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Päätoimittajalta

Sisältö

Jokaisella on joskus sellaisia päiviä, jolloin mikään
ei tunnu menevän hyvin. Tätä voi yleensä ennakoida
siitä, että viime aikoina kaikki tuntuu menneen liian
mukavasti. Alitajunnassa pieni ääni yrittää kuiskia
varoituksen sanoja, mutta asialle ei voi tehdä mitään;
yhtenä päivänä kaikki vain räjähtää käsiin. Jo aamulla
saa huomata koko muun maailman kääntäneen selkänsä; jonnekin käsittämättömään paikkaan piiloutunut
bussikortti pakottaa juoksemaan koululle viisi kilometriä vesisateessa vain näkemään ruotsin sanakokeeseen
piirretyn ison punaisen nelosen, jonka jälkeen ruokalassa maitolasi kieltäytyy pysymästä kiltisti tarjottimella
edellisen helluntai-heilan nauraessa vieressä. Myöhemmin illalla aids-lääkkeen keksiminenkin vaikuttaa
vähemmän ylivoimaiselta tehtävältä kuin historian läksyjen tekeminen, ja mielesi tekisi työntää saapuneiden
viestien osion tyhjyydellään loistava kännykkäsi sinne
minne aurinko ei paista. Perjantai 13. päivä voi myös
venyä jopa viikon mittaiseksi surkeiden sattumusten
sarjaksi, jonka loppupuolella olisi valmis luopumaan
viimeisestä Twixistäänkin vain lopettaakseen painajaiseksi muuttuneen arkielämän. Kuulostaako tutulta?
Näistä päivistä on kuitenkin ennenkin selvitty,
ja selvitään tulevaisuudessakin – mikä ei tapa, se vahvistaa. Jokaisella on tietenkin omat keinonsa turruttaa
olonsa kurjuuden keskellä, mutta yksi hyvä tapa on
kaiken kärsimyksen keskellä pysähtyä miettimään hetkeksi tulevaa kesälomaa. Nyt lukuvuoden käännyttyä
loppusuoralle ja loman odottaessa nurkan takana tämä
keino tepsii varmasti. Viimeinen rypistys tämän kevään
viimeisellä koeviikolla, ja sitten se on ohi. Kesäkuun
neljäntenä käsiimme työnnetään vielä viimeinen tuomio enemmän tai vähemmän kunniakkaasti
sujuneesta kouluvuodesta, jonka jälkeen ainakin
suurin osa meistä voi sanoa hyvästit Newtonin
laeille, Ruotsin substantiivien taivutusluokille ja
Suomen historian tärkeimmille vuosiluvuille kahdeksi
kuukaudeksi.
Ottakaa kaikki ilo irti viimeisistä stressipäivistänne, ja nauttikaa ansaitusta lomastanne!
Tiina Ranto,
päätoimittaja
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Veittenterä
Veittenterä peilaa lyseolaisten arkea

1. C’est Mauri.

6. Kuudes kohta

Salaperäinen Don Juan? Uusi opiskelija? Lyseon
liitu- ja tussitaulut valloittaneen hurmurin persoonallisuus herättää yhä kysymyksiä, eräiden tietojen mukaan
jopa opettajainhuoneessa asti. Mauri on kansainvälisine imagoineen saanut myös oman innokkaan fanikerhon.

on sensuroitu yleisen uteliaisuuden varmistamiseksi.

2. Uimalelu?
Lyseoon on kuulemma luvassa tuplasti lisää ilmaa
ensi syksynä. Toteutussuunnitelma on vielä toistaiseksi
hämärän peitossa. Tuleekohan meistä Suomen ensimmäinen puhallettava lukio?

3. Pyöröikkunaröykkiöityminen.
Jo kulttimaineeseen kohonnut välituntiviihde on
pikku hiljaa saavuttanut massatapahtuman mittasuhteet. Kumma kyllä oppilaskunta ei ole vielä vaatinut
ohituskaistaa rakennettavaksi naulakoiden viereiseen
portaikkoon.

4. Yliannostus.
Noin 4,8 promillea Oulun väestöstä on Lyseossa.
Kaupunki on vaarassa kuolla lyseolaismyrkytykseen.

7. Peililaseista ei
päivääkään?
Kevätseurantaa voi Lyseossa harrastaa tarkkailemalla aurinkolasien paluumuuttoa. Harvat talven yli
sinnitelleet yksilöt ovat vähitellen saaneet taas seurakseen pimeyttä ja pakkasia paenneet lajitoverinsa.

8. Reippailu.
Sinnikkäät lyseolaiset eivät pelkää sen enempää
polkupyöriä, rullaluistimia kuin lenkkitossujakaan.
Eiväthän?

9. Mainos.
Lyseolaiset rakastavat kouluaan, ja tekevät kaikkensa sen täydellisen julkisuuskuvan eteen. Vai miltä
kuulostaa sloganehdotus ”Meillä on matala kuolemaprosentti ja vain vähän maksatauteja”? Muut koulut
vaviskoot!

10. Paniikki.

Kesäloma lähestyy suorastaan uhkaavalla vauhdilla. Jos siis perinteinen ahdistus ja stressioireet ovat
Elämä voi joskus tuntua raskaalta kuin koululauk- vieläkin hankkimatta, alkaa kiire olla jo melkoinen.
ku maanantaiaamuna, mutta onneksi on vielä jäljellä
Keinot on kuitenkin keksitty. Mitä jos esimerkiksi kuheitä, jotka jaksavat pumpulinpehmein äänenpainoin
vittelisit kirjoittavasi inspiraatiovajavaisena vakiopalstaa
ilmaista välittävänsä opiskelijaparoista ja pelastavat
lehteen, jonka dead line häämöttää vain parin onnettoherttaisine olemuksineen ja valloittavine punaisine sli- man tunnin päässä?
povereineen mustimmankin päivän. Kiitos.

5. Herttaisuus.

Soﬁia
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Lukiolaiselämää
Oi, te rakkaat ja te vähemmän
rakkaat opiskelijatoverit! Me olemme lukiolaisia! (ja ei, tämä ei ole
SLL:n mainos, ei edes sponsored
by.) Kesäloma lähestyy yhtä nopeasti kuin tämän Veitikan deadline
(eli se oli pari viikkoa sitten), joten
on aika henkevöityä ja pohtia niitä
niin monia ihania asioita, jotka
meille on suotu pelkästään sillä perusteella, että olemme lukiolaisia.
Ha, kärsikää, amikset!
Sallinette minun aloittaa
asiasta, joka minulle on lähellä
sydäntä: bussikortti koulumatkatuella. Allekirjoittaneella on kouluun
matkaa kymmeniä kilometrejä,
joten linja-auto on toistaiseksi paras
ystäväni. Eikä siinä vielä kaikki:
pystyn omalla kortillani rullaamaan
ympäri Oulun seutua. Halutessani
pääsen vaikka Muhokselle katselemaan sikäläistä, epäilemättä villiä,
meininkiä. Ajatelkaa! Ja syvä osanottoni niille, jotka asuvat kahden
kilometrin päässä koulusta. (Mutta
hei, eikö ammattikoululaisillakin
ole mahdollisuus bussikorttiin?
Meni sitten koko jutun idea pilalle
jo toisessa kappaleessa...)
Kolme sanaa: Suomen Lukiolaisten Liitto (no tätä ei ainakaan
amiksilla ole). Mutta en ole vieläkään ymmärtänyt, mitä minä teen
SLL:n jäsenkortilla. Olen sen kerran kaivanut lompakostani kolme
vuotta vanhojen kuittien alta, ja

tämä sattui kun olin matkalla Piippolaan (ja älkää jumalauta tulko
kysymään, mitä minä siellä Piippolassa tein!) ja kuski kysyi opiskelijatodistusta. No joo, sain alennusta,
mutta kun SLL:n mukaan niitä
jäsenetuja saa noin kahdesta ziljoonasta eri liikkeestä. Tosin tässä voi
olla myös kyse minusta; ehkä olen
kykenemätön esittelemään korttia
oikeissa paikoissa. Itse asiassa koko
kortissa on niin kamala kuva minusta, että ehkä on parempi pitää se
vain siellä lompakossa.
Seuraavasta asiasta voi jokainen itse päättää, onko se hirveän
ihanaa vai hirveän kamalaa (suosin
itse jälkimmäistä vaihtoehtoa), ja
tämä asia on matematiikka, ja nimenomaan pitkänä. Olen kuuden
kurssin aikana oppinut enemmän
uusia tapoja ratkaista yhtälöitä kuin
OPS sallii. Ja hei - yksikköympyrä?
Onko se oikeasti olemassa vai onko
se vain Luukkosen omaa keksintöä?
Tosin matematiikkahan on erittäin
hyödyllistä, olen aivan varma että
se kehittää aivoja. Varsinkin se, kun
yrittää paniikissa etsiä laskimesta
sitä näppäintä, jossa pitäisi olla
kuva n!. Sitä kolmetuhatsivuista
ohjekirjaa ei tietenkään ole avattu laskimen oston jälkeen, mutta
eihän niitä ohjeita ennenkään ole
luettu (ei varsinkaan silloin, kun
ostin uudet stereot, mutta se on jo
toinen juttu, jota ette toivottavasti

ikinä tule lukemaan Veitikasta).
”Ei se ole ylpeyttä, se on kauneutta” on takuuvarmasti tuttu lausahdus tämän vuoden Wanhoille.
Kysykää vaikka ATE:lta. Ykköset,
en minä tahallaan pelottele, mutta
Wanhoihin harjoittelu on yhtä kuin
Tuskaa isolla alkukirjaimella. Harjoittele, harjoittele, harjoittele, ja
näytä kauniilta vaikka jalkoja särkee
ja päätä jomotta. Mutta sitten kun
menet Ouluhalliin suuren yleisön
eteen ja tanssit Wieninvalssin,
vaikka luulet olevasi ääliö, joka on
unohtanut jokaisen askeleen, huomaat, että eihän tämä niin kamalaa
olekaan. Wanhojen jälkeen sinulla
kuitenkin on ongelma: mitä teet
niillä sinisillä silkkihansikkailla,
jotka maksoivat omaisuuden mutta
jotka ihan välttämättä oli pakko
hankkia (koska kaikilla muillakin
on silkkihansikkaat, äitiiiii...)
Kuten (toivottavasti) olette
ymmärtäneet, on aivan fantastisen
mahtavaa olla lukiolainen. Voitte
nyt turvallisesti siirtyä hiljalleen
kesälaitumille, koska olette aivopestyjä. Varokaa silti kontakteja ammattikoululaisten kanssa.

Taateli

Kaappihevareiden vallankumous?
Jo hyvän aikaa olen seuraillut otsa rypyssä koulumme käytävillä liikkuvia ihmisiä ja lopulta olen
todennut tilanteen kehittyneen liian pahaksi. Hevarit
ja kaappihevarit (hevareiden esiaste), ovat lisääntyneet
räjähdysmäisesti viimeisen kymmenen vuoden aikana.
Onko tämä enne maailmanlopusta? Otin tehtäväkseni
kertoa teille hieman kaappihevarius-sairaudesta ja vakaana pyrkimyksenäni on estää taudin leviäminen.
Kaappihevari voi olla kuka vain; naapurisi, opettajasi, siskosi, kaverisi, serkkusi, mummosi, vanhempasi, koulusi keittäjä, kaljamainoksen terrieri ja jopa sinä
itse. Kaappihevariutta ei yleensä huomaa päällepäin.
Henkilö siis sekä näyttää että kuulostaa täysin
normaalilta eikä itse välttämättä edes tiedä
sairastavansa sitä. Piilevää sairautta on
mahdoton hoitaa, mutta sen puhkeamista voidaan yrittää siirtää mahdollisimman kauas tulevaisuuteen.
Kunnes sitten se tapahtuu.
Väistämättä, kuin kohtalon
johdattamana, piilevän kaappihevarius-sairauden kantaja
joutuu kohtaamaan sitä
itseään, heavy metallia.
Siitä
eteenpäin
on sairauden eteneminen täyteen
loistoonsa yksilöllistä;
joidenkin immuunijärjestelmä pyrkii torjumaan
metalli-aallot mm. naurulla, halveksunnalla ja
kuvotuksella. Toiset
joutuvat hieman
avittamaan järjestelmäänsä
tukkimalla
korvansa
ja
juoksemalla
kirkuen

paikalta, mikäli vain mahdollista. On kuitenkin jo liian
myöhäistä. Tauti on saanut tönäisyn kohti tuntematonta.
Alkuvaiheen jälkeiset tapahtumat ovat hyvin
mielenkiintoisia. Eräiden ihmisten immuunijärjestelmä pystyy voimakkuudessaan torjumaan hevin melko
hyvin, missä tapauksessa potilas säilyttää vielä entisen
musiikkimakunsa ja elämäntapansa, mutta on saanut
hevin lisämausteeksi. Joidenkin puolustus taas murenee päivä päivältä, heviä kuunnellaan ja soitetaan, jopa
lauletaan ja siitäkös pöpö sen kun voimistuu. Näin
ollen, potilas muuttuu hevariksi, joita niitäkin on varsin montaa alalajia. Osa pysyttelee melodisessa
metallissa tai vajoaa yhä vain raskaampaan
musiikkiin. Myös gooteiksi kääntymistä
esiintyy.
Parannuskeinoa ei tunneta. Tauti
voi parantua itsekseen vuosien mittaan kun Matti ja Teppo valtaavat
median. Kaikki eivät kuitenkaan
ole yhtä onnekkaita vaan joutuvat
taudin riivaamiksi loppuiäkseen.
Pyydänkin siis teitä, rakkaat pienet
koululaiset, toimimaan vielä kun se
on mahdollista. Älkää antako sen
melusaasteen tunkea korviinne, vaan
pitäkää korvatulpat korvissanne.
Opetelkaa lukemaan huulilta, niin
opetuksen seuraaminenkin sujuu ongelmitta; tulette lisäksi huomaamaan että
oppiminen on jopa helpompaa kuin ennen. Opettajakin kiittelee melusaasteen
poistumisesta.
Mikäli sinulla kuitenkin ilmenee
kyseisiä oireita, et voi tehdä juuri muuta
kuin repiä tämän lehden, kiukutella ja
mennä sitten kuuliaisesti kirjaston musiikkiosastolle.

Dementia
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Huom. Emme vastaa siitä, ettei kyseinen toimittajamme sairastaisi kyseessä olevaa
tautia kyseisenä aikana.

- Toimitus

Veitikka Crafts corner proudly presents:

Your very own Jim to play with

Koulujen nettilehtiä ympäri Suomea
Veitikka on Lyseolaisten lehti numero 1. Kaleva
on jo pitkään ollut lyseolaisille turha ja tuntematon,
sillä kaikki Kovat uutisethan luetaan Veitikasta (joka
hyvinä vuosina ilmestyy fantastiset 3 kertaa). Innostus
on suuri, kun Veitikan ilmestymispäivä lähenee. Mikä
on tällä kertaa tosi in ja ketä ihmisiä pitäisi seurata?
Mutta ei Lyseo ole ainoa koulu, jolla on ensiluokkainen (muttei tietenkään meitä parempi) lehti. Tätä
reportaasia varten on tehty paljon tutkimustyötä ja nyt
tulokset ovat valmiit. Seuraavassa eri lukioiden nettilehtien parhaat palat.
Otetaan ensimmäiseksi käsittelyyn pohjoisin lehti. Ivalon lukiossa on pyörinyt jo vuodesta 1977 lähtien
osuvasti nimetty nettilehti Tunturin Takana. Mutta nyt
internet aikakaudella tämä journalismin kultakimpale
on kaikkien ulottuvilla. Näppäile vain osoite http://
www.inari.ﬁ/kunta/sivistys/koulut/lukio/ ja sieltä suoraan Tunturin Taakse. Lehden vanhojen numeroiden
joukosta löytyy muiden muassa kiehtova artikkeli koulun paperinkeräysastian vihkimistilaisuudesta. Mikä
helmi, suorastaan klassikko! Takuuvarmaa viihdettä,
jättää Seiskan taakseen mennen tullen.
Raisio on kaupunki, josta monikaan ei tiedä
mitään. Mutta jos teitä hyvät lukijat kiinnostaa sisäpiirin näkökulma elämään Raisiossa, voin lämpimästi
suositella Raision lukion ikiomaa ViRiKe:ttä. Lehti
pikaisen vilkaisun perusteella painottuu itse lukioon ja
sen runsaisiin aktiviteetteihin. Toki joukossa on myös
tietoisku kahvista, ja sitten taas vähän lisää koulun ylitsevuotavan rikkaasta puuhatarjonnasta. ViRiKe löytyy
osoitteesta http://aikuisopisto.raisio.ﬁ/.
Hypätäänpä vielä vähän eri suuntaan Suomea.
Kaikille teille mustan makkaran ja delﬁinien ystäville
kaukokaipuuta lievittämään allekirjoittanut on löytänyt mitä mainioimman nettilehden, dramaattiselta
kuulostavan Turmelun. Paikkakunta on siis Tampere

ja lukio kantaa nimeä Messukylän lukio. Turmelu on
hyvinkin ajankohtainen lehti ja sitä on helppo lukea.
Jos uusimmat elokuvat ja kirjat kiinnostavat, Turmelun toimittajat kertovat millainen pätkä on kyseessä
ja kannattaako sitä vaivautua katsomaan. Turmelu
kattaa myös monia muita osa-alueita, kuten urheilun,
matkailun ja musiikin. Jos pidät koululehdistä, tutustu
ihmeessä Turmeluun osoitteessa http://turmelu.messukyla.info/.
Tämän artikkelin tarkoitus oli siis rohkaista teitä,
hyvät lukijat, etsimään sitä paljon puhuttua elämän
tarkoitusta muista lehdistä. Vaikka Veitikka onkin tosi
lyseolaiselle Se Ainoa Oikea julkaisu, on ihan hyvä
joskus katsoa, mistä muu kansa puhuu. Vielä loppuun
vinkiksi pari lehteä: Jyväskylän Cygnaeus lukion lehti
Cygzine http://www.cygnnet.jkl.ﬁ/koulut/cygnaeusl/ ,
Forssan yhteislyseon virtuaalilehti Felix ( http://www.
forssanyhteislyseo.ﬁ/ ) ja kaikille tutun Kastellin lukion
iki-ihana Barbie-kantinen Osukki http://www.edu.
ouka.ﬁ/koulut/kastelli/lukio/osukki/.
Joten siis nauttikaa siis näistä Suomalaisen nuorisokulttuurin parhaista paloista. Onneksi Veitikan toimitus sai tehtyä vielä tämän
viimeisen Veitikan
lukuvuodelle 2004-2005.
Tarjotkaa Veitikkaa
maalaisserkuillenne
ja olkaa ylpeitä
koulustanne. Ja
aina kun törmäätte uuteen lehteen
tuolla maailmalla,
muistakaa sanoa:
”Ihan kiva, mutta on
Veitikka vielä parempi”.

Inna
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Opettajien Mystinen Maailma
Paljastus-galluppi osa XXY
Tiedän, että kaikki Lyseon innokkaat ja kiltit pikku oppilaat ovat innolla odottaneet tätä kyseistä pläräämääsi Veitikkaa, joka käsittelee jälleen veitsenterävyydellä yhteiskunnallis-poliittisia asioita ja kansainvälistä
maailman tilannetta…
…Joo,niin vissiin. Oikeasti luet tätä koska sinulla
on semmoinen tylsä oppitunti etkä jaksa kuunnella
opettajan monotonista ääntä, joka toistaa samaa virsiä
jo kolmatta tuntia. Sen sijaan olisit kuunnellut musiikkia. Mutta kas vain, patterit ovat juuri sopivasti loppuneet musiikkimaakarista. Viimeisenä oljenkortena
päätät kaapata Veitikan uusimman numeron luokkahuoneen lattialta ja lukea sitä; se ei mitenkään voi olla
yhtä tylsä kuin tuo opettaja edessä puhumassa. Vai?
Nyt kun tulin maininneeksi sen opettajan edessäsi, ajatteleppa yhtä asiaa. Mihin opettajat menevät kun
tulee loma? Ei kai ne ihan oikeesti semmoista vietä. Vai
viettääkö?
Veitikka päätti ottaa tästä selvää ja sai ah niin
monimutkaisen gallupin tehtyä, että siihen tuli jopa 3
kysymystä ja jotkut opettajista jopa vastasivat siihen!
Tiedän, helvetti varmaan jäätyi siinä yhdeksän aikaan
kun hörpit cappuccinoa.
Tässä oli ne oikein monimutkaiset kysymykset,
jotka kuitenkin askarruttavat varmasti jokaista lyseolaista. [ Lue: Marjut= Marjut Rehumäki, Pasi= Pasi
Piippo, Mika= Mika Aalto, Jani= Jani Luukkonen,
JKF= Jukka Keski-Filppula ja Kaisa= Kaisa Ikäheimo.]
I .) Aikooko opettaja mennä kesälomalle?
Jani: ”Onko pakko? Eihän ole pakko? En halua...”
JKF: ”Kyllä, koska aina silloin tällöin on hyvä ottaa
etäisyyttä itseensä, Ouluun ja Suomeen. Etäisyyden
otto ei tarkoita sitoutumisen puutetta, vaan ainoastaan
halua tarkastella asioita hetken aikaa ulkoapäin.”
Kaisa: ”Kyllä, se on velvollisuuteni”
Marjut: ”Jo vain!”
Mika: ”Kyllä, se on velvollisuuteni.”
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Pasi: ”Istun kaikessa rauhassa ja odottelen kunnes kesäloma tulee minun luokseni.”
II .) Voiko opettaja pitää hauskaa lomalla?
Jani: ”Kyllä helvetissä!”
JKF: ”Opettaja saa pitää hauskaa lomalla. Hauskanpitohan ei tarkoita kaikille mitään suomalaiskansallista
öykkäröintiä, vaan omien henkisten ja fyysisten tarpeiden kuuntelemista esim. kiinnostavista kulttuureista,
hyvästä ruuasta ja lämpimästä auringosta nauttimisen
muodossa.”
Kaisa: ”Kyllä helvetissä!”
Marjut: ”Häätyy ainaski yrittää.”
Mika: ”Ei, koska hauskaa voi olla vain opiskelijoiden
kustannuksella, ja jos he ovat pois, kaikki huvitukset
on hukassa.”
Pasi: ”Kylillä puhuvat, että sellaistakin olisi joskus jollekin sattunut.”
III .) Mitä opettaja tekee lomalla?
Jani: ”Potkia palloa ja ottaa iisisti...”
JKF: ”Ensi kesänä heti opetustöiden loputtua keskityn
viikoksi tai kahdeksi freelancer-toimittajan työhön ja
ajattelin kirjoittaa Kalevalle nipun ﬁlosoﬁaan liittyviä
artikkeleita. Kesäkuun alussa aloitan myös tehostetun
harjoittelun Helsinki City Maratonia silmällä pitäen,
sillä arkeni opetustyö- ja muine kiireineen ei mahdollista täysipainoisen maratontreenin vaatimaa harjoittelurytmiä. Kesälomalla asia on siis kuitenkin onneksi
toisin. Juhannuksen korvilla teen lapsuudenystävieni
kanssa jo perinteeksi muodostuneen lohenkalastusreissun Simojoelle. Heinäkuussa kunnallisten luottamustehtävien hieman hellitettyä pakkaan repun ja suuntaan todennäköisesti kolmeksi viikoksi Italiaan. En
tarkoin vielä itsekkään tiedä reissun tarkkaa ohjelmaa
- ostan lähtiessä ainoastaan meno-paluu lipun Italiaan
-, mutta Roomaan ajattelin tutustua joka tapauksessa
varsin tarkoin. Sieltä jatkan joko Italian sisäosiin tai
Turkin ja Kreikan suuntaan. Suomeen palaan jälleen
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elokuun alussa, koska HCM juostaan 5.8. Helsingistä
maratonin jälkeen jälleen takaisin Ouluun. Opetustyöt
ja kunnalliset luottamustoimet alkavatkin pyöriä heti
elokuun alkupuolella. Sitten vain innolla ja toivottavasti voimaantuneena kohti uutta työvuotta ja muita
alkavan talven haasteita.”
Kaisa: ”Ekaksi laitan kellon työpöydän laatikkoon
odottamaan elokuuta. Sitten samikuuppaat jalkaan,
talikko ja lapio mukaan ja kasvimaalle. Yöpöydällä on
lukemattomia kirjoja ja kotimaan lyhyt sukuloisimismatkakin odottaa. Ehkä keksin vielä jotakin...”
Marjut: ”Ei TEE paljon mithään, enimmäkseen ON. :) ”
Mika: ”Kerään materiaalia seuraavan vuoden tunneille,
siivoan arkistoni, pyyhin pölyt kalvoista, tuhoan sähköpostini, menen Rotuaarille katselemaan lyseolaisia,
ostan itselleni jätskin ja ennen koulun alkua käyn ui-

massa (tai suihkussa).”
Pasi: ”Kesälomalle jään juhannuksena. Siihen saakka opetan kesäkursseilla latinaa Oulussa ja englantia
Raahessa. Siitä eteenpäin loma jatkuu lukemisella,
musiikin kuuntelulla ja ulkoilulla. Odotettavissa myös
matkailua kotimaassa. Syönen myös jäätelön. Lisäksi
tekisi mieli mennä Tukholmaan ajelemaan sikäläisellä
tunnelbanalla.”
Kiitoksia kaikille opettajille jotka osallistuivat
uber-cooliin galluppiimme, jotta pienet lyskalaset jälleen kerran ymmärtäisivät paremmin Opettajien Mystistä Maailmaa.

Miss D

Lemmentohtori vastaa
Oh la la! Rakkaus on elämän vaikeimpia mysteereitä. Tämä loistelias tunne voi hetkessä muuttua
katkeraksi myrkyksi, joka saa ihmiset yhä uudelleen
takertumaan itseensä. Lemmentohtorinnekin on kokenut elämänsä kuutenakymmenenä elinvuotenaan mitä
ihmeellisimpiä hetkiä. Kokemukseni kartuttua päätin
alkaa auttaa teitäkin, rakkaat lyseolaiset, joille tämä
vaaleanpunaisen ja sairaanvihreän vuoropeliä oleva
maailma on vielä niin kovin tuntematon. Ensimmäinen – ja tärkein – askel on muistaa, että rakkaus
on aina viaton. Kaija Kookin kauniissa sävelissään laulaa, että rakkaus ei koskaan myrkyty
itsestään – sen aiheuttavat ihmisten teot. Oih,
avautukaa rakkaudenpauloissa olevat nuoret ja
paljastakaa syvimmät tuntonne! Lemmentohtorinne
vastaa. Lopuksi pyydän syvimmin anteeksi, että vastaan
vain muutamaan viestiin. Lemmentohtori-boxiin tulvii
nimittäin miljoonia kysymyksiä.
- ”Apua Lemmentohtori! Olen ihastunut erääseen
hevikerhon jäseneen, mutten uskalla lähestyä häntä. Aina
kun yritän aukaista suutani, huuleni ovat kuin liimautuneet yhteen. Apua! Mitä voisin tehdä rakas Lemmentohtori?”
T: Lady X
Oh, ma pauvre! Kerronpas opettavaisen tarinan
menneisyydestäni: Ollessani yläasteella, tunsin tytön,
joka oli tismalleen samanlaisessa tilanteessa kuin sinä
nyt. Hän oli palavasti ihastunut pari vuotta vanhempaan goottipoikaan. Kerran hän tuli luokseni (olin jo
silloin aikamoinen ihmissuhdetuntija) ja valitteli tilannettaan. Pyysin häntä yksinkertaisesti selvittämään pojan kiinnostuksen kohteita. Noh, hän taisi ottaa neuvoni liian kirjaimellisesti, sillä seuraavana päivänä hän
saapui kouluun tummissa vaatteitta ja
vielä tummemmissa meikeissä.
Koko tyttö oli aivan kuin jostain
Lordin musiikkivideosta!
Siinä
tilanteessa oli minunkin pinkki
käsilaukkuni pudota lattialle. Joka
tapauksessa
poika huomasi hänet ja
ei aikaakaan, kun heidän
seurustelunsa tavoitti ensi-

kuukautispäivänsä. Tyttö kertoi pojalle koko petoksen,
mutta poika oli liian rakkauden pauloissa erotakseen.
He ovat kihloissa tällä hetkellä. Pikkuisen petosta sinne
tänne... Voici!
- ”Rakas Lemmentohtori. Kaverini ei uskalla
lähestyä ihannoimaansa poikaa. Aina kun
tämä poika kävelee ohi, niin kaverini
menee ihan punaiseksi ja hänen
polvensa notkahtelevat. Kuinka
saan kaverini rohkaistumaan
ja juttelemaan pojalle? Kerro, oi viisas Lemmentohtori!
Pliiz!”
Aah, miten ihanan huolehtivainen ystävä
olet! Tähän tepsii vain kaksi asiaa: joko työnnät kaverisi suoraan hänen ihastuksensa jalkojen juureen
(vaatii todella hyvää ajoittamista), jolloin ihastuksen
on pakko kumartua nostamaan hänet. Silloin katseet
kohtaavat ja uusi Brad Pitt ja Jennifer Aniston –pari
on syntynyt. Jos taas tykkäät leikkiä vaaroilla, sinun
kannattaa ehdottomasti yrittää iskeä ystäväsi ihastusta.
Mustasukkaisuus on todella vahva ase. Tällöin ystäväsi
huomaa, että hänen on pakko tehdä jotain, tai sinä viet
ihastuksen.
- ”Rakas Lemmentohtori. Mitä minun pitäisi tehdä,
jotta pääsen irti masennuksestani. Rakastin ex-poikaystävääni ja hän jätti minut ja en vieläkään pääse irti.
Häpeän sitä, että rakastin häntä ja luotin häneen. Menin
jopa sänkyyn hänen kanssaan, mutta viikko sen jälkeen
hän jätti. Tunnen valtavaa syyllisyyttä ja häpeää siitä,
että uskoin häntä. Halusiko hän vain seksiä ja viedä neitsyyteni? Miten voin jatkaa elämääni?”
Lemmentohtorisi raivostui kertaheitolla! Kulta
pieni.. Maailma on julma paikka. Meitä rakkauteen uskovia käytetään jatkuvasti hyväksi. Nämä ihmiset (karkeasti ilmaistuna kiimaiset – sivistymättömät – kollit)
hakevat vain sitä yhtä S:llä alkavaa sanaa (herttileijaa,
tässähän ihan punastuu!). Heidän takiaan meidän on
oltava varuillamme. Analyysini perusteella mielenterve-

ysongelmasi johtuvat ainoastaan exästäsi. Ehdotankin,
että kostaisit tälle limaiselle ryökäleelle. Löisit samalla
iskulla kaksi peipposta! Olen tutkinut useaan otteeseen
miehen itsetuntoteorioita. Entisen tyttöystävän seksuaalisen suuntautumisen muutos kouraisee miestä pahimmin. Kaappaat siis naispuolisen ystäväsi ja suutelette entisesi nähden, niin johan menee miehen itsetunto
alas. Tämän lisäksi voit vielä kehua exällesi, miten juuri
HÄN sai aikaan tämän muutoksen sinussa.
- ”Kärä Lemmentohtori. Jag är en ﬂicka som vill ha
en ﬂickvän, och jag är ”hurri”. Har jag ingen ”tsäänssi”
att få ﬂickvännen? Varifrån kan jag få ﬂickvännen?”
-Hurri-

le postikortin.)
- ”Haluaisin kysyä, miltä lempi tuntuu. Mistä tietää,
että on rakastunut? Pyöriikö mahassa? Vilkkuuko silmät?
Ovatko vanhempani yhä rakastuneita, vaikka riitelevät
toisinaan?”
- Erkintytär

Lempeä on monenlaista. Mummoni nimi on
Lempi. Hänen lämmin kosketuksensa perunamaan
juurella tuntui aina samalta. Milloin poimimme yhdessä viinimarjoja, milloin nostimme porkkanoita ylös
papan herkulliseen kasviskeittoon. Oi sitä elämää.
Toinen yhtä tärkeä ”lempi” elämässäni on rakkauden piiriin kuuluva. Lempi on juuri sellaista, kuin
Min kär… Jag tror att det är ganska lätt att ha en kuvailit: se laittaa pienet sitruunaperhoset lentelemään
ﬂickvän på Lyseo. Har du aldrig hört vad folk tänker
vatsassa. Silmätkin tuntuvat pyörivän useammin rakaspå oss? Lyseo har ett intressant rykte: det sags att Lyseo tetun aina saapuessa paikalle. Tämä tarkkaavaisuusreär homosexuella människornas skola! Du måste se dig
aktio saattaa tosin johtua puolustautumisinnostasi, eli
omkring. Jag hoppas att du hittar din skatt!
yrität hulluilla katseillasi pitää ihastuksesi kilpakosijat
- kaukana.
”Rakas Lemmentohtori <3 Onko normaalia rakasSilmääni osui luotettava tiedontua opettajaan? Hänen silmänsä ovat kuin kuun häikäijyvänen Me naiset- lehdestä. Siinä
sevä suolampi. Tukka on pumpulia, vanua vain. c’’) Onko ylväästi kerrotaan, että toimivassa
30 vuoden ikäero liian suuri? Minusta tuntuu, että hän- parisuhteessa ihmiset riitelevät. Eli
kin on huomannut minut. o__O Tämä on toivotonta. En voit ajatella vanhempiesi riitelyn olesaa unta öisin. ;(
van eräänlaista esileikkiä. Siinä
vaiheessa, kun kuvaan astuvat
Auta minua!”
keittiöveitsi tai rotanmyrkky,
--^Deeply in Love -88^-voit vapaasti olla huolissasi.
- C’est la vie..”Rakkaus ei tunne rajoja.” Kuten
vanha klisee sen jo sanookin: ota hänet. Mitä sitten,
Lemmentohtorinanne:
jos saatte kaduilla paheksuvia katseita ymmärtämättömiltä. Vain rakkaus merkitsee. Jos todella olet varma,
että hänelläkin on jonkinlaisia intressejä sinua kohtaan,
Herra Tu hat
anna mennä! Varjopuolena tilanteeseen liittyy myös
lainopillisia puolia. Esimerkiksi alaikäisyytesi voisi olla
pahana esteenä suhteellenne. En myöskään usko, että
muut oppilaat – opettajista puhumattakaan – katsoisi
suhdettanne hyvällä. Ehdotakin rakkaallesi karkaamista
Pariisiin – tuohon rakkauden Mekkaan! (Parannatte
maailmaa vielä enemmän, jos muistatte lähettää Kostil-
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Missä on minun kumiankkani?
Kesä, kärpäset ja Veitikan kielikoulu - varmimmat loman alkamisen merkit. Lukuvuoden ensimmäisessä
numerossa hurjan suosion saavuttaneen lausekokoelman linjalla jatkaen esittelemme teille taas hyödyllisiä fraaseja
vierailla kielillä. Kokeilkaapa ulkomaanmatkoillanne!

(Meksikon) Espanja:
¿Te robaste mis lentes de sol?
-Varastitko sinä minun aurinkolasini?
No hay que ir a esa playa, ahí me salió un salpullido muy feo el año pasado.
-Ei mennä sille rannalle, sain sieltä pahan ihottuman viime vuonna.

Hindi:
Mee tumaha piar karta huu.
-Minä rakastan sinua.

Heprea:
lo aiati mithaten itah gam im ait notenet li hamishim orot shel snaim.
-En menisi kanssasi naimisiin, vaikka antaisit viisikymmentä oravannahkaa.
Kama ola mehonit a meruzim a zot?
-Paljonko tämä kilpa-auto maksaa?
A tikan a metygan a ze lo le taami.
-Nämä paistetut torakat eivät ole minun juttuni.

Hollanti:
De konijntjes, ze zijn overal, ren voor je leven!
-Jänikset! Ne ovat kaikkialla, juoskaa henkenne
edestä!
Zijn dit echte Kuoma rubberen laarzen?
-Ovatko nämä aidot Kuoma-kumisaappaat?
Kaal staat je.
-Kalju pukee sinua.
Zie ik er dik uit in deze rok?
-Näytänkö lihavalta tässä hameessa?
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Iiri:
Tá siosúr agam, agus níl eagla orm iad a uasáid.
-Minulla on sakset, enkä pelkää käyttää niitä.
Bhuaigh Kärpät an mbliana seo chughainn freisin.
-Kärpät voittaa ensi vuonnakin.

Inuiitti:
Aalisakkanik sulifﬁssuaq summiippa?
-Missä kalatehdas on?
Siissisoqanniarluta.
-Olemme metsästämässä sarvikuonoja.

Italia:
Ieri sera ho bevuto con mi amici.
-Eilisiltana menin kavereitteni kanssa juomaan.

Latina:
Noli ludere alimento!
-Älä leiki ruoallasi!
Quit ﬁat si hunc rudentum vellam?
-Mitä tapahtuu, jos vedän tästä narusta?
Si Cuniculus Paschalis sit, unde ova capiat?
-Jos hän on pääsiäispupu, mistä hän saa munat?
Vah! Denuone Latine loquebar?
-Oi! Puhuinko minä taas latinaa?
Hoc nomen meum verum non est.
-Tämä ei ole oikea nimeni.
Ubi est mea anaticula cumminosa?
-Missä on minun kumiankkani?
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Puola:
To jest moj dziesiaty kubek kawy.
-Tämä on kymmenes kahvikuppini.
Ile lat grasz na oboju?
-Kuinka monta vuotta olet soittanut oboeta?
Lubisz muzyke Antti Tuisku?
-Pidätkö Antti Tuiskun musiikista?

Ranska:
Je suis une banane!
-Minä olen banaani!
Ma cuiller est trop grande.
-Lusikkani on liian iso.

Saksa:
Ich sehe aus wie ein Hummer!
-Näytän ihan hummerilta!
Der Weihnachtsmann lebt in Korvatunturi.
Punkt!
-Joulupukki asuu Korvatunturilla. Piste!

Glaubst du an Liebe auf den ersten Blick?
-Uskotko rakkauteen ensisilmäyksellä?

Unkari:
A barátom meghált nálunk.
-Ystäväni vietti yön kotonamme.
A barátom meghalt nálunk.
-Ystäväni kuoli kotonamme.
Finnországból vagyok a jegesmedvék országából!
-Tulen Suomesta, tuosta jääkarhujen maasta!
Ez a majomkosztüm nagyon meleg.
-Tämä apinapuku on todella kuuma.
Ez az igazi orrod?
-Onko tuo oikea nenäsi?

Sanjam

Etäopetuksesta
16. Monimuotoinen lukio-opiskelu ja etäopetus Oulun Lyseon Lukiossa
Kun seuraavan jakson kurssivalintoja tehdään
Wilmalla, kaikuvat Lyseon käytävillä ja atk-luokassa
kysymykset ja toteamukset:”Mikä on tämä ’mm’-merkitty kurssi, se sopisi lukujärjestykseeni niin hyvin”, ”Et
voi ottaa tuota kurssia, sehän on monimuoto-kurssi”.
Jokainen on kuullut varmasti useamman kerran usean
opettajan suosiman meriselityksen:”Tunti alkaa vasta
näin kymmenen minuuttia myöhässä, koska tulin juuri
Tyrnävältä etäopettamasta.” Shakkiruutulattiat ovat
myös kuulleet nimityksen ”epälukio”. Harva tuntee
etälukion.
Oulun Lyseon lukio tarjoaa etäopetusta Rovaniemelle, Tyrnävälle ja Ylikiiminkiin. Kyseessä on
nykyaikaisen teknologian lahjahevonen Suomen koululaitokselle. 90-luvun loppupuolella kokeiltiin, pystyisittäisiinkö reaaliaikaisella videoneuvotteluteknologialla
korvaamaan luokassa käyskentelevä opettaja televisiossa
hymyilevällä kuvajaisella. Ja kyllä pystyttiin. Nykyään
Tyrnävän ja Ylikiimingin monimuotolukiot ja Rovaniemen IB-etäopetus ovat jo niin vakiintuneita, ettei
niiden tuntemus ilmeisesti kuulu iloisen lyseolaisen
sivistykseen sivua 24 syvemmin.
Sivistystänne syventääksemme Matti Poikajärvi
Rovaniemeltä ja Joni Korkiakoski Tyrnävältä kertovat
opiskelustaan Lyseon etäopiskelijoina. Matin mukaan
Rovaniemellä tarvitaan etäopetusta, koska IB-tason
opettajakoulutusta ei ole. Suunnitelmissa on etäopetuksesta luopuminen Rovaniemellä, kunhan opettajia
saadaan koulutettua. Opetus saadaan Rovaniemelle
samoin kuin Tyrnävälle ja Ylikiiminkiin, videoneuvotteluna, jossa opettaja on Lyseolla ja oppilaat etäpisteessä. Kamerat ja mikrofonit välittävät kuvan ja äänen
opettajalle ja oppilaille.
Tekniikan parhaat ja huonoimmat puolet ovat sen
heikkouksissa. Jos yhteys ei muodostu, saavat oppilaat
ylimääräisen vapaatunnin. Mikrofonin äänenlaadun
puitteissa opettajan kysyms voi jäädä kuulematta.
Silloin voi tosin vastata joka kysymykseen ”chicken”,
jolloinka opettaja luulee kuulleensa oikean vastauksen.

18

Oppilaiden kiusaukseksi mikrofonin voi myös sulkea.
Sekä Matti että Joni kehuvat oppilaitostensa
rentoa ja kotoista tunnelmaa, joka Jonin mukaan Tyrnävällä on suuri etu isoihin lukioihin verrattuna. Joni
valitsikin aikanaan kotipaikkakunnallaan sijaitsevan
etälukion juuri vaivattomuuden ja kahvinkeittimen
takia. Myös opetuksen etääntyminen kuvaruudulle luo
oman tunteensa vapaudesta hyödyntää oppiresursseja
vaivattomasti.
Lyseon lukiomme tarjoama epäopetus ei silti ole
täydellinen onnistuma, ainakaan vielä. Muistettava
on, että vajaa kymmenen vuotta on lyhyt aika, ja etäopetuksemme on yhä vakiintumassa eikä vakiintunut,
kuten sen vakiintuneesta ”unohtuneesta” vaikutelmasta
voitaisiin luulla. Vähäisten luokkatilojen ja oppivaihtoehtojen puute ei ole monimuotolukioidemme ongelmista suurin. Etäopetuksen peri-idea on korkeatasoisen
koulutuksen tarjoaminen myös alueille, joissa rahoitus
tai muut yhteisresurssit ovat liian vähäiset. Yleisesti
uskotaan monimuotolukioiden näyttävän parhainta
esimerkkiä onnistumisesta tässä tavoitteessa. Silti totuus on, että Tyrnävän monimuotolukion ensimmäisellä vuosikurssilla on tällä hetkellä vain kuusi oppilasta,
Ylikiimingissä kymmenen. Kuinka kauan kestää siihen,
että monimuotolukion aloittajia ei enää ole?
Sanomaton syy tälle tilanteelle on myös osin
meissä lyseolaisissa. Epälukio on etälukiota tunnetumpi
käsite myös meillä Lyseolla. Ilmeisesti monimuotoisen
lukio-opiskelun kokeiluarvon nimissä monimuotolukioiden keskiarvoraja pidetään alhaalla. Täten on muodostunut maine epälukiosta, joka olisi vain nimellisesti
lukio. Parhaiten tätä mainetta ruokkivat juoruavat
suut. Asiaa eivät myöskään auta ennakkoluuloiset asenteet.
Pyydänkin teitä, rakkaat Oulun Lyseon lukion
lyseolaisemme, ymmärtämään koulumme etäisempiäkin osia, ja teitä, lukiomme rakkaat opettajat, hyväksymään etälukion etälukioksi eikä epälukioksi.

Akfa ja Herra Tu hat
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He jättävät meidät!
- Seuraaviin naamoihin et törmää ensi syksynä ainakaan Lyseon käytävillä
- Paljonko on päiviä jäljellä? Vastaukseksi
tähän kysymykseen toiset kiljaisevat riemuissaan matematiikan taidoista riippuen jonkun
numeron kolmenkymmenen paremmalta puolelta ja lyövät nyrkkinsä ilmaan lomasuunnitelmien kiiluessa silmissä. Toisten katseista eivät
kuitenkaan heijastu juhannuskokot ja Provinssirockin yleisövessat – he muuttuvat yksilöstä
riippuen joko hysteerisiksi tai ylirauhallisiksi ja
ilmoittavat päivien määräksi edellisiä suuremman luvun. He odottavat – mikäli vain mahdollista – vielä kesälomaakin enemmän koulun
uutta alkamista. Harva näistä koulun penkille
paluuta haikailevista on kuitenkaan aloittamassa aherrustaan täällä Lyseossa, vaan
heillä on edessään ei-arkisempi aherrus,
nimittäin vaihto-oppilasvuosi ulkomailla.

saksalaisesta kulttuurista, eikä Jonnaa kauheasti
etukäteen pelota vuosi vieraassa maassa – kavereita, perhettä ja suomalaisia asioita kuten
salmiakkia hän kuitenkin arvelee tulevansa ikävöimään.
Meksikoon matkaava Joseﬁna ei panikoi
etukäteen vuodesta tortillojen maassa, mutta
arvelee joutuvansa jonkinlaiseen shokkiin vaihtarivuoden alkupäivinä. Vuoden verran espanjaa opiskellut Joseﬁna toivoo palaavansa kotiin
koiran ja kavereitten luo espanjaa sujuvammin
puhuvana, itsenäisempänä ja ”vähemmän sinisilmäisenä”.

Toimitus pyydysti koulun käytäviltä kameraa ja kysymyksiä pakoilevia eri puolille maailmaa matkaavia
lyseolaisia (ei kuitenkaan kaikkia vaihtareiksi aikovia), ja seuraavasta voit lukea heidän mietteitään.
Oulunsalolainen Jonna Käsmä
(kuvassa vasemmalla) pääsee vaihtooppilasstipendin myötä ensi vuodeksi
Etelä-Saksaan Baden-Württenbergiin. Jonna on lukenut saksaa viidenneltä luokalta lähtien ja toivoo oppivansa lisää vaihto-oppilasvuotensa
aikana. Saksantunneilla on keskusteltu paljon k a i p a a -

Laura matkustaa ensi vuodeksi Ranskaan,
pikkukylään
Lyonin lähelle.
Hän haki vaihtooppilaaksi Ranskaan kulttuurin ja
mukavien ihmisten takia. Pitkään
ranskaa opiskellutta Lauraa kuitenkin vähän jännittää kielen käyttö,
sillä
eripuolilla
maata ranskalaiset
puhuvat eri tavalla.
Suomesta hän jää
maan perhettään,

kavereitaan sekä saunaa.
Sydneyn lähistölle Australiaan lähtevää
Harri Kukkosta hirvittää enemmän ajatus juuttumisesta vuodeksi kengurufarmille keskelle eimitään kuin elämästä maapallon toisella laidalla.
Australian kulttuurin, ilmaston ja vuodenaikojen
erilaisuus sekä
kiinnostavat
ihmiset olivat
valintaperusteina. Kavereitaan sekä
suomalaisten nuorten
perjantai-iltakulttuuria
kaipaamaan
jäävä Harri
odottaa lukuvuodesta
Australiassa
avartavaa ja kasvattavaa kokemusta, ja hän haluaisi tutustua uusiin ihmisiin ja oppia ymmärtämään uudella tavalla erilaisia kulttuureja.

heen kanssa
sekä yksityisyydenpuute, jota
kuulemma
esiintyy latinalaisen
Amerikan
kulttuureissa. Hieman häntä
harmittaa
myös se, että Chilestä palatessaan kaikki kaverit täällä Lyseossa ovat opiskeluissaan jo vuoden
verran edellä. Vaihto-oppilasvuodeltaan hän
yrittää olla toivomatta liikoja, jottei joutuisi
pettymään.

Yhdysvaltoihin lähtevää Annika Perttulaa
on alkanut hieman kaduttaa haku Jenkkeihin
isosiskon esimerkkiä seuraten. Tällä hetkellä
Annika lähtisi mieluiten Sveitsiin tai Japaniin
”liian tavallisen” ja kaikkien valitseman Amerikan sijasta. Ikävä hänelle tulee suomalaista ruokaa, Lyskaa sekä ”pyöröikkunaröykkiöityjiä”.
Pahin pelko on se, ettei hän saisi Amerikassa
muita kavereita kuin toisia vaihtareita. Vaihtarivuotensa aikana Annika toivoo voivansa jatkaa
tanssiharrastustaan ja välttyvänsä vielä entistäYkkösluokkalainen Mira Hietala (kuvassa kin epäterveellisemmältä ruoalta.
ylhällä oikealla) viettää elokuun lopulta lähtien
11 kuukautta Chilessä. Aiemmin Texasissa kuumempaan ilmastoon tottuneelle lämpötila ei ole
Teksti: Timppa
ongelma, vaan Miraa huolettaakin enemmän
Kuvat: Inna
kemioitten yhteen sopiminen tulevan isäntäper-

Viimeiset sanat
Mika Aalto:
”Tämä on minun teoria. Sitä ei kannata uskoa. Tai uskokaa vaan. Mutta en suosittele.”
”Näytelkää edes kiinnostunutta.”
”Teillä täytyy olla mallina joku, joka on kypsä ja ahdasmielinen. Ettekö te oo huomannu tätä roolijakoa
koulussa?”
”Te olette visuaalisia ihmisiä. Tarkoitan, että olette hyvännäköisiä.”
”Kyllä te ootte hauskoja. Yölläkin välistä herää aina
hytkymään.”
”Homman nimi on se, että minä olen tässä tekevinäni
jotain ja te olette siellä tekevinänne jotain, varsinaisesti
emme keskustele tai muuten kommunikoi. Te osaatte
jo kaiken mitä minä osaan opettaa.”
Kirsi Alahuhta:
”Kuka haluaa leikkiä astronauttia?”
Sirpa Anttila-Muilu:
”Mun kreikan kieli on päässy vähän ruostumaan.”
Anne-Maj Kauppi:
”Ni är unga, ni är inte realister.”
Jukka Keski-Filppula:
”Me joskus liikutaan vähän heikoilla vesillä.”
”Kuunnellaan sillä silmällä.”
”Jos tämä kurssi ois pidetty keskiajalla niin te oisitte
olleet aika erilaisia.”
”I must have something wrong in my head because I’m
not so bored.”
Juhani Lavikainen:
”Don’t do this to me, I’m an old man with a heart condition!”
”Do you know what I mean? I don’t know what I
mean.”
”Be patient with me, I’m an idiot.”

Pekka Järviluoma:
”Mä oon jostain syystä nyt menettänyt muistini tässä
yön aikana.”
”Vähän ikäviä esimerkkejä näin perjantain kunniaksi.”
”Oonkohan minä tänään taas vähän sekopäinen?”
Tuula Siira:
”Mä oon aika älykäs, anteeksi vaan. Ja mä pystyn lukemaan teidän ajatuksia, vaikka en haluais.”
”Siis musta ois aivan kauheaa, jos ihmiset kadulla
tunnistais mun habituksesta että oon HISTORIANOPETTAJA.”
”Tiesittekö, että tutkimuksien mukaan ryhmän ihannekoko on kolme henkilöä? Että ei voida huomenna
ottaa muita mukaan tunnille.”
”Mä terapoin itseäni ihan muulla tavalla.”
Pasi Piippo:
”Minä olen kerran onnistunut
tappamaan jopa kaktuksen.”
”Silloin vanhaan hyvään aikaan kun ruotsissa oli vielä
datiiveja ja muita sijamuotoja...”
”Nostetaan kissa pöydälle ja katotaan
mitä se on syönyt.”
Armi Väyrynen:
”Heitän liidulla sitä, joka vielä tunkee sen
”und”:in sopimattomiin paikkoihin.”
”Varmin tapa saada porukka luokkaan on sulkea ovi.”
”Te opitte englannin tässä samalla. Ja ruottinki vielä.”
”Minä en tartte kuulkaa edes puhelinta kun soitan Atlantin yli.”
Koonnut:

Sanjam
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Hyvän kesäloman toivotukset
kaikille Veitikan
lukijoille!
Terveisin
Veitikan toimitus
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