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Pääkirjoitus
Tarina on kuin Disneyn prinsessaklassikosta: 
satumainen koululehtemme Veitikka on ollut 
jo lähemmäs vuosikymmenen pahan äitipuolen 
lähettämässä sikeässä unessa. Onneksi upouusi 
toimituskuntamme on toiminut uljaan prinssin 
tavoin, ja herättänyt Lyseon ylpeyden henkiin 
intohimoisella suudelmalla (alkuinnostuksen 
jälkeen voitaisiin puhua ehkä sittenkin ujosta 
poskipususta). Millainen Veitikan pitkä, mutta 
kauniisti sanottuna katkonainen elämänkaari sit-
ten on ollut? Me päätoimittajina päätimme ottaa 
asiasta selvää, ja sanotaanko, että haasteen taso 
vastasi Lyseon ruokalaan pyrkimistä uuni-
makkarapäivänä ensimmäisessä ruokailussa. 
Ainoa ennakkotieto Veitikasta oli urbaanile-
gendoista ja puhtaasti suusta suuhun välitettyä 
perimätietoa. Heräsi kysymys: onko tätä paha-
maineista Veitikkaa koskaan ollutkaan?

Suuntasimme viime metreillä ennen lehden 
ilmestymistä rehtorimme Mika Aallon puheille. 
Lehti on peräisin 1800-luvulta eikä kummemmin 
sen alkuajoista kuin nimen alkuperästäkään ole 
tietoa. Historiankirjojen tutkailun jälkeen todet-
tiin, ettei lehdestä ole mainintaakaan Lyseosta 
kirjoitetussa historiassa. Mika Aalto kertoo, että 
lehti on perustettu kokonaan oppilaiden harras-
tuneisuuden voimalla. Muita ilmaisukanavia ei 
oikeastaan ole ollut (muistakaa, se oli sitä aikaa 
kun isovanhempammekaan eivät olleet vielä syn-
tyneet!), joten koululehdelle oli tarvetta. Rehtori 
epäilee nimen johtuvan lehden sisällöstä. Se oli 
kepeää ja sisälsi asioita, jotka kiinnostivat niin 
kirjoittajia kuin lukijoitakin.  Saimme kuulla, että 

lähes koko 1900-luku on ollut niin sanotusti veiti-
katonta aikaa. 2000-luvulle tultaessa Tiina Ranto 
otti ohjat käsiinsä, ja hänen valmistuttuaan Lyseo-
sta ei Veitikassa ole Aallon mukaan ollut samaa 
voimaa.

Olemmeko onnistuneet herättämään Lyseon toi-
mituskunnan ylpeyden henkiin niin, että sitä voisi 
ylpeydeksi kutsua? Pitelet meidän aikamme pai-
nosta käsissäsi tai katselet sitä tietokoneen näytöltä, 
mikä on mahdollista tässä teknologisoituneessa 
maailmassa. Käännä sivua ja muodosta mielipitee-
si; Onko Lyseon Prinsessa Ruusunen herännyt, vai 
oliko prinssi sittenkin vain onneton pyrkyri?

Toimituskunta
Päätoimittajat:
Idalotta Nousiainen
Suvi Jaakkola

Muu toimituskunta:
Taru Lietsalmi
Anni Syväkuru
Pyry Silomaa
Veera Kiiskilä
Sonja Keränen 
Anton Juntunen 
Mesi Katisko
Mikko Korhonen
Emma Petäjäaho
Suvi Kangaspuoskari

Vastaavat opettajat:
Katariina Juntunen
Markku Siekkinen



Veittenterä
Veittenterä on Veitikan vakiopalsta, joka löytyy 

2000-luvun Veitikoista. Tällä palstalla katsahdetaan 
viiltävästi lyseolaisten elämään ja siihen vaikuttaviin 

ilmiöihin ja tapahtumiin.

Arkeologiset kAivAukset Kuinka moni voi 
kertoa koulunsa olevan niin antiikkinen, että pihal-
la majoittuu arkeologeja lapioiden kanssa?

kAlliopArkki Toinen 
hieman suuremman mit-
taluokan kaivertaminen 
saatiin vihdoin päätökseen. 
Seuraavaksi olisi aika jatkaa 
kivisydäntä Lyseon alle?

viisi leipää jA kAksi mAkkArAA Viimekeväinen tragedia ei 
toistunut, kun tällä kertaa Serviisi onnistui jakamaan ruoan kristillisen 
tasajaon mukaan, eikä perinteinen uunimakkarapäivä ylittänyt tällä Kale-
vankaan uutiskynnystä.

Neljäs kohtA jouduttiin sensuroimaan yleisen status quon 
ylläpitämiseksi.

oNgelmA pArAtiisissA Huhun mukaan uusi matematiikanopet-
taja on herättänyt närkästystä hankalilla kokeillaan. Eivätkö lyskalaiset        
osaakaan derivoida? Sanoisin, että on hallituskriisin paikka!



Huolimatta siitä, että stereotyyppisesti koulumme opiskelijakunta on ah niin 
ahkeraa ja tunnollista, uskon että joukostamme löytyy muitakin laiskoja vätyksiä 
allekirjoittaneen lisäksi. Jos ei muulloin, niin viimeistään jakson lähestyessä lop-

puaan ja Sen-Mikä-Jääköön-Nimeämättä* aikana.

Välttely. Procrastination. Mitäkö se on? 
Noh, kun havahtuu katsoneensa toista tuntia videota korean alkeista. Myös yhtäkkinen vastustamaton 
halu siivota koko talo, järjestellä kaapit ja hyppiä haarahyppyjä vesisateessa keskellä yötä voivat kertoa 
jotain. Kun kolmelta aamuyöstä sen sijaan, että lukisit edes vähän niitä ruotsin sanoja, tulostat seinällesi 
diplomin, jossa lukee World’s Greatest Procrastinator, voit virallisesti liittyä kerhoon. Kyllä, edellinen   
esimerkki on elävästä elämästä, ja voin ensikäden todistajana vihdoin lopullisesti romuttaa kaikki ne 
arvot, joita lyseolaiset ovat historiansa aikana vaalineet.

Voiko tälle mahdottomalta tuntuvalle ongelmalle tehdä mitään? Kokemuksen syvällä rintaäänellä voin 
kertoa, että olen todella monesti päättänyt lopettaa välttelyn huomenna. Lukuisista yrityksistä huoli-
matta en ole kuitenkaan vielä onnistunut löytämään tätä maagista huomista, jossa olisi määrä tapahtua 
99 % kaikesta produktiivisesta toiminnasta.

On turhaa kuitenkin synkistyä. Yleisestä asioiden lykkäämisestä voi olla hyötyäkin. Kun jättää jotain 
viimeiseen hetkeen, täytyy keksiä tehokkaampia, nopeampia ja kekseliäämpiä tapoja tehdä asioita. Toi-  
saalta aina se kahdelta aamuyöstä kirjoitettu essee ei korreloi mahdollisen potentiaalin kanssa, mutta 
tulevaisuuden työmarkkinoiden jatkuvan muovautumisen vuoksi sukupolvemme täytyy olla yhä sopeu-
tuvaisempia uusiin tilanteisiin ja kykeneviä ongelmanratkaisuun.

Work smart, not hard. En voi kieltää ahkeruuden tai työnteon vaikutusta, mutta ajatellaanpa asiaa tältä 
kannalta: ilman meitä ”laiskottelijoita” monet ihmisen elämää helpottavat asiat olisivat voineet jäädä 
keksimättä. Ollaan siis yhdessä laiskoja ja pelastetaan maailma!

Ei varmaan tule yllätyksenä, että tämäkin teksti syntyi silloin, kun olisi pitänyt tehdä jotain aivan muuta.

*Emme mainitse koeviikon nimeä ääneen tässä lehdessä eettisistä syistä.

Procrastination

Teksti: Suvi Jaakkola



Tatti-
metsässä

Sonja Keränen

Haastattelu 
1-luokkalaisille

Teimme opiskeluun liittyvän kyselyn tänä 
syksynä Lyseoon tulleille opiskelijoille. 
Kysyimme esimerkiksi miltä tuntuu opis-
kella Lyskassa ja odottavatko he tulevia 
koeviikkoja. 

Lyseosta on enimmäkseen positiivista sa-
nottavaa. Ilmapiiri on ykkösluokkalaisten 
mukaan rento ja ihmiset koulussamme 
ovat mukavia. 

Parasta ensimmäisten viikkojen aikana 
on ollut uusien kavereiden löytäminen, 
ryhmäytymispäivä ja tietysti Lyseon 
omat opiskelijabileet. Lukujärjestysten 
ja ruokailuvuorojen noudattaminen 
sujuu yllättävän hyvin, ja siinä samalla 
opiskelukin on lähtenyt käyntiin helposti 
tai sitten ei niin helposti. Toisten mie-
lestä opiskelu on huomattavasti vaati-
vampaa kuin yläasteella, mutta toiset 
mieltävät opiskelun olleen erityisen mu-
kavaa ensimmäisessä jaksossa. Reippaat 
lyseolaiset tietysti tekevät aina läksynsä!

1-luokkalaiset kertovat, etteivät pel-
kää kysyä apua toisiltaan. Vanhemmille 
opiskelijoille ei kuitenkaan heltiä kovin-
kaan paljoa kysymyksiä. Oliko kaikki siis 
selvää uusille opiskelijoillemme jo en-
simmäisillä viikoilla? Näin tuutorina voin 
paljastaa, että onhan meidän ihanilta 
ököiltämme moniakin mieltä askarrutta-
via kysymyksiä tullut. Eivät he sentään 
ensimmäisen jakson aikana ihan kaikkea 
tiennet, eiväthän? 

Haastateltavana: Mikael Lumme, Elias 
Mustajärvi, Felix Kerola ja Sanni Heikki-
nen

Teksti: Idalotta Nousiainen



Tuomas Rosbacka



Jos et puhu siitä, se on häilyvänä 
koko ajan ympärilläsi. Jos taas puhut, 
vaivut epätoivoon. Et välttämättä tun-
nista sitä itsekään. Se saa sinut käyt-
täytymään oudosti tai jopa olemaan 
käyttäytymättä ollenkaan. Läheiset 
saattavat joutua tulilinjalle kärsiessäsi 
sen tuomasta päänsärystä. Lopussa se 
nauraa tyytyväisenä, kun sai mielesi 
taas hallintaansa. Siis hetkonen nyt, 
mikä? 
No stressi tietysti. Usein ihminen 
tietää itse, jos on stressaantunut. 
Mutta tietääkö kukaan mitä stressi 
oikeastaan on? Luin vastikään tekstin 
mistäpä muustakaan kuin stressistä 
(Me Naiset pääkirjoitus 2015). Siinä 
kirjoittaja suhtautui stressiin hieman 
eri tavalla kuin miten yleensä ajat-
telemme koulutöiden, harrastusten 
tai perheasioiden tuomasta paineesta. 
Kirjoittajan mukaan stressaamme 
asioista, jotka ovat meille tärkeitä. 
Totta! Hänen mukaansa voimme 
stressata rauhassa, koska tärkeät asiat 

asettavat meille määränpään elämässä. 
Tarua! Tietyt asiat ovat meille tärkeitä, 
koska välitämme niistä. Siis haluamme 
niiden onnistuvan ja lataamme niihin 
paljon odotuksia. Eikö tärkeistä asioista 
pitäisi siis ennemminkin nauttia? Jos 
ainoat asiat joita elämässään tavoittelee 
stressaavat, en olisi kovinkaan riemuis-
sani. 
Joudumme stressaaviin tilanteisiin, kun 
ajamme asioita, joiden onnistuminen 
edellyttää paljon töitä, vaativat ai-
kaamme ja ehkä unettomia öitä. Stressi 
ei välttämättä johdu työmäärästä, vaan 
siitä, että haluamme hoitaa työmme 
kunnialla alusta loppuun. Kun asettaa 
asiat tärkeysjärjestykseen, saa karsittua 
vähemmän tärkeät asiat pois päiväjär- 
jestyksestä ja kaikki keskittyminen 
on suunnattu yhteen kohteeseen. Kun 
tämän tekee tarpeeksi ajoissa, ehtii hoi-
taa asiat ennen kuin on hirveä kiire ja 
voi välttyä stressiltä.

Ohjaileeko se sinuakin?

Muista nämä: ensinnäkin, stressi lähtee 
meistä itsestämme, kun kasaamme lii-
kaa tehtävää. Ennen kuin huomaam-
mekaan tehtävää on liikaa ja kello tikit-
tää kuin aikapommi. Toisena; stressiä ei 
saa karkotettua kuin muuttamalla käyt-
täytymistään.
Jos olet kaikesta huolimatta ajautunut 
tilanteeseen, jossa tehtävää on liikaa, 
tehokkain tapa saada se karkotetuksi 
on pyytää apua tehtävissä, joita on itsel- 
leen haalinut. Tai mikä vielä parempaa: 
luopua niistä kokonaan jos vain mah-
dollista. Vaikka asiat, joista välitämme 
saattavatkin johtaa tavalla tai toisella 
stressiin, mikään asia ei ole tärkeämpi 
kuin oma itsemme. Jos välität itsestäsi, 
ymmärrät, että stressin ei kuulu ohjailla 
elämääsi. Elämää, josta sinun kuuluisi 
nauttia.
Toiset karkottavat stressitilan sairas-
tumalla, toiset taas katsomalla viikon 
elokuvia. No, kukin tavallaan. Pyritään 
kuitenkin siihen, että saataisiin pidettyä 

se poissa kokonaan.

Teksti: Idalotta Nousiainen



 (Tarun ÄI10 portfolio) 
RUNOJA 

 

KUTSU 

Paperi kutsuu tyhjyydellä ja minä vastaan. Monis-
teiden reunat ovat paljasta tyhjää, jotka vaativat 
uutta elämää. 

Kynä tuntuu niin oikealta kädessä. Se on kuin ra-
ketti, joka vie minut pois. 

Minä lennän, lennän, lennän samaa vauhtia kuin 
kynä tanssii paperilla.

ROOLIT 

Tyttö kuin selkeä arvoitus. 

Näyttelijä, joka ei jätä roolejaan teatteriin. 

Joka paikka on lava, jokainen on yleisö. 

Hänen värinsä vaihtuvat kuin taivaan, 
mutta taivaita ei ole monta. 

Häntäkin on vain yksi. 

Vain yksi tyttö. 

Sonja Keränen

SANAT 

On olemassa hyvin paljon sanoja. Sanat 
elävät ja minä voin nähdä ne. Toiset ovat 
rumia ja toiset kauniita. 

Läheinen on hyvin kaunis sana – paras 
sana. Se maistuu paljon kakulle. Rakkaus-
kin on hyvä sana, mutta siihen kertyy jos-
kus jännitettä ja silloin on parasta vapaut-
taa se. 

Pipo on hyvin lämmin sana ja sen löytää 
joka aamu sotkuisesta kaapista ja veljien 
kätköistä. 

Elämä on hyvin suuri sana, joka ei mahdu 
aivoihin. 

Nyrkki on hyvin kirvelevä ja vihattava sana. 

Ihmisillä on vielä tyhjiä sanoja. Niin kuin 
loppu ja hyvästi, jotka eivät merkitse mi-
tään. Mutta niitä pitää kuitenkin surra. 

SE KILJUU 

Kateus on torinrannalla kiljuva lokki. 

Se ilmestyy kauniina kesäpäivinä, kun jää-
telö sulaa sormille ja maa kuiskii lämpöä. 

Se tirkistelee ja etsii ja on aina tyytymätön, 
kun muut tuoksuvat aurinkorasvalle ja nau-
ravat. 

Se vie luvatta ja rikkoo. Se häädetään ja se 
palaa. 

Lokki ei lopeta kiljumista. 

 

KAIKKI SÄRKYI 

Niin kaikki särkyi, kun kuulin sen. Sen 
sattumalta löysin, kun sivuteille karka-
sin. 

Nuo loppui pastelliunelmat ja suloinen 
leikki, se johon vahingossa tipuin. 

Ne totuus söi. 

 

PERILLÄ 

Iltapäivä. 

Auringonsäteet lävistävät luokkahuo-
neen. Näetkö minut? Kuuletko miten 
soin? 

Olen karjuva huilu ja riipaiseva kieli 
banjon kaulassa. 

Nimeni on myytti. 

Olen tullut valkoisesta maasta. Kahla-
sin läpi toivon ja hien, läpi mudan ja 
jääveden. Puut varjostivat tietäni, ne 
taipuivat hurjasti tuulessa. 

Sydämeni jysähteli, kun askeleeni hak-
kasivat kovaa maata. 

Kone irtautui maasta. 

Tänään paperit lepattavat kaappien 
ovissa. 

Sinun polvesi on kuin kananmuna. 



10 elokuvasuositusta vuodelta 2015

Haluatko nähdä hyvän elokuvan? Olen listannut tähän kymmenen tämän vuoden aikana julkaistua elokuvaa, jotka “räjäyttivät tajuntani”. 10 elokuvaa, joiden-
ka käsittelemät aiheet vaihtelevat lapsisotilaista taiteilijana olon vaikeuteen, mutta joilla on mielestäni yksi asia yhteistä: jokainen on omalaatuinen, tyylikäs ja 
mestarillista elokuvantekoa sisältävä taideteos.

 1. Beasts of No Nation

Nuori Agu värvätään lapsisotilaaksi hänen perheensä kuoltua. Surrealistinen elokuva kuvaa Agun muutosta viattomasta lapsesta useiden vaiheiden kautta itsensä kadottaneeksi kylmäveriseksi tappajaksi.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: elokuvan voi katsoa Netflixistä.

 2. Birdman

30 vuotta sitten Birdman-nimistä supersankaria elokuvasarjassa näytellyt Riggan Thomson yrittää 
tehdä comebackin Broadway-näytelmässä, johon hän on sijoittanut viimeisetkin rahansa. Koko ajan 
kuitenkin ilmaantuu jotain, joka uhkaa näytelmän toteutumista. Tämän lisäksi myös vanhan Bird-
man-hahmon pilkkaava ääni kuuluu koko ajan Rigganin päässä nakertaen miehen itsetuntoa ja Rig-
gan uskoo saaneensa supervoimia.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

 3. CITIZENFOUR

Vuonna 2013 dokumenttielokuvantekijä Laura Poitras alkoi saada erikoisia sähköpostiviestejä CI- 
TIZENFOUR-nimiseltä henkilöltä. Poitras ja journalisti Glenn Greenwald menevät Hong Kongiin 
tapaamaan tätä mysteeristä viestittäjää, joka paljastuukin olevan Edward Snowden. Kolmikko käy 
hotellihuoneessa läpi Snowdenin mukanaan tuomia tiedostoja, jotka ovat myöhemmin niittäneet 
mainetta kolmikon vuodettua ne. Samalla elokuva käy läpi tiedostojen pääsisältöjä ja piirtää kuvan 
Yhdysvalloista valtiona, joka häikäilemättä yrittää saada rahallista hyötyä omista kansalaisistaan.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: dokumentti jossain vaiheessa todennäköisesti uusitaan YLE:llä

Mesi Katisko



 4. Foxcatcher

Foxcatcher kertoo kahdesta miehestä, jotka etsivät amerikkalaista unelmaa. Toinen on huonoista 
oloista tullut painija ja toinen rikkaan suvun tyhjäpäinen perillinen. Molemmat kamppailevat ol-
lakseen merkityksellisiä ja löytääkseen onnen. Sitten on kolmas mies, jolla on kaikki mistä nämä

kaksi muuta kamppailevat, mutta joutuu kärsimään näiden kahden muun kamppailun takia, kun 
he ymmärtävät, että heidän unelmansa ei yksinkertaisesti tule koskaan toteutumaan.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

 5. Inherent Vice

‘70-luvun alussa yksityisetsivä yksityisetsivä Doc Sportellon entinen tyttöystävä ja tyttöystävän 
miljonääripoikaystävä katoavat. Doc alkaa selvittämään katoamisia, joiden ympärille paljastuu 
monimutkainen salajuoni johon tuntuvat liittyvät lähes kaikki presidentin ystävistä narkkareihin. 
Mukana on myös salaperäinen yhdistys, joka tunnetaan nimellä Golden Fang.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

 6. Mad Max: Fury Road

Yhteiskunta on romahtanut! Vain hullut selviävät. Mad Max-elokuvasarjan neljännessä osassa 
(ja muuten, jos et ole nähnyt ensimmäistä kolmea, ei hätää, elokuva toimii ihan yhtä hyvin ilman 
että on nähnyt aiempia osia) alkaa taistelu vapaudesta. Furiosa-niminen sotapäällikkö auttaa hir-
muhallitsijan vaimoja karkaamaan vaimojaan orjina käyttävän miehensä luota. Heidän mukaansa 
lopulta joutuu sarjan päähahmo Max. Pakomatkasta tulee taistelu ihmisarvosta ja vapaudesta 
kun autojonot jahtaavat toisiaan keskellä autiota erämaata.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

 7. Mommy

Diane saa kuulla että hänen poikansa Steve on potkittu pihalle taas yhdestä nuorisolaitoksesta 

väkivaltaisen käytöksen takia, ja Diane päättää 
tuoda hänet takaisin kotiin. Dianea ja Stevea vas-
tapäätä asuu Kyla, sapattivuotta pitävä lukio-opet-
taja. Kun Kyla alkaa opettamaan Stevea, kolmikon 
välille muodostuu monimutkainen side. Voivatko 
he ratkaista ongelmansa ja saavuttaa etsimänsä on-
nen?

5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

 8. Selma

Selma kertoo Martin Luther Kingin järjestämästä 
historiallisesta marssista 60-luvun Alabamassa 
edistääkseen afrikkalaisamerikkalaisten 
äänestykseen liittyvän syrjinnän kiellon varmista-
vaa lakia.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

 9. Whiplash

Andrew opiskelee ensimmäistä vuotta huippujaz-
zopistossa, mutta pian unelmien koulu muuttuu 
painajaiseksi, kun Andrewn päästyä soittamaan 
rumpuja koulun huippuorkesteriin, ottaa orkes-
terin

sadistinen johtaja Andrewn silmätikukseen. Tästä 
alkaa kaksikon välinen henkinen kamppailu, jossa 
solvaukset lentävät ja rumpukapulat tahriintuvat 
verestä.

Arvosana: 5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä Heikki Ruha: Caught in the 
Net

 10. Wild Tales

Wild Tales koostuu kuudesta lyhytelokuvasta, 
joidenka aiheena on kosto. Mitä omituisimmista 
lähtökohdista muodostuu omalaatuisia tarinoita, 
jotka käsittelevät kostoa hyvin eri tavoilla ja tyyleillä.

Arvosana: 4,5/5

Saatavuus: myynnissä dvd:llä

kirjoittanut: Pyry Silomaa



Yksin Marsissa (The Martian). USA 
2015. Ohjaus: Ridley Scott. Käsikirjoi-
tus: Drew Goddard. Päärooleissa: Matt 
Damon, Jessica Chastain, Jeff Daniels. 
Arvosteltu 2D-versiona.

Marsissa myrskyää. Ares 3 -avaruus-
sukkulan miehistön komentaja Melis-
sa Lewis (Jessica Chastain) katsoo 
parhaaksi jättää tehtävän sikseen, 
poistua pikimmiten alukseen ja suun-
nata kotimatkalle. Harmi vain, että 
hiekkatuiskussa ja -tuiverruksessa 
irronnut satelliittiantenni iskee päin 
erästä joukkion jäsentä, Mark Watney 
-nimistä astronauttia (Matt Damon). 
Watneyn toverit olettavat hänen kuol-
leen ja nousevat sukkulaan jättäen 
kollegansa maalliset jäännökset sekä 
Marsin tomut taakseen.
      Yksin Marsissa on brittiohjaaja 
Ridley Scottin 36. ohjaustyö. Scott tun-
netaan erityisesti tieteiselokuvistaan, 
kuten ensimmäisestä Alienista (1979), 
ja uutuusleffa jatkaa komeasti saman 
aihepiirin parissa. Tällä kerralla muu-
kalaisotukset vain on jätetty väliin, 

eikä Andy Weirin romaaniin perustuva 
tarina niitä kaipaakaan. Se nimittäin 
luo mielenkiintoiset käänteensä toisen-
laisilla keinoilla.
      Myrskyn laannuttua Watney tu-
leekin tajuihinsa, ja selvittyään happi-
vajeesta sekä poistettuaan antenninkap-
paleen vatsalihaksistaan hänellä on 
aikaa ihmetellä vallitsevaa tilannetta. Ja 
onhan siinä kieltämättä pienellä ih-
misellä ihmeteltävää: yksin planeetalla, 
jolla ei käytännössä ole mitään ja jonne 
tehdään seuraava miehitetty lento 
neljän vuoden kuluttua. Avaruusase-
man ruokavarastot ovat huolestuttavan 
rajalliset, ja pieninkin virhe voi tappaa 
välittömästi.
       Toiminnan miehenä Watney ei 
kuitenkaan jää avaruuspeiton alle it-
kemään vaan ryhtyy ratkomaan käytän-
nön ongelmia ihailtavalla rationaalisu-
udella ja rauhallisuudella. Astronautin 
on säilytettävä hermonsa kiperimmis-
säkin tilanteissa, ja Damonin vahva 
roolisuoritus vakuuttaa yhtä lailla kuin 
Watneyn ammattiosaaminen.
Elokuva on selviytymistarina ja tril-
lerin piirteitä saava kuvaus ihmisen 
sinnikkyydestä sekä elämänhalusta. 
Yhtä lailla se on yhteistyön ylistys, sillä 
kun Nasalle ja koko maailmalle selviää, 
että Marsiin jäänyt ruumis itse asiassa 
elää ja hengittää, yhdistävät maailman 

viihdyttävä 
selviytymiskamp-
pailu marsissa

pätevimmät avaruus- ja muidenkin 
alojen osaajat voimansa saadakseen 
miehen kotiin. Myös paluumatkalla 
olevat Ares 3:n loput astronautit liitty-
vät leikkiin saadessaan tietää asioiden 
oikean laidan.
       Planeettainvälisen pelastuso-
peraation järjestämiseen täytyy 
palaa tähtitieteellisiä summia rahaa 
sekä suunnattomasti ylityötunteja, 
ja kieltämättä on melko naiivi aja-
tus, että yhden ihmishengen pelas-
tamiseksi käytettäisiin näin valtava 
määrä kansainvälisiä resursseja. Suo-
peamielinen katsoja antaa kuitenkin 
tämän anteeksi jännittävän seikkailun 
nimissä. Asiantuntijoilla voi lisäksi 
olla sanottavaa elokuvan tieteellisistä 
sekä avaruusteknisistä ratkaisuista, 
mutta kaltaiseni maallikko onnistu-
taan vakuuttamaan aivan riittävällä 
tasolla, ja kyseessähän on kuitenkin 
tieteis- seikkailu, ei dokumentti.



Kerronta kulkee sujuvasti tapahtuma-
paikan sukkuloidessa maan ja Marsin 
välillä. Watneyn eloa Marsissa seu-
rataan esimerkiksi hänen videomuo-
toisten lokimerkintöjensä kautta, ja 
Damonin tarinointia kyllä kuuntelee 
mieluummin kuin keskimääräistä vi- 
deobloggaajaa. Watneyn hahmo tulee 
katsojaa likelle, ja hänen itseironiset 
kommenttinsa naurattavat paikoin 
vakavan menon keskellä. Jo hyvinkin 
aikuisikään ehtineessä Watneyssa piilee 
yhä pikkupoika, joka muistaa hehkut-
taa siistejä juttuja (kukapa ei haluaisi 
olla avaruusmerirosvo) sekä kritisoi 
kärkkäästi, mikäli joku tai jokin ei 
miellytä (kuten komentaja Lewisin 
asemalle jättämä 1970-luvun disko-
musiikki).
      Itse asiassa koko Ares 3 -miehistön 
keskuudessa vallitsee aivan oman-
laisensa, verrattain herkullinen pottui-
lukulttuuri, ja hahmojen keskinäinen 
dynamiikka on saatu vaikuttamaan 
siltä, että se on muotoutunut pitkän 
sekä tiiviin yhteiselon seurauksena. 
Myös Nasan maanpäällisten työnteki-
jöiden joukossa on mielenkiintoisia ja 
uskottavia persoonia: on laskelmoivaa, 
kylmän asiallista pääjohtajaa (Jeff Da-
niels), itsevarmaa nuorta matemaatik-
koa ja aasialaistaustaista insinööriä, 

joka suhtautuu tyynen lakonisesti aika-
tauluihin tehtäviin kiristyksiin.  
Lisäksi katsojalle tarjotaan visuaalisia 
herkkupaloja. Marsin laakeat maisemat 
ovat karun kaunista katseltavaa puner-
tavine hiekka-aavikoineen, joista osa on 
kuvattu Jordaniassa ja osa arvatenkin 
luotu 3D-mallinnusohjelmien avulla. 
Niin ikään avaruusalukset ovat näyt-
täviä ja hahmojen painottomuus niiden 
sisällä hyvin toteutettua.
       Elokuva tuo etäisesti mieleen In-
terstellarin (2014), jossa Damonilla 
siinäkin on rooli. Yksin Marsissa on 
kuitenkin aavistuksen maanläheisempi 
siinä mielessä, että aika-avaruuksiin 
ei tällä kertaa sotkeuduta. Lisäksi Da-
monilla on Interstellarissa käytännössä 
pahiksen rooli, kun taas tästä tieteislef-
fasta pahat tyypit puuttuvat kokonaan, 
mikä on varsin raikas ja toimiva rat-
kaisu. Draamaa ja vaarallisia käänteitä 
syntyy aivan riittämiin luonnon tarjoa-      
mista haasteista sekä Watneyn ehtyvistä 
ruokavarastoista.
      Kaksi ja puoli tuntia vilahtaa kuin 
avaruussukkulan siivillä, ja inten-         
siivisen seikkailun jälkeen saattaa kes-
tää hetki tai pari ennen kuin pystyy 
täysin laskeutumaan takaisin maan 
pinnalle.

Emma Petäjäaho

Silja Rojola ja Emmi Ollanketo



Manhattan Love Story

Ensimmäinen koeviikko lähestyy lop-
puaan ja helpottuneena työnnän loput-
kin koulukirjat alas sängyltäni. Avaan 
tietokoneen aikomuksenani etsiä uusi 
sarja, johon koukuttua. Fiksuna tyt-
tönä olen taiteillut lukujärjestykseni 
niin, että koko loppuviikko on vapaata. 
Loputtomalta tuntuneen pohdiskelun 
jälkeen päädyn katsomaan kirjasar-
jaan perustuvaa tv-sarjaa Gossip Girliä 
(USA 2007) ja siinä samalla tulen 
tilanneeksi jatkoa umpeen menneelle 
nettitelevisiotilaukselleni. Katsottuani 
kyseistä sarjaa pari iltaa en voi olla 
kiinnittämättä huomiotani komedi-
asarjaan, jota palvelu minulle ehdottaa.
Klikkaan Manhattan Love Storyn 
pilottijakson käyntiin ja olen va-
kuuttunut jo ensimmäisen minuutin 
jälkeen. Sarja vaikuttaa raikkaalta ja 
juuri sellaiselta ei-dramaattiselta teini-
hypetykseltä, mitä koeviikon stressistä 
toipuva mieleni kaipaa.
     Sarjassa arviolta 25-vuotiaat Dana 
ja Peter tapaavat sokkotreffeillä, jot-
ka Peterin veli David ja Danan hyvä 
ystävä Amy ovat järjestäneet. Heidän 

XMAS TIME
suhteensa on tuhoon tuomittu jo en-
simmäisistä treffeistä alkaen, mutta 
pari ei anna periksi. He kyseenalaista-
vat monet asiat toisissaan ja välillä 
harkitsevat suhteen lopettamistakin. 
David, Peter ja heidän siskopuolensa 
Chloe ovat töissä isänsä omistamassa 
yrityksessä. Työpaikalla jaetut parisuh-
deneuvot tuovat oman osansa hilpeyttä 
tähän koomiseen sarjaan.
       Peterin ja Danan sähellys saa nau-
run purskahtamaan huonoimpanakin 
päivänä ja omatkin ongelmat tuntuvat 
kaikkoavan siinä samalla. Jos kaipaat 
virkistystä joululomallesi, mutta tahdot 
kuitenkin pysyä turvallisesti omassa 
sängyssä kylmyyden ja takapihoilla 
hyppelevien tonttujen takia, Manhattan 
Love Story on oikea ratkaisu. Varaudu: 
yksi jakso kestää vain 20 minuuttia, 
eikä sarjasta ole ilmestynyt vasta kuin 
yksi tuotantokausi!
Manhattan Love Story on saanut ensi-
iltansa USA:ssa lokakuussa 2014.

Idalotta Nousiainen



AAMU-
SUPERNOPEA

Mikä tässä aamussa oli parasta?

Torststai 3.joulukuuta

“LUMISADE!”
“Se, että satunnaistoistolla tuli hyviä biisejä bussissa”

- Katri
- Mika
- Riikka

“Oli parasta herätä”
“Se, ettei tullut kiire”

“Heräsin ennen herätystä”

- Jenna

- Vaihtari Lilla

-Riikka

- Milla

Jenna 2.vsk Vaihtari Lilla Katri 2.vsk

Oudoin tapasi aamuisin?

“Syön aina saman aamupalan”
“Puen ensimmäisenä 

sukat”
“Jätän huoneeni täydellisen siistiksi, kun lähden 
kouluun”

“Haistan teelusikkaani ennenkuin käytän sitä. En ha-
lua, että lusikassani maistuu kahvi”

- Mika

- Milla

- Vaihtari Lilla

“Menen takaisin nukkumaan, kun olen tehnyt aamutoimet”

- Katri

- Tuomas

GALLUP

Toteutus ja kirjoitus: Idalotta Nousiainen ja Mesi Katisko



Iida Myllylä, 2. vsk

K: Miten kuvailisit omaa tyyliäsi? V: Värikäs ja 
leikkisä.

K: Mistä saat inspiraatiota tyyliin ja pukeutumis-
een? V: Kaikkialta; netistä, tv-sarjoista…

K: Milloin löysit oman tyylisi? V: Tyyli on aina 
ollut, mutta kehittynyt ajan mittaan.

Vaatehaastattelu

Toni Kivilahti, 2. vsk

K: Mistä saat inspiraatiota tyyliin ja pukeutumis-
een? V: Instagramista.

K: Mistä ostat vaatteesi? V: H&M:ltä, mutta myös 
kirppareilta.

K: Milloin löysit oman tyylisi? V: Tänä vuonna.

Nikolas Ilola, 2. vsk

K: Mistä saat inspiraatiota tyyliin ja pukeutumis-
een? V: Kadulla ihmisiä katsellessa saa hyviä ide-
oita.

K: Mistä ostat vaatteesi? V: Vaatteeni ovat milloin 
mistäkin, esimerkiksi kirppareilta, kavereilta ja 
vanhempien vaatekaapista.

K: Milloin löysit oman tyylisi? V: Lukioon tullessa.

Haastattelut: Veera Kiiskilä ja Anni Syväkuru

Kuvat: Sonja Keränen



Vaatteisiin kannattaa suhtautua kun-
nioituksella. Tämä ei tarkoita sitä, että 
kaikkien pitäisi ryhtyä intohimoisiksi 
muotibloggaajiksi ja Voguen kestoti-
laajiksi, vaan yksinkertaisesti sitä, että 
vaatteet ansaitsevat pienen pohdin-
tatuokion. Ovathan ne kuin läheisiä 
ystäviämme, jotka lämmittävät, pää-
sevät aivan ihollemme ja usein myös 
piristävät sekä sulostuttavat arkeamme. 
Harva sitä paitsi viitsisi täysin il-
mankaan elää.
    Kaikille lienee selvää, että tosiystäviä, 
siis heitä, joiden kanssa aikoo viettää 
huomattavan paljon aikaa huomatta-
van läheisesti, ei kannata valita pelkän 
ulkokuoren ja ensivaikutelman pe-
rusteella. Samalla tavalla vaatteitakin 
on tutkailtava hieman syvällisemmin. 
Mistä se on tullut, millainen se todella 
on, ja ennen kaikkea: tuleeko ystävyys 

kestämään?
    Kestävyys onkin sitten monimut-
kaisempi juttu, jossa pitäisi huomioida 
kankaan tuottamiseen ja värjäämiseen 
liittyvät seikat, vaatteen leikkaaminen, 
ompelu ja viimeistely, kuljetukset, 
myynti, käyttö sekä lopulta kierrätys. 
Ihanteellinen vaate olisi tuotettu alusta 
alkaen luontoa ja ihmistä kunnioittaen, 
luonnonvaroja haaskaamatta ja taaten 
prosessiin osallistuville työntekijöille 
hyvät työolosuhteet ja reilun korvauk-
sen. Vaate olisi laadukas ja pitkäikäinen 
sekä täsmälleen omaan tyyliin sopiva. 
Sitä vaalisi rakkaudella ja käyttäisi ilolla 
loppuun asti, ja kun lukuisten yhteisten 
vuosien jälkeen tulisi aika erota, saisi 
sen kankaan, napit ja muut materiaalit 
vielä hyödynnettyä kierrätyksessä.
Käytännössä kuvailemani ihannevaate 
on valitettavasti usein silkkaa uto-
piaa. Trendit vaihtuvat hurjalla tah-
dilla, ja uusia vaatteita tuotetaan ja os-
tetaan liikaa ja liian halvalla. Laatuun, 
ympäristökysymyksiin sekä vaate-
työläisten oikeuksiin ei useinkaan juuri 
kiinnitetä huomiota, mikä näkyy esi- 
merkiksi repsottavina saumoina, saas-
tuvina vesistöinä ja ylipitkinä päivinä 
jossakin eteläaasialaisessa ompelimos-
sa.
     Kuinka tavallinen lyseolaisnuori sit-
ten voisi vaikuttaa vaateteollisuuden 

Tosiystävää 
etsimässä

eli kuinka toimia 
vaatteiden kuluttajana



ongelmakohtiin ja löytää itselleen nii-  
tä jokseenkin utopistisia tosiystäviä 
vaaterekkien ryteikköisistä viidakoista? 
Viiden pisteen vihje: vastaus alkaa a:lla. 
On nimittäin oltava aktiivinen. Har-
valla on mahdollisuutta lähteä henkilö-
kohtaisesti tarkistamaan puuvillapel-
loille ja vaatetehtaille, että tuotanto on 
varmasti asianmukaisella tolalla, mutta 
sen sijaan voi tutkia lähdekriittisesti 
vaatefirmojen nettisivuja vastuullisuus-  
otsikon alta. Jos tietoa ei löydy, tai jos 
se on epämääräistä ”vastuullisuus on 
yrityksemme tärkeimpiä toimintaperi-
aatteita” –tasoa, voi varsin näppärästi 
laatia vaikka omalla puhelimella meilin 
lempivaatemerkilleen ja vaatia selonte-
koa esimerkiksi sen käyttämistä mate-
riaaleista sekä tehtaista.
      Aktiivisuutta kannattaa kanavoida 
myös laatutietoisuutensa kasvattami- 
seen. Vaatteiden kohdalla ei mielestäni 
voi olla liian nirso, ja on ainoastaan 
valveutunutta ja kannatettavaa vaa-
tia korkeatasoisia materiaaleja joka-
päiväisiltä pukimiltaan. On myös hyvä 
muistaa, että laatua ei voi suoraan 
päätellä hinnasta, vaan sen paljastavat 
esimerkiksi huolellisesti ommellut sau-
mat ja viimeistellyt yksityiskohdat.
Kaikkein tärkeintä on kuitenkin pun-
nita huolella, mitä oikeasti tarvitsee. 
Ei kannata tuhlata luonnonvaroja eikä 

liioin kesätyötienestejään hetken hurmassa 
saatuihin päähänpistoihin tai ”ihan kivoihin” 
vaatteisiin, joissa on tarkemmin ajatellen 
jokin pieni puute tai vika, jonka vuoksi ne 
jäävät lopulta kaappiin lojumaan käyttämät-
töminä. Harkitsemalla ostonsa erittäin tark-
kaan ja tyytymällä määrällisesti vähempään 
on myös opiskelijabudjetilla varaa ostaa 
laadultaan parempaa.
        Kun on löytänyt ihania ystäviä ympäril-
leen, kannattaa muistaa myös pitää niistä 
hyvää huolta tuulettamalla, pesemällä niitä 
hoito-ohjeiden mukaisesti aina tarpeen vaat-
iessa sekä säilyttämällä niitä asianmukaisesti. 
Siten edessä on vielä monta yhteistä vuotta ja 
ainutkertaista seikkailua.
Jos kaipaat lisätietoa aiheesta, suosittelen 
lämpimästi Rinna Saramäen kirjaa Hyvän 
mielen vaatekaappi (Atena 2013), joka vas-
tasi moniin pohtimiini kysymyksiin ja toimi 
tämänkin tekstin innoittajana.

     Emma Petäjäaho



äsyttää, ei jaksa keskittyä, ärsyttää, nälkä… Kaikki 
olemme joskus kokeneet sen kahdeksan tuntisen koulupäivän viimeisen 

tunnin, kun pitäisi vielä reippaasti kirjoittaa muistiinpanoja toisesta 
maailmansodasta tai taivuttaa ruotsin epäsäännöllisiä verbejä. Puhelin 

kiinnostaisi vähän enemmän, kuin opettajan tylsät diat ja älyvapaat jutut 
kaverin kanssa tuntuvat olevan juuri sopivia siihen tilanteeseen. 

smoothiestA saat reippaan annoksen vitamiineja, proteiinia ja 
kuitua, kun valmistat sen oikeanlaisista raaka-aineista. Toimi näin:

1. Valitse 1 näistä

* (Soija)maitoa
* Mehua
* Mantelimaitoa

2. Valitse vähintään 2 näistä

· Banaania
· Kiiviä
· Mansikoita
· Karpaloita
· Mustikoita
· Ananasta
· Appelsiini

Älä huoli, tilanteeseen on ratkaisu.  
Mitäpä jos nappaisit aamulla mukaan välipalan, joka on helppo kuljet-
taa, maistuu hyvältä ja antaa energiaa siihen asti, että pääset kotiin? 
Hedelmät, valmiit myslipatukat ja juotavat jugurtit ovat hyvä aloitus, 
mutta jos haluat kokeilla jotain hieman erikoisempaa iltapäivän pi-

ristykseksi, mikset ottaisi talteen näitä reseptejä?

3. Valitse (vähintään) 1 näistä
· Pähkinöitä tai siemeniä
· Kaura- tai ruishiutaleita
· Leseitä
· Pellavansiemeniä/pellavansiemenrouhetta

4. Valitse halutessasi jokin näistä
· Maitorahkaa
· Pähkinöitä
- Maapähkinävoita
· Jugurttia

V

Laita ensimmäisenä blenderiin valitsemasi neste 
ja lisäksi marjat/hedelmät. Jos käytät jäisiä marjoja 
ja hedelmiä smoothiesta tulee kuohkeampaa ja se 
pysyy pidempään kylmän. Soseuta ne blenderillä 

keskenään ja lisää 3. kohdasta valitsemasi kui-
dunlähde. Sekoita joukkoon vielä jokin 4. kohdan 

proteiineista, mutta jos aiot nauttia smoothien 
vasta iltapäivällä, kanattaa maitotuotteiden käyttöä 

harkita.

BUUSTIA päivään

Vinkkejä!
* Käyttämällä maustettua rahkaa saat smoothiehen kivan maun,

* Maapähkinävoi maistuu aika voimakkaalta, joten älä laita sitä 
paljoa. Se sopii hyvin yhteenesim. banaanin ja kaurahiutaleiden 

kanssa.
* Jos lisäät kaurahiutaleet viimeisenä, ja annat niiden turvo-
ta smoothiessa n.15 min, mutta mieluiten yön yli, saat samalla 

kaavalla raakapuuroa.



Haastattelu – Antti 
Rönkä

Nimi: Antti Rönkä
Ammatti: Biologian opettaja
Harrastukset: linnut, hirsirakentamin-
en, lukeminen, luontoharrastus ja 
blogin kirjoittaminen
Mikä Muumihahmo olisit? 
Muumipappa tai M  örkö

K: Millon ja miksi kiinnostuit biologiasta ja opet-
tamisesta? 
V: Kiinnostus biologiaan alkoi lintuharrastuksen 
muodossa alakoulussa.
K: Miten päädyit juuri Lyseolle? Olitko töissä jos-
sain muualla ennen kuin tulit Lyseolle? 
V: Ensimmäinen vuosi meni Merikarvialla Sa-
takunnalla ja sitten valmistuin opettajaksi. Ope-
tin Seinäjoella lukiossa vuoden ja Oulun normaa-
likoulussa 2 vuotta.
K: Kuinka monta vuotta olet opettanut Lyseolla? 
Voitaisiinko sanoa, että olet Lyseon tämänhetki-
sistä opettajista ollut pisimpään talossa? 
V: Kyllä. Noin 30 vuotta.
K: Mitä jäät kaipaamaan opettamistyössä ja Lyse-
olla? Entä mitä et? 
V: Mukavia oppilaita ja työkavereita. Nuoriso on 
hauskoja olentoja.

K: Onko sinulle jäänyt opettajanuraltasi mieleen 
jotain erityistä hetkeä tai saavutusta? 
V: Ei mitään erikoista. Sain vuonna 2011 Suomen 
tiedeseuran opettaja palkinnon ja VIKSU kilpai-
lun ohjaaja palkinnon.
K: Mitä aiot tehdä, kun lopetat opettamisen? 
V: Suunnitelmissa on rakennushommia, kesken-
eräisten projektien loppuun saattamista ja kirjoit-
tamista. Myös Perunakuoppa-blogin kirjoittami-
nen jatkuu.
K: Saisiko sinua millään jäämään Lyseolle? 
V: Ei.
K: Lupaatko kuitenkin tulla käymään Lyseolla sil-
loin tällöin? 
V: Kyllä minä tulen käymään ja katsomaan teitä.
K: Mitä terveisiä haluaisit lähettää lyseolaisille en-
nen lähtöäsi? 
V: Eläkää ihmisiksi.
K: Mitä mieltä olet koululehti Veitikan uudelleen-
käynnistymisestä? 
V: Hyvä että on tekemistä sen kanssa.

”Nuoriso on hauskoja 
olentoja”

Miten toimivat Antti 
Röngän aivot? Otimme 
siitä selvää, eli mitä tulee 
mieleen näistä sanoista:

Koti – Rouva

Työ – Palkka

Paha – Sika

Nauru – Ilo

Metsä – Vihreä

Älypuhelin – Kännykkä

Etelänsuosirri – Verinäyte

Hirsimökki – Salvos

Pakolainen – Ruuhi

Green Peace – Plakaatti

Antin suusta: 
”Nuoriso on ihan samanlaista 
aina”
”Sähköisistä viestimistä riip-
puvuus on käsittämätöntä”
”Nyt ne Tamagotchit piiloon”
”Täällä luokassa kaikuu ou-
dosti”

Veera Kiiskilä ja 
Sonja Keränen



“Se on kyllä kova jätkä se Säkkinen”, Tuomas Kortelainen 

“Näkyiskö nyt hintti paremmin?” Lea Pesonen, kun uskonnon 
tunnilla katsottiin patsaan kuvaa valkokankaalta. 

“Tästä lehmästä tuli kyllä aika ruma... No se on laittanu bo-
toxia ja käyny Tallinnassa turpaimplanttileikkauksessa”, Seija 
Jokelainen lehmiä piirtäessään 

“HK... aika sopiva hevosalleeli”, Seija Jokelainen 

“Eikö olekin loman jälkeen aina sitkaampaa palata töihin? 
Pitäisikö meidän kieltää lomat?” Tuula Siira syysloman jälkeen 

“Hyvä ettet kyseenalaista mitään, se on aina hyvä piirre ih-
misessä ja kansalaisessa”, Tuomas Kortelainen 

“Joku voi keksiä tälle vähän hauskemmankin päätteen, mutta 
enpä sano nyt”, Harri Kinnunen 2-metyylipropanaalista 

“Saatte ite päätellä, mitä nuo eri mittaiset nuolet tarkoittaa”,  
Antti Rönkä piirtäessään uroksen merkkejä taululle 

“Ennemmin helvetti jäätyy kuin monisteiden jako loppuu”, 
Armi Väyrynen 

“Pysähtykää lennosta!” Soile Helisten-Mikkola

VIIMEISET SANAT

	

Do	u	like	to	wear	socks?	

It´s	too	complicated	 no	 yes	

Do U like to wear socks?



Sonja Keränen



Instagram: @lyseonveitikka
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