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mennä kielistudion puolelle ja kääntää,
sillähän se olisi helppo laskea” (integroinnista y”Niin ja meillähän toimii myös siis tämä epälukio, akselin suhteen)
siis anteeksi etä-”
”Jos olette kesälomalla purjehtimassa ja ei ole
”Saa kirjoittaa salakielellä, jota ainoastaan itse kaavastoa mukana, niin voitte integroimalla johtaa
ymmärtää - kuitenkin niin, että minä ja ryhmä pallon tilavuuden.”
ymmärrämme.” (sosiaalipsykologian tutkielmasta)
”Joissakin kouluissa uskonnonopetus on vielä
virsilaulutasolla - se on toiseksi kurjin aine heti
”interaktiivinen lukutapahtuma” (ääneenlukua)
ruotsin jälkeen. Olen kirjoittanut gradun siitä,
”ja sitten saadaan jotain tuommoista matriisitouhua.” miten se saataisiin jatkumaan.”
(todettu matriisilaskennan kurssilla)
”Americans are people; they can be led to water and
made to drink. They are just a bunch of cows. Or
”Grammar is like sex, really.”
sheep or whatever.”
”Next time I make a horrible spelling mistake, that’s
”Eighty percent of what we’ve discussed in this class
why you’re there.”
has NOTHING to do with the syllabus.”
”1800-luvulla katoliset oli vähän hurmiossa.”
”That’s what I’ve been doing lately, watching videos
”--keskivertokoululaiseksi, ei himo eikä yli eikä and listening to my vagina.”
ali--”
”Tee se sillain pexusti.”
”Haudassa varmaan löytää minuutensa.”
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Päätoimittajalta

Perinteikkäästi Veitikan toimitus
sinnittelee eteenpäin. Vuosikymmeniä on kulunut eikä mikään ole
muuttunut, mutta vuodessa on
kehitytty ainakin lehdentekijöinä
jos ei muuten. Kevätkauden vauhti
on ainakin minulle ollut hurmaavan
tyrmistyttävä, enkä epäile etteikö
näiltä käytäviltä löytyisi muitakin
kuvakielisiä kevätsiivoojia. Vaikka
onkin muodikasta pyrkiä ylläpitämään vanhaa kulttuuriperintöään,
on kehityksenmukaista että jotkin
asiat jäävät ja toiset putoavat pois
kadoten kokonaan.
Rehellisesti toivon, ettei koululehtemme Veitikka kuulu jälkimmäiseen ryhmään, ja ehkä tätä vastaan taistellakseen lukuisat Veitikan
abitoimittajatkin taistelivat kokoon
vielä sen lukuvuoden kolmannen
lehden, ikäänkuin jäähyväisnumeron. Kieltämättä toimituskunta
nauttii toiminnastaan, ja siitä kun
vappupäivän dedlainin unohdettuaan pääsee lukemaan ns. päätoimit-

tajan valitusvirttä ihan sähköpostilla
perilletuotuna. Kiittää tässä nyt kyllä pitää, kaikkia kirjoittajia, taittajia,
piirtäjiä, lukijoita: onhan tässä tehty
paljon eikä yritystä ainakaan jää
puuttumaan.
Lehtemme sisältö on edellisnumeron perintönä pyrkinyt kuvapainoitteisemmaksi, vaikka kahden
sivun tekstejä löytyy muutama
– joskin molemmissa näissä riittänee
hykerreltävää pituuksiensa hyvittämiseksi. Poliittisesta korrektiudesta
Veitikka ei ole tälläkään kertaa karsinut, vaan perinteikkääseen tapaan
olemme sensuroineet kaikkein roisimmat heitot ja sorsineet mieluiten
itseämme. Sorsittavaahan meistä
kaikista löytyy, yllinkyllin - toivottavasti osasimme sen tällä kertaa tehdä
ilahduttavan tyylikkäästi. Niin, ja
pitihän minun vielä sanomani, että
kaunista kesää ja jäätelöautoja.
Marja Ruuska,
(ronya@lyseo.edu.ouka.fi)

Koulumme vanhin opiskelija

Lyseolaislehti Veitikka
s. 1930 -luvulla (?)
k. 1.6.2002 Solujen lisääntymisen hiivuttua
olemattomiin
Rakkaudella muistaen
Nykyisen toimittajakunnan jäänteet
Hengissä olevat ja edesmenneet toimituksen
konkarit
Rakkaat lukijat
Koulurakennuksen roskakorit

” ’– sinun käsiisi minä uskon henkeni.’ Tämän
sanottuaan hän henkäisi vielä kerran.”
(Luuk. 23:46)
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Kesä tekee tuloaan merkiten monelle opiskelijalle löhöilun lisäksi
mahdollisuutta lisätienestiin. Jokainen kesätöitä hakenut kutenkin
tietää, että hommien hankkiminen
ei ole helppoa. Työmarkkinat kyllä
arvostavat nuoruutta, mutta sen lisäksi alle parikymppisen opiskelijan
tulisi myös olla pätevöitynyt työhön
kuin työhön ja hallita keski-ikäisen
kokemuksella niin kirjanpito kuin
kielillä puhuminenkin. Vaihtoehtoisesti nuorelle on tarjolla jotain aidan seipäänä olemiseen verrattavaa
hommaa, jonka ainoa hyvä puoli on
se, että virikkeetön virka vakuuttaa
koulutuksen merkityksestä.
Itsensä työllistäminen on
pitkän tähtäimen projekti. Kesätyöpaikathan ovat tulleet hakuun
jo vuoden alussa, ja talvipakkasilla
hakemuksiaan väsänneillä onkin nyt
käsillä hetket, joina he saavat tietää
lykästikö vai ei. Tässä vaiheessa hakemuksia on enää turha lähetellä,
vaikkei sisukas yrittäminen tietenkään tilannetta huononnakaan.
Muille kuin hakemuksiensa valovoimaisuuteen luottaville yltiöoptimisteille sekä niille, jotka tähän asti
ovat nukkuneet hakemushässäkässä
onnensa ohi ja ovat kesäksi tekemistä vailla, tarjoaa Veitikka nyt viime
hetken vinkkinsä:
Suosituilla pizzerioilla ja hampurilaisbaareilla on sesonkiaikaan
tarvetta lisätyövoimalle, eikä pihvin paistoon juuri koulutustakaan
vaadita. Palkalla ei näissä hommissa
kesätyöläinen juuri rikastu, mutta
työ saattaa silti poikia huomattavia
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säästöjä tulevaisuudessa. Urbaaniin viisauteen kuuluu nimittäin
sanonta siitä, ettei koskaan pitäisi
pistäytyä sen ruokapaikan keittiössä, jossa aikoo sittemminkin syödä
hyvällä ruokahalulla. Mikäli siis
saat kuukauden päivät tutustua suosikkipizzeriasi herkkujen salaisiin
ainesosasiin, saatat hyvinkin harkita
seuraavaksi huikopalaksesi vaikkapa
omatekoista kaurapuuroa.
Voisit myös ottaa oppia kiireisten
suurkaupunkilaisten tavasta pesettää
autonsa. Suuressa maailmassahan
innokkaat auton ikkunoiden pesijät
puikkelehtivat liikennevaloihin pysähtyneiden autojen lomassa tehden
pikapesuja autoilijoiden anteliaisuuden armoilla. Työ, jossa saat niin liikuntaa kuin raitista ilmaakin -tai no
ilmaa ainakin, pakokaasuista viis.
Tai laita toivosi turisteihin. Oulukin alkaa olla jo sen verran suosittu matkailukaupunki, että aina voit
etsiä ulkomaalaisturisteja tarjoutuen
kaupunkioppaaksi tai mahdollisesti

kaupata heille jotain kehittelemiäsi
”paikallisia eirkoisuuksia”. Alkuperäisasukkaan omaperäsistä oivalluksista saatettaisiin olla ihan kiinnostuneitakin, oikeasti.
Mikäli teitä akuutista tekemisen
ja rahan puutteesta kärsiviä on useampia, lyökää viisaat päänne yhteen
ja perustakaa jonkin näköinen kiertelevä seurue. Tukikohtana voitte pitää vaikka Rotuaaria, jolla esiinnytte
joko laulaen tai soittaen, kunkin erityislahjakkuuksista riippuen. Tähän
hupiin tulee hakea katutaitelijan
lupa, mutta homma saattaa sijoituksesta huolimatta lyödä leiville.
Toisinaan parempaa palkaa ansaitsee
niin, että lupaa maksusta olla hiljaa.

IB-pääsykokeissa

On lauantaiaamu, aika jolloin
rakkaan koulumme olettaisi olevan
tyhjillään. Kaikuvia käytäviä pitkin luulisi vaeltavan korkeintaan
muutaman eksyneen sieniseuralaisen tai viiriäisenmunanmaalaajan,
joiden käyttöön rakennus aina silloin tällöin luovutetaan. Vaan toista
on tänä lauantaina, 26.4.: pääovi
on lukitsematon, ja siihen on teipattu paljonpuhuva lappunen ”IB
Entrance Examination”.

tä yläasteen yhdeksäsluokkalaista,
joiden toiveena on päästä Lyseon
IB-linjalle, IB Organisationin siipien suojaan.
Jännitys on käsin kosketeltavaa.
Osa kokelaista tarrautuu tärisevin
käsin aaneloseen, johon on kirjattu päivän ohjelma, ja loput etsivät
tukea Ahtisaaren aulan penkeistä.
Loistava aamuaurinko on varmasti
luonut sädekehät noita elintärkeitä
papereita jakavien pre-DP-läisten
päiden ylle, ja useampi kuin yksi hakija katselee heitä kuin puolijumaOven aukaistuaan tuntee tulleen- lia. Hermostunut nauru heijastuu
sa toiseen maailmaan, joka epäilyt- aulan seinistä.
tävästi muistuttaa nimeltä mainitsematonta koulutuslaitosta, jolle me Koitos edessä
kaikki olemme jo onneksi jättäneet Avustavat pre-DP:t lähetetään järjeshyvästit. Hermostunutta kiherrystä telemään luokkia. Musiikinluokan
kuuluu joka nurkasta, ja lyseolais- pulpettien ympäriinsä raahaamisen
ta tuijotetaan kuin pientä vihreää keskeyttää hakija, jonka kirjoittaja
miestä skeptikkojen kevätkokouk- olettaa jättäneen kahden sentin paksessa. Paikalla on kuutisenkymmen- suisilla linsseillä varustetut silmäla-

sinsa kotiin; eihän kukaan muuten
pistäisi päätään musiikinluokkaan ja
kysyisi naulakkojen sijaintia. Vaikka
toisaalta, hermostuneenahan tulee
tehdyksi kaikenlaista vähemmän
viisasta, kuten vaikkapa saavuttua
paikalle.
Yllätyksekseni kaikki hakijat ovat
paikalla jokseenkin ajoissa, eikä
kukaan näytä edes erityisen huonovointiselta. Yhdeksäsluokkalaiset
ohjataan luokkiin kuulemaan ohjeita, ja pre-DP-läisille annetaan tehtäväksi luokkien järjestely iltapäivää
varten. Pientä sekaannusta saavat
aikaan valmennuskurssilaiset, joita
kommentoidaan alun perin sanoilla
”Nuo ovat hieman liian aikuisia ysiluokkalaisiksi”.
Hakijoiden hämmennystä ja epätoivoa älköön kuitenkaan laitettako
ainoastaan pääsykoehermostuksen
tiliin. Rauhallisuutta olisi voinut
lisätä se, että alakerran vessat eivät
olisi edelleenkin tuoksahdelleet Ihmeiden illan huumeilta. Selvimmät
viitteet Lyseon hurjasta menosta,
kuten yläkerran pariisilaiskahvilan
tyhjennetyt viinipullot, ehditään
poistaa ennen iltapäivän ryhmäkeskustelujen alkua. Toisinaan totuuden kaunistelu ei ole haitaksi.
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Kynätönnä kokeissa
Aamupäivä kuluu neljän kokeen
merkeissä.
IB-linjalle
pyrkijät
testataan niin äidinkielessä, matematiikassa, englannissa kuin tiedeaineissakin. Huolimatta Lyseon nettisivujen selkeäsanaisista ohjeista osa
hakijoista on ilmaantunut paikalle
ilman vaadittuja kirjoitustarvikkeita: heidän oletan raapustaneen
vastaukset omalla verellään.
Jokaisen kokeen välissä on pieni
tauko, jolloin vessojen oville syntyvät jonot muistuttavat pituudessaan
ja epätoivoisine valituksineen lähinnä Lyseon ruokajonoa kello 12.03
minä tahansa arkipäivänä. Kokeet
jatkuvat pienine taukoineen ja
vahingossa vääriin paikkoihin päätyneiden hakijoiden luokanvaihtoineen aina varttia vaille kahteentoista. Sen jälkeen yhdeksäsluokkalaiset
päästetään tankkaamaan – olihan
ankara kysymyksiin vastaaminen
imenyt heistä viimeisetkin mehut.

Hengähdystaullolla
Suurin osa hakijoista lähtee jonnekin päin kaupunkia nauttimaan
lounasta ja pohtimaan,
mitkäköhän ne oikeat
vastaukset
kysymyksiin olisivat olleet.
M u u tamat
rohkeat
uskaltavat
jäädä Lyseolle syömään omia eväitään. Osoittautuipa
koululle jääminen pahaksi virheeksi
eli ei, saivat nämä muutamat urheat
vastailla yli-innokkaan reportterin
tungetteleviin kyselyihin. Yllättävää
kyllä, kukaan ei edes erityisemmin
tärissyt.
Kaikki mainitsivat tärkeimmäksi syyksi IB-linjalle hakemiselleen
halun oppia englannin kieltä. Jotta
moinen nuori innostus ei heti kuolisi, reportteri jätti armollisesti mainitsematta esseet, joiden kahdentuhannen sanan viidakkoon eksyy niin
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helposti jo valmentavana vuonna.
Samalla kukaan haastatelluista
ei myöntänyt valmistautuneensa
pääsykokeisiin ”mitenkään erityisemmin”, mutta kukapa sitä nyt
onnenalusvaatteistaan tai ylimääräisistä
hammastahna-annoksista
julkisesti kertoisikaan. Kokeita sen
sijaan kuvailtiin yllättävän vaikeiksi,
ja erityisesti matematiikan koe oli
saanut aikaan harmaita hiuksia.
Mitään mielikuvituksellisempaa
kuin viime Veitikassa julkaistut
lyseolaisennakkoluulot eivät nämä
yhdeksäsluokkalaiset olleet kuulleet. Koulullamme on siis ainakin
yläastelaisten keskuudessa varsin
hyvä maine, ja joku jopa mainitsi
kuulleensa Lyseota mainostetun
hyvänä paikkana opiskella. ”IB-läisiä katsotaan kieroon kaupungilla”,
totesi eräs haastatelluista kuitenkin.
Reportterille jäi hieman epäselväksi,
mistä perus-IB-opiskelijan tunnistaa, mutta ilmeisesti selkää kieroon
vääntävä reppu ja sanan ”Extended
Essay” tahtiin liikkuvat huulet kelpaavat tuntomerkeiksi.

Ennustelmia
Iltapäivällä olivat vuorossa ryhmäkeskustelut, joiden aiheita IBopettajat vahtivat kuin mitäkin
valtionsalaisuutta. Keskustelut oli
määrätty pidettäviksi luokissa 23,
24, 25 ja 27, siis äidinkielen luokan
lisäksi kaikissa IB-luokissa. Mikäli
hakijoiden henkiseen tasapainoon
olisi haluttu kiinnittää erityistä
huomiota, luokat olisi varmaankin
valittu toisin. Toisaalta, lienee hyvä
totuttautua mahdolliseen tulevaan
elämättömyyteensä jo etukäteen.

IB2luokan
ovella oli edelleen
Ihmeiden illasta
peräisin oleva
ohje, jossa
luki: ”Huumeet eivät ole
täällä. Löydät
ne vessasta”,
minkä oletan
pakottaneen hakijat
miettimään
tulevaisuudensuunnitelmiaan
uudemman kerran.
Samanlainen, ellei
jopa vahvempi, vaikutus oli varmasti pre-DP-läisten
luokan ovella
olevalla ”Älä
kaiva omaa
hautaasi”
–kyltillä.
Tämän pienen evästyksen ansiosta
keskustelut lienevät sujuneen sutjakkaasti, joskaan
siihen reportterilla ei
ole kommentoitavaa.
Ovi kun vedettiin nenän
edestä kiinni.
Pääsykokeet
päättyivät
iltapäivällä, ja hakijat saivat lähteä
kotiin – tai minne yläastelaiset nyt
menevätkään – miettimään, mitä
tulikaan tehtyä. Tästä joukosta ainakin osa aloittaa Lyseon IB-linjalla
ensi syksynä, ja vain aika näyttää,
kuinka moni heistä joskus kiroaa
sitä, että ylipäänsä koskaan saapui
pääsykokeeseen. Kirjoittaja odottaa
seuraavan lukuvuoden alkua suurella innolla.

Abiturientin
testamentti
Viimeinenkin liikunnantunti päättyy lopulta. Lukio-oppimäärän suorittamisesta uupuneet jalkani hoipertelevat autioksi jääneeseen biologian luokkaan. Lysähdän pulpettiin
arviolta kahdettakymmenettäkuudettatuhannettakahdettasadannettakahdeksannettakymmenettä
kertaa elämäni aikana ja kolautan
takaraivoni täytetyillä eläimillä
täytettyyn lasikaappiin. Katoon ripustettu lahoava krokotiili irvistää.
Ohi on. Siinä henkeä vetäessäni
joudun ihastuttavan metamorfoosin kouriin. Pölyisestä kirjatiedosta
harmaaksi
parkkiintunut
nahkani kesii. Sen alta paljastuu pehmeämpi ja notkeampi
vaaleankukertava iho, joka
välittömästi ryhtyy ruskettumaan, vaikka Lyseon ikkunoista
osuu viluisille käytäville vain
jokunen ohut vana auringon
kultaa. Keuhkoni täyttyvät kuin
heliumilmapallot, tukevat jalkineeni kirpoavat jaloistani ja huomaan
leijuvani.

Kahdentoista kouluvuoden aikana selkäni notkolle
painanut tunnollisuus rojahtaa
lattialle kuin neljäsluokkalaisen
koulureppu kesäloman alkaessa. Aivoni kuplivat ja poksahtelevat. En
enää osaa selittää sanaa “metamorfoosi”. Itse asiassa en taida osata edes
kirjoittaa sitä – ainakaan latinaksi.
Minä antilyseolaistun. Minäkin
muutun läpikuultavaksi entiseksi
lyseolaiseksi, joiden aika ajoin nähdään kummittelevan opettajainhuoneen ja koulun kirjaston nurkkauksessa ikään kuin he eivät olisi
löytäneet rauhaa lyseon jälkeisessä
elämässään. Viiltävä pelontunne
täyttää hetki sitten niin keveän sieluni.

Levitaatiokokemukseni päättyy,
putoan. Mitä nyt? Mitä nyt sitten?
Mitä minä teen Lyskan jälkeen?
Mitä on elämä ilman Lyskaa? Onko
elämää ilman Lyskaa? Niin paljon
kuin tätä päivää odotinkin – vapauden koittoa ja orjuuden loppumista
– nyt takerrun pulpetin jalkaan ja
köytän itseni klemmariketjulla Lyseoon. Antakaa minulle vielä edes
yksi kurssi! Ei sillä väliä, vaikken
saisi siitä edes kurssimerkintää,
kunhan saan käydä Lyseon armaassa
ruokalassa syömässä vielä kerran.
Turha yrittää. Tajuan itsekin, että
aikani on koittanut. Revin väräjävin
käsin ruutupaperisivun irti keskeltä
puolityhjäksi jäänyttä matematiikan
vihkoani.

Raaputan horjuvalla käsialalla otsikoksi ”Abiturientin testamentti”.
Tuijotan lasittunein silmin tyhjää.
Eipä ole paljoa sanottavaa. Minä
jätän tämän Lyseon sinulle. Sinulle,
joka jäät tänne ja sinulle, joka et ole
tänne vielä tullutkaan. Jätän sinulle
sitruunaperhosenkeltaiset kiviseinät
ja kolkot käytävät, joiden suojissa
me hankimme itsellemme kriisin
ja paranimme Railin avulla, kuvittelimme olevamme nyt kypsempiä
ihmisinä ja rakastimme toisiamme
joskus vielä enemmän kuin itseämme. Nyt on sinun vuorosi diivailla

intelketkuellia, perustaa filosofisia
salaseuroja ja kuhista, kuhista, kuhista, koska olet nuori ja lyseolainen. Mitään ehtoja en anna, koska
et täyttäisi niitä kuitenkaan. En
paljasta salaisuuksia, koska mistäpä
sinä silloin jännitystä repisit. Pyydän
sinua vain huomaamaan, että Lyska
on paljon muutakin kuin koulua. Et
sinä tänne siksi tullut, että oppisit
analysoimaan derivaatan puhki.
Olet täällä, jotta sinulla jälkeenpäin
olisi jotain, mitä muistella, kun
huomaat päälakesi kaljuuntuvan ja
silmäkulmiesi rypistyvän. Mene siis
ja liity ylläpitoon. Pyydä juuresta
näyttämään sinulle, miten sinne
Internetiin pääsee, ja kun sinua lopulta suostutaan auttamaan, kysy:
”Onko tässä muita
kanavia?” Istu ainakin yksi saksankielinen matematiikan
kurssi läpi, vaikka
olisit lyhytmatikkalainen,
etkä osaisi

sanaakaan
saksaa.
Aloita
kaikki kummalliset
lyhyet kielet, joita et
koskaan ole ajatellutkaan opiskella
ja jätä ne sitten kesken, jos huvittaa.
Mene Lyskan bileisiin valittamaan,
kuinka tylsiä kaikki lyseolaiset ovat.
Huomaat, että kaikki lyseolaiset
ovat kanssasi samaa mieltä lyseolaisten tylsyydestä ja teillä voi olla
yhdessä hyvinkin hauskaa. Hanki
itsellesi hyviä ystäviä ja itke, kun
huomaat, että teidän on aika erota.
75 kurssia ja risat valuvat ohitsesi
kuin vesi Laanassa.
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1. Tunnin alkaessa

A
B
C
D

Istun jo paikallani, muistiinpanovälineet valmiina
Lopettelen juttutuokiota
toisella puolen koulua
Suljen kirjani (päiväkirja
tai romaani), johon olin
välitunniksi syventynyt
Lopetan vastahakoisesti
koodaamisen

2. Koulun jälkeen suuntaan

A Suoraan kotiin
Kapungille, kahville kaveB reiden kanssa
C Kirjastoon
D Aerobic-tunnille
3. Perjantai-ilta kuluu parhaiten

A Lyskan atk-luokssa
kavereiden
B taiKaupungilla,
oman kullan kanssa
C Kotona
Ei voi muistaa..
D
4. Koeviikko

A
B
C

Ai mikä?
Vaatii huolellista valmistatutumista!
Siihen mennessä pitäisi
hankkia jostakin se kurssikirja...

5. Tulin Lyseoon, koska

A

Se on Oulun korkeatasoisin lukio!
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Vanhemmat eivät päästäneet ammattikouluun

6. Reaalin kysymyksistä vastaan

A
B Humanistisiin
En tiedä vielä
C
D En vastaa

Luonnontieteellisiin

7. Lyskassa parasta on

A Laadukas opetus
B Ruoka
C Ihmiset
Rakennuksen kauneus ja
D harmonia
8. Muut lyseolaiset
Luulen, että he ovat miA nua
fiksumpia
He luulevat olevansa miB nua
fiksumpia
Ovat kanssani samalla
C aallonpituudella
D EVVK
luokittelussa ei
E oleIhmisten
mitään järkeä

9. Veitikka

A Suks!
B Rulez!
On ajatuksena oivallinen,
C journalistista
joskin kaipaisi hiukan
hiontaa.
D Kaipaa lisää toimittajia!

10. Vastasin testiin rehellisesti

A
B

Kyllä
En

Pisteytys:

-millainen lyseolainen olet?

B
C

En keksinyt muutakaan

1. A 7, B 0, C 1, D 5
2. A 5, B 3, C 7, D 3
3. A 5, B 1, C 7, D 0
4. A 5, B 7, C 3
5. A 7, B 5, C 3
6. A 5, B 1, C 3, D 5
7. A 7, B 5, C 3, D 1
8. A 3, B 3, C 7, D 5, E 1
9. A 10, B 10, C 5, D 0
10. A 7, B 0

Testaa itsesi!

Hippi (15-28)
Pitkän harkinnan päätteeksi valitsit sitten lukioksesi Lyseon Kuusiluodon sijasta. Mahdollisesti halusit
laajentaa tuttavapiiriäsi tai ihastuit
koulumme arkkitehtuuriin ja tunnelmaan. Toisinaan olet harkinnut
opinahjon vaihtoakin, Lyseon kilpailuhenkinen ilmapiiri kun ei ehkä
ole sinulle omiaan, mutta toisaalta,
täältäkin löytyy niin monenlaisia,
mielenkiintoisiakin ihmisiä, että
viihdyt sittenkin tarpeeksi hyvin.

Teini (29-39)
Arvostat kyllä opiskelua, mutta
koulu ei missään nimessä ole elämässäsi se tärkein juttu.
Sinut ja laajan kaveripiirisi tavoittaa kouluaikana parhaiten Kiskiltä.
Biletys-kautesi saattaa hiljentyä
vain koeviikkojen ajaksi, silloin on
aika ottaa yhteyttä johonkin niistä
hiljaisista kurssikavereista ja lainata
muistiinpanoja.

Nörtti (40-55)
Jos atk-ylläpito ei ole vielä rekrytoinut sinua riveihinsä, suosittelemme omatoimista ilmoittautumista
mitä pikimmiten. Käytäväkoneiden
korjailusta ja koodaamisesta voi
nimittäin saada ihan palkkaakin,
ilmaista pizzaa, cokista ja pullaa!
Elitistin kanssa pidät yllä stereo-

tyyppistä lyseolais-imagoa.

Elitisti (56-70)
Edustat kunniakkaasti sitä oppilaskunnan osaa, josta Lyseon on
kiittäminen mainettaan. Olet tasokkaassa koulussamme ennen kaikkea
opiskelemassa, joskin myös saman-

henkinen seura viehättää sinua
(”Viimeinkin paikka, jossa voi ihan
oikeasti keskustella.”) Myös tulokset
puhuvat puolestaan: kursseja kertynee kiitettävää tahtia ja lukukauden
päättäjäisissä sinua saatetaan hyvinkin muistaa stipendillä.

Omituisen normaali (alle 15
tai yli 70)
Vastauksesi olivat joko niin
keskimääräisiä tai vaihtoehtoisesti
monipuolisia, että sinua on mahdotonta sijoittaa lyseolaislokeroihin.

S astaa

UOMETAR
SULONEN

V

Moro,
Viime viikolla isoveljeni nai tyttökaveriaan yläpedillä ja itse jouduin jonottamaan BatMUDissa
ineen pääsyä yli puolikin tuntia.
Auta Sulonen, olenko normaali?
Voinko tulla raskaaksi?
neebie

Tällä palstalla Suometar Sulonen
vastaa lyseolaisten ajatuksissa liikkuviin ongelmiin, niin isoihin kuin
pieniinkin. Halutessasi voit lähettää
Suometar Suloselle oman kysymyk-

SS:
Rakas neebie,
Sinun on aika puhua veljesi kanssa
vakavasti, sillä nykyinen tilanne ei
selvästikään ole hyväksi kehityksellesi. Hyviin tapoihin kuuluu, että
veljesi on jaksettava odottaa siihen
asti, että olet päässyt sisälle peliin.
Puhu veljesi kanssa. Kerro hänelle,
miltä sinusta tuntuu.
Jos veljesi kuitenkin osoittautuu ymmärtämättömäksi älykääpiöksi voit kokeilla sokkihoitoa: jätä
sesi osoitteeseen veitikka@lyseo.edu pari hyvin valittua kirjaa lojumaan
.ouka.fi. Älä liitä mukaan oikeaa sellaiselle paikalle, mistä veljesi ne
nimeäsi tai yhteystietojasi: meitä ei varmasti löytää. Esimerkiksi “Veli
kiinnosta.
ja mä - psykopaatin tarina” tai “Minua ei kuunneltu - massamurhaajan
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muistelmat” säikäyttävät kuulemma
kovanahkaisemmankin kaverin.
Totta kai voit tulla raskaaksi.
Mikäli olet mies, saatat tosin joutua
odottamaan siihen asti, että menetelmät kehittyvät hieman. Akuuttia
mahdollisuutta tosin tuskin tulee,
ellei sopivaa isäehdokasta ole näköpiirissä.
Kirjeesi perusteella on hieman
vaikeata päätellä, oletko normaali.
Sen verran voin kuitenkin sanoa,
että on täysin normaalia joutua
odottamaan ineen pääsyä pitkänkin aikaa. Mikäli kuitenkin uskot,
että kysymyksessä on salaliitto juuri
sinua vastaan, on parasta tehdä ilmianto. Helpoiten tämä onnistuu
soittamalla Nuorten neuvolan psykologiseen palveluun.
Hukkasin 50 euroa ja unohdin
avaimet kotiin. Onko tämä Jumalan tapa kostaa minulle se, että en
pessyt eilen hampaita ja olin ilkeä
pikkusiskolleni?
Hammaspeikko
SS:
Hyvä hammaspeikko,
Mikä sai sinut toimimaan noin
kertakaikkisen typerästi?
Hampaiden pesu on tärkeää, eikä sitä
saa laiminlyödä ilman pakottavaa
syytä. Pakottava syy voisi olla vaikkapa se, että aseistautuneet ryöstäjät
murtautuvat olohuoneen ikkunasta
sisään ja joudut pakenemaan, mikäli aiot pysyä hengissä. Tiesitkö
että laiminlyömällä suuhygieniaasi
lisäät suun tulehduksia ja sitä myötä
syöpäriskiä, läheisillesi aiheutuvista
hajuhaitoista puhumattakaan? Sietäisit hävetä. Otapa hammasharja
kauniisti käteen ja korjaa tilanne.
Tapauksessasi tuskin on kyse
Jumalan kostosta. Pikemminkin se
osoittaa, että olet toivoton hunsvotti, jonka on korkea aika parantaa
tapansa. Aloita pyytämällä pikkusiskoltasi anteeksi. Pikkusiskosi
luultavasti yllytti sinua, mutta se
onkin pikkusiskojen kansalaisoikeus
ja -velvollisuus. Hankalan rääpäleen
kanssa toimeen tuleminen kehittää
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sosiaalisia taitojasi, jotka puolestaan vaihtaa suosiolla vesilinjalle.)
ovat korvaamattomia työelämässä.
Parin tempun jälkeen sanot:
“Seuraavaksi tarvitsen täyden alkoMitä tehdä kun äiti ja isä eivät holijuomapullon.” Mikäli olet hyvä
ymmärrä?
voit kokeilla pullon hävittämistä tai
vaihtamista tyhjään. Taikurikirjoista
Nimim. Ymmärrystä vailla
löytyy varmasti näppäriä vihjeitä
tähän.
SS:
Jos taikapeukalosi kuitenkin
Kaunistelematon totuus on, että
aina tulee olemaan joku, joka ei sijaitsee keskellä kämmentä, voit
ymmärrä sinua. Tulet valittamaan kokeilla suorasukaisempaa toiminvuoroin vanhempien, puolison taa: kumoa pullon sisältö kurkkuusi
ja lopulta lastesi ymmärtämättö- yleisön edessä. Mikäli olet onnistumyyttä. Parasta siis alkaa totutella nut herättämään heidän mielenkiintilanteeseen. Tilannetta voit kui- tonsa saat luultavasti juoda pullon
tenkin helpottaa opettelemalla ym- tyhjäksi ilman keskeytyksiä. Sitten
märtämään vanhempiasi sen sijaan, kiität ja ojennat tyhjän pullon takaiettä tuijotat omaan napaasi ja ryvet sin. Yleisön huumorintajusta riipitsesäälissä kuin sika mutavellissä. puu, siirrytkö viimeiseen temppuun
Tutustu vanhempiisi. Ota selvää vai otatko jalat allesi.
Tämän neuvon kokeileminen
heidän kiinnostuksen kohteistaan
ja motiiveistaan. Kysele myös hei- on omalla vastuullasi. Suometar
dän nuoruudestaan. Muistellessaan Sulonen ei vastaa seurauksista, mimenneitä vanhempasi saattavat jopa käli yleisösi osoittautuu huumorintajuttomaksi.
heltyä ymmärtämään sinuakin.
Lisäplussana voinen mainita,
että äitisi hippivuodet tai isäsi Jos tukkimies kuuntelee vain
ryyppyreissut muiden sukulaistesi Rautavaaraa, onko hän oikea tuktoilailuista puhumattakaan antavat kimies?
taatusti uusia ajatuksia pitkäveteis- Heila Heinolasta
ten sukujuhlien ajankuluksi sekä
vihjeitä siitä, miten vanhempien SS:
valvovat silmät vältetään.
Tukkimiehenä olemisessa on kysyVaroitus: Mikäli olet pikku- mys ennen kaikkea mielenlaadusta.
sieluinen sievistelijä, maailmanku- Mikäli mies (tai miksei nainenkin)
vasi saattaa murentua.
tunteekeväisin vastustamatonta vetoa tukin päällä keikkumiseen ja on
Miten saa tyhjän alkoholipullon syntynyt keksi ja kirves kourassa hän
täyteen ilmaiseksi?
on epäilemättä tukkimies. Mikäli
hänen suurin haaveensa on elää väTuurijuoppo
hintään puolet elämätäsi eräkämpällä ja hän on katkera moottorisahan
SS:
keksijälle on hän parantumattomasHyvä Tuurijuoppo,
esititpä varsin visaisen kysymyksen. ti tukkimies. Edes Rautavaara ei voi
Ehdottomasti helpompaahan on muuttaa sitä.
täyden pullon saaminen tyhjäksi.
Tässä kuitenkin eräs strategia.
Opettele hyvin muutamia taikatemppuja. Kun alkoholitilanteesi alkaa painua miinuksen puolelle, esitä
kanssaihmisille näitä temppuja. Sinun täytyy olla hyvä, että kiinnostus
pysyy yllä! (Tämä rajoittaa keinon
käyttöä, kun olet liian kännissä. Mikäli temppusi eivät onnistu, on aika

Flugpost aus
Deutschland,
osa 3
Hedelmäpuut ovat kukassa,
aurinko paistaa ja kaikki talven
yli elottomana uinunut herää taas
henkiin.
Rauhanmielenosoitukset ovat Irakin sodan loppumisen
myötä hetkeksi taas ohitse, mutta
poliittisen vaikuttamisen keinoja
on toki muitakin; viikkoa ennen
18-vuotissyntymäpäiväänsä äänesti
allekirjoittanut ensimmäistä kertaa
elämässään Suomen eduskuntavaaleissa. Tämä tapahtui Münchenissä, tuossa omalaatuisuudestaan
kuuluisan Baijerin pääkaupungissa.
Poliittisesti aktiivista porukkaa löytyy Tübingenistä melkoisen paljon,
ja erityisesti nuoria. Myös monien
koulujen oppilaskunnat ovat viime
aikoina heränneet järjestämään
tempauksia rauhan puolesta (vinkki
sinne Suomeen...). Koulusta ei ole
paljoa uutta sanomista, se toimii
edelleen sosiaalisena laitoksena, jonka arkea piristävät muun muuassa
Koulu Valtiona -Projektin (jossa
koulu muutetaan kolmen päivän
ajaksi nk. ”Valtioksi”, jolla on oma
valuutta, lippu, parlamentti ja yrityksiä) suunnittelu ja erimaalaisten
koululaisryhmien vierailut - tällä
hetkellä vuorossa on puolalainen
oppilasryhmä.
Näin kevään saapumisen myötä
paljastuu monista kanssaihmisistä riehakkaita bilettäjiä. Ilmojen
lämmettyä ovat ulkoilmabileet ja
grillijuhlat jokaviikonloppuista
hupia - vaikka mikään ei tietenkään täysin voita hämärien
klubien ja kapakoiden tenhoa.
Erona suomalaiseen meininkiin
on vain se, että täällä päihdyttäviä
aineita osataan käyttää todellakin
hieman hillitymmin. Yöunet ovat
tärkeä asia, mutta tarpeen tullen
niistä voi yllättävän hyvin luistaa.
Vasta siinä vaiheessa, kun nukahtaa kylpyammeeseen ja löytää vielä
kahden viikon jälkeen kaupunkilai-

sittain epämääräistä kasvillisuutta
(havunneulasia) vaatteistaan metsäbileiden jäljiltä voi olla syytä
ottaa hieman pidemmät nokoset...
Matkoja on viime
aikoina tehty muun muaassa Bodenjärvelle sekä
Sveitsiin ja Itävaltaan.
Kaunista ja idyllistä.
Sekä lämmintä kuin kesällä
Suomessa. Yhdeksän kuukauttani Saksassa on liian pitkä aika
mahduttaa näin pienelle paperille,
siksipä en edes yritä moista. Minulla on myös epämääräinen olo, että
olen antanut paikoittain hieman
stereotyyppisen kuvan elämästäni vaihto-oppilaana. Mikään
ei silti ole niin mustavalkoista, etteikö siinä olisi harmaatakin seassa
- ja paljon. Unohtakaa siksi kaikki
pinttyneet kuvitelmanne hapankaalista, omituisista venäjänopettajista,
stereotyyppisistä nuorisoryhmistä ja
naapurin puutarhatonttufiksaatiosta
- vaikka kyllähän kaikki nuokin asiat
pitävät paikkansa. En nyt myöskään
aio alkaa filosofoimaan siitä, kuinka
vaihto-oppilaiden väitetään aikuistuvan paljon vuoden aikana (aikuistuminen on hyvin suhteellinen
käsite), tai kuinka nyt tuntuu siltä,
kuin olisi saanut taas yhden kotimaan lisää - sellaisista asioista voitte
itse lukea lisää eri vaihtaritoimistojen esitteistä. Toteanpa vain, että on
aika siistiä, kun voi nykyään valita
itse sen kielen, millä unensa näkee
(mutta älkää kysykö miten se
käy), ja kun tietää

taas Suomessa ollessaan - välimatkasta huolimatta - että tuolla jossakin Keski-Euroopassa
on joukko sekalaista
porukkaa,
joiden
kanssa on viettänyt,
jos ei Elämänsä
parhaan vuoden,
niin
ainakin
erittäin mieleenpainuvan,
mielenkiintoisen
ja
muistorikkaan
sellaisen.

Wir sehen uns, Sonja.
(sonya@lyseo.edu.ouka.fi).
Kirjoittaja on 18-vuotias, Tübingenissä vaihto-oppilaana opiskeleva
lyseolainen.
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