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KUJANPAAI

KIRJOITUS
Sirkeäsilmåiinen lukija huomasi jo, että Piirskeitä on hiukan luonut nahkaansa, niin
kuin lehti on historiansa ammoisista ajoista pitäen tehnyt useita kertoja. Nykyinen, Seita Våihäsöyringin kaitsema toimituskatras päätti viihiin uudistaa
vähän vain. Visuaalista ilmettä ja sen sellaista.

-

ihan

Suurin iiliihdys kuultaneen silloin, kun henkilö kyllästyy tiihiin päiikirjoitukseen ja
siirtyy julkaisun takasivuille, tavoitellen hengelleen nopeata tyydytystä lehtemme
klassisesta Sanottua -palstasta. Kalikka kalahtaa: Mitä ne onnettomat ovat menneet tekemään? Hätäännys on käsinkosketeltavaa. Mielen tyyneys palaa vasta,
kun lukija havaitsee, että palstan sitaatit on ainoastaan siroteltu sivun alareunassa
juoksevaksi nauhaksi.
Hampaankolossa -palstasta on kehitelty ilmaisumuotoa
tämän talon ihmisten käyttöön. B. Brechtin ajatusta mukaillen tuntuu, että täällä vaietaan kahden kotimaisen lisåiksi

lukuisilla pitkien ja lyhyiden oppimäiirien kielillä, joiden
viljelyyn Helsingin hyvät päättäjät ovat rahallista varjelusta
suoneet. Pyhässä yksinkertaisuudessaan: Ressussa ei
kehdata sanoa. Kuka tietää, johtuuko hymistely halusta pitää vaikka sitten luonnottomastikin yllä harmoniaa, tai kuten
rehtori nettisivuillamme ilmaisee, "iloista Ressun opiskelijaystäviillistä ilmapiiriä". Saattaa olla terveellistä tuoda ilmanalaan myös kritiikkiä ja ajattelemisen aihetta.
P.S.

Liikuttavin kokemukseni viihään aikaan kohtasi minut itsenäisyyspiiivän juhlassa, rehtorin käytettyä puheessaan sanaa
"ressukoti". Tuo kaunis, plastillinen ilmaus herätti ajatuksia.
Miksei "ressukotia" käytetä kotisivuillamme myyntivalttina? Retorisena helmenä "ressukodin" kanssa voisi
kilpailla korkeintaan "Aapiskukon hedelmöittiimä onnellisen kanan muna" tai jokin vastaava. Rehtorin muodostama
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Korvotunturin
kuninkoon
sooPPo!sso
o

Annika Collin, Pauliina Ojala

Ressun palvottu historian ja yhteiskuntaopin lehtori Antti Kohi eli villissä nuoruudessaan toista eliimää: jouluaattojen
tuiskeessa ilmaisutaidon monitaituri hyp-

päsi Korvatunturin kuninkaan saappaisiin. Joulupukin ura sai alkunsa lukion
abi-vuonna äidin houkuttelemana. Ensimmäisen pukkikierroksensa Antti vinttasi veljen pyöräIlä Kivenlahti - Soukka
maastossa. Flunssa, räntäsade, liian pieni fillari ja vaihteet rikki: tästä alkoi An-

tin nousujohteinen pukkeiluputki

!

Joulumarkkinoilla luotettava j a luonteva pukki oli kuumaa kamaa: Henkilökohtainen ennätys on muhkeat 21 paikkaa yhdeksän ja puolen

tunnin sisäIlä! Asiakas- MUhkea
iou Iu pu kki ma

kaili
laan Anmi kävi tuomassa autonkatOlla tähyillen
joulumieltä samaan pertuulilasin läpi
heeseen yhdeksänä peräkkierroslistaa.
käisenä jouluna. Vuosien

dlä
ysin."

iJltrlL"ilTffi:,];T;l-

menestyksekäs ura päättyi

90-luvun loppupuolella oman lapsikatraan kasvaessa. "Homma ei alkanut missään vaiheessa maistumaan puulta. Siitä

jiii aina hieno fiilis!" Antti myhäilee.
Menestyksen salaisuus on miehelle
itselleen selkeä: "Minulla oli tietenkin
joulupukille ominaiset mitat, 190 cm ja

100 kiloa. Ja 200 vuoden kokemus!"
Keskustelun kuihtumiseenkin hän oli varautunut "pohjolan susien koluamalla"
kävelysauvalla. "Todellisuudessa minä

"Talvi tulee ja tappaa tuhmat
lapset. Joulupukki tulee
vetää hirteen."

ja

man

olin tyrkänkoiran
suuhun."
naapurin
nyt sen
Aloittelij oille Antti haluaa muistu ttaa,
että pukin uskottavuus on säilytettävä
myös ulkosalla. "Vanhemmilla on tarpeeksi selittelemistä jo siinä, että samalla kadulla köpöttelee viisi pukkia samanaikaisesti. Ja sitten jos joku rupeaa vielä
riisuutumaan ...", hän huokailee. Oman
imagonsa kestävyyden Antti arvelee säilyttäneensä melko hyvin: "Uskottavuudesta voisin antaa itselleni kasin... tai

"Jos te näätte Stockan kulmalla hyvännäkösen miehen
nii ette te siinä heti ala
parittelemaan kuten koirat. . ."

Maail-

suosituimmalla miehelläkään ei
ole aina helppoa. Mieleenpainuvin,
mutta toteuttamatta jäänyt latuatoive tuli

yksinäiseltä helsinkiläisnaiselta, j onka
toivelistalla oli kahdenkeskinen j ouluhet-

ki. "Taisin olla vähän väriränlainen puk-

ki siihen osoitteeseen", Antti hymähtää.
Uransa aikana Antti ei ole voinut vält-

tyä kinkkisiltä tilanteilta. Hektisimpiä
vierailuita ovat olleet päiväkotikäynnit.

"Parinkymmenen lapsen jouluriemu
muuttuu helposti joukkopsykoosiksi",
Antti muistelee kauhunhetkiään. Ala-as-

Taululla: Sepelvaltimotaudin

"He olivat Habs-Burgereita.

hoito: tupakointi, uupumus ja
stressi, alkoholi..."
Opettaja: "Niin siis tää

eikun Habsburgeja!"

..

tarkottaa niiden vähentiimistt

ta..."
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tä oli saatava apua. Antti totesi perheen
isännälle: "LInohda palkkio, lainaa Peugeotia!" Asiaa kuitenkin mutkisti entisestään osoitelistan unohtuminen oman auton pelkääjän paikalle. Ohikulkijoilla oli
varmasti ihmettelemistä, kun muhkea
j oulupukki makaili autonkatolla tiihyillen
tuulilasin läpi kierroslistaa. Antti sai kuitenkin työkeikkansa käytyä läpi, tosin
asiakkaan autolla, josta bensa oli loppumaisillaan.

Toisen mieleen jääneen hämmentävän hetken Antti koki rivitalohuoneiston
ahtaassa eteisessä. Perheen kaksi iloista
teiden puurojuhlat olivat myös ahdistavia tilanteita. Lasten usko Korvatunturin
suippohattuun on karissut, mutta silti pukin pitiiisi olla hauska ja perinteinen.

Erään aaton alkutaipaleella Antti
unohti avaimet autoonsa. Iltakierros oli
vasta alkamassa, ja asiakasperheen isäl-

liikin vanhempieni jaminun välejä", Antti

)) Uskottavu udesta voisin
antaa itselleni kasin... tai
ehkä ysin.'
labradorinnoutajaa teki j oulutiiliksissä
tuttavuutta pukin kanssa. Toinen hyppäsi halimaan Korvatunturin vierasta repäisemällä samalla kuurapiuran pöksyt nilkkoihin. EmännäIlä oli naurussa pitelemistä. "Onneksi lapset eivät nähneet. "."
Antin usko joulupukkiin ei ole karissut vuosien varrella minnekään. "Minähän olen itse pukki!" Tästä huolimatta
hän on kärsinyt unettomista öistä ja mind.kuvan sirpaleisuudesta: "En koskaan
saanut joululahjaksi polkuautoa, vaikka
sitä kovasti toivoinkin. Asia hiertää vie-

(Ovelle koputetaan)
"Joulupukki varmaan!"

"Ja sitten teidän verenpaineenne nousee kuin SPUT-

toteaa otsa kurtussa.
Entä löytyisikö Ressusta potentiaalis-

ta pukkiainesta? "Nimiä mainitsematta
muuan T. Hämäkiinen on kuin luotu jou-

lu-ukko!" Haastavaa pukin ammattia
Antti suosittelee kuitenkin kaikille, jotka haluavat tuottaa jouluiloa ja hyvää
mieltä. "Tässä hommassa on pakko laittaa itsensä likoon ja kohdattava haastavia tilanteita. Mutta se on sen arvoista,
sillä silloin tietää, mitä on oikea joulu!"
Antti hymyilee ja jatkaa: "Aion kasvattaa omasta pojastanikin joulupukin!"

"Häivytään sitten sieltä ennen

"Sehän on ku etsis heinää

kuin meidät pidätetiiän !"

suolaneivästä!"

NIK!"
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Saapuessani juhlien ytimeen, kou-

lumme juhlasaliin, en voinut olla ihailematta upeaa juhlamielen sytyttävää ko-

risrelua. Siellä täällä hämähäkit olivat
kutoneet itsellensä suuret verkot, j a
maanläheinen koristelu oli kuin halloweenin emämaan, Yhdysvaltain, tapaan.

Enkä ollut ainoa, joka pisti merkille jiirjestäjien vaivannäön, vaan korviini kantautui samansävyisiä kommenttej a myös
juhlijoiden joukosta. Olisin toivonut kuitenkin suuremman joukon olleen nauttimassa tunnelmasta sekä koristelusta, joka

nyt kieltämättä meni hiukan hukkaan.

Karkki vai kepponen?
Jokainen tarvitsee aina säännöllisin väliajoin kunnon irtioton arjesta ja opiskelusta. Mutta me ressuthan jaksamme
ahertaa taukoamatta kuin robotit - niinhän usein ajatellaan. Olen saanut jo näin
ekaluokan alussa todeta, että väite on
mielikuvituksekkaan ihmisen epätosi

mielikuva. Mielestäni ahkeruus voi
himmassa tapauksessa olla myös jopa
synti. Koeviikkojen mahtavat tulokset
pa-

saavutetaan osin juuri opiskelujen välissä

olevilla tauoilla. Juuri tämän johdosta

oli hienoa, että oppilaskunnalla oli mielenkiintoa järjestää marraskuun alussa
meille ahkerille työmyyrille halloween-

juhlat, joiden osallistujamäärä ei tosin
päässyt vielä huippuunsa. Oliko tämän
ongelmana ajankohta, elämämme hektisyys vai mielenkiinnon puute?

"Te voitte sitten TKK:lla
täytellä luita."

Opettaja: "IT-tilassa on uusi
tietokone !
Oppilas: '"Ai, missä?"
Opettaja: "Se oli virsi!"

Siitä huolimatta sali pursusi juhlamieltä,
ja energiset ressut tanssivat unohtaen kaiken ulkopuolisen maailman.

Olin todella positiivisesti yllättynyt
siitä, että miltei kaikki halloweenia jr.rh-

livat olivat verhoutuneet arkiasuistaan
poikkeaviin pukuihin. Tunnelmaa kohotti

hyvällä maulla valittu tanssimusiikki,
joka tahtomatta sai tanssijalan vipattamaan. Tämän johdosta juhlijat olivatkin
ryhmittyneet tanssilattialle eikä istumaan
ollut eksynyt yksikään. Haudattakoon
näin ollen puheet ressujen huonosta kunnosta. Aina aika-ajoin lanteiden keikutuksen väsyttämät juhlijat kävivät tankkaamassa juhlasalin keskipisteeseen
parkkeeratulla karkkikipolla.
Juhlijoiden joukkoon soluttautuneena reportterina ajautui korviini toisistaan

poikenneita kommentteja juhlaillasta

Opettaja: "Tiedättekos te rnikä Opettaj a piirtää taululle
paraabelin ja pisteen sen
on lappo?"
jossain
Oppilas: "Eiks se oo
potrjoisessa?"

"Täähän alkaa mennä aika

eroottiseks."
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ta ahtunutta

sekä halloweenista. Sain selville, että
useimmat ykköset, joita harmikseni ei ollut nimeksikään, olivat saapuneet siksi,
että he halusivat ottaa selkoa uuden koulunsa tavoista. Suurimman osan vanhoista olivat paikalle puolestaan houkutelleet
ystävät, jokavuotinen läsnäolo sekä aivan

kaiken alkuperäinen tarkoitus: juhliminen. Paikalla olleet ressut, jotka olivat jo
useimpia koulumme halloween-

Si n i-Tu u I ia Viti ka

inen

en ajankohta. Voisiko perinteitä siten el-

vyttää näin helpoilla menetelmillä, vai
onko mitään enää mahdollista tehdä.
Onko muutoksille edes tarvetta?

Ilta sai kauniin, melkeinpä sadunomaisen päätöksensä, kun pukukilpailun

voittajaksi

vali-

Disney Prin-

tut Robin Hood ja
sessa kohtasivat

toisensa

tanssilattialla valssin pyörteissä.

Hämähäkit olivat
kutoneet itsellensä
suuret verkot.
juhlia ehtineet kiertää, kertoivat vuosien takaisista halloween-juhlien loistoajoista. Perinteitä pitäisi vaalia eikä pääs-

tää kuihtumaan. Edellisvuosia

heikomman osallistujamäärän
syyksi nousi vähäinen mainostus,
ohjelman puuttuminen sekä juhli-

(Avointen ovien päivästä)
"Mä tähtäåin siihen että oon
lauantaina sairaana."

Pär:skefiä2705-06

Opettaj a: "Tapasin viikonlop-

puna Arj alaisen Germaani-

veljeskunnan edustaj an. "
Oppilas: "Missä?"
Opettaja: "Myyrmäen
krouvissa !"

Opettaja: ooMiksi toi,,orja näyt- Oppilas: 'oonks noi mallit
tää niin tyytyviiiseltä tossa ku- ressuja?"
VASSA?,,
Opettaja: "Ressut on
Oppilas: "No, ku se saa piis- intell igentimmän näkösi ä. "
!

la

Kaa..."

Opettaja: "Niin, hei beibi anna
mulle piiskaa..."
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"Nostalginen matka
hienoon kouluun"
Perinteikäs ydinkeskustan koulumme toteuttijälleen perinteikkäitä traditioitaan Studia
Ressu -luennon muodossa. Ressujen vieraaksi tänä vuonna saapui Taideteollisen
korkeakoulun rehtori Yrjö Sotamaa. Pärskeitä raportoi.
llona Mikkonen, Niina Helistö
Puhuja löysi heti yhteisen vireen yleisönsä kanssa. Vanha ressu (ylioppilas vuosimalli a 63') muisteli huvittuneena omia
opiskeluaikojaan, jolloin hän kertomansa mukaan oli oikea opettajien kauhu.
Nykyisin niin sympaattisella herrasmiehellä oli tuolloin hallussaan epävirallinen
ennätys jälki-istuntojen mädrässä. Tihu-

töistään kiinni jääneiden opiskelijoiden
rangaistukset oli tapana merkitä niin sa-

Rehtorin mukaan Taidekorkeakouluun
on "hiton vaikee päästä" ja hänen esittämänsä tilastot vain alleviivaavat tätäfaktaa: kolmesta tuhannesta, joskus jopa ul-

komailta asti tulleesta, hakijasta vun 2l0 7o otetaan sisään. TaiKiin valikoitunee ihmisiäjoilla on intohimo tekemäänsä, ja korkeakoulun rehtori kertookin, että
oppilaita taytyy patistaa ennemmin lähtemään koulusta kotiin kuin työskente-

vihkoon, johon PääSykOkeiSSa tOdelliset
Sotamaalle iou- . r.
durtiin jopa rir*_ ta iteilUasielut l«arsitaan
te kOboheemeista.
oli

"himo. ".kiusata opettajia." Oppilaat keksivät opettajien harmiksi kaikenlaista
pientä jäynää: ovi otettiin saranoiltaan ja
vaihdettiin vädrän kokoiseen. Sotamaa
kertoo hymyillen oppilaiden äkkiä vaihtaneen ovet oikeille paikoilleen, kun opettaja lähti valittamaan rehtorille.

vakuuttunut siitä että

TaiK on oikea paikka toteuttaa visioitasi, ä1ä anna lukujen lannistaa. Sotamaa
lohduttaa, että uskolla omiin mahdollisuuksiin ja itseen pääsee jo pitkälle. Valintakokeisiin voi valmistautua vain henkisesti : pääsykoekirj oj a tai preppauskursseja ei ole. Kun kaikki ovat samalla vii-

valla, todelliset taiteilijasielut karsitaan
tekoboheemeista ! Joitakin ominaisuuksia
on toki pyrkijä11ä (sisäisen palon lisiiksi)

Taiteilijasielut
Luovissa kepposissa on epäilemättä nähtävissä yhteys nykyiseen työpaikkaan,
jossa luovuus on avainsana. Luennon aikana tiimä kävi kaikille varsin selväksi.
Puheessa toistuivat sanat: avoimuus, luovuus ja kansainvälisyys. Siis varsin ressu paikka!

TaiKin kerrotaan olevan haluttu opiskelupaikka, joissa oppilaat viihtyvät.

Opettaja: "Tuleeko kylrnä?"
Oppilaat: "Joo !"
Opettaja: "Ei se mitään."

Haluatko

taiteilijaksi?
sa

poikakoulun oppilailla

i iii\\\.ii\iiJ

Jos olet vuosien saatos-

sivuja. Silloisen

I

ke silmäkulmassaan Sotamaa kertoo:

lemään.

nottuun arvostelu-

mään ylimäiiriiisiä

maasta. Taidekoulun tiirkeä ominaisuus
onkin Sotamaan mukaan "heterogeenisyys", josta myös luovuus kumpuaa. TaiKissa väitellään, haastetaan ja kyseenalaistetaan. Myös Taideteollisesta on runsaat mahdollisuudet lähteä vaihtoon. Pil-

hyvä olla: stressinsieto- ja oppimiskykyä
oli erään kerran punnittu laittamalla kokelaat ohjaamaan näytelmää arvosteluraadin valvonnassa.

Universaali intohimo
"Sinne tulee ihmisiä, joilla on intohimo
siihen mitä me tarjotaan." Jopa ulkomailta asti: TaiKssa on 300 ulkomaalaista 35

(Cafd Niinistöstä)
Oppilas: "Kaikki mummot
käy siellä ja ottaa joku viis
palaa kakkuu."
Opettaja: "Muistakaa sanoo
että te ootte Norssista."

"Jos mä oisin jääny pitkiille
matikalle, musta olis voinu
tulla lääkäri tai arkkitehti. Sen
sijaan tuli hikinen

"Kerran kun poliisi niiki mun
ajokorttikuvan, se purskahti
kauheeseen nauruun."

hissanmaikka. . ,"
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"Sellainen omassa elämässä teirkein pääja investointi on ollut lähteä ulkomail-

tös

le. Siinä oppii eneilrmän kuin Ressussa
kolmessa vuodessa. "

"Kaksoisklikkaa sitä."
Sotamaa esitteli myös taikkilaisten töitä
screeniltä. "Koruja ja muotia; huonekaluja, lavastus... Tässä on tehty uusia peli auto m aattej a Raha- autom aattiy hdi s ty k-

selle." Taikkilaiset puurtavat siis monen-

laisten konkreettisten asioiden parissa,
mutta heillä on myös "Tilaa jamahdollisuuksia tutkia sellaistakin, millä ei ole
mitään väliä. - - Tämä on toimintaa fiktion ja toden rajalla." Koulutus pidetään
kiinni todellisuudessa yritysyhteistyön j a
tutkimustoiminnan kautta. Taideopiskelijoiden joukosta nousee esiin tämän päi-

vän huipputaidekäsityolaisiä ja paljon
yrittäjiä. Rehtorin mukaan heitä tulee
suhteessa jopa enemmän kuin Kauppakorkeakoulusta!
Missä

Yrjö työskentelee?

Raha vai rakkaus?
Sotamaa nostaa myös esiin kysymyksen,

miksi tekniikan aloille on vähemmän
hakijoita kuin TaiKiin, vaikka sinne on
helppo päästä ja työstä saa rahaa? Tämä
kertoo Sotamaan mielestä arvojen olevan
kohdallaan - raha ei ratkaise, halutaan
syvempää. "Suomalaisen yhteiskunnan j a

etenkin suomalaisen nuorison valintoja
ohjaa muukin kuin maallinen hyvä", So-

"Taideteollinen korkeakoulu on muotoilun, audiovisuaalisen viestinnän, taidekasvatuksen j a taiteen kansainvälinen yliopisto. Osastoja on viisi ja opetus- sekä tutkimusalueita seitsemäntoista. TaiK
on alansa suurimpia korkeakouluja Euroopassa ja yksi arvostetuimpia koko maailmassa: opiskelijoita on noin 1800, joista l47o
ulkomaalaisia, ja opettajia yhteensä 400. Liseiksi täydennyskoulutukseen osallistuu vuosittain 1700 ja avoimen yliopiston opetukseen noin 800 opiskelijaa."
Liihde: www.uiah.fi

tamaa kehuu.

elis

Viisitoistap

tä
Antti Laaksonen

Lehden edellisen numeron viisitoistapelitehtävän lyhin ratkaisu
koostuu 53 siirrosta, jotka on ilmoitettu alla kolmessa osassa.
Keskiosassa voidaan valita kahdesta samaan tulokseen johtavasta siirtosarjasta. Jokainen kirjain tarkoittaa tyhjän ruudun
siirtymistä vasemmalle, oikealle, ylös tai alas.

Ratkaisuja voi koettaa etsiä kokeilemalla sopivalta tuntuvia
siirtoja, ja tällä tavalla pystyy löytämään helposti noin sadan
siirron pituisia ratkaisuja. Kuitenkin lyhimpien siirtosarjojen
etsimiseen tarvitaan tietokoneen apua: niihin ei voi päätyä sat-

2. YVAOYV tai VYOAVY

1. VAOAVYOOAAVVYOYYOAAOAV

Tehtävä osoittautui melko haastavaksi. Seuraavat oppilaat ovat
saaneet ratkaisusta palkinnoksi vanhan hyvän ajan jännitys-

3. YYOAOYVAAVYVYOOAOAVVVAOOO

kirjallisuutta:

tumalta.

Otto Seiskari, 03D
Saana Piispanen, 05F

"Arvostelu ei ole sitä, että
isketään litsis lätsis lyttyyn ja
postiin."

Pärske

itä2/O5-06

"Syytin ennen insinöörejä
kaikesta, mikä ei toiminut.
Mutta piti lopettaa, kun lapsi
kysyy, että tarkoittaako insinööri sitä, että on tosi tyhmä. Ehehe."

(Sijaiselta kysyttyä)

"Jos haluatte turvapaikan,

"Missä sä opiskelet?"
hankkiutukaa raskaaksi. Tää
"Helsingin yliopiston vertaile- koskee etupäässä naisia. ),
van erotiikan laitoksella. No

ei! Valmistun diplomiimaamiksi."

I

§§§

M§

ffi

ffiffi

-&M§Å LÅ

ffiw

w§
w§§

§t'

,N,

1^,uffi*,

s u oMEN KÅNsÅttr.sEN HERÅTTÅI{.rssN,

§ä§
MS'
ffiH'

N -§-.& § N K § K ä }#"

§S

ffi

NW

Sä§K§[$'-

MS

§§

NS

ffi
ffi

§§

g*ffisT sä§*g*$-T §§n§*
.. .,,.,,

Kaasuat
rehtora Huovinen
esitelmöi kaasuista,

niiden vaikutuksesta ja torjunnasta.
Esitelmän jälkeen kuraattori ehdotti, että
seuraavassa kokouksessa esim. VI B esit_

teiisi taloryhmän toimintaa. "

Autenttinen ote on "Helsingin Suomalaisen lyseon'Karj ala-Seu ran',, kokouksen pöytäkirjasta lokakuun neljänneltä päivältä 1938. Ressun rehroria lähellä
oleva, historia a jailmaisutaitoa opettava
taho luovutti seuran paperit pzirsk eille 67
vuotta "veli" Linnolan taatusti viihdyttävän hermokaasuesitelmän j älkeen.

Tämänvuotisessa itsenäisyyspäivän
juhlassa Vanhassa kirkossa puolisen tu-

sinaa syksyn ylioppilasta sai lakkinsa
perinteisin menoin. Koulumme musikaaliset voimat olivat kehittäneet yleisölle
mitä viehättävimmän ohjelmisron orkes_

"Jos joku olis sanonu mulle
16-vuotiaana, et vedä toi takatukka veks, mä oisin sanonu
et vedä ittes hirteen."

teri- j a kuoronumeroineen. Merkillepantavin tapaus rintaa ylpeydellä ja muilla
kohottavilla tunteilla paisuttaneessa seremoniassa kuitenkin oli, kun rehtori Ari
Huovinen piti puheen, jorajuhlan jälkeen

vilpittömän ihastuneesti kiirelriin erityisen onnistuneeksi.

Puhe yhdisti suurenmoisella tavalla
pedagogisen osavuosikatsauksen mieltä
kiehtovaan Ressu-mytologiaan. Kliimaksina oli hurja kertomus siitä, kuinka au-

,

nokkaasti, että kerran oli voimistelusau-

voin aseistautunut poikajoukko voimansa tunnossa lähdössä miekkalähetystönä
kenraalikuvernöörin pakeille, ja vakava

"Miks tota Ressun erinomaisuutta pitää aina
toitottaa? Nä, kaikillahan
meillä on omat neuroosimme;
vetti.

,

.

Aleksi Kujanpää

selkkaus vältettiin vain opettajakunnan
neuvokkaan toiminnan ansiosta, kertoi
rehtori.
Siis todellista nuijasotaa. Havaitsemme lisäksi, että ressuilla"'päähuono oli',
arveltiin, 'mut sydän paikallaan',,, kuten
Sven Tuuvalla. Ajatuksellinen ympyrä it-

senäisyyspäivän tematiikasta sulkeutuu,
kun viimemainittu liitetään veikeästi Linnan

juhliin Irwinin herravihaises

sa Juh-

tonomian ajalla historiallisen poikakou-

lun isänmaan toivot terrorisoivat tsaarin
kätyreiden toimia minkä ehtivät. Ressut
olivat Suomea suomalaistamassa niin in-

Paras-paras-paras... voi hel-
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Huovinen piti puheen,
jota juhlan jälkeen
vil pittömä n ihastu neesti
kiiteltiin erityisen
onnistuneeksi.

"Pitäiskö tässä alkaa jotain
oppilaiden vanhempia pelärä?
Ne kunnioittaa itse asiassa
tollasta maisterii jolla on puku
paalla."
.. .. t I ..

"Puh utaan venepakol aisi sta.

Mutta eivät he suinkaan tulleet Suomeen asti veneillä."

..

"
Pärskeitä

2/A5-06

lavalssissa: "Vain yksi on joukosta poissa/ Sven Tuuvaa siellä ei naylon sankarit muut karkeloissa/ ja juhlat, heiltä ne

luista: "Luutnantti
Porkka puhui suojeluskuntaan liittymi-

käy".

sen

Rehtorin puhe käsitteli isänmaan asialla olleita ressunkoltiaisia. Kuvaan kuuluu kuitenkin myös tietty monille ressuille ominainen kunnianhimo: on jotenkin
surkuhupaisan ennalta-arvatt av aa, että
kun joku sai isänmaallisen ajatuksen jos-

"Kajautettiin vial-

tärkeydestä",

listen

asioiden

unohtamiseksi
'Vilppulan urhojen

muistolle"', "Abit.
Lehtinen soitti pianolla ansiokkaasti
Sibeliuksen "Karjalan marssin", "Kuraattori oli myös
ajatellut järjestää

tain Suomea suuremmasta, nimittäin
Suur-Suomesta, sai myös tämä asia myrskyisää kannatusta.
Ressun "Karjala-Seura" toimi vajaat

neljä vuotta, 1935 1939. Se oli yksi
Oppikoulujen Karj ala-Seuroista ja perustettiin oikeistolaisen, yltiöisänmaallisen
ja venäldisvastaisen Akateemisen Karjala-Seuran myötävaikutuksella. 1922 perustettu AKS ajoi mm. Itä-Karjalan liittämistä Suomeen ja itämerensuomalaisten heimojen yhdistiimistä. Ressujen pöytäkirjoista välittyy nykynäkökulmasta
hellyttävä kuva innostuneista puuhaste-

ampumiskilpailut.
Hän ajatteli kilpailujen nimeksi

'R...y...s...s...ä...ä

esim. sun isänmaallisimmista nykyisistä oppisilmään."'
laista - sekä mahdollisesti tietyt opetta-

Kun Nato-optiosta keskustelu tuntuu
jiimiihtäneen poteroihinsa, EU:n armeijasta tuli pannukakku, varuskuntia ajetaan alas ja kun mahtavan naapurimme
yhteiskunnalliset olot saattavat kehittyä
arvaamattomaan suuntaan, olisi osa Res-

jakunnan tykistönvänrikit taatusti kiinnostunut tällaisesta reippaasta kerhotoi-

minnasta. Ampumaharjoituksia Ruttopuistoon, miten olisi, hera rehtori?

Ressut
§§§5U§T-eH$N,lÄ§ VIIf\.tf, V$lr{SfilS V$ls$rsf§ TÅ
N-ÅH§§$Å §$$§, J,e S§ srqfu&F#L$fsf §sl Nfl
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karkuteillä
Antti Laaksonen
Tämä kuva on Aku Ankka -lehden
näytenumerosta vuodelta 1951. Tuohon
aikaan Ressu oli vielä kaukainen pää-

kaupungin poikakoulu, jonka oppilaat
keksivät jänniä kolttosia opettajille ja

kävivät huimia seikkailuja kaupungin
kortteleissa. Tarinassa Aku toimii
koulusalapoliisina ja tarjoaa kovan
vastuksen ovelimmillekin pinnareille.
Useita kertoja toivesarjana uusittu seikkailu on kuuluisan Carl Barksin käsialaa. Aku Ankka -lehti on vaalinut hyvää suomen kieltä lehden perustamisesta tähän päivään asti, mutta suorat nimilainat ovat jääneet viime aikoina pois.

**mffiq*q
i

Rehtorin aamunavaus:
"Ressut ovat aina prfujänneet
keskimääräistä paremmin. . ."
Opettaja: "Olkaa te poikkeus!
Vetäkää ihan läskiksi."

Pärske itä 2/A5-Oo

(Pikaruokalatyöstä)
"semmonen rasvan haistelu
haittaa henkistä kehitystä. Ja
äkriset mummot ostaa

"Hörselö. Ehkä Riitta Väisä"Soini on sentäåin ihminen.
nen olisi hörselö."
Halme on niin pelottava ja iso,
ei sitä voi tänne kutsua. Ei

purilaisii..."

tiedä mitä se tekis."

et^
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f
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yhä

kirjautuneena
vanhakin
ressu. Kohin fanit ovat

Ressun opettajien faniclub -yhteisöt ovat

muutama

vallanneet suositun Irc-gallerian. Oman
yhteisönsä ovat saaneet historian, yhteiskuntaopin ja ilmaisutaidon opettaja Antti Kohi, historian ja latinan opettaja llkka Kuivalainen, sekä ruotsin ja ranskan
opettaja Ulla Voutilainen. Vaikka yhtei-

yhtä lukuun ottamatta

kaikki tämän vuoden
abeja. Niinpä keskustelun lomasta onkin
luettavissa myös kommentteja koskien
abivideoita.
Seuraavaan taulukkoon on kerättY
yhteisöiden tärkeimmät faktat ja parhaimmat kommentit.

söt eivät ole suuria, ovat suurimmat ihai-

lijat selkeästi jo löytäneet perille.
Yhteisöissä pääasiassa siteerataan
opettajiaja käydään läpi heidiin tuntejaan,
mutta varsinkin Kohin fanclub-yhteisö

muistuttaa enemmän kaveriporukan
omaa vitsisivua kuin asiallisten fanien

vitaan sisään kirjautumista ja omia tunnuksia.

Mikä on Irc- gallena?

keskustelukanavaa. Myös muissa yhteisöissä keskustelu on painottunut muiden
kirj autuneiden viihdyttlimiseen. Useiden
kommenttien ymmärtäminen vaatii opettajan kursseille osallistumista. Joskus

on Intemetissä oleva suomalainen kuvasivusto, joka luotiin alunperin irc- keskustelukanavien käyttajille. Galleriaan kirjautu-

Irc-gall erTa

neilla on rnahdollisuus lartgra omia kuviaan Intemetiin muiden kirjautuneiden kommentoitavaksi. Kirjautuminen irc- gallenaan, samoin
kuin sen kziyttziminen ovat äysin ilmaisia. Ny§ään sivuilta löyqr
|ähes 300 000 layttaiän kuvia, joista paäosa on nuoria ia vain osa irc-

keskustelun seuraaminen vaatisi myös
kirj oittaj ien tuntemista.
Suurinta kannatusta nauttiva ULVO
on yhteisöistä aktiivisin ja asiallisin. Yhteisössä keskustelu keskittyy Ulvon opetusmetodien arvosteluun ja opettajan siteerauksiin. Kuivalaisen fanit ovat vanhempia kuin kahden muun. Yhteisöön on

keskustelukanavoille kirjautuneita. Galleriassa on mahdollista perustaa yhteisöjä tai liinyä jo valmiissa olemassa oleviin. Yhteisöissä kokoontuvat ihmiset, joilla on jotatn yhteisä esimerkiksi yhteinen hatrastus tai ajaneluapa. Yhteisössä vordaan käyä yhteisä keskustelua,
jonka jokainen gallefTaafi kirjautunut pystyy lukemaan.

"Vuonna -93 mut ja Voude
oli määrätty lakkovahdeiksi.
Siit ei olis jumalauta kyllä

Opettaja: "Etteks te oo
liittyny mihinkään

kukaan tullut sisään."

Oppilas: "Meil on liikaa

kan salai

Kommentteja voi itse lukea sivulla
irc.fi. Kommenttien lukemiseen tosin tar-

sj ärj

Oppilas: "Väyrynen luki Dostojevskin tuotannon vuoro-

"IJIIa Voutilainen on
kopi oi nnin ranking-li stalla

ykkösenä. Mä oon kakko-

estöön ?"

Öp*ttula: "Mä oon koettanu

nen."

läksyjä."
L2

kolkytä vuotta ja: pääsen aina
sivulle 261 ."

Pärskeitä 2/O5-06

Laura Eskelinen

ien fanitus

-- opettaj

käy

kuumana
Yhteisön

ni

ni

#Antti Kohi Funclub:#llkl€ Kuivalainen #ULVO
Tosiniesten yhteisö.
:

Kwaus

I <3 Antti

l(okoontukaarrrTE
tarkastelema n liguurien
jotka fanittaa Ulla
mluttoaa ltojen va ikut usta kaikille
Voutilaista ihan lsfbäl :D
keski- italialaisten

tenppelien t ila kisitykseen :P
sekä

-(olio Keski-ikä

Sukupuolijakauna
Kotisivu

Kuultua

tietysti rnyös orf,ord-

nyd<kellvä:

5 henkilöä
18,6

7 henkiloä

18 henkilöä

20,0 vuotta

17,6

617 miehiä

5/9 naisia

wotta

stsnaisia
http://abi wel hofi m i com/res
.

I

.

iWWW.fe ssul.edu.hel.fi

su.ipg
,"En tiennykää et Kohi on mun
ja Niinan isä joka pyörittää
sukkahousubisnestä
Chicagossa ja opettaa miten
eletään ghetossa. D'oh mitä

i

,

"mihin toi oxfrod-nyrkkeily

liittyy"? "Jos llkkaa sanoisi
lleksi, se sais \armaan
sydärin"

Hauskaa opettajan (pepun)
fanitusta! Eksytään välillä
hiukan aiheesta. Sisältää
myos abihengen nostatusta.

[-hluaisinrre
tietää

"Titta, tittar, tatt, tuttit..."
"uho on kaikinpuolin

rakastettala, pi kkui nen,
lajaamielinen
ranskanperunamme"

unial O_o""

Aruio

wotta

Pysytään parhaiten aiheessa

ja siteerataan opettajaa.
Merkkejä fanituksen
muuttumisesta ahdisteluks i.

Paljon kanalaan
Ii

ittymättömien kommentteja.

Kinastelua opettajan
huumori ntajusta. Ut rtta tietoa

opettajasta!

Mihin tuo Oxsford- nykkeily
Mikä siinä Kohissa muka on
niin ihanaa?

"Push-upit suomeksi. . . rniten
ois tyr§nimer?"

"Voi
seen !

sitä joka ei tule kokeeUusintakoe on

eläimellisen vaikea. Mäkään
en osaa korjata sitä."
t.

liittyy? Päästäkää pojat

Mistä tiedot ULVOn

meidät nyt sisälle näihin
inside- jurttuihin...

lapsuudesta or,at peräisin?

(Oppilas puhuu Bobrikovin

"Voisittekste ees näytellä

murhasta)

kiinnostuneita?"

Opettaja:

"Ai salaliitto? Joo!

Mut kuka se kolmas ois

ollu... joku nuori KekkoPärskeitä

2/05-06

nen?"
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Alaskan armoilla
Mitä tapahtuu, kun ressu lähetetään vuodeksi vaihtoon
Alaskaan? Selviääkö hän amerikkalaisessa
koulumaailmassa? Malttaako suomalainen pitää suunsa
supussa presidenttiä valittaessa? Teemu Mäki vietti
vaihtovuotensa Alaskassa, 6000 asukkaan
pikkukaupungissa Wasillassa , ia hän
paljastaa kiperien kysymysten vastaukset.
Syy vaihto-oppilaaksi liihtemiseen oli yk-

sinkertainen: "Halusin pitää välivuoden.
Nyt on taas uutta energiaa kouluun."
Alaskassa Teemu sijoittui 1000 op-

sin äärikonservatiivisella alueella
Bushin vastaisten

mielipiteiden

pilaan Senior High:n senior-luokalle.

kanssa sai olla va-

Koulu alkoi aamuyöllä kello 7 .20ja päättyi 13.30. Teemu luonnehtii koulunkäyntiä helpoksi ja kertoo valinneensa itselleen helppoj a ja kevyitä kursseja. "En
juurikaan tehnyt läksyjä vuoden aikana."

rovainen. Teemu

Lukio oli

Katja Kujanpää

arvioi alaskalais-

ten

tietämyksen

maailmasta Yhdysvaltain ulko-

mahdollista

väBushin vastaisten
tosi-)) mielipiteiden kanssa

suorimaa myös varsin

hällä työIlä, joskin

opiskelua kaipaavalla oh

mahdollisuudet haasra-

sai olla varovainen.

vienkin kurssien haalimisanasto-

puolella hyväksi ja
kertoi, että alaska-

ongelmat vähenivät j o kolmen ensimmäisen kuukauden jälkeen. Entä kulttuuri-

laiset matkustavat
paljon. Mielikuva

shokki? "Mikä kulttuurishokki? Siitä oli

mistään mitään tie-

kyllä varoitettu etukäteen, mutta sellais-

tämättömistä jen-

seen.

Kieli ei tuottanut haasteita,

ta ei

keistä

tullut."

Perhe-elämä neljän sisaruksen kanssa oli auvoisaa. "En riidellyt kertaakaan
koko vuoden aikana." Perhettä arvostettiin ihan eri tavalla kuin Suomessa. Perheen äidin ilmoittaessa että perjantai-iltana kotona tuli olla kymmeneltä aikara-

jaa myös kunnioitettiin.
Yhdysvaltain presidentinvaalien aikana tuli puhuttua vähän politiikkaakin, to-

"Jack Silvan - Sinun äänesi.
Sinun rahasi."

ei

hänen

mukaansa sopinut

ainakaan alaskaParhaaksi asiaksi Teemu valitsee pai-

kallisen urheilukulttuurin. Koulun joukkueen otteluissa katsomot olivat täynnä
ja tunnelma oli loistava. "Siellä oli oma
High School -tunnelmansa." Kysymyksen, mikä oli pahinta, jälkeen seuraa pit-

Oppilas: "Puku tekee miehen."
Opettaja: "Ainakin puvun

takki !"
(Luokka repeää)

L4

kän pitkä miettimistauko. Lopulta Tee-

laisiin.

mu toteaa, ettei pysty nimeämään mitään
suurta yksittäistä asiaa. Oliko vuosi "elämäsi paras", niin kuin vaihto-oppilasjiirjestojen esitteissä luvataan? "Kyllä, mutta

siinä pitää olla myös onnea mukana."
Teemulla sitä mitä ilmeisimmin oli.

"Mä en oo ikinä kuullu et

"Tää on aika turvallinen paikka [auskuilleJ luhistua, kun te
ette varmaan mitenkään heitä

pitäis allekirj oittaa kuitti.
Koska mä aika usein palautan

tuolilla."

pulloja."

Pärskeitä 2/O5-06

Tarinoita pellosta: Osa Z
Miamari Aaltonen

Pyöräilemme pitkin peltojen keskellä luikertelevaa polkua. pellon reunassa näkyy
Kassun mökki, jonka kattoa on paikkailtu homeisilla laudanpaloilla. Sade on lakannut, mutta nyt vuorostaan pahantahtoinen aurinko häikiiisee silmiä ja polttaa ihoa.
pys?ihtyä levittåimään aurinkorasvaa. lepuuuamÅ'heiveroisia.
Yinyr-on.pakko
kävelykatuihin tottuneita jalkojani ja valittamaan ylitsepiiäsemätrömisrä vaivoistani.
- Onko vielä pitkäkin matka?
- No vastahan me lährettiin.
- Varmasti ollaan poljettu jo kymmeniä kilometreiä.
- Vasta kaks ja pual kilometriä.
- Älaiatsa pelleiltä.
- En. Murskalle on viälä matkaa.
- Murskalle?
- Se on semmoone kuoppa keskellä ei mitää.
- Miksi me ollaan pyöråiilemässä satoja ellei tuhansia kilometrejä kuopalle
keskelle ei
mitään?
- No pitääskö ottaa peltoauto?

- Niin mikä?

- Peltoauto, joka sammuu puolessa matkaa ja saadahan työntää loppumatka ja viälä
takaasin kotia.
- Ei kiitos.
- No lähretäänkös sirte jatkamahan?

Hyppäiin pyörän selk?iiin ja poljen hiljaa kiroren loput kuusi kilometriä Murskalle
maitohapot reisiä poltellen. Tyypillistä peltoa.

"Mä oon oppinu varomaan
"Se Saksan ulkoministeri oli
näitä mun sanontoja, kun niitä niin ylpee et se kulki aina
löytyy Pärskeiden takanenä pystys. No onneks se
sivulta."

kerran Englannissa törmäs
sernaan

Pärskeitä

2/O5-06

ti

"Siis rnä en tajuu miten ihmi- "Kun mä seuraavan kerran
set jaksaa kattoo jorai Big
meen sinne Otavalle niin mä
Brotherii.. No, kai se vaikuttaa kuulkaa kuristan ne ! Mä murku on syntynyt Loimaalla
ymmiirrä tosi-TV:tä."

-

ei

haan ne!"
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P.S. Harrastan tinatorven
soittoa jaluen vapaa-dalla
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Johanna Männistö

Kahvila Avara
nuorilta nuorille

-

Kahvila Avara on harvinaislaatuinen
paikka. Se sijaitsee Malmilla VR:n vanhassa lipunmyyntitilassa, mikä ei ole erityisen edustava ulkoasultaan, saati sitten

sijainniltaan. Kuitenkin jo vilkaisu avoimesta ovesta sisään saa hymyn nousemaan kasvoille. Viininpunaisia sohvia,
tummaa puuta ja tunnelmallinen valaistus; sisustus on kuin suoraan jonkin sisustuslehden sivuilta. Ainoa ero sisustuslehtiin onkin se, että tämän sisustuksen
ovat luoneet nuoret itse.

Kahvila Avara perustettiin vuonna
z}AzHesan Nuorten Äani-proj ektissa ilmenneen ehdotuksen pohjalta. Keskustelussa oli tullut esiin toive siitä, että Hel-

sinkiin perustettaisiin nuorisokahvila.
Nuoret eivät aikailleet, vaan toteuttivat
idean Helsingin kaupungin nuorisoasiain-

keskuksen, Hesan Nuorten Äani-kampanjan, Kalliolan Nuoret ry:n sekä Rahaautomaattiyhdistyksen avulla. Monia vastoinkäymisiä kohdanneet nuoret eivät ole
luovuttaneet. Siita todistuksena itse kahvila, joka on toiminut kyseisellä paikalla
vuodesta 2004.
Kahvila tosiaan toimii nuorten ehdoilla, vaikka aikuiset sitä valvovatkin. Avaran oman esitteen lausahdus "nuorilta
nuorilla" kuvaa kahvilaa loistavasti; se ei
ole hetkeäkään auki ilman nuoria työntekijöitään tai asiakkaitaan.

ll-Z}-vuoti-

aille suunnatussa
kahvilassa ei ole

biljardipöytiä tai
pelikoneita, toi-

sin kuin nuorisotaloilla. Kuppila on tarkoitettu savuttomaksi ja päihteettömiiksi
ajanviettopaikaksi, missä voi tavata kavereita, lukea lehtiä, pelata korttia sekä
tietenkin tukea kahvilan toimintaa nauttimalla sen tarjoamia herkkuja. Avarassajiirjestetään myös nuorten ideoimia tee-

mailtoja. Syksyn aikana suosittujen iltojen teemana on ollut niin heavy kuin rappikin.
Kahvilan rauhallinen tunnelma välittyy kävijään ja työntekijöiden iloisuus
piristää. Kann attaasiis poiketa kahvilaan
virkistämään mieltään näin joulun alla.

Avara sijaitsee Malmilla, PohjoisHelsingissä, ja sinne pääsee keskustasta niin junalla (ainakin I,N,T

ja K) kuin bussillakin.
Aukioloajat:
ke-to 17.00-21.00
pe-la 17.00-23.00
su 15.00-20.00

Malminkaari 4
00700 Helsinki
http

"Kuka nyt tankkerilla haluaisi "Mäkin puhuin teininä kotona "h{ä valehtelin aina lapsena
mun vanhemmille et nykyvanhemmilleni englantia,
ajaa? Paitsi jotkut pervot
kouluissa
ei oo enää
koska olin mielestäni sillä
ehkä."
vanhempainiltoja et ne ei olis
tavalla älykkäämpi kuin ne."

t8

menny sinne nolaamaan
itteään."

:

I I nk.

hel. fi I talotl avara

"Mulla on sellanen köysi, jota
pitkin voin, liukua alas asunnosta, jos tulee vaikka tulipalo,.'o

Pärskeitä 2/O5-06

Ålsittelijan opas joulnhengeksi I -hengettäreksi
Ko*ke jculu$§a sn §se jakamisestaja hy--vltn mielen viljelystä, ohesså t0 tapaa,
Iahjoittaa j oulumieli aivan ilmaiseksi.

I. rnuista Yflnhusta
Jms isovanhemmat eiviit mle
tulnssa ky§åiii§rn piipah$a heitil
terss§lt§ur§ss$l. Ka i kkein
i nn*kkaim rnnt j *u§*hs*get j u
-hellgsttåirst vmivst my$s viereil§a
v*nha§nkudissfl ssin:. §suls§Isssst

j*ulul*u§ujn tsi n:*uten

Ys&§I

msikknåsstässs. Lyhytk§n hstki

vui nrerkitii paljon niill*
vnnhuksil§s, j*ite kukanrl si rls
tul*s sx j*u§ u*il kut§nnTlä&n.

&"

joilla

t*§*§§l
T;11-Auuo

lH'*ffi'.i-"'.

§-'

§. leivo pipnrsita
...rlsspureillel Jcs *t n§e rui*lål
tutustuttut, niin §lYt *lisi
viirneiståiiltt eikaI

t

-r§§

$
rs-."st&*W

?. **§§rnrs t[re §sY§"
HuI*u

j*ulux *ikuin* [in miks*i

muul l*ink§n) mulrdm§lis§rnman
m*nts ihrnist§ ju muistutx siit§*
*$åi vlilitiir.

ffiehsl
xittu-Ke..\u\r]
;;i

,

mit§

..

Yäiå*tn *.*Yllä.äL,u*'

*

s*

tlY"§-ITt
1:";,-11att
*n
*stc.'*- in tst§""
sitlii
:$är*
§ srttuvt-1iäi xnitaut*s11lh"-"

h

&

C

.,r

* s osrlktiutli'åfl
"tsitr11'rr**'
nwul,{T,äätu.

C',§*o

*n*.tllu kouU_110*r
pift*ru.
*io-o;* _h$ r.fsusfi
tr)nFenfle ja
hur:tesi
oj'mn keffqlsr*
Pa rrerr r p*,s jfyj*u
m_,ä*;
v*r r_i:ji:::
huol*tt*n,." ;:::il-n; _Y.T
r"f*r{§r,

. .,. i .:
r\r\ \+'\'
\\r\'

FOIBOS

Katja Kujanpää

BISN ESEI-NTUAN NOUSEVA AURI

N

KO

Mikä on vuoden paras liikeidea? Vastaus on
tietenkin pelikortit 55 tunnetusta poliitikosta.
Tämän oivalsi joukko ressuja Nuori yrittdjyys kurssilla, ja niin polkaistiin pystyyn Foibos NY
tuotteenaa n "Täsava la n
PoIitiikka korttipa kka ".
I

"Täs§ä on sulle Laxi, sulla

kävi flaxi!''"

"

"Ainoo rnitä mä oon saanu
OAJ:IIä on kalenteri. Ja sekin
on hävinny."
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(Alexander Stubbista)
"Ilmiantajan kohtalona on
roikkua puusta!"

"Hei kuulkaal Mun juttu oli
Sanottua-palstalIa !"

:
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Takana Tomas Wallenius, Kirill Heikkinen ja Jan Stenlund. Edessä Harri
Liimatainen, Jaana Kuisma, Laura
Päivinen ja Katriina Forsback.

il

55 kortin pakka kattaa kaikki tunnetuimmat poliitikot Tony Halmeesta jokerina
paistattelevaan Tarj a Haloseen. poliitikot
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antoivat auliisti kuviaan yrityksen käyttöön. Ainoastaan peruspalveluministeri

n

$r,ssielg

*ttt

ffi

r

Liisa Hyssälä kieltäyryi kunniasra.
Onko kyseessä uhkayritys? Arvele-

tain

vatko foiboslaiset saavansa rahansa takaisin? Yrityksestä kerrotaan, että jokainen
seitsemästä jäsenestä sijoitti rahaa aluksi

20 .. Sen suuremmasta investoinnista ei
ole kysymys. Myöhemmin yritys on rahoittanut toimintaansa muun muassa huo-

lehtimalla poliittisesti sitoutumattoman
naisjeirjestön kahvituksesra. Alun perin
voitto-odotuksena oli pyöreäsri 1000 euroa, mikä ei kuulosta alkuunkaan huonolta tulokselta.
Suomalainen kir: akauppa lupautui ostamaan 1500 pakkaa 2000 painetusta,
joten yrityksellä on pullar varsin muka-

vasti uunissa. 500 pakkaa Foibos Ny
myy muun muassa Internetin välityksellä omilla kotisivuillaan, jolloin pakka on

ment unruitri
lapsista tuntuu", lohkaisi toimitusjohtaj a
Tomas Wallenius.

itselleen kunniamaininnan. Viime lukuvuonna toiminut
Efekto NY oli varsinainen menestystari-

Ressussa toimii kaksi muutakin Nyyritystä: Electronic Entertainment Ny ja

NY- yrityksen

Latifa NY, joka välittää

na. Yritys palkittiin vuoden parhaana
d, j aefektolai set lähetettiin

esiintyjiä juhliin.
Ressut ovat menestyneet yrittä-

jinä loistavaspa-

ras liikeidea

kilpailun,

P.S. Foibos on
auringonj umala Apollonin

toinen nimi. Toimitusjohtaja Wallenius selitti nimen olevan osuva,
sillä yritys lisää korteillaan rietoisuutta eli valoa yhteiskun-

ti. Foibos voir-

ti Suomen

Norj aan kansainväliseen

kilpailuun.

ja

Electronic Enter-

hieman seitsemän euron kiU akauppahintaa edullisempi. 10 senmiä jokaisesta
myydystä korttipakasra lahj oiretaan Suomen Punaisen Ristin katastrofirahastoon.
Helposti ansaittua tuleva raha ei kui-

tenkaan ole, sillä tuotantojohtaja Jaana
Kuisma kertoo yrityksen hoitamisen olleen työläämpää, kuin hän oli aluksi aja-

NY-Vuosi yrittäjänä -ohjelma

' L4 - 20-vuotiaat nuoret perustavat yhden lukuvuoden ajaksi
harjoitusyrityksen, joka tuottaa palveluja tai tuotteita"
- Liikeidea suunnitellaan itse, ja yritykset toimivat itsenäisesti.
- Nuoria yrittäjiä ohjataan etenkin alkuvaiheess a jajokaisella
yrityksellä on liike-elämästä neuvonant aia. Foiboksen neuvonantaja on Martin Bach Nokialta.
- Yrityksen tunnuksena ovat kirjaimet Ny = Nuori yrittäjyys

On ko kyseessä u h kayritys?
tellut. Ryhmä on pitänyr kokouksia tuntikaupalla koulupäivien jälkeen ja viikonloppuisin. Lisäksi 110 000 korrin lajitteleminen 2000 pakaksi on ollut yrityksen
jäsenten mukavaa pikkujoulupuuhaa"
Påirskeitä vieraili luokassa, joka oli muutettu pakkaamoksi . 16 pulpetin muodostamalla tuotantolinjalla jaettiin kortteja
pakoiksi vimmattuun tahtiin. "Nyt tiedämme, miltä kuusivuotiaista kiinalais-

"Mä olen niiiin rakastunut
tähän banaanikiirpäseen ! "

Oppilas: "Miten mä saan sen
numeron sitten?"
Opettaj

Pärskeitä

2/05-06

(vrt.OY).

- Yrityksen tuotosta ei makseta veroa.
- Lukuvuoden loputtua NY-yrityksen toiminta lakkaa. Jotkut
yritykset muuttuvat osakeyhtiöiksi ja jatkavat toimintaansa.
- Ressussa ohjelma toteutetaan Nuori yrittäjyys -kurssina, josta
saa kurssimerkinnän.

a :'

"Pärstäkertoimen

"Jos tulee yclinhyökkäys, niin "onks Lax uinut karkuun?,,
tos Foorumis on lähin väestönsuoja. Seuratkaa mua."
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There are lots of e-mail
messages circling in the
net. One hit our
magazine.

To: parskeita@hotmail . com
From: xxx
Subj ect

one!

:

Engl
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ish signs in f oreign count,ries

there' s one here

f

or every-

!

In the lobby of a

Moscow hotel-

across from a Russian Orthodox

monast,ery:
"YOU ARE WELCOME TO

VISIT

THE CEMETERY WHERE FA}4OUS RUSSIAN AND SOVIET

ARTISTS, AND WRITERS ARE BURIED DAILY EXCEPT THURSDAY."
Cocktail lounge, Norway:
"LADIES ARE REQUESTED NOT TO HAVE CHILDREN IN THE BAR."
COMPOSERS,

Doctors office,

Rome:

"SPECIALIST IN WOMEN
Dry cleaners, Bangkok:

AI\TD OTHER DISEASES.

"DROP YOUR TROUSERS HERE FOR THE BEST RESULTS.

In a Nairobi restaurant:
"CUSTOMERS Tfl{O

On

FIND OUR WAITRESSES RT]DE OUGHT TO SEE THE MANAGER."

a poster at Kencom (Nairobi):

"ARE YOU AN ADULT THAT CANNOT READ? TF SO, WE CAN HELP.'

In a Cit.y resEaurant:

"OPEN SEVEN DAYS A WEEK AND WEEKENDS."
A sign seen on an auLomatic restroom hand dryer:

"DO NOT ACTIVATE WITH WET HANDS.'
cemeEery:
"PERSONS ARE PROHIBITED FROM PICKING FLOWERS FROM ANY BUT THEIR
GRAVES, "

In a

OI^IN

Tokyo hotel's rufes and regulations:

"GUESTS ARE REQUESTED NOT TO SMOKE OR DO OTHER D]SGUST]NG BEHAVIOI'RS

IN

BED. "

On

menu of a Swiss restaurant:
"OUR WINES LEAVE YOU NOTHING TO HOPE FOR."

the

In a Tokyo bar:

"SPECIAL COCKTAILS FOR THE LADIES WITH NUTS."

Hote1, Yugoslavia:

A

"THE FLATTENING OF UNDERWEAR WITH PLEASURE IS THE JOB OF THE CHAMBERIIAID. "
sign posted in Germany's B1ack Forest:
*IT IS STRICTLY FORBIDDEN ON OI'R BI,ACK FOREST CAMPING SITE T}TAT PEOPLE
OF DIFFERENT SEX, FOR INSTANCE, MEN AI{D WOMEN, LIVE TOGETHER IN ONE TENT
UNI,ESS THEY ARE I4ARRIED WITH EACH OTHER FOR THIS PURPOSE. "

In a Swiss mountain inn:
"SPECIAL TODAY - NO ICE-CREAI\4."
A laundry in Rome:
"LADIES, LEAVE YOUR

CLOTHES HERE AND SPEND THE AFTERNOON HAVING

A

GOOD

TIME. "

Airline ticket office,

Copenhagen:

"WE TAKE YOI]R BAGS AND SEND THEM

IN ALL

DIRECTIONS."

Athi River highway: this is the main road to Mombasa, leaving
Nairobi.
.TAKE NOTICE: WHEN THIS SIGN IS IINDER WATER, THIS ROAD IS IMPASSABLE.'
On an

n'Eli
(Poliisiauto ajaa ohi pillit
Opettaja:
siis oikea^vastaus on woman-eater. . ."
vinkuen)
"Are they coming to get us?!" Oppilas: "Kai kuitenkin

"Jotenkin ahdistavaa olla tässä "Mulla oli viime vuonna kiva
oppilaiden keskellä. Tässähän IB-ryh*a;a mä nudin ne

voi käydä vaikka huonosti !"

hiljaseks !"

woman-hater. ..?"
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Yierailulla lehtirniehen
Maria Salmela

Viime numerossa esitelty Päivä lehtimiehenä -kilpailu huipentui 28.-31.10. pidettyihin
Kirjamessuihin, joilla jokainen neljästä finalistikoutusta pääsi tekemään oman sivunsa
Helsingin Sanomiin. Ressun lukion joukkue aloitti kilpailun loppurutistuksen 28. päivä
työpisteessään messuilla. Aamuyhdeksästä yli keskiyöhön kestäneen tyorupeaman
tuloksena oli seuraavan aamun lehdessä komeireva Kaupunki-sivu.
Lehtimiehen pitkä taival oli vienyt mei-

näytteilleasettaj ien luksu sbuffetis

dät Messukeskukseen, jossa nyt asetuimme akvaariomaiseen työpisteeseemme j a

tosin normaali ruokajuoma, maito, ei

s

a, j o s sa

varustauduimme priivän koitokseen logo-

kuulunut aterian hintaan. Julkkiksiakin
bongasimme Mikaelin lisäksi muutaman,

paidoin sekä näytteilleasettajakortein"

ja käviiisipä muutama ressukin heimolai-

Paikalle oli saapunut meitä neuvomaan

siaan kannustamassa.
Yli 7 000 kävijää keränneet messut
sulkivat ovensa ensimmäiseltä päivältä,
vain me jäimme puurtamaan lähes tyh-

Helsingin Sanomien väkeä, jotka huolehtivat kilpailutyömme viimeistelemisestä
kanssamme. Aamu-unisten tietokoneiden

heriiilyä odotellessa ehdimme jopa hörpätä aamukahvit. Kävijöitä alkoi virrata
messuille heti kymmeneltä, joten ei auttanut muu kuin näyttää ahkeralta. Töita
kyllä riitti, sillä juttuja piti alkaa syöttää
Helsingin

S

anomien j iirj estelmään

ja gra-

fiikat saivat todellisen hienosäätökäsittelyn. Taitto-ohjelman kanssa oli enemmän
ongelmia, mutta kyllä sekin käynnistyi
lukuisien yritysten jälkeen.
Iltapäivä eteni näppäinten
paukkeen ja kirjaimellisesti
pilkunviilauksen tahdittamana. Suurella näytöIlä akvaarion seinällä vilahtelivat lehtimiesten valmistumassa olevat
jutut ja kuvat messuyleisöIle,
joka pääsi kolmelta myös seuraamaan ressujen päivän vieraan, stylisti Mikael Hytösen
haastattelua. Yleisöä kertyi

jään messuhalliin. Viimeiset kaksi tuntia
ennen sivun saattamista painokuntoon

kuluivat tuskallisen nopeasti otsikoita
hioessa ja taittopohjaa pyöritellessä. Vaikeinta tuntui olevan juttujen tiivistäminen ja kuvatekstien laatiminen, sillä yhteen sivuun mahduttaminen oli yhtä tuskaa. Koko päivän tasaisesti oikkuilleet
tietokoneet olivat jo viihän rauhoittuneet,

joten aivan mahdotonta paniikkia ei syntynyt. Kahvi ja karkit saivat kyytiä, kun
sivu sai viimeisen silauksensa (monta
kertaa peräkkäin), ja kahdeksalta lähti
meidän oma kaupunkisivumme painotaloon isoa, punaista nappia painamalla.
Taksitolpalta matka jatkui Sanomalaan, eli painoon. Alkuun saimme pienen
katsauksen lehtimiestyön historiaan, jonka jälkeen meitä kierrätettiin ihailemassa valtavia paperirullavarastoja sekä paperia kuljettavia robottivaunuja, jotka kiltisti kulkivat omaa rataansa meitä väistellen. Saimme myös huomata, että Sanomalassa on valtava uima-allas ja sautr&, kokeilemaan emme kyllä päässeet.
Olimme todistamassa, kuinka valmiista
Kaupunki-sivustamme tehtiin metalliset

painolevyt

ja

syötettiin

ne

painotelojen väliin. Puolenyön aikoihin saimme käsiimme uunituoreet lehdet, joissa
näkyi yli puoli vuotta kestäneen projektin lopputulos.
S illoin kieltiim ättä tuntui aika
ylpeältä; harvoin pääsee tekemään kokonaista sivua maan
luetuimpaan sanomalehteen.
Edes seuraavana aamuna

mukavasti kuulemaan miehen

luokkakuvassa komeilevat
silmäpussit eivät himmentä-

mielipiteitä Helsingin tyylisTöölön mummot ovat

neet ainutlaatuisen kokemuksen loistoa.

tä

kuulemma nyt kuuminta hot-

tia. Pääsimme lounastamaan

Opettaja: "Tehän ootte

identtisii kaksosii?"
Oppilas: "Sen näkee."

Pärskeitä
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'''Voittehan te keksiä vaikka
runollisen sukunimen. ..
Ressunharju.. . Iso-Arska. . ."

"Mullaki oli ennen viikset. I.{e 'oMun pitäis nyt toitottaa teille
vaan oli semmoset saamarin
demokratian ihanuutta. Se on
jouhet."
opetuss uunnitelmassa, "
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u- Jytää ja purkkaa
Sanoitukset levyllä ovat aika omituisia eivätkä välillä tarkoita mitään. "the
geek / with no beak / he's so weak I he
cannot speak", todetaan kappaleessa Bir-

do. Tekstit muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden, sillä eri kappaleista löytyy
useita yhteisiä tekijöitä kuten korppikotkat, jollainen komeilee levyn kannessakin. Laulaja Nathan Winneke tulkitsee säkeitä monipuolisesti huutamalla, örisemä11ä, rallattelemalla tuoden mieleen
System of a Downin.
Levyn 13 biisin joukosta ei löydy selviä epäonnistumisia, vaikka kaikille niille
en kymppiä voi antaa. Kokonaisuudes-

Horse the Band
The Mechanical Hand

saan

Kun makeaan kiisseliin lisätään raskaita
riffiluumuja, äreää huuto-omenaa, tunnettuihin tahtilajeihin sopimattomia rytmirusinoita ja epätavallisia kosketinaprikoosej a, jaseosta hämmennetään nuorten vihaisten muusikkomiesten raivolla,
saadaan The Mechanical Hand -niminen

TMH

on rautaa

javoin suositella sitä

kenelle tahansa, joka haluaa kuunneltavakseen jotain erikoista.
Horse the Band on Euroopassa ja
Suomessa virsin tuntematon. Kotimaisista verkkokaupoista levyä myy ainoastaan
wwwjukeboss.com, josta sen voi tilata

saavuttaaksemme nirvanan.

Tämä klassikko kuulunee jokaisen
perheen irtaimistoon, joskin nykyään sen
tarkka sijainti tuntuu olevan vaikea määrrttdd yhdessä j os toisessakin taloudes sa.

Tämän saimme kokea käytännön kiirsivällisyysharjoituksessa. Henkilö A luot-

ti siskonsa kyseenalaistettavaksi uskotun
musiikkimaun apuun, mutta j outui karusti
pettymään, sillä siskon maku olikin varteenotettavassa kunnossa. Henkilö B suh-

tautui huushollinsa musiikkivarantoihin
tässä tilanteessa pienellä varauksella ja
kääntyi henkilöiden C-E puoleen. Tämä-

kin tuotti vesiperän. Muun muassa seuraaviin tekosyihin vedottiin: "Ei mulla
oo, käviskö S Club 7?", "Mutta mä oi-

Spice Girls oli meille
hyväntahtoisen camp.
keesti unohdin tuoda sen!" ja "Jos olisit
kysynyt aikaisemmin..." Seliseli ja missio j atkuu periksiantamattomana. Syntyihiin Spaissareiden vaikea kolmas levykin,
vaikka Ginger Spice oli jo menetetty.

joululahjaksi 18. hintaan. n
Olli Makkonen

sekametelisoppa.

Kalifornialainen Horse the Band on
kenties omalaatuisimpia yhtyeitä nyky-

päivän punkskenessä. Ensilevyllään

Majoitumme henkilö B:n tukikoh-

RBorlax bändi nousi underground-suosioon yhdistiimäIlä nopeaan hc-punkkiin
vanhoj en Nintendo-pelien musiikkipiipityksiä matkivia kosketinmelodioita. Lop-

taan. Konsultoidaan äitiä, etsitään varastosta, pikkusiskosta on tullut hevari. Spi-

putuloksena syntyi erittäin hauskaa musiikkia, josta pitivät myös videopelifanit.
Tänä syksynä ilmestynyt kakkosalbumi, The Mechanical Hand, on siisti paketti, jossa aggressiivisia rykäisyjä keventävät instrumentaaliraidat ja piirrossarjoista napatut äänileikkeet. Yhtyeen
musiikki on kehittynyt ja monipuolistunut edelliseltä levyltä. Tällä kertaa koskettimet on miksattu taka-alalle, niin että
kitarat kuuluvat vahvempina, mutta kuitenkin niillä on yhä tärkeä osa kappalei-

Internetissä toimivan musiikkikaupan

Aggress i ivis ia rykä isyiä

keventävät
i nstru mentaa I i ra idat ja
pi i rrossa rjoista na patut
äänileikkeet.

ceworldiä ei löydy. Otetaan käyttöön
suunnitelma F, jonka keskeinen ajatus on
näytepätkät levyn kappaleista. Epätoivossamme kuvittelemme 30 sekunnin riittävän odottamamme gloorian tavoittamiseen.

Mita käykään? Euforia laskee kuin

Spice Girls

Spiceworld
Idealistinen tuli valaisee tietämme kohti
suurta päätöstä. Aika tuntuu olevan kypsä esiteinivuosiemme aj atusten suurten
tulkitsij oiden uudelle esiinmarssille, vdkuttaahan 90-luku olevan jälleen kovasti
mediaseksikäs. Päätåimme arvostella eli
ylistää Spice Girlsien toista mestariteosta Spiceworldia, joka putkahti ulos juuri
sopivasti joulumarkkinoille vuonna 1997 .
Tehtävämme ei tule olemaan helppo,

den Super Marion ja Mega Manin mie-

koska meidän täytyy vapauttaa sielum-

leen tuovissa melodioissa.

me niitä katrlehtivasta musiikkielitismistä

'oJa

sitten teidän verenpainekuin SPUT-

enne, nousee
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"Periaattees te olitte läsnä
joka kerta kun niitä tunteja ei
pidetty."

lehmän häntä sateella: tämähän on irvokasta! Sielutonta ja pastellinvtiristä roskaa, josta puuttuu täysin musiikillisen
harmonian ymmärrys. Kahdeksassa vuodessa on tapahtunut paljon - ei musiikille, vaan kuuntelijoille. Jiirkytyksen mur-

tamina emme voi suositella tätä levyä
kenellekään. Vielä hetki sitten Spice Girls
oli meille paitsi 9O-luvun virheetön il-

mentäjä, myös hyväntahtoisen camp.
Mitä tästä statuksesta voi enää sanoa olevan jäljellä? Yhtä tyhjän kanssa. Entä
mitä lapsuudenmuistoistamme tämän j älkeen onkaan tallella? Backstreet Boys,
Bon Jovi ja Bel-Airin prinssi. ,
Heini Saari, Tuuli Leinonen

"Mitenköhän sais möreernmän "Mä yritin vaan provosoida
äänen? Jois viskiä

illalla..."

teitä, mutta te näytätte

nielevän kaiken."

Pärskeitä

2/A5-06
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SqtrvWYO
Antti Laaksonen
Toisia ne ilahduttavat, toisia taas enemmänkin ahdistavat. Kukaan ei voi kumminkaan välttyä YO-kuunteluita säestäviltä välimusiikeilta, joiden alkuperä on

Osa 1:

Nämä soittoäänet muistuttavat varsin-

L6a2 16- L6a2 l6bT 4a2 16- t6bT t6a2
1692 I6f#2 1692 t6#f2 l6dz
l6e2 L6- l6e2 I6#f2 I6a2 16- t6a2 t6I6e2 16- l6e2 l6#f2 16#c216- 1 6bZ 16I6a2 16- 16#f2 L6e2 l6#f2 16- 1 6at t6-

vain harvojen ja valittujen tiedossa. puirs-

keitä siirtyy mobiiliaikaanj ulkaisemalla
kaksi kännykän soittoääntä, jotka perustuvat ainakin ranskan ja ruotsin kuunteluista tuttuun välimusiikkiin.
Seuraavat soittoäänet on merkitty
Nokian puhelimen ymmiirtämässä muodossa. Ensin tulee nuotin pituus, sitten
sävel ja lopuksi oktaavi. Viiva tarkoittaa
taukoa. Pituuden rajoituksen vuoksi vä-

t6d2 16-

kin koulumme abeja liihestyvistä

yo-kir-

joituksista, jotka tahtovat muuten niin
helposti unohtua. Ja kun puhelin viimein
soi, kuka on todennäköisesti langan pääs-

sä?

Ari

Huovinen, joka ilmoittaa, että

YO-kuuntelu alkaa koululla viiden minuutin kuluttua!

Osa 2:
8e2 4d2 4#c2 4bL 4#c2 8a1 Z#c2 8- 8e2
4d2 4#c2 4bl 4aL 8#f1 2aI 88d2 4#c2 4bl 4aI 4gl8e 1 2gt 8- 49 I
8e 1 2gl 8- 4al 8#f1 ZaI 8-

limusiikki on lyhennetty jajaettu kahteen
osaan. Molempiin soittoääniin sopii nopeudeksi 125.

Erityiskiitokset:
Pauli Lehti

"Ens viikolla päästään sit
analysoimaan rappeuttavia
naistenlehtiä. . . Ihanaa!"

Pärskeitä 2/O5-06

"En vois kuvitella
perus tais

S

et

joku

uomusj iirvlt ta

riippukiikkukaupan."

"Juhlat! Opettaja tarjoo teille
nyt terävii ! Sataprossastaki

nen suloinen pieni linnun-

löytyy !"

poikanen."

"Mette (Mannonen) on sellai-
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(INGRESSI) Gallia jakautuu kolmeen

/u
/

hi4l.r., *OeO

osaan. Juustojen ystävä lähti Ranskaan En myöskään tee
ja julisti patongit pannaan. Laulaako res- koskaan ranskanläksy-

sulle kunnian kukko, vaiko Gallian? jäni. Tämä on toki täysin
On varmaankin jo kohta kuukausi, epäressumaista toimintaa, mutta
kun lupasin eräälle ressuystävälleni kir- ranskalaisten kirjojen analysointi ransjoittaa vaihtarikokemuksistani täällä kaksi on minulle toistaiseksi liihes mahRanskassa.JosmielestänneRessussajou- dotonta. Kestää kymmenen minuuttia
tuutekemäänliikaatyötä,kokeilkaarans- lukea yksi sivu ranskalaisesta klassikos-

miliin
puoli

lgnn'

seit-

kalaistakoulua. Siitäonleikkikaukana. tasanakirjaniavulla,jakoskaliiheskaikki semältä.OsasarjoistakuulostaahirvittäJoskus sädlin Ranskan koululaisia, koska he joutuvat tekemään töitä pienestä
pitiien. Kun me suomalaiset aloitamme
koulun seitsenvuotiaina ja harjoittelemme aakkosia, pystyvät Gallian kersat silloin jo laskemaan ja lukemaan
jonkin verran, koska heitä
opetetaan jo tarhassa.

Eikä tässä kaikki,

sillä

ranska-

laislukiolaiset
.

JOU-

tunnilla, joita on kir-

na. Joskus minusta

N
:N\\\\\§\\\.

*

riksi tunniksi.
Häpeäkseni voin todeta, että
minulla ei ole yhtään kello viiteen kes-

tävää päivää, mikä on todellinen ihme.

"Alles hat ein Ende. Nur die

meuden huippu: esimerkiksi Rossin oi-

Satuin pääsemään sille Ranskan alu-

;.Å;["rd*ar"- VäliUähaluaisintehdä

,',,

he menevät kotiin tekemään liiksyjä vähintään pa-

Wurst hat zwei."

ni jokaisella ranskan

ko-

ja

kUnnOn "SUOmalaiSet"
- --!- L----- --- I-'
huoneeseeni.
mennä vain
----r!!

ner-Euroopan

teen, minkä jälkeen

vdltä ranskaksi puhuttuna. Frendit on kaa-

jallisuus- ja kielilinjalla noin kuusi vii- eelle, jossa monien ruokalajien perusaikossa. Viimeksi sain kirjoitettua kolme neksena on juusto. Erityisesti tämän alueen herkkuihin kuuluu raclette (perunaa,
kirjettä Suomeen.
Tåimä on jo toinen flunssani ranskas- makkaran siivuja sekä pikkuruisia suolakurkkuja, joita
sa viettåimieni kol-

;"ääää **_

tuvat

sata
joi-

ta ei käytetä nykyranskassa ollenkaan. kean diinen sijasta saa kuulla viisikympTyydyn nykyään puuhastelemaan omia- pistä, möreä-äänistä ranskalaisåiijää.

tuntuu, että tulen

:..1

'

työskentelemään usein
kahdeksasta uii-

ranskalaiset klassikot ovat vähintäiin
vuottavanhoja, tulee vastaan sanoja,

flunssabakteerit j a -virukset täällä
ollessani.
Katson nvkvään todella vä-

hän televisiota. En ymmärrä,

W TIiI'{1fl,,*}[;Tfl#
lestä se on aivan liian myöhäinen
ajankohta, koska aamuisin joudun herää-

syödiänjuusrosulan
kanssa)jamoneteri-

laisetliha-jajuustorässä vaiheessa on Parasta
mainita , ettarakastan juustoja. Mitä vah-

ffi;;;

vempia ja haisevampia ne ovat, sen parempi, mutta kuten jokainen varmaan tietädkin, nämä juustot eivät ole mitään kevytolternannin sisaruksia. Luulenpa, että
kymmenetkään nuhat eivät pysty kumoamaan näiden kaikkien juustojen vaikutuksia.

Ehkäpä suurimmat ennakkoluuloni

"Mä pelkään että toi tietokone "Finnit ovat merkki siitä, että
henkilö käyttää anabolisia
tulee mun ja teidän väliin ja

"Kuvitelkaa jos mä olisin
menny rippileirille 37-vuoti-

rikkoo jotain hienoa mita

aana!"

steroideja."

tässä nyt vois syntyä."
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a

ennen Ranskaan tuloani kohdistuivat vii- sani on noin
1400 oppilasta, joista aina_
nin juomiseen, juuston ja reivåin syömi- kin joka toinen
on ÅLut nut pihamaalseen sekä tupakointiin. Mielikuvissani le tupakoimaan 15
minuutin tauolla. on

ranskalaisetjuovatrunsaastiviiniäateri- vaikäah löytää ihmisiä
savun takaa.

%
/

oilla, syövät ainajuustoja sekä paljon leipää ja vielä tupakoivat kaiken pääIle.
Suurimmalta osin olin oikeassa: Ranska on viinin luvattu maa, ja viiniköyn-

poikkeuksia, kuten esimerkiksi isiintäper-

Leeni. He eivät polta

ja viininjuontikin

nöksenantiakauparaanhalvoinhinnoin on vrihdistä. queite chänce!

kaikissa supermarketeissa. Niissä

hyllyt vievät ainakin kolmanneksen
pan

/

Kaikki ransialaiset eivät tietenkään noudata tällaisia elintapoia: on olemassa

pinta-alasta.

viinikau-

pitää mainita vielä yksi hyvin

rans_

kalainen asia, nimittäin puhuminen.

Ranskalaiset puhuvat koko ajan, kaikes_
Kun ranskalaiset keskusterevat alko- ta ja kaikkialila. puhekumppania
ei tar_
holista, he tarkoittavat vahvoja alkoho- vitse edes tuntea.
Kun viimeksi olin busleja, eivät viiniä. Lei-

,'ffåffi:}i]åH

Nämä iuustot eivät

ole

sissa, innostui vierei_
nen vanha pappa to-

ui,u,**uuik;il, mitiiän kevytoltermannin l'.HlT#:Xi"tr;
liihestulkoon
kuidu-

sisaruksia.

pääsiistumaannätin
blondin viereen. Tä_
tai patonkia. olen saanut aikaan kulttuu- hän en todellakaan
tiennyt, mitä vastata,
rimuutoksen isäntäperheessäni: pyynnös- ja hetken kuluttua
puppuätoitin lausua
täni syömme nykyään kokojyväleipää. jonkinlaista runoa kukista
minulle. onPerheen isä ei tosin ole vieläkään sopeu- nekseni pappajiii
pois seuraavaila pysä_
tunut tähän uuteen tapaan, vaan jatkaa killä.
yhä patonkiensa mussuttelua.
Ranskalaisiin verrattuna olen tuppi_
Mitä taas tupakointiin tulee, koulus_
suu. Ensimmäisen kuukauden aikana sain

tonta

ranskanleipää

1

kuulla monta kertaa, että vakava .,kommunikaatio-ongelmani" pitdisi selvittää.
Olen oppinut kertomaan tunteistani isäntäperheelleni ilta-aterian yhteydessä. Jos
olen surullinen tai iloinen, niin minun pi-

kava " kom m u n ikaatioongelmani" pitäisi
selvittää.
Va

tää selittaä syytä kymmenen minuuttia.

Välillä haluaisin tehdä kunnon ,,suomalaiset" ja mennä vain huoneeseeni ja olla
puhumatta kenellekään. Täällä se olisi

outoa ja epäkohteliasta.
Niille, jotka ajartelivat, että olin jo liian puhelias viime vuonna, saavat kokea

minut vielä puheliaampana. Näin käy
suomalaiselle tytölle, joka viettää 10 kuukautta Ranskassa. Nyt haluan toivottaa
kaikille ressuille hyvää joulun odotusta

ja toivottavasti lumista joulua!

Tänne

Alppien tuntumaan on luvattu lumisadetta pedantaiksi ! A plus !

'-.f

JPDOt
"Teistä tuskin kukaan on koskaan varastanut bens aa. .."

"Musta on tosi hyvä, että täällä joukossa on normaaleitakin

"Tää on vähän raskast ope ttaa "Alkää naurako ! Eliimä on
kun ei oo videoita."

oppilaira!"

Pärskettä

2/05-00
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JOULUPUKIN KUUMALINJA
Kuuma ja kuminen kuusenjalka etsii
ergonomisesti ja esteettisesti muotoil-

tään kainostele. Minut löydät Kampin

Vuokralle tarjotaan viiden tähden talli

kesku ksen joul uku usen a lta jou I uaatto-

tua havupuuta tositarkoituksella! Oksasi ovat (mielellään, ei pakko!) polypropuleeniketjuja, joiden pituus 1O-25 mm
ku itutyypistä ri i ppuen. Toivottavasti olet
ohittanut jo plastisen vaiheen kutistuman, ja halkeiluriskisi on minimalisoitu seerumihoidolla. Runsas latvuskasvusto plussaa. En suosi juurikarvoja.
PS. Seepramännyt, älkää vaivautuko!

na. Tule, odotan sinua.

Betlehemissä. Erinomainen sijainti lähellä keskustaa. Valmiiksi kalustettu
(seimi, oljet ja orret). llmastointi. Ei astmaatikoille. H inta pyyntö: puolitoista
lammasta ja yksi kili.

Haetaan Murjaanien Kuningasta Hirvasvaaran Riikinkukkokarnevaalien ll-

T Punarusettinen Tiimarin paketti
Olen elämänmyönteinen, villi ja vapaa
harmaasukka.

Vaadin ripeäotteista miestä kaikissa
elämän osa-alueissa. Omaathan jäntevät peukalolihakset ja ruisevat ranteet!
Voisit olla korkeampi kuin minä, koska
olen innostunut 2-5 nm koroista ennen
tulevaa jalkapohjan laskeutumaa.
T Huldasi sun

ta rientoih in !

PS. Pari Knihtiikin Ois Kiva.
Olen pehmeä, pyöreämuotoinen ja paksuhko vaaleaverikkö. Etsin jämäkkää ja
pientä mutta pippurista ystävää itselleni. Erityisen kuumaksi minut tekevät
brunetit... Vaikka kuoresi olisikin kova,

Talo valmistuijuuri jouluksi, enää vasta valmistunut, makea emäntä puuttuu.
Ota yhteyttä jos elämä muottiin mene-

vän ukon kanssa kiinnostaa.

Kadonnut: pieni piparkakkupoika!
Etsitään työtöntä villasukkaa. Olen ol-

lut erittäin yksinäinen edellisen parini
mystisen katoamisen jälkeen. Olethan
pehmeä, lämmin ja seurallinen. Laadultasi toivoisin sinun olevan täyttä villaa
(myös hienommat Iaadut käyvät). Toivoisin sinun olevan perinteinen käsin
neu lottu tuotos.
T. Villasukka, joka ei halua viettää jouluaan yksin

Plan PARI

Viimevuoden joulukalenteri etsii elämälleen uutta sisältöä.

se, mitä sisälläsi on, on pehmeää ja
lempeää. Uurteesi kertovat eletystä elämästä, joten niitä en kaihda. Suloinen
manteli, otathan yhteyttä tähän puuroon!

Pieni

ja

ryppyinen, mutta himmeen

makee ja menevä espanjalainen tummaverikkö etsii itselleen elämänkumppa n ia tosita rkoitu ksel la. Toivottavasti et
hätkähdä pienestä ja viihdyt kuumissa
olosuhteissa. Kuumat ja kiinteät rusinaiset otta kaa yhteyttä !
WANTED: Muori
T. anonyymi

Haluatko viettää elämäsi parhaimman
joulun? Houkuttaako romanttinen ilta
kuusen alla? Jos viihdyt tiiviissä seurassa, ja sinussa on sitä jotain, niin älä yh-

(YTL:stä) "Niil ei kauheesti
siellä kolise."
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Opettaja: "Ja rnihin niitä
mikrobeja tarvitaan?"
Oppilas: "No oluen ja viinin
valmistukseen."
Opettaja: "I.{iin, sdhän seil
muistat! - - En mä siis mitään

Rehevä romantikko etsii seurakseen
imelää ja pottumaista yksilöä joulupyhien ruokailuihin. Pysythän vierelläni,
possuttel ustan i huolimatta. Tiedän, että
yhdessä voimme luoda jotain hyvin peri nteistä ja na utin noll ista.
Ps. Rosolli, ei kannata edes yrittää!
Putte P.
Uudet sulosanat uikaa luoksein!
Kas taal on teille paikka parhain,
Vain jouluaattona tarvii nousta varhain!
Moderni tyyli,
Oot mun lyyli!
T. Joul urauhanj u listus.
Kolme viisas mies etsiä valoilmiö.
Vinki: kirkas.
Pu lopostr osoiteseen lost-i n@saha.ra.

Opettaj a piirtää paraabelil Ie
huippupisteen. "Täähän menee jo eroottiseksi."

"sitten voitaiskin hypätä Jupiterin kuuhun ja pitää ne vikat
pippalot."

Pärskeitä

2/05-06

Ham aankolossa
Selityspäivät! Nuo ressujen omat, hilpeät Tuska-festivaalit!
Mikä on näiden ilon päivien aikataulun funktio? Istutaan ja odotellaan.
Palautustunnit 40 minuutin viipaleina

,,:::t isal},&lQ

..,rrsiihen.I1,20saakl:aolettehan,sentiiåi§i,iu0dAliä'f$gp,
den-parin sisiillä ensimmiiisinä syömiiän
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Käyttöohjeet kolmannen kerroksen WCpaperirullatelineisiin ! Vartin ep?imäåiriiisen nyhtämisen anti on puolikas ja raihnainen Lambi-pala.

Joulukalenteri kerroksessa
1,5 on mahtava idea! Kiitos

Hyvin pyyhkii!

!

Nimim. Luukku.com

Auskultantit ulos Ressusta

mekin jaksoimme odottaa sinne

t'.,,.trit.il§'*imi,E"Isseqt***

Nimim. Painkillers?

toter-rttajille

mgvan,,

ruokalan suull4 silEi niskuroivien ykkikten puliseva virta ulottuu toisinaan
kirjasion ovelle asti- Etenkin YO-kirjoitusten ja vanhojentanssien ollessa
låihellä jfiestetiiän ruokavälitunnilla tiirkeitii infotilaisuuksia jolloin otisi
tii*eää, että kakkoset ja abit piiiisisivät ajoissa syömåiiin ennen tilaizuuden
alkua. Teidiin juniorien pelleily väiiriiiin aikaan haittaa laovasti meidiin lukioeliimiiiimme, joka teillä on vasta aluillaan. Jaksakaa nyt ihmeessä odouaa

dossa.

le linjalle

tsry$ff$ss!@:6,,f§

.',keuitupiiiitiäunä&öitrr'$§tdhråi l§S§&*.Il§.§§;todeltäkiu1li20, ei aikaisemmin. Joka piiivä kakkmet ja abiturientit saavat jonottaa tukkeutuneen

ja voita väliin tuskaisen vartin muo-

Miksei tuntien välillä olevaa 15 minuutin turhaa odottelua voisi korvata viiden minuutin paussilla? Opettajat ehtisivät kipittamään kakkoskerrokseen ja takaisin. Oppilaiden henkinen hyvinvointi
ei kzirsisi liiallisesta adrenaliinin erityksestä. Koeviikon päätteeksi kevyemmäl-

d

hukset teifii rakastammekin, baluaisimme, euii huomioisitte eriiiin pikkuseikan koulussamme - nimittiiin ruokailuajat. RGtuokioista totto iu moneen

Nimim. Lyhyt matikka

Arvokiinteistömme käytävät ovat kapeita kuin synnytyskanava siihen kerhotoimintaan, jota osa ressuista, eritoten ykkösistä, niillä harrastaa. On häpeä, että

!

Koulumme oppituntien korkeaa taso on joutunut uhatuksi. Ressusta on tehty
opetusharjoittelukoulu, mikä tarkoittaa, että auskultantit pitävät joillakin kursseilla kokonaisen viikon oppitunnit. Jos harjoittelijoita osuu kaksi yhdelle kurssille, on peräti kai..si viikkoa opiskelijan kannalta käytännössä pilalla. Ujojen,
säheltävien auskultanttien tunnit ovat toki omien opettajiemme valvomia, mutta
niimä eivät pysty tai kehtaa sekaantua harjoittelijan tuntiin.
Auskultanttien tunnit ovat hitaasti eteneviä, kallista aikaa muutenkin tiiviillä kurssilla menee hukkaan. Matematiikassa auskultantin heikko taito esittää asia selkeästi voi tehdä kokonaisen viikon tunnit täysin turhrksi. HarJoittelijat eivät ymmärrä oppilaiden kysymyksiä, joten opiskelija jää yksin ihmettelyidensä kanssa. Auskultantit puhuvat ja puhuvat, mutta harvemmin asiaa.
Kiltteinä ressuina olemme sietäneet auskultantteja tähän asti kohteliaasti
hymyillen. Opettajakunnan ja rehtorin on kuitenkin syytä miettiä, voivatko
koulumme huikeat oppimistulokset ja ennen kaikkea hyvä ilmapiiri säilyä,
kun kuudesosa kurssin tunneista kuluu opetusharjoittehjan töppäilyyn. Auskut takaisin Norssiin !
Oppimishaluinen ressu

nämä laumaelikot tukkivat ruhoillaan
yhteisen elintilan. Kyyniirpiiiden käyttö
on valttia. Yleisen viihtyvyyden lisäiimiseksi vetoan opettajiin, jotta he valistaisivat ykkösiä siitä, ettei käytävälle mahdu välitunnilla mitään julkista joogapiiriä.

Nimim. Latu auki

Välitunnit lyhyemmiksi, jolloin
sisi aikaisemmin kotiin.

Nimim. Pikkumyy

Puhdista hampaankolosi ja avaudu mieltäsi painavista asioista! Onko kaikki rakkaassa koulussamme täydellistä? Mitä olet aina vihannut Ressussa? Kaipaako jokin asia mielestäsi pientä nikkarointia? Todista olevasi aktiivinen kansalainen. Ota rohkeasti itseiisi niskasta
kiinni ja ala raapustaa mielipidettäsi!

Liihetä ytimekäs mielipiteesi osoitteeseen p@!19,1@j194[].conq. Jutun pituus enintiiiin 150 sanaa. Kirjoita juttusi periiiin nimimerkki,
mutta muista liittiiä mukaan myös oma nimesi toimitusta varten.
Asiat eivät muutu, jos niihin ei puutu!

"Mä

annan pienemmän ässän

niille jotka tän mok

aa."

"En vois kuvitella

joku

perustais Suomusj ärvellä

'o"Suomen sodan strategia on
ihan surkee: jos venäläiset

riippukiikkukaupan."

hyökkää niin juostaan kar-

et

'ftlskokåa lopulliseen voit-:

toon."

kuun."

Pärskeitä
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Pontuksen ja hänen mielikuvitusystävänsä
i
\- Arhipan seikkailuia osa 2
t'

l.
I

Olli Makkonen

KARTTATUHOON
uoren sisältä löytyi paperinpala,
johon oli kuulakåirkikynälIä raapustettu jonkinlainen kartta. Pontus ei
tuntenut paikk aa, jota se esitti, mutta yhden asian hän kartasta ymmiirsi. Paperiin
piirretyn maaston läpi kulki mutkittele-

va katkoviiva, joka päättyi vasemmassa
alakulmassa olevaan suureen ristiin. Arhippa oli kuin olikin päässyt aarteen jäl-

jille.
"Näytä, näytä!" Arhippa kiljaisi ja
repi paperin hänen kädestään. Hän tiiraili sitä hetken ja alkoi sitten hihkua: "Jihuu! Ihka oikea aarrekartta! Haetaan lapiot ja lähdetään heti etsimään sitä." "Ei
muuten lähdetä", Pontus sanoi, "Minun

katsomaan Epeleitä. Viimeinkin hänellä
oli aikaa rentoutua. Oli nimittäin rasittavaa, kun se lapsellinen, d,rsyttävä

ja tyh-

jäpäinen kummajainen roikkui perässä
aaritellen j outavuuksiaan.
Otrjelma ei ollut vielä kunnolla ehtinyt alkaa, kun Pontuksen äiti astui olo-

j

huoneeseen. "Vaihda ykköselle, Pontus.

Nyt katsotaan uutiset", hän sanoi istuessaan poikansa viereen sohvalle. "Mutta
Epelit tulevat. Ethän sinä aikaisemmin ole
katsonut uutisia." "Meidän on sivistettä-

maan häntä. "Entä läksyjenteon jälkeen?", otus ehdotti. "Minua ei huvita
lähteä seikkailemaan. Muistatko miten
viime kerralla kävi?" Pontus sanoi. Hän
pysähtyi suojatien eteen katsomaan tulisiko autoja ja Arhippa leijui hänen viereensä. "Ä1ä hätäile. Tä11ä kertaa emme
kohtaa yhtään vaaraa. Näen sen selkeä-

pauksen: Suomen historian suurin pankkiryöstö. "Poliisi ei ole vieläkään luovut-

on mentävä kotiin syömään
läksyt." Hän nousi pyörän selkään ja liihti
kotimatkalle. Athippa alkoi taas seuraa-

nä edessäni." Arhipan selvändkemiseen
ei ollut luottamista. Viimeksi hän oli en-

nustanut, että tällä viikolla olisi kouluruokana joka päivä jäätelöä.
Pontus ylitti tien turvallisesti ja jar

hän

I\

oli kompastuajohonkin. Hän yllättyi kovin huomatessaan salkun makaavan lattialla hänen ovensa edessä.
"Ä1ä koske minun aarteeseeni!" hän
kuuli Arhipan äänen selkänsä takaa. Pontus näki tutun oranssi-ihoisen hahmon istuvan ikkunalaudalla. "Sinä siis löysit jotain", Pontus totesi. "Niin löysin. Liitelin kaupungin yläpuolella useita tunteja.
kunnes löysin kartan kuvaaman paikan.

vä itseämme. Piirretyt ovat toissijaisia
maailman tapahtumiin velrattuna. Vaihda kan avaa, voit ladata tämän jakson sitten netistä."
Pontus teki työtä käskettyä ja pian uutistenlukijan rauhallinen ääni täytti huoneen. "Tänään on kulunut vuosi kansallispankin ryöstöstä eikä tekijöistä tai varastetusta miljardista eurosta ole vielä-

ja tekemään

T,7 un Pontus astui huoneeseen,

kään löytynyt jälkeäkään." Ruutuun ilmestyi mustavalkoista turvakamerakuvaa, jossa kaksi mustahuppuista miestä
tyhjensi pankkiholvia. Pontus muisti ta-

tanut vaan jatkaa tutkintaa." Muut uutiset olivat tylsää politiikkaa ja Pontus ldhti
iltapesulle

Näin heti röntgennäölläni tuon salkun
haudattuna maan alle ja hain sen pois."

"Mitä sen sisäIlä on?" "Aarre tietysti."
"Mutta mistä aarre koostuu?" "Rahasta."
Pontus naurahti kuvitellessaan kiiltäviä

kultakolikoita pursuavaa salkkua. Niin
vissiin

!

Hän heittäytyi sängylleen ja kysyi:
"Mitä aiot kalleuksillasi tehdä. Kun sinua ei voi nähdä, niiden tuhlaaminen voi
käydä hankalaksi." "Kuka sanoi, että tuhlaisin ne?" Pontus nousi istumaan ja katsoi olentoa silmiin. "Mitä sitten teen niillä?" poika kysyi. "Pidän niitä täällä muistuttamassa sinua siitä, että olen etevämpi
aarteenlöytäjä kuin sinä. Hähhää!" "Hitsi kun harmittaa" , Pontus tokaisi ja meni
nukkumaan.

Ja aamulla häntä odotti epämieluisa
yllätys.

koi matkaansa Athippa perässään. "Minua ei huvita etsiä aarretta. Mutta mene
sinä vaan. Saat pitää sen kokonaan itselläsi", Pontus sanoi ja arvasi mitä seuraisi. Arhippa alkaisi mankumaan ja hokemaan pliissiä, kunnes hän suostuisi. Mutta täIlä kertaa niin ei käynyt. "Hyvä on.
Minä muistan tuon. Pidän aarteen kokonaan itselläni." Ja niin sanoen Arhippa kiiti pois läpi puiden ja kerrostalojen. Ehkä pääsenkin tänään Tatza'
nin kimppuun, Pontus ajatteli.
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Lnoa Pontus katseli televiosiota.
Hän selasi kaikkia neljää kanavaa
läpi jonkin aikaa, kunnes PysähtYi

"Näinkö rnua pelätään; pientä

"Otetaan vaikka joku Hannele
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auri, joka ehdoin tahdoin
yrittää pysyä poissa julkisuudesta."

"Ai niin, niistä kokeen doku- "Ne pojat aina nauraa kun
menteista. Mä sitten keksin ite tulee vastaan, mut niin nauran
sen ensimmdisen!"

mäkin niille!"
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