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Kansi
Kuvitus

Tiina Ranto

Pääkirjoitus Sisällys
Syksy pyörähti jälleen
käyntiin tuoden Lyseolle lauman kesälomalla tietenkin
virkistäytyneitä ja lukuvuoden alkaessa innolla uusia
haasteita odottavia opiskelijoita. Aika on kulunut nopeasti; uudet ja tuoreet ököt
ovat jo suurin piirtein oppineet talon tavoille, syksyn
ylioppilaskirjoituksistakin
rämmittiin läpi enemmän
tai vähemmän kunniallisesti,
ja hetkeksi levon koulutyön
keskelle toi syysloma (ellei
se sitten kulunut rästiin jääneiden kurssitöiden tekemiseen ja vielä avaamattomien
koulukirjojen lukemiseen).
Kaikkien Lyseolaisten rakastama Veitikkakin on kerännyt voimia kesän aikana,
ja palaa nyt viihdyttämään
uskollisia lukijoitaan entistä ehompana, mutta samalla
tuttuna ja turvallisena toverina! Syksyn ensimmäisen
lehden teossa (tai ainakin
syksyn ensimmäisessä kokouksessa, mihin lie osa sen
jälkeen hävinneet) mukana oli ennätysmäärä ideoita
pursuavia opiskelijoita, joista
ykkösiä oli kiitettävän paljon! Näin voimme todeta Veitikan saaneen myös rutkasti
uutta verta kehiin, mikä ei
varmastikaan ole pahitteeksi
tulevaisuutta ajatellen.

nekin ovat harvinaisuus
Veitikassa, sekä saatte
paljon hyödyllistä tietoa niin salaperäisestä
IB-linjasta kuin vieläkin
salaperäisemmästä mysteerimiehestä. Mukana
remmissä ovat tietenkin
legendaariset Viimeiset
sanat, sekä jo viime keväältä vanha tuttu Lemmentohtori, joka edelleen ojentaa mielellään
auttavaa kättään apua
tarvitseville.
Nautittavaa lukukokemusta Veitikan parissa,
ja erittäin mukavaa ja
opiskeluntäyteistä syksyä kaikille!

Tiina Ranto, päätoimittaja

P.S. Toivottavasti
silmään on pistänyt myös
Veitikan näkyvyys paikallisessa mediassa tänä
syksynä, kun
ikioma
lehtemme päätyi
Kalevassa samalle sivulle
tunnetun ex-lyseolaisen,
Martti ”Mara” Ahtisaaren kanssa! (Sillähän ei
Tämän lehden sivuilla pää- ole mitään väliä, olivatko
sette nauttimaan mm. eri- molemmat jutut samalla
koispitkästä (ja kaiken lisäksi puolen sivua.)
vieläpä englannin kielisestä)
sarjakuvasta ja runoista, jotka
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VeitTenterällä
1. Kiskin ököt
Viime vuoden kurinpidollisten vaikeuksien jälkeen koitti uusi huomen ja
sukupolvi. Kiskillä ei muutamaa poikkeusta lukuunottamatta ole ykkösiä
näkynyt ‒ ikärasistisena huomautuksena: asiantila on ihan okei.

2. Robottilapset
Koulullemme on virallisesti omistettu viisi irc-kanavaa. Irc-gallerian
suomia mahdollisuuksia toistemme
vakoilemiseen (ylläpito arvostaa, jos
tätä tapahtuu kouluaikana heidän valtakunnassaan) ei myöskään sovi unohtaa. Onnitelkaa itseänne.

3. Soidinmenot
Teinihormonit hyrräävät ja nurkissa
kihertävät parit pistävät pahasti kateellisten silmiin. (Apua keksikää tähän joku sopivan kyyninen ja katkera
jatko!)

4. Ye Olde Censored Parts

6.
Lainaukset
muiden
oppilaitosten edustajilta
” … Ja sen tahdon lisätä, että kaikkien on nykyään puututtava politiikkaan. 1950-luvulla kovin sana oli
purkkapaperit ja James Dean.”
‒ Arttu 16, Oulun normaalikoulun lukio

7. Pysäköintikysymys
Juuri ajokortin saaneille abeille on
tärkeä auktoriteettitekijä saada auto
pysäköityä koulun pihalle. Liika kävely, ruisleipä ja kasvikset ovat myös
pahasta.

8. Tohtori Pippuri

Sokeripitoisen kofeiinijuoman saapuminen limsa-automaattiin ei liene jäänyt huomaamatta muilta kuin laput
silmillä kulkevilta lissukoilta. Kiskille
toisaalta EI ole saapunut uusia pelikortteja, joten niiden huomaaminen
on mahdottomuus.

9. Keijut, peikot ja tontut

Kouluviihtyvyyden ja meidän kaikki- Kellarin työmiesten vessan seinältä
en parhaaksemme.
löytyy myyttistä sukupolvien välistä
vuoropuhelua.
5. Trubaduuritiimi
Kolmannen ja toisen vuoden oppilailla on omansa, mutta missä viipyy
ekaluokkalaisten vahvistus taisteluun
musiikkiluokan liekkiä lyövien kielien
herruudesta?

10. Power people reunited!

Vaihto-oppilaat tulevat ja menevät,
mutta tämä kohta on omistettu maailmalta takaisin palanneille. Kiva nähdä
taas.

uNiCoRn
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Pieni liikenneopas
”Moottoripyörä on moottoripyörä,
SKOOTTERI on eri pyörä…”

Eli kortti, mikä
skootteri-kuskeilla
pitää olla, on niin kutsuttu
”Mopokortti”, eli virallisesti
ilmaisten M-luokan ajokortti.
Skootterikuskilla on PAKKO
olla tämmöinen, ellei sitten
ole
syntynyt ennen vuotta
1985 [Onkohan
kukaan lyseolainen oppilas niinkään vanha kuin
20 vuotta? Sitähän minäkin.]

reunaa, ettei joku hullu kuski
yritä väkisin ajaa perään kiinni, Nim. Kokemusta On.

Ah, i-HANAA! syksyä kaikille pikku lyskalaisille. Myös
Mutta ei saa pikku yksiuusille ököille, joilla onkin
tyiskohtien, kuten mahdolvarmaan ensi kertaa elämäslisten raajojen menettämisen
sään ihka-aito A-luokan Veimahdollisuus, pelottaa vaan
tikka kädessä. Varmaankin
ihan reippain mielin vain
kaikki pikkuiset ököset ovat
skootterin kyytiin ja menokihan hämillään koe-viikon
si, jos on laiska, kuten allekirjälkeen, niin me täällä Veitijoittanut.
kassa ajateltiin antaa hiukan
neuvoja, miten tulla tänne ihan
Jos nyt kiinnostaa hankkia
uuteen kouitselle
kortti tai vain vähän
luun skoottevirkistää muistia, tässä alla
rilla ilman, että
osoite mistä löytää lisää mokukaan
iso
Skoottepaha autorien
parkki- potietoutta; www.moponetti.com
[sinne ne mopotkin menneet
kuski yritpaikka tietentää
murkin
on
autojen on.]
hata kouluparkkipaikan läʼTurvallista ajomatkaa!
matkalla.
heisyydessä seinän
Nimittäin
vieressä, ilman että
me isommat
tukimme koko kuloppilaat halutaan pitää
kuväylän pikkuomien
ököjen kaatomoottoreillamoikeudet itsellämme,
me. Ja kun on
anteeksi
vain.
tulossa skootterilla Lyseolle,
Siispä, kokosimme Veitik- ja joutuu jostain syystä ajakaan ihan oman jutun skoot- maan autotiellä, niin olkaatereista, koska eihän täällä han varovaisia ja ajakaa tien
enää tunnu olevan tilaa kaan
Perustietoutta
skootterille jäljellä, kun uudet opiskelijat ovat ottaneet
skootteriparkin
haltuunsa.
Moottori saa olla korkeintaan 50cm^3
Mutta vielä kertauksen vuokSkootterilla EI SAA ajaa yli 45km/h
si; alla on pari kylmää faktaa
Kypärä on pakllinen AINA
skoottereista ja tietenkin LySkootterilla saa kyydittää jos
seon parkkipaikoista ja sääKyyditettävä on enintään 10-vuotias lapsi
döksistä.

Miss D,
the Driver

On istuin, kypärä ja jalkasuoja kyyditettäville

Mysteerimiehen
kohuhaastattelu

Mikä on nimesi sekä ikäsi?

V: Nimeni on Teuvo Laurinolli ja olen syntynyt vuonna 1946

Minkälaiset olivat omat
lukiovuotesi ja miten nykyaikainen lukio on muuttunut
siitä?
V: Menin lukioon eli silloiseen oppikouluun Kemin Lyseoon vuonna 1956. Minun
aikani koulujärjestelmä oli
erilainen, sillä ensin käytiin
kansakoulua neljä vuotta.
Kansakoulun jälkeen siirryttiin keskikouluun, josta edelleen oppikouluun.
Oppikoulut olivat erikseen sekä tytöille että pojille.
Lisäksi oli käytössä luokallinen järjestelmä, jossa seurattiin luokan kanssa samaa
lukujärjestystä koko vuoden.
Jaksoja ei ollut.

Mitä lähdit opiskelemaan
lukion jälkeen?
V: Valmistuttuani ylioppilaaksi vuonna 1964 lähdin
Oulun Yliopistoon opiskelemaan matematiikkaa ﬁlosoﬁseen tiedekuntaan. Lukion
matematiikan opettajani oli
tosi innostava ja hän sai minut kiinnostumaan aiheesta.
Menestykseni matematiikassa ei ennen sitä ollut kovinkaan häävi. Numeroni vaihtelivat kuuden ja seitsemän
välillä.

Miksi halusit rehtoriksi Oulun Lyseon lukioon ja mikä
on entinen työkokemuksesi?

V: Valmistuttuani työs- monipuolistui, sillä muun
kentelin ensiksi yliopistolla, muassa oppilasmäärä kakjonka jälkeen siirryin luki- sinkertaistui. IB otettiin muoon opetustehtäviin. Opetin kaan vuonna 1993 ja vuonna
muun muassa Toholammella 1995 aloitettiin etäopetus,
ja myöhemmin Oulun nor- jossa ovat mukana Kiiminki
maalikoulussa. IB-linjan aloi- ja Tyrnävä. Lisäksi IB:n haatettua Oulun Lyseon lukiolla raosastot ovat Sotkamolla ja
siirryin vuonna
Rovaniemellä.
1993 IB koordiTämän kuvion
naattoriksi. Olen
pyörittäminen
Horoskooppi: vesimies
siis työskennelon sinällään
Lempiväri:
harmaa
lyt Lyseolla aijo vaikeaa.
Lempiruoka:
rössypottu
kaisemminkin.
Yksi läLopetin täällä Perhe-suhteet: vaimo, hiajan tavoite
2001. Vuonna tytär ja tyttärenpoika
on
kehittää
2002
aloitin Lempikappale: Sibeliuk- työjärjestystä.
toimen uuden sen viulukonsertto
Muita lähiajan
Oulu
Interna- Lempikirja:
viimeksi tavoitteita on
tional Schoolin luin Suhteellisuusteoria saada
opisrehtorina.
En runoilijoille
kelijat
muehtinyt toimia
kaan koulun
virassa kuitenkehitykseen.
kaan kuin kuusi
Meidän koukuukautta. Viimeiset kolme lussamme opiskelevat eräät
vuotta ennen rehtorin vir- kaupungin lahjakkaimmista
kaan astumistani täällä olen ja parhaimmista opiskelijoistoiminut IBO-organisaation ta, jotka ovat aktiivisia. OppiPohjoismaiden sekä Keski- ja laskunnan hallitus on sopiva
Itä-Euroopan osaston johta- kanava vaikuttaa. Oppilasjana, johon kuului 32 maata. kunta keskittyy suurimmilTyöhön liittyi paljon matkus- ta osin ajanvietepuoleen. Se
telemista, sillä joka viikko voisi mielestäni ottaa kantaa
piti reissata jonnekin päin myös koulun kehittämiskysyEurooppaa. Jokaviikkoiseen myksiin.
matkustamiseen väsyy noPidemmän ajan tavoite
peasti ja kuullessani Lyseolla
on
kansainvälistyminen,
joka
avautuvasta rehtorin virasta
on monessa tapauksessa hiepäätin hakea paikkaa.
man kulunutkin
Mitä ajankohtaisia kesanonta. Tosiasia
hityssuunnitelmia Lyseon kuitenkin, etolla on?
tei
globaalilta
V: Pekka Sallisen kaukanssakäymidella Lyseo laajentui ja
seltä voi välttyä.

6 faktaa:
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Oulussakin asuessa joutuu
kohtaamaan muiden maiden ja kulttuurien edustajien
kanssa.
Kansainvälistymisen eteen on tehty jo paljon
työtä, mutta paljon on myös
työtä jäljellä. Tavoitteena olisi, että ylioppilas olisi valmis
kohtaamaan globaalin maailman.

Monet oppilaistamme ovat
huomanneet osuutesi Matematiikan taito ‒ kirjoissa.
Kerro siitä hieman lisää. Entä
pitäisikö lukiokirjojen panostaa visuaalisuuteen?

hyviä, mutta niitä ei saa olla
liikaa, jottei itse asia huku kaiken visuaalisuuden keskelle.
Lukiokirjoissa informaation
annon pitäisi olla systemaattista.

konserteissa. Viimeksi kävin
kuuntelemassa
Madetojan
salilla esitettävää Sibeliuksen
viulukonserttoa.

Haluaisitko antaa terveisiä
Lyseon opiskelijoille?

Oletko kohdannut mitään
V: Lukiossa opiskeltavat
positiivisia yllätyksiä?
kolme vuotta ovat tärkeitä
V: On mukava nähdä, että vuosia. Käyttäkää ne hyvin
koulussamme on paljon uu- ja opiskelkaa ahkerasti, sillä
sia opettajia. Lisäksi opettajat ne ovat tarkoitettu opiskelulovat täällä erittäin päteviä. le. Ihminen on kaikista oppiParas todiste tästä on se, että miskykyisin teidän iässänne.
monet oppilaat olivat pistä- Myöhemmin oppiminen vaineet pätevät opettajat yhdek- keutuu.
si parhaimmasta asiasta kouHyvä on muistaa kuilussamme. tenkin rentoutua työn välisKoulussä. Olisi löydettävä sellainen
samme on- kultainen keskitie opiskekin sopi- lun ja rentoutumisen välillä.
vasti van- Esimerkiksi liikkuminen on
hoja sekä hyvä tapa vapauttaa stressiä,
nuoria
vaikkei opiskelusta pitäisi yliopettajia,
päätään ottaakaan paineita.
joista syn- Mens sana in corp ore sano.
tyy miel- Eli suomeksi terve sielu, terlyttävä
veessä ruumiissa. Tehkää
kombinaa- työtä ja riemuitkaa!
tio.
On ollut ilo
huomata,
että koulumme oppilaat ovat ﬁksuja.
Olin todella ylpeä, kuinka
oppilaat osasivat kohteliaasti osoittaa kritiikkiä ja kysyä
kysymyksiä Amerikan suurlähettilään vieraillessa koulussamme.

V: Ryhdyin kirjantekohommiin vuonna 1994 juuri Matematiikan taito kirjan
parissa. Nykyään sarjaa on
uudistettu, mutta en ole uudistustyössä kuitenkaan enää
mukana. Nimi näkyy kirjassa
lähinnä tekijäinoikeussyistä.
Mitä harrastat?
Nykyään työstän Laskutaito
nimistä kirjaa jonka yhdekV: Käyn uimassa ja kävelesäs osa tulee ulos joulun ai- mässä pari kertaa viikossa.
koihin.
Lisäksi pidän kovasti klasVisuaaliset efektit ovat sisesta musiikista ja käyn

Teksti ja kuvat
banjo baanala

Suuria kysymyksiä
Sattuipa niin ikävästi (tai
mukavasti), että Pikku-Jaska
sai valittua pitkää matematiikkaa, fysiikka ja kemiaa
meneillään olevaan jaksoon.
Aamun tuplatuntien pimeinä
hetkinä opettajan puhuessa
jotain käsittämätöntä kieltä
käsittämättömistä kaavoista,
Pikku-Jaska alkoi miettimään
elämän tarkoitusta. Tarkoituksen jäädessä kuitenkin
hiukkasen etäiseksi eilisen
villin irkkauksen jäljiltä, alkoi
Pikku-Jaska miettiä suuria
kysymyksiä, kuten jäätyvätkö aivot jos syö kolme litraa
jäätelöä? Pikku-Jaskan vähäisen aivokapasiteetin avuksi
saapuvat onneksi Veitikan
toimittajat.
Tällä viikolla Pikku-Jaskaa
on mietityttänyt:

Tähän kysymykseen toimittaja kävi haastattelemassa koulumme rehtoria Teuvo
Laurinollia. Arvostelu asteikko neljästä kymmeneen on
kuulemma 100 vuotta vanha perinne ja siitä olisi hyvin

Hienoa! Nyt Pikku-Jaskan
täytyy vaan massamurhata
se 11% Abloy-avaimen omistajista, että hän pääsee kyyläämään irkkikaveriaan! (Toisaalta, eikö helpompaa olisi
vain mennä kylään?)

Jakson kuluessa matikan
Voihan kettu! Parempi kai tuntien pimeitä hetkiä tulee
tyytyä sitten siihen neloseen. taatusti lisää. Seuraavassa nuPikku-Jaska parka.
merossa selvitetään mm. jää2) Voiko olla kahta täysin tyvätkö aivot tosiaan, jos syö
samanlaista avainta? (Pääsi- kolme litraa jäätelöä. Lisäksi
sikö Pikku-Jaska siis omalla pohdittavana on kinkkinen
avaimellaan ihkun hinku-in- kysymys, jonka toimittajat
tialaisen
irkkauskaverinsa jättävät myös teille lukijoille
huoneeseen? Ajattele, mitkä pohdittavaksi: Jos rypsiöljy
tehdään rypsistä, niin mistä
mahdollisuudet!!)
tehdään vauvaöljy?
Tämä kysymys oli kinkkinen toimittajallekkin. Lopuksi päädyimme kysymään asiaa entiseltä avaimentekijältä,
M. V. Räntilältä Abloy-avaimista. Räntilän mukaan Abloy-avaimissa on 7 eri uraa,
joilla on 6 eri asentomahdollisuutta. Toimittajan lyhyellä
pitkällä matikalla voi PikkuJaskalla siis olla 11% todennäköisyydellä sama avain
kuin irkkikaverilla, sikälimikäli irkkikaverin avainﬁrma
on sama. (Tulee huomioida
kuitenkin, että avainﬁrmojakin on monta, todella monta.)

Sleep och Elmer G
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1) Miksi koulun arvosteluasteikko on vain 4:jästä 10:
neen? (Pikku-Jaska on aina
miettinyt, että vähänkö olisi
kiva saada jostakin kokeesta
1!)

vaikea luopua. Aluksi käytössä olivat myös arvosanat 1, 2,
3, mutta niistä luovuttiin ajan
kuluessa. Rehtori Laurinolli
kertoi myös, että hänen opiskeluaikanaan oli mahdollista
saada myös 3, joka silloin tarkoitti hylättyä.

Lemmentohtori
Syksy on valloittanut Lyseon pikkuruisen väestön.
Kaamosmasennus
saattaa yllättää kenet tahansa
nurkan takaa. Lemmentohtorin mielestä on oiva
tilaisuus houkutella palava
ihastuksensa viettämään
aikaa takkatulen eteen, ja
antaa kuuman kaakaon
suudella huulia.
Kiitän
jälleen
kerran valloittavia lukijoitani heidän kysymyksistään. Pahoittelen edelleen
myös sitä, että Lemmentohtorin aikataululle pitää
jäädä aikaa tavata myös
omia kullannuppusia (pitäähän minun huolehtia
omastakin haaremistani,
herttinen!), enkä ehdi vastata tuhatlukuiseen kysymysryöppyyn.
Lady X:n tilanne jäi hyvin mieleeni. Hän
onnistui valloittamaan söpöstyksensä, mutta uusi
henkilö on ujuttanut vaaleanpunaiset riepunsa hänen mieleensä. Rakkaat lyseolaiset, me emme voi pakottaa rakkautta ja järkeä
yhteistyöhön. Sitoutuneille
pareille haluan antaa neuvon, että vaikka tuntisitte miten kovaa lojaaliutta
tahansa nykyistänne kohtaan, kuunnelkaa sydäntänne. Tämä ruusunpunainen tunnesirotin loppujen

lopuksi antaa oikean vasta- halutuksi.
uksen.
Näin minä
sitten elin
kuukauden
”Tykkään
älyttömästi päivät.
muumiosta… Miten saisin
Lemmentohtorin
hänet itselleni? Kertoisitko
jonku hyvän iskuvinkin?” tiedot ovat saattaneet van‒ T: Salainen muumion hentua, mutta viimeisin
muumio vieraili Heurekasihailija
sa noin kahdeksan vuotta
sitten. Oman kultani löysin
Kylläpäs salaisella muu- The British Museumista.
mion ihailijalla on korkea Toimivaksi kikaksi olen
taso. Treﬀailin itsekin 90- havainnut nuoreksi kehuluvun taitteessa erästä hy- misen. ”Oih, oletpas sinä
vetreä 2500-vuotiaaksi. Oi
vinkin miellyttävää
anteeksi, oletkin
muumiota.
Hän
vasta
3000
oli täydellinen
vuoden iäsherrasmies. Jutsä.” Siitä ei
tutuokiolle hän
myöskään
silti harvoin kanssahaittaa ole,
ni suostui. Ja muumiettä nuorenon pukeminen on
nat
itseäsi
kova työ erikseen.
parilla
vuosiKerran häneltä irtosi
kymmenellä. Muukäsi, kun yritin laitmiot nimittäin pitätaa hänelle Egyptistä
vät nuoresta lihasta.
asti ostettuja kalvosinnappeja. Onneksi
olin juuri ostanut Eri”Rakas ihana etekeeper-varastoni täyvä Lemmentohteen. Lisäksi varoitan
tori,
minulla olisi
sinua antamasta pikkysymys.
Mulla
kurilliä muumiolle. Ne
on sellanen ukkeli,
penteleet osaavat käytparia vuotta vanhemtää sitä hyväkseen. Olipa
minulla eräs muumio, jolla pi, josta tykkään hurjan
oli toivoton fetissi siteisiin. paljon. Ongelma on se, että
Minun olisi joka ilta ennen se rellestää aika tavalla ja
nukkumaan menoa kääriy- harrastaa kaikennäköisiä
tyä siteisiin, jotta tämä roh- (melko harmittomia) laitjake olisi tuntenut itsensä tomuuksia. Mua ei hait-

taa että se tekee niin, sen
elämähän se on eikä mun,
mutta ois kiva että se ei
tekis sellasia ennen kuin
näkee mua, tai jos tekee,
niin kertoisi. Tahtoisin että
ukkelini tietää, etten suutu.
Miten voisin kiltisti ilmaista hänelle harmistuksestani. En haluaisi että hyvin
alkanut juttu menisi poikki
tuollaisen asian takia.”
- <3:llä euron kenkä

olisi pieni
petos?
Seuraavan
kerran,
kun
rakkaasi on
suunnittelemassa seuraavaa rötöstään, ilmoitat
asiasta hyvissä ajoin poliisille! Eiköhän ukkelisi rauhoitu vietettyään sulohetkiä irstaiden vankilasetien
kanssa samassa sellissä.

Puhuminen on täydelli”RAKAS Lemmentohtori!
sen suhteen a ja å. Kuten
hyvin tiedät, suhteen alusKiitos kun vastasit viisa puolisot elättelevät har- me
lehdessä
haluuloa, että pystyisivät
pulmaani, siimuuttamaan kumppaniaan
tä oli todella
suhteen aikana.
apua. Olen nimittäin
Tämän huhun
seurustellut jo pitkään
voit hyvillä
sen ihanan hevikerhomielin huuhmiehen kanssa. Mutta
toa pinkistä
jotten päästäisi sinua
vessanpytystä
liian helpolla, pyyalas. Normaalisti
dän sinulta apua
kehottaisin
siuuteen ongelmaani.
”Arvoisa
nua hyväksymään
Apua! Olen ihastunut
puolisosi sellaiseerääseen toiseen sa- Lemmentohnaan kuin hän on.
man hevikerhon jäse- tori Olen valTuskin kuitenkaan
neen. Apua, ongelma on lan rakastunut
haluat kaivella
etten halua jättää IHQUA erääseen poipieniä sorkkanykyistä
miestäni kaan. Jutussa
rautoja tai pinkvaan haluan heidät on vain erän
keihin karvoihin
molemmat! Auta mi- pieni ongelma:
verhottuja käsinua Lemmentohtori, epäilen hiukan
hänen seksuaarautoja housun
autathan?”
lista suuntautaskuista pyyk‒ Epätoivoisin terkäyksen yhteydessä. Miten veisin ‒ se sama LADY X
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Lemmentohtori tirauttaa pienen kyyneleen ja onnittelee
saavutuksestasi
hevikerholaisen kanssa.
Mutta kappas vain, sieltä
jo toinen mies tulee ja sekoittaa pääsi. Nyt on hyvin
tärkeää, että punnitset tarkasti sydämen vaaʼalla ihastustasi molempiin henkilöihin. Ehkäpä uusi mies vain
on saavuttamaton haave,
eräänlainen pieni fantasia,
jonka haluaisit toteuttaa?
Tärkeintä on puhuminen
kumppanisi kanssa. Mitä
tiedät hänen mieltymyksistään? Ehkä hän katselee
myös uutta ihastustasi sillä
silmällä ja haaveilee haaremista. Jos näin taas ei ole,
testaa uutta miestä ja tee
valintasi. Vaihtoehdot ovat
elämän suola,
on minun mottoni.

tumistaan. Hänen eleensä
paljastavat hänet erittäin
homohtavaksi, mutta kyllä
hän usein koskettelee tyttöjä niin, että hän voisi olla
hetero. Miten voin saada
vuorenvarman varmuuden
asiasta?”
Olisit toki voinut mainita enemmän kyseisestä
pojasta!
Minkä
näköinen hän on?
Mistä hänet
voi(n) tavoittaa?
Mutta
ongelmaasi.
Lemmentohtorisi on useita kertoja joutunut
samanlaisen
Soﬁan valinnan
eteen. Kuitenkin
vielä useamman
kerran olen keksinyt
loistavia
tapoja ratkaista
tilanne.
Lemmentohtori sattuu omistamaan
pienen miesvuokraamon, josta voi
hankkia miehen muutamasta tunnista vuorokauteen täyttämään
omia haaveitaan. Pirauta
minulle (040-xxxx xxx), ja
etsitään sopiva pinkkipoika testaamaan ihastuksesi
homoastetta!

”Mitä mun pitäis tehdä ku
mun poikaystävä ei ota yhteyttä yli viikkoon? Sillä on
paljon kiireitä yliopistolla
joten mä en haluis häiritä
koko ajan, mutta mun tekis mieli puhua oikeestaan
joka päivä. Miten mä voin
salaa selvittää, onko sillä
joku toinen? - Tytti, 14 v.

hyvin varovainen vanhempien herrasmiesten seurassa (tähän joukkoon en toki
laske itseäni, sillä eihän
minulla ole edes Lauantai-pussia takkini alla, tule
vaikka tarkistamaan!).

Ongelmastasi.Viikkorahasi tuskin riittävät kunnollisen salapoliisin palkEt kerro poi- kaamiseen. On myös hyvin
kaystäväs- arveluttavaa juosta itse
täsi paljoa. yliopistolle ottamaan asiOlenko
oista selvää. Olen erittäin
oikeassa vahvasti sen kannalla, että
veikjokainen menestynyt suhkailde perustuu kiristämiselle.
lesSenkun vain sujautat poisani
kaystäväsi reppuun lapun,
hänen
jossa esiinnyt tuntemattoolevan mana naikkosena ja kerrot
lähel- tietäväsi hänen suhteeslä
taan nuorempaan tyttöön.
Muista ripotella sekaan
uhkailua poliiseille ilmoittamisesta. Johan poikaystäväsi pelästyy virkavaltaa
ja karkaa kanssasi Thaimaahan pariksi viikoksi
odottamaan tilanteen rauhoittumista.

pariakymmentä? Satututko olemaan tietoinen lakipykälästä, jonka mukaan
suhteenne voidaan lukea
lainvastaiseksi? Tytti-pieni,
pyydänkin sinua olemaan

Muistakaa lapset. Poliisisetä on hyvin passeli
setä, joka auttaa tilanteessa kuin tilanteessa.
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Kuvitu

Lyseon uudet
johtotähdet

Lyseo äänesti lukuvuoden
aluksi oppilaskunnalle uuden
puheenjohtajaparin. Seuraava haastattelu esittelee teille
keitä Laura Pistemaa ja Kasperi Korpelainen oikeasti
ovat, miksi juuri he ovat vallassa ja mikä ihme se oppilaskunta edes oikein on.
Laura Pistemaa on Ruukista
lähtöisin oleva kolmannen
vuoden opiskelija. Hän on
sinkku, ei ehdi kaikilta luottamustehtäviltään (Ruukin
nuorisovaltuuston puheenjohtaja, Euroopan nuorisoparlamentti)
harrastaa
mitään, ihailee mummoaan
ja on hypännyt benji-hypyn.
Tulevaisuudessa Laura tahtoisi työskennellä europarlamentaarikkona ja siinä sivussa saada komean miehen,
ison talon ja paljon rahaa.

Kasperi Korpelainen on
ensimmäisen vuoden IBopiskelija. Tämä pre-DP
tulee Oulu International
Schoolista, puhuu sujuvasti
kolmea kieltä (suomi, englanti ja puola, Kasperin äiti
on puolalainen) sekä viettää
villiä sinkkuelämää. Kasperi
harrastaa muun muassa kitaran soittoa, seinäkiipeilyä,
miekkailua, erilaisilla leireillä
käymistä ja kouluhommia.
Kasperin esikuva on George
E. Jonas, Camp Rising Sunnuortenleirijärjestön
perustaja. Parhaina puolinaan
Kasperi pitää elämäniloisuut-

taan, sosiaalisuuttaan ja aktiivisuuttaan. Kasperilla ei ole
varsinaisia uratoiveita, mutta
hän tahtoisi saavuttaa jotain
merkittävää elämässään ja
kiivetä Mount Everestille. Ja
kyllä, Kasperi on juuri se poika, joka otti jo viime vuonna
lukion matematiikankursseja.

si minua mukaan ja lähdin sitten mielenkiinnosta.
Sekä demokratian vuoksi,
että kilpailussa ei olisi ollut
vain yksi pari ehdolla.

Miltä nyt tuntuu?

Millainen johtamis-ideologia
teillä on?

Kasperi: Mahtavalta!
Laura: Hienolta. Vihdoinkin Laura: Delegoidaan, mutta
kahden vuoden odotuksen silti kaikki langat pidetään
jälkeen pääsi hallitukseen.
omissa käsissä.
Kasperi: Johtaja on yksi osa
Miksi tahdoitte puheenjohta- ryhmästä. Johtajan täytyy otjiksi?
taa kaikkien mielipiteet huoLaura: Tahdon olla itse
ylin päättäjä ja pitää
lankoja omissa käsissä.
Kasperi:
Laura
pyy-
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Mitä lupaatte muuttaa kaudellanne? Mikä Lyseossa mättää
ja mikä ratkaisu siihen on?
Yhdessä: Tiedotus nopeammaksi. Kuilu oppilaiden ja
hallituksen väliltä pois. Säännölliset oppilaskuntakyselyt,
jotta hallitus tietää mihin
oppilaat ovat tyytyväisiä ja
mihin ei. Myös teemapäiviä
aiotaan lisätä ja parannella. Koulu pitäisi saada yhtenäisemmäksi ja hallituksen
sisäpiiri hajottaa. Oppilaita
myös yritetään houkutella
oppilaskunnan
kokouksiin
entistä enemmän.

Terveisiä lyseolaisille?
Yhdessä: Tulkaa kertomaan
ja puhumaan meille asioista,
koska me tykätään ihmisistä!
Palaute on myös tervetullutta. Ja ehdottakaa asioita, ettei
sitten myöhemmin tulla valittamaan kun sitä ja sitä ei ole
tehty.

Mikä ihmeen oppilaskunta?
Lyseon oppilaskunta koostuu
kaikista koulun oppilaista, joita hallitukseen edustamaan
oppilaat valitsevat 4 ensim-

mäisen, 2 toisen ja 1 kolmannen sekä neljännen vuoden
opiskelijaa.
Hallitukseen
pääsee mukaan ottamalla
osaa syksyllä järjestettäviin
vaaleihin. Syyskokouksessa
valitaan puheenjohtajapari
äänestyksessä, johon kaikki
oppilaat saavat osallistua. Jos
siis tahtoo vaikuttaa asioihin
hallituksen ulkopuolelta, ilmestymällä kokouksiin ja äänestämällä niissä saa äänensä
kuuluviin.
Usein myös kysellään, mihin asioihin hallitus vaikuttaa. Teemapäivät, valokuvaus,
vuosisuunnitelman
lomapäivät, juhlat ja koulun
järjestyssäännöt ovat hallituksen järjestettävissä. Viime
vuodesta lähtien hallitus on
osallistunut
opettajankokouksiin, joissa se vahtii oppilaiden oikeuksia ja valittaa
päätöksistä (muun muassa
parkkipaikka-esitys) tarpeen
tullen. Käytännössä mikään
oppilaita koskeva päätös ei
mene Lyseolla läpi ilman oppilaskunnan hyväksyntää.

Ota yhteyttä hallitukseen!
- hallituksen jäsenille voi tulla
puhumaan suoraan
- Ahtisaaren aulassa on ilmoitustaululla viime kokouksen pöytäkirjat, kuten myös
seuraava kokousaika, jonne
voi tulla kuuntelemaan ja
puhumaan
hallituksen aloitelaatikko löytyy Ahtisaaren au-

lasta
hallitus@lyseo.edu.
ouka.ﬁ on hallituksen virallinen sähköpostiosoite, jonne
voi lähettää mitä mieleen
ikinä tuleekaan: ehdotuksia,
palautetta, kysymyksiä
kasperi@lyseo.edu.
ouka.ﬁ osoitteesta saa Kasperin kiinni
a n k k a @ l y s e o . e d u.
ouka.ﬁ on Lauran henkilökohtainen sähköpostiosoite

Kuvat ja teksti:
Inna
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mioon, mutta hänellä on vastuu ja oikeus tehdä lopullinen
päätös. Hyvällä johtajalla on
myös kyky tehdä päätöksiä
muiden vastuksesta huolimatta, jos tietää päätöksen olevan lopulta parhaaksi.

IB-News
Kuten useimmat Teistä, rakkaat lukijat, todennäköisesti tietävätkin, ja kuten useampien olisi hyvä tietää, Lyseossa on tarjolla myös kansainvälinen linja eli IB-linja.
Monet ovat varmastikin kuulleet erilaisia varitaatioita siitä, mikä IB on, mitä siellä
tehdään ja millaisia IB-opiskelijat, eli tutummin iibeeläiset ovat. Osin joitakin faktoja
oikaistakseen, osin taas legendamaisia huhuja lisätäkseen, ja kaikista eniten pre-DP:
läisiä pelotellakseen iibeeläiset kertovat hieman itsestään.

5 IB -faktaa
IB = International
Baccalaureate Programme eli kansainvälinen tutkinto

-

Oulun Lyseossa vuodesta 1992 lähtien

-

varsinainen IB-ohjelma on Pohjoismaissa
kaksivuotinen
(vastaa lukion 2. ja
3. vuosikursseja), ja
sitä edeltää valmistava vuosi (lukion
1. vuosi), ns. preDP
-vuosi (pre-Diploma
Programme)

-

-

linjan opetuskieli on
(yllätys yllätys) englanti
opiskellaan vain 6-7
ainetta parinkymmenen lukioaineen sijasta

-

IB = International
Baccalaureate
Programme

-

Oﬀered in Oulun
Lyseon lukio since
1992

-

IB programme lasts
two years (national
sideʼs 2nd and 3rd
years), and before a
preparative year (1st
year in national side),
pre-DP (pre-Diploma
Programme)

-

Surprisingly,
the
language of teaching
is English

-

Only 6-7 subject are
studied in stead of ca
20 subjects

Lyseon lukion IB-opiskelijat saivat tänä syksynä
aloittaa opiskelunsa hienoissa tiloissa vanhalla Kasarmialueella. Veteraanikatu 9:n melkeinpä ainoa
huono puoli on etäisyys
Lyseosta (about 2 kilometriä, reipasta kävelyvauhtia
20 min, bussilla nopeammin), mistä syystä monet
viime vuonna vielä Lyskan
penkkejä kuluttaneet IB 1:
set tuntevat olonsa hyvinkin eristetyiksi.
Veteraanikadulla
IB-opiskelijat ovat
kuitenkin hyvissä
käsissä, ja Veitikka
pyydysti pari henkilökunnan näkyvintä hahmoa pieniä haastatteluita
varten.
Vahtimestari
Ilkka Nevalainen
saapuu Veteraani-
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-

5 facts about IB

kaduille aamuisin ensimmäisenä, ja on illan viimeisiä lähtijöitä. Hänen puoleensa opettajat ja oppilaat
kääntyvät kaikennäköisissä käytännön ongelmissa.
IB-opettajien kanssa on
hänen mukaansa mukava
työskennellä, eikä englannin kielikään ole ongelma.
IB-opiskelijat ovat kuulemma laatuporukkaa (tai ei
ainakaan IB:llä opiskelevalle Veitikan toimittajalle
kehdata toisin sanoa :D),
eivätkä hölmöile. Viestinä
Ilkalta kuitenkin Veitikan
IB-lukijoille; ne ruokalan
tuolit voisivat pysyä ruokalassa alakerran luokkahuoneitten sijaan, niin sujuisi
ruokailukin kivemmin.
Maria-Leena
Heiskanen on pitänyt alkusyksyn huolen siitä, etteivät

iibeeläiset ole
kuolleet nälkään pitkien
koulupäiviensä
keskellä.
Oulun Aterian
vastaavana ruoanjakajana
Maria-Leena huolehti IBtilojen pienestä ruokalasta
ja keittiöstä. Syysloman jälkeen keskuskeittiön vaihtuessa Maria-Leena kuitenkin jättää Veteraanikadun
ja iibeeläiset uuden keittiön huostaan. Oppilaitten
käytöksestä hänellä ei ollut
valittamista (ehkä haastattelijaksi olisi tosiaan pitänyt laittaa joku kansallisen
puolen opiskelija).

Teksti ja kuvat:
Timppa

Dear pre-DP Students
Iʼm writing this article, to let
you know what is waiting for
you next year.
Well, I donʼt really know
where to start from, but I guess
Iʼll start oﬀ with describing the
IB place. IB is in Veteraanikatu 9,
Kasarmi. The place is quite nice,
but it doesnʼt feel like school. It
was built for an oﬃce and itʼs
quite obvious. The place that IB
was last school year looked like
some mental hospital, but this
one is a lot better compared
with the previous one, although
it looks like a dentist place. Well
the thing that I donʼt feel like
Iʼm at school is good, but I donʼt
like dentists that much either.
Another thing, that I guess
you should know, is that IB is
really diﬀerent than the pre-DP
year. Iʼve been in IB for 6 weeks
and I feel like Iʼve done more
work than during the whole
pre-DP year. In pre-DP year I
spent like 15 to 30 minutes
on my homework, sometimes I
didnʼt even have any homework.
Unfortunately, in IB thereʼs a lot
of work and homework. Well,
if you have too much free time,
that wonʼt be a problem in IB.
There are some big diﬀerences
between subjects in IB and
in pre-DP year. There is a lot
more work in almost all of the
subjects. There is a signiﬁcant
diﬀerence between sciences in
IB and in pre-DP year. In pre-DP
I only had to do some exercises
and one or two reports, but in
IB there are a lot of practicals
to do. Practical is something
like doing an experiment and
writing a report on it, but other
times you might have to write
what kind of an experiment you

would like to do and how you
would perform it. All the other
subjects require more work
than in pre-DP. So my point is
that pre-DP year should be a lot
harder than it is now to be called
preparation for IB, because for
me, pre-DP year was easier than
my 9th grade.

universities recognize IB diploma
and that gives the student some
kind of an advantage.

Choosing the subjects was
quite weird for me. Iʼve chosen
Business and Management and
Economics, and the weird thing
about them was that I had never
studied them before. So I was
wondering how on earth I could
choose something from what I
never had before, but so far I
donʼt regret for choosing those
subjects. I hope I wonʼt regret.
There is another weird thing
about the IB choices. Last year,
all of the students, I hope so,
gave a real good thought about
the choices and then a terrible
thing happened. Some of the
students were informed that the
next yearʼs schedule has some of
their choices at the same time.
Some of the students changed
their choices and others decided
to have the same choices,
although the lessons will be at
the same time in almost all of
the jaksos. So you can spend a
lot of time deciding what to take
next year, but then this kind of a
terrible thing can devastate you.
Thank goodness, that didnʼt
happen to me, lucky me.
There are also some good
things about the IB, well I think,
I hope so. It is a perfect place
for a student who is thinking
about going to study abroad,
because subjects are taught
in English so it improves
studentʼs English. Also some

Another good thing is that
you donʼt have to study as many
diﬀerent subjects as you have
to in the national program. You
only have to do 6 subjects so if
you choose the ones you really
like, youʼll enjoy IB, but if the
choices are wrong then I donʼt
think youʼll enjoy IB.
Well, in general, you, students
in pre-DP, just chill, relax and
have some cool time, because
next year will be a bit diﬀerent,
I mean really diﬀerent.

Giovanni
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Alison has left the
building!

Now, Lyseo and the IB are
mourning for the loss of a dear
teacher, mentor and thesbian.

Our beloved English teacher
Alison Whitehurst has left for
her mother leave. [In English:
She is having a baby] and was
so forced to abandon us, the
poor students, to stay here at
Oulu, whilst she travelled to the
place far, far, far from here, a
land that is wet and windy and
cold to some…a place called…
Wales. In the UK Wales that is.
But just before Alison got to
leave, our special swat team
of Veitikka journalists [a.k.a.
nerds] caught up with her and
just before she boarded her
plane, they stopped her and
brieﬂy interviewed her. Here is
the wisdom that she wants us
to remember, until she comes
back in the distant future…
next autumn to remind us all
about it!

Alison! Wait! Weʼd like to ask
a few questions. What will you
miss the most in Finland?
-“The snow! I love the
snow. And my house - itʼs just
not the same, staying with your
relatives...”

[Snow? You donʼt want us
to send some to you via email
or post, would you? ...Probably
not.]
What do you generally think
about
the
IB-programme?
-”Hmm. I like it in some
ways: for example, I approve of
multiculturalism and tolerance,
and I think the IB programmes
encourage both; in addition,
I think that the IB Diploma is
one of the best programmes I
know for teaching people to be
mature, and to take control of

their own lives. But, I also think
it could be improved (canʼt
everything?). For example, I
think that students should be
able to study in a wider range of
languages.”

And
about
Finnish
high
school system?
-“You
know
- the Finnish
system is a LOT
better
funded
than the British
one! The access
to information
technology that
Finnish students
enjoy is enough
to make the
average British
teacher
sick
with envy!
Also, I am also
very impressed by the sensible,
good
natured
atmosphere
that
prevails
in
Finnish
schools. Again - I think British
teachers would be impressed by
the adult, responsible behaviour
of Finnish high school students.
Itʼs a real pleasure to teach in
Finnish schools.” [Yep, we ARE
nerds…with no sense of humour
what-so-ever…]
What will you miss the
most in Lyseo and in the IB?
-“You all - of course!!“ […O̲Oʼ
…so touching…*sniﬀ*]
So, Alison, tell me if you learned
any important or “important”
Finnish words when teaching in
Oulu? If you did, what words?
-“ʻJaksoʼ is important - there isnʼt
an equivalent word in English!
Oooo - well ‒ and all the naughty
words, of course!! I try to keep
an ear out for them, so I know
which of you are BAD boys and
girls!!” [No, damnit! >̲<We are

so BUSTED!]

So, you left for your mother
leave, so do you have any
comforting words for the
poor students here when they
are mourning your absence?

-”Enjoy John! He is a great bloke.
And feel free to drop me an
email! I will deﬁnitely get bored
without all your work to mark,
lose, eat etc. I already donʼt
know what to do with myself!
Hmmm. Perhaps Iʼll take up life
drawing...”

Do you have any last
advices to Dr. John Deamer,
the new English teacher that
is
to
replace
you?
-“Beware of the salmiaki and
blood soup! And the mammi
- that Easter stuﬀ - thatʼs
well dodgy. Oh - and in
Finland, students expect less
homework...”
[No profanities or perverted
jokes in this interview were
made on purpose. We still deny
that there existed a swat team
of Veitikka journalist-nerds.]

Miss D

Terveisiä maapallon
toiselta laidalta

Viime keväänä toimitus tuli siihen tulokseen, että Lyseon asioihin luonnollisesti painottuva
Veitikka on valmis myös globaalimmille aiheille - niinpä nakitimme muutaman vaihtariksi
aikovan toimimaan Veitikan ulkomaankirjeenvaihtajana. Ja juuri sopivasti syksyn kylmiä ilmoja lämmittämään postiluukusta kolahti IB-linjalla opiskeleva Mira Hietalan aurinkoinen
kirje La Serenan kaupungista Chilestä.

”¡¡¡Hola!!! Saludos de Chile!
Tänään tulee kolme viikkoa
täyteen täällä maailman pisimmässä maassa! Sopeutuminen on käynyt yllättävän
kivuttomasti, olen välttynyt
suurilta kulttuurishokeilta,
eikä koti-ikäväkään ole vielä
päässyt yllättämään. :) Todella paljon on jo ehtinyt tapahtua, mutta yritän tiivistää ne
kaikista mieleenpainuvimmat
hetket. :D

Minulla täytyy olla maail-

Koulu on alkanut hyvin,
ja koko luokka on onnistunut
erinomaisesti
yrittäessään
yhteistuumin tehdä oloni
tervetulleeksi ja viihtyisäksi,
ja minulla on jo paljon uusia
kavereita. Kaikissa kouluissa
on koulupuvut, toisissa
sievät, toisissa nauretta-

vat, minun koulussani onneksi siitä paremmasta päästä. :)
Kouluni on yksityinen ja sen
nimi on Colegio Geronimo
Rendic. Pieni pettymys oli se,
etten saa itse valita aineitani;
ja se, että minulla on kolme
tuntia viikossa algebraa, on jo
aika kamalaa! Mutta onneksi
täällä saamani numerot eivät
merkitse mitään. :D Olen ainoa vaihto-oppilas suuressa
koulussa, mistä syystä ensimmäisenä
päivänä
olin
aikamoinen
hitti.
Ympärilläni
pyöri
kymmenittäin
uteliaita ihmisiä, jotka pommittivat minua
kysymyksillä
pyörryttävän
nopealla
espanjalla. Täällä kukaan ei
puhu englantia. Englannin
opettajat ovat
Suomen ylä-
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Saavuin uuteen kotipaikkaani sunnuntai-iltana lentokoneella pääkaupungista
Santiagosta Chilen nro 1 rantakaupunkiin, La Serenaan.
En muista koskaan olleeni
niin jännittynyt, kuin silloin,
kun etsin uuden perheeni
kasvoja vastaanottoaulasta.
Isäntäperheeni (isä, äiti, isoveli Alex sekä pikkusiskot Belen ja Josefa) tuli myöhässä
hakemaan minua lentokentältä, ja sain siis osani eteläamerikkalaisesta täsmällisyydestä heti kättelyssä (toisinsanoen poskisuudelmissa ;D)!
Kun saavuimme uuteen kotiini, etuovi toivotti isoin värikkäin kirjaimin ”Bienvenidos
Mira!”, eli vastaanottoni on
ollut alusta asti lämmin.

man ihanin isäntäperhe, sillä
tämän rakastettavampia ihmisiä ei vain voi olla! Minulla
on oma huone, jonka siskoni
olivat koristelleet kukin ja
kynttilöin tuloani varten! Ja
kun syntymäpäiväni oli viikkoa myöhemmin, heräsin
aamulla jonkun hiippaillessa
huoneessani. Ennen kuin uniset aivoni ehtivät selvittää tapahtunutta, valot syttyivät ja
perheeni huuto ”Feliz cumpleaños!” herätti minut lopullisesti. Hymyilevä perheeni
istui vuoteeni jalkopäähän
ja kasasi lahjapinon eteeni.
Olin täysin liikuttunut! Illalla perheeni piti minulle vielä
yllätysjuhlat, joihin he olivat
kutsuneet pari lähellä asuvaa
vaihtaria. Olin NIIN iloinen,
enkä varmasti unohda sitä
syntymäpäivää koskaan!

asteikäisiä vastaavalla tasol- vajonnut meren
la!
pohjaan!
UutiKaikki on tosiaan mennyt sissa ei ole juuri
hyvin ja joka päivä tapahtuu mitään Euroopliittyvää.
jotain uutta ja ihmeellistä! paan
Perheeni on todella aktiivi- Mutta Formula 1
nen, ja he ovat käyttäneet täälläkin näkyy!
minua ties missä paikoissa. Hyvä Kimi! ;D
Viimeksi kävimme viikon- Mutta nyt pitää
nukkuloppureissulla Santiagossa ja mennä
samalla isoveljeni Alex lähti maan, huomenna
vuorostaan vaihtoon Sak- lähdemme mamán kanssa hasaan. Olin ehtinyt ystävystyä hänen kanssaan niiden kemaan minulle
kahden viikon aikana, jolloin Chilen kansalaisehdimme tutustua, ja oli to- korttia! :)
della surullista sanoa hänelle ¡¡¡Hasta luego!!!
hyvästit! Se toi myös aika elävästi mieleen oman lähtöni
Suomesta, joka oli tietenkin
tunteikas. :)
Mutta täällä olen pärjännyt hyvin ja toivon, että
siellä kaukana Oulussakin on
kaikki ok! Täällä en tietäisi,
vaikka sinne olisi iskenyt tsunami ja koko kaupunki olisi

Con <3 Mir
a

Horrorskoopit
Jättäkää typerien viikkolehtien vieläkin typerämmät huuhaahoroskoopit
omaan arvoonsa, sillä
Veitikan omat astrologiaasiantuntijat Vimma W ja
Tohtori Tulp ovat
tuoneet ulottuvillenne täysin
paikkansapitävät,
upouudet ja supertarkat HORRORSKOOPIT! Näin
ensimmäisellä kerralla paljastamme
teille, rakkaat
lukijamme,
millaisia luonteenpiirteitä
omaatte. Jos ette tunnista
itseänne kuvauksista, tulisi teidän olla
huolissanne; astrologit
tuntevat teidät paremmin kuin te itse!

29.12-10.2.
pakkanen

Paukku-

Tässäpä ärhäkkä persoona! Turha tulla ukittelemaan paukkupakkaselle,
tai saa kuulla kunniansa.
Koulukäyttäytymiseltään
paukkupakkanen on takapenkin
murjottaja,
joka ei yleensä välitä vastata mihinkään kysymykseen.

11.2-28.2. Olympia- 1.-13.3. Hiihtohirmu
Tämä Juha Miedon sutaukolainen
Olympiataukolainen on
niin intohimoinen jääkiekon kannattaja, että pitää koulustakin lomaa
olympiatauon aikana.
Tämä muutenkin SMliigan mukaan elävä
immeinen saa opettajat raivon partaalle jäädessään pois
kokeista ja muista
tärkeistä tapahtumista. Näillä seuduilla muut kuin
Kärppien kannattajat voivat
saada
erinäisiä
vammoja näiden
jäkishullujen
keskuudessa…

kulaissielu sivakoi sydämiimme ja liikunnanopettajien suosioon erityisesti
kauden alkaessa. Hiihtohirmun aivosolut ovat
pitkällisen
prosessin
aikana muuntautuneet
kipeämmin tarvittaviksi
lihassoluiksi.

14.3. Einstein Tämä

kemianfysiikanja
vaihtoehtoisesti
myös
matematiikankursseilla pesivä neropatti saa
meidät kaikki joskus hermoraunioiksi kysymyksillään. Mutta Einstein
on yleensä kuitenkin
syrjäänvetäytyvä tapaus,
joten vapaalla saamme
29.2. Jäännöserä Tämä onneksi olla rauhassa
tyyppi on kyllä syntynyt kvanttimekaniikalta.
harvinaisena päivänä! Se
tekeekin hänestä erikoi- 15.3.-30.4. Leskenlehti
sen spesiaalin persoonan Tämä kukkea ilmestys heja takuulla mielenkiin- rää henkiin piristämään
toisen tapauksen, niin koulumme käytäviä aina
hyvässä kuin pahassa. keväisin, kun aurinko
Valitettavasti myös hyvät alkaa sulattaa keväthanideat tulevat hänen
suustaan yhtä usein
(tai, no harvoin) kun
hänellä on syntymäpäivä, neljän vuoden
välein...
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1.5.-23.6. Loma-Lasse

Loma-Lasse on takuulla
laiskin koulunkävijä kaikista. Keväällä Loma-Lasse aloittaa kesälomansa jo heti toukokuussa,
ainakin henkisesti. Ja
syksyllä hän viettää lomaa vähintään kuukauden muita pitempään…
(Yli)leppoisa persoonallisuus saa muutkin nukahtelemaan pulpeteilleen ja
siksi Loma-Lasse ei ole
opettajien suosiossa.

24.6.-5.7.
Saunavihta

Oikea kesän lapsi, Saunavihta, ot- t a a
lämpimästä
kaudesta
kaiken mahdollisen irti.
Kaverit saavat kyytiä kun
Saunavihta hoputtaa jokaiselle rannalle ja jokaiseen mahdolliseen kesätapahtumaan. Meno jatkuu

tukka putkella koko
kesän, ja
tämän jälkeen alkava
lukuvuosi kuluukin edellistä kesää muistellessa
ja seuraavaa suunnitellessa.

6.7. Runo-Eino

Nämä runolliset ihmiset väkertävät kaikki tunnit
rimssuja
ja rämssyjä
vihkoihinsa.
Koepaperitkin täyttyvät kaikenlaisesta riimittelystä.
Joiltakin luistaa jopa puhuminen riimien sävelin.
Kyseisten
henkilöiden
kaunopuheista
voikin
ajoittain olla hieman vaikea saada mitään tolkkua…

7.7-5.9. Heinähattu

Heinähattu
tuntee olonsa reippaaksi
varsinkin loppukesästä
ja alkusyksystä. Mikäs
sen mukavampaa kuin
sadonkorjuu ja kultaiset
viljaniityt. Ovatpa nämä
loppukesän lapset myös

hieman ronskeja luonteeltaan, eikä pieni lannanhaju ei haittaa missään tilanteessa. Heidän
käytöksessään saattaakin ilmetä tietynlaista
maalaisjunttiutta…

6.9. Pikku pervo Tarvit-

seeko tästä enää muuta
sanoa? Paitsi että ajattelisit hyvä ihminen
joskus jotain
muutakin.

7.9.-10.10.
Hai-saapas

Hai-saapas,
tuo
pirteä pinkki tai
sininen ystävämme, oikein
nauttii saadessaan
kastua
syyssateessa
likomäräksi.
Hän ei tiedä
mitään
ihanampaa kuin
pomppimisen
kuralammikossa ja juoksemisen kasteisella
ruispellolla.
Mutta Hai-saapas makaakin
koko syksyn
sängynpohjalla ﬂunssaa potemassa.
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kia. Leskenlehti
on aina pirteä persoona
ja saa takuulla
jokaisen tunnin tuntumaan
linnunlaululta.
Toisethan tykkäävät linnunlaulusta, toiset eivät.

11.10-5.12. Räntäsade jen akkunoiden takaa.
Siinä missä Hai-saapas
rakastaa temmeltämistä syyssäässä, räntäsade
inhoaa sitä. Oikeastaan
hän on taipuvainen inhoamaan vähän kaikkea.
Räntäsade viihtyy yleensä paremmin yksin kuin
porukassa, mutta jos hänen luottamuksensa onnistuu voittamaan, saa
hänestä rehdin ystävän.
Söpöä.

6.12. Perussuomalainen

7.12-27.12.
Tonttu

Tämä toisia tirkistelevä
punainen ystävämme on
bongattavissa erityisesti
söpöjen tyttöjen/poitsu-

28.12. Viaton
lapsʼ maan

Tämä säyseyden
perikuva on tietenkin mukana jokaisessa
m a h - dollisessa hyväntekeväisyyskampanjassa.
Oppilaana
hän
on mitä herttaisin
(ainakin opettajien mielestä). Sääntöjä näet hänen tuskin koskaan rikkovan, sillä se ei kuulu
hänen viattomaan
imagoonsa.
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Tätä
suomalaisempaa
tyyppiä saa hakea. Perussuomalainen edustaa kaikkea, mitä
suomalaisen pitääkin. Vihannes
on makkara, ainut oikea juoma on olut
tai maito, ja televisiosta
katsotaan koko kansan
Kummelia. Akankanto on
”se laji” näiden metsien
urhojen/urhottarien keskuudessa. Ruotsin- tai
englannintunneilla heitä
ei yleensä näy…

Tonttu-ystävämme
ei ole mikään
järjen
jättiläinen, kuten nimestäkin voi jo
päätellä, mutta
sitäkin
herttai- sempi. Hei tonttu-ukot hyppikää!

Todellisuus on tarua
ihmeellisempää
“Onko siellä Lyskalla kauheen vaikeeta?”, kysyi eräs vanha tuttuni kuullessaan, että opiskelen nykyään
Lyseolla. Yritin vakuuttaa Lyseon
olevan aivan tavallinen koulu, jossa opiskellaan samoja asioita kuin
muissakin lukioissa, mutta vastaukseni ei tuntunut kelpaavan. No joo, kyllähän se on yleisesti tiedossa, että jokainen
meistä lyseolaisista on vähintäänkin tuleva
presidenttiehdokas ja että älykkyysosamäärämme on fyysinen pituutemme kerrottuna
kahdella potenssiin seitsemän. Mutta aika
harva ei-lyseolainen tietää, että koulussamme ei käytetä edes oppikirjoja, sillä kaikki
uusi tieto on tatuoitu suoraan aivoihimme
ennen kuin olemme edes opiskelleet mitään!
Lyseolla on siis ilmeisesti maaginen vaikutus
suoraan aivosoluihimme. Pakko myöntää silti, että se on aika kätevää; tunneilla voi nukkua rauhassa, kotiläksyt voi jättää tekemättä
eikä kokeisiinkaan tarvitse lukea, ja silti kurssiarvosanaksi paukahtaa kymppi jokaisesta
aineesta.
Koska olemme yli-ihmisiä eikä meidän tarvitse edes opiskella oppiaksemme, voisi joku
ulkopuolinen kysyä, että miksi sitten edes
käymme koulussa, kun kerran tiedämme jo
valmiiksi kaiken. Selitys on tietenkin se, että
haluamme vain pitää kulissia yllä ja esittää,
että opiskelisimme ahkerasti. Toisinaan on
toki hyvä olla tunneilla ihan vain sen takia,
että voisimme tarkastaa aivoihimme tatu-

oidut tiedot mahdollisten painovirheiden varalta. Yksi syy lienee myös se, ettei tarvitse
istua kotona kuuntelemassa vanhempien valitusta, kun he eivät ymmärrä kaltaisiamme
neroja.
Takaisin todellisuuteen. Aamulla on mukava herätä, kun huomaa nukkuneensa pommiin. Oulun keskustan läpijuoksu- tai pyöräily
pikavauhtia voi tietysti olla kokemus sinänsä
ja ehkä myös ihan hyödyllistä, jos tavoitteena on parantaa kuntoa. Myöhästyminen tunnilta ja oppikirjojen kotiin unohtuminen on
myös ihan inhimillistä, kunhan sitä ei tapahdu useammin kuin kerran päivässä. Läksyjen
tekoon ei ole ollut aikaa ja koeviikkokin lähestyy uhkaavasti. Jostakin syystä esseiden
teko ja kokeisiin lukeminen on taas jäänyt
viimeiselle illalle, ja koko yö kuluu kokeeseen lukien ja energiajuomaa juoden. Yöunet
jäävät lyhyttäkin lyhyemmäksi ja aamulla on
taas aikainen herätys kouluun. Koe ei jostakin selittämättömästä syystä mene läpi (sillä,
että toinen silmä puolinukkui puolet yöstä,
ei luonnollisestikaan ole mitään merkitystä
huonoon koemenestykseen) ja uusintakokeen päivämäärä lähestyy valon nopeudella.
Missäköhän välissä siihenkin kerkeää lukea?
Sellaista se todellisuudessa on. Toivottavasti
teillä menee vähän paremmin.

Maiki

Viimeiset sanat
Mika Aalto:

”Onko joku tästä eri mieltä?
Olkaa vaan, ihmisellä on aina
oikeus olla väärässä.”
”Kysymykset ovat vaarallisia
keskusteluissa: niihin joutuu
vastaamaan.”
”Tutkikaapa illalla mainoksia, jotka tulevat kotiinne, tai
sinne missä nyt ikinä asuttekin.”
”Vieras paikka on se, joka
tässä olkapäiden välissä
keikkuu.”
”Insinööri, jonka vaimo on
heittänyt pihalle, menee
kauppaan kysymään vehnästä tehtyjä jauhoja.”
”Jos kirjoittaa biologian esseessä linnun selässä olevista karvaisista tikuista, jotka
putoilevat pois silloin tällöin,
ei varmasti saa taputuksia
selkäänsä. Saa vain selkäänsä.”

Mirjami Berg:

”Semmonen pikkulapsi
luulee, että muut näkevät
maailman samalla tavalla
kuin hän. Mä elän vielä siinä
vaiheessa.”
”Ei saa olla pikkuruutuista
konseptia, mä inhoan sitä
pikkuruutuista! Pisteet laskee jos on pikkuruutuista.”
”Homoseksuaalisuus on tällainen kuuma peruna.”
”Naiset ovat epähenkilöitä.”

Marita Juutinen:

Pasi Piippo:

”Vanhat miehet ovat hyvin
käytännöllisiä mainoksissa.”

Pekka Järviluoma:

”Nyt palataan genitaalivaiheeseen ja tehdään rohkea
koe.”

Virpi Kiiskilä:

”Onko tämä surullinen vai
iloinen, naurava funktio?
Onko se mutruhuuli vai iloiset kasvot?”
”Päästän teidät pois viisi minuuttia aikaisemmin. Tietysti
petytte.”
”Kuvitelkaa, että sulkulausekkeiden sisällä on lapsia.”

Katja Komulainen:

”Fysiikan mittaukset on aina
tällaisia, aina jotain häikkää.”
”Opettajan ammatin inhottavin asia on aamunavauksen
pitäminen. Voisin vaihtaa
ammattia ihan vain sen
takia.”
”Demot onnistuu aina takahuoneessa eikä koskaan
tunnilla.”

Juhani Lavikainen:

”Nyt kielitieteilijät repis tukkaansa jakauksen molemmin
puolin.”
”On se kumma kun kuussakin on jo käyty, mutta kunnollisia tusseja ei tehdä.”
”39 and 73 are so similar, I
always mix them up.”
”Tässä vaiheessa iltapäivää
ei kohta raksuta enää kellokaan.”

Sari Tapola:

”Okei, mä en ole sun psykologi, enkä aio kohottaa sun
itsetuntoa.”

Aino Teerikangas:

”Mä tiedän, kuinka paljon
teillä on mielenterveysongelmia, kun te pääsette pois
tästä talosta!”
”Onko teillä kiire siihen, että
pää menee sekaisin?”

Armi Väyrynen:

”Te olette sitä Turtles-sukupolvea.”
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”Kova kovaa vastaan, sano
ämmä ku kivellä istu.”
”OK, Iʼm going to make a fool
of myself right now.”
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Syysrunoja
Muistot
Käsi kädessä

Ympärillä
juoksevat kaupunkivalot
ja kylmyys,
joka saa palelemaan
sisältäpäin
Yömyöhät,
jolloin kukaan
ei uskalla
uneksia
Hän katsoi kyllä
muttei
nähnyt
Kai tunnet,
miten on
pimeyskin
mustempaa?

Valituslaulu
Oletko nähnyt,
miten merikin palelee
syksyllä
ja kuohut laulavat
valituslaulua
toivoen,
että tuleva
on mennyttä
parempaa
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Löysin tänään
tämän kaupungin
uudestaan
Ja tajusin tuntevani
myös ihmiset,
löytäväni itseni
heidän joukostaan
Katukivetkin
kalskahtivat korviini
kuin niiden askelten alla,
joiden luulin
vain kaukaista unta
olevan
Lamput näyttivät
oudon tutuilta,
ja vanha kaiverrus
löytyi
puistotammesta

Merkitys
Hän kuiskasi minulle:
On elämä
niin väliaikaista
ettei sen takia
kannata
itkeä
Silloin
pakenin hänen luotaan
mutta nyt
kun näen
syyspuut ympärilläni,
ymmärrän
hänen sanojensa
merkityksen

Matkalla
Unien kultaniityiltä
kipeistä juoksuhaudoista uudestaan ne löydän
eikä se matka
lopu koskaan
Meissä
vuosisatojen
kipu ja kaipuu
halaamassa maailman
kylmää syliä

Poskien palellus
käsien alla sitä eivät pakkanen
tai kylmät tuulet
ole aiheuttaneet

Kasvot
Elin
varjo-olentona
kuiskin pimeässä
hiivin hiljaisuudessa
katselin korkeuksia,
joihin
en voisi
koskaan
ylettää
Lopulta
hämäräaamuna
kävelin pois
ja
viimeiseen tauluuni
maalasin
kasvosi

Vimma W

