuussa
kylmällä säällä
tulen viereesi
tulen viereesi
(Anni Sinnemäki)
Oulun Lyseon lukion valokuvakurssilaiset
huomasivat, että kameran
linssin läpi heikkokin valo
saa tutuista asioista esiin
arvaamattomia puolia ja että ennen niin loppuun kolutuilta tuntuneisiinkin maisemiin voi sittenkin olla
lumoavaa palata. Hetkiä löytöretken varrelta on esillä
Heikko valo -näyttelyssä 25.3.-23.4.2006.

Kummigalleria
Nuoriso- ja kulttuurikeskus NuKu
Hallituskatu 7, Oulu

Lemmentohtori
Heipparallaa Sveitsin lumisilta huipuilta! Lemmentohtorinne
irrotteli kunnolla ja lenteli yksityisellä suihkukoneellaan tänne
kuumien laskettelunopettajien
maahan. Pakko tähän väliin tunnustaa, että Lemmentohtorin
luut eivät ole enää yhtä hyvässä kunnossa kuin nuorempana.
Vuokrasin oman opettajan viemään minut lumilautailun saloihin, Jaqcues on mies nimeltään
ja iho kuin tummaa suklaata.

Tutkimuksessa 93% lyseolaistytöistä kertoi, että he eivät saaneet haluamaansa paria, vaan
joutuivat tyytymään kakkosvaihtoehtoon. Poikien puolelta luku
ei ole mitenkään yllättävä: 100%
on hyvin tai erittäin tyytyväisiä
pariinsa.

Olen palavasti rakastunut liikunnan opettajaan. Olen yrittänyt vihjailla hänelle kiinnostuksestani, mutta hän ei näytä
huomaavan. Miten saan hänen
huomionsa?
T. epätoivoisesti ihastunut
Et ilmaissut viestissäsi kumpaan liikunnanopettajaan olet
ihastunut: koiramaisen söpöön
Ainoon vai diktaattorimaisen voimakastahtoiseen Janiin. Anteeksi, nimet siis toisinpäin. Janiin
tehoaa ehdottomasti kiltteys ja
viattoman tytön esittäminen.
Rennot verkkarit ja vaalea toppi
ovat Janin ehdottomia suosikkeja. En kuitenkaan suosittele,
että ensitreffeillänne alatte
pakertaa sukodun kimpussa.
Ainoon teet
vaikutuksen
voimakkailla ja
tummilla Marimekon vaatteilla. Osoita,
että tiedät mitä
haluat – ja saat
sen myös. Huutele ystävillesi
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Tanssiotukselle haluaisin välittää sellaiset terveiset, että
jos olet poika ja uskot kuuluvasi
seitsemän prosentin onnelliseen
joukkoon, onnea yritykselle. Jos
Oih, eräässä kysymyksessä tie- taas olet tyttö ja haluat lähestyä
dusteltiin olenko Satu. Omasta ihastustasi, mikään ei voi mennä
mielestäni olen totisinta totta. vikaan.
Saatan ehkä vaikuttaa todella
-satumaiselta ja upealta persooTyttöystäväni kertoo aina seknalta, mutta uskokaa vain; Lemmentohtorinne on pelkkää luuta sin jälkeen tarinoita kaljusta historian opettajasta. Missä vika?
ja Botoxia.
Miten saan sen loppumaan?
--nim. Höröttelijä
Olen ihastunut Wanhojen tansEi kai ikuisuussuosikkimme
sipariini, mutta pelkään, että jos
tunnustan hänelle tunteeni, yh- Siira ole menettänyt hiuksiaan?
teinen rytmimme sekoaa!! Mitä Ehkä vika on sinussa? Sinun täytyy varovasti tiedustella tyttöysteen?
tävältäsi oletko yksinkertaisesti
Tv. tanssiotus
huono sängyssä. Lopuksi vetoa
Asiasi on hyvin monisambai- parisuhteen yksiavioiseen luonnen juttu. Lemmentohtorinne teeseen ja ehdota tyttöystävällaati kätevän tilaston selventä- lesi kompromissia, jossa pidätte
mään tapausta (virhemarginaali historian kirjaa tyynyn alla.
23,4% suuntaan tai toiseen).
--

Rakas Tohtori,

saksankielisiä käskysanoja Ainon ihan varma. Miten saisin poikien
läheisyydessä, ja olet saanut pai- huomion? Oon ihan murtunut :(
kan Ainon kauhukammiosta.
<3: anonymous
-Pienokainen, julma totuus on
Mää kirjotin mun tyttöystävälle se, että äidit sanovat mitä tahanmesessä irstaita juttuja ja sit sen sa saadakseen lapsensa mariseäiti lukiki sitä mun juttua. Nyt mä misen loppumaan. Et kertonut
oon nolona… Mitä mä teen?
oletko jykevärintainen saksalaisnainen vai tyypillinen lyseolainen
Tärkeintä on, että säilytät kunmammanpoika.
niasi. Sinun on yksinkertaisesti
myönnettävä, että tiesit tyttöysAloitetaan perusteista. Huotäväsi äidin olevan siinä ja koh- mion saaminen edellyttää neldistit viestisi hänelle. Jos tyttöys- jää vaihetta: järkytä! sävähdytä!
täväsi on oikein avarakatseinen, ihastuta! kohahduta! Tunnetusti
hän saattaa pitää ajatuksesta ja seurustelevat parit saavat palehdottaa sinulle unohtumatto- jon huomiota osakseen. Hanki
man ja hiukan kieroutuneen fan- itsellesi ylipainoinen seurustetasian toteuttamista.
lukumppani. Koulun massiivisin
pariskunta osaa varmasti järkyt-tää. Toisessa vaiheessa alatte
Auta Tohtori!
tehdä itseänne tutuksi koululle.
Kukaan ei tykkää musta… Mik- Leperrelkää yleisillä paikoilla, ansei! Äitini mielestä olen komea, takaa intohimoisten suudelmien
mutta ikäiseni pojat eivät näy- lentää, jolloin saavutatte sävähtä olevan samaa mieltä. Terkkari dyksen voiman. Tässä vaiheessa
käski mun laihduttaa, mut en oo olette kokeneet varmasti yleistä
syrjintää koulun lihavimman pa-

rin tittelistä. Alkakaa puolustaa
rohkeasti arvojanne. Saattakaa
ihmiset tietoisiksi omasta ylpeydestänne. Vahva itsetunto antaa
ulkoista ja sisäistä söpöyttä.
Ihastuttaminen on alkanut. Raaka totuus on, että mikään draama ei säily valokeilassa ikuisesti,
vaan se vaatii jatkuvasti pieniä
yllätyksiä. Tällöin erotkaa! Kohahduttakaa! Olkaa Lyseon uudet
Paris Hilton ja Paris Lastis!
-Onko mussa joku vikana, ku
bongaan aina ökötyttöjä?
-Anonyymi
Ei toki! Kuka nyt pystyisi vastustamaan nuoren lihan kulkua
aamuisen Lyseon käytävillä. Asia
erikseen, jos sinut havaitaan
viettävän välituntisi opettajanhuoneessa. Siinä tapauksessa kehotan sinua pitämään kiimanäppisi erossa heistä, senkin sairas
pervo.

Herra Tu Hat

Opiskelijan liikkuminen
muka helppoa?
Moni opiskelija joutuu koulunsa, harrastuksiensa tai perhesyiden vuoksi
matkustelemaan melko paljon edestakaisin. Mikäli tuuria on, kulkuneuvoja
löytyy. Onkin sitten enää ratkaistava se vaikeampi ongelma; raha.
Opiskelijoita varten ovat monet liikennöitsijät laatineet alennuksia.
Monesti alennus on varsin huomattava alkuperäiseen hintaan verrattuna,
mutta sekään ei aina riitä. Asiaa ei lainkaan helpota alennuksien saamisen
vaikeus. Esimerkiksi eräs Oulun kaupungin linja-autoliikennettä harjoittava
yhtiö on korttialennuksiensa kanssa varsin tarkka. Opiskeleminen ja asuminen Oulussa ei riitä, vaan on oltava kaupungissa myös kirjoilla. Mikäli näitä
kaikkia vaatimuksia ei täytä, linja-autoyhtiö katsoo henkilön olevan aikuisten
lipun arvoinen. Ikään kuin tässä ei olisi tarpeeksi, on opiskelupaikka vielä
todistettava joka vuosi erillisellä koulun antamalla opiskelutodistuksella.
Lukiolaiskortti ja sen lukuvuositarra eivät siis ole yhtiön mielestä riittävät
todisteet opiskelusta.

Opiskelijalla ei ole muuta mahdollisuutta kuin jättää julkiset kulkuneuvot,
ostaa kalliimpia lippuja, tai kulkea muilla kyydeillä. Monien yhtiöiden toiminnassa näkyy vain rahanhimo, ei halu olla kenellekään hyödyksi. Eikös juuri
kulkemisen helpottamiseksi näitä yrityksiä ole perustettu?
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Pitemmillä matkoilla alennukset määräytyvät kilometrien mukaan. Kaikilla
yrityksillä on kuitenkin vähimmäiskilometrivaatimus, jonka jälkeen opiskelija
alkaa vasta saada alennuksia. Vaadittu kilometrimäärä on yrityksestä hieman
riippuen noin 50 km. Jotkin antavat tämän jälkeen minkä pituisesta matkasta
hyvänsä 50 %:n alennuksen. Mikäli matka ei ylity, on ostettava aikuisten lippu. Ei lainkaan mukavaa opiskelijalle. Koulu voisi tässä asiassa tulla vastaan.
Oppilaita tulee Lyseolle myös kaukaa, joten pienikin tuki olisi paikallaan. Se
antaisi mahdollisuuden käydä useammin kotona.

1. Korttipino
2. Helleeni
3. Mutter
4. Chopin
5. Kuuluisa
6. Sormeilla
1. Huvila
2.Pyörähdysellip-soidi
3. Chapter
4. Tommy Taberman
5. Miksi
6. Säikähtää

1. Lapsirukka
2. Valiokunta
3. Nevertheless
4. J.K. Rowlings
5. Kun
6. Panssari
1. Pettuleipä
2. Kulttuuri
3. Haute-Couture
4. Sokrates
5. Hellunen
6. Pesäpallo
1. Uunilintu
2. Zeniitti
3. Mouth
4. Risto Ryti
5. Alas
6. Tunnustella

1. Imeväinen
2. Plakiaatti
3. Gens
4. Hercule Poirot
5. Koska
6. Lörpötellä

1. Korpi
2. Kehitysmaa
3. Mädchem
4. Kirka
5. Hienosteleva
6. Maalivahti

1. Katinlieko
2. Drumliini
3. Snällä
4. Paavo Nurmi
5. Tärkeä
6. Ratiﬁoida

1. Aurinko
2. Identiﬁkaatio
3. Bord
4. Jack Sparrow
5. Ikionnellinen
6. Löntystellä

1. Paita
2. Purjevene
3. Crocodile
4. Mozart
5. Älykäs
6. Pihistää

1. Fasaani
2. Chinook
3. Mindmap
4. Orlando Bloom
5. Olennainen
6. Romantisoida

1. Vesitorni
2. Katalysaattori
3. Ich
4. Hanna Pakarinen
5. Pyöreä
6. Resepti

1. Kulovalkea
2. Juridinen
3. Dimanche
4. Van Gogh
5. Lentävä
6. Tossu

1. Norppa
2. Kartelli
3. Snart
4. Gösta Knutsson
5. Siivekäs
6. Kylpeä

1. Muurain
2. Deﬂaatio
3. Time
4. Aleksis Kivi
5. IhQ
6. Rellestää

1. Tukkipuut
2. Diktatuuri
3. Jeune
4. Wilbur Smith
5. Upea
6. Venytellä

1. Rusakko
2. Kolumni
3. Pearl
4. Pablo Picasso
5. Saletisti
6. Katsoa

1. Temppeli
2. Referointi
3. Heure
4. John Waterhouse
5. Täh?
6. Hyppynaru

1. Kaali
2. Supinaatio
3. Stövel
4. Marilyn Monroe
5. Höh!
6. Malli

1. Nauris kuoppa
2. Sarkastinen
3. Particularly
4. Janne Warman
5. Pakko
6. Floretti

1. Kiuas
2. Alue
3. Ordentlig
4. Michael Jackson
5. Mahdollisesti
6. Haaveilla

1. Uni
2. Terroristi
3. Nej
4. J.M. Barrie
5. Paljon
6. Vilkaista

1. Tähtitaivas
2. Monarkia
3. Darling
4. Bruce Willis
5. Rakas
6. Pulikoida

1. Kirjoitus
2. Avioeste
3. Tidning
4. Elvis the Pelvis
5. Viehättävä
6. Lämmitellä

Sanaselityspeli

6. Aluksi heitetään noppaa
ja selitetään sen osoittaman
numeroryhmän sanoja. Jokaisesta oikein arvatusta sanasta saa yhden pisteen ja
jokaisesta hylätystä sanasta
miinuspisteen.

1. Ennen aloittamista:
Leikkaa kortit irti toisistaan viivoja pitkin, sekoita ne ja pinoa pakaksi, josta kukin selittäjä
vuorollaan ottaa.

11. Peli loppuu kun kaikki
sanat on selitetty, tai kun
joku pari/ryhmä on saavuttanut tietyn pistemäärän,
tai kun joku menettää hermonsa sanojen selittelyyn ja
kieltäytyy jatkamasta.
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8. Sanoja ei saa sanoa
toisella kielellä, eikä yhdyssanojen toista osaa
saa sanoa, esim. torni,
jossa on vettä (= vesitorni).

3. Sopikaa säännöistä
jos seuraavat vaikuttavat liian vaikeilta/helpoilta, tai jos niistä on
unohtunut jotain.

9. Myöskään sanan kirjaimia ei saa luetella, tyyliin: Z, E, N, I, I, T, T, I.
Sanoille saa toki keksiä
synonyymejä ja henkilöistä käyttää lempinimiä.

4. Pelin säännöt: Peliä
voi pelata miten isolla
joukolla tahansa (tosin
selitettäviä sanoja ei
välttämättä riitä kovin
monelle).

10. Sanat täytyy sanoa
oikeassa muodossa, jos
kortissa lukee juosta, sanaa juoksen ei voi kelpuuttaa.

5. Pelaajat jakautuvat pareiksi, jotka selittävät sanoja toisilleen vuoron perään
(pelaaminen onnistuu myös
pienissä ryhmissä, joissa
yksi toimii vuorollaan selittäjänä ja toiset arvaavat).

2. Pelaajien kannattaa
asettua rinkiin niin että
selittäjä ja arvaaja istuvat toisiaan vastapäätä,
jottei sanoja kurkita.

7. Selitysaikaa on minuutti, minkä jälkeen
vuoro siirtyy toiselle parille/ryhmälle. Selittäjän
täytyy vaihtua joka kerta!
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Punaverinen

14. Toimimalla näin
kortteja voi käyttää
uudelleen seuraavalla
vuorolla, mikäli heitetty
numero on toinen.
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Punaverinen

12. Vinkkejä: Mikäli
ihastut tähän peliin ja
tahdot säilyttää kortit
pidempään, ne kannattaa päällystää.
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13. Koska selitettäviä sanoja on aika vähänlaisesti,
kannattaa käytetyt kortit
lajitella pistämällä samaan
kasaan kortit, joista on selitetty, esim. ryhmän kuusi
sanat.

Punaverinen
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Ammattina
tyhjäntoimittaja
Joululoma on ohi ja on taas aika palata voisi kaunistella sanomalla, että olen mukaopiskelun pariin. En tiedä teistä muista, mutta vuudenhaluinen ja rento, mutta se ei muuta
minä vietin koko loman kotona laiskotellen.
sitä faktaa, että kartan mielelläni työntekoa.

Loman lähestyessä loppuaan aloin tuskailla josko minun sittenkin olisi pitänyt tehdä
jotain. Rupesin miettimään mitä muut ovat
tehneet lomansa aikana.
Yksi ystävistäni vietti koko loman Thaimaassa paistatellen auringossa, joku matkusti
ympäri Eurooppaa, eräät kävivät sukulaisten
luona, toiset viettivät aikaa ystäviensä kanssa,
jotkut jopa tekivät kouluhommia(!)… Minusta
alkoi tuntua etten ole tehnyt yhtään mitään
mitä lomalla kuuluu tehdä.

Mitä minusta tulee isona, tätä mietin
alituisesti. En löydä siihen vastausta. Haluaisin
opiskella koko loppuikäni valmistumatta ikinä,
sillä työelämä pelottaa minua, mutta opiskelijan elämässä on sellainen kurja sivuseikka, että
siitä ei saa palkkaa.
Tietenkin jos rupeaisin tutkijaksi saisin
ehkä rahaa siitä mitä teen. Toisaalta kun minä
innostun jostain uudesta asiasta, unohdan
edellisen kiinnostuksen kohteeni, mikä saattaisi tutkijan ammatissani johtaa siihen, että
minun apurahani – vai miksi niitä nyt nimitetäänkään – evättäisiin koska en saisi mitään
tutkimusta päätökseen.

Oikeastaan toivoisin olevani aristokraatti, paitsi että
se kuulostaa hienolta saisin
elää yhteiskunnan rahoilla.
Viettäisin päivät sivistäen itseäni ja illat ravaisin tanssiaiEräs ystäväni kuitenkin huomautti, että
sissa…
lomathan ovat rentoutumista varten, joten nyt
Miten harmillista ettemtunnen onnistuneeni lomailussa hienosti. Jopa
niin hienosti etten tahtoisi palata kouluun me elä sääty-yhteiskunnassa,
vielä vähään aikaan, varsinkin kun edessä on jos eläisimme voisin olla vaiktähän mennessä raskain jakso.
ka pirkkalainen tai prinsessa.
Opin tämän lomanaikana tärkeän asian
itsestäni; minä olen laiska. Tietenkin asiaa
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Ehdin kahden viikon aikana käydä ehkä
neljä kertaa kuntoilemassa, syödä ihan liikaa suklaakonvehteja, nukkua joka yö noin
12 tuntia, sairastua ﬂunssaan, antaa uuden
vuodenlupauksen etten juo kuukauteen kahvia,
rikkoa edellä mainitun lupauksen, pelata paljon
playstationia, katsoa kolme maitrix-elokuvaa ja
aloittaa Anna Kareninan lukemisen.

Terveisiä maapallon
toiselta laidalta
Viime lehdessä alkanut Veitikan kansainvälinen juttusarja jatkuu. Joulun
alla meitä muisti Australian Sydneyssä lämpimästä kesälomasta parhaillaan
nauttiva IB-opiskelija Harri Kukkonen. Seuraavassa Harrin kuulumisia.
G’ day mates! Eli terve vaan kaikille! Olen ollut täällä Australiassa nyt
n. 5 kk (hui! Tää aika on mennyt tooosi nopeeta!!), ja paikka, ei enempää
eikä vähempää kuin yksi maailman tunnetuimmista kaupungeista – Sydney.
Todella paljon on ehtinyt tapahtua näiden 5kk aikana; uusi koulu, kaverit ihmiset ja kulttuuri. Tähän mennessä suurin “ kulttuurishokki” on ollut KOULUPUKU! Eikä siinä vielä kaikki, mutta olen ihan varma, että tämä koulupuku on yksi
Sydneyn kamalimmista. Meidän koulupukumme koostuu vaaleanvihreistä suorista housuista, valkoisesta kauluspaidasta, kirkkaanpunaisesta villapaidasta,
vihreästä kravatista ja sekä valko-vihreästä shakkiruutuisesta puvuntakista.
Kamalasta puvusta huolimatta ovat ihmiset meidän koulussa ihan
mahtavia! Olenkin saanut paljon kavereita, joiden kanssa suunnataan aina kun mahdollista beachille tsillaamaan. Ja silloin kun ei pääse beachille, suunnataan kohti Sydneyn keskusta. Loads of fun ;)
Tällä hetkellä asun 2. isäntäperheessäni (ei, se ei oo mun syy, vaan Rotary
vaihdossa perhettä vaihdetaan n. 3 kk valein…). Tässä perheessä minulla on
host-isä ja -äiti (jotka ovat kummatkin n.60-vuotiaita) sekä host-sisko, mutta
valitettavasti joudun jättämään tälle perheelle hyvästit, sillä muutan hetken
päästä (3 päivää) 3. isäntäperheeseeni, jotka asuvat Avian Beachilla (no
ok, 200 metriä beachilta, mutta silti…), joten luulen että kesälomani, jota
viettelen aina helmikuulle asti, tulee olemaan hyvin beach-painotteinen :)
Näin lopuksi haluaisin vielä toivottaa kaikille oikeen hyvää joulua ja riehakasta uutta vuotta 2006, pitäkää kivaa, minä ainakin aion!!! :)

Harri

Runoja
C

orvus

corax

Joutsenten lähtiessä

M

itä vain taiteen vuoksi
Näytelmästä,

minä jäädyn maahan kiinni

jossa me olimme pääosissa

ja muistelen sitä, mitä oli

tuli vain
farssin irvikuva,

Routa kurottaa nilkkojani
ja pakkanen kuristaa kurkkuani

kuin parodia oikeasta
ja komediaksi vääristynyt tragedia

T

alven

alku

Taivaan pukeutuessa

uuteen harmaasävyyn
kesälinnut ovat enää vain
kaukainen muisto
ja minun oloni
kuin väärään kirjastoon
palautetulla kirjalla

- Ne, joilla on mustimmat siivet,
erottuvat tummaakin taivasta
vasten

Eikä kumpikaan meistä
muistanut

en ole täältä
en ole tänne

lopulta enää edes
Onneksi sitä

vääriä vuorosanoja

minkä on kerran hukannut

Ja kaiken tapahtuneen jälkeen
lähetin sinulle kiitoskortin

ei kai voi hukata

Vialliset sivulliset

enää uudestaan

nauroivat surullisissa kohdissa

- vaikken siihen mitään tekstiä
keksinytkään

mutta sentään
taputtivat suoritukselle
kun minä tajusin
itkeä lopussa
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Vimma W

Viimeiset sanat
Armi Väyrynen:

Niina Harjunpää:

”Äiti! Pyyhkimään!”

”Maanantai on viikon seitsemänneksi paras päivä.”

”Perfekti kuvaa itsestään selviä asioita, kuten: ’Olen
siivonnut’. Imperfekti kuvaa erityisiä ja harvinaisia
asioita, kuten: ’Mieheni siivosi eilen’.”

Kaisa Ikäheimonen:

”Tässä moniste. Viisi euroa. Pankkikorttikin käy.”

”Tää vety viettelee ton toisen vedyn ja tää vety
”Ei käännetä kuin piru Raamattua. Tässä oli päivän lähtee vieraisiin.”
saarna.”
”Tää toinen vety vikittelee tätä happea.”
”Ja täällä taas vikitellään vetyä.”
Mirjami Berg:

”Tämä on sitä, kun illalla juodaan kaljaa, ja tämä
”Olis kauhean kiva puhua teidän kanssa syvällisiä on se, kun aamulla ollaan kalpeana hiljaa.”
Jumalasta, mutta kun meidän pitäisi ehtiä puhua
myös kuolemasta.”
Virpi Kiiskilä:
”Minä olen paha ja syntinen ihminen niin kuin
”Kuvitelkaa, että olemme enkeleitä ja katselemme
tekin.”
maapalloa.”
”Puhutaanpa seksistä oikein raﬂaavasti.”
”Mähän en ole Jumala.”

”Ei kukaan sano, että sinun pitää
törmätä pingviinien sekaan.”

”Aivot unohtui taas openhuoneeseen. Tuon ne ens
”Tämä ei toki mihinkään liity...”
kerraksi.”
Mika Aalto:

Sirpa Anttila-Muilu:

”Suomessa on ihania silokallioita,
”Kaikki sanoo, että myöhästyi bussista, bussikortti
voi lekotella... - ja leikkiä olevanjäi kotiin, bussi juuttui ruuhkaan. Miksei kukaan
sa hylje!”
sano tunnilta myöhästymisen tekosyyksi: ’Minä
töppäsin.’”
”Tämä on varmaan kaikkien aikojen huonoiten
valmisteltu tunti.”
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Pekka Järviluoma:

Pasi Piippo:

Juhani Lavikainen:

”Siis täältä aukoista voi tulla osa suolistoa kivespusseihin - näppärää!”

”Siis minähän en suinkaan pilkkaa näitä ihmisiä;
rasvoittunut
”Tässä lintuinﬂuessa virukset ovat turskimassa
itseään solukalvon läpi.”
sydänalanihan vuotaa verta heidän puolestaan.”
(Puhutaan viruksista, projektorissa muistiinpanojen otsikkona ”VIRUXET”):
Antti Rönkä:
”Huomaatteko, kuinka lehtori kosiskelee myöhäis” -- ja näihin sanoihin päätän aamun sanan!”
teinejä?”
”Olen bakteeri, tule ja hiplaa minua!”

” ’Kuule’ kirjoitetaan näin: ’Qle!’ ”

” -- pikkutyttöjen kivekset.. eiku... -- ”

”QLE ASIAA VIRUXISTA!”

” -- ja tämä B-solu haluaa kertoa kaikille, että on
tavannut elämänsä
epitoopin!”
” ’Jaaha, parin miljoonan vuoden päästä ilmasto
kuivuu ja puut häviävät;
eiköhän pojat nousta kahdelle jalalle!!’ Ei näin...”

Harri Kinnunen:
”Älkää hässikö niitä koeputkia!”

Koonnut: Aurora Rautio ja Hilla

