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Aika aloittaa uusi vuosi. 
Vietettyämme lukiossa jo melkein 

kolme vuotta on mielestämme 
aiheellista sanoa, että olemme nähneet 
lähes kaiken mitä lukiolaisena voi 
nähdä. Tietenkin abien edessä ovat 
vielä niin viimeiset rutistukset kuin 
irroittelutkin. Näin abivuonna lukiota 
on helpompi tarkastella jo hieman 
isompana kokonaisuutena. Voitaisiin 
puhua lukiolaisen elämän kiertokulusta. 
Samat vaiheet toistuvat joka vuosi, 
mutta itse elämme kyseiset hetket vain 
kerran.

Viime vuoden aikana tapahtui monia 
muutoksia, joilla on ja tulee olemaan 

niin globaaleja vaikutuksia kuin myös 
suoria vaikutuksia meihin lukiolaisiin. 
Esimerkiksi uuden opetussuunnitelman 
mukana tulevat sähköiset 
ylioppilaskirjoitukset arveluttavat kuin 
myös inspiroivat toimitustamme. 
Maailmalla on kohistu Yhdysvaltojen 
presidentinvaaleista ja EU:n 
tulevaisuudesta. Toisaalta lukiolaisen 
arki rullaa samanlaisena eteenpäin; 
keväällä ovat edessä kirjoitukset, 
wanhojen tanssit ja penkkarit, niin kuin 
joka vuosi aiemminkin.

Pääkirjoitus
Koska olemme opiskelijakunnan 

lehti, osa jutuista liittyy vahvasti 
näihin tuttuihin ja turvallisiin aiheisiin, 
mutta muutosten tuulten puhaltaessa 
meidänkin olemassaolomme 
muokkaa todellisuutta ja toivottavasti 
myös avaa uusia ikkunoita teidän 
ajatuksiinne. Veitikan tyylin mukaan 
olemme keränneet lehteen niin kaikkia 
lukiolaisia koskettavia päivän polttavia 
puheenaiheita, kuin toimittajiemmekin 
omia mietteitä elämästä.   

Yksi asia ei kuitenkaan ole muuttunut: 
Veitikan toimituksen keski-ikä 

kasvaa hälyttävää tahtia. Seuraavana 
nimittäin juhlitaan lukiouran päättäviä 
abeja ja koulun vanhimpien paikalle 
nousevia kakkosluokkalaisia, jälleen 
kerran!

 Tämän pääkirjoituksen myötä 
haluamme toivottaa antoisaa 

kevättä, opiskeluiloa ja elämänhalua.

 

Anton Juntunen



kuva Niko Savola
teksti Idalotta Nousiainen

Veittenterä

Pokemon Go
Ihmisiä tippui jokeen ja jäi auton alle. Tähän peliin ei voi olla 
jäämättä koukkuun! Onneksi pakkaset tuli ja lapset siirtyivät 
sisäleikkeihin. Ja muuthan tätä eivät pelanneetkaan – tai ainakaan 
eivät myönnä pelanneensa. 

TamPereen meTro!
Sehän ei meitä kosketa, mutta WAU! Edistyksellistä. Päätöksiä. 
Toimintaa?

Poweria jonoTTamiseen 
Uusi elektroniikkaliike Power avasi ovensa kaakkurissa maanantaina 
14.11. Jaossa ei ollut edes ilmaisia ämpäreitä, mutta ensimmäiset 
olivat paikalla telttoineen jo sunnuntai-iltana. 

N Ä I N  Mika Aaltoa lainatakseni: muistakaa että ette valmistu, 
ellei kurssit ole suoritettuna huhtikuun loppuun mennessä. Edes 
telttailu lyseon pihalla kuin Cheekin konserttia odottaisi ei auta. 
ETTE VALMISTU!!!!

kun DonalD TrumPin vaalivoiTTo ei 
vielä olluT TarPeeksi, valTio PääTTi 
PienenTää oPinToTukea. 
Hauskaa opiskelijaelämää, toivottavasti tykkäätte tonnikalasta ja 
makaronista. 

DonalD TrumP.
Ei lisättävää.

The irish FesTival oF oulu 
Irkkumusiikkia Oulun täydeltä. Tapahtuma järjestettiin jo 11. 
kerran. Musiikin ohella sai tehdä kaikkea tanssista tarinan 
kerronnan kuunteluun. Lehden toimitus kävi paikan päällä. Lue 
kokemuksista s…. insert page number here

miTä nuoreT eDellä siTä vanhaT 
Perässä 
vai miten se menikään. Lyseon Veitikasta mallia ottaen myös 
opettajat ovat laittaneet Instagram -tilin pystyyn. Vähän 
aktiivisemman tosin. Congrats.

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

ilmiöihin ja tapahtumiin.



Vuosi 2017 on itsenäis-
en suomen juhlavuosi. 

Kansalaisten päänmenoksi on 
suunniteltu vaikka ja mitä - jopa 
passin saa ensi vuonna varustet-
tuna laulujoutsenella ja Eino 
Leinon runolla. Todennäköis-
esti sen oppii ulkoa odotelles-
sa seuraavaa Finnairin lentoa 
Gran Canarialle myöhästyttyään 
edelliseltä - Kiitos VR:n. Oikeas-
taan aika fiksu veto rauhoit-
taa suomalaisten mielet 
runoilla, revontulilla ja lumi-
hiutaleilla. Ehkä näin ehkäistään 
myös maahanmuuttovastaisu-
uden aiheuttamaa aggressiota. 
 Y L P E Y S  - se on jotain, 
mitä tuleva vuosi saa meidät 
tuntemaan.Eihän kotimaa joka 
vuosi tätä pyöreitä ja satakin 

Suomi100
- sata mitä?

vuotta vain kerran! Ilmassa siis 
todenteolla on juhlahumua. 
Vuoden kohokohtana voidaan 
pitää linnanjuhlia, joihin on 
kutsuttu pohjoismaiden arvo-
valtaisimmat päättäjät. Oma 
vuoteni tietysti huipentuu juuri 
itsenäisyyspäivän kynnyksellä 
järjestettäviin teemabileisiin (lue: 
ylioppilasjuhlat). Valkoinen lakki 
ja sininen mekko – oi isänmaa. 
 M U T T A  mikä todella 
onkaan kaiken juhlahömpö-
tyksen takana? Tässä hommas-
sa liikkuu isot rahat, just sayin’. 
Jo pelkästään Oulun kaupunki 
jakaa juhlavuoden hankkeisiin 
47 000 euroa ja Pohjois-Pohjan-
maan liitto lähes saman verran. 
Ja eikun pöytä koreaksi vaan! 
Niin siis kenen pöytä? Ymmär-

rän toki ylpey-
den tuoman 
humun, mutta 
for real; jär-
ki käteen ja 
jäitä hattuun! 
O p i s k e l i j a t 
saavat ainak-
in syödä kau-
rapuuroa, eikä 
vain aamui-
sin. Työttömiä 
meiltä löytyy riesaksi asti, vaikka 
työvoimapula on huutava. Muis-
takaahan tulevat ylioppilaatkin 
ilmoittautua heti työttömäksi 
työnhakijaksi valmistauduttu-
anne. Leikkauksia tehdään jat-
kuvasti, mutta kulttuuria ei il-
meisesti voi mitata rahassa.
 M I T Ä  jos Suomi100 
saisikin uuden haasteen - sata 
uutta työpaikkaa joka päivä! 
Kuulostaa utooppiselta, mut-
ta numeroina se tarkoittaisi 
jokaisen yrityksen palkkaavan 
yhden uuden työntekijän vuo-
dessa. Ennen vuoden 2017 lop-
pua jokainen Suomen 217 000 
työttömästä (22.11.2016) olisi 
saanut työpaikan, eikä kaikki 

363 587 yksityisestä yrittäjästä 
olisi edes saanut uutta työvo-
imaa työttömistä. Eikä tähän ole 
laskettu mukaan valtion, kau-
punkien ja kuntien tarjoamia 
työpaikkoja - se ei kuitenkaan 
taida järin suuri menetys olla. 

P A L J O N K O H A N  omiin 
juhliini muuten irtoaisi näistä 

hankerahoista.

lähteet
www.findikaattori.fi

www.tilastokeskus.fi/tup/suoluk/
suoluk_yritykset.html

kirjoittaja 
Idalotta Nousiainen, abiturientti



Anton Juntunen



Sodankylän 
elokuvafestivaaleilla

Joka vuosi kesäkuun puolivälissä 
Suomen elokuvanörtit ja asiaan 

vähän vähemmän vihkiytyneet kokoon-
tuvat Sodankylän elokuvafestivaaleille. 
Kyseessä on viisipäiväinen festivaali, 
jossa elokuvat pyörivät vuorokauden 
ympäri (ymmärtääkseni kyseessä on 
maailman ainoa leffafestivaali, joka te-
kee näin). Minunlaisilleni leffanörtille 
kyseessä on taivaaseen pääsyyn verrat-
tava tapahtuma.
 O L I N  tänä vuonna ensimmäistä 
kertaa tällä legendaarisella festivaal-
illa, tai oikeastaan millään festivaalilla 
vuosien unelmoinnista huolimatta. 
Neljän ja puolen päivän aikana päädyin 
katsoneeksi 19 elokuvaa (ja minua yhä 
harmittaa, etten päässyt pariin eloku-
vaan lisää). Tämä siis tarkoittaa sitä, 
että kun en nukkunut, olin katsomassa 
elokuvaa. 



kuin taikaiskusta alueen baarit 
täyttyivät samaan aikaan ja kai-
kenlainen mainoskrääsä myi. 
Luulen, että monet tulevat fes-
tivaalille kokemaan "Sodankylä-
kokemuksen". He käyvät kat-
somassa pari leffaa, tapaavat 
kavereita, juovat melko paljon, 
ostavat festivaalia mainostavan 
t-paidan ja kertovat jälkeenpäin 
kaikille: "Minä kävin Sodankylän 
festivaaleilla". 

Vasemmalle puolelle kuva 2: jono 
seuraavassa kappaleessa mainitta-

vaan Julietaan 

Toinen särö alkoi muodostua 
vasta paljon festivaalin lop-
pumisen jälkeen. Opin festivaal-
in jälkeisten kuukausien aikana, 
että menestys Sodankylässä ei 
merkitse yhtään mitään festi-
vaalin ulkopuolella. Esimerkiksi 
1500-paikkaisen salin aivan 
täyteen vetäneen, Almodóva-
rin uusimman, Julietan näytös 
toisella katsomiskerrallani 
kaksi kuukautta myöhemmin 

Starissa oli myös melko 
täynnä. Toisaalta taas 
150-paikkaisen salin 
täyteen vetänyt ja yleisön 
vuolaasti ylistämä (kuu-
lin esimerkiksi termiä 
"vuoden paras elokuva" 
käytettävän), mutta kol-
me kuukautta myöhem-
min Finnkinolla olin ainoa 
katsoja koko salissa. 

Kyseessä on kuiten-
kin elämäni tähän asti 
parhaat 5 päivää. Ky-
seessä on Suomen tasol-
la elokuvan laajin runsau-
densarvi. Odotan jo ensi 
vuotta.

kirjoittaja Pyry Silomaa

J A  kyseessä olivat suurim-
maksi osaksi erinomaiset 19 
elokuvaa. Festivaali näytti aina 
kaikkea klassikoista (esimerkiksi 
Sudenpesä oli yksi festivaalin 
huippukohdissa) uusimpiin 
enemmän ja vähemmän (tois-
aalta suurimmaksi osaksi 
vähemmän) kaupallisia eloku-
via. Suosikkini näistä uusista 
elokuvista olivat kiinalainen 
sukupolvieepos Mountains May 
Depart ja älykäs ja kaunis sci-
fielokuva Midnight Special.
 F E S T I V A A L I  myös 
kutsuu joka vuosi arvostettuja 
elokuvantekijöitä festivaalille, 
ja esittävät heidän elokuviaan. 
Tämän perinteen parhaita puo-
lia on se, että tekijät esittelevät 
heidän festivaalia esitettäviä 
elokuviaan ennen näytöksiä ja 
vastaavat yleisön kysymyksiin 
elokuvien jälkeen. Tämän vuo-
den vieraista merkittävimpiä 
olivat tsekkiläislegenda Jiří Men-
zel (jonka erinomaisen Tarkoin 
vartioidut junat kävin katso-
massa), ranskalainen nouseva 
kyky Mia Hansen-Løve (joka ei 
valitettavasti lopulta päässyt 

esiintymään festivaalille) ja itali-
alainen dokumentaristi Gian-
franco Rosi. 
 Y K S I  asia, jota rakas-
tin elokuvien yleisöissä oli se, 
että he taputtivat. Suomalaiset 
eivät taputa elokuvien lopussa 
vaan jopa parhaiden eloku-
vien ihmiset tuntuvat juokse-
van uloskäynneille heti kun 
lopputekstit alkavat. Mutta ei 
täällä. Toisaalta se, että festi-
vaalin harvat huonotkin eloku-
vat (esimerkiksi ilmapiiri yhden 
elokuvan näytöksen lopussa 
oli kuollut, mutta silti elokuva 
sai pienet taputukset) tuntui 
liialliselta. Varsinkin kun ainoa 
elokuva, jossa kävin, jolle ei ta-
putettu oli mielestäni yksi festi-
vaalin parhaita. 
 T Ä H Ä N  leffanörtin 
taivaaseen vain muutama asia 
loi säröjä. Ensinnäkin minusta 
tuntui, että monet eivät tulleet 
festivaalille välttämättä katso-
maan elokuvia. Jutustellessani 
ihmisten kanssa monet sanoi-
vat käyneensä katsomassa vain 
pari elokuvaa. Myös aina iltaisin 
teatterit tyhjenivät ja jotenkin 



Eihän asiasta tarvita edes 
kahta puhetta; tietenkin 

menisin juuri Oulun Lyseon 
lukioon. Se on kaikin puolin pa-
ras lukio Oulussa, tasokkain koko 
Pohjois-Suomessa. Päätin hakea 
– ei vaan mennä - Lyseoon. Ja 
ihmettelen edelleen, miksi minun 
täytyy perustella valintaani lähes 
kaikille.

J O  ensimmäisellä opotun-
nilla yläasteella, kun opo lätkäisi 
taululle Oulun lukioiden keski-
arvopääsyrajat, ja näin että Ly-
seoon on vaikein päästä, päätin, 
että minun pitää päästä juuri 
sinne. Olin kunnianhimoinen lap-
si. Jo 13-vuotiaana vakuutuin ai-

Syitä valita Lyseon lukio

keistani olla kaikin puolin paras.

T U T U S T U I N  sitten jo 
etukäteen Lyseon nettisivuihin, 
jotka olivat kaikkein kattavimmat 
ja mielenkiintoisimmat Oulun 
lukioiden nettisivuista (ylläpid-
olle pisteet). Sain selville, että 
koulu on Oulun vanhin ja omaa 
kunniakkaita perinteitä sekä 
laajimman mahdollisen kurssitar-
jonnan. Lyseossa on opiskellut 
erityisen paljon merkkihenkilöitä, 
kuten kolme presidenttiämme ja 
lukuisia kirjailijoita. Suoranainen 
eliittikoulu, voisi sanoa. Lyseoon 
ei pääsekään kuka tahansa tal-
liainen, ja sain vaikutelman, että 
kasinkin oppilailla olisi tiukkaa. 

Ihan selvästi lukio minun makuu-
ni. En ollut yhtään omahyväinen.

K O S K A  kielet kiinnosta-
vat minua, hypin riemusta ta-
jutessani, että Lyseossa voisin 
opiskella pakollisten lisäksi myös 
mm. Venäjää, ranskaa, latinaa 
ja jopa japania ja arabiaa etänä. 
Jos kiinnostuisin taiteista, ku-
vista olisi tarjolla runsaasti. Oik-
eastaan ihan kaikkea luonnon-
tieteistä matikkaan olisi tarjolla 
enemmän kuin ehtisin koskaan 
opiskella! Ylioppilaskirjoitukset 
onnistuisivat varmasti loistavasti. 
Kaiken lisäksi valmistujaiset pi-
dettäisiin vieressä kohoavassa 
Tuomiokirkossa. Lyseon mahtava 
sijainti Oulun keskustassa tarjoai-
si nopean pääsyn kaikkialle; ur-
heilupaikkoihin, torille merenran-
taan, leffateatteriin, kahviloihin, 
kauppoihin... minne vain. Ihana, 
kaunis Lyseo siinsi jo ajatuksis-
sani.

T O K I  minua varoitettiin rasit-
tavista, jokapäiväisistä bussi-
matkoista, jotka veisivät melkein 
pari tuntia per päivä. Mutta en 

koskaan nähnyt yli 20km välimat-
kaa esteenä, päinvastoin. Halusin 
pois pienestä kylästä, jonne kai-
kki vanhat tutut jäisivät. Halusin 
aloittaa isossa Lyseossa, jossa ei 
ole vanhoja lapsellisia naamoja. 
Halusin jättää taakseni kaikki 
ikävät ihmiset, ja etsiä uusia 
kavereita Lyseosta. Olin oikeassa 
siitä, että löytäisin kaltaistani 
seuraa, minun tyyliseni porukan. 
Tavoitteellisia ja fiksuja ihmisiä. 
Sen varaan laskin, ja hyvä niin. 
Lyseo ei todellakaan ole mikään 
tavallinen lukio muiden joukossa.

M Y Ö H E M P I  mielikuvani Ly-
seosta: tuoksuu sivistykseltä ja 
historialta, kuulostaa vaimealta 
puheensorinalta milloin ei me-
lulta ahtiksessa ja esineenä kou-
luamme symboloi jonkun merk-
kimiehen valkoinen patsas tai 
jykevä taulu.

kirjoittaja 
Jasmin Piipponen



ABIN 
MUISTELMAT

Ykkösvuosi Lyseossa on jännittävää, hauskaa ja kauheaa aikaa.
Vanhan yläasteen hierarkiat ja kaveriporukat 
pirstoutuvat, kun uusi elämänvaihe alkaa lukiossa.
Ökö-raukka joutuu etsimään oman paikkansa u u d e s t a 
koulusta, uusien ihmisten kanssa ja tänä 
vuonna vielä uuden OPS:n mukaan. 
Tästäkin haasteesta onneksi 
selviytyy hengissä. Siitä todistaa 
Lyseon kakkoset ja abit, jotka ovat 
sulautuneet tottuneesti lukion hälinään.
Kun siis vanhemmat opiskelijat turhautuvat 
ököjen avuttomuuteen, on hyvä muistuttaa 
mieleen, miten pihalla itse oli lukion alussa.

SiiS miten lukio 
toimii?

Vähän ennen lukion alkua 
juttelin kaverini kanssa 
Lyseosta. Hän oli jo Wilmassa 
suunnitellut koko ykkösvuoden 
jaksot ja osasi jo sanoa mitä 
aineita haluaisi kirjoittaa. Lisäksi 
hän oli kuullut siskoltaan ketkä 
opettajat olivat parhaita ja 
keiden kursseja tulisi välttää. 
Kauhu kangisti mieleni, kun 
älysin etten oikeastaan tiennyt 
yhtään mitään lukiosta. 
Kurssitarjotin oli minulle täyttä 
hepreaa, tiesin hädin tuskin 
miten kirjoitukset toimivat 
ja pakollisten, syventävien 
ja soveltavien kurssien rajat 
tuntuivat epäselviltä. Pelkäsin 
olevani ainoa tietämätön tonttu 
superfiksujen lukiolaisten 
joukossa. Eihän se onneksi niin 
mennyt. Lyseoon mahtui monta 
muutakin kaltaistani onnetonta, 
jotka joutuivat oppimaan 
kantapään kautta Lyseon 
tavoille. Oikeaan ruokailuun 
meneminen aiheuttaa toisaalta 
vielä kolmantenakin vuotena 
hämminkiä (ainakin minulle).



Ykkösvuoden talvella löysin 
itseni yksin biologian kurssilta 
ja päädyin kauhukseni parin 
tuntemattoman abin väliin. 
Suurimman osan kurssista 
tein hiljaa tehtäviä ja kuuntelin 
heidän keskustelua. He 
juttelivat kirjoituksista, 
töistä ja penkkareista. 
Kaltaiseni pienen ökön 
silmissä abit olivat 
käytännössä aikuisia. 

Yritän siis tässä omilla muistelmillani kertoa, että jostakin on aloitettava. 
Meidän abien (ja kakkostenkin) on usein helppo heittää läppää ykkösistä, 
jotka hieman avuttomina yrittävät tottua lukioon. Välillä on hyvä 
muistuttaa, että kyllähän mekin olimme aika hukassa pari vuotta sitten.

kuvat Niko Savola
kirjoittaja Taru Lietsalmi

Uusi koulu ja uudet ihmiset loivat 
paniikkia ykkösten keskuuteen. 
Oli suorastaan pakko tutustua 
heti omiin ryhmäläisiin, jotta 
oli joku jonka vieressä istua 
tunnilla ja syödä ruokalassa. 
Tämä epätoivo saada äkkiä 
oma kaveriporukka loi 
ennennäkemättömän nopeasti 
syviä kaverisuhteita. Parin 
viikon sosiaalisen myllerryksen 

Porukat kaSaan

ja tuutoreiden leikkien jälkeen 
porukat alkoivat muodostua 
ja paniikki laantua. Lyseolla ei 
onneksi ole omaa yläastetta, 
josta olisi siirtynyt lukioon 
valmiita kaveriporukoita. 
Jokainen ykkönen oli samassa 
tilanteessa, mikä helpotti 
huomattavasti tutustumista 
toisiin.

Loppuvaiheessa kurssia autoin 
toista abeista ymmärtämään 
hankalaa tehtävää ja hän julisti 
minut kiitollisena omaksi ökö-
orjakseen. Minun olisi varmaan 
pitänyt loukkaantua, mutta olin 
oikeastaan aika tyytyväinen 
uuteen asemaani. Lopulta 

minustakin oli tullut jotain. 

YkköSvuoden huiPPu



kuva Niko Savola
runot Jasmin Piipponen

Unelmieni mies

Hei, 
Sinä siellä,
Unelmieni mies

Olen nähnyt unta sinusta
Sata kertaa
Ja korvissani kuulen
Heleän, tumman naurusi

Jos olet pitkä, komea ja uljas,
Niin täällä sinua tamma odottaa,
Tositarkoituksella.
Samoja kiinnostuksenkohteita voisivat 
olla
Rakkaus,
Ja akateeminen tutkinto.

Mikäli itsesi tunnistit ja ansaan hairah-
dit,
Olen vaalea neito joll'on sydän peloton.
Numeroni ilmoituksen loppuun jätän,
Sillä nyt on jo hätä.

Soittele!
Oi armaani,
Sinua sylissäni jo hyväilen,
Ikuisuudesta toiseen, 
(Ainakin maanantaista torstaihin,)  ja
Yhteydenottoasi odotellen,

Kaisa B-rapusta

Kunnioitus

Kunnioitus on loputon,
Kuin rannan hiekka
Seisoo ylpeänä majakkana etäällä
Toisinaan kunnioitus on
Kuin rannan roska

Kunnioitus ei ole ruokalan jono,
Eikä pöydät,
Joissa keskustellaan
Kunnioitus ei ole myöskään latteassa 
ruuassa,
Äitini tekee parempaa,
Kunnioitan äitiäni

Kerran elämässä kunnioitus
Ilmenee lentokentällä
Tyhjänä matkalaukkuna
Ja silloin koko maailma suree

Turhauttaa!

Kiire portille,
Lapsi edessäni, aargh
Mikseivät ihmiset väisty ruuhkassa?
Kuulutuksista ei saa selvää,
Ne ovat ranskaksi

Koulussakin aina turhautti
Se jokapäiväinen melu
Ruokalassa tuupittiin toisia
Kyynärpäillä

Ulkona turhautti
Ainainen hiljaisuus
Ja haikea yksinäisyys

Mitä onni on?

Onni on keittiön kuuma hella
Ja iloisena hyörivä äiti,
Kun tulen koulusta kotiin.

Koulussa onni on ruokalan meteli,
Ja pienet leivänmurut pöydällä.

Illalla onni on kuin aarnimetsän kuusi,
Tai vihreä sammal.
Onni voi olla myös rannan onki, 
Kauniin sileät pikkukivet,
Tai miksei vaikka
Hassu pikku rapu.

Kun on aika kasvaa, lähteä,
Onni on kuin lentokentän itku,
Kun lapsi on löydetty.

Viha

Viha on keittiön veitsiteline,
Haluan upottaa ne kaikki
Sinuun

Viha on räikeän oranssit
Verhot,
Haluan kuristaa niillä sinut

Viha on metsän tummankostea
Vihreys
Sen varjoissa haluan
Murhata sinut

Viha on lentokentän paniikkia lietsova
Kuulutus,
Turvatarkastuspisteellä räjähtävä 
Pommi,
Ja sen jälkeinen
Harmaus

Himo

Se on pakottava pakkomielle,
Intohimoinen himo,
Se on lyhyt mutta syntinen sana
Ja aina kielen päällä,
Tai miksei vaikka minunkin päällä,
Se sopii kaikkeen kuin riimi runoon

Se on viaton kuin hyvä teko,
Vaalea lapsi, tumma mies
Ja maailman parantaminen.
Silti on nälkä, on pakko syödä ja
Tyydyttää muutkin tarpeet, ah,
Hiekkaan ei kukaan halua



kirjoittaja Pyry Silomaa

Jo toisena vuonna peräk-
käin olen osallistunut 

Valveella järjestettävään 
Ihmefilmi-kurssiin. Ky-
seessä on kurssi, jossa 
katsotaan 10 elokuvan 
sarja. Kurssin suorit-

tamiseen Lyseolla 
kuuluu elokuvien kat-
somisen lisäksi niistä 
kirjoittaminen (Mark-

ku, joka valvoo kurssin 
suorittamista, sanoo, 
että "teidän pitää kes-

kustella näistä elokuvis-
ta. Sehän se on se point-

ti tässä jutussa") . 
Jo viime vuonna suurin 
osa kurssille osallistu-
neista olivat OSYKiltä, 

maailman
r e n n o i n
k u r s s i .

mutta suureksi yllätyksekseni tänä vuonna olin ain-
oa lyseolainen, joka osallistui koko kurssille. Mistä 
tiedän tämän? Koska tämä blogi, jonne on tarkoi-
tus kirjoittaa reaktioita elokuviin, on täysin tyhjä. 

Kyseessä on helppo kurssi, joka ei vie paljon vaivaa 
(kurssi on kerran viikossa ja kirjoitusten ei ole 

tarkoitus olla älyttömän pitkiä) eikä kursseilla es-
itetä vain tylsiä melodraamoja 90 vuoden takaa. 

Näissä sarjoissa on ollut ainakin tähän asti vähän 
kaikenlaista. Kyllä, suuri osa sarjan elokuvista on 

vanhoja, mutta se ei tarkoita, että ne olisivat tylsiä. 

Kirjoitin tämän tekstin mainostaakseni tätä loista-
vaa kurssia. En tiedä, että kuinka moni lyseolainen 
on edes kuullut tästä kurssista. Toivottavasti ensi 
vuonna kurssille osallistuu enemmänkin oppilaita 

kultivoituneesta koulustamme. 

Tässä vielä linkki tämän vuoden Ihmefilmi-kurssin 
sivuille, jonne olen kommenttiosioihin kirjoittanut 

(ylipitkiä) esseitä kurssin elokuvista:
http://ihmefilmi.fi/vuosi/2016/ 

http://ihmefilmi.fi/vuosi/2016/  


Penkkarit lähestyy uhkaavasti ja kolma-
sosa lyseolaisista ovat vaikean kysymyksen 
äärellä. Miten pukeudun penkkareihin? Pen-

kkareita eli Penkinpainajaisia on juhlittu lähes 
yhtä kauan kuin ylioppilaskirjoituksia ollaan järjest-

etty. Tämä päivä merkitsee abin perinteisen koulutyön 
päätöstä ja uuden elämänvaiheen alkamista (ja vi-

imeisiin kirjoituksiin lukemista). Penkkarit ovat vain ker-
ran elämässä, joten niihin tulee valmistautua reilusti 

etukäteen, eikö niin? Jos kuitenkin olet ollut liian 
kiireinen yrittäessäsi myydä viimeisiä kirjojasi 
pois ja suorittaessasi T-merkintöjä penkkari-
asun suunnittelun sijaan, tässä on muutama 

hauska(?) ja helppo(?) idea.

Viime hetken

penkkariasut



Pokémon GO. Penkkareihin usein 
pukeudutaan jonkun ajankohtaisen 
aiheen mukaan. Vuotta 2016 väritti 

ennennäkemätön Pokémonvillitys. Toimi 
kuten MAOL-asussa, mutta maalaa pah-

vilaatikko puhelimeksi, jonka ruudulla 
komeilee Pokémon GO:n logo.

MAOL. Hanki iso, litteä pahvilaatikko 
ja maalaa se MAOL:in näköiseksi. 

Leikkaa reiät kasvoillesi ja raajoillesi. 
Opettele ulkoa nippelitietoa matikasta ja 

toistele niitä muille penkkaripäivänä.

I II

III

K. J. Ståhlberg, Kyösti Kallio ja/
tai Martti Ahtisaari. Osoita kiinty-

myksesi rakkaaseen opinahjoosi ja 
valitse joku näistä Lyseon kuuluisim-

mista oppilaista. Varoitus! Kukaan ei tule 
tunnistamaan sinua ja joudut selit-

tämään asusi uudelleen ja uudelleen 
jokaiselle. Harva tulee pitämään 

asua hauskana.



Lääkäri. Noin 90% lyseolaisista ha-
kee lääkikseen*. Ota siis varaslähtö 
tulevaisuuteen ja hanki lääkärintakki 

ja stetoskooppi. Älä ota asua pois pen-
kkareiden jälkeen. Juhli ylppäreitä sa-
massa asussa. Mene lääkiksen haku-
kokeeseen samassa asussa. Aloita 

lääkis samassa asussa.

V

VI

taustat Niko Savola
kirjoittaja Taru Lietsalmi

*Ei varma lähde.

Eläin. Ihan mikä tahansa eläin. Tämä 
asu on naurettavan laiska helppo! 

Kiinnitä päähäsi pari karvaista korvaa ja 
maalaa nenänpääsi mustaksi. Muulla 

vaatetuksella ei ole väliä.

IV

Donald Trump. Tarvitset puvuntakin 
ja -housut, Amerikan lipun ja oranssia 

kasvomaalia. Muista laukoa arvelluttavia 
kommentteja naisista ja maahanmuut-

tajista. 



- Aalto aloittaa kuulutuksen ”arvon 
lyseolaiset”
- Säkkinen sanoo ”joo”
- Näet pelikortit aulassa
- Unohdat nostaa tuolin ruokalassa
- Saat Wilma-viestin Tuulalta
- Saat Wilma-viestin koskien poikien 
koulujenvälisiä urheilukisoja
- Ruokalaradio saa sinut häm-
mästymään
- Otat omaa lomaa
- Uunimakkarat loppuvat
- Tulet tunnille myöhässä
- Tunti perutaan, kun olet jo koululla
- Unohdat deadlinen
- Ököt valtaavat käytävät
- Ylläpito eristäytyy muista
- Kiskiltä kuuluu meteliä
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Kun joKin seuraavista tapahtuu, 
ota hörppäys vapaavalintaista 
nestettä (h2o tai Kahvi Käyvät 
tähän hyvin, tai joKin muu neste...) 
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HOROSKOOPPI

oinaS
Talven synkkyys ei lannista päättäväistä puurtamistasi 
ja kalenterisi täyttyy ties mistä opiskelupiireistä, 
pikkujouluista ja harrastuksista. Muista, että ahkera 
lyseolainen saa myös rentoutua välillä! Raivaa tilaa myös 
rentoutumiseen, jottei keväällä iske breakdown.

härkä
Olisit voinut jäädä lomalle 
vielä pariksi viikoksi tai 
ehkä kuukaudeksi. Jos 
kevään puurtaminen tuntuu 
loputtoman raskaalta, jaa se pienempiin 
osiin. Keskity päivä kerrallaan hoitamaan 
pari asiaa pois alta ja ennen kuin 
huomaatkaan, kesäloma on jo ovella!

kakSoSet
Olet innoissasi tulevan kevätlukukauden uusista 
kursseista ja projekteista. Sinulla on kuitenkin tapana 
jättää asioita puolitiehen, joten mieti tarkkaan mihin 
kaikkeen lupaudut. Positiivisuutesi saattaa ärsyttää joitain 
puolikuolleita lyseolaisia, mutta sen avulla jaksat hyvin 
painaa kevään läpi. Jatka samaan malliin!

raPu
Lämmin luonteesi saa monet ystäväsi purkamaan 
huolensa ja stressinsä sinulle. Kuuntele ja lohduta, 
mutta älä pilaa omaa kevättäsi muiden huolilla. 
Keskity välillä itseesi. Sinulla myös on lupa uskoutua 
omista murheistasi jollekulle luotettavalle.

leijona
Olet päättänyt ylittää itsesi 
jossain tänä keväänä, olipa se 
sitten koulussa, harrastuksessa 
tai jossain muualla. Varo 
kuitenkin, ettet loukkaannu, 
jos kaikki eivät jaksa koko ajan 
ylistää saavutuksiasi. Käytä 
itsevarmuuttasi ja energiaasi 
muiden kannustamiseen ja 
saat siitä itsekin puhtia omiin 
koitoksiin. 

neitSYt
Olet suunnitellut jo tarkasti kevään aikataulut, 
hyvä! Et aio jättää asioita viime tippaan, mikä 
helpottaa stressiä koulusta. Älä kuitenkaan aina 
kieltäydy, kun joku pyytää sinut yllättäen mukaan 
johonkin hauskaan. Parhaimmat muistot syntyvät 
ex tempore seikkailuista!



vaaka
Kevät tulee olemaan sinulle yllättävien käänteiden ja 
tunteiden myllerrystä. Olet onneksi hyvä pitämään 
pääsi kylmänä ja sopeutumaan uusiin tilanteisiin. 
Kokeile yrittää empiä vähemmän ja tehdä nopeita 
päätöksiä. Sen avulla et jää paitsi jostain uudesta ja 
hauskasta.

SkorPioni
Löydät seuraavien kuukausien aikana uuden intohimon 
kohteen. Olet niin uppoutunut tähän uuteen asiaan, että 
koulu tuntuu jäävän sivummalle. Mieti tarkasti mikä on 
tärkeintä elämässäsi juuri nyt. Läksyjäkin kannattaa 
lukea välillä.

jouSimieS
Kuljet omia teitäsi ja et suostu kulkemaan massan 
mukana. Et ehkä huomaa sitä, mutta inspiroit ja 
herätät ihailua ympärilläsi. Itsepäisyytesi kuitenkin 
aiheuttaa ongelmia. Muista, että ihmisten liian 
aikainen tuomitseminen tuottaa eniten murhetta 
juuri sinulle.

kauriS
Olet niitä harvoja, jotka odottavat innolla kevään 
puurtamista. Arjen pienet asiat tuovat sinulle iloa 
ja onnistut pysymään positiivisena kylmimpien 
kuukausien läpi. Muista olla armollinen itsellesi, kun et 
onnistu kaikessa niin hyvin kuin toivot.

veSimieS
Saat uuden ihmeellisen oivalluksen lopputalvesta ja 
opiskelu lähtee rullaamaan todella hyvin. Onnistut 
löytämään uutta energiaa ja luovuutta arkeen. 
Välillä unohdut omiin maailmoihisi ja jätät ystäväsi 
vähemmälle huomiolle. Muista pitää huolta myös 
ihmissuhteistasi!

kalat
Olet hyvin herkkä huomaamaan muiden tunnetiloja ja 
olet oivana tukena stressaantuneille ystävillesi. Osaat 
pistää asiat perspektiiviin ja olla välittämättä turhista 
huolista. Olisi kuitenkin hyvä, että avaisit ne läksykirjat 
edes silloin tällöin, vaikka elämä on muutakin kuin 
opiskelua.

Merkit



Trip-hop:
an empty bus stop?
What do I do when I desire 

to unwind after an arduous 
day? Most likely I won’t get to re-
lax due to all the homework I am 
given but what I would prefer to 
do is listen to some psychedelic 
slow-tempo trip-hop – a mostly 
instrumental hip hop-esque genre 
with breakbeat samples – whilst 
continuing my adventures in 
Westeros with the A Song of Ice 
and Fire fantasy novels. Why is 
that so? With any sufficiently 
great book it is possible to, so to 
speak, transcend into another di-
mension with a magnificent flow 
and mood – a mood that is con-
ceived by music and written text 
in equilibrium. Now that doesn’t 
sound like something a compos 
mentis person would assert. Nev-
ertheless, it has a point.

A S  numerous scientific studies 
have indicated, music does affect 
the mind e.g. ambient noise may 
improve creativity and concen-
tration, unpleasant music render 
one irate and vice versa – truly 
shocking, I might add. The rea-
son I integrate trip-hop into my 
reading sessions may in fact be, 
inter alia, the ambient atmos-
phere of concentration and the 
whole æsthétique of lying in bed 
reading whilst the music makes 
me feel like I’m waiting for the 
next bus to come on a rainy day. 
Presumably the fact that I adore 
trip-hop also contributes to my 
act.
 
F O R  exercising I select genres 
with a higher tempo which seems 
to suit the occasion and serve 
the purpose of overriding signals 
of fatigue in the brain. Whilst 

browsing the internet wholly blue 
I prefer melancholic background 
music etc. Common sense truly 
forms the combinations. The 
thesis I bring forth is simply that 
music alters our mood – and it is 
mostly for the positive. As Frie-
drich Nietzsche once wrote, ver-
batim: “Without music, life would 
be a mistake.”

feline Anni Syväkuru
author Niko Savola

The soothingly adorable feline 
depicts my tranquillity.



 The 1975 – I like it when you sleep, for you are so 
beautiful yet so unaware of it

  David Bowie – Blackstar

 Insomnium – Winter’s GateKaipailetko jotain uutta ja kiinnostavaa kuunneltavaa vaikka 
koulumatkalle taikka lukemisen yhteyteen (tunnolliset lukiolaisethan 
eivät tee muuta kuin kouluun liittyviä asioita). Tässä on Lyseon self-
proclaimed eksperttien suosituksia kaikenlaisista tyyleistä.

Käsittämättömän pitkällä nimellä varustettu 
albumi englantilaiselta indie-rock bändiltä 
The 1975 varmasti on mieleksi kaikille 
Arctic Monkeys -tyylisten epätoivoisten 
rakkauskappaleiden ystäville. Tältä albumilta 
voi olettaa näkevän paljon edgyjä Tumblr lyric 
edittejä – ja ei todellakaan syyttä. Lyriikat 
ovat itsetietoisesti maailmaa väheksyviä ja 
nokkelia hauskuudessaan samalla tyydyttäen 
teinityttöjen halun kuulla Matthew Healyn 
sanovan: “Well I know when you’re around 
cause I know the sound / I know the sound, 
of your heart”. Musiikillisesti albumi sisältää 
paljon elektronisia vaikutteita ja discorytmejä 
korkea äänisellä clean tone kitaralla. 
Periaatteessahan tämä on poppia, eli kaikille 
sopivaa.

Bowien 69. syntymäpäivänä ja kaksi päivää 
ennen hänen kuolemaansa julkaistu albumi 
Blackstar on loistava joutsenlaulu. Tyyliltään 
se on suuri poikkeama Bowien perinteisestä 
popista kokeelliseen art rockkiin ja jazziin, mutta 
hyvin onnistuneesti. Lyriikat käsittelevät paljolti 
hänen kokemuksia maineesta ja mammonasta 
todeten, että hän on saavuttanut haluamansa. 
Tähän sidoten kappale “Lazarus” sisältää 
enteilyä hänen kuolemasta ja viitaten hänen 
kuolemattomuuteen musiikinsa kautta. Bowie 
todellakin jää elämään.

Nyt ollaan erikoisuuden äärellä. Suomalainen 
Insomnium julkaisi albumin, joka koostuu 
yhdestä ainoasta eeppisestä 40 minuutin 
pituisesta kappaleesta. Konseptina toimii 
tarina viikingeistä, jotka lähtevät etsimään 
tarunomaista saarta Irlannista luoteeseen. 
Tyyliltään samanlaista tuotantoa kuin ennen 
eli eräänlaista melodista death metallia proge 
ja doom vaikutteilla. Tämä julkaisu vaan tekee 
kaiken yksinkertaisesti oikein. Jos melankolinen 
death metal kitarakikkailu kiinnostaa, 
kannattanee kuunnella.

Joitain albumeJa vuodelta 2016



 Lasten Hautausmaa – II  Mokoma – Laulurovio
Lasten Hautausmaa julkaisi viime vuonna 
uskomattoman debyyttilevyn synkillä ja 
melankolisilla sanoituksilla yhdistäen post-
punkkia, shoegazea ja folk rockkia. Toinen 
levy jatkaa samaa rataa mennen hieman 
kevyempään suuntaan, masentavat Suomen 
kulttuurihistorian tietämystä vaativat lyriikat 
kuitenkin löytyvät taas. Näistä saisi moni 
metalliyhtye ottaa kunnolla mallia. Lasten 
Hautausmaa on ehdottomasti tyyliltään 
tämän sukupolven Mana Mana ja Noitalinna 
huraa! hybridi.

Kaikkien rakastama Mokoma on julkaissut 
uuden levykäisen täynnä akustisia 
versioita heidän klassisista melankolisista 
veisuistaansa. Rauhallinen ja lempeä sävy 
tutuissa kappaleissa on virkistävää ja toimii 
loistavissa sävellyksissä mainiosti. Puhdasta 
kauneutta! Levyltä on ehdottomasti 
mainittava Rautaa rinnoista-kappaleen 
tulkinta, joka sisältää haitarin ja Ailu Vallen 
räppäämiä pohjoissaameksi käännettyjä osia. 
Yhdistelmä on aivan absurdi, mutta toimii 
mainiosti jollain ihmeen tavalla.

   Crystal Castles – Amnesty (I)
Kanadalainen electropunkduo Crystal 
Castles koki vuonna 2014 laulajan 
lähdön, mutta nyt Ethan Kath osoittaa 
pärjäävänsä ihan hyvin uudellakin laulajalla. 
Heidän musiikkiansa on hankala kuvailla 
yksinkertaisesti; se vähintäänkin kokeellista. 
Ehkä “Oma makuuhuone”-produktiotason 
kaoottinen melankolia industrial punk olisi 
hyvin kuvaava termi. Jos kaipaa rajumpaa 
ravepomppumusiikkia niin tässä on uusi hyvä 
albumi.

taustat & kirjoittaja Niko Savola



e d m 
bangerz
m a k e

lit

THE BEST “LIT” PARTY MU-
SIC FROM 2016 FOR THE 

JUMPING GENERA-
TION COMPILED 
BY A SELF-PRO-

CLAIMED EX-
PERT ON THE 

SUB-
JECT

http://spoti.fi/2fNHZSe
http://spoti.fi/2fNHZSe




Yksi tämän vuoden kirk-
kaimmista suomalaist-

ähdistä on ehdottomasti 
Saara Aalto. Nimi on jokaisen 
huulilla, mutta Oulunsalon 
yläasteella Saaraa on kuultu ja 
nähty jo useita kertoja. Vuon-
na 2011 silloisen kolulehden 
toimittajana pääsin juttele-
maan Saaran kanssa. Lehden 
nimi oli muuten Rähinämättö, 
mutta se lienee epäolennais-
ta, kun nykyäänkin kirjoittelen 
Veitikkaan.. Joka tapauksessa, 
Saaran menestymisen brit-
tien X-Factorissa voisi luulla 
olevan hänen unelmiensa 
täyttymys. Ei pelkästään sen 
takia, että Saaran innostuk-
sesta olemme saaneet lukea 
sadoista mediaotsikoista ja 
nähdä riemuhyppyjä lavalla, 
vaan haastattelussa hän es-

Arkistojen kätköistä

imerkiksi kertoo, että haluaisi 
olla päivän ajan Beyonce, jotta 
saisi kokea miltä hänestä tun-
tuu tanssia ja laulaa samaan 
aikaan ja lainata taitoja omaan 
show’n. Saara kertoo, että hän 
on laulanut jo ennen kuin on 
oppinut puhumaan, eikä va-
linnanvaraa tulevasta urasta 
oikeastaan koskaan ole ol-
lut, mutta oli hänellä muitakin 
haaveita. Saara muun muassa 
on joskus halunnut olla opet-
taja, ja Sibelius Akatemiasta 
valmistuneena hänellä onkin 
musiikinopettajan pätevyys. 
Saara haaveili myös kirjan kir-
joittamisesta ja näyttelystä, 
mutta haastattelu olisi var-
maan syytä uusia hieman tuo-
reempien tietojen saamiseksi.



Silloin Saara neuvoi meille tekemään omaa juttuaan 
välittämättä mitä muut sanovat. Neuvoa on noudatet-
tu enemmän tai vähemmän, mutta voin varmasti ni-
metä ainakin yhden ihmisen, joka on ottanut neuvosta 
vaarin ja se on Saara itse! Hän ihailee vahvoja naislaul-
ajia, jotka tekevät urallaan mitä haluavat ja hän todel-
lakin tekee niin myös itse!

”Parasta on yleinen 
kiitos ja faneiltani 
saadut viestit ja 

kirjeet. Se saa minut 
ajattelemaan, että 
onneksi teen tätä.”

kirjoittaja Idalotta Nousiainen



Seisoin sillä tavallisel-
la bussipysäkilläni. 

Seisakkeelle pysähtyi 
auto. Se ei kuitenkaan 
ollut linja-auto, jota 
odotin, mutta hyppäsin 
kuitenkin kyytiin. Au-
tossa oli minun ja kus-
kin lisäksi kolme miestä 
mustissa puvuissaan. kuva Niko Savola

kirjoittaja Idalotta Nousiainen

Men in 
Black

M A I S E M A T  vaih-
tuivat maaseudusta 
kaupungin urbaaneihin 
lähiöihin hiljaisuuden 
vallitessa. Vihdoin yksi 
miehistä avasi suunsa 
puhuakseen. Hän ei pu-
hunut kieltä, jota ym-
märtäisin. Toinen vasta-
si hänelle jotain. Liityin 

heidän keskusteluunsa. 
Kaikki nauroivat kom-
mentilleni, minä myös. 
Nauruni helähti autossa ja 
vaaleat kiharani hipoivat 
poskiani. Kirkkaat silmä-
ni kertoivat lapsekkaas-
ta viattomuudestani.

M A T K A  taittui 
nopeasti ja pian olimme 
tulleet perille. Auton 
ovesta puhalsi lämmin 
kesätuuli. Paitani helma 
liehahti tuulessa, kun 
nousin autosta. Kävelin 
edessäni olevaa muku-
lakivikatua pitkin raken-
nukseen. En nähnyt ovea 
missään, mutta tiesin, 
missä se oli. Olin näh-

nyt sen paikan ennenkin, 
ehkä unessani. Talossa oli 
lasitettu katto ja mustat 
seinät. Oranssia oli siellä 
täällä, tai ehkä se olikin 
vain aurinko, joka leikit-
teli kultaisilta säteillään. 
Miehet jäivät odot-
tamaan kivetykselle. Kai 
he turvasivat selustani.

K U N  tulin takaisin, 
miehet olivat poissa, 
ja niin oli aurinkokin. 
Edessäni näkyi vain bus-
sipysäkki ja sen him-
meästi välkkyvä valo. 



HYVÄN JA 
PAHAN TUOLLA 

PUOLEN,
TAIKKA,

MITEN HUIJATA 
ABITTI-

KOKEESSA?
A U C T O R E

M M X V I .

U l o æ

NIKONE  SAVOLA, Discipulo Tertio Anno

Kiinnostaako tietää miten sähköisen ylioppilaskokeen 
ja kurssikokeiden järjestelmä, Abitti, on 

haavoittuvainen? Tietenkin kiinnostaa; ketäpä ei! 
 Tähän alkuun kuitenkin mainitsen, että näitä 
keinoja ei pitäisi käyttää: se on vilppiä ja sangen 
ongelmallista moraalisestikin. Järjestelmän ongelmien 
tutkiminen on vaan niin hauskaa, että se on tehtävä.  
 Asiaan liittyen vähän väärin käytetty lainaus Nietzscheltä:  
 
“Ultimately, it is the desire, not the desired, that we love.”

Teoriassa ja käytännössä mahdollisia tapoja 
huijaamiseen on kolmenlaisia: hardwarepuolen 

omia lisäyksiä, softapuolen omia lisäyksiä ja varsinaisen 
käyttöjärjestelmän tarkoitusten murtamista.

Hardwarepuoli on sen verran hankala toteuttaa ja 
epäfunktionaalinen, että sen voi mainita selittämättä 

tarkasti ohjeita. Nykyajan läppärit voivat olla sen verran 
suuria, että niiden sisälle voidaan mahduttaa toinenkin 
tietokone eli käytännössä jokin miniemolevypiiri 
kuten Raspberry Pi. Paksuissa pelikoneissa tämä olisi 
miltei vaivatonta. Hankalinta on sitten toisen koneen 
hyödyntäminen eli sen liittäminen näyttöön ja näppäimistöön. 
Koneeseen täytyisi asentaa jonkinlainen kytkin, jolla 



saataisiin vaihdettua näytön tietokonetta. Tämä on 
täysin toteutettavissa, mutta aika vaivalloista. Toisella 
koneella voi luonnollisesti olla vaikka kaikki kurssikirjat 
sähköisesti ja pääsy nettiin WLAN:illa tai SIM-kortilla.

Selvästi helpompi tapa huijaamiseen on softapuolen temppu, 
jossa tietokoneen bootloaderilla – käyttöjärjestelmän 

käynnistyksen esiohjelmalla – pakotetaan USB-tikun 
käyttöjärjestelmä pyörittämään omaa koodia jo ennen sen 
varsinaista käynnistymistä. Tämä on toteutettavissa helpoiten 
GRUB2-bootloaderilla, joka on esiasennettuna uusimpien 
Linux-distrojen kuten Ubuntun mukana. Käytännössä 
oppilaan koneella voi olla vaikkapa Windows ja Ubuntu 
asennettuna dual-boot-modessa. GRUB2:lla voidaan tehdä 
kaksi kätevää juttua: pakottaa Digabi käyttämään itsetehtyä, 
halutulla tavalla muokattua ydintä ja avata Digabille pääsy 
tietokoneen kovalevyyn. Ytimen muokkaaminen ja vaihto 
vaatii huomattavasti tietoteknisiä taitoja eikä sitä kuka 
tahansa 17-vuotias osaa tehdä (vaikkakin moni), mutta 
sillä voidaan käytännössä mahdollistaa koeympäristöön 
mitä tahansa haluttuja lisäominaisuuksia. Digabin voi 
pakottaa lataamaan muokatun ytimen yksinkertaisella 
lisäyksellä Ubuntun tiedostoon /boot/grub/grub.cfg

Helpompi tapa on kuitenkin persistence-
komento. Tämä toteutetaan muokkaamalla 

samaa /boot/grub/grub.cfg tiedostoa ja lisäämällä

menuentry "Harmiton käyttis, joka ei tee vilppiä" --unrestricted {
   insmod part_gpt    
   set root=(hd1,gpt2)
   linux  (hd0,1)/JOKIN_PAIKKA/JOSSA_ON_YDIN boot=live 
config boot=live config security=apparmor quiet live-media-path=/
live32
   initrd /live32/initrd.img
}

menuentry "Harmiton käyttis, joka ei todellakaan tee vilppiä" 
--unrestricted {
   insmod part_gpt    
   set root=(hd1,gpt2)
   linux  /live32/vmlinuz boot=live config boot=live config 
security=apparmor quiet live-media-path=/live32 persistence
   initrd /live32/initrd.img
}

/etc union
/home union

Tällöin oppilaalla täytyy olla koneessa kiintolevyn osio, joka 
on ext4-muodossa ja sisältää sen juuressa – eli kansiossa / 

– tiedoston persistence.conf. Tästä tiedostosta voidaan pyörittää 
monia kivoja komentoja, mutta kätevintä on lisätä siihen:



Tällöin Digabin käynnistyessä oppilaalla 
on pääsy oman kovalevynsä tiedostoihin. 

Sinne vaan sitten lunttilappu.txt-tiedosto!

Yksi mahdollisuus on myös pyörittää Digabia 
virtuaalikoneena eli toisen käyttöjärjestelmän sisällä. 

Oppilas voi tehdä graafiset muutokset haluamaansa 
käyttöjärjestelmään ja pyörittää varsinaista koejärjestelmää 
emokäyttiksen sisällä. Tällainen huijaus saattaa olla 
tulevaisuudessa selvitettävissä, jos Digabiin asennetaan 
virtuaalikonetunnistus. Tunnistuksen voisi tosin 
kiertää muokkaamalla itse jotakin avoimen lähdekoodin 
virtuaalikonetta tunnistamattomaksi (kauhea vaiva).

Ongelma kaikissa softaratkaisuissa on lokitiedostojen 
lähettäminen koepalvelimelle, mitä ei voi estää. Näitä 

tiedostoja opettajat tuskin tarkistelevat kurssikokeissa, 
mutta Ylioppilaslautakunta saattaa tehdä toisin. Tätäkin 
tosin voidaan manipuloida! Jos kone käynnistetään omalla 
ytimellä, voidaan tiedostosta /etc/rsyslog.d/digabi.conf määritellä 
mitä tietoja palvelimelle lähetetään koetilassa. Siihen vaan 
sitten tekemään muutoksia, jotta vilppi ei paljastuisi. Pelkkä 
lokitiedostosovelluksen sammuttaminen ei kenties ole viisasta: 
jos mitään lokia ei näy, tarkastajat voivat ihmetellä asiaa. 
Sen sijaan läpi voisi mennä se, että pakotetaan palvelimen 

lokitiedostojen ’jumittautuminen’ palvelunestohyökkäyksellä, 
jolloin kenenkään oppilaan tietoja ei voisi kerätä. Tällöin 
koneella voisi tehdä mitä haluaa. Tämä onnistuu pyörittämällä 
oppilaan koneella parikymmentä minuuttia esim. skriptiä:

#!/bin/sh
while [ 1 ]
do
    logger -t DigabiOS TOSI PITKä MääRä TEKSTIä
done

Ylioppilaslautakunta on yrittänyt estää tätä 
asettamalla verkkonopeusrajoituksia, jotka voidaan 

kuitenkin kiertää komennolla tc qdisc del root dev eth0. 
Tämä komento vaatii ylläpitäjän oikeuksia, mutta 
sitä voidaan pyörittää esim. persistence-tiedostosta. 
Kerrataanpa optimaalinen tapa huijata: 
 
  1. Asennetaan Ubuntu 
  2. Muokataan GRUB-tiedostoa 
  3. Lisätään persistence-tiedosto ja lunttimateriaali 
  4. Jumitetaan lokitiedosto

Jos kaikki edellämainittu on liian monimutkaista niin kaipa 
sitä voisi koneella lukea WLAN:ien nimiä, joihin sitten 

on jotain dataa piilotettu. Joku kaveri vaan vaihtelemaan 
WLAN:in SSID:tä lunttisisällöksi koetilan ulkopuolella.



The Irish Festival of Oulu
– kokemuksia Idalotalta (ja Suvilta)

T H E  I R I S H  F E S T I V A L 
O F  O U L U  on irlantilaisen 
musiikin ja kulttuurin tapah-
tuma Oulussa lokakuussa. Tänä 
vuonna oli jo 11. kerta kun 
tämä viisipäiväinen tapahtuma 
järjestettiin piristämään oulu-
laisten pimeneviä iltoja. Sen 
aikana on mahdollisuus kuun-
nella niin suomalaisia kuin ul-
komaalaisiakin irkkubändejä. 
Musiikin kuuntelun lomassa saa 
kuunnella tarinan kerrontaa 
sekä opetella irlantilaisia tans-
sikuvioita.
E N S I M M Ä I S E N  irk-
kufestarikokemuksemme 
saimme keskiviikkoiltana 
Hemingway´sissä. Sisään-
pääsy oli kielletty alle 18-vuo-
tiailta (totta kai täysi-ikäisinä 
lähdimme viettämään pikku-
lauantaita), mutta tapahtuman 

aikana on myös ikärajatto-
mia esityksiä. Sinä iltana soitti 
Droichead, joka on energinen 
irkkubändi Oulusta. Yhtyeen 
ohjelmisto koostuu menevästä 
irlantilaisesta tanssimusiikista 
sekä englannin- ja iirinkielisistä 
lauluista ja ripauksesta tun-
nelmallisia slow aireja. Poruk-
kaa oli paljon, joten valitsimme 
rauhallisen sopukan baarin 
perältä. Musiikki ei sinne oik-
eastaan kuulunut, mutta 
tunnelma oli mahtava. 
Hyvä Oulu!
T O I N E N 
musiik-
kikoke-
muk-
semme 
on perjantail-
ta. Menimme 
Valveen 

I R L A N N I S S A  näkyy kelttiläis-
en kulttuurin vaikutus vielä tänäkin 
päivänä, vaikka kulta-aikaansa se eli 
yli 2000 vuotta sitten. Kansansoit-
timia ovat muun muassa irlantilainen 
harppu, kehärumpu, tina- ja säkkip-
illi, viulu, kaksirivinen harmonikka ja 
huilu
 T U N N E T U I N  irlantilaisista 
juhlapyhistä on St. Patrick’s day eli 
Pyhän Patrikin muistopäivä, jolloin 
kaikki värjätään vihreäksi. Olut virtaa 
ja laulut raikaavat, kun irlantilaiset 
juhlivat kansallispäiväänsä.Vihreää 
saarta symboloi kolmilehtinen apila 
"shamrock", jota Pyhä Patrick käytti 
opetusvälineenä selittäessään Pyhän 
kolminaisuuden periaatetta. Pyhän 
Patrickin päivän juhlinnassa sham-
rock on yksi näkyvimpiä koristeita.
U 2 - Y H T Y E  on lähtöisin Irlan-
nista, kuten myös Guinnes-olut. Ir-
lannissa voi osallistua vain punahi-
uksisille tarkoitetuille festivaaleille, 
jotka järjestetään elokuussa – jopa 
10 prosenttia maan väestöstä on var-
ustettu punaisilla hiuksilla. Musiikin 
saralla maa on menestynyt myös Eu-
roviisuissa ja on voittanut jopa seit-
semän kertaa! 

Konst. O. Deliin kuuntele-
maan Ealan lounaskon-
serttia. Bändi oli loistava, 
suomalainen yhtye ul-
komaalaistaustaisella 
lisäyksellä. Ruokakin oli 
hyvää, muttei tosin irlanti-
laista. Olisiko teemassa siis 
parantamisen varaa? Bän-
din lopetettua oli mahdol-
lisuus mennä juttelemaan 
heidän kanssaan, mutta 
ahkerina lyseolaisina suun-
tasimme kuitenkin perjan-
tain viimeisille oppitunneil-
lemme.

kuva Anton Juntunen
kirjoittaja Idalotta Nousiainen
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“Ihmiset ovat liian ystävällisiä. Ihmisiä 
pitäisi vihata”,
Ismo Talsta pohtiessaan 
tietoturvaa

“Joo”, nimeämätön 
opettaja

“Pekan vastaus oli, että 
mitä paskaa”, Eerik Silvén 
joulujuhlassa.

“Ja nyt joku vois olla 
silleen, että who cares --” 
Sirpa Anttila-Muilu, kun mantsan tunnilla 
puhuttiin tuulista.

Viimeiset sanat ”No ei meitä kiinnosta…” Tiina Junnilainen

“Instagramissa voi 
tehdä.....jotain” Mika 
Aalto
‘’Osa opettajista on 
pystyssä kuolleita, 
kun taas jotkut opet 
ovat yli eläkeiän eikä 
sitä huomaa.’’ Nimeltä 
mainitsematon opettaja
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