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Pääkirjoitus

Eurooppalainen identiteettini

Taitto:

Veera Kiiskilä
Aino Jaakkola

Eurooppalaisuus, se mystinen ja näkymätön osa identiteettiäni.
Vai onko?

Vastaavat
opettajat:

Katariina Juntunen
Markku Siekkinen

Eurooppalaisuus on monille meille EU-natiiveillekin kohtuullisen
tuntematon käsite. Suomalaisuus on selkeä juttu; saunomista,
salmiakkia ja oman tilan tarvetta. Olen kyllä eurooppalainen, mutta
mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Useimmille eurooppalaisuus tarkoittaa mahdollisuuksia.
Mahdollisuuksia matkustaa, opiskella ja työskennellä ulkomailla
sekä solmia kansainvälisiä ystävyyssuhteita. Toisaalta eurooppalaisuus ei ole pelkästään ulkomaakeskeistä; eurooppalaisuus auttaa
näkemään itsessä suomalaisia piirteitä ja arvostamaan niitä. Lisäksi
se auttaa lähestymään asioita monesta eri perspektiivistä ja
näkemään maailmaa monin eri silmin.
Eurooppalaisuuden ydin on kuitenkin siinä, että niin erilaisia kuin
kaikki Euroopan maat ja eurooppalaiset ovat, eroavaisuutemme
ovat itse asiassa juuri se, mikä meitä yhdistää ja mistä voimamme
on lähtöisin. United in diversity.

Kuvitus:

Lue lisää eurooppalaisuudesta sekä Euroviikosta sivulta
29 eteenpäin.

Anton Juntunen
Jessica Leskinen
Sonja Keränen

Veera Kiiskilä
Päätoimittaja

Kuvitus: Sonja Keränen

Kuvitus: Sonja Keränen

Veittenterä
Veittenterä on Veitikan vakiopalsta, joka löytyy
2000-luvun Veitikoista. Tällä palstalla katsahdetaan
viiltävästi lyseolaisten elämään ja siihen vaikuttaviin
ilmiöihin ja tapahtumiin.

Satavuotias Suomi.

Siinä kesti vain sata vuotta

Tuntematon sotilas

Tämä Aku Louhimiehen tuotos yhdistää niin
Suomen talvisotaa kuin vessaharjoja.

Poistumisharjotus

Lyseon jokavuotinen poistumisharjoitus oli
taas kerran onnistunut, vaikka tositilanteessa
lisälämmitys saattaisi ilahduttaa Lyseon opiskelijakuntaa

Linnanjuhlat ja muotimoka

Mikä muotikatastrofi! Linnanjuhlissa kahdella vieraalla oli päällään samanlainen mekko.
Tämöistä ei oli nähty sitten vuoden 2014.

Haisunäätä Ahtisaaren aulan vessassa
Huhhuh mikä haju taas, mutta ilmeisemmin kukaan vaikutusvaltainen ei välitä vessassa, ainakin
hajusta päätellen, majailevasta haisunäädästä.

Suomi 100v. -servetit

Puhdasta propagandaa, ainakin ennen
käyttöä. Pyyhitään yhdessä!

Ensin Hoptimisti ja sitten
kahviautomaatti

Lyseosta tuntuu katoavan asioita
tiuhaan tahtiin. Kuvitus: Nemo Karjalainen

Suomi 100

luultavasti menetit kiinnostuksesi jo

Vuosi 2017 on ollut monin tavoin merkityksellinen; tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan Suomessa, hyönteisistä tuli elintarvike,
Yhdysvaltojen presidentiksi valittiin Donald
Trump, joka on siitä asti tehnyt typeryyksiä,
kun taas Suomen presidenttiparilla oli vauvauutisia ja tietysti Suomen satavuotinen itsenäisyys.
Viimeisin on luonnollisesti vuoden ylivoimaisesti tärkein tapahtuma, jota onkin sitten
juhlittu koko vuosi. Suomi 100 -juhlavuotta
on siis pitkäjänteisesti juhlittu niin kouluruokalasta tuttujen Suomi 100 serviettien,
kuin Suomi 100 vessaharjojen, pehmolelujen
sekä tyylikkäiden Suomi 100 sukkien voimin.
Suomi 100 on siis kirjaimellisesti kaikkialla. Onhan se tietysti oikeutettua, sillä sata
vuotta itsenäisyyttä ei ole mikään pikkujuttu
Suomen kaltaiselle pienikokoisemmalle valtiolle. Mutta yleinen mielipide juhlavuodesta
tuntuu kuitenkin olevan se, ettei Suomi 100
-juhlavuoden juhlistamistapa ole ehkä tehnyt
ansaittua kunniaa satavuotiaalle Suomelle ja
näinkin merkittävälle tapahtumalle. Kokonaisuudessaan juhlavuodesta on tullut ehkä hiukan mauton, etenkin kauheiden Suomi 100
-tuotteiden vuoksi. Mihin katosivat arvokkuus
ja tyylikkyys?

Suomi 100 -juhlavuosi on muutenkin tuottanut pienen pettymyksen Suomen tärkeimmille, eli Suomen kansalaisille. Loppujen
lopuksi suomalaiset eivät ole itse päässeet
mukaan juhlintaan odotetulla tavalla. Suomi
100 on kyllä kaikkialla, mutta moniko meistä
todella tuntee olevansa osa juhlia? Pelkästään Suomi 100 vessaharjan ostaminen tai
Suomi 100 serviettien käyttäminen ei yleisesti ottaen saa isänmaallista ylpeyttä pulppuamaan suomalaisesta.
Kaikista juhlavuoden juhlintaan liittyvistä
pettymyksistä huolimatta itsenäisyys on uskomattoman tärkeä ja merkittävä asia meille
jokaiselle, sillä se mahdollistaa niin monet
meille arkielämässä itsestään selvät asiat,
kuten oman kielen ja vapauden. Siitä syystä onnittelut ovat paikallaan, mutta eivät
Suomelle vaan Suomen kansalaisille. Ilman
suomalaisia, Suomi olisi vain maa-alue, eikä
paljon sen enempää.

Teksti: Veera Kiiskilä

Tieteellinen tehokeino
väsymystä vastaan

Tehon maksimoimiseksi kahvi kannattaa juoda melko nopeasti. On myös kriittistä pitää univaihe 20 minuutissa, ettet ehdi vajota syvän unen vaiheeseen ja
näin ollen herää vielä vihaisempana ja väsyneempänä. Jos et kykene nukahtamaan noin lyhyessä ajassa, se ei haittaa sillä pelkkä puoliuninen, rauhassa
paikallaan loikoilu tuon 20 minuutin ajan vaikuttaa
lähes samalla tavalla. Tämä kikka on pelastanut jo
monet, lähes horrostilassa työskentelyä yrittäneet
lukiolaiset.

Onko sinulla vaikeuksia pysyä hereillä raskaana arkipäivänä? Sammut läksyvuoren parissa uurastaessasi ja
havahdut makaavasi kasvot matematiikan kirjalla? Suomen talviajan vähäiset valoisat tunnitkaan eivät edistä
tilannetta. Arvon lyseolainen, älä huoli, sillä tiede tarjoaa
ratkaisun tähänkin ongelmaan: ota kahvipäikkärit.
Kahvipäikkäreissä juodaan ensin kahvia, sitten otetaan
20 minuutin nokkaunet. Usko tai älä, tämä maaginen
keino on tehokkaampi kuin pelkkä kahvi tai päiväunet
yksinään. Idean ymmärtämiseksi on tarkasteltava aivojen toimintaa hermosolutasolla. Aivotoiminnan sivutuotteena päivän aikana aivoihisi kertyy ainetta nimeltä
adenosiini. Adenosiinin kiinnittyminen hermosolujen
reseptoreihin aiheuttaa sen tutun ja turruttavan, painostavan väsymyksen taakan: silmät painuvat kiinni ja
ajatus harhailee. Nukkuessa adenosiinia poistuu aivoista
luonnostaan. Kahvin vaikuttava aine, ihanan virkistävä
kofeiini muistuttaa rakenteeltaan adenosiinia, ja nämä
kaksi vastavaikuttajaa käyttävät samoja reseptoreita.
Kahvipäikkäreiden teho perustuu seuraavaan ideaan:
kahvia juodessa kestää noin 20 minuuttia, että kofeiini
alkaa vaikuttamaan. Kun vietät nuo 20 minuuttia unten
mailla, adenosiinia poistuu aivoista, ja tämän jälkeen kofeiini pääsee vapaasti valtaamaan hermosolujesi reseptorit. Ilman tuota unijaksoa kofeiini joutuu taistelemaan
reseptoreista adenosiinin kanssa ja näin ollen virkistyminen jää vähäisemmäksi.

Teksti: Veera-Maija Viheriavaara
Lähde: Vox
Kuvitus: Anton Juntunen

Uusia harrastuksia

Bujoilusta

kaikki

MIKÄ? Bullet Journal on newyorkilaisen suunnittelijan Ryder Carrollin itselleen keksimä järjestelmä, jonka avulla hän jäsenteli ja järjesteli
mieleensä lyhyinä vyöryinä tulleet ideat ja ajatukset. Järjestelmän hän nimesi Bullet Journaliksi.
Nykyään Bujon käyttäjiä on ympäri maailmaa, ja Bullet
Journal aiheisia julkaisuja löytyy esimerkiksi
Instagramista jo yli miljoona.
MIKSI? Bullet Journal tarjoaa täydellisen joustavan ja yksilöllisen tavan pitää kirjaa mistä tahansa elämässä tapahtuvista asioista. Jos tavallinen
kalenteri tuntuu riittämättömältä, kannattaa
kokeilla bujoilua.

KENELLE? Bujoilu sopii kenelle tahansa, sillä jokainen rakentaa bujonsa alusta asti itse, ja voi
siten personoida sen omiin tarpeisiin sopivaksi.
MITEN? Bujoilun ihanuus perustuu juuri siihen,
ettei sääntöjä oikeastaan ole. Ryder Carrollin Bullet Journal sivustolta löytyy apua aloittamiseen
ja muita vinkkejä bujoiluun, mutta lopultakin
jokainen rakentaa oman Bujonsa ihan itse juuri
sellaiseksi kuin haluaa.
MILLOIN? Mahtavaa bujoilussa on myös se, että
aloittaa voi koska tahansa. Tyhjään muistikirjaan
voi aloittaa vaikkapa keskellä viikkoa, toisin kuin
kalentereissa, joissa kalenteri alkaa tietystä päivästä ja loppuu tiettyyn päivään.

MITÄ TARVITSET PÄÄSTÄKSESI ALKUUN?

MUITA VINKKEJÄ ALOITTELIJOILLE

Mikä tahansa muistikirja sopii bujoiluun, ja etenkin aluksi ei kannata sijoittaa kauheasti rahaa
maailman parhaaseen muistikirjaan. Bujoilussa muistikirja on kuitenkin tärkein välineesi, joten valitse itsellesi mieluisa muistikirja. Monet bujoilijat suosivat pisteytettyä vihkoa (dotted
journal), joka tarjoaa joustavan apuviivaston. Laadukkaammista muistikirjoista bujoilijoiden
keskuudessa suosittuja ovat Moleskine, Leuchtturm1917 sekä Rhodia, joita kaikkia saa helpoimmin netistä tilaamalla.

Älä ota turhaa stressiä Bullet Journalisi ulkonäöstä.

Toinen tärkeä työväline bujoiluun on tietysti kynä. Taas kerran kannattaa valita itselleen sopivin kynä, mutta muutamia suosittuja ovat Stabilon point 88 -kynät, Staedtlerin Fineliner -kynät sekä Sakuran Pigma Micron -kynät.

Hae inspiraatiota esimerkiksi Tumblrista,
Pinterestistä ja Instagramista. Bujoilusta innostunut voi myös liittyä Facebookissa Bullet
Journal Junkies -ryhmään, jossa bujoilijat eri
puolilta maailmaa jakavat kuvia ja ideoita bujoiluun liittyen. Muista kuitenkin, että Bullet
Journalit sosiaalisessa mediassa ovat omassa
kategoriassaan, eikä sinun bujosi tarvitse
näyttää samalta, ellet sitä itse halua.

Muistikirja ja kynä ovat bujoilun tärkeimmät tarvikkeet, mutta halutessaan bujoa voi koristella esimerkiksi käyttämällä eri värisiä kyniä, tarroja ja teippejä. Monet bujoilijat käyttävät ns. Washi-teippejä (kuvioteippejä, joita löytyy lukemattomia erilaisia), mutta jokainen voi itse päättää miten
tahtoo bujonsa koristella, vai tahtooko koristella ollenkaan.

Sopivat layoutit ja kokoelmat selviävät vain
kokeilemalla. Ensimmäisen bujon muistikirjaan ei välttämättä kannata sijoittaa kauhean
suurta summaa, sillä oman tyylin löytämiseen
menee jonkun aikaa.

Älä pelkää aloittaa, äläkä pelkää virheitä!
Epätäydellisyydet kuuluvat bujoiluun, joten anna

MITEN ALOITTAA BUJOILU?

vain mennä!

Bullet Journalin alkuun tehdään yleensä sisällysluettelo, key eli avain koodausjärjestelmiin
sekä Future Log. Bujoa voi kuitenkin lähteä rakentamaan aika vapaasti miten haluaa. Tärkeimmässä roolissa ovat monthly log ja weekly log -aukeamat sekä erilaiset kokoelmat. Niitä voi
toteuttaa juuri niin koristeellisesti tai minimalistisesti kuin tahtoo. Tarkempia ohjeita bujon
aloittamiseen on pilvin pimein; hakusanoilla ”Bullet Journal setup” tai ”starting a Bullet Journal” löytyy niin videoita kuin blogikirjoituksia.

Bujoilun
pieni
SANAKIRJA
Key, Legend = Avain Bullet Journalissa käytettävään
värikoodaukseen tai muuhun koodausjärjestelmään,
esimerkiksi punainen väri koulutehtäville
Spread, Layout = Valmiiksi tehty pohja bujossa, esimerkiksi viikoittainen näkymä (weekly spread/log)
Collection = Bujossa käytettävä erityiseen tarkoitukseen tehty sivu tai aukeama, esimerkiksi lista luetuista
kirjoista
Tracker = Seurantajärjestelmä mitä tahansa toistuvaa
tekemistä tai tapahtumaa varten, esimerkiksi uni- tai
mielialakalenteri
Weeklies, Dailies = sivu tai aukeama, jossa on yleensä
kerrallaan yksi viikko ja tilaa jokaiselle päivälle (päivittäistä tehtävälistaa jne. varten)
Monthly log = Katsaus yhteen kuukauteen, yleensä tavallinen kalenteriruudukko tai bujolle tyypillinen listaus
kuukauden päivistä
Future log = Katsaus tulevaisuuteen, jossa on tilaa
muistiinpanoille jokaista kuukautta varten, mukana
usein myös kalenteriruudukko jokaiselle kuukaudelle

http://bulletjournal.com/
https://www.youtube.com/watch?v=nasMrmSumBU
https://www.youtube.com/watch?v=E-tMUE9FUXc
https://www.hs.fi/nyt/art-2000004887737.html
http://www.thelazygeniuscollective.com/blog/how-tobullet-journal
https://www.buzzfeed.com/rachelwmiller/how-tostart-a-bullet-journal?utm_term=.mg3xX6VAy8#.
bhQ87Dxzpe

Teksti ja kuvitus: Veera Kiiskilä

Uusia harrastuksia

POstcrossing
Postcrossing on kirjeenvaihtoa tuntemattomien
kanssa. Palvelu (postcrossing.com) ei maksa mitään, se ottaa ainoastaan lahjoituksia vastaan.
Itse bongasin Postcrossingin Postin mainoslehdestä (media tekee tehtävänsä). Minun ensimmäinen kirjeeni lähti eräälle tytölle Kaliforniaan,
USA:han. Pian sen jälkeen sain kirjeen Saksasta. Parasta palvelussa on, että osallistuminen ei
vaadi jatkuvaa postittelua. Käyttäjän voi myös
väliaikaisesti ottaa pois käytöstä, esimerkiksi
lomamatkan ajaksi. Saan kuitenkin itse päättää,
milloin haen uutta osoitetta kirjeenvaihtoa varten.
Kun olet rekisteröitynyt sivustolle, voit hakea
milloin tahansa itsellesi osoitteen, johon sinun
tulee postikorttisi lähettää. Ohjelma siis arpoo
muiden käyttäjien osoitteista sinulle yhden. Samalla saat myös koodin, jonka kirjoitat kirjeeseen vastaanottajan osoitetietojen lisäksi. Näin
ollen, kun kirjeesi on päässyt perille ja vastaanottaja on syöttänyt koodin sivustolle, saat ilmoituksen sen saapumisesta. Tämän jälkeen joku
muu saa sinun osoitteesi, ja pian saat vastalahjaksi kirjeen jostain muualta päin maailmaa!
Kommunikointikieli on englanti, lingua franca.
Kirjeeseen voi kirjoittaa melkein mitä vain - hyvän maun rajoissa tietysti. Kannattaa kuitenkin
kirjoittaa vedenkestävällä musteella, jotta teksti
ei suttaannu matkalla.

Kortinkin saat valita itse. Palveluun tehdään
oma profiili, jossa osa ihmisistä kertoo millaisista postikorteista pitää. Osoitteen avulla löydät
aina vastaanottajan profiilin sivustolta, ja voit
hakea inspiraatiota sieltä, jos oma pääsi lyö tyhjää

kirjeen aiheeseen liittyen.

Suomalaiset ovat väkilukuun suhteutettuna
maailman aktiivisimpia postcrossingin harrastajia. Lokakuussa 2015 perustettu Suomen postcrossingyhdistys ry pyrkii tuomaan harrastukselle entisestään tunnettavuutta.

Teksti: Jessica Leskinen
Kuvitus: Veera Kiiskilä

Satavuotiaan Suomen
ilon resepti
Oletko koskaan miettinyt miltä sininen taivas, valkea
maa, sisu, sauna ja Sibelius maistuvat? Kohta sinun
ei tarvitse enää vaivata asialla pääkoppaasi, koska
MEILLÄ ON VASTAUS. Tätä tietoa ei tuotu meidän
neniemme eteen kultaisella tarjottimella, vaan meidän oli löydettävä sisäinen suomalainen sinivalkoinen
sisumme selvittääksemme reseptin salat.
Seikkailumme alkoi kaupungin kirjastossa pohtiessamme päitämme puhki etsiessämme aitoa suomalaista
makua… ja emme puhu Saludon tuntematon sotilas
-kahvista tai #Suomisata-jauhelihasta… vaan siitä
aidosta oikeasta... Epätoivoisina lähdimme etsimään
inspiraatiota kokkikirjahyllyltä, josta löysimme mätien
hedelmien (Jamie Oliverin kirjojen) joukosta aidon
helmen, Gordon Ramsayn Omassa keittiössään-kokkikirjan. Ramsay täytti sielumme voimallaan ja valaistuimme kuin Sidharta Gautama aikoinaan:
SUOMI SATA VEE MUFFINIT!!!!

*Nämä keittiön aarteet kuuluvat kaikille ja siksi
resepti on helposti muokattavissa gluteenittomaksi ja
vegaaniksi.
· 1 keskikokoinen banaani (jos haluat olla extrasuomalainen korvaa lantulla)

1. Muussaa banaani suomalaisella sisulla (haarukalla). Sekoita joukkoon jogurtti, rypsiöljy ja sokeri samalla sulavuudella kuin Kekkonen hoiti suhteitamme Venäjään :D
2. Sekoita kuivat aineet yhteen kuin kotirintaman lotat aikoinaan ja kääntele ne banaaniseokseen. Viskaa lopuksi
joukkoon suomalaisessa lumimyräkässä kerätyt ja säilytetyt mustikat taikinan joukkoon.
3. Vuoraa muffinssipelti paperisilla vuoilla ja lusikoi taikina vuokiin samalla voimalla kun Matti Nykänen ponnisti taivaisiin talviolympilaisissa.
4. Paista normaalissa 175 asteen saunalämmössä noin 20-22 minuuttia tai kunnes kokeilusauvaan ei enää tartu
taikinaa ja muffinssit ovat saaneet hiukan väriä niin kuin suomalaisten posket talven viimoissa. Anna jäähtyä
hyvin ennen paperien irrottamista.
5. Koristele haluamallasi tavalla. Tarvitset sokerimassaa tai marsipaania (ihan vapaat kädet koristelussa, käytä vaikka kuusenhavuja tai poron papanoita) Halutessasi voit hankkia myös elintarvikevärejä sokerimassan värjäämiseen.

· 1,5 dl vapaavalintaista maustamatonta jogurttia
· 1 rkl rypsiöljyä
· 0,5 dl sokeria
· 2 dl vehnäjauhoja
· 1,5 tl leivinjauhetta
· 0,75 dl kaurahiutaleita
· 1 dl (pakaste)mustikoita
· vanilja-aromia (ei perinteinen suomalainen maku,
mutta lisää halutessasi)

“Se ei ollu nii pahhaa ku aattelin!

8-/10”

Teksti: Petra Salo ja Sini Lievonen
Kuvitus: Petra Salo ja Jessica Leskinen

Neuvoja elämän koitoksiin

Pienenä lisänä pari hyvää vinkkiä itse ajoon.

MITEN SELVITÄ TUOMIOPÄIVÄSTÄ
- ELI AJOKOKEESTA?
Ajokoe eli tuttavallisemmin inssi, on lähes
jokaisen 18-vuotta täyttävän aikuisenalun
siihenastisen elämän jännittävin tai jopa pelottavin tapahtuma. Toisaalta päivä sisältää
myös odotusta ja innostusta mahdollisuudesta saada ajokortti.
Ajokokeesta kiertää jos jonkinlaista
huhua ja tarinaa, joista useimmat saavat
autokoululaisen kauhun valtaan. Mutta sinä
Veitikan lukija voit jättää huolet kauas taaksesi, sillä keräsimme parhaat vinkit inssin
selättämiseen.
Perusvinkit ovat melko itsestään selviä; harjoittele teoria huolellisesti (ja läpäise teoriakoe, tietysti), keskity ajotunneilla ja muista
kysyä, jos epäselvyyksiä ilmenee.
Ja näiden selvöiden jälkeen päästään
todellisiin ”life hackseihin”.
1. Mielikuvaharjoittelu
Käy ajotunnin jälkeen läpi esimerkiksi
tunnilla ajettua reittiä tai muuta tuttua reittiä ja aja reitti läpi mielessäsi.
Mieti ”ajaessasi” jokainen liike liikkeellelähdöstä katveen tarkistamiseen.
2. Lisätunnit
Älä pelkää ottaa lisää ajotunteja, jos
kaipaat liikenteeseen ja ajoneuvon
hallintaan lisää varmuutta ja itsenäisyyttä. Tunnit maksavat itsensä takaisin, vaikka ovatkin usein hintavia.

3. Visualisointi
Ennen ajokoetta kannattaa visualisoida
ajokoetilanne. Autossa istuminen tutkinnon vastaanottajan eli tutvon kanssa
voi tuntua huomattavasti helpommalta,
jos tuntee olleensa tilanteessa jo. Lisäksi
kannattaa visualisoida tilanne, jossa tutvo
kertoo sinun läpäisseen ajokokeen. Tietynlainen aivojen huijaaminen ja itselleen
uskottelu voi auttaa yllättävän paljon.
4. Mantrat
Visualisointia sivuten, mantrat voivat
auttaa selättämään jännityksen ja antaa
uskoa omiin kykyihin. Ajattele mitä tahansa mikä antaa sinulle lisää itsevarmuutta
sekä rauhallisuutta. Kokeile vaikka näitä:
”Olen harjoitellut kovasti ja pärjään aivan
varmasti. Minun täytyy vain pysyä rauhallisena ja keskittyä.”
”Monet muutkin ovat pystyneet tähän,
miksen minä pystyisi?”
5. Älä pelkää jännitystä

Pieni jännitys tehostaa keskittymistä ja
kertoo terveestä itsesuojeluvaistosta.
Muista, että jännitys kertoo vain siitä, että
tilanteella on merkitystä sinulle ja välität
sen lopputuloksesta.

1. Pysy rauhallisena, äläkä anna tutvon
aiheuttaa turhaa painetta. Ota rento
ajoasento ja hengitä rauhallisesti.
Keskity täysillä omaan tekemiseen.
2. Ajo itsessään kestää vain puolisen
tuntia, joten vakuuta itsellesi, että
selviät 30 minuutista vaikka päälläsi
seisoen (mitä ei tosin kannata kokeilla
ajokokeessa, eikä kyllä autoa ajaessa
muutenkaan).

Muista vielä viimeinen asia, ajokokeesta
läpi pääseminen ei merkitse sitä, että olet
täydellinen kuljettaja, harjoitusvaiheesi on
vasta alkamassa. Lisäksi kannattaa muistaa,
että ajokokeen läpäisykerralla ei ole merkitystä. Myös ajokokeen ensimmäisellä kerralla läpäisseestä voi tulla ”Suomen surkein
kuski”, jos ei harjoittele tarpeeksi.
Näillä vinkeillä Veitikka toivottaa onnea ja
menestystä jokaiselle, jonka ajokoe on vielä
edessäpäin.

3. Aja rauhallisesti.
Pieni alinopeus ei haittaa, mutta ylinopeus taas voi johtaa hylkäykseen.
Kun esimerkiksi liityt liikennevirtaan,
odota rauhallisesti vuoroasi, äläkä
yritä lähteä liikkeelle liian nopeasti tai
liian pieneen tilaan. Ole kohtelias liikenteessä ja ota erityisesti huomioon
suojatiet ja jalankulkijat. Huomaavaisuus vie aikaa ajosta sekä näyttää
tutvolle, että pidät huolta myös jalankulkijoista.
4. Ole kohtelias tutvolle. Pieni jutustelu
ajon aikana ei ole haitaksi.
5. Muista, ettei reitiltä eksyminen ole
virhe, kunhan ajat liikennesääntöjen
mukaisesti ja että esimerkiksi parkkeerausta voit kokeilla uudestaan, jos
se ei suju heti ensimmäisellä yrityksellä.
6. Muista myös, ettei suorituksen tarvitse olla täydellinen, liikennettä vaarantamattomat pienet virheet sallitaan.
Muista vielä viimeinen asia, ajokokeesta läpi pääseminen ei merkitse
sitä, että olet täydellinen kuljettaja,
harjoitusvaiheesi on vasta alkamassa.
Lisäksi kannattaa muistaa, että ajoko-

Teksti: Veera Kiiskilä
Kuvitus: Anton Juntunen

Wanhat
eli wanhojen tanssit

Neuvoja elämän koitoksiin

Lannevaateostoksille!
Mekkoja saa kohtuulliseen hintaan vaikka mistä, eikä aina
kannatakaan ostaa mekkoa uutena. Mekon hinta putoaa
jokaisen käyttökerran jälkeen, vaikkei sitä päällepäin huomaisikaan. Tässä muutamia vinkkejä, jos mekko on vielä
hukassa:

Mekon helma
Tanssiessa on todistetusti vaikea keskittyä, jos pelkäät
jatkuvasti kompuroivasi. Suositus on, että helman reuna
pysyy muutamia senttimetrejä maanpinnan yläpuolella.
Mekon helmaa voi käydä lyhennyttämässä ompelimoissa, mutta on taloudellisempaa ostaa valmiiksi sopivanpituinen mekko. Mekon kanssa tanssahdellessa voi
panna merkille, kuinka suuri helma käyttäytyy liikkeen
mukana.

Sotamaalit ja kutrit
Kampaamoita lahjotaan avokätisesti wanhojen aikaan.
Mikäli haluat varata paikkasi, on ensi vuonna luultavasti
jo liian myöhäistä. Mutta ei hätää, kotitekoinen tai tuttavan tekemä kampaus säästää lompakkoa, ja pärjäät
vallan mainiosti halvemmallakin hiustyylillä. Nettikin
on pullollaan ohjeita kampausten ja meikkien tekoon,
sinua varten.

 Tori.fi
 Ystävät, tuttavat ja sukulaiset
joille wanhat ovat muisto vain.

Jos olet kuitenkin valmistautunut hankkimaan tuliterän
tanssiasun, saatat löytää sen oikean Oulun keskustasta:

 Zazabella
Uusikatu 26

 Morsius- ja juhlapukuliike Glamour

Kauppurienkatu 12, Pekurinkulma 4krs.

 Morsiusateljee Katariina
Kirkkokatu 10 a21

 Halonen Oulu
Kirkkokatu 31

P.S. Tsekkaa aukioloajat älypuhelimellasi!

Jokavuotiset wanhojen tanssit houkuttelevat osallistujikseen erinäköisiä ja -kokoisia nuoria lukiolaisia. Partnerin lisäksi jokaisen tehtävänä on hankkia
itselleen oikeanlaiset vermeet parketille. Varsinkin
prinsessailluusioon langenneet neidot ovat valmiita
sijoittamaan wanhojenpäivään kaikki kesätyörahansa – tai vähän enemmänkin. Tässä muutamia vinkkejä tulevaan koitokseen!

Sandaalit vai lenkkitossut?
Päätitpä sitten tanssia korkokengillä tai ballerinoilla,
muista ajaa ne hyvin sisään ennen tanssipäivää – ellei
kipeiden hiertymien aiheuttama tuskanhymy ole sitä,
mitä valokuviisi haet.

Mitä kannattaa muistaa?
Valmistaudu, mutta älä stressaa.

Harvemmin mekkojen kanssa sattuu ongelmia, mutta niihinkin kannattaa varautua muutamalla hakaneulalla.

Harjoittele kotitekoista kampausta

Jos aiot askarrella hiustyylisi kotona, harjoittele tarpeeksi ja
varmista, että se pysyy kasassa tanssiessakin.

Tanssahtele kotona

Harjoittelu antaa sinulle lisää itsevarmuutta, ja näin myös
varmistat, ettei mekon ja kampausten kanssa jumppailu ole
liian riskialtista h-hetkellä.

Hymyile ja pidä hyvä ryhti

Näin annat viehättävimmän vaikutelman itsestäsi.

Ota paljon kuvia

Niitä ei voi olla koskaan liikaa! Ottakaa yksilö- ja yhteiskuvia
joka kulmasta con amigos.

Nauti!

Itsevarmuutesi heijastuu kauas.

Olkaimet
Joka vuosi tytöt repivät mekkojaan rinnuksista ylemmäs. Tukalan olon tanssiessa voi välttää olkaimellisella
mekolla. Jos ostat kuitenkin olkaimettoman mekon ja
epävarmuus jäytää sieluasi, voit aina käydä teettämässä
olkaimet ompelimolla. Tanssiminen on mukavampaa, kun
ei tarvitse kantaa huolta siveellisyydestään. Epämukava
tanssikokemus näkyy todennäköisesti myös ryhdissä.

Hinta ei ratkaise sitä kokemusta, jonka saat päivästä –
tee päivästä itsellesi mieleinen. Vaikka haasteisiin pitää
varautua, on niistä turha stressata etukäteen. Nauti

Teksti ja kuvitus: Jessica Leskinen

Tarinoita elämästä

Abin

Muistelmat

Lyseon antia; olen päässyt kolmeen Euroopan
huippukaupunkiin matkalle (pian abireissulla jo neljänteen), olen opiskellut kahdeksaa
eri vierasta kieltä, kahlannut läpi pian yli sata
kurssia, lukenut toistakymmentä kaunokirjallista romaania, saanut kourallisen hyviä ystäviä
ja kirjoittanut itseä kiinnostavia aineita hyvillä
arvosanoilla – ja kevään loppurutistus on vasta
edessä. Kolme vuotta on pian lentänyt kuin
huomaamatta.

abivuoden ystäviä. Tärkein oppimani asia on
ehkä kriittisyys: omilla aivoilla pitää ajatella ja
kyseenalaistaa aivan kaikki – jopa oma olemassaolo Descartesin tavoin. Lyseo on myös
täyttänyt hienostelutarpeeni: tässä Pohjolan
”eliittilukioksi” tituleeratussa koulussa olen
esimerkiksi saanut opiskella latinaa mahtavan opettajan johdolla, päässyt filosofiaseminaariin Helsinkiin ilmaiseksi sekä Brysseliin
tapaamaan europarlamentaarikkoja.

Syksyn itsenäisyyspäiväjuhlaan yhdistetyt
ylioppilasjuhlat kirkossa saivat minut huomaamaan, että aikakauteni Lyseon lukiossa alkaa
olemaan paketissa. Vastavalmistuneen ystävän
polku koulussamme on jo ohi, ja tajuan alkaneeni jo ikävöimään Lyseota, vaikka kolmas
jakso on vasta aluillaan. Tämä koulu on antanut minulle enemmän kuin olisin koskaan
uskaltanut haaveillakaan. Se ei ole pelkästään
ne matkat, saavutukset ja koulun ihmiset, jotka
ovat kyllä värittäneet nämä kolme vuotta ainutlaatuisiksi. Vaan se on myös se henkinen
kasvu, matka, jonka olen kulkenut tämän koulun käytävillä kasvaessani minuksi.

Monesti olen kuullut sanonnan ”kerran lyseolainen, aina lyseolainen”. Toivon tämän pitävän paikkansa. Nykyisille lyseolaisille, jotka
ette ole vielä abeja: te olette osa siirtymäkauttamme sähköisyyden ja perinteiden kuilun
kohdalla. Huolimatta tulevista muutoksista,
remontista ja kaikesta taivaltanne hankaloittavista seikoista, muistakaa olevanne lyseolaisia. Se on itsessään arvokasta, vaikka opiskelisitte Kaukovainion vanhalla ostarilla, kuten
Tuula Siira on povannut jo vuosia. Kellastuneet kirjat saattavat vaihtua silmiä särkeviksi
tablettien ruuduiksi, mutta te olette yhä lyseolaisia. Teillä on vain avoimia ovia edessänne
eikä taivaskaan ole rajana.

Muistan vielä, kuinka ensimmäisen jakson
alku kutkutti mahanpohjassa. Sain oman ystäväporukkani kasattua melko heti. Oppiaineet ja kurssit ovat olleet haastavia ja antoisia
alusta lähtien. Opettajat ovat olleet mahtavia:
jopa niistä ekan vuoden inhokeista on tullut

Teksti: Jasmin Piipponen

Ihana kamala aikuisuus
Odotukset 18-vuotis syntymäpäivälle ovat monilla korkealla. Niin myös minulla. Kun se päivä lopulta koitti keskellä kesää eräänä tiistaina, elämäni ei yhtäkkiä mullistunut enkä kokenut valaistusta, kumma kyllä. Toisaalta en kyllä tosissani sitä odottanutkaan, vaikka elämän
jatkuminen niin samanlaisena edelliseen päivään verrattuna oli kuitenkin lievä pettymys.
Jollain tavalla epärealistinen odotus siitä, että täysi-ikäisyys tarkoittaisi uutta alkua uudelta
vuodelta tutulla ”uusi vuosi, uusi minä” -mentaliteetilla oli kuitenkin läsnä. Idyllinen aamu
joogan, meditaation ja vihersmoothien kera oli edelleen yhtä kaukana todellisuudesta kuin
edellisenkin päivän aamuna. Jos omat kuvitelmasi täysi-ikäisyyden saavuttamisesta ovat samalla tasolla, joudut valitettavasti pettymään.
Älä kuitenkaan vaivu vielä epätoivoon, on aikuisuudessa hyviäkin puolia. Alkoholin nauttiminen on yhtäkkiä laillista, saat astua ruokakaupassa lattiaan teipatun k-18 alueen sisäpuolelle ja muutamat baarit aukaisevat ovensa, vaikka baarien kohdalla totuus onkin se, että
niihin parempiin baareihin pääsee perjantai-iltana vasta 22-vuotta täytettyään.
Toisaalta täysi-ikäisyys tuntuu tuovan enemmän vastuuta kuin vapautta. Maailma tuntuu
yllättäen olettavan, että todella monet aikuisuuteen kuuluvat asiat ovat hallinnassa; että
osaan täysin suvereenisti hakea vakuutusyhtiöltä korvauksia itse, hoitaa pankkitapaamisia
yksin ja ties mitä muuta. Tällaisina hetkinä haluaisin muistuttaa maailmalle, ettei täysi-ikäisyys tarkoita vielä todellisuudessa aikuisuutta. Lisäksi 18-vuotispäivän jälkeen on syytä alkaa
odotella erilaisia yhteydenottoja, milloin mistäkin; muun muassa pankki, Finnair ja Yliopiston Apteekki ilmaisivat yllättäen kiinnostuksensa minua kohtaan täysi-ikäisenä kuluttajana.
Mukavana lisänä ovat tietysti ne vähän toivotummat syntymäpäiväonnittelujen muodossa
tulevat yhteydenotot ystäviltä ja sukulaisilta, joihin saakin sitten vastailla koko syntymäpäivän ajan aamusta iltaan.
Vaikka täysi-ikäisyys ja aikuisuus ovatkin kaikessa ihanuudessaan ja kamaluudessaan vääjäämättömiä, ei kaikista alaikäisyyden eduista välttämättä tarvitse päästää heti irti. Alaikäisyys
on edelleen valttikorttini puhelinmyyjän erehtyessä kilauttamaan.

Teksti: Veera Kiiskilä

SUOMI!

Syitä miksi suomi on mahtava kieli
- ja ehkä jopa maailman mahtavin

Suomen kieli ei ehkä tunnu mitenkään erityiseltä tai edes kivalta kieleltä, etenkään silloin kun
yrität miettiä, miten saisit sen kuuluisan rakkaudentunnustuksen kuulostamaan vähiten kiusalliselta. Mutta uskokaa pois, suomi on lopultakin
aika mahtava kieli. Tässä muutamia syitä, jos et
ole vielä vakuuttunut…
Suomi äidinkielenä tarjoaa ihanan neutraalin
pohjan muille kielille. Näin kieltenopiskelijana
arvostan sitä, että kun suomalainen puhuu vierasta kieltä, puheesta saa helposti selvää, vaikkei
rallienglanti ehkä sitä kaikkein kauneinta kuunneltavaa olekaan. Kun rallienglantia vertaa, vaikka englantiin saksalaisella aksentilla, uskon että
moni valitsisi helposti ymmärrettävän suomen
aksentin, kuin saksa-englanti sekoituksen.
Suomi ja loputtomat synonyymivitsit. En usko,
että maalimasta löytyy montaa kieltä, jolla lause
”Kuusi palaa” voi saada peräti yhdeksän eri merkitystä tilanteesta riippuen. Tällä voi riemastuttaa vuosittain esimerkiksi vaihto-opiskelijoita.
Paljon alkuperäistä sanastoa, joilla ei ole huomattavia samankaltaisuuksia muiden kielien
vastaavien sanojen kanssa, eli toisin sanoen,
ikuinen meemien lähde. Jokainen meistä on
varmaankin törmännyt meemeihin, joissa vertaillaan eri kielien sanoja tai ilmauksia samalle
asialle, ja siten myös siihen kuinka hauskasti
suomi erottuu massasta. Esimerkkeinä vaikkapa
äänenvoimakkuus, hämähäkki, sininen, tietokone, Aurinko ja tietysti Suomi itse.
(tähän kuva meemistä)

Känni, tuiteri, hiprakka, hutikka, pöhinä, huppeli…
Niin kuin sanonta kuuluu, rakkaalla lapsella on monta nimeä ja niin on suomessakin, ainakin jos humalatilat ja lumi ovat suomalaisille rakkaita. Humalatilan
kuvailemiseen löytyy vähintäänkin kymmeniä sanoja
ja kalsarikännitkin ovat supisuomalainen keksintö,
jota ei muualta löydykään. Onhan se suorastaan elintärkeää, että kykenee kuvailemaan humalatilansa
vahvuutta tarkasti.
Näkemisen arvoiset ilmeet, kun ulkomaalainen kuulee suomen olevan yksi maailman vaikeimpia kieliä,
ja että suomen kielessä on 15 sijamuotoa. On suorastaan nautinnollista tarkkailla ulkomaalaisten reaktioita, kun heille kertoo, mikä on suomen kielen pisin
sana ja että suomen kielessä lauseen ”I wonder if we
should drive around aimlessly” voi ilmaista yhdellä
sanalla; ajelisimmekohan.
Miten kauniisti suomen kielen pehmeät sanat ja ilmaukset vokaaleineen soljuvat. Testaa vaikka itse;
”alavilla mailla hallan vaara” tai ”aja hiljaa sillalla”.
Sanojen todellinen vahvuus ja merkitys on säilynyt, toisin kuin esimerkiksi englannissa. Englanniksi
rakkautta jaetaan hyvin avokätisesti ympäriinsä;
rakastetaan pizzaa, viimeisintä pop-hittiä ja kaverin
paitaa. Suomeksi tulee harvemmin puhuttua rakastamisesta, vaan käytetään mieluummin sanaa tykätä.
Tästä voidaankin tulla siihen tulokseen, että suomen
kiusallisuus nostaa kynnystä puhua tunteista, mutta
kun vaikkapa rakkaudesta puhutaan, sitä todella tarkoitetaan.

Teksti: Veera Kiiskilä

Kuvitus: Jessica Leskinen

Suomi 100
P*RKELE
SUOMI!

- Nyt sitä saa ja pitääkin juhlia

Ei tule varmaan kenellekään yllätyksenä, että on
maamme juhlavuosi. ”Yli pursuaa jo”, olen kuullut sanottavan. ”Ei jaksais enää”. Suomi sata-sloganista on
tullut melkeinpä jo sitä itseäänkin suurempi lausahdus, jonka tokaistessaan selittää itse asiassa ihan kaiken mitä maassamme tapahtuu. Tässäkin lehdessä on
nyt jo niin paljon SUOMI 100-juttua, että vain rehtorin venyvät aamupuheenvuorot ovat puuduttavampia.
Tai ainakin näin tuntuu olevan pakko ajatella.

Huomatakseni en kuitenkaan ollut ainoa, jota juhlavuotemme innosti. Syksyn lakkiaisjuhlissa oli kuulemma nähty Suomi100-lakki. Voisin hyvin hankkia
samanlaisen omiin lakkiaisiini. En näe mitään häpeiltävää kansamme itsenäisyydessä - se on olennainen osa
identiteettiäni. Lieneekö pelkästään suomalainen luonteenpiirre, että liian ison numeron tekemistä itsestään
häpeillään? Pitää muistaa, että muualla maailmassa
tällaista merkkipäivää olisi juhlittu paljon riehakkaammin. Ollaan maastamme ja juuristamme ylpeitä.

Suomessa tavallinen kansa pyyhki kotiruuan jälkeen
suunsa sinivalkoiseen servettiin ja katsoo telkkarista Linnanjuhlia. Linnassa ”eliitti” syö ja juo hyvin ja
tanssii. Siksi tavallaan ymmärrän Helsingin kaduilla
marssineet lukuisat mielenosoitukset, joista on muodostunut jo perinnekin vastustamaan eriarvoistumista.
Se on merkki siitä, että maassamme ei ehkä olekaan
kaikki kuten pitäisi. Juhlan arvokkuutta ei kuitenkaan
pitäisi häpäistä mellakoimisella tai uusnatsien marssilla. Suomen tulevaisuus pohjautuu nimittäin erilaisten
ihmisten ja kansalaisuuksien yhdessä toimimiseen,
eikä rasismille ole enää sijaa suomalaisuuden käsitTuskin tarvitsee puhua toisen maailmansodan Suoteessä. Meidän kaikkien vastuulla on rakentaa tulevaimen veteraanien ja lottien panostuksesta maamme
suuden Suomi, jossa kaikilla on hyvä olla – siksi välinitsenäisyyden säilyttämisessä. Tai vuoden 1917 tapah- pitämättömyydellä ja häpeilyllä ei ole enää sijaa.
tumista ja ensimmäisen presidenttimme – Lyseonkin käyneen Ståhlbergin – rohkeudesta. Kyllä kaikki
tietävät sen kiitollisuuden, jota meidän pitäisi tuntea,
onhan lapsesta asti aina Tuula Siiran tunneille toitotettu näistä meriiteistä. Mutta. Tunnemmeko me nuoret todella enää maamme historiaa ja sen rakentajia,
vai johtuuko yleinen hieman välinpitämätön ilmapiiri
historian oppikirjojen sivujen selailun tylsyydestä?
Kauan odotettu itsenäisyyspäivä tuli ja meni. Oulun
keskustassa ajelivat hevosrattaat kera sadan vuoden
takaisiin vaatteisiin pukeutuneiden ihmisten. Rakennuksia valaisee sininen valo ympäri maailman.
Ja kyllä - myös siinä vessapaperissa taisi lukea Suomi
100. Mutta toisin kuin jotkut, näen tämän kaiken erittäin mieltä ylentävänä, en suinkaan ärsyttävänä. Olin
myöskin kuulemma ”yltiöisänmaallinen” pukeutuessani juhlaviikolla sinivalkoiseen. Onko todella näin?

Teksti: Jasmin Piipponen
Kuvitus: Veera Kiiskilä

SUOMI!

Suomi 100
KABAREE

En tiedä mitä olin odottanut Lyseon järjestämästä Suomi 100-kabareesta. OSYKin koululla
olin nähnyt yhden näytelmäesityksen, joka oli
loistava lukioikäisten tekemäksi, mutta kyseinen tylypahka onkin tunnettu draamakursseistaan. Ennen kabareeta astuessani Valveen
pimeään saliin ja noustessani portaita odotukseni kasvoivat, sillä paikalla oli paljon katsojia
koulustamme. Tunnelma oli mukavan utuinen,
kuin elokuvateatterisalissa. Istuin alas juuri
parahiksi nauttimaan tunnin esityksestä, kun
täydellinen pimeys laskeutui.

Ohjelmanumerot soljuivat kronologisesti aloittaen jostain 20-luvun jazzista
aina tämän päivän räppi-kulttuuriin.
Teemana oli tietenkin Suomi 100 - itsenäisyytemme vuosikymmenet musiikin
ja tanssin rytmittäminä. Jokainen vuosikymmen eteni stereotypioita vahvasti
hyväksikäyttäen, mutta jostainhan ne
stereotypiatkin ovat syntyneet. Ihmiset
rakastavat stereotypioita, ja niiden avulla
hahmotetaan kokonaisuuksia - enemmän ja vähemmän osuvasti. Läpi käytiin
ainakin ikonisimmat suomalaiset hitit,
bändit ja esimerkiksi 60-70-lukujen hippiaika.

abivuoden tytön tulkinta Laura Närhen
”Mä annan sut pois”-kappaleesta, jonka
aikana notkea tanssijatar esitteli taitojaan. Tunnetut suomi-kappaleet olivat
ideaalisia mukana laulettaviksi, ja yleisö
pääsikin osallistumaan interaktiiviseen
toimintaan ainakin kännyköiden taskulampun avulla. Huolimatta juontajien
kiusallisen käsikirjoitetuista fraaseista
esityksestä jäi kaikin puolin positiivinen
ja isänmaallinen olo. Kuulostipa osallistujillakin olleen hauskaa. Lisää tällaista
Lyseoon!

Reiluun tuntiin oli ahdettu huomattavan
monta esitysnumeroa, jotka kaikki olivat
onnistuneita niin yksilö- kuin ryhmätasolla. Erityisen mahtavan esityksestä teki
nuori mutta taitava saksofonisti, joka
tyylitteli biisin kuin biisin eleganteilla
sävelillään. Tunnelatauksen ja kyyneliä
synnytti kahden

Teksti: Jasmin Piipponen
Kuvitus: Arttu Alasaarela ja
Elmeri Hekkala

Lyseolaiset maailmalla

Euroweek
2018
Uusia tuulia
Euroopasta

22. päivä syyskuuta lentokoneemme laskeutui Wienin lentokentälle. Opettajat Lea
ja Niina, ja opiskelijat Sonja, Karita, Oona,
Jenni, Veera, Nella, Mette ja minä kävelimme pitkin suuren lentokentän käytäviä
arvellen, mitä tuleva viikko mahdollisesti
pitäisi sisällään. Odotellessamme bussikyytiä Unkarin puolelle toiset kokeilivat pikaruokaravintola McDonald’sin antimia, kun
taas toiset kävivät kahvilassa. Kyyti lopultakin saapui, ja meidät ja muutaman muun
maan delegaatiot kuljetettiin Kanizsai
Dorottya Gimnásium -lukiolle. Lukio sijaitsee Szombathelyn pienessä kaupungissa
lähellä Itävallan rajaa. Innokkaat lukiolaiset
ottivat meidät vastaan, ja siitä lähti käyntiin

Seuraavana päivänä, lauantaina, olikin jo
monenmoista ohjelmaa. Opiskelijat kaikista
20:stä maasta olivat kokoontuneet hienoon
elokuvateatteriin. Avausseremonia oli juhlava
pormestarin puheineen kaikkineen. Sitä seurasi lippuparaati, jossa eri maiden edustajaryhmillä oli oman maansa lippu, jota kannettiin ylpeästi marssien orkesterin säestäessä.
Kaupunkia esiteltiin opiskelijoiden järjestämän pienen visan merkeissä. Ryhmissä kierrettiin pisteeltä toiselle ratkoen kaupungin
historiaan liittyviä tehtäviä. Päivän loppuhuipennuksena oli kansainvälinen buffet, jossa
kotimaasta mukana tuodut ruoat laitettiin
omille pöydilleen, ja jokainen sai kierrellä ja
maistella toisten ruokia.

Mikä ihmeen Euroviikko?
Euroweek on vuosittain joissain euromaassa järjestettävä eurooppalaisten nuorten tapaaminen ja sen tarkoituksena on muihin Euroopan
maihin ja niiden kulttuureihin tutustuminen. Tärkeänä tavoitteena
on myös kasvattaa erilaisuudelle avoimia nuoria ja nostattaa eurooppalaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Euroviikon myötä voi solmia
uusia kansainvälisiä ystävyyssuhteita ja päästä näkemään Euroopan
tarjoamia mahdollisuuksia. Euroviikkoon kuuluvat myös ajankohtaiset
keskustelut tärkeistä aiheista, kansainvälinen brainstorming sekä tietysti oman kulttuurin esitteleminen.
Euroweek 2017 järjestettiin Unkarissa ja vuonna 2018 tapahtumapaikkana on Belgia. Kansainvälisestä yhteistyöstä kiinnostunut lyseolainen;
hae mukaan 2018 Euroviikolle, haku on käynnissä 15.12. asti.

Sunnuntaina järjestettiin ohjelmanumero,
jota kaikki varmasti jännittivät hieman. Kaikki
opiskelijat olivat ennen matkalle lähtöä harjoitelleet pienen esityksen: näytelmän, tanssi- tai
musiikkiesityksen. Meillä Suomen edustajilla
oli valmisteltuna näytelmä Lallin legendasta.
Legenda itsessään on aika raaka ja traaginen,
mutta esitimme sen reippaasti artikuloiden,
jolloin siitä tuli suhteellisen humoristinenkin.
Lallin riemuvoitto piispa Henrikin taposta vähintäänkin huvitti kaikkia.
Maanantaina oli jokaisen opiskelijan oman
valinnan mukaisesti joko urheilua tai kuorossa laulamista. Myös keskusteltiin ryhmissä
ajankohtaisista aiheista, kuten koulukiusaamisesta ja sukupolvien välisestä kuilusta. Ongelmiin kehiteltiin ratkaisuja, jotka sitten esiteltiin kaikille.

Tiistaina oli koko päivän pituinen reissu Budapestiin. Budapestissä kiersimme paikoissa busseilla, ja matkaoppaat kertoivat meille kaupungin historiasta. Päivän päätteeksi
meille suotiin jonkun verran vapaa-aikaa,
jolloin saimme vihdoinkin tuhlata rahojamme. (Unkarilaiset olivat niin vieraanvaraisia,
ettei rahaa tullut juuri laisinkaan käytettyä
muulloin matkan aikana.)
Keskiviikkona matkasimme bussilla katsomaan Itävallan ja Unkarin rajan kohtaa, jossa rautaesiripun murtuminen oli alkanut.
Kävimme myös upeassa Eszterházan palatsissa ja laivaretkellä. Illalla oli illallinen, jonka jälkeen opiskelijat menivät paikalliselle
klubille juhlimaan. Juhliminen jouduttiin
tosin lopettamaan suunniteltua aikaisemmin erinäisistä syistä.

Torstaina alkoi osittain haikea, osittain odotettukin kotimatka. Tutustumiimme ihmisiin tulee kuitenkin edelleen pidettyä yhteyttä sosiaalisen median välityksellä.
Matka kokonaisuudessaan avarsi varmasti monen käsitystä Euroopasta, ja tietyllä
tapaa ajatus siitä, että me nuoret olemme tulevaisuudessa yhteiskunnallisten ongelmien ratkojia, konkretisoitui.
Teksti: Mandi Lehto ja Veera Kiiskilä
Kuvitus: Karita Kuismi ja Mandi Lehto

Lyseolaiset maailmalla

Brysseli 2017

1. Päivä

Lento Oulusta Helsinkiin kello 6 aamulla. Yöunia takana reilut 3 tuntia. Koneissa
kaikki yrittävät saada unta. Edessämme aukeaa Brysseli ennen kello kymmentä
paikallista aikaa. Päivä menee paikkoihin tutustumisessa ja hotelli Pantoneen asettumisessa. Jokainen etsi oman porukkansa kanssa ruokapaikan, ja tästä lähtien
kaikki vaeltelivat omissa kuppikunnissaan. Illalliselle menimme kuitenkin yhdessä
porukalla El Turco-nimiseen ravintolaan - siellä meitä emännöi ja jututti europarlamentaarikko Heidi Hautala. Ruoka maittoi kaikille ja Hautalan kanssa keskusteleminen oli mielenkiintoista.

2. Päivä

Aamuseitsemäksi kaavailtu lähtö Euroopan parlamenttiin venähti hieman parin
nukkumatin ansiosta, mutta byrokratian ja turvatarkastuksien jälkeen pääsimme
parlamenttiin sisälle ilman kummempaa häslinkiä. Meille parlamentin toimintaa
esitteli siellä työskentelevä entinen lyseolainen, jonka jälkeen siirryimme lehterille
seuraamaan parlamentin täysistuntoa - huolimatta melkoisen vajavaisesta salista.
Tapasimme vielä toisen suomalaisen mepin, Anneli Jäätteenmäen.
Osa porukasta lähti opettajien kanssa Euroopan historian museoon, joka eteni
aina antiikin ajoista natsi-Saksan kautta EU:n perustamiseen. Loppupäivä meni
ilmeisesti enemmän ja vähemmän kaikilla shoppaillessa belgialaista suklaata, vaatteita ja matkamuistoja. Saattoivatpa jotkut maistaa kuuluisia oluitakin, mutta siitä
ei puhuta. Illalla kaikki olivat väsyneitä univelan kasaannuttua jo varsin huomattavaksi.
Tämänvuotinen reissu Brysseliin oli rahoituspuoleltaan erinomainen, joskin
käytännön toteutukseltaan hivenen kaaosmainen, mutta silti kokemisen arvoinen. Vietimme neljä lähes kokonaista päivää Belgian ja samalla Euroopan
pääkaupungissa, yhtenä päivänä vierailimme keskiaikaisessa Bruggessä. Matka
sujui hauskasti ja tapaturmilta vältyttiin. Opettajina mukaan lähtivät perinteisesti Tuula Siira sekä Marija Pecova-Kesäläinen, jotka kierrättivät meidät mm. läpi
Euroopan parlamentin ja komission sekä Brysselin kaupunginosien halki.

3. Päivä

Eräs nimeltä mainitsematon ansioitunut IB:n opiskelija onnistui suhteidensa avulla
järjestämään ryhmällemme käynnin Euroopan komissioon. Itse Jyrki Kataista
emme päässeet tapaamaan, mutta hänen avustajansa kertoi meille työstään ja
komission toiminnasta. Sen jälkeen kiiruhdimme juna-asemalle ja Bruggen kaupunkiin.
Brugge oli valtavan kaunis keskiaikaisine kirkkoineen, linnoineen ja aukioineen.
Saimme muutaman tunnin siellä vapaata aikaa, jolloin kaikkien piti tutustua johonkin keskiaikaiseen kohteeseen, ruokkia itsensä ja palata takaisin tapaamispaikalle. Kävin kavereideni kanssa ilmeisesti jo 1000-luvulla rakennetussa valtavassa
katolisessa katedraalissa, joka sai huomaamaan oman pienuutensa. Palasimme
Brysseliin illemmalla ja porukat etsivät jälleen omat ruoka- ja juomapaikkansa ennen palaamista hotellille. Perjantairiennoista ei sen enempää.

4. Päivä

Viimeinen päivä Brysselissä. Outoa, tuntui, että vastahan olimme tulleet. Kaikki
nukkuivat pitkään ja tulivat aamiaiselle vasta kymmenen ja yhdentoista välissä. Hotellin aamiaisesta muuten sanottava että erinomainen tarjonta ja ystävällinen henkilökunta! Vähän parempien yöunien jälkeen meillä oli vielä iltapäivä aikaa ennen
kuljetusta lentokentälle ja Suomeen. Kaikki pääsivät onneksi perille Ouluun asti,
vaikka lippujen kanssa meinasi olla häikkää kentällä. Matka oli varmasti kaikkien
mielestä antoisa ja sen aikana solmittiin uusia ystävyyssuhteita sekä syvennettiin
vanhoja.
Suosittelen siis kaikille Lyseossa vielä jatkaville Brysselin reissua jos vain mahdollista! Se on liittyy yleensä Yh10-kurssiin, mutta tänä vuona kyseisen kurssin
käyminen ei ollut pakollista. (Brysselissä käynnistä saa myös ilmeisesti kurssimerkinnän erikseen!) Kokemuksena se on sellainen, jota ei helposti unohda ja
jolla voi kehuskella vielä pitkään. Metrolla matkustaminen, basaarien ja pikkukatujen vilske, keskiaikaiset rakennukset modernien varjoissa, EU:n toimintaan tutustuminen, kerjäläiset ja belgialainen suklaa sekä vohvelit jättivät pysyvän merkkinsä
minuun.

Teksti: Jasmin Piipponen
Kuvitus: Johannes Putula

Lyseolaiset maailmalla

Ja niin minä läksin syyslomaksi Italiaan, ystäväni ja hänen
vanhempiensa kanssa. Lentoliput olivat Helsinki-Venetsia
väliä, joten edestakainen kahdeksan tunnin automatka
kuului asiaan. Lähdimme matkaan jo perjantaina kesken
koulupäivän, valitettavasti suureksi murheekseni jouduin
olemaan kallisarvoisen ja opettavaisen matematiikan tunnin pois.
Yövyimme Tampereella Mango -nimisessä hotellissa.
Vaikka hotelli taisi olla rakennettu vanhoihin kerrostalotiloihin, antoi se lopuksi oikein hyvän vaikutelman. Lauantaina, sukulaiset ja muut pakolliset tuttavat nähtyämme
seikkailimme Helsingin kauppakeskuksissa ennen lentoa.
Milloinkohan vaatekauppa NewYorker rantautuu Ouluun?
Sitä on kovasti toivottu.
Venetsiaan saavuimme myöhään illalla. Koko tulevan reissun ajan yövyimme kolmen tähden Hotel Ducalessa, joka
sijaitsi neljän vilkkaan tien risteyksessä Favarossa. Hotellihuoneemme alakerran baarissa raikuivat ensimmäisinä
iltoina kannustushuudot, kun siellä seurattiin jalkapalloa
TV:stä.
Lähdimme sunnuntaina aamupäivästä itse Venetsiaan.

Venetsia (ital. Venezia, veneton kielellä Venesia) on
Veneton alueen ja Venetsian metropolikaupungin
pääkaupunki.

Venetsia,

Veneto ja

Verona

Yhteinen päätepysäkki busseille ja raitiovaunulle oli heti
Ponte della Libertan jälkeen saaren länsipuolella. Muita autoteitä Venetsiassa ei ollut: vain kanavia veneille, sekä leveämpiä ja kapeampia kävelykatuja korkeiden rakennusten
lomassa. Siltoja Venetsiassa on Wikipedian mukaan 354!
Kuljimme vesibusseilla kanaaleissa – ja nehän toimivat melkein kuten Oulun joukkoliikenteen bussit. Pitää tietää vain
reitti, piipauttaa ostettu kortti laitteessa ja bussin saavuttua
pysäkille nousta kyytiin. Istuma- ja seisomapaikkoja oli
sisätilassa ja ulkopuolella. Jäädä saattoi pois millä tahansa
pysäkillä. Tosin, venekyyti oli moottorin puolesta meluisampaa perus linja-autolla mentäessä…

Venetsian vesi oli eksoottisen sinivihreää, mutta sameaa.
Veneliikenne vaikutti lähes yhtä vilkkaalta kuin tavallisella ajotiellä. Oli vesibusseja, isompia ja pienempiä
moottoriveneitä, sekä gondoleja, joiden kuljettajat puikkelehtivat erittäin taidokkaasti mutta rauhallisesti muun
kuhinan välissä.

Talot siellä kelluvat puisten tukkien päällä. Wiki
pedian mukaan tukkeja hoidetaan ruiskuttamalla
niihin jonkinlaista mikrobeja tappavaa ainetta
lahoamisen estämiseksi, mutta on silti ajateltu,
että Venetsia vajoaa hitaasti mereen, 1,6–2,3 mm
vuodessa. Joidenkin tietojen mukaan vajoaminen
on ehkä saatu pysäytettyä.
Vaikka Venetsia on myös kuuluisa kanaalien
aiheuttamista tuoksuelämyksistään, levän ja mädän
kananmunan lemuun törmäsimme vain pari kertaa, sää
oli nimittäin sen verran viileä.
Venetsian turistikaupat ovat karnevaalimaskeineen erittäin kauniita ja värikkäitä! Muutaman kaupan edustalle oli jätetty mustaviittainen ja hattupäinen nukke,
päässään ruttonaamari, mikä sai selkäpiin karminaan.
Ihan kuin peruskoulun historiankirjan kuva olisi herännyt eloon.
Kävimme tietysti kaikkein kuuluisimmissa turistipaikoissa: Piazza San Marcolla ja Dogen palatsissa. Yhden
kerran, palatsin edessä jonottaessani, näin valtavan risteilyaluksen lähestyvän laituripaikkaa, pienten veneiden
lomassa… Se oli todella outoa, ihan kuin Tallink Silja
Line olisi eksynyt reitiltään.
Venetsiassa oli ilmeisesti jokin maraton käynnissä, sillä
niin kävely- kuin autoteiltä oli rajattu tila juoksijoille,
jotka oli varustettu numerokyltein niin kuin juoksukilpailussa on tapana. Juoksureitti alkoi jostain mantereelta,
ja jatkui yhä Ponte della Liberten jälkeen kauas Venetsiaan, lävitse Piazza San Marcon. Kun ensin tulimme
aukiolle, oli matalimpiin kohtiin kerääntynyt suuria
vesilätäköitä. Käytyämme museossa ja Dogen palatsissa
lätäköt olivat hävinneet. Wikipedian mukaan Venetsiassa
tulvii nykyään yli 60 kertaa vuodessa.

Maanantaina menimme Muranon saarelle. Saari on ilmeisesti tunnettu lasitaiteestaan, sillä Lasista oli taiteiltu
mitä hienompia ja erikoisempia eläimiä, ihmisiä, koristeita ja koruja. Lasiesinekauppoja oli lukemattomia.
Jonkin aikaa etsittyämme löysimme myös paikan, jossa
turistit näkivät ohimennen lasinpuhallusta.
Kauniina ja aurinkoisena tiistaiaamuna kävimme gondoliajelulla Venetsiassa. Hinnan puolesta ehkä yksi kyyti
per lifetime riitti minulle.
Menimme Lidon saarelle, jossa sentään oli autoliikennettä. Kävelimme rannalla, josta keräilimme runsain
määrin simpukoita – ja rapujen saksia… Rannalla oli
todella lämmin, ja latasimmekin itsemme täyteen auringon tuottamaa valo- ja lämpöenergiaa ynnä säteily,
ihan vain kaamoksen varalle. Ihmisiä ei ollut kuin muutamia.
Ei varsinaisia suunnitelmia keskiviikoksi, sillä emme
saaneet täksi päiväksi junalippuja Veronaan. Kävimme
shoppailemassa Venetsian metropolikaupungin eri
alueilla.
Torstaina lähdimme junalla Veronaan. Veronassa
kävimme katsomassa heti Rooman Colosseumin jälkeen maailman toiseksi suurinta amfiteatteria, Arenaa,
jossa on järjestetty oopperajuhlia vuodesta 1913 lähtien.
Kävimme piirtokirjoitusten museossa, ja ruokailun
jälkeen lähdimme katsomaan Julian parveketta (Casa
di Giulietta). Julian kullanvärinen patsas seisoi pienellä sisäpihalla parvekkeen alla – joka oli remontissa.
Näimme siis parvekkeesta vain kuvan kankaalla, jolla
peitettiin varsinainen remontti. Sitten lähdimme ei niin
suositulle Roomeon talolle (Casa di Romeo), jonka portin seinämät olivat myös nimien, sydämien ja muiden
tussailujen peittämät.
uudestaan!

Kävimme yhdessä kuuluisimmista renessanssipuutarhoista, Giardino Giustilla. Puutarhassa oli lähteitä, joissa
ui oransseja karppeja sekä kilpikonnia. Siellä oli pieni
labyrintti, patsaat olivat kauniita, ja ehdin aivan liian
myöhään käydä vielä puutarhan yläosissa, jossa näin
pienen temppelin, luolamaiset kallionseinämät, ja tornin,
jonne olisin halunnut ehtiä kavuta. Näkymät olivat upeat,
ne levittäytyivät Veronan ylle. Pääsymaksuun olisi kuulunut myös käynti palatsissa, mutta meille tuli liian kiire
vielä loppupäivän ohjelmaa ajatellen, joten jouduimme
poistumaan puutarhasta aivan liian pian. Rakastuin paikkaan, haluaisin niin kovasti käydä siellä uudestaan!
Lähdimme taksilla SeaLifeen. Matkalla näimme lukuisia
viinitarhoja, italialaista maaseutua, sekä Alppien huippuja kaukaisuudessa. Kallis taksimatka päättyi pettymykseen, kun SeaLife olikin suljettu juuri sinä päivänä.
Jouduimme tappamaan aikaa yli neljä tuntia Gardajärven
läheisyydessä kuvaamalla lokkeja, nokikanoja, sorsia
ja silkkiuikkuja. Shoppailimme, kävimme turistien
krääsäkaupoissa… ja söimme. Jälleen, totta kai. Suomen
talven selviää parhaiten reilulla rasvakerroksella.

Perjantaina päätimme käydä Lido di Jesolon SeaLifessa. Eikä missään turistin sielua, saimme nauttia kaloista sun
muista ilman ipanoiden kikatusta – ainakin melkein. SeaLifessa hienoin juttu oli valtavankokoinen jättiläiskilpikonna,
joka ui yläpuolellamme haiden ja rauskujen lomassa. Siellä tuli taas mieleeni, että olisi mahtavaa joskus uida haiden
kanssa, sillä en aina nauti nähdessäni eläimiä kaltereiden tai lasien takana.
Lauantaina sää tuntui jo paljon viileämmältä. Ennen lentoa oli meillä runsaasti aikaa, joten lähdimme Venetsiaan
viimeisen kerran. Turisteja vyöryi yhä siellä matkalaukkuineen pitkin katuja. Kävimme vesibussilla kauniissa ja todella
valokuvauksellisessa puistossa. Suuret syksyn lehdet leijuivat tauotta alas valtavista lehtipuista, jotka reunustivat kävelykatuja. Syvemmällä puistossa lapset leikkivät ja ihmiset kouluttivat koiriaan.
Italiassa rakastan juuri sitä, miten vanhat patsaat ja antiikin aika näkyvät modernin elämän taustalla. Nykyaika ja
historia eivät tunnu täysin sulautuvan yhteen, ainakaan minun mielestäni, mutta juuri siksi se antaa erittäin mielenkiintoisen kontrastin kulttuuriympäristössä.
Helsingin hotelliyön jälkeen sunnuntaipäivän ratoksi ajelimme takaisin Ouluun. Kun perillä nousin autosta upoten
hankeen, melkein luulin saapuneeni Siperiaan.

Lähdin kaverini kanssa vielä kävelemään pitkin katuja
ennen junamatkaa. Löysimme muutamia kulkukissoja,
joita seurasimme aina niin pitkälle kuin pystyimme. Ylitimme myös vilkkaan autotien, ja pääsimme joen varrelle
sillan alle. Vedessä uiskenteli pari sorsaa ja joutsenta,
joita eräs mies yritti syöttää kädestä. Saimme ihania
valokuvia illan hämärtyessä nopeasti. Silloin yhtäkkiä läjä
lapsia souti kilpaa sillalle, kukin omassa kanootissaan.
Ilma oli viileä ja sumuinen, mutta ulkomaanmatkalla
on varauduttava aina mahdollisiin yllätyksiin ja pettymyksiin. Minua haittasi vain puutarhakäynnin lyhyisyys,
sillä Verona oli keskustan seudultaan todella kaunista
siltoineen ja mäkineen. Lopulta pääsimme junaan ja
takaisin hotelliin nukkumaan.

Teksti: Jessica Leskinen
Kuvitus: Nemo Karjalainen
Lähteet: Wikipedia (Venetsia)

Thoughts everyone had while watching

Game of Thrones

season seven finale

Game of Thrones, that one show that can delight,
disgust, shock and overwhelm, all at the same
time. The grand finale of the seventh season that
dropped jaws and made viewers scream, aired on
the 28th of August. All the questions that the final
episode excited, will unfortunately haunt us for an
undefined time, since the exact date of eight season airing is still open. Some estimates say that it’ll
take about one to two years (still wondering how
I can cope with waiting for two years). But since
we have more than enough time, let us cast our
thoughts back to the season seven finale and the
thoughts everyone probably had while watching it.

Everyone will die.
Can someone please calculate the probabilities
of anyone surviving alive.
*trying not to feel too disgusted by Daenerys
and Jon, because they are just too cute together*
I should totally dress up as Daenerys for Penkkarit!
You had it coming Little Finger. You had it coming.
The relationship between Sansa and Arya.
Nothing to add here.
But everyone else is probably dressing up as
Dany as well…
DID I JUST SEE SOMETHING BETWEEN JAMIE
AND BRIENNE?!?!??
*lots of wondering which one of your favorite
characters will die before the episode ends*
(Basically a one sentence summary of Game of
Thrones.)
WHY DID I EVER START WATCHING THIS STUPID
SHOW?
WAIT, NO. I TAKE THAT BACK, I LOVE GAME OF
THRONES.
What do the White Walkers actually want? Like,
I do not believe that George R.R. Martin would
ever create just plain murderous and one-dimensional villains, which the White Walkers currently
seem to be… *deep thinking and pondering*
WHY IS CERCEI SUCH A STUPID CRANBERRY
F*CKNUT?!?

lCould someone please explain why season seven magically has only seven episodes, whereas
all the other seasons had ten? GIVE ME THE TREE
MISSING EPISODES RIGHT NOW OR SOMEONE
WILL DIE.
GEORGE R.R. MARTIN, I AM ETERNALLY ENRAGED
BY ALL OF THIS!
But on the other hand, I love you as well… This is
very confusing.
EVERYONE WILL ACTUALLY DIE.
WHERE ARE THE CALCULATIONS, I NEED SOME
CONSOLATION!
*sees the calculations* Well that isn’t consoling
at all.
*anxiously glancing at the clock, fully aware how
little of the episode is left and how many unresolved issues there are*
NO NO NO NO NO, IT’S NOT OKAY TO END THE
FINAL EPISODE LIKE THAT!
*even more anxiously trying to dig out the exact
date of the airing of season eight*
*finally finding out that it’ll take at least a year
and mentally collapsing*

And all this ending at staring into nothingness and feeling the black hole left
by Game of Thrones expanding in your
chest. Watching tv-series sure is lovely
and relaxing.

That wolf skin on Jon’s shoulders doesn’t look
like an Ikea rug.
Even though it is, at least in some of the episodes.
Thank goodness for Jamie being reasonable.
*sobbing for poor Viserion*

Text: Veera Kiiskilä
Illustration: Anton Juntunen
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Viimeiset sanat
”Tärkeimmät asiat ensin: Kuka katsoi Game of
Thronesin 7. kauden viimeisen jakson?”
Maria Alve matematiikan tunnin alussa
“Minun kurssini eivät ala ilman afrikkalaista
musiikkia.”
”Huhuu! Idols alkaa…”
Rehtori Mika Aalto aloittaessaan YO-infoa
“Oon ihan aktiivisesti unohtanu kuinka tyhmiä nämä
kysymykset on”
“Nätti tyttö saa nyt odottaa. Nättejä tyttöjä
ei saa aina kun haluaa”
Anne-Maj puhuu viisauden sanoja

”Jos ei ole keinoja, niin ota konstit käyttöön.”
Biologian oivalluksia
”Lupskvamperfekti”

“Mikä on tämä yleisökato? Pitääkö minun lähteä hakemaan porukkaa pallonuijan kanssa?”
Suomen varhaishistorian kurssin aamutunnilla kuultua
“Kahdeksikko tai prinssinakin pätkiä, miten
sen haluaakin ajatella”
Harri Kinnunen
”Kannattaa pitää varansa, ihmiset harrastaa
omakätistä verottamista muiden taskuista.”
Eräs opettaja Rooman-reissusta

“-- ja siis Jumala, eli YTL, --”
Mirjami Berg
”Ihmisen elämänkaari: vauva – taapero – teini –
ihminen”
“Mitä ihmettä? Onko se Kim Jon-ung?”
Tuula Siira aamunavausmusiikkien alkaessa kesken Pohjois-Koreasta keskustelemisen
”Ollaan kohta enemmän myöhässä kuin VR”
Kun kurssin aikataulusta on vaikea pitää kiinni
“Olin ihan samanlainen juntti ku teki ootte”
Lea Pesonen
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Instagram: @lyseonveitikka

