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Päätoimittajalta
Hyvä Lukija, pitelet juuri hyppysissäsi lukuvuoden ensimmäistä
Veitikkaa. Minulla on mitä suurin
ilo ilmoittaa, että lehti on jälleen kerran täyttä laatutavaraa asiantuntevat toimittajamme ovat
henkensä ja koulumenestyksensä
uhalla tuottaneet toinen toistaan
mielenkiintoisempia tekeleitä piristääkseen Sinun päivääsi!

Jos asia kerran on näin, miksi
ihmeessä lehti alkaa tällaisella
potaskalla?
Noh, pääkirjoituksen kirjoittaminen
on joskus hankalaa, usko pois.
Aiheen keksiminen on vaikeaa! Jos
tällä kertaa vaikka esittelisin lehden
sisällön pääpiirteittäin?

Tylsää.
Syksyn ensimmäisessä numerossa
voisi puhua koulun alusta, ykkösistä ja siitä, mitä on olla lyseolainen.

Tylsää. Sama vanha virsi joka
syksy.
Entä jos pohtisin abina olemisen
syvintä olemusta? Purkaisin tunteitani kirjoituksista, abipaidoista,
risteilystä, penkkareista…

TYLSÄÄ! Ja sitä paitsi lääkärisi
käski olla ajattelematta stressaavia asioita.
Mutta hei, tällä kertaahan voisin
lohkaista jonkun vitsin!

Et osaa. Kaikki vitsisi ovat joko
huonoja, sopimattomia tai sopimattoman huonoja.

Hmmm. Entä jos sitten vain kertoisin itsestäni ja kuulumisistani?
Eilenkin…

…ja antoisaa.

Hei, ketä kiinnostaa, että menit
puoli kahdeksalta nukkumaan
puhuttuasi ensin kaksikymmentä
minuuttia John Lennon -julisteelle?

Uuden päätoimittajan valinnasta
seuraa myöhempää informaatiota. Tässä vaiheessa haluan kiittää
kovasti kaikkia niitä, joiden kanssa
olen saanut viimeisten vuosien
kanssa työskennellä.

Enkä puhunut!

Puhuitpas.
No en kyllä tasan…

Keksi nyt joku oikea aihe ja
pelasta itsesi.
En minä tiedä mistä kirjoittaisin! Keksi itse, jos kerran olet niin
hyvä.

No esittele vaikka avoinna oleva
päätoimittajan virka.
Ei se ole vielä avoinna.

On se kohta, minä voin pitää
siitä huolen.
Ja mitähän tuo meinaa?!

Yhtä tuskaa!

Lässyn lässyn lää.
Kiitokset niille, jotka innokkaina
lupasivat kirjoittaa kolme artikkelia
ja palauttivat lopulta puolikkaan
sivun tekstiä viikko deadlinen jälkeen, niille, joilta jutut sai lahjomalla, kiristämällä sekä uhkailemalla
(uudelle päätoimittajalle tiedoksi:
tämä toimii), niille, jotka eivät
koskaan kirjoituksiaan minulle palauttaneet, sekä tietenkin Sinulle,
Rakas Lukija.

Hmph. Meinaatko oikein ruveta
vetistelemään?
Ole jo hiljaa. Ei muistella pahalla
ja vietetään oikein mukava loppuelämä!

Esittele nyt se virka.
Okei okei… Niin, tosiaan. Muiden
rasitteiden painamana allekirjoittanut henkilö eläköityy kunnianarvoisesta virastaan rakkaan
lehtemme Veitikan päätoimittajana
tulevan syksyn ja talven aikana.
Toivonkin kovasti, että löydämme
yhtä innokkaan ja asialleen omistautuvan…

Kröhöm.
…innokkaamman ja asialleen
enemmän omistautuvan seuraajan. Voin luvata, että työ tulee
olemaan hauskaa…

Tuskaa!

Tähänkö meinaat lopettaa? Nämäkö ovat viimeiset sanasi päätoimittajana? Etkö parempaan
pysty?
Anna jo olla! Ja mikä se julistejuttu
oikein oli?!
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VeitTenterä

1. “Ja hyvää huomenta täältä rehtorin kans- 6. Oman pyörän löytäminen
liasta...” Jos tässä koulussa ei muuta opi, niin ainakin osaa
Päivä vain ei lähde käyntiin ilman rehtorin kuulutuksia. Oletteko muuten huomanneet kaiuttimissa
olevat mystiset hymiöt?

isona taiteilla oman pyöränsä irti muista pyöristä olettaen tietenkin, että löytää oman kulkuneuvonsa
koulun seiniä reunustavasta polkupyörämerestä.

2. Kuusijaksojärjestelmä 7. Leipä lyskalaisen tiellä pitää
Näillä näkymin tämä tulee olemaan viimeinen vuosi,
jona koulussamme on käytössä kuusijaksojärjestelmä.
5-jaksojärjestelmä jakaa lyseolaisten mielipiteitä.

3. Me(e)dia
Lyseo kannustaa oppilaita seuraamaan mediaa aktiivisesti ja monesta eri vinkkelistä, mm. seuraavien
aineiden kursseilla median seuranta on tärkeä osa
opiskelua: uskonto, yhteiskuntaoppi sekä äidinkieli
(ja ruotsi - HBL:n ja muiden ruotsinkielisten lehtien
seuraaminen on suositeltavaa).

Vaikka joku onkin joskus sanonut, että ruokaa täytyisi kunnioittaa ja se pitäisi nauttia istualtaan, Lyseossa näkee usein leipä kädessä tunnille viilettäviä
oppilaita.

8. Jonottaminen
Suosituin ajanviete välitunneilla näyttäisi olevan
jonottaminen. Se onkin erittäin hyvä tapa tappaa
aikaa suhteettoman pitkillä välitunneilla ja ruokatunnilla, esimerkiksi ruokatunnista saa hyvällä tuurilla
vietettyä 20 minuuttia jonottamalla ruokalaan.

4. Ikkunalaudoilla hengailu 9. Pusuttelu
Koska koulumme tila-oppilasmäärä-suhde on mitä
on, valloittavat oppilaat mielellään ikkunalaudat ja
portaat istumapaikoikseen. (Erityisesti kierreportailla
istuessa on kuitenkin hyvä muistaa että ne ovat ensisijaisesti portaat, joten olisi suotavaa että istuskelijat
väistäisivät tarvittaessa.)

5. Iso käsilaukku, korkkarit ja pannat
Muotitietoiset lyseolaiset ovat omaksuneet vaikutteita
maailman muotituulista. Nyt ovat in suurikokoiset
käsilaukut, joihin mahtuu kätevästi paljon kirjoja,
myös hiuspannat ja korkokengät ovat muodissa. Sirot
korkokengät vaihtunevat talven tullen pitkävartisiin
korollisiin saappaisiin. (ks. myös mielipidepalsta!)

“seksiä_madetojan_käytävillä” - ilmiö on rantautunut
myös meidän kouluumme - tämä tosin on tainnut
tapahtua jo aikoja sitten...

10. PIIP
Kymmenes kohta on perinteisesti sensuroitu, ei TODELLAKAAN siksi, ettei olisi mitään kirjoitettavaa, vaan
siitä syystä, että sensuroiminen on nyt (ja aina) in.
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Syntinen lyseolainen
Hän kulkee keskuudessamme. Iltaisin ulko-ovi käy ja jalat tassuttavat nurmikon
poikki. Taskulampun pyöreä valoläikkä löytää etsimänsä ja pian lyseolainen on jo
punaisen leikkimökkinsä sisällä. Mutta mökin sisältö ei olekaan supisuomalaisen
perinteinen, sillä puutarhavälineiden ja vanhojen lelujen alle on kätketty salaisuus
- eikä nyt puhuta tavanomaisista ruumiista ja rahakirstuista, sillä talo on täynnä
satoja, pieniä pastellinvärisiä kirjoja, eli hömppiä, eli harkkuja, eli harlekiineja.
Jokaiselle äidinkielenopettajalle tämä termi avautunee, etenkin Mika Aallolle, jonka
sivubisnekseksi hömppiä on spekuloitu jo pidemmän aikaa. Muusta Lyseon väestä
ei voida olla yhtä varmoja, vaikka jokainen lyseolainenhan tunnetusti lukee. Niinpä
on parempi pyyhkiä sumuinen vessan peili edestämme.
Harlekiinit kehitettiin vuonna 1949 Kanadassa sodan jälkeiseen vallitsevaan masennustilaan. Harlequin Enterprises on sittemmin levinnyt kaikkialle maailmaan, Suomi
mukaan lukien. Harlekiinin tunnistaa ohuesta olemuksesta, rakkauden paloihin
liittyvistä nimistä ja ennalta-arvattavasta juonesta. Päähenkilönä on aina nainen,
jonka voitettavana on kriisi, ja elämää ilmestyy vaikeuttamaan vastustamaton
adonis, jota päähenkilö aluksi vihaa, mutta kirjan lopussa kääntyy rakastamaan.
Kesällä käymässämme huikeassa kirjeenvaihdossa innostuimme anonyymin ystäväni kanssa keskustelemaan asiasta tarkemmin, ja ärsyttäväksi piirteeksi nousi
naisten avuttomuus. Kauniimman sukupuolen edustajilla on tapana vielä 90-luvun
harlekiineissa tiputtaa leukansa lattialle pelkästä ihastuksesta kosintaan, vaikka
mies olisi pari päivää sitten haukkunut lahnaksi järven pohjalle. Nykyään ilmestyy
jo painoksia, joissa ”tasa-arvo” on kohdallaan. Harlekiineissa on lopulta siis kyse
hyvin yksinkertaisesta asiasta, rakkaudesta. Kun harlekiinin ottaa käteen, tietää
saavansa reilun sadan sivun verran intohimoa, eikä koskaan tarvitse pelätä surullista loppuratkaisua.
Suomessa harlekiineja myydään vuosittain 550 000. Mutta miksi hömppiä on niin
vaikea myöntää lukevansa? Jopa kirjoittajat itse piiloutuvat nimimerkin alle, naurettavissa pienoiskuvauksissa heillä kaikilla on upea elämä jossain päin Englannin
nummiseutua. Joko kyseessä on kirjoittamaton sopimus; tattimaiset ihmiset sateenvarjojen ja poppelitakkien suojissa kioskeilla ostavat yhtä anonyymisti kuin kirjoja
kirjoitetaan, mutta ongelmana saattaakin piillä nykyajan romantiikkakielteisyys.
Ihmiset vastaavat mieluummin lukeneensa romaanin, jossa pari saa toisena, mutta yksi riutuu ja kuolee pois jättäen toisen elämään tuska
ja kärsimys rinnassaan kuin harlekiinin, jossa pari elää
ihmeparantumisen jälkeen onnellisina elämän loppuun
asti. Mutta tuskaa ja kärsimystä maailmassa on aivan
liikaa, Äiti Teresan sanoin: ”Nykyajan pahin sairaus
ei ole lepra tai tuberkuloosi, vaan rakkauden ja
laupeuden puute.”
Olkaamme siis syntisiä, rakastakaamme toisiamme.
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Kuoriutumisia
Kollektiivinen massa ryömi varovaisesti sisään Lyseon kynnysten yli ja pysähtyi
nuuhkaisemaan. Sisällä tuoksui eri pesuaine kuin edellisessä elämässä, aikana ennen kesää. Ankarat presidentinnaamat tuijottivat massaa seinältään. Seuraavaan
kehitysvaiheeseen edenneet yksilöt, #89:t, silmäilivät vielä kriittisempinä, vaikka
huolitellummin kulmakarvoin.
Massa tavoitteli ﬁksua ja rentoa, mikä yksikkö minkäkinlaista lookia. Kasiysejä ei
kuitenkaan hämätty. Yksiköt roikkuivat toisissaan ja päästivät välillä taktis-hysteerisiä kikatuksia. Muutama poikayksikkö seisoi kädet taskussa ja laski päässä kolmannen asteen yhtälöitä. Kuonot värisivät uusia hajuja tunnustellen. Raksuttavat
aivot painoivat muistiin käytävien mutkia, jotta nöyryyttävältä kartan tutkimiselta
vältyttäisiin seuraavana päivänä. Silmät ymmyrkäisinä massa ahmi tietoa uudesta
ympäristöstään, joka tästä päivästä alkaen olisi sen kohtalo.
Seitsemässä viikossa massa kävi läpi muodonmuutoksen, joista biologianopettajat
pitävät. Yksiköt irroittautuivat toisistaan ja kädet vedettiin housuntaskuista. Hysteerinen
kikatus vaikeni. Pupillit supistuivat normaaliin kokoonsa ja tunneilla kuiskaamisen
kieltävä laki peruttiin. Lauseiden muodostaminen ja normaalit kulkureitit yleistyivät
jälleen. Yksiköt yksilöitiin koulun toimesta käyttäjätunnuksella ja salasanalla ja ryhmiteltiin kolmenkymmenen joukkoihin. Lisäksi opeteltiin jonottamaan hyödykkeitä,
kuten vessaa ja kouluruokaa. Neukkuromantiikka menestyi, alkusyksyn aurinko
paistoi, lyseolaistaminen saavutti päätepisteensä. Nenät tottuivat hajuihin.
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Here comes
Jennifer
Apart from former school years, this year, we have
only one foreign exchange student at our school.
She may be at one of your Russian or music classes,
or perhaps you haven’t even met her yet, but here
she is: Jennifer Zimmerman, 17, from Marathon,
Florida Keys, The United States of America. It is an
island of seven kilometres long, and it takes an
hour and a half to get to the main land by bridges.
Last year Jennifer graduated from Marathon High
School in this town of 7000 people.

of the school year she will be able to read books
in Finnish, too…?
When Jennifer ﬁrst came to Finland, she attended
a language camp in Karkku near Tampere and got
to see ‘Finland’s Manchester’ around with other
exchange students who were going to spend a year
in the land of thousand lakes. With her present
host family she visited Ruka in early September, but
those are the bits she has seen of Finland so far.
During her year, she wishes to visit Helsinki, some
of the islands in Southern Finland, and Lapland,
of course. She is going to be taken to Lapland at
some point, and maybe even made downhill ski,
which she has never experienced!

Jennifer arrived in Finland in August and lives
in Raksila until December when she will move to
Madekylä. Life in a new country is going well so
far, but when asked, what she doesn’t like about
Finland, she replies: “I don’t like everything’s being
closed on Sundays. And lack of Mexican food.” She
also tells she misses her job at a restaurant. “And
probably my friends.”
To nobody’s surprise, things are a bit different
here in Northern Finland from what they are at
Florida Keys. “School system’s different, and I like
the Finnish one better because there’s more freedom. Weather here is colder, but it’s rainy in both
places at this time of year. In Florida, we have a
small house, but we live in a big place here”, Jennifer tells. Some things in particular Jennifer loves
about Finland are nature and trains. “There’s so
much nature everywhere, like forests! And I like
travelling by trains because it’s not that common
thing to do in the States.”
After school activities differ a bit, too. In Florida,
Jennifer plays saxophone in school’s symphonic
band. She also plays bass. On her spare time in
Finland, Jennifer attends school’s drama guild
and goes to Finnish lessons three times a week.
“They don’t help very much, though.” She also
reads books, and Jennifer tells that she likes the
city library of Oulu very much. Maybe at the end

Let’s hope this year is going to be a memorable
year full of great new experiences for Jennifer. We
do know that there are quite a bit of interesting
things and places in Finland worth seeing and
getting to know. And the language. Teach her a
new Finnish word every time you meet her in the
hallways of Lyseo! She will appreciate that a lot,
you know.
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Kurkistushämähäkinsielunelämään

Jokainen pieni lyseolainen
on varmasti Lyskalla vietetyn elämänsä aikana
kuullut huhuja salaisista
käytävistä, jonne oppilailla
ei ole asiaa. Ullakkotilat,
kellarit, portaikot ja salaiset loukot jäävät joissain
tapauksissa vaivaamaan
oppilaiden mieliä hamaan
loppuun saakka. Nyt asiaan tulee muutos. Lukuisten
kauhutarinoiden jälkeen
huhuihin tympääntynyt toimitus lähetti iskuryhmänsä hämähäkkien armoille
tarkoituksenaan paljastaa
kaikki Lyseon tähän asti
tuntemattomat salaisuudet.
Toimittajamme tutustuivat paikkoihin, joissa edes
koulumme vahtimestari ei
koskaan ole vieraillut. Veitikka julkaisee löydöt yksinoikeudella.
Tutkimukset aloitettiin raskaan ullakon oven takaa.
Ovi aukesi hitaasti ja sen
takaa puhalsi hyinen tuuli.
Edessä näkyivät portaat,
jotka johtivat ylemmälle
tasanteelle. Tasanteella näkyi merkkejä muinaisesta
elämästä; folion tapaiseen
käärittyjä putkia sekä lisää
ovia. Valitettavasti ne olivat
lukossa, joten reportterimme jatkoivat matkaansa
koulun katonrajassa kulkevaa matalaa käytävää
pitkin koulun toiselle puolelle kahden lankun päällä
kävellen. Matkalta löytyi
mielenkiintoisia esineitä, kuten vanha piirros kahdesta
vääristyneestä ihmisestä.
Lopulta käytävä loppui ja
edessä olivat uudet portaat,
jotka laskeutuivat toiselle
tasanteelle, joka puolestaan

sijoittui jonnekin historian
luokan ylle. Edessä avartuva
tila oli suuri ja pimeä. Ainut
valo saatiin kännykän taskulampusta sekä pienistä
ahtaista katon harjanteella
olevista ikkunoista. Mitä
tilan haaskausta; sinne olisi
mahtunut yli kymmenen
Kiskiä! Lattialla oli joitain
tummia tahroja, jotka kuitenkin lähemmässä tarkastelussa eivät olleet verta
vaan villakoiria. Luurangot
ja ruumiit oli luultavimmin
piilotettu jonnekin muulle
kuin tänne; esimerkiksi ensimmäisen tasanteen suljettujen ovien taakse joissa
väitetään olevan vain koulun ilmastointiin liittyvää
laitteistoa. Jokaisella koulun
kemian luokan läheisissä tiloissa aikaansa viettäneellä
on kuitenkin syytä epäillä
väitettä.

kuin ullakko; siellä oli vain
jotain työskentelytilaa ja äänitysstudiota. Oppaamme
taisi olla samaa mieltä, sillä
seuraavaksi hän vei meidät
paikkaan, jonne oppilialla
on vielä vähemmän asiaa,
liikuntasalin ullakolle.

Seuraava kohde oli koulun
kellari, jotka löytyvät fysiikka- ja keramiikkaluokan
alta. Alas päästäkseen piti
laskeutua jyrkät ja synkät
harmaat kierreportaat,
mutta paikka ei ollut läheskään yhtä mielenkiintoinen

syövien tuholaisten läsnäolosta kiellettiin.

Vintti oli hyvin samankaltainen kuin varsinaisen
koulurakennuksen ullakko.
Tällä kertaa kiipeämistä
oli tosin vaikeutettu hyvin
jyrkillä puutikkailla sekä niiden päässä olevalla puisella
kaksiosaisella luukulla. Tilat
olivat hyvin pienet, mutta
kohtalaisen valoisat ulkona
raivoavasta tihkusateesta
huolimatta. Toimittajamme
epäilivät astua kovin pitkälle liikuntasalin yllä olevalle
tilalle, sillä se oli peitelty
sahanpurua muistuttavalla
eristeellä. Kysymys puuta

Tarkkaavaisimmat ovat varmasti huomanneet koulun
Kajaaninkadun puoleisen
portin läheisyydessä koulun
seinässä olevan harmaan,
melko pienen luukun. se

vaikuttaa ensi silmäykseltä
vain mahdolliselta lumikolan kesäsäilytyspaikalta,
mutta on kaikkea muuta.
Täysin unohdettu luukku
johtaa koulun alle, eikä edes
urhea vahtimestarimme ollut siellä koskaan vieraillut.
Avain kuitenkin sopi lukkoon, ja pääsimme tutustumaan Lyseon Synkimpään
Osaan.
Luukusta sisään änkeäminen oli haasteellista, mutta
palkitsevaa; suoraan edessä
oli vanha puinen ovi, ja pian
vasemmalla puolellamme
oli toinen samanlainen.
Valot syttyivät ainoastaan
”eteiseen”, mutta avasimme
silti ne molemmat. Ovien takaa lähtivät kulkemaan pitkät, pimeät ja hyvin ahtaat
käytävät, klaustrofobisen
painajaiset. Ilmaa ”katakombeihin” tulvii luultavimmin lyseon seinässä olevista
ilmanvaihtokanavista, jotka
on peitetty ruosteisilla ritilöillä. Eteisessä oli jopa pätkä maalattiaa. Oppaamme
ei tiennyt kuinka pitkälle
käytävät johtivat, ehkä hyvinkin kauas. Ajan ja valon
puutteessa toimittajamme
tutkivat käytäviä vain vähän matkaa. Tutkimusten
perusteella vaikuttaisi siltä,
että ne kiertävät koulun
äärirajat, mutta koskaan ei
voi olla liian varma. Johtaako tunneli keskelle koulun
synkintä sydäntä, mahdollisia kidutuskammioita, vai
Biskettiä, siitä saavat muut
ottaa selvää.

&
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Veitikan tieteellinen tutkimusosasto ylpeänä esittää:

Tervetuloa Lyseon
go-kerhoon!

Jostain ihmeellisestä syystä tätä tutkimustehtävää ei lähetetty suorittamaan jo kuusivuotiaana integroinnin ja
vektorit täydellisesti hallinnutta matemaattista neroa,
jolle strategiapelit ovat lastenleikkiä ja vieraskielisen
slangisanaston opetteleminen mitä suurin intohimo.
Sen sijaan kentälle passitettiin lyhyen matematiikan
kimpussa painiskeleva blondi, jonka olematon ruotsinkielen taito ei riitä edes Stockmannilla asioimiseen.
– Päätoimittaja pahoittelee virhettä.
Leikki leikkinä. Toimittajamme soluttautui eräänä tavallisena perjantai-iltapäivänä rakkaan opinahjomme
kuvaamataidonluokan vallanneeseen go-kerhoon, ja
huomasi, että meininki oli erittäin rento. Soluttautuminen ei kuitenkaan onnistunut aivan niin hyvin kuin
television rikospoliisisarjoissa, ja toimittajan tehtävä
paljastui viimeistään hänen huudettuaan ovelta: ”Hei,
tulin tekemään teistä jutun Veitikkaan!”
Go on tuhansia vuosia vanha kiinalainen lautapeli,
jonka pelaamisen tarvitaan kaksi ihmistä. Jopa shakkiakin nerokkaammaksi strategiapeliksi kehuttua gota
pelataan erityisen paljon Itä-Aasian maissa, josta se on
levinnyt myös Eurooppaan ja Amerikkaan viimeistään
viime vuosien japanivillityksen mukana. Pelin säännöt
ovat periaatteessa melko yksinkertaiset, jopa toimittajaneidin korvaan: nelikulmaisella laudalla on poikittaisia
ja pitkittäisiä viivoja, joiden risteyksiin asetetaan vuoron
perään mustia ja valkoisia kiviä (näyttävät muuten
ihan karkeilta). Ideana on vallata omanväristen kivien

muodostamien ketjujen sisään enemmän aluetta kuin
toinen pelaaja.
Kuulostaa aika simppeliltä, vai mitä? Todellisuudessa
peli ei kuitenkaan ole ihan niin helppoa, varsinkaan
alussa. Kerhon pelaajat totesivatkin, että aloittelijan
tulee hävitä ensin ainakin sata peliä. Nenäkäs toimittajamme tietenkin halusi tietää, onko pakko hävitä, jos
olisi superlahjakas ilmiö heti pelin aloittaessaan, mutta
sellaista ei kuulemma tapahdu. Pelitaidon karttuessa
pelaaja siirtyy luokitusasteikolla, jossa aloitetaan 30kyusta jatkaen alaspäin, ja tasoitukset (kuten esim.
golﬁssa) mahdollistavat tasaväkisemmän pelin myös
kokeneen pelaajan ja aloittelijan välillä.
Toimittajamme yritti saada Lyseon kerhon pelaajista
irti jotain syvällistä peliin liittyvää. Vaikka peliä ennen pelasivatkin japanilaiset aatelismiehet ja ﬁlosoﬁt,
lyskalaisille pelaajille go on kuulemma silti lähinnä
hauskaa ajanvietettä kavereiden kanssa. Pienoisen
patistelun jälkeen eräs pelaaja kuitenkin tuotti hieman
ﬁlosoﬁsemman vertauksen shakista ja gosta: ”Shakki
on vain yksi taistelu, jossa yksi rivistö hyökkää toista
rivistöä vastaan. Go on koko sota, jossa on piirittämistä, motittamista ja aluevaltauksia.” Kuulostaa
hienolta! Toimittaja halusi myös välttämättä tietää,
miksei kuvaamataidon luokassa näkynyt naispuolisia
pelaajia? Tätä perusteltiin sillä, että kyseisessä pelissä
pitää kyetä näkemään asiat suurena kokonaisuutena.
Hei, eikös tämä vastaisi paremmin kysymykseen ”miksi
miehet eivät pelaa gota?”?
Tutkiva journalistimme sai myös todeta olevansa melkein julkkis, sillä haastateltavien joukossa (ja Lyseon
go-kerhon epävirallisessa johtoasemassa) on Suomen
3. parhaaksi rankattu gon pelaaja. Antti on pelannut gota neljä ja puoli vuotta ja kertoo yhdeksi gon
parhaista puolista sen, että erilaisten pelien mahdollisuuksia on niin monta, ettei kerran pelattua peliä
pelata samanlaisena toista kertaa (tässä voisi esittää
matemaattisen yhtälön erilaisten pelien lukumäärästä, mutta jätetään tällä kertaa väliin). Hyvän
pelaajan ominaisuuksiksi hän luettelee visuaalisen
havainnointikyvyn, kokonaisuuksien hahmottamisen
sekä laskutaidon. Gosta mahdollisesti kiinnostuneisiin
lyskalaisiin hän vetoaa mainospuheella, jossa hän
lupaa gon kehittävän keskittymiskykyä ja logiikkaa,
mistä tietenkin on hyötyä opiskelussa.
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Aiemmin syksyllä julistettu novellikisa poiki yhden ainoan (mutta sitäkin hienomman)
tuotoksen, olkaa hyvät ja nauttikaa! Teos on nimettömän taiteilijan käsialaa.

Kaukana kaikesta
”En kestä tätä enää, en
jaksa”, Fia kuiskasi hiljaa.
Hän oli väsyneen näköinen
ja hänen ihonsa oli harmaa.
”Täällä on liian vaikea elää.
Luulin että pystyisin siihen,
mutta tehtävä on liian vaikea
minulle… Tehtävä on liian vaikea
Peter!” Hän katsoi Peteriä silmiin
ja antoi kyynelten valua pitkin
poskia. Hän tunsi itseensä niin
pieneksi ja heikoksi, kun hän katseli
ympärilleen leviävää maailmaa.
Puita, kukkia, taloja, lukuisia teitä ja
saastepilviä. Kotona ei ollut tällaista.
Fia ei pystynyt ymmärtämään, miksi
ihmiset halusivat elää näin ja miten
olivat päästäneet kotinsa tällaiseksi,
mutta sen hän tiesi, että jollei Peter
pian suorittaisi tutkimustyötään
loppuun, hän ei enää kauan jaksaisi.
Hän halusi kotiin.
Peter otti Fian syliinsä ja heijasi
hiljaa edes takaisin. Hän kuiskasi
Fian korvaan: ”Kohta tutkimustyö
on valmis, kohta pääsemme kotiin.”
Fia nousi ja katsoi Peterin syvän
sinisiin silmiin, joiden ympärillä oli
nähtävissä mustat renkaat. Peter oli
väsynyt, Fia tiesi sen. Häntä hävetti,
kun hän oli sillä tavalla romahtanut
ja alkanut itkeä Peterin edessä. Hänen
täytyi pysyä vahvana ja tukea Peterin
valtavia ponnisteluja Cypsin hyväksi.
Hän oli itse lähtenyt tähän mukaan,
eikä hänellä ollut mitään oikeutta
olla näin vihainen.
”Sinulla on täysi oikeus olla vihainen
ja väsynyt”, Peter hymyili rauhallisesti
ja katsoi Fian vedenvihreisiin silmiin.
”Anna minulle vielä kaksi viikkoa,
niin olen valmis ja pääsemme
lähtemään, sopiiko?” Fia tuijotti
Peterin helakan punaisia huulia ja
kastanjan ruskeita hiuksia. Hän ei
voisi koskaan kieltäytyä mistään
mitä Peter pyysi. Hän tunsi olonsa
muuttuvan rauhallisemmaksi ja

onnellisemmaksi, kun Peterin kädet
olivat hänen olkapäillään. Hän
nyökkäsi ja hymyili hiukan. ”Hyvä”,
Peter sanoi ja halasi Fiaa. Hän halusi
varmistaa, ettei Fia enää luhistuisi
näin. Se vain hankaloitti kallisarvoista
tutkimusta ja lisäsi stressiä. Mutta
halatessaan Fiaa, hän tunsi tämän
kirkkaan punaisten hiusten tuoksun
eikä pystynyt olemaan vihainen.
Hän ymmärsi, että Fia ei pystynyt
muuttumaan ihmisten kaltaiseksi
kylmäksi luonteeksi ja tunsi piston
sydämessään, kun ajatteli, että hän
oli itse saanut monia ihmismäisiä
piirteitä näiden kuuden kuukauden
aikana, jotka he olivat viettäneet
täällä. Fian hiukset tuoksuvat hyvältä
ja Fia tuntui lämpimältä. Hän tunsi
kuinka Fian sydän hakkasi nopeasti,
mutta ajatteli sen vain johtuvan vain
äskeisestä tunnepurkauksesta. Hän
ei tiennyt, että todellisuudessa siihen
oli aivan toinen selitys.

Palaan parin tunnin kuluttua. Hän
kääntyi lähteäkseen ovelle. Käveltyään
muutaman askeleen hän pysähtyi ja
sanoi: ”Peter.” Peter oli tutkivinaan
papereitaan. ”Niin”, hän vastasi.
”Ei mitään, unohda koko asia”,
Fia kääntyi ja käveli nopeasti pois,
ennen kuin Peter näkisi että hän oli
punastunut.

He seisoivat Peterin tutkimushuoneessa
suuressa rakennuksessa, jonka
omisti Bookerson-niminen ﬁrma.
Sille ﬁrmalle Peter työskenteli
tutkimusassistenttina, kuten oli
työskennellyt useissa muissakin
kaupungeissa viimeisten kuuden
kuukauden aikana. Hänen työnsä oli
melko vapaata, ja hänelle jäi hyvin
aikaa tehdä omaa tutkimustyötään,
josta ei tässä aurinkokunnassa
tiennyt kukaan muu, kuin hän
ja Fia. ”Minun täytyy tutkia vielä
nämä maaperänäytteet”, Peter
sanoi ja osoitti pöydällään olevaa
suurta laatikkoa. ”Ja vesistötutkimus
täytyy tehdä. Itse asiassa sillä on
aika kiire, joten…”, Peter lopetti
lauseen kesken. Fia ymmärsi vihjeen.
”Selvä, niin tietenkin. Anteeksi”, hän
sanoi ja kuivasi viimeiset kyyneleen
pisamaisilta kasvoiltaan. ”Lähden
heti hakemaan näytteitä kaupungin
juomavedestä ja niistä järvistä.

Yhtäkkiä hän kuuli puheensorinaa
ja katsahti ympärilleen. Voi ei, hän
ajatteli. Sieltä tulivat kaksi hänen
kurssitoveriaan yliopistolta. Maria
ja Joonatan. Fia oli huomannut, että
he eivät oikein pitäneet hänestä, ja
epäilivät kaikkia hänen touhujaan.
Fia käänsi katseensa ja kiihdytti
askeliaan. Juuri, kun luuli päässeensä
pakoon, hän kuuli selkänsä takaa:
”Hei Fia! Yritätkö vältellä meitä?”
Puhuja oli Maria.

***
Fia käveli hiljaa puistikkokatua pitkin
ja yritti hengittää rauhallisesti. Hänen
sieraimiinsa leijui vain ympärillä
pauhaavien autojen pakokaasuja.
Tämä on New York, yksi Amerikan
suurimmista kaupungeista, hän
ajatteli. Täällä on melkein yhtä
paljon ihmisiä, kuin kotiplaneetallani,
vaikka paikka on tällainen! En tajua
sitä. Jos nämä ihmiset tietäisivät,
että on olemassa jotakin niin paljon
parempaa, he eivät eläisi täällä enää
sekuntiakaan.

Kuka nyt suurta suutasi ei yrittäisi
vältellä, ajatteli Fia. Hän pakottautui
hymyilemään ystävällisesti. ”En
tietenkään yritä, Maria”, hän
sanoi. ”Hauska nähdä teitä!
Mihin olette menossa?” Maria ja
Joonatan katsoivat toisiinsa. He olivat
huomanneet Fian tekopirteyden.
”Kaislajärvelle”, Mariaa vastasi
huomattuaan Fian käsissä olevat
koeputket ja tutkimuspaperit. ”Mutta
meidänhän piti…”, aloitti Joonatan.
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Maria katsahti häneen nopeasti.
”Niin, aivan totta. Kaislajärvellehän
me. On niin kaunis ilmakin ja
kaikkea”, hän kiirehti lisäämään.

puolin tavallinen, ja ehkä juuri se
sai hänet vihaamaan niin erikoisen
näköistä Fiaa. Maria oli aina vihannut
värikkäitä persoonia.

Fian mitta alkoi täyttyä. Nuo uteliaat
idiootit eivät sitten muuta osanneet
tehdä, kuin ärsyttää häntä. He tulivat
Kaislajärvelle vain ja ainoastaan
sen takia, että hänkin oli sinne
menossa. Vaikka se vaatisi kahden
kilometrin ylimääräisen lenkin,
hän päätti mennä ensin käymään
vesilaitoksella, johon hänen oli ollut
tarkoitus mennä vasta myöhemmin.
Kaislajärvelle vasta sen jälkeen. ”No,
pitäkää hauskaa. Muistin juuri erään
tärkeän asian ja minun on mentävä.
Nähdään myöhemmin.” Fia kääntyi
ja käveli nopeasti tiehensä onnellisena
siitä, että oli pystynyt karistamaan
nuo paviaanit kannoiltaan. Hän
huokasi ja tunsi ihonsa muuttuvan
yhä harmahtavammaksi.

Heidän suhteensa oli aina ollut
muodollinen, ilman mitään sen
suurempia hellyydenosoituksia. He
olivat seurustelleet niin pitkään kuin
Joonatan jaksoi muistaa. Vaikka he
olivat vasta 22 vuotiaita, hänestä se
aika tuntui ikuisuudelta. He olivat
aina käyneet samaa koulua. Alaasteelta yliopistoon. Ehkä he joskus
olivat tunteneet jotain vahvempaa,
mutta se kaikki oli unohtunut jo
kauan aikaa sitten. He olivat yhdessä
pelkästä tottumuksesta. He asuivat
yhdessä pelkästä tottumuksesta.
He tekivät kaiken yhdessä pelkästä
tottumuksesta. Ehkä tosiaan oli
aika siirtyä eteenpäin, Joonatan
ajatteli.

Marian silmät kaventuivat viiruiksi.
On tuo Fia kyllä aika ärsyttävä, hän
ajatteli. Ja hänen käytöksensä on
niin epäilyttävää. Eikä kenelläkään
voinut olla noin punaisia hiuksia ja
kirkkaan vihreitä silmiä.

Haettuaan vesinäytteen ja muita
tutkimustietoja vesilaitokselta Peterille,
Fia käveli yhä väsyneempänä kohti
Kaislajärveä. Aurinko oli jo laskemassa
ja hän oli varma, etteivät Maria ja
Joonatan olleet siellä enää. Päivä
oli ollut kaikin puolin uuvuttava, ja
Fia tunsi olonsa heikoksi. Hän käveli
robottimaisesti eteenpäin. Hän yritti
hengittää syvään ja rauhoittua.
Hänen mieleensä leijaili tapahtumia
noin kuuden kuukauden takaa.
Hänen huulilleen nousi hymy, kun
hän muisteli kotia.

”Oletko huomannut, että Fia ei näytä
aivan terveeltä?”, kysyi Joonatan
yhtäkkiä. ”Hänen ihonsa on jotenkin
niin… väritön. Ja silmät väsyneen
näköiset.” Maria hymyili ivallisesti.
”No, ehkä se saa hänen järkyttävät
hiuksensa näyttämään vähemmän
palavilta”, hän sanoi ja käveli
hitaasti eteenpäin. ”Eivät ne nyt
niin järkyttävät ole”, Joonatan sanoi.
”Ihan sievähän hän on… tarkoitan
siis…” ”Tarkoitat siis mitä?” Maria
kysyi hyytävästi. ”Pidätkö sinä häntä
kauniina? Miten kehtaat sanoa noin
minun edessäni? Hän on siis kietonut
sinutkin pikkusormensa ympärille!
Juuri niin kuin sen Peterinkin, jonka
kanssa hän aina on.” Hän kiihdytti
askeleitaan vihaisena.
Joonatan jäi hölmistyneenä seisomaan.
Mitä hän nyt oli tehnyt? ”Odota Maria!
En tietenkään tarkoittanut, että hän
olisi kauniimpi, kuin sinä, kultaseni”,
hän sanoi sovittelevasti. Mutta totta
puhuakseen, ei hän pitänyt Mariaa
kovin kauniina nyt kun katsoi tätä.
Marialla oli maantien väriset hiukset
ja ruskeat silmät. Hän oli kaikin

***

”Ja annetaanpas nyt raikuvat aplodit
tähän tärkeään tehtävään valitulle
tutkijallemme, Peter Franzille!”,
olivat kuuluttajan sanat kaikuneet
suuressa seminaarisalissa, johon
oli kokoontunut koko paikallinen
tiedeyhteisö. Peter oli valittu satojen
halukkaiden joukosta vaativaan ja
jopa vaaralliseen tutkimustehtävään.
Ja Fia hänen avustajakseen. Sillä
hetkellä Fia oli tuntenut suurta iloa ja
ylpeyttä, mutta nyt hänen hymynsä
muuttui hieman ivalliseksi, kun
hän muisteli sitä tunnetta. Kaiken
sen lähtöhumun keskellä hän ei
ollut osannut kuvitellakaan, kuinka
vaikea tehtävä todella tulisi
olemaan. Nyt
hän

ymmärsi, mutta ei olisi vaihtanut
Peterin kanssa vietettyjä hetkiä
mihinkään.
Perille päästyään Fia katseli
väsyneenä järven pintaa. Kaislat ja
lukuisat vesilinnut näyttivät kauniilta.
Aurinko oli juuri laskemassa. Hän
otti näytepurkin esille ja kumartui
täyttämään sitä vedellä. Hän katsoi
vihreän ruskehtavan veden kuplia.
Kotona vesi olisi ollut kirkasta ja
turkoosia.
Juuri, kun hän oli saamassa korkin
kiinni, kuuli hän takaansa nopeasti
lähestyviä askeleita. Hän kääntyi
katsomaan, eikä aluksi nähnyt
mitään, koska aurinko paistoi
matalalta hänen silmiinsä. Hän
näki tumman hahmon lähestyvän
itseään ja säikähti. Vesinäyte lensi
maahan ja Fia kirkaisi.
”Älä pelkää! Minä se vain olen,
Joonatan. Anteeksi kun säikäytin
sinut. Olethan kunnossa?” Fia katsoi
häneen, eikä ollut uskoa silmiään.
Tämä oli liikkeellä ilman Mariaa.
Hän ei ollut koskaan nähnyt noita
kahta erikseen. Hän ei ehtinyt
sanoa sanaakaan, kun Joonatan
oli jo tarttunut hänen käteensä ja
naulinnut suuret, koiranpentumaiset
silmänsä hänen kasvoihinsa. Se
tuntui jotenkin kammottavalta.
Fia vetäisi kätensä nopeasti pois
ja pois ja polvistui keräämään
tavaroitaan kokoon. Hän halusi
päästä viemään näytteet Peterille
ja sen jälkeen kotiin nukkumaan,
mutta Joonatan kumartui myös ja
auttoi häntä auliisti.
”Ihmettelet
varmaan,
mitä
ihmettä teen täällä, Joonatan
sanoi, kun oli auttanut Fian ylös
tutkimustavaroineen. ”Kieltämättä
vähän”, Fia vastasi ja täytti purkin
uudestaan. ”En oikein tiedä, miksi
tulin”, Joonatan sanoi ja painoi
katseensa alas. ”Halusin kai vain
pyytää anteeksi Marian ja minun
viimeaikaista käytöstä. Tiedän että
se on ollut lapsellista.
Tänäänkin
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se meni häneltä aivan yli. Marialta
siis, tarkoitan. Olen pahoillani,
tuntuu kuin minun pitäisi jotenkin
yrittää hyvittää se ja…” ”Ei
se mitään”, Fia sanoi ja hymyili
väsyneesti. ”Kaikki on ihan hyvin.”
Hän lähti kävelemään poispäin.
Ehkä Joonatan ei vaikuttanutkaan
sellaiselta surkimukselta, kuin hän oli
ennen ajatellut, mutta tällä hetkellä
Fia halusi vain olla kotona eikä
jaksanut ketään tai mitään. Mutta
Joonatan ei luovuttanut. Hetken
kuluttua hän käveli Fian vieressä,
vaikka Fia oli kiristänyt askeliaan.
Koko matkan puhuttuaan Joonatan
sanoi: ”Kunpa voisin lähteä pois, olen
niin kyllästynyt kaikkeen! Ei minulla
ole mitään elämää, kuten varmasti
hyvin tiedät. Olen jo kauan miettinyt
mitä yleensäkin haluan elämältä,
mutta jostain kumman syystä se ei
ole vieläkään tullut mieleeni. Ainoat
asiat elämässäni ovat yliopisto ja
Maria… En tiedä, en vain jaksa tätä
enää.”
***
Viikot kuluivat. Fia oli tutustuttanut
Joonatanin Peteriin, ja heistä kaikista
oli tullut aika hyviä ystäviä. Muutenkin
näytti siltä, että Joonatan oli päässyt
irti Mariasta. Uusi seura teki ihmeitä.
Maria kulki nenä pystyssä, kuten
oli aina tehnyt eikä ottanut sitä
kovin raskaasti, kun hän ja Joonatan
erosivat. Pian hänet nähtiinkin jo
kulkemassa käsi kädessä yliopiston
uusimman tulokkaan kanssa.
Kun oli enää viikko siihen, että Peter
ja Fia lähtisivät kotiin, he juhlivat
Peterin tutkimustöiden onnistumista
ja valmistumista. Se ilta oli todella
kaunis. He olivat kumpikin väsyneitä,
mutta onnellisia. He olivat iloisia, että
heille jäisivät nämä kauniit muistot
tästä upeasta illasta.
”Nähdään, huomenna Peter”, Fia
sanoi ja avasi ulko-oven lähteäkseen
kotiin. ”Täytyy alkaa vähitellen
valmistautua kotiin lähtöön. On
vielä aika paljon tehtävää ennen sitä
ja…” ”Odota”, Peter sanoi ja astui
yhdellä harppauksella Fian viereen.
”Olisi vielä eräs asia…” Yhtäkkiä hän
veti Fian lähelleen ja suuteli tätä.
Nyt hän oli varma, mitä tunsi Fiaa

kohtaan. Hän oli ollut niin tyhmä,
kun ei ollut aiemmin ymmärtänyt.
Fia katsoi Peteriä silmiin hymyillen
ja suuteli takaisin. Hän oli niin
onnellinen. Pian hän pääsisi kotiin
ja kaikki oli niin hyvin. Ainut asia,
joka hänen mieltään painoi oli, että
hän oli jo melkein
ystävystynyt Joonatanin kanssa,
eivätkä he enää koskaan näkisi
toisiaan.
Ehkä
on
parempi
lähteä
hyvästelemättä, ettei se olisi liian
vaikeaa, Fia ajatteli. Kyyneleet
nousivat hänen silmiinsä. ”Mikä
hätänä?” Peter kysyi. ”Ajattelin vain
Joonatania ja sitä että hän joutuu
jäämään tänne ihan yksin, kun
lähdemme. Hänellä ei ole ketään
muita, kuin meidät”, Fia vastasi.
”Kunpa hän voisi lähteä kanssamme
Cypsiin, Peter.” Peter katsoi Fiaa ja
sanoi: ”Tiedät, ettemme voi ottaa
häntä mukaan. Se paikka ei ole
hänen kaltaisilleen. Ihmisille.”
Kun Joonatan muutamaa päivää
myöhemmin
avasi
Peterin
tutkimushuoneen oven tervehtiäkseen,
hän näki tyhjät valkeat seinät ja
hyllyt. Oli kuin ketään Fiaa ja Peteriä
ei koskaan olisi ollutkaan. Hän ei
pystynyt käsittämään sitä. Hän
katseli kalpeaa ja steriiliä huonetta
ja käveli hitaasti sen ympäri. Missä
he ovat, hän ajatteli. Ainahan he
ovat täällä tähän aikaan.
Pöydällä näkyi jotakin. Joonatan
käveli pöytää kohti ja huomasi
kirjekuoren. Sen päällä oli Fian
kauniilla käsialalla kirjoitettuna
hänen nimensä. Joonatan tunsi, ettei
kuoressa voinut olla mitään hyvää.
Hänellä oli vain sellainen tunne. Sitten
hän vihdoinkin päätti avata sen. Hän
luki nopeasti ja tarkkasilmäisimmät
olisivat ehkä voineet havaita hänen
silmissään kyyneleet. Viesti oli aika
epämääräisesti kirjoitettu, mutta
erittäin kaunis. Hän istuutui alas
ja huokasi.
***
Kahden päivän matkaamisen
jälkeen olivat Fia ja Peter kotona.
He seisoivat kentällä, jonne olivat
juuri laskeutuneet puolen vuoden

matkaltaan. Suuri joukko ympäröi
heitä. Kuului hurraahuutoja ja
kätten taputuksia. Fiasta tuntui
kuin heidän koko planeettansa
oli puhjennut kukkaan heidän
poissa ollessaan. Fia katsoi Peteriin
hymyillen: ” Me teimme sen.”
Useiden
haastattelujen
ja
lukemattomiin
kysymyksiin
vastaamisen jälkeen Fia ja Peter
seisoivat punaisen vuoren huipulla.
He katsoivat kun kultainen
tulipallo (se millaista Maassa
sanotaan auringoksi) oli juuri
laskemassa mailleen. Taivas loisti
sateenkaaren väreissä ja niin
monet eläimet ja kasvit olivat
tänään erityisen kauniita. ”Tämä
tosiaan on kaunein paikka, mikä
on olemassa”, Fia sanoi. ”Olen
varma, ettei edes missään toisessa
aurinkokunnassakaan ole mitään
kauniimpaa.” ”Niin. Ehkä me
taas jonain päivänä lähdemme
jonnekin”, Peter naurahti. ”Enpä
nyt tiedä”, Fia vastasi. ”Täällä on
niin hyvä olla.” ”No niin onkin.
Se oli itse asiassa vain vitsi. En
halua lähteä enää koskaan. Se
viimekertainen riittää yhteen
elämään. Oma koti kullan kallis”,
Peter sanoi ja halasi Fiaa.
Seuraavana
päivänä
oli
tiedotustilaisuus Fian ja Peterin
onnistuneesta matkasta toiseen
aurinkokuntaan. Tilaisuudessa
oli useita puhujia, ja eräs tutkija
sanoi, että olisi mielenkiintoinen
tutkimuskohde tuoda tänne
ihminen Maasta. ”Ehkä me joskus
vielä näemme Joonatanin”, Fia
sanoi Peterille, kun kuuli tämän.
”Tiedän, että hän haluaisi tulla,
kun kuulisi tästä paikasta. Hän
aina ollut niin yksinäinen,
koska on erilainen kuin muut.
Täällä hän olisi onnellinen.”
”Mitä kirjoitit viestiin, jonka
jätimme hänelle?” Peter kysyi.
”Että ehkä me jonain päivänä
vielä tapaamme”, Fia vastasi.
”Tiedättekö te ketään hyvää
ehdokasta, jonka kenties olisi
mahdollista tuoda tänne?” eräs
tutkija kysyi heiltä. ”Ehkä me
tosiaan vielä jonain päivänä
tapaamme”, Peter hymyili.
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Stand up for your rights!
Onko jotain jäänyt hampaankoloon? Ansaitseeko
jokin Lyseossa ruusuja? Ärsyttääkö mikään Lyskan käytävillä? Yhteiskunnassa? Veitikka kerää
lyseolaisten mielipiteitä ja julkaisee ne! Tuo äänesi
kuuluville!
Demokraattinen manifesti
Kallisarvoisen koulumme harmaan massan kirkasta
ajatuksen juoksua on häirinnyt jo pitkään kasvain,
joka tunnetaan myös nimellä ”oppilaskunnan
hallitus.”
Tämä harvainvaltaan perustuva instituutio näivettää koulumme käytäviltä koko oppilaskunnan
hyvinvointia koskevat ajatukset ja on siirtänyt kaiken opiskelijoiden käsissä olevan päätäntävallan
itselleen.
” Oppilaskuntamme jäseniä saa taputtaa olalle
käytävällä, ja kysyä oikeastaan mistä vain :) Oppilaskuntaan liittyviin kysymyksiin saa aina vastauksen, muissakin pyrimme auttamaan parhaamme
mukaan.” Näinhän sen pitäisi toimia, mutta Allekirjoittanut on lukuisten kollegoidensa kanssa saanut
useat ylimieliset katseet niskaansa ehdotettuaan
jollekulle hallituksen jäsenelle jotain, joka saattaisi
parantaa koko oppilaskunnan hyvinvointia. Hallitus on myös useaan otteeseen painottanut, kuinka
jokaisen ääni on tärkeää saada kuuluviin. Näinhän
asia varmasti onkin, mutta pelkkä äänensä kuuluviin
saaminen ei riitä; opiskelijan äänellä tulisi myös olla
painoarvoa.
Oppilaskunnan hallituksen keskuudessa on mitä
ilmeisimmin syntynyt harhaluulo, jonka mukaan opiskelijat ovat siirtäneet kaiken oppilaskuntaa koskevien
päätöksien teon hallituksen käsiin valitsemalla heidät
edustajikseen. Asia ei kuitenkaan ole näin. Oppilaskunnan hallituksen tulisi korkeintaan olla verrattavissa
presidentti-instituutioon, johon valitu(i)lla henkilö(i)llä
on oikeudet toimia vain nimellisinä edustajina ja kumileimasimina tärkeitä päätöksiä tehtäessä.
Allekirjoittanut ehdottaa seuraavaa: kaikki oppilaskuntaa koskevat päätökset tehdään tästä lähtien
suoran demokratian periaatteisiin tukeutuen. Jokainen opiskelija on oikeutettu jättämään muutosesitys
ja kerran jaksossa järjestetään yleiset vaalit, joissa
äänestettävistä esityksistä päättää aikaisemmin määrätty, satunnaisista opiskelijoista koostuva puolueeton
ryhmä. Kaikki halukkaat opiskelijat ovat oikeutettuja
äänestämään haluamiaan esityksiä, ja äänestyspäivän
päätteeksi uudelleen satunnaisesti valittu puolueeton
opiskelijaryhmä laskee äänet, kirjaa ne ylös ja toimittaa
ne rehtorille, joka seuraavan päivän aamunavaukses-

sa lukee hyväksytyt esitykset ääneen keskusradiossa.
Hallituksen tehtävänä on välittömästi alkaa esitysten
toteuttamisen vaatimiin toimenpiteisiin.
Samanlaisilla vaaleilla päätetään myös oppilaskunnan
hallituksen rahankäytöstä. Näitä vaaleja ennen hallituksella on oikeus tehdä esityslista, jonka toteutettavista
kohdista oppilaskunta sittemmin päättää vaaleissa.
Allekirjoittanut on erittäin tietoinen siitä, että edellä
mainitun kaltaiset menettelyt hidastaisivat ja vaikeuttaisivat päätöksentekoa suunnattomasti. Tiedossa on
myös, etteivät suurin osa opiskelijoista ole lainkaan
kiinnostuneita moisista aiheista, mutta on silti olemassa
se opiskelijoiden ryhmä, jotka ovat halukkaita vaikuttamaan koulunsa asioihin, mutta joiden pärstäkerroin ei
riitä hallitukseen pääsemiseksi.
Demokratiaa, sisaret!
P. Aatos
Lyskan julkisivu puhtaaksi
Minua on häirinnyt tämä jo ennen kuin edes opiskelin
Lyseossa: Lyseon Linnankadun puoleinen likainen seinä.
Muuten on niin hieno rakennus, ja sitten tuollainen
harmaa ja laikukas rumistus pilaamassa koko komeuden! Pystyykö sille tekemään mitään? Maalaamaan?
Pesemään juuriharjan kanssa? Tiedetään, tiedetään,
museoviraston suojelema jne., mutta kai seinän saisi silti
puhdistaa! Saako museoviraston suojelemia rakennuksia
maalata uudelleen?
Juuriharja ja mäntysuopa
Suomenkieli haltuun!
Jotkut opettajat (oppilaista puhumattakaan) eivät ole
kuulleet, että suomen kielen verbin ’alkaa’ kanssa käytetään inﬁnitiiviä. Eli alkakaahan tehdä jotain suomen
kieliopillenne. Tai ruvetkaa tekemään, jos kuulostaa
paremmalta, mutta kukaan ei ala tekemään, sovittaisiinko näin?
Alkaa ärsyttää
Lyseon ”hyvin käyttäytyvät” oppilaat
Olin viime vuonna vaihto-oppilaana Yhdysvalloissa ja
meinasin tulla hulluksi amerikkalaisten nuorten koulukäytöstapojen kanssa. Useimmilla tunneilla ei ollut
minkäänlaista rauhaa, opettajan puheen päälle puhuttiin eikä videota edes rauhoituttu katsomaan. Useat
tytöt rasvasivat sääriään jalat pulpetilla, meikkasivat
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ja maalasivat kynsiään kesken
tunnin, eikä luokissa todellakaan
oltu kuultu opettajan arvostamisesta. Haikeasti muistelin kullattuja muistoja Lyseon tunneilta, joiden
muistelin olevan sivistyneen hiljaisia ja
työrauhan antavia.
Sitten palasin Suomeen, ja karu totuus
iski tajuntaan heti ensimmäisessä jaksossa:
enkun kurssilla oli aivan kauhea taustahäly,
yhteiskuntaoppi oli melkeinpä pahempi, ja
historia paheni jakson loppua kohden. Myös
Lyskassa oppilaat puhuvat törkeästi opettajien
päälle, juttelevat tunnille kuulumattomia asioita
ja yksinkertaisesti häiritsevät opettamista ja oppimista. Vielä on videot katsottu rauhassa, enkä ole
törmännyt säärienrasvaamiseenkaan, mutta koputanpa puuta, sillä ei sitä koskaan tiedä.

Kanssaoppilaat: ottakaa vastuuta! Lopetetaan se mölyäminen siellä tunneilla, jooko? Tulee sekä opettajalle
että oppimishaluisille oppilaille mukavampi mieli.
Shhh
Opettaja masentunut?
Vähän jo huolestuttaa eräs ope, kun se on koko syksyn
ollut niin allapäin eikä lainkaan oma itsensä… Porukalla
toivotaan, että mikä ikinä painaakaan, poistuu, koska
tykätään tästä opesta tosi paljon. Jaksamista!
Nimetön
Värikkäät lyskalaiset!
Ihana kun lyskalaiset pukeutuu niin omaperäisesti ja
värikkäästi! Mukava katella ohikiitävää porukkaa vaikka
ikkunalaudalla istuen :)
Silimääilua

Kioskin arvoitus
Syksyn kuluessa kävellessäni silloin tällöin Ahtisaaren aulan poikki en voinut
olla huomaamatta pöytää
täynnä karkkia. Kun itse
karkit eivät olleet paikalla, niin ainakin mainos
oli. ”Halvempaa kuin automaatista.” Lyhyt ja ytimekäs on ilmeisesti myös
tehokas. Näin voisi päätellä
ainakin kioskin ympärillä
parveilleista ihmisistä. Mainoksessa kerrottiin kioskin
avulla kerättyjen rahojen
menevän Euroweek 2006
-tapahtuman hyväksi.
Englanninkielinen sana,
joka viittaa Eurooppaan ja
viikkoon. Tapahtuman oli
pakko liittyä matkailuun,
joten päätin ottaa asiasta
selvää.
Mikä siis on Euroweek 2006?
Lyhyesti sanottuna 25:stä
Euroopan maasta matkustaa kahdeksan oppilasta ja kaksi opettajaa
viikoksi samaan paikkaan
viettämään aikaa yhdessä.
Tänä vuonna tapahtuma
järjestetään Hollannissa
1.- 8.10. Tarkoituksena on

tutustua muiden maiden
kulttuureihin, esitellä omaa
kulttuuriaan ja keskustella
EU:hun liittyvistä ajankohtaisista aiheista. Näin siis
nuorilla on aikuisina enemmän valmiuksia toimia yhdentyvässä Euroopassa ja
maailmassa.

Euroweek järjestettiin ensimmäisen kerran v. 1992
Belgiassa. Belgialainen
opettaja kutsui jokaisesta
Euroopan talousyhteisöön
kuuluvasta maasta yhden
koulun tähän tapaamiseen. Hän uskoi, että tuomalla nuoria yhteen hän
pystyisi lisäämään suvaitsevaisuutta Euroopassa.
Lyseo on ollut mukana tapaamisissa vuodesta 1995,
jolloin Suomi liittyi EU:hun.
Viime vuonna Euroweek
järjestettiin Portugalissa ja
ensi vuonna se järjestetään
Tanskassa.
Tänä vuonna tapahtumaan
lähtevät Lyseon oppilaista
Mikko Kiviluoma, Henna
Korhonen, Anna Liimatta,
Heidi Oikarinen, Sini Ollila, Jenni Pekkarinen, Katja

Seppänen ja Saara Vanhanen. Opettajista mukaan
lähtevät Harri Kinnunen
ja Kanni Kelder. Viime keväänä sähköpostin kautta
tapahtumaan haki n. 30
henkilöä. Mukaan on yritetty valita tasaisesti opiskelijoita myös IB-linjalta sekä
Tyrnävän ja Ylikiimingin
toimipisteistä.
Matkustaminen Hollantiin
ei ole halpaa, joten ryhmä
on kerännyt rahaa muillakin keinoin kuin pitämällä kioskia. He ovat mm.
pesseet ikkunoita, siivonneet sekä myyneet karkkia,
keksejä ja leivonnaisia eri
tilaisuuksissa ja omillaan.
Kaupungilta ryhmä on
saanut avustusta n. 3 000
euroa. Nuorten mielestä
rahan kerääminen on ollut
mukavaa, sillä kaikki ovat
tehneet oman osuutensa.
Ennen matkaa ryhmän on
täytynyt suunnitella Suomen liittyvä tanssiesitys.
Sibeliuksen ja Hard Rock
Hallelujahin lisäksi esityksessä tanssitaan letkajenkkaa. Esimerkkinä suomalai-

sesta ruokakulttuurista he
aikovat tarjota ruisleipää,
salmiakkia, suklaata, lakkahilloa ja leipäjuustoa.
Ryhmä on myös saanut
listan ajankohtaisista aiheista, joista viikon aikana
keskustellaan ja pitänyt
yhteyttä isäntäperheisiin.
Matkan aikana ohjelmassa
on lisäksi pyöräretki paikalliseen huvipuistoon, tekstiilikollaasin valmistus sekä
vierailu Amsterdamissa.
Kaikki ohjelmat tehdään
tietysti yhdessä ulkomaalaisten nuorten kanssa.
Lähestyvä matka ei kuulemma jännitä, mutta kaikki
odottavat sitä innolla. Mukavaa on päästä Hollantiin
ja nähdä paikallinen elämänmeno. Eniten kuitenkin
odotetaan uusia kavereita
ja leppoisaa yhdessäoloa.
Haastatteluhetkellä viikkoa
ennen matkaa suurin huolenaihe oli, mitä vaatteita
otetaan mukaan.
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Tapahtui kerran opettajainhuoneessa
Monessa koulussa onneton
käpy, mutt’ tässä suvussa niit
onkin 6! Ei tiennyt rehtori,
ei vahtimestari taikka opo,
että monta hännystelijää
ilmaantuis, kun perintöä
jaettais! Jahka neuvonantaja
peffansa tuolista rappasi ja
sisäkkö pölyt manihuoneesta
pölläsi, niin johan mellakka
käyntiin rohkesi!

Henkilöhahmot:
1.
Teuvo Tarkkasilmä
2.
Aino Tanssijalka
3.
Armi Besserwisser
4.
Siira
Korko
5.
Juhani Teenarkkari
6.
Jukka Aitoajatus
7.
Satu Häkkilintu
8.
Frans Kolmiopää
9.
Antti Verkkosilmä

1. näytös
Aino ja Armi tuijottivat apeina Rehtorin muotokuvaa
opettajanhuoneessa. Ranskasta kiikutettu taiteilija oli
kaksi viikkoa sitten saanut glamouria uhkuvan proﬁilin
valmiiksi, mutta itse Rehtoria ei ollut näkynyt viiteen
päivään, mikä huoletti opettajakuntaa. Kokouksessa
viimeisiksi sanoiksi oli jäänyt puhe aarteesta, joka oli
kuulemma piilotettu opettajanhuoneeseen jo 1800luvulla. Jokainen oli hämmästynyt ja kiinnostunut
silminnähtävästi, mutta lisäkysymyksiä ei rehtorin
loittonevalle selälle voinut esittää, kun ovi jo paukahti.
Tämä saattoi olla osasyynä siihen, että kukaan ei ollut
vaivautunut poliisin juttusille. Sen sijaan he olivat
päättäneet jäädä koululle ympärivuotiseen vahtiin,
ties vaikka joku olisi kidnapannut rehtorin ja vaatisi
lunnaita. Osa oli luovuttanut, mutta kuusi sinnikästä
oli jäänyt jäljelle. Armi ja Aino kuuluivat heihin. Kello soi
ja kaksikko lensi kuin yhteisestä sopimuksesta sohvalle
katsomaan Kauniita ja Rohkeita. Kädet kävivät vuoroin
suklaarasialla, eikä kumpikaan kuullut sohvan takana
hipsivää Jukkaa. Hänellä oli kova tarve päästä Siiran
puheille. Siira ei näyttänyt kovin innostuneelta, kun
Jukka tiedusteli rehtorin läsnäoloa. ”Jossain baarissa se
kai on... mistä minä tiedän?” ”Mutta minä tiedän, mitä
sinä tiedät.” ”Tietääkseni ﬁlosoﬁt eivät vielä ole yltäneet
niin korkeaan ajatteluun, että pystyisivät kurkistamaan
toisten pääkoppiin.” ”Hah hah. Sinä aiot löytää sen
aarteen. Mitäs sanot, jos me kaksi jakaisimme sen?
Siihen kyllä tarvitset minun kauas siintäviä ajatuksiani.”
Jukan silmät hehkuivat innosta. ”Ei kiitos. Pitää, öh,
mennä.” Siira käveli pois nurkan taakse. Jukka arvasi
suunnitelmani… paitsi että ikioma Pedroni odottaa
matkalippua hiekkarannalle kanssani.. Mua ha haa!
Mutta hei… eihän se ole hyvä juttu! Siira huokaisi
raskaasti ja kaiveli lompakkoa. Kahdella eurolla ei juuri
Cosmoa ostettaisi. Palkkapäiväänkin vielä viikko. Miten
tästä taas selviää?

Antti kellotti Lyseon nurmikolla kiikarien kanssa ja
selaili lintukirjaa. Kun Armin varjo heijastui maahan,
Antti läimäytti kirjan kiireesti kiinni ja heittäytyi
makaamaan sen päälle. ”Mitäs sinä?” Armi kysäisi.
”Teen tutkimusta Lyseon kastemadoista.” Antti sanoi
tyynenä ja katseli taivaalle. Armi nosteli merkitsevästi
kulmakarvojaan. ”Siitä aarteesta… mitä jos lyötäisiin
hynttyyt yhteen? ” hän kävi käsiksi itse asiaan. ”Aarre?
Ei aavistustakaan.” ”Ai jaa. Miksi sitten olet Lyseolla
vapaaehtoisesti?” ”Minua huolestuttaa rehtorin tila,
kuten varmaan sinuakin. Mutta hei… mikä tuo lintu
on?” ”Haarapääsky.” Armi vastasi väsyneenä. Antin
silmät laajenivat, leuka tippui maahan ja mies loikkasi
ylös. ”Mikä harvinaisuus! Mä olen viikinki! VIIKINKI!” mies
kailotti ja pomppi jalalta toiselle. ”Mutta nehän ovat
tuiki tavallisia siivekkäitä.” Armi hämmästeli. ”Niinpä
tietenkin. Kunhan vain testasin tietojasi. Menepäs nyt
siitä, ei ole koko päivää aikaa…” Antti viittoi Armia pois.
Tämä lähti, kun huomasi Satun aukaisevan ikkunan.
Kaikkia ei ollut vielä kokeiltu…
2. Näytös
Kolme päivää kului, mutta rehtoria ei näkynyt. Opettajat
sen sijaan olivat pesiytyneet niin hyvin Lyseolle, että
syyslomalta palailevat oppilaat säikähtivät riutuneita
sivistäjiä, kun löysivät heitä milloin pöytien äärestä,
milloin Lyseon portailta. Joinain aamuna Siiran
saattoi löytää ikkunalta punaviinipullon kera, kun
musiikkiluokasta karaokelaitteen ääressä Aikuista naista
hoilasivat Satu ja Armi. Opettajat heräsivät lopulta
karmeaan totuuteen, että syysloma oli päättynyt.
Oppilaita pidettiin välttämättömänä pahana, ja niinpä
heidät usein usutettiinkin kenttätehtäviin kaupungille.
Ahkerat tietäjät jatkoivat seinien koputtelua ja penkoivat
kaappeja, mutta aarretta ei löytynyt. Lopulta kaiuttimissa
kajahti eräänä iltana ja opettajia kehotettiin siirtymään
juhlasaliin. ”Krähm! On suuri murhe kertoa teille elämän
tosiasioita, mutta tältä ei voi välttyä. On aika todeta
Rehtori kadonneeksi, eli kuolleeksi, mikä taas tarkoittaa
käytännössä sitä, että Lyseon lakien mukaisesti perintö
on jaettava, jos rehtori katoaa, kuolee tai ottaa loparit
kesken kaiken. Joten, jos odottaisitte hetken, niin lukisin
sen...” Jukka julisti mikrofoniin ja kaiveli laukkua.
Salissaolijat yskivät muka hämmästyneinä. Aino tunsi
velvollisuudekseen itkeä, mutta ripsiväri alkoi valua.
”Löysin sen! Aivan...”
”Minun, Teuvo Tarkkasilmän, viimeinen toiveeni on
jakaa tärkein omaisuuteni läheisimmille opettajille.
Niinpä suurin aarteeni jaetaan Armi Besserwisserin,
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Siira Koron, Aino Tanssijalan, Juhani Ryystäjän, Jukka
Aitoajatuksen, Frans Kolmiopään ja Antti Verkkosilmän
kesken. Suurimman aarteenihan te kaikki tiedätte, joten
mitä
suotta ”paikantamaan”. Muistakaa mua lämmöllä.
Teuvo”
Tunnelma salissa tiivistyi ja kaikki miettivät samoja
kysymyksiä; missä hitossa se aarre oli? Miten niin
kaikki tietävät sen sijainnin? Miksi muutkin saavat
osan sitä?
”Mun pitää mennä!” Juhani tokaisi ja viipotti
aamutossuillaan ulos ovesta, mutta pysähtyi äkisti,
kun toinen puski sisään. Tulokkaalla oli vihreä silkkinen
viitta, johon oli kirjailtu monella värillä erilaisia kuvioita.
Silmät olivat ummessa, mutta suu sitäkin leveämmässä
hymyssä. Päässä koreili olkihattu. ”Minä olen Frans
Kolmiopää, yksi testamentin henkilöistä. Hauska tavata!”
Muut nyrpistelivät nenäänsä, kun muistivat testamentin
ylimääräisen henkilön. ”Melkein kaadoit kello viiden
teeni!” Juhani sanoi halveksivasti.
”Ja mistäs sitä
tullaan? Minä olen liikunnanopettaja Aino Tanssijalka,
enkä muista koskaan kuulleeni sinusta. Teuvo ja
minä olimme hyvin läheisiä. Muistaisin kyllä, jos hän
olisi maininnut sinut.” ”Tulen Kiinasta. Olen tärkeä
ihminen siellä päin. Ja kai sitä joitain salaisuuksiaan
saa säilyttää?” Frans vastasi. ”Ai jaa. Minusta tuo nyt
vain sattuu kuulostamaan todella epäilyttävältä.”
”Mutta nimeni oli testamentissa!” ”Ai niin… Jukka,
oletko varma, että testamenttia ei ole muunneltu?” ”Ei
tietenkään! Tulostin sen uusimpana versiona netistä.
Kukaan ei ole voinut koskea siihen.” Jukka pöyristyi. Salissa
oli taas hiirenhiljaista. Lopulta Aino viittoili Fransille
luokkahuonetta ja häipyi sitten kiireisiin vedoten. Niin
tekivät kaikki muutkin.
3. Näytös
Pimeä oli laskeutunut jo nurkkiin, kun Siira muisteli
kiusallista illallista. Kaikki olivat istuneet ruokasalissa,
eikä aarteesta ollut puhuttu. Luultavasti siksi, että kaikki
toivoivat löytävänsä sen ennen muita. Sitähän he kaikki
olivat suunnitelleet viimeiset viikot. Se ei ihmetyttänyt
Siiraa. Sen oli saattanut nähdä silmien kiillosta, kun Jukka
oli julistanut testamenttia. Oli kuin tuhat kameraa olisi
räpsynyt salissa yhtä aikaa. Olisi siis oltava nopeampi
kuin kukaan muu...! Siira nappasi saappaansa saman
tien ja poistui historian luokasta. Kello oli kaksitoista,
joten kukaan ei enää liikkuisi käytävillä. Ja hän oli
ainut, joka tiesi, missä aarre oli. Lapsellista kyllä, Teuvo
oli varmasti sullonut sen puutarhaan. Korot kaikuivat,
joten vastoin tapojaan Siira riisui kenkänsä ja meni ulos
sukkasillaan. Lapion perässä hän käveli liikuntasalille,
mutta hän ei ollutkaan ainoa, joka oli päätynyt
tähän ajatukseen... Muut viisi opettajaa kykki pihalla
kaivinvälineet käsissään. Aino ja Jukka olivat maalanneet
kasvonsa vihreiksi. ”Mitä te täällä teette? Kellohan on
12 yöllä! Ei sillä että minä täällä mitään tekisin, koska
tulin katsomaan kiiltomatoja.” Siira suolsi suustaan.
”Öh.. niin mekin tultiin!” Jukka sanoi. Siira vilkuili muita.

”Aivan! Thih hih
hii! Kiiltomatojahan
me... ” Aino hihitti. ”Aivan!”
Loppu porukka kurlasi. ”No ei
muuten varmana tultu... rakas Siira,
minä löysin nämä retkut halventamassa
Teuvon perintöä. Onneksi ehdin ajoissa estämään
heidän aikeensa! Valehtelin, koska halusin suojella
sinua karmealta totuudelta.” Jukka polvistui ja tarttui
Siiraa kädestä. Siira hämmentyi. ”Mutta sinullahan
on myös lapio!” hän sihisi sitten. ”Öh… niin.. koska
halusin kumauttaa heiltä tajun kankaalle.” ”Turha
yrittää mitään. Olit täällä varmaan jo kymmenen aikaan
tonkimassa nokkaasi mutaan.” Juhani kommentoi
puun viereltä. Jukka irvisti ilkeän näköisesti Juhanille
ja kääntyi takaisin Siiran puoleen. ”Et kai sinä tuota
usko.” Jukka tarrasi Juhania kädestä. ”Hei hetkinen!
Missä vaiheessa Siirasta on tullut noin suosittu? Eikö
kukaan välitä minusta? Entisestä lavadiivasta!” Satu
henkäisi. ”Suus kii. On tässä parempaakin tekemistä kuin
kuunnella joutavaa ininää.” Armi virkkoi. ”Aargh!” Satu
ulvahti ja tarrautui Armin kurkkuun. ”Minä olin kyllä
oikeastaan iltalenkillä…” Aino mutisi ja loikkasi jäntevästi
maahan tekemään punnerruksia. Syntyi joukkotappelu,
jonka keskeytti Frans Kolmiopään karjaisu. ”Tsiisus! En
olisi ikinä uskonut, että syntyy tällainen soppa minun
katoamisestani. Armi, mikä sinua vaivaa? Entä te
muut? Rakkaat opettajani, kaikki täällä tappelemassa!”
Tappelu keskeytyi. Satu päästi Armista irti. Jukka yritti
vielä läpsiä Juhanin kasvoja, mutta ei ylettänyt. ”Teuvo?”
joku henkäisi. ”Aivan! Sain kapakassa loistavan idean
tosi-tv-sarjasta, jossa yhteisön pää katoaa ja jättää
jälkeensä vain perinnön. Olisi mielenkiintoista seurata
mitä tapahtuisi, mutta täällä te vain täällä tappelette.
Ette edes puhuneet katoamisestani! Te vain mietitte
rahaa... minä puhuin yhteistyöhengestä, joka pelastaa
kenen tahansa päivän. Ihan kuin olisi tässä seitsemän
vierasta ihmistä lipsimässä minua pois!” Ex-Frans selitti
murheellisena. ”Miten niin seitsemän! Olen varmasti
ainut, joka on edes yrittänyt käyttäytyä sivistyneesti.”
Jukka puolusteli. ”Tunnen itseni jakautuneeksi… irralliseksi
olennoksi.” Teuvo inahti ja kääntyi selin. ”Hah! Ukko
se vain itse katoaa, pukeutuu joksikin olemattomaksi
tyypiksi ja palaa takaisin vaklaamaan omaa perhettään!
Saa olla aika kylmäkiskoinen, jos tuollaisia keksii.”
Armi mumisi. ”Hah! Unohdin kertoa teille kameroista.
Sain tietää yhtä jos toista. Tosin tarvitsen vielä teidän
välikommentit selventämään sarjaa. Ohjaaja suositteli
murean onnellista loppukohtausta, mutta minusta
tuntuu, ettei sellaista tule. Oletteko nyt onnellisia?”
Teuvo kuiskasi. ”En!” Jukka kommentoi. Kaikki muutkin
nyökyttelivät. ”Siis, tiedäthän, menimme jonkinlaiseen
shokkiin.. emme tienneet kenestä pidit eniten, joten
halusimme omia osan sinusta! Sen vuoksi olimme niin...
kylmiä.” Teuvo näytti sulavan. ”Noh, jos kerta noin
sanotte! Unohdetaan vain menneet!” Joukko kokoontui
suureen halaukseen ja jostain pusikosta pomppasi
kameramies parempaa kuvakulmaa varten.
LOPPU
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Monikulttuurinen Lyseo
Lyseossa on totuttu näkemään ihmisiä eri puolilta
maailmaa. Erityisesti monen IB-linjalla opiskelevan
juuret ovat jossain ihan muualla kuin Suomessa. Kansainvälistymisestä on tullut jo osa arkipäiväämme,
mutta keitä nämä maahanmuuttajat ovat ja miten
heidät on otettu vastaan? Tässä jutussa esitellään
heistä muutama.
Henok Solomon
Henok kertoo olevansa
eritrealainen, mutta syntyneensä Sudanissa. Suomessa hän on asunut nyt
hieman yli kolme vuotta.
Ennen Ouluun muuttoa
hän asui Kajaanissa ja
kävi Sotkamon IB-linjaa.
Henokilla on iso perhe, ja
myös veli Nahom opiskelee
IB-linjalla. Henok puhuu
monta kieltä: englantia,
suomea, arabiaa ja tigriniaa. ”Suhtautuminen ulkomaalaisuuteen riippuu täysin ihmisestä. Kajaanissa
ihmiset tuijottivat kadulla, kun eivät olleet koskaan
nähneet tummaihoista poikaa. Jopa autoilijat kääntyivät katsomaan. Ymmärrän sen, mutta tuijotetuksi
tuleminen on epämukavaa. Oulussa on onneksi helpompaa, täällä on jo totuttu erimaalaisiin ihmisiin.”
Henokin mukaan kaikki eivät aina ole aitoja ja rehellisiä, vaan usein mielipide paljastuu vasta vaikkapa
perjantai-iltana, kun ihmiset vaihtavat vapaalle ja
uskaltavat sanoa, mitä oikeasti ajattelevat. Lyseossa
opiskeleminen on kuitenkin ollut oikein mukavaa,
eikä ongelmia ole esiintynyt.
Henok sanoo, että jäisi ihan mielellään Suomeen.
”Jos pystyn jatkamaan opiskelua ja saan hyvän työpaikan, niin miksipä ei.”
Jane Usoskina
Jane on kotoisin Venäjältä, ja on asunut Suomessa
noin viisi vuotta vanhempiensa ja veljensä kanssa.
Jane ymmärtää suomea ja pystyy kommunikoimaan
sen avulla, mutta puhuu mieluummin englantia.
Hän ei koe tulleensa juurikaan eri tavalla kohdelluksi

taustansa vuoksi – ainoastaan suomen kieli aiheuttaa joskus ongelmia. Suurin osa suomalaisista
puhuu onneksi englantia. ”Suomalaiset ovat aika
suvaitsevaisia, eivätkä edes sanoisi toisenlaisia
ajatuksia ääneen.”
Jane pitää IB-linjalla opiskelusta. Hän suunnittelee jatkavansa opiskelua ulkomailla. ”Haluaisin
yliopistoon Englantiin, ja jos en pääse sinne, niin
jonnekin muualle Eurooppaan.” Ainakin tällä
hetkellä Janen tulevaisuudensuunnitelmiin liittyy vahvasti ulkomailla asuminen, vaikka perhe
jäisikin Suomeen.
Giedre Baublyte
Giedre on kotoisin
Liettuasta, ja on asunut äitinsä, isänsä
ja isosiskonsa kanssa Suomessa nyt kolmisen vuotta. Hän
ymmärtää suomea
hyvin ja pärjää sillä
arkielämässä, mutta keskusteleminen
onnistuu paremmin
englanniksi. Giedre
on pärjännyt Suomessa hienosti eikä ole joutunut
kohtaamaan rasismia. Janen tapaan hänkin
sanoo suomalaisten olevan melko hiljaista
kansaa. Opiskelu Lyseolla on ollut mukavaa,
ja tulevaisuudessa Giedre aikoo suunnata yliopistoon ulkomaille, vaikka muilta osin suunnitelmat ovatkin yhä auki.
Kaki Lau
Kaki on asunut Suomessa käytännössä koko
ikänsä, yksivuotiaasta saakka. Hän identiﬁoi
itsensä suomalaiseksi, vaikka juuret ovatkin
Hongkongissa. Kakin perheeseen kuuluu vanhempien lisäksi kaksi isosiskoa. Hänen kokemuksensa rasismista ovat enimmäkseen päiväkotiajoilta, jossa erilaisesta ulkonäöstä sai kuulla
kommentteja. ”Suomessa
ollaan aika suvaitsevaisia
ulkomaalaisia kohtaan verrattuna moniin muihin maihin”, Kaki sanoo ja kuvailee
suomalaisia ystävällisiksi ja
kohteliaiksi. Lyseoon hän
halusi opiskelemaan kuudesluokkalaisesta saakka,
ja suorittaa nyt viimeistä
lukiovuottaan IB-linjalla.
Hän pitää erityisesti historiasta, muttei tiedä vielä
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varmasti, mitä aikoo tehdä kirjoitusten jälkeen.
Kaki puhuu suomea äidinkielenään, mutta osaa
myös Kantonin-kiinaa, mandariinikiinaa, englantia ja ruotsia. Hän on vieraillut sukulaisten
luona Hongkongissa useaan otteeseen, mutta
viihtyy parhaiten Suomessa ja aikookin jäädä
tänne jatkamaan opiskelujaan.
Juhi Somani
Juhi on kotoisin Intiasta. Hän tuli Suomeen vanhempiensa kanssa vuonna 1999. Aluksi tarkoituksena oli viipyä vain vuosi, mutta isän saaman
työtarjouksen vuoksi perhe jäi maahan pysyvästi.
Juhin äidinkieli on hindi, mutta hän puhuu myös
suomea ja englantia, ja on opiskellut ranskaa,
ruotsia, japania ja venäjää. Juhi kertoo kohdanneensa rasismia mm. koulukiusaamisen muodossa.
Hänen isänsä on joutunut väkivallan kohteeksi
ulkomaalaisuutensa vuoksi skinheadin toimesta.
Arkielämässä Juhin saama huomio on kuitenkin
yleensä positiivista, joskin välillä hieman kiusallista:
ihmiset tulevat juttelemaan kadulla ja bussissa.
Joskus Juhi on tunkeilijan karkottaakseen jopa
teeskennellyt, ettei osaa suomea. ”Suvaitsevaisuus
saisi silti olla laajempaa”, Juhi sanoo. Suomalaiset
ovat hänen mukaansa turhan ujoja, ja saisivat
tulla avoimemmin puhumaan ulkomaalaisille.
Juhin tulevaisuudensuunnitelmiin kuuluu näillä
näkymin muutto ulkomaille.
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Viimeiset sanat
Antti Rönkä:
”Ne jotka eivät saaneet tarraa, saavat ruumiinosalla tehdyn
leiman. En kerro millä ruumiinosalla.”
”Orgasmit sitä ja orgasmit tätä.”
”Metsissä vilisee erilaisia orgasmeja. Varmaan moni on saanut
metsässä orgasmin ja orgasmit ovat päässeet metsään vilisemään.”
”Minä taidan haista.”
”Tämä on tämmöinen niin sanottu kaksipiippuinen miekka.”
”Hips don’t lie. Eli hipit ei valehtele.“
Mika Aalto:
”Ei tätä voikaan ymmärtää silleen niinku aikusten oikeesti.”
”Isoja ajatuksia täytyy synnyttää pitkään.”
Tuula Siira:
”Tärkeä asia tässä yhteiskuntaopissa on se, kuinka te osaatte
olla hiljaa.”
Maury Johnson:
”If we are lucky, Fidel Castro will
die during this jakso.”
Mirjami Berg:
”Mä olen kuin auto. Pakko saada
bensaa tai ei kulje.”
Puoli tuntia myöhässä: ”Jos te olisitte täydellisiä ihmisiä, olisitte jo keskustelleet tämän
kappaleen, mutta koska te ette ole...”
”Menkääpä kotiin ja juokaa viisi pulloa rommia.”
”Te olette hirveän ihania keskustelijoita, mutta valitettavasti
ollaan neljä kappaletta jäljessä.”
Armi Väyrynen:
”Antakaa mun säilyttää se illuusio, että työskentelen lukiossa!”
Koonneet:

