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Pääkirjoitus

Vapautuminenko?
Kesäloma yhdistetään usein vapauteen, eikä ihme: juuri tuona aikana ihmisellä on eniten aikaa itseään varten. Voi nukkua, syödä, nukkua vähän lisää, käydä
ulkona ja mennä takaisin uinumaan. Päivärytmi lomalla on aivan yliarvostettua.
Fiilispohjalta eläminen on paras tie rentouttavaan ja produktiiviseen lomaan - vai
onko?
Voiko lomaa pitää vapautumisena, edes hetkellisenä? Lukuvuosi päättyy,
mutta vastuu pysyy. Vielä vähän aikaa sitten niin kaukana häämöttäneisiin ylioppilaskirjoituksiin on aikaa enää pari kuukautta, ja monilla on jo suurin osa aluksi niin
pitkiltä kuulostavista lukio-opinnoista takana. Edessä on pelottava abivuosi. Yöunia jatkuvasti syrjäyttävät ahdistavat ajatukset jatko-opinnoista ja tulevaisuudesta.
Mitä produktiivista sinä aiot tehdä lomalla? Menetkö kenties töihin vai aiotko lukea ahkerasti kirjoituksiin? Vaikkei loma olekaan opintojen kannalta mikään kovin antoisa vuodenaika, on kuitenkin hyvä olla unohtamatta keskeneräistä ylioppilastutkintoa. Opintojen pariin palaaminen lomaan
jälkeen tulee joskus pienenä shokkina, joten on hyvä pitää mielessä tuokin synkeä elokuinen päivä. Eihän se lopulta ole edes kovin
synkeä, pääseehän silloin pitkän tauon jälkeen taas istumaan jo
suorastaan kotoisalta tuntuvalle käytäväsohvalle integroimaan
logaritmifunktioita hien virratessa otsalla. Ja näkeehän siinä
samalla myös kavereita.
Kesälomalla pitää yrittää löytää joutilaisuuden ja
ahkeruuden tasapaino. Tehtävä ei välttämättä ole helpoimmasta päästä, mutta pienellä aikataulutuksella siitä
selviää. Kuulosti se kuinka väärältä tahansa, se toimii.
Vähän aikaa päivässä lukemiseen, vähän urheiluun, vähän johonkin muuhun kehittävään - ja loput lepäämiseen: näe kavereita, käy kaupungilla kahvilla, ota kippo
froyoa (s. 18, 19), käy kuvaamassa hanhia tai sään ollessa sateinen kuuntele hyvää musiikkia (s. 16, 17) ja katso
elokuvia. Rentoutumiseenhan kesä on lopulta tarkoitettu.
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Kamppailupäivän sankarit
Vuosittainen kamppailupäivä lähestyy. Mikä kamppailupäivä? Se, jossa Norssit häviävät kaikki
lajit. Se, jossa ressut kuulevat norssien valituksen. Se, jonka voittajat historia muistaa.
BENJAMIN SILVANI

Muinaisina aikoina, länsimaisen sivistyksen kehdossa nuoret miehet ottivat toisistaan mittaa fyysisissä suorituksista. Suuria tunteita aiheuttaneissa kisoissa atleetit juoksivat,
heittivät ja huusivat uskonsa ja isänmaansa vuoksi. Ressut
ja norssit, noiden kisojen luojat, ikiaikaiset heimot, ovat jatkaneet tätä perinnettä ajankoittonsa alusta aina avaruusaikaan.
Vaikka ajat ovatkin muuttuneet, Ressun ja Norssin
kamppailupäivän perimmäinen idea ei ole - kahden suurvallan välinen kamppailu urheilussa. Toisin kuin kylmässä
sodassa, dopingia ei käytetä ja kilpailu on terveen reilua - ainakin Ressun joukkueelta. Norssin joukkueen yhteishenkeä
on historiassa nostatettu eroottisista seikkailuista muistetun norssi Mika Waltarin Suuressa Illusionissa – selvää propagandaa, jonka jokainen tervemielinen ressu hylkäisi. Esimerkissä norssit voittavat ressut jalkapallossa - tapahtuma
ei perustu tunnettuun historiaan.
Lukioiden välisissä kamppailuissa lajeina ovat muun
muassa jalkapallo, koripalla, köydenveto ja ylioppilaiden
vertailu. Kun kreikkalaisilla olympialaisissa viisiottelu oli
suurin ja tärkein laji, Helsingin sisäisten selvästi odotetuin
laji on soutu, jossa nuoret ressut soutavat rinta rinnan veljellisinä ja vahvoina nuorina. Kuten kaikkialla, myös Ressussa urheilukisoissa pärjäävät nuoret tulevat saamaan
lukemattomia rikkauksia, ääretöntä kunniaa ja ikuista mainetta. Jokainen potrea ressu osaa varmasti luetella kymme-
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niä kamppailujen voittajia – Ressusta kaikki.
Toukokuun kolmantenakymmenentenä päivänä järjestettävät kilpailut tulevat olemaan voittoisat Ressulle,
ennustaa nimeämätön urheiluanalyytikko, jonka mukaan
Ressu tulisi voittamaan kaikki lajit yhtä lukuun ottamatta:
koripallon voittaa Norssi, sillä Ressun joukkue on kooltaan
pieni. Toisaalta, koripallo ei ole perinteisesti ollut erityisen
suosittu tai suuri laji kisoissa, joten kenties Ressun vahvat
mielet kestävät yhden tappion Norssille – mikään nöyryytys
tällainen tappio ei olisi missään tapauksessa, sillä onhan se
selvää, että Ressun koripallojoukkue silti yrittää parhaansa
mukaan.
Urheilujuhlan kynnyksellä on kuitenkin tarpeellista
muistaa, missä urheilussa on kyse: voitosta, veljeydestä, yhteishengestä ja kivasta pelistä. Historia on usein näyttänyt,
kuinka helposti ressujen ja norssien tapaamiset eskaloituvat suuremmiksi skismoiksi. Tätä on vältettävä, ainakin ressujen toimesta, sillä onhan se selvää, että Ressun julkikuva
ja oppilaat kärsivät tällaisestä tarpeettomasta vihanpidosta.
Urheilun peruspilareita kunnioittaen on suositeltavaa, että
kukaan Ressusta ei aiheuttaisi liikaa ongelmia tai olisi liian

ilkeä norsseille, jotka loukkaantuvat helposti.
Norssien salaista asetta kuitenkaan ei tulisi unohtaa. Nähkääs, norssit ovat käyttäneet valtavia summia rahaa
kilpavarusteluun. Kun nöyrät ressut tyytyvät normaaleihin
liiveihin, norssit ovat investoineet pröystäileviin ja hienosteleviin T-paitoihin. Ressujahan moiset eivät haittaa, mutta
yleisen selkeyden vuoksi on hyväksyttävä riski siitä, että riskialttiit turistit suosivat tuhlailevaa ja turhamaista joukkuetta ressujen sijaan – kuka nyt sitä haluaisi? Norssit, joidenka toiveita ei tulla kuuntelemaan.
Historian legendaaristen urheilusuoritusten rinnalle on nostatteva näiden nykypäivän sankareiden, ressujen,
koitokset. Maradonaa auttoi itsensä Jumalan käsi, kun taas
Jesse Owens romutti tuhatvuotisen valtakunnan rotuopin.
Urheilu elää näistä uroteoista, joita ressut ovat ja aina tulevat tekemään kamppailupäivinä. Kaikista sankareista ei
kuitenkaan tehdä laulua: ressujen urotyöt on historia unohtunut. Siksi, vuoden 2013 kamppailupäivänä suorastaan
vaadin tällaisen tapahtuman taltiointia ja jakamista ajasta
ikuisuuteen. Jos näet sen olevan sen arvoista, se varmaankin on - paitsi jos norssi tekee jotain sellaista. Sillä norssit
ovat pahoja ja heikkoja, toisin kuin kyvykkäät ressut, joiden
työllä ja hiellä on rakennettu tuhatvuotisen Ressun maine
ja kunnia.
Kun muutaman päivän sisällä ressut ja norssit aloittavat vuotuisen kamppailun, on muistettava, että vaikka
Ressu onkin parempi, se täytyy todistaa Norssin kyynisille
mielille. Norssit usein perustavat väitteensä kyseenalaisesta
paremmuudestaan vain puheeseen eikä tekoihin – moinen
taas ei ole ressumaista. Ei, kaikki hyvät ja oikeamieliset ressut: voittakaa norssit rehellisesti. Kunnon voitot, rehelliset
pelit - niistä on legendaariset kamppailupäivät rakenettu.
Etukäteen ajateltuna Ressu selvästi on voittaja, onhan meillä parempi koulu ja yhteishenki, jolla voittaa ikiaikainen
kisa. Ikiaikaisen kisan voittajat tulevatkin nousemaan vielä kerran Olympos vuorelle, maassa joka on maksava velat.
Jumalien rinnalla seisoo vain ja ainoastaan ressuja. Norssin
nöyryytys on oleva täydellinen.
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Tapahtunutta
JÄLLEEN SHAKKIMENESTYSTÄ
RESSUN LUKIOON:
Ressun lukion 1-joukkue
Daniel Ebeling
Otto Räsänen
Hermanni Toivo
Nicholas Mylläri
Juho Simola
on voittanut
koulujoukkueiden SM-kultaa
Espoossa pelatuissa
koulujoukkueiden SM-kilpailuissa
13.-14.4.2013
ONNITTELUT!
Samaisissa kisoissa Ressun
2-joukkue sijoittui 4. sijalle

Vappuna järjestetyn pukukisan voitti 12F-luokan Miikka

Suuren suosion saavuttanut vohvila oli avoinna
kulttuuriviikolla
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Talent-showssa kuultiin myös pianomusiikkia

Santiago hurmasi tuomariston esityksellään

Kulttuuriviikon teemana oli tänä vuonna Afrikka

Kesällä tapahtuu
ANSSI ARMINEN, PAN HIRVONEN

1.6. Kesäloma alkaa!!!

1.6. Rikkakasvinäyttely
Gardeniassa avautuu!

13.6. Yhteishaun tulokset
(tsekkaa uudet ressukat!)

14.-16.6. Lappeenranta International Airshow

21.6. Juhannusaatto
5.-6.7. Wife Carrying World
Championship!

24.-30.6. Helsinki Pride

13.-21.7. Pori Jazz (esiintyjinä mm. Steve Winwood)

27.-28.7. Suolentopallon MM Haukivuorella!
7.-11.8. Flow festival

13.8. Koulu alkaa...
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Kolumni

Näin haet kesätöitä
Etkö saanut kesätöitä? Ärsyttääkö? Älä pelkää, sillä se on täysin tavallista sinun iässäsi. Tarvitset
vain hyviä suhteita ja rippusen tuuria, mutta ainakaan seuraavista neuvoista ei ole mitään iloa.
SUVI KURKI-SUONIO
Joka vuosi toistuu sama kuvio. Ensin vanhemmat haukkuvat
laiskaksi ja käskevät hankkimaan kesätöitä. Sitten sähköpostiin tulee kymmenen hylkäyskirjettä, minkä jälkeen mediassa taivastellaan, miksi teini-ikäisten kesätyöllisyysluvut
laskevat laskemistaan. Joka vuosi keksitään myös ratkaisu
ongelmaan julkaisemalla ohjeita kesätyön hakemiseen, sillä
ilmiselvästi nuoret eivät osaa hakea niitä itse. Jostain syystä
töitä ei kuitenkaan saa vieläkään helposti.
”Laadi yksilöllinen työhakemus.” Tämä on tyypillinen
neuvo, joka kerrotaan nuorille. Se on periaatteessa hyödyllinen ja välttämätön ainakin aikuisille työnhakijoille mutta
nuorille opiskelijoille turha. Neuvolla tarkoitetaan sitä, että
hakemukseen tulisi valikoida vain työn kannalta oleellinen
koulutus ja kokemus, ja toisaalta myös kertoa, miksi haluaisi tulla valituksi kyseiseen tehtävään. Harvalla opiskelijalla
on kunnollista kokemusta, josta olisi hyötyä esimerkiksi jäätelömyyjälle, paitsi jos naapurin lasten vahtiminen tai nurmikon leikkaaminen lasketaan. Monet työpaikat saattavat
edellyttää jonkinlaista valmista tutkintoa, eikä OPKH:n toienää kysyntää. Kesälomasijaisiksikin kaivataan ainoastaan
minta tai shakkikerho valitettavasti vastaa sellaista. Kukaan
korkeasti koulutettuja henkilöitä, mistä syystä on tahoja,
ei kehtaa myöskään myöntää Mäkkärin vessojen siivoamijotka haluavat hyväntekeväisyyttään tarjota kesätöitä erityisen olevan unelmatyö, eikä kenelläkään tunnu olevan erisesti kouluttamattomille alaikäisille. Esimerkiksi Helsingin
tyistä annettavaa puistojen kunnossapitäjänä.
kaupunki tarjoaa nuorille töitä, mutta sinnekään ei ole toiTyypillisesti muistutetaan myös antamaan hyvä envoa päästä töihin. Työntekijät kun valitaan usein arpomalla.
sivaikutelma ja olemaan kohtelias, jotta työnantaja kiinnitLopulta ainoa mahdollisuus saada töitä on pyytää sutäisi erityistä huomiota hakijaan. Työnantaja toivottavasti
kulaiselta tai tutulta paikkaa, vaikkakaan kaikilla ei ole kesäilahtuu, jos laittaa päälle kauluspaidan ja muistaa kätellä. Ei
työläisille soveltuvia tehtäviä. Jos kuitenkin sait kaupungilta
tosin tule mieleenkään ketään, joka lähtisi työhaastatteluun
tai Linnanmäeltä töitä, ole kiitollinen ja
verkkareissa ja tukka takussa. Kenellekään ei myöskään varmasti tule mieleen, Voithan ensi vuonna kertoa tee työsi hyvin, sillä kaikki eivät ole yhtä
ettei haastattelu ole sopiva paikka kaivaa
hakemuksessa juosseesi onnellisessa asemassa. Työkokemuksesta on aina hyötyä, ja voit päästä ikuisesta
nenää tai kertoa mauttomia vitsejä. Toimaratonin.
noidankehästä irti. Jos toisaalta et saanut
saalta, jos kaikki käyttäytyvät moitteetkesätöitä, älä heitä lomaasi hukkaan murehtimalla turhaan,
tomasti, onko mahdollista erottua joukosta?
koska et ole ainoa. Sen sijaan kannattaisi kerrankin kuluttaa
Perinteisissä Linnanmäen ja Valion kesätöissä saateaikansa johonkin kehittävään harrastukseen, vaikka lenktaan edellyttää täysi-ikäisyyttä, jolloin teini-ikäisillä ei ole
keilyyn, lukemiseen tai soittamiseen. Voithan ensi vuonna
juurikaan mahdollisuuksia päästä töihin. Toimistot ja kontkertoa hakemuksessa juosseesi maratonin.
torit ovat myös sähköistyneet huomattavasti viime vuosikymmeninä, joten ennen niin tyypillisille mapittajille ei ole
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IB column

2013 or 1984?
In March 2013, all the posters on the walls of Elielinaukio were torn down. This choice made by
the government was clearly misguided. VALTTERI LIPIÄINEN
Elielinaukio is in the very center of Helsinki, situated right
between the railway station, Postitalo (post office) and
Sanomatalo (Sanoma consern building). The bus platform,
constructed mostly from transparent glass, was covered in
colourful posters, most of them advertising some kind of a
music show. This March all of these were removed, and six
signs stating “ATTACHING ADVERTISEMENTS FORBIDDEN”
were stuck on the walls.
It is acceptable that the government try to make public
spaces look better. However, after the advertisements were
torn down, scraps of paper and glue were left on the glass,
leading to the platform looking worse than ever. The excuse
given for the lack of cleaning was the cold weather, and
it was promised that the area would be properly
cleaned once the weather became warmer. It
is now the 17th of May, it is a sunny day with a
warm temperature of about 20°C and the glass
still hasn't been cleaned. If there was true interest
in making the area more beautiful, plans should
have been made to fulfill the promise of cleaning up.
Anyway, maybe the adverts should only be removed when
it is possible to clean up the area right away. In addition to
the scraps of paper ruining the aesthtetics of the platform,
the signs bearing its name are missing multiple letters; only
one of them has all of the letters in place. The argument of it
being too cold doesn't really hold up with not replacing the
missing letters, which should be a priority when trying to
make the platform look better.
Even if the process of cleaning up Elielinaukio
was carried out properly, and it clearly wasn't, the act of
dictating what can be communicated on this public area is

questionable. The freedom of speech we supposedly have
should, in my opinion, make sure that we are allowed to
write whatever we want, no matter if it annoys some people
or isn't what the government would like to see in the area.
It is clear that it is not the advertisement aspect of the
information that is being acted against, because the sign
bearing the ban on putting up advertisements contains an
advertisement for HSL, in the form of a logo. Where was the
line between advertisements and other notifications even
drawn? If adverts for political causes or parties were also
ripped down, the whole issue gains disturbing Orwellian
undertones. If the complaints and eventual ban were
caused by some merely disliking the appearance of the
posters, nothing was stopping them from hanging
up something of their own to mend the situation.
The center of Helsinki is the optimal place
to create a piece of art maintained by the people
themselves, everyone modifying it to their own
liking. Our society is supposed to function on the
premise that the government carries out the will of
the people. Here it has only hindered their freedom in an
unsuccessful attempt to make the area look better, when
the problem could have been solved without government
intervention. Personally I had no problem with the posters
being advertisements as they made the platform interesting.
Even if advertising is some kind of great evil, the government
could have tried to modify the wall to their liking, instead of
tearing down the entire thing leaving only a ban written in
all uppercase letters on an ugly, yellow sticker.
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Novelli

Ikkunalaudalla
Istuin koulun ikkunalaudalla ja katselin kuinka ulkona satoi.
Niin, satoi. Koulu oli juuri päättymäisillään ja loma
alkamaisillaan, niin mitäpä silloin tapahtuu? Ennätysmäinen rankkasade miesmuistiin. Olipa tämäkin päätös lukiolle.
Viimeiset kolme vuotta olivat sujahtaneet ohi ihan
huomaamatta. Vastahan sitä eilen tultiin ja nyt jo oltiin lähdössä. Ei enää koskaan ruotsin epäsäännöllisten verbien
pänttäämistä, ei laskimen kanssa räpläämistä, ei koeviikkoja. Teki melkein mieli lisätä, että ei opiskelua, mutta se ei
ihan pitänyt paikkaansa. Aioin pitää välivuoden, käydä töissä ja lukisin samalla kaikessa rauhassa pääsykokeisiin. Siis
lisää opiskelua, vaikka lukio olikin jo ohitse.
“Inari!” kaikui ääni käytävältä. Tyttö juoksi kohti ja
melkein kompastui käytävällä olevaan kynnykseen. Siiri,
aina koheltamassa.
Siiri oli vielä vasta ykkönen, kesäloman jälkeen hänestä tulisi kakkonen. Olimme tutustuneet ihan lukuvuoden
alussa ja aloimme pian viettää paljon aikaa yhdessä. Ainakin
tähän asti. Nythän hän jäisi, kun minä taas lähtisin.
Ei hän onneksi täysin yksin jäänyt. Toisin kuin minä,
hän oli niin sosiaalinen ja energinen, ettei hän ollut milloinkaan yksin.
“Siiri”, vastasin tyynesti huutoon, kun Siiri lähestulkoon törmäsi seinään ikkunalaudan vieressä.
“En pääsekään lähtemään ihan vielä. Kevätjuhlaharjoitukset venyy ja venyy”, hän sanoi anteeksipyytelevästi.
“Mene vain edeltä.”
“Ei tässä mitään, kyllä minä voin odottaa”, vakuuttelin.
“Ei kun oikeasti, tässä saattaa vierähtää koko ilta…”
Siiri alkoi selittää.
“Minulla ei ole mikään kiire”, julistin ja levitin käteni
juhlallisesti. “Koeviikko on ohi, lukio on ohi, ahertaminen on
ohi. Vihdoinkin ei ole mitään tekemistä”, jatkoin hymyillen.
Siiri katsoi minuun hämmentyneenä.
“Lisäksi ulkona sataa. En tasan mene ulos. Sukat kastuu”, lisäsin irvistäen, mikä sai Inarin nauramaan.
“Hyvä on, miten vain. Soitan kun pääsen vapaaksi”,
hän lupasi ja ennen kuin ehdin suutanikaan avata, hän oli jo
kääntynyt kannoiltaan ja lähtenyt taas juoksuun.
“En minä tästä mihinkään ole menossa”, huikkasin
juuri ennen kuin hän katosi nurkan taakse.
Huokaisin hiljaa. Mitäköhän tohelo pikku Siiri keksisikään tulevina lukiovuosinaan, kun en olisi vahtimassa
häntä? Jo ensimmäisestä jaksosta lähtien Siiri oli ollut monessa mukana, ja tahti vain kiihtyi lukuvuoden edetessä.
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Aina kaikesta kiinnostunut ja monta rautaa tulessa. Kunhan
ei nyt vain palaisi loppuun ennen kirjoituksia.
Huh, kirjoitukset. Niitä ei kyllä tulisi ikävä, vaikka ne
tulikin ihan kunnialla suoritettua. Tästä se elämä vasta alkaakin, niin kaikki sanoivat.
Annoin katseeni vaeltaa käytävän seiniä pitkin. Alussa kerroksia ei meinannut millään erottaa toisistaan, nyt niitä melkein tuli ikävä.
Käänsin päätäni ja katsoin ulos ikkunasta. Ulkona satoi edelleen ja vesi valui ikkunaa pitkin pieninä pystysuuntaisina virtoja, että oli vaikeaa nähdä selkeästi ulos.
Harmaata ja melkein ankeaa, ainakin tässä säässä. Pihalla värikkäät kesävaatteet pistivät silmään. Joillakin onnekkailla oli sateenvarjot, jopa kumisaappaat. Säätiedotuksessa
oli kyllä sanottu, että sää poutaantuisi jo tänään, mutta kun
edes vilkaisi ulos, alkoi jo epäilyttää, selvittäisiinkö tästä ilman vedenpaisumusta. Jos sade jatkuisi vielä lauantaina,
harkitsisin vakavasti, olisiko valkolakki koko kurahousukelin arvoinen.
Hauska ajatus. Kolme vuotta ankaraa opiskelua, ja
kun lopulta olisi saanut kaiken päätökseen, sitä vain toteaisikin, että ei, ei kiitos, ei sittenkään, ja katoaisi jälkiä jättämättä kaikkien muiden jäädessä niille sijoilleen ihmettelemään…
Katsahdin taas ulos. Enää ei satanut niin voimakkaasti kuin aiemmin, joten ulos näki paremmin.
Tähän aikaan ykkösellä sitä ihmetteli, että joko sitä
on oltu melkein kokonainen vuosi lukiossa. Kakkosena sitä
vain yritti olla ajattelematta tulevia ja jo menneitä kirjoituksia. Nyt abina on vaikea ajatella oikein mitään. Toisaalta olen
ihan tyytyväinen, kun hommat on nyt hoidettu ja yksi etappi
saavutettu, mutta vähän, hyvin vähän, sitä jäi hiukan haikeana miettimään, miten nopeasti aika kuluu ja ihmetteli mitä
tämän jälkeen tapahtuisi, vaikka kaikki periaatteessa olisikin jo selvää.
Yritin kääntää ajatusten suuntaa, mutta turhaan.
Minun tulisi aidosti ikävä lukiota.
Sade oli lakannut ihan huomaamattani. Tajusin sen
vasta, kun aurinko tuli esiin pilvien takaa ja vastapäisen rakennuksen ikkuna heijasti valon suoraan silmiini.
“Inari! Harkat loppui, nyt mennään!” kuulin Siirin äänen vain puolella korvalla. Säikähdin, kun hän äkkiä tarrasi
tiukasti käsivarteeni.
“Herätys! Mennään!” hän hihkaisi.
“Mennään, mennään, odota, että vanhuksetkin pääsee mukaan”, nurisin leikilläni.

Jäisikö tämä viimeiseksi viikonlopukseni Siirin kanssa? Tulisiko meistä kummastakin niin kiireisiä, että emme
enää pystyisi olemaan samalla tavalla yhdessä kuin nyt?
“Tavataan sitten kesälläkin, ainakin kerran, mieluummin useammin. Saat pitää minut järjissäni, kun kakkosella
alan sitten päntätä oikein kunnolla!” Siiri puhua pulputti,
kun laskeuduimme portaita alas.
“Sinäkö? Päntätä? Hauska vitsi”, hymähdin ja hypähdin pari viimeistä askelmaa Siirin käsien ulottumattomiin,
kaiken varalta.
“No jos en ala päntätä niin sitten sinä autat siinä!” Siiri vaati. “Lupaa!”
Minua nauratti. Kuinkakohan kauan tämäkin vaihe
kestäisi?
“Selvä, luvataan”, vastasin nauruntyrskähdysten välistä.
Meni hetki tajuta, mitä sanojen takana piili. Siiri yritti
pitää minusta kiinni, vaikka en olisikaan enää lukiossa.
“Hei, lupaan ihan oikeasti”, sanoin tosissani, yhä kuitenkin hymyillen. Siiri vastasi hymyyn.
“Enkä muuten päästä sinua helpolla!” naurahdin sadistisesti heti perään. “Tulet vielä katumaan tätä!”
Siiri vain näytti kieltä ja meni hakemaan pyöränsä.
Niin, vaikka lukio olikin nyt ohi, ei se vielä tarkoittaisi
kaiken loppua. Onneksi.
AURORA LIPIÄINEN
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So you want to become a Ressu
Being a Ressu is pretty cool according to old Ressus and associated persons. So, have you ever
considered becoming one? You probably should, now that you are a student of Ressu. Since there
haven’t been guides for new Ressus available in the last few years, the amount of stereotypical
Ressus has decreased. But for you, this is subject to change. BENJAMIN SILVANI
globe. Yet it is all very different in IB. My creativity, for
Ressun lukio is a high school/upper secondary/gymnasium
example, has been tested in math quite many times, in fact.
located in Helsinki, Finland, known of its high quality
Every proper Ressuib also knows that literature, especially
education, close-knit community and multiple events to
poem analysis, is based on creative interpretations and
amuse Japanese tourists in August. Yet, this article is not
wildly sprawling text, since in the end all literature is about
about Ressun lukio. It is about Ressu IB World School #1419
how everyone is Jesus in the Purgatory. If you want to
known for its high quality education, close-knit community
succeed, creative writing like that is recommended.
and multiple events to amuse Japanese tourists in August.
Service, in Ressuib tribe, is held in high regard. As all
The latter one consists of people who only speak American
Ressuibs compete to impress the supreme matriarch, Tiina
– and this is for them. Ones who don’t plan on being harder/
Nurmi, varying efforts are made to achieve certain level of
faster/stronger/better than Ressus, skip this article or
service in the society. Basic message of naive Hollywood
perhaps get offended by it.
has been false - being creative and active is easy.
Firstly, it is necessary to coin a term for
Balancing films
But helping society? Now that’s hard. You’ll most
Ressu IBs. Often times, they are lost in translation
and mixed up with normal Ressu students, which between CAS, likely end up as Math tutor. Maybe you’ll play violin
is absolute bonkers and should be avoided at all
IA and EE, at blind and the old. Maybe you’ll set up a concert costs. Thus, from these days, Ressu IB students
they might the point is to, as with all IB subjects, to be creative.
Stories speak of people who helped blind orphans for
shall go by the name of Ressuib. Say it once; it
avoid
SAT
but
fourty hours within one day - being the saints they
could be your future occupation. Being a Ressuib,
that is. Lovely name for a lovely group of people. nothing can were it got tons of attention from school board as
And, best of all, it rhymes – it is poetry, like make them well.
While often times it certainly might seem as
George Lucas once said. This principle should be
avoid
CHSU
if Ressuibs are like Ressus as species, after careful
shoehorned to all discussions about poetry due
consideration, I can safely conclude that this is not
to its extreme insight on the philosophy of art.
the case. Different language, of course, is a valid point, but
And being proper Ressuib is what every Ressu IB
deeper inspection has brought up the physical differences
wants to be, more or less, though they might not admit
between the two groups. Ressuibs might look foreign, for
it. You see, Ressuibs aren’t tolerant and nice guys who
reasons unknown, and perhaps have higher consecration of
allow plethora of sub-cultures to flourish among them
beards and ‘staches compared to general populace. A less
like Ressus do. Ressuibs are savage folk who hunt for
ambitious writer could explain this by noting that Ressuibs
CAS and sub-cultures to exterminate for hopes of service
have more males per female than Ressus do, but that would
acknowledgement. Like any proper culture, they have their
exclude chances of female beards and ‘staches. Who knows?
own language, consisting of American vocabulary, English
Empirical science probably does.
proverbs, heavy accents and foreign acronyms. Balancing
Yet, the most important ability of any Ressuib is to talk.
between CAS, IA and EE, they might avoid SAT but nothing
Talk and write nothing. While often a recommended skill for
can make them avoid CHSU.
Ressus, it is most certainly mandatory for Ressuibs. Striking,
The basic principles of all Ressuibs are build upon
isn’t it? Well, quintessential ability as it is, IB program is just
three pillars: creativity, action and service. IB program is
full of occasions where you are saved by your ability to just
based heavily on first one of these, creativity. While two
come up with nothing much to say. Average presentation
thirds of the studies might be (but hopefully aren’t) consisted
sounds like this: “Hello! Hello! Are you listening to me? Well,
of math and natural sciences, traditionally dubbed as boring
calm down your bonkers, it is time for this presentation.
and uncreative subjects by High Schoolers all around the
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I’m John and I’m here to talk about this famous poet. Does
anyone know what poet he is? You, Martha? No? No one?
Alright, well, my presentation is about. and uhm, has anyone
ever heard of him?” It never ends. The empty phrases, that
is. Ability to speak nothing is what you should practise after
clearly.
So, in a nutshell, when you are preparing for IB and
consider becoming Ressuib, you have not only to consider
how very hard the IB programme is (at least when you talk
of it to your parents/other Ressus/dogs). Truly, everything
seems to indicate that IB is literally the hardest program
known to mankind. While not proven by University of
Pensylvania that proved diamond to be the hardest of
metals, all the opinions of old IBs and student councellors
support this. Just to compare IB Grades to national side
grades, only measly 30% of High Level Math students in IB
get 7/Laudatur, while on laughably easy national side the
figure is absurdly high 5%, Remember what Gauss said
about statistics - this paper surely won’t.

Another lovely fact is that all Ressuibs are carbon
copies of each others. Each and every one shares similar
taste in their favourite school subject, food, powerpoint
presentation layout and JASI history course. And all IBs
love to argue about everything, especially in easy subjects
like religion, Italian Politics and football - everyone agrees
that Fiorentina is the best team there is, though. One should
remember that these instructions and guidelines should be
followed by heart without questioning none of the concepts,
that are to rule you.
Just before magnificent conclusion, one should know
that doing CHSUs Math homework when they are assigned
is a very good idea, instead of postponing them to day
before exams. Which are hard for you.
To quote famous Irish philosopher potato farmer
Con’O’Fuchius: “One should never question what BS says
in official school paper article written after the dreaded
deadline.”
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Jatkotarina

Takaisin Ressuun
Tämä tarina on kirjoitettu jatkotarinana. Kirjoittamiseen osallistuivat toimittajan lisäksi
seuraavat henkilöt: Aliisa 10X, Anni 11E, Heidi 12F, Jaakko 12A, Joel 11B, Kia 12F, Leevi 12F,
Mikael 12A, Patrik 12B, Sanna 12B, Satu 12D, Timja 09X, Vivi 11A. Jokainen kirjoittaja sai
luettavakseen ainoastaan yhden edeltävän luvun ja tietoonsa tarinan alkuperäisen idean. Kiitos
kaikille osallistuneille. PAULI KETTUNEN
Vanhat muistot vilisivät silmissäni seisoessani jälleen entisen lukioni ovien edessä. Astuessani sisään Ressuun minusta tuntui, että en olisi koskaan pois lähtenytkään, vaikka olin
valmistunut jo kolme vuotta aikaisemmin. Yliopisto ja vaihtovuosi ulkomailla olivat estäneet minua käymästä Ressussa
ennen tuota päivää. Odottaen innolla vanhojen opettajieni
tapaamista nousin portaat ylös aulaan.
Se ei ollut muuttunut kolmessa vuodessa yhtään.
Vaikka tunsinkin koulun kuin omat taskuni, en tunnistanut
yhtäkään naamaa, eikä kukaan tervehtinyt minua. Niin sen
varmaan kuuluikin olla, olihan aikani Ressussa jo ohi. Oppilaiden rupattelu vaihtui pian vilskeeseen kun kellot soivat.
Näin tutun opettajan ja päätin mennä hänen tunnilleen.
Luokka oli tajuttoman kylmä. Kun menin sisään, kuulin tutun tomeran äänen: ”Okej, flickor och pojkar, nu ska vi
börja. Tyst nu!” Ryhmän täytyi olla ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoita, sillä lievästi säikähtäneen näköiset pikku
ressut ottivat kiltisti Galleri-kirjat laukuistaan ja hiljenivät
sekunnissa.
Sobu väläytti sädehtivän pepsodent-hymynsä, mutta
huomasi sitten värisevän hahmoni ovensuussa. Selkäpiitäni
karmi. ”Herregud! Kukas sä olet ja miten sä pääsit sisään?”
Hän ei selvästikään muistanut minua. Ykköset tuijottivat minua hiukan hämmentyneinä ja järkyttyneinä yhtäkkisestä
keskeytyksestä. Nielaisin mahdollisimman hiljaisesti.
”Minä tulin sitten viimein”, tokaisin rikkoen hämmästyneen hiljaisuuden ja astuin sisään aikoinaan minulle
niin tutuksi tulleeseen ruotsinluokkaan. Silmäilin varovasti
ympärilleni. Pulpetit, dokumenttikamera, liitutaulu täynnä
sanajärjestyssääntöjä – kaikki oli niin kuin ennenkin. Vain
pulpeteissa istuneet ekaluokkalaiset kielivät siitä, kuinka
paljon aikaa oli päässyt kulumaan, kuinka pieniltä he näyttivätkään! Sobu katsoi minua uudestaan tällä kertaa selvästi
muistaen minut. Hänen ilmeensä muuttui,
kun hän näki Rowan hiipimässä takanani. Itse en aavistanut mitään. Vasta kun hän karjaisi takanani oppilaille
”Anden!” ja ennen kuin olin ehtinyt käännähtää ympäri, oli
hän jo kadonnut yhtä mystisesti kuin oli äänikin ilmennyt.
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Vai oliko kyseessä ruotsinluokan voipuneiden opiskelijoiden kummitusparat? Ekaluokkalaisten katseet olivat muuttuneet uteliaiksi – he taisivat tietää, mitä oli tapahtunut.
Minä sen sijaan olin yhä ymmälläni. Oliko kyseessä
todella aave? Ei se nyt niin kummallista olisi, Ressuhan on
niin loistopaikka, että mieluustihan tänne jää kuoltuaankin shakkia pelaamaan tai katselemaan kun muut puhisevat
matikantehtävien parissa ja itse olisi niistä vapaa ikiajoiksi.
Kerran ressu aina ressu, kaikkihan sen tietävät. Odottamatta
kuului taas salaperäinen ääni.
Ääni tuntui kuuluvan ruokalasta. Juoksin kellarikerrokseen kaataen matkalla pari pahaa-aavistamatonta ykköstä. Ruokalassa paikansin äänen tulevan keittiöstä, jonne
sitten ryntäsin. Kävi ilmi, että tämänlainen ryntäily keittiössä on melko harvinaista. Keittäjä pelästyi ja heitti minua
kauhalla. Ääni ei sitten ollutkaan aave vaan hieman tavallista äänekkäämpi soppakattila. Pettyneenä kävelin pois.
Kosketin kädellä otsaani. Siihen oli noussut reilunkokoinen kuhmu keittokauhan takia. Olin aivan varma, että
olin nähnyt juuri äsken aaveen pääovella ja että se olisi sujahtanut seinän läpi ruokalaan. No, olinpahan ainakin nolannut itseni. Lähdin nousemaan pääportaita kolmanteen
kerrokseen, johon päästyäni lyyhistyin shakkipöytien eteen.
Yhtäkkiä sydämeni hypähti kurkkuun, kun valkoinen sotilas alkoi liikkua minua kohti. Muut nappulat lähtivät seuraamaan sitä. Olin aivan kauhusta kankeana, kun nappulat
lipuivat minua kohti, mutta pystyin kuitenkin korottamaan
katseeni. Siinä se istui hohtaen minua vastapäätä.
Musta kuningas. Täysin ilmeettömänä. Sen tumma
hehku sai vereni hyytymään. Katsoin taakseni ja huomasin,
että muut nappulat olivat pysähtyneet suureen muodostelmaan taakseni. Tunsin, kuinka henkeni alkoi salpautua. Joka
henkäyksellä sain yhä vähemmän happea ja pulssini nousi
taivaisiin. Kuningas nousi tuolistaan ja otti tuskallisen hitaita askeleita kohti minua. En ollut koskaan ollut yhtä peloissani. Kuningas pysähtyi eteeni ja suljin silmäni. Kyynel vieri
pitkin poskeani.
Yhtäkkiä tempauduin pois shakkilaudan maailmas-

ta. Joku ravisteli minua – shakkipöydän kiistaton kuningas, Joonas. Hän katsoi minua kirkkain vihrein silmin, jotka
muistin omilta lukioajoiltani. Silloin Joonas oli saanut sydämeni pamppailemaan nasevilla heitoillaan fysiikan teorioista. Huomasin, että hengitykseni oli nytkin katkonaista – hän
oli niin lähellä… ja tuli yhä lähemmäs… lähemmäs…
”Maa kutsuu!” Hän hihkaisi ja särki latautuneen tunnelman. Räpyttelin silmiäni hämääntyneenä. ”Yhtä unessa

kuin aina ennenkin?” hän kiusasi.
Yllättäen mieleeni ei tullut yhtään nasevaa vastausta. ”… Sinäkin olet täällä?” kysyin lopulta. Todella kekseliästä…
Luulin päässeeni yli hänestä – olinhan jo kypsä aikuinen! – mutta lyhyen juttutuokiomme aikana muistin,
miksi olin ollut lukioaikana korviani myöten rakastunut häneen.
Elämä oli vienyt meitä hyvin eri suuntiin. Hän kertoi,
miten oli matkustellut ympäri maailmaa ja tavannut paljon
erilaisia ihmisiä. Sosiaalinen hän oli ollut aina, joten tämä
ei yllättänyt minua. Se eläväinen tapa, jolla hän reissuistaan
kertoi, sai minut kuitenkin hiljentymään ja kuuntelemaan
lumoutuneena.
Niin, sosiaalinen hän todella oli. Se vain koitui aikoinaan meidän kannaltamme turmiolliseksi.
”Tuota”, sanoin sopivaan väliin, ”minä taidan käydä
ulkona.”
Ressu oli toki mukava rakennus, mutta välillä sen sisäilma tuntui tunkkaiselta.
Astuin Ressun komeista pääovista ulos päästäkseni haistelemaan raikasta kevään tuoksua ahkeroivien oppilaiden hien sijaan. Istahdin Lönnrotin
patsaan juureen kuuntelemaan västäräkkien laulua.
Ohitseni käveli ressujen seurue iloisesti
nauraen. Toisella puolen Lönrotinkatua maleksi norsseja, jotka pitivät yllä jo nuoruudessani jatkunutta vihanpitoa härnäten ressuja.
”Hei hiket! Alkakaa menemään siitä maisemaa pilaamasta!”
”Alkaa-verbin kanssa kuuluu käyttää infinitiivimuotoa”, yksi ressuista vastasi, ja koko porukka räjähti nauramaan. Nöyryytetyt norssit poistuivat takavasemmalle,
kuten aina ennenkin. Oli hienoa nähdä, että vuosia
lähtöni jälkeen ressut pystyivät yhä pitämään puolensa.
Toivotin mielessäni kaikille ressuille tasapuolisesti onnea
kamppailupäivään, kirjoituksiin ja muihin elämän koitoksiin. Vilkaisten vielä taakseni lähdin kävelemään Lönrotinkatua pitkin poispäin Ressusta, oli ollut hienoa päästä käymään siellä taas, mutta nyt minua odottivat elämän uudet
haasteet.
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Arvostelu

Iron Maiden - The Number of the
Beast

Jos heavy metal olisi vuori, The Number of the Beast olisi yksi sen korkeimmista huipuista.
JACOB KHOMYAK
Kun puhutaan raskaasta musiikista, ponnahtaa heti mieleen
Iron Maiden tämän genren yhtenä merkittävimmistä yhtyeistä. Tuleehan tuosta musiikista mieleen myös paholainen
ja sen sellaiset pimeät voimat (eihän ilman niitä musiikkia luoda!). Yhtyeen kolmas levy The Number of the Beast
(1982) ei auttanut imago-ongelmassa mutta toisaalta toi
paljon toivottua julkisuutta. Tämä levy merkitsi muutosta
yhtyeen tyylissä ja asetti sen uusille raiteille, joita muusikot
ovat tähän päivään saakka menestyksekkäästi kulkeneet.
Jos heavy metal olisi vuori, The Number of the Beast olisi
yksi sen korkeimmista huipuista.
Nopeatempoisen ensimmäisen biisin kuvaama viikinkien ryöstelyretki virittää levyn synkän tunnelman. Tätä
jatkaa Children of the Damned, joka johdattelee kuuntelijaa
pahuuden ilmentymän pariin, mikä on levyllä olennainen
teema. Kertosäkeen pahaenteinen melodia luo painostavan tunnelman, jota rakentavat kuvainnolliset sanoitukset:
”Smiles as the flame sears his flesh / Melting his face screaming in pain.” Kuvainnollisten sanoitusten avulla tuodaan
esille ihmisten yleistä pelkoa edistystä ja tulevaisuutta vastaan.
Kolmas kappale alkaa lainauksella tv-sarjasta The
Prisoner, joka määrittelee kappaleen teeman – vapauden.
Kyseessä on henkilö, joka pyrkii vapauttamaan mielensä
ja löytämään henkisen vapauden. Bruce Dickinsonin laulu
”Not a prisoner I’m a free man / And my blood is my own
now” iloisen voimakkaan riffin säestämänä kuvaa ihmisen

16

Pärskeitä ∙ 4 | 2012-2013

oman käskyvallan saavuttamista. Biisin loppu vahvistaa jälleen, ettei ihminen ole pelkkä numero kirjoissa vaan vapaa
yksilö.
Vankeudesta toiseen siirrytään, kun kuullaan prostituoidun kurjasta ja epätoivoisesta elämästä, johon hän on
välinpitämättömyydessään vajonnut. Ironisesti 22 Acacia
Avenuella on lämmin ja paistaa kirkas punainen valo, joka
tuo väriassosiaatiolla mieleen paholaisen. Dialogin avulla
esitellään vakuuttavasti nautinnollisia mahdollisuuksia ja
toisaalta ihmetellään Charlotten tilanteen hulluutta. Kaksi
täysin vastakkaista näkökulmaa luovat voimakkaan kontrastin ja tuovat esille paheiden yltäkylläisyyden, jolle on luotu oma katu kuvastamaan synkkää elämäntapaa.
Nimikappale Number of the Beast alkaa Raamatun siteerauksella. Kappale on sijoitettu sopivasti levyn keskelle
ja se kokoaa yhteen levyn keskeiset elementit. Alkupuheen
jälkeen alkavat tasainen kitarariffi ja Bruce Dickinsonin laulu, jotka vähitellen voimistuvat kunnes rumut yhtyvät niihin.
Varsinaisesti biisi lähtee vauhtiin Dickinsonin pitkäkestoisesta korkeasta kirkaisusta, joka on ikään kuin valittava ulvonta. Laulajan vakuuttava ääni onkin yksi tekijöistä, joka
erottaa yhtyeen muista.
Levy jatkuu Run to the Hills-kappaleella, jonka teemana on intiaanien ja europpalaisten uudisasukkaiden välinen konflikti. Biisi lähtee käyntiin vauhdikkaalla rumpukompilla ja melodisella kitaran soitolla. Nopeaa tempoa
pidetään jatkuvasti yllä, ja samalla kun Dickinson laulaa
”Riding through dust clouds and barren wastes / Galloping
hard on the plains.”, kitara tukee sanoituksia laukkausta jäljittelevällä soitolla. Mukaansatempaava kertosäe ja nopea
soolo kannattelevat intensiivistä tunnelmaa.
Kaupunkirikollisuudesta kertova Gangland ja maailmanloppuun viittava Total Eclipse jatkavat levyn luomaa
pessimistä kokonaisteemaa mutta eivät yllä muiden kappaleiden asettamalle luovuuden tasolle. Levyn lopettaa eeppinen huipentuma Hallowed Be Thy Name, joka käsittelee
kuolemaan tuomitun henkilön viimeisiä mietteitä. Tässä
kappaleessa yhdistyvät levyn parhaimmat puolet: syvälliset sanoitukset, vaihteleva laulu, monipuoliset kitarariffit ja
melodinen soolo.
Kokonaisuus on nautinnollinen, eikä yksikään biisi jätä kylmäksi vaan kuljettaa kuuntelijan kuvasta toiseen,
luoden yhä järkyttävämpiä mielikuvia. The Number of the
Beast on monumentaalinen teos ja raskaan musiikin kulmakivi. Se nosti rimaa tuleville raskaan musiikin levyille, mutta
bändihän itse ylitti sen aina uudella levyllään.

Review

David Bowie - The Next Day
The Next Day doesn’t, despite its name, represent the dawn of a new musical era. Fortunately, the
music is good enough for that to be a non-problem. OTTO RÄSÄNEN

Bowie’s cryptic refrain “My father ran the prison”.
In a career carved out of reinvention across more than four
While the album doesn’t have enough missteps to
decades, David Bowie’s new album The Next Day represents
feature a simply bad song, there are dubious moments.
the next act. But never before has Bowie wanted to put
I’d Rather Be High’s verses are relatively dull compared to
so much emphasis on his ability to change. This much is
the riff of the chorus that the song is built around. Some of
apparent from the much-debated album cover, featuring
the background vocals in How Does the Grass Grow? and
an anything but subtle blotting out of the cover of Bowie’s
Dancing Out In Space tread the line between appropriately
“Heroes” with an unadorned white square. Still, Bowie’s
whimsy and flat-out silly, not always remaining on the right
attempts to rid himself of the baggage of his past have failed
side of the line. However, the worst moment on the album is
spectacularly: most, if not all, of the reviews on the album
in the first single: the strings which introduce the chorus of
focus more on its place in Bowie’s legacy than the contents
Where Are We Now. The incredibly uninspired and cringeof the album itself. So, to be fair to Bowie, what’s the music
worthy intro stops the song from being one of the highlights
like?
on the album.
Much like its cover, The Next Day is primarily not
So, returning to the original question, what is the
a subtle album. This is not to mean that it doesn’t have
music like? It’s varied, enjoyable and plays to Bowie’s
its finer details, but it is at its core a rock album.There
strengths. It’s not an album that re-imagines Bowie or his
isn’t any overarching concept or obvious, radical musical
music, despite the declaration of the
experimentation on display here. The
The
Next
Day
is
simply
album cover. But maybe that mysterious
Next Day is simply about the music, about
the songs. And it works.
about the music, about the cover isn’t about innovation or history.
Perhaps it’s an attempt to blot out the
The album is full of tracks different
songs. And it works.
artist and emphasise the album itself.
enough to make it varied, but it still
And this is certainly the story on The Next
remains a cohesive whole. There is much
Day. It’s a great album not because it’s by David Bowie, but
to choose from here: Love Is Lost is driven by a merciless
because of the music that’s inside.
synth-line. Dirty Boys and Boss of Me flirt with saxophones,
while (You Will) Set The World On Fire is a straightforward
guitar attack. There’s the piano ballad Where Are We Now?,
and the grandiosely orchestrated penultimate track You
Feel So Lonely You Could Die. Lyrically the album revolves
largely around death, from track names to lyrics such as “My
body left to rot in a hollow tree” on the title track. The album
isn’t without its lighter moments, such as the sci-fi fantasy of
Dancing Out in Space or the sarcasm of I’d Rather Be High.
The latter track, a comment on the recent unrest of the Arab
world, contemplates with dry humour: “I’d rather be high/
I’d rather be flying/ ... than training these guns on the men
in the sand.”
Highlights from the album are the single The Stars
(Are Out Tonight), Valentine’s Day and the album closer
Heat. The Stars is a lush rocker, with a distortion-heavy
lead guitar that cuts through the nocturnal background of
synth and strings. Valentine’s Day is the most emotionally
accessible song on the album with simple but emotive
guitar work. Heat is a slow and atmospheric closer to the
album, with nigh-on apocalyptic drums and a gradual build
up of buzzing guitars, impressionistic synthesisers and
melodic strings. There is no obvious climax, but instead the
soundscape slowly fades away. The listener is left only with
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Kesäelämyksiä Helsingissä
Kesä tulee − ressujen kulttuurihammasta kolottaa! Jutussa esitellään kuusi kesäistä retkikohdetta
Helsingissä. Kohteet sijaitsevat eri puolilla Helsinkiä, ihan keskustassa ja vähän kauempanakin.
Kaikkiin kohteisiin pääsee helposti julkisilla tai vaikka pyörällä. Hyppää siis pyörän selkään,
kaverin reppuselkään tai sporan kyytiin ja lähde tutustumaan maamme kesäiseen pääkaupunkiin
näiden vinkkien avulla. TARU TISSARI, KAISA MIKKOLA
Santsikuppi kahvia meren äärellä

Sporia ja klassikoita

Helsingissä, osoitteessa Merikannontie 10, sijaitsee pieni
punainen kahvila Cafe Regatta. Kahvilan piha on viihtyisä ja
istumatilaa on ulkona paljon. Terassilta aukeaa upea merinäkymä, ja suolainen tuuli ja aaltojen liplatus luovat tunnelmaa.
Persoonallisen näköinen kahvilarakennus herättää
uteliaisuuden. Pihalla on pieniä istutuksia, ja itse kahvilarakennuksen ulkoasu on näkemisen arvoinen. Tähän kahvilaan on myös lemmikeillä vapaa pääsy!
Cafe Regatta on auki ympäri vuoden. Se sijaitsee
aivan kamppailupäivästä tutun soutustadionin ja kansallissäveltäjämme Sibeliuksen muistomonumentin kupeessa.
Töölön kirjasto ja Rajasaaren koirapuisto ovat myös pienen
kävelymatkan päässä. Perille pääsee helposti Topeliuksenkatua kulkevilla busseilla ja loppumatkan kävellen.

Töölönkadulla sijaitsee kulttuuritehdas Korjaamo. Korjaamosta löytyvät esimerkiksi Raitiovaunumuseo, kahvila ja
Korjaamon oma kauppa. Museossa voi tutustua raitiovaunujen historiaan Helsingissä, ja museoon on aina vapaa pääsy.
Korjaamon kaupan valikoimasta löytyy kirjoja, musiikkia ja dvd-elokuvia laidasta laitaan. Kirjavalikoimassa on
englannin- ja suomenkielisiä tiede- ja taidekirjoja, kaunokirjallisuutta ja sarjakuvia. Elokuvien tarjonta koostuu ulkomaalaisista uutuuksista, klassikoista ja harvinaisuuksista
sekä dokumenteista ja kotimaisen elokuvan parhaimmistosta. CD-hyllystä voi myös löytää niin klassikoita kuin jotain
uuttakin.
Korjaamolle pääse keskustasta esimerkiksi raitiovaunuilla 10 ja 4.
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Pikavisiitti Japaniin
Roihuvuoressa sijaitseva japanilaistyylinen puutarha on
yksi Helsingin hienoimmista puistoista. Puiston neljä osaa
on nimetty japanilaista symboliikkaa soveltaen sinisen lohikäärmeen, punaisen fenix-linnun, valkoisen tiikerin ja
mustan kilpikonnan puutarhoiksi. Jokainen puiston osa on
erilainen, ja niistä löytyy niin bambuaitoja, puroja, kiviasetelmia kuin hiekka-aaltojakin.
Kevyen liikenteen väylä yhdistää japanilaisen puutarhan läheiseen kirsikkapuistoon, joka on suosittu turistikohde puiston 150 kirsikkapuun ollessa toukokuussa täydessä kukkaloistossaan. Koirapuistonsa ja agilityratansa
ansiosta kirsikkapuisto on muulloin erityisesti koiranulkoiluttajien suosiossa.
Japanilainen puutarha on erinomainen paikka rauhallisille kävelyretkille, lukemiselle ja valokuvaukselle. Parhaiten perille pääsee metrolla.

Sadan teelaadun taivas koulumme naapurissa
Yllätä itsesi ja lähde viileänä kesäpäivänä makumatkalle
maailman ympäri. Koulumme naapurista Eerikinkatu 10:stä
löytää pienen ja tuoksuvan teehuoneen, josta jokainen voi
etsiä oman suosikkinsa. Se saattaa kuitenkin viedä aikaa,
koska Théhuone tarjoaa asiakkailleen satoja vaihtoehtoja
joista valita. Théhuoneelta saa ystävällistä ja asiantuntevaa
palvelua, joten niin kokeneen kuin aloittelevankin teeharrastajan on mahdollista saada juuri itselle sopiva teenautinto.
Kupillisen kuumaa teetä voi nauttia pöydän ääressä
tai tatamilla istuen. Teelehtiä voi ostaa mukaan joko laajasta
valikoimasta tai take away -kupillisena.
Menneiden vuosisatojen tunnelmaa
1790-luvulta peräisin oleva Tuomarinkylän kartano sijaitsee Pohjois-Helsingissä kauniiden maisemien ympäröimänä. Kartanossa on eri aikakausien sisustustyylejä esittelevä
museo, jonne on vapaa pääsy. Museossa tutuksi tulevat niin
barokki kuin funktionalismikin. Pihapiirissä toimivat myös
viihtyisä kahvila sekä ratsastuskoulu. Huomaa kartanon takana puistomainen lehto, jossa on loistavia kiipeilypuita.
Kun kesätuuli havisuttaa kuhmuisia lehmuksia, viljapellot lainehtivat ja pastellinsävyisiksi rapatut kiviseinät
kaikuvat kavioiden kopinasta, voi mielessään siirtyä vuosisatojen taa. Tuomarinkylän kartano onkin erinomainen
pyöräretkikohde historiasta kiinnostuneille sekä hevosihmisille. Rautatientorilta perille pääsee busseilla 64 ja 72.
Kippo kylmää keskustassa
Iso Robertinkadulla olevassa, frozen yoghurtia tarjoilevassa Kipossa on ystävällinen palvelu ja rento
tunnelma. Annokset ovat suuria, ja lisukkeet saa valita
laajasta valikoimasta hedelmiä, marjoja, suklaata ja pähkinöitä. Pienestä liiketilasta ei välttämättä löydy vapaata istumapaikkaa, mutta kesäisin voi istua ulkopöydässä.
Kevyttä ja raikasta välipalaa tai jälkiruokaa etsivälle Kippo on juuri oikea kohde. Kesähelteellä frozen yoghurt on jäätelöä terveellisempi ja jännittävämpi – vaikkakin
myös kalliimpi – vaihtoehto. Sen ohella Kiposta saa lounaskeittoa, kahvia ja smoothieita. Poikkea tänne vaikka ruokavälitunnilla, Annankatua pitkin pääset perille kymmenessä
minuutissa.

Pärskeitä ∙ 4 | 2012-2013

19

Pärskeiden uimahyppyopas
Kesä lähestyy ja kesäisistä vesilajeista uljaimman, tai ainakin viihdyttävimmän, uimahyppäämisen
kukoistusaika koittaa jälleen. VILLE KUMPULAINEN

Tätä lajia voi harrastaa niin kesälaitumilla rentoutuva opiskelija kuin mielenrauhaansa raskaan kouluvuoden jälkeen
takaisin havitteleva opettajakin esimerkiksi uimahallissa,
omalla mökkilaiturilla tai vaikkapa uimastadionilla. Rankan
rantapäivän tai kuuman saunan jälkeen uimahypyn voi toteuttaa itsensä viilentämiseksi monin eri tyylein.
Meren rannalla ei aina ole pääsyä laiturille, ja vaikka olisikin, se on usein kovassa käytössä. Tällöin ei välttämättä ole
aikaa hypyn huolelliseen suunnittelemiseen, mikä selvästi
näkyy rannalla suoritettavien hyppyjen tyylissä. Erityisesti peruskoululaisten vankkumattoman suosion on saavuttanut hyppy ns. ”pommilla”, jossa hyppääjä hyppytelineeltä
ponnistettuaan nostaa jalkansa rintaa vasten ja ottaa käsillä
kiinni polvista (ks. Fig. 1A).

Fig. 2π Sukellus pää edellä

Fig. 1A, Ressu hyppää veteen pommilla

Toinen yleinen hyppytyyli on pää edellä sukeltaminen. Tämä
liike voi onnistuessaan olla sulavuuden perikuva (ks. Fig.
2π), mutta ikävä kyllä suurimmalla osalla väestöstä tekniikka on hieman hakusessa, jolloin tuloksena on jonkinmoinen
mahalasku.

Voltti (ks. fig. 3G) puolestaan vaatii jo enemmän hyppykokemusta ja -tekniikkaa. Se on monipuolinen liike, johon taiturimainen hyppääjä voi yhdistää kierteitä ja esimerkiksi pää
edellä veteen tulemisen. Ilmassa kierähtäminen vie kuitenkin aikaa, joten parhaimpiin tuloksiin päästään hypätessä
korkeuksista, mikä vaatii yleensä uimahallin.

Fig. 3G. Voltti

20

Pärskeitä ∙ 4 | 2012-2013

Tämä on taidetta
TOUKO HANHIJOKI

Avatessasi tämän lehden, rakas lukijani, sinulla on varmasti jonkinlaisia ennakko-odotuksia, mitä tämän toimen suorittaminen saa aikaan. Olemuksesi huokuu itsevarmuutta
ja odotusta, kun asetat kätesi ensimmäisen selluloosapohjaisen tasokappaleen molemmille puolille. Sitten käännät
sivua kaikilla voimillasi. Tunnet suurta iloa nähdessäsi oletuksiesi osoittautuneen tosiksi. Selaat äkkiä lehden loppupuolelle lukeaksesi sieltä mitä todennäköisimmin löytyvät
opettajien nolot lausahdukset, minkä jälkeen siirryt silmäilemään takakannen sarjakuvaa. Muutaman vuorokauden
kuluttua kaivat koululaukkusi uumenista uudelleen tämän
hetkeksi unohtuneen painotuotteiden helmen ja päätät uhrata osan arvokkaasta ajastasi sille.
Tutustuessasi lehden monipuoliseen kolumni- ja artikkelitarjontaan katseesi pysähtyy juuri tämän nimenomaisen tekstin otsikon kohdalle. Aloitat lukemisen. Yrittäessäsi
prosessoida sinänsä tarpeettoman oloisen kappalekokonaisuuden ensimmäisiä lauseita, tunnet kuinka aivojesi hermoradat aloittavat itsemurhiensa valmistelut. Suustasi pääsee
eräs suomen kielen yleisimmistä lauseenkaltaisista huudahduksista, joka sisältää kysymyssanan ”mitä” sekä erittäin yleisen v-kirjaimella alkavan partitiivimuotoisen substantiivin. Tunnet itsesi petetyksi. Lisäksi havaitset itsessäsi
kasvavan halun aiheuttaa fyysistä vahinkoa eräälle amatöö-

rijournalistille, joka ei selvästikään osaa kirjoittaa selkeää ja
sujuvaa tekstiä.
Näiden käsittämättömien edeltävien kappaleiden
avulla halusin näyttää sinulle jotain. Syyllistyit tämän lehden avatessasi rikokseen tervettä järkeä vastaan, arvoisa lukijani. Sinä luulit tietäväsi, mitä tämä painotuote tulisi sisältämään. Luulenpa kuitenkin, että et osannut odottaa aivan
tällaista lukukokemusta. Inhimillisyytesi johti sinut ajattelun ansaan. Et ole selvästikään ymmärtänyt, mitä varten
tämä teksti on kirjoitettu.
En ole täällä palvelemassa sinua tai toteuttamassa
suurta visiotasi mukavasta iltapäivästä lehden äärellä, ja
miksi olisin? Minä teen taidetta ja teen sitä itseäni varten.
Kaikki tulkinta tekstini sisällöstä on suora loukkaus minua
ja minun taiteellisuuttani kohtaan, ja tämä sama sääntö koskee kaikkia muitakin teoksia. Jäljelle jää vain taiteilijan oma
motivaatio, jonka perusteella todellinen taide tulisi määritellä. Täydellisyyteen on päästy, kun tekijän päämäärä täyttyy mahdollisimman tehokkaasti.
Minun tavoitteeni oli sinun ärsyttämisesi, rakas lukijani, ja uskon onnistuneeni siinä tarpeeksi hyvin.
Loppuhuipennukseksi liitän tekstini oheen täysin irrelevantin kuvan seeprasta turhautumistasi lisäämään.
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IB article

Finnish Education and the World

The time has come to provide an outline of what Finnish education is like. The only problem
is that it cannot be generalized from the IB to the national side. For this reason we attempt to
create a brief summary of what we believe to be the main advantages of the Finnish system.
LAURA BADHAM, AIGERIM NUKENOVA
Free education
Everyone gets equal opportunities, and students, therefore,
have a reason to continue with studies.

Freedom of speech
Student board organizes balls and cruises for the students.
This type of organization gives students the freedom to express their opinions on matters related to the school, and
on other matters outside of school, especially in the school
magazine.
Relaxed atmosphere
There are lounges and seats on every floor, so before class
students can have a quick nap.

No set timetable
If students have a spare code, they can do their homework.
Students either have time to sleep longer, or study times are increased.
Students can socialize during the week, so that it is
not necessarily a huge novelty to see friends in the weekend.
Students become independent.
Free school lunch
Students get enough to eat, rather than grumbling during
lessons about how they didn’t have enough money to buy
food from the canteen. A plus for staying focused.
Again, time to socialize, which is something that is really important for teens.

Tutor groups, or 'get to know' groups
The tutor groups at the start of a students venture into high
school allows all students to find suitable friends, and people who can help with the latest maths homework.
Subject tutors, for example math tutors, allows the
student to get the best understanding on a subject. This establishes the fact that 'no one is dumb' in the class. It also
increases the chances of receiving a better grade than you
usually would have without the extra help.
Fifteen minute breaks
Allows time for students to digest the information from the
previous class, so that their mind is somewhat ready for the
next overload of information.
Exam week
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Study times are set, so that students can plan how they can
use the available time most efficiently. This can also mean
sleeping longer. Oh, the joy.
One test per day. Luckily for students there is only
one exam per day, so that students have time to prepare for
the next exam which is most likely the next day.

Peer support
Compared with other schools, we have found that the older
grades support the younger grades. It is also related to the
prospect of secondary school, and that the students are all
around the same age group. Because of this, the younger
grades feel encouraged to give things a go.
Decide what to learn
Ability to skip sciences, although students still have to at least pick one.
Higher level vs. Standard level. Even though students
have to, in some cases unwillingly, participate in at least one
science, students can choose to have the science at Standard
level, or Higher level.

Ressu gathers students from all over the world to grant
them an experience of the Finnish education and to bring
international diversity into its own environment.
We interviewed for a few of those to let them share with
their past schooling backgrounds, as well as to express opinions about the Finnish schooling system.
A student originally from the USA was interviewed
about the Finnish education system, and what her opinions
on both systems were. She explained how in the USA the timetable is the same every day, whereas in the Finnish education system timetable varies from day to day. It was also
brought up whether they have a hot meal every day, and she
explained how students can decide whether they wish to
pay for lunch at school, or bring their own food. She shares
her opinion on the level of Finnish education saying, ”The
level of education is very good, and the future opportunities
are much better [than USA]”. She concluded the interview by
expressing how school is enjoyable for her.
A student of Indian nationality expressed how much
she believes that the education in Finland deserves to be named the best in the world. She then goes on to reason that
the education is ’stress-free’. In India the education in her
opinion is increasingly strict, where they are expected to
complete more homework, and to stay at school for longer
amounts of time. ”We wear a uniform, and have to completely respect the teachers, so we cannot address them by their
name. It is always Miss, or Mrs.” While in IB, she does not
particularly like the amount of workload, the excessive deadlines, and the ever present CAS. Fortunately, this doesn’t
stop her from getting involved in creative tasks, which she
highly enjoys.
A student who was placed in a Finnish school earlier

in life explained how the Finnish system and the IB do not
really differ that much. The main differences were that the
Finnish system has a higher amount of subjects to choose
from; however he does agree that the IB gives you better opportunities in life after school. The student also likes the internationality in IB.
A student coming from France praises Finnish educational system as excelling in organization.
She pinpoints open-mindedness in classrooms, shorter days and the broad grading systems as positive things
about studying in Finland. In her opinion, the communication between teachers and students is much less complex
as opposed to that in a French school. When discussing the
significant differences between two schooling systems, she
says that the most vivid is that PE, or physical education, is
compulsory in France.
Chinese students are seen to have the hardest education in the world. The claim is supported by a student originally coming from China: ”We had no free time. If you want
to succeed in academical studies, you have to balance hard
work and creativity.” According to her, students in China cover lots of theory in lessons and go in-depth into almost every topic.
Despite the huge amount of work and stress this implies, she enjoyed studying in her homeland and found place
for her creativity to be expressed in art and manga clubs.
However, what she likes about studying here is that
the material covered is immediately put into practice, for
example in lab reports. She likes the self-taught system and
CAS system in IB.
It should be known that we cannot conclude that the
Finnish education system is similar to the IB program.
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Essee

Viisas vai opettaja?
Tavallisesti opettajat arvioivat opiskelijoiden kirjoittamat esseet, mutta nyt on vuoronvaihdon
aika. Tällä palstalla julkaistaan Ressun opettajan omasta oppiaineestaan kirjoittama essee.
Tämänkertaisen esseen on kirjoittanut uskonnon ja psykologian opettaja Sanna Suomalainen.
PAULI KETTUNEN
Viisaus voidaan määritellä osaamiseksi, jossa asioiden monitahoinen ymmärtäminen yhdistyy laajempaan
näkemykseen eettisestä hyvästä. Arvioi psykologisen tiedon varassa, kuinka viisaus voidaan erottaa
pelkästään tiedollisesta asiantuntijuudesta. (YO S12 t. 6)
Viisaus ja sen muodostumiseen vaikuttavat tekijät ovat
kiinnostaneet erityisesti taitavaan ajatteluun keskittyneitä
psykologian tutkijoita. Viisaus onkin erotettavissa omaksi
kokonaisuudekseen asiantuntijuudesta ja esimerkiksi älykkyydestä, vaikka sillä on selkeitä yhteyksiä niiden tutkimukseen.
Viisaudella tarkoitetaan syvällistä taitoa ja kykyä ymmärtää asioita useista eri näkökulmista. Usein viisauteen
liitetään myös käsitys eettisesti hyvästä toiminnasta. Siitä,
edellyttääkö viisaus väistämättä elämänkokemusta, on keskusteltu tutkijoiden parissa. Asiantuntijuudella eli eksperttiydellä puolestaan tarkoitetaan tiedolliseen, usein yhteen
asiaan keskittyvää tietoa ja taitoa. Asiantuntijuus voi liittyä
esimerkiksi akateemiseen osaamiseen, mutta se voi yhtä hyvin liittyä myös esimerkiksi jonkin yksittäisen urheilulajin
tuntemukseen. Asiantuntijuuden tutkimuksessa oman alansa ekspertit erotetaan yleensä noviiseista eli vasta-alkajista
erilaisten piirteiden, kuten skeemojen laajuuden, ongelmanratkaisutaitojen ja tiedonkäsittelytapojen näkökulmasta.
Asiantuntijoiden tiedot ja taidot ovat noviiseihin verrattuna laajemmat ja monipuolisemmat, mutta asiantuntijuus näyttäytyy silti viisauteen verrattuna kapea-alaisena
ilmiönä. Yksi keskeinen tekijä, joka erottaa viisauden asiantuntijuudesta, onkin juuri tietojen rajoittuneisuus. Asiantuntija on kehittänyt omaan alaansa liittyviä tietoja harjoittelun ja koulutuksensa avulla. Asiantuntijat osaavat usein
määritellä ongelmat tarkasti niin, että niihin on mahdollista löytää selkeä vastaus. Esimerkiksi tieteellistä tutkimustyötä tekevät ovat harjaantuneet määrittelemään tutkimuskysymyksensä selkeiksi ja toimiviksi. Noviisien ongelmat
puolestaan liittyvät usein puutteelliseen ongelmienmäärittelytaitoon ja siihen, ettei niihin ole löydettävissä selkeästi
yhtä vastausta. Viisaus eroaa asiantuntijuudesta ongelmien
määrittelyn osalta: viisas osaa ylittää tarkasti rajattujen ja
selkeiden ongelmien vaiheen. Viisauteen kuuluukin olennaisena osana kyky käsitellä laajoja ongelmia. Erona tiedolliseen noviisiuteen viisauteen kuuluu kuitenkin kyky määritellä myös laajat ongelmat tarkoituksenmukaisesti.
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Toinen tärkeä viisautta ja tiedollista asiantuntijuutta
erottava tekijä on omaa näkökulmaa laajemmalle näkeminen. Tähän liittyy yleensä myös eettisyyden huomioiminen
päätöstenteossa: viisas osaa pohtia, mikä on oikein missäkin tilanteessa. Asiantuntijuuteen liittyy sen sijaan tiedollisiin kysymyksiin keskittyminen, eikä asiantuntijan tehtäviin
välttämättä edes kuulu laajemman kontekstin huomioiminen. Esimerkki viisaasta toiminnasta, jossa otetaan eettisyys huomioon, voisi olla esimerkiksi poliittisessa päätöksenteossa myös muiden ryhmien kuin oman viiteryhmän
huomioiminen ja laajemmin yhteisen hyvän pohtiminen.
Asiantuntijuus voidaan joidenkin teorioiden valossa
nähdä osana viisautta ja siitä kehittävänä tekijänä. Esimerkiksi Baltesin ja Smithin mallissa tiedollinen asiantuntijuus
nähdään edellytyksenä viisauden kehittymiselle: viisaus
on ikään kuin ”jalostettua” asiantuntijuutta, jossa oma elämänkokemus, tiedot ja taidot sekä kyky ymmärtää tiedon ja
oman näkökulman suhteellisuus yhdistyvät. Asiantuntijuutta ei Baltesin ja Smithin mukaan voi poistaa viisauden yhteydestä, mutta sen roolina on olla vain yksi osatekijä iän,
koulutuksen ja yhteisön merkityksen rinnalla. Mallin pohjalta voi myös pohtia, voiko olla viisas olematta jonkin alueen asiantuntija. Vaikuttaa kuitenkin luontevalta, että viisaaksi koetulla yksilöllä on myös tiedollista pohjaa, joka on
voinut karttua niin elämänkokemuksen kuin koulutuksenkin myötä.
Viisaus ei ole osa älykkyyttä, eikä älykäs ihminen
välttämättä ole viisas. Monissa uudemmissa älykkyyden
malleissa, kuten Gardnerin moniälykkyysmallissa ja Sternbergin teoriassa kolmesta älykkyyden ulottuvuudesta on
havaittavissa viitteitä siitä, että älykkyyskin on alettu nähdä monitahoisempana ilmiönä kuin aiemmin. Sternbergin
mallissa luovuus on nostettu yhdeksi älykkyydenosatekijäksi yhdessä analyyttisen ja käytännöllisen älykkyyden
kanssa. Voisi ajatella, että tällainen monipuolistettu malli
älykkyydestä tulisikin lähelle viisauden määritelmiä, sillä
viisaus koostuu väistämättä useista osatekijöistä, jotka toimivat osittain yhteydessä toisiinsa, osittain toisistaan eril-

lisinä. Sternbergin mallissa älykkyyden kolme ulottuvuutta
on nähtävissä melko itsenäisinä, mutta viisaudessa älykkyyden erilaisten puolien voisi ajatella yhdistyvän kokonaisuudeksi, joka antaisi valmiuksia ratkaista myös laajempia ja
oman näkökulman ylittäviä ongelmia. Tällöin asiantuntijuuden voisi nähdä viisautta tukevana piirteenä kuten Baltesin
ja Smithin mallissa.
Viisaus onkin nähtävä kokonaisvaltaisempana ja laajempana ilmiönä kuin pelkkä tiedollinen asiantuntijuus. Ne
kytkeytyvät yhteen ja asiantuntijuuden pohjalta on mahdollista kehittyä monitahoista, myös eettiset näkökulman
huomioivaa viisautta kohti. Elämänkokemus ja erilaisten
ihmisten kohtaaminen voivat laajentaa asiantuntijan kokemusmaailmaa ja tarjota haastetta oman, kapea-alaisemman
tietopohjan laajentamiseksi. Myös metakognitiivisten tai-

tojen merkitys on tärkeä viisaudessa. Yhteen alaan keskittyneen asiantuntijan olisi tultava tietoisiksi oman käsityskykynsä puutteista ja rajoituksista ja pyrittävä aktiivisesti
ymmärtämään asioita myös uusista näkökulmista. Laajentamalla omaa näkökulmaa on mahdollista ottaa vastuuta
myös sellaisista kysymyksistä, jotka eivät omaan asiantuntijuuden alaan kuulu, mutta jotka silti ovat yhteisön hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Metakognitiivisten kykyjen
avulla on mahdollista havaita tiedon suhteellisuus, mikä
puolestaan auttaa kehittymään tiedollisesta asiantuntijuudesta kohti monitahoista ja kokonaisvaltaista ymmärtämistä eli viisautta.
Käytetty aika 57 minuuttia suunnitteluineen (noin 10
minuuttia, käsitekartan piirtäminen paperille). Sanamäärä
623.

Pyydämme lukijoita ottamaan opettajan roolin ja lähettämään arvionsa esseestä,
asteikolla 1-6, perusteluineen Pärskeitä-lehden sähköpostiin parskeita@gmail.
com 30.8.13 mennessä. Toimitus valitsee vastauksista parhaiten argumentoidun,
ja palkinnoksi annetaan kaksi elokuvalippua. Pisteiden keskiarvo ja perusteluista
parhaat julkaistaan seuraavassa lehdessä, jossa myös Pärskeiden toimitus julkaisee
pisteytyksen perusteluineen.
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IB column

Bah, humbug
MARKUS MYLLYMÄKI

See, I respect people who achieve something I never
I’ve been told by my father that I’m an angry little man. If
can or could. People who do things better than me, people
you have read what I have written in this newspaper, as
with characteristics that I could only dream about. I am in
hopefully you have, you would agree with his comment. I
all honesty, a decidedly average man, with smarter, more
am a petty man, I am a seething man, and I definitely show
hard-working people in front of me everywhere. In other
these emotions too often. Over the past few years, I have
words, I appreciate most of the world’s population. There is
insulted women, teachers, myself, journalists, students,
probably a group of young ladies and gentlemen from China
Lance Armstrong and people I am unaware to have insulted.
and India the size of Finland that are better at me in pretty
From the bottom of my heart, sorry for forgetting that I
much everything, that’s the way the world works. And that
insulted you. Plainly, I have insulted or I am probably going
is probably what makes me into the cynical bastard that
to insult everything that moves, and most things that don’t.
you hopefully enjoy to read. This existentialist view of every
This all stems from the fact that I’m an angry little man.
single person being an insignificant blob, who’ll almost
I am irritated by people who misuse “literally” and
definitely be forgotten in the relentless rolling of time, you’d
people for whom the term “grammar” is plain Hebrew. I am
figure that I think like that. Honestly, I don’t mind being
irritated by people who think the sitar is an African, guitargrumpy, it gives my life purpose. And I’m quite frankly happy
like instrument. I am irritated by hypocrites. I am irritated by
being grumpy.
my own hypocrisy, strongly so. I am irritated by people who
For some incomprehensible reason, we as a populace
take up the whole walking path and then walk slowly. I am
are getting unhappier and unhappier, even though we are
irritated by the fact that there is no opposite word for male
most likely better off than before. In Düsseldorf, the city’s
chauvinism. And that some think it’s chauvinistic to think
richest area is also one of the unhappiest. France, one of
that sexism can go both ways. I am irritated by people who
the wealthiest countries in the world, was ranked in a
can’t spell potato to be a missed heartbeat away from the
psychological study as unhappy, contrary to countries like
highest executive power in the world. That means you, Dan
Bhutan and Afghanistan, some of the poorest, yet happiest
Quayle. I am irritated by people who can’t take a joke and by
in the world. By all statistics, the world should be happier
people who think they can never be wrong. I am irritated by
than ever. The past 20 years have seen no global war or a
the Finals. I am irritated by every TV series having an “on/
global threat of war, a rarity knowing that we have fought
off” relationship between a male and female character. I am
irritated by people that prance around like The purpose of life each other since the invention of the club.
Our global wealth is constantly rising; we
the Queen of England. I am irritated by people
is to rid yourself of have more luxuries than ever before. We live
who don’t know anything about history, or if
unpleasantry
longer, are freer than ever before and we are
they don’t know who the Dalai Lama is.
in a virtuous cycle of technological advance. Even Africa,
After all this, you would think that I’m just someone
long the centre of the world’s troubles, is mostly at peace
who hates life in general, like a stereotypical grandpa, who
and striving up. All the signs say that we should be happy,
shouts at the neighbourhood kids. And I wouldn’t blame
but we’re not. Why?
you, you’re right. But you see, writing a positive article of
Allow me to be gently narcissistic and answer my
butterflies and flowers is not interesting. Everyone would
own question. We spend all of our lives working for ideals
rather hear the court jester be the critic, insult people and
we don’t really believe in, go to work to do something we
the world. You want to hear someone that shouts out what
probably don’t care about and for our trouble, are given
you’d want to say, but never dared to say out loud. You might
pieces of paper and metal, or alternatively, digits to an
notice that most of my irritations are petty, arrogant and
account we can use with a piece of plastic. That seems like the
pointless. So they are. And I’ll tell you a secret: everyone’s
life’s purpose of nobody but a Swiss banker. We constantly
are. Most people just don’t dare say it.
get richer through increased trade in the world, which really
I do respect a lot of people, though. I respect people
counts for three tenths of nothing to our happiness. Sure,
who are smarter than me, or more hard-working than me. I
money can buy stuff, but tell a man, who has worked so
respect people with a burning passion. I respect people that
much and travelled so often that he is estranged from his
make sacrifices, especially for their family. I respect people
family, that he can now buy a Lexus. He’ll slap you in the face,
with dreams, and goals, things they strive to achieve.
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if you’re lucky.
Don’t see me as some anti-capitalist hippie though;
worshipping the Dear Father ain’t a better plan for me
either. People who live how others want them to don’t end
up as happy chaps, thus coming back to my original point:
we are unhappy because we do not have a goal in life, or
are nowhere near achieving it. We grumble at the people
who chase after their dreams, since we cannot. We tend
to compare ourselves upwards, which causes us to feel

incomplete, thus angry. I cannot dispense with any ultimate
wisdom on how to live your life, but just to nudge you
towards your dreams. Otherwise you’ll end up as grumpy as
me, and that would be irritating.
Elämän tarkoitus on ikävän karkoitus – The purpose
of life is to rid yourself of unpleasantry.
P.S. America, just two things, Kim Kardashian and
Jersey Shore. Why? Just, why?
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Hampaankolossa

Abin viimeiset sanat

Ressusta valmistuvana abiturienttina valitan vielä viimeisen
kerran rakkaan opinahjomme epäkohdista, jotta ne tulevien
ressujen kohdalla voitaisiin välttää. Abiturienttina olen ollut
paljonkin tekemisissä kolmannen kerroksen ilmoitustaulun
kanssa, johon ylioppilaskirjoitusten alustavat pisteet ilmestyvät pian kirjoituspäivän jälkeen.
Usein tilanne sujuu tähän tapaan: abiturientti saa tiedon siitä, että aineen X pisteet ovat ilmestyneet näkyviin.
Reipas abiturientti jättää heti sen, mitä on tekemässä ja ryntää koulun loputtomat portaat ylös nähdäkseen omat pisteensä. Mutta ah ja voih - aineen X pisteistä onkin saapunut
vain osa! Tämän kyseisen abiturienttiparan kohtalona on
siis jäädä kaipaamaan omia pisteitään, kun muut jo tietävät
omansa.
En vaadi opettajilta ihmetekoja tai sitä, että kokeet
tarkistettaisiin nopeammin. Abi, jos kuka, tietää, että joskus elämässä tulee tilanteita, jolloin ei vaan ehdi kirjoittaa esseetä, saati korjata sellaista. Sen sijaan toivoisin,
että kaikki samaa ainetta tarkistavat opettajat odottaisivat siihen asti, kun viimeinenkin opettaja on saanut oman
osuutensa tarkastettua ja julkaisisivat pisteet vasta sitten.
Näin abit eivät joutuisi eriarvoiseen asemaan. Lisäksi näin
toimittaessa tietyt opettajat eivät joutuisi hidastelijan maineeseen, sillä kukaan ei tietäisi, kuka oli ollut nopea ja kuka
hitaampi.
Kaikesta huolimatta kiitokset kuluneista vuosista ja
hyvät jatkot kaikille opettajille toivoo se abiturientti, jonka
pisteet tulivat aina viimeisinä.
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Reittioppaan kansikuva muuttuu
Uusi kansikuva on valittu. AURORA LIPIÄINEN

Pärskeiden numerossa 1/2012-2013 julistettiin kilpailu,
jonka tehtävänä oli suunnitella Reittioppaalle uusi kansikuva. Voittajan Kaisa Mikkolan kuvan valitsivat opinto-ohjaaja
Tuija Espo ja kuvaamataidonopettaja Iris Strömberg-Nurminen.
“Tuli tosi yllätyksenä. Onhan se hieno fiilis kun se on
ensi vuonna kaikilla ressuilla”, Mikkola kertoo, miltä tuntui
saada tietää voittaneensa.
“Etsimme reittioppaaksi pirteää, värikästä ja rentoa
kuvaa. Hyvin toteutui!” Espo sanoo.
“Haimme kuvaa, jonka kuvaidea toimisi vähintään
vuoden eteenpäin. Sen sisällön tulisi rakentaa jollakin tavoin Ressun lukiolle ja opiskelijoille yhteistä sisältöä”, kertoo Strömberg-Nurminen.
Mikkolan mukaan idea tuli helposti. “Se oli helppo
piirtää. Ensin tein lyijykynäluonnoksen, sitten käytin puuvärejä ja lopulta tussia. Ideani oli ressujen erilaiset reitit ja
tavoitteet: yksi menee kirjastoon, toinen kuvisluokkaan ja
kolmannella on jo ylppärit mielessä.”
“Voittaneessa kansikuvassa ollaan yhdessä ja ollaan
erilaisia, tuetaan toisia ja kaikki ovat tietenkin ressuja. Tavoitteita ja päämääriä on monenlaisia ja niiden saavutta-

miseen on monia reittejä ja tyylejä. Mielestäni tältä ressun
maailma näyttää ja tällaisilla aatteilla se toteutuukin parhain päin. Reittioppaaseen päätyvä piirros on sisällöltään
opiskelijaa tukeva, koska siinä seikkailee hahmo, johon on
helppo samaistua”, kuvaamataidonopettaja kuvailee.
Vaikka Kaisa Mikkolan kuvasta tulee reittioppaan
kansikuva, mutta erästä toista kilpailuun ostallistunutta kuvaa tullaan käyttämään koulun muissa julkaisuissa. Molemmat kuvat ovat sekä opettajan että opinto-ohjaajan mielestä
upeita ja erinomaisia. Strömberg-Nurmisen mukaan toinen
kuva rakentui “karttamaisista elementeistä”. “Valintojen tekeminen on aina vaikeaa. Molemmilla piirroksilla on ilo rakentaa Ressumme graafista ilmettä.”
“Jatkossa toivoisimme useampienkin uskaltavan
osallistua tähänkin kisaan. Kuvataideopettajana tiedän, että
erinomaisia taitajia Ressussa on tälläkin alueella paljon.
Tämä on oivallinen paikka antaa oma panoksensa koulun ja
opiskelun arkeen”, Strömberg-Nurminen sanoo.
Ensimmäinen reittiopas tuli Ressuun lukuvuonna
1996-97. Lukuvuonna 2012-13 käytössä olleen kansikuvan
teki Karoliina Helosuo.
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Sanottua

Koska opettajatkin ovat vain ihmisiä.
”Oho. Tässä esimerkissä onkin
sattumalta vanhempieni
kesämökin osoitteen numero.”

”Joku teistä saattaa kiihottua
2+3 –laskusta, mutta minä
en!”
”Henkselit yli, sinä
saasta!”

”Ei ole elämän ja kuoleman
kysymys että löydätkö tatin
puskasta vai et.”
”Binäärijärjestelmä sormilla.
Nelonen on näin.” *Näyttää
”Jos olisin aito filosofi,
keskisormea*
kuuluisi minun rakastaa
Opettaja kymmenenen
viiniä. No, sehän onnistuu!”
kysymyksen jälkeen:
“Miksi
kysyn kysymyksen
”Mies sitten lähetti naiselle
ennen kuin edeltäviin on
tangan… siis tanka-runon.”
vastattu?”

”Nolla on jaollinen
kaikella, jopa
nollalla. Eikun
hups, eipä olekaan.”
“Ei ei, odota!
Mä haluun
kertoo mun
elämästä!”

”Nykyään siskoni
osaa kävellä.”

“Ei kannata väittää,
että tarjoaa
salmiakkia jos on vain
jäniksen papanoita.”

Opettaja: “Mennään kohtaan kuusi.”
Oppilas: “Me ollaan kohdassa kolme.”
Opettaja: “No voi hyvänen aika
sentään.”

”Kerjääminen kannattaa
aina.”
Opettaja
kompastuttuaan
salkkuunsa:
”Lopeta!”

”Mua ei nyt kiinnosta
ratkaista tota yhtälöä.”

”Ei voi sulkee, jos
vaikka avaruusalus
tulis ja me
kaikki jouduttais
amputoiduiks ja mä
saisin syytteen ku
radio ei ois ollu päällä.”
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”Ennen hiihdettiin kesät
talvet.”
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Oppilas: ”Voiksä vähän
hidastaa?”
Opettaja: ”Ihan kohta. Ei
pysty nyt kun on niin hyvä
draivi päällä.”

Oppilas ranskan tunnilla:
”Miksi tohon ei kelpaa ce?”
Opettaja: ”Jos käytät ce,
kielesi on laardia, siinä ei ole
sukuja eikä monikoita. Siitä
tulee englantia!”
"Semmonen Kalevalan
pumpattava Barbara."

”Piirretäänpäs seuraavaksi
yksi kukkanen…”

”Ei saataisi mennä sille
tasolle, että pidetään asioita
itsestäänselvyyksinä.”

“The book that you might be
looking for is ‘Fifty Shades of
Gray’.”

”Joskus on vähän kiusallista
alkaa kirjoittamaan väitteitä
ja oletuksia.”

Jag behöver Mika
Spåra. Han är min
datorpojke.

”Matemaatikothan
ei käytä Wordia.
Se on... se on
saatanasta.”

”Tää on näitä englannin
kielen kiihottavuuksia.”

Oppilas: ”Mutta kielioppihan on
hauskaa!”
Opettaja: ”Juu, sillähän saa pään
sekaisin ihan ilmaiseksi.”

”Yritän hiljentää teitä
muillakin keinoilla
kuin huutamalla
päälle, vaikka se onkin
minulle luonnollista.”

”Teksteissä
keskivartalolihavuus on
pääsääntöisesti hyvä juttu.”
”Kohtahan kun on kevät
niin tulee parsa-aika.”

”On tärkeetä aina erotella
puhutaanko käytännön elämästä
vai ylioppilaskirjoituksista, koska
ne ei kohtaa.”

”Jos teidän pitää
kaivaa kuoppa,
niin lapio on
parempi työkalu
kuin haarukka.”

”Muistatteko te sen Olvin
mainoksen jossa oli laulava
tuoppi?”

“Suomessa on todella vähän
rakkauslyriikkaa. Ilmeisesti täällä asiat
hoidetaan jollakin toisella tavalla tai ei
hoideta ollenkaan. Suomalaisilla taitaa
olla tämä tunnepuolen kehitys vielä
kesken.”
”Eletään kuitenkin tälläisissä
teoreettisissa ympyröissä mielummin
kuin mennään elokuviin.”
”Tämän päivän Helsingin
Sanomat oli oikea aarrearkku
uskonnonopettajille.”

"Potilas makaa maassa. Miten häntä
elvytetään finanssipolitiikan keinoin?
Pumpataan häneen lisää rahaa!"
”Haluaisin oppia puhumaan
vandaalia.”

”Kun mä nyt täällä kerran
oon, niin mä sit kiusaan
teitä.”

”Tarttukaa
oikein siihen
ämmään.”

”Nyt voidaan alkaa
harrastamaan
tällaistä normaalia
matematiikkaa.”

”Tää on hieno [tehtävä]. Tän
mä osaan!”

”Eihän ketään
kiinnosta, sit
loppujen lopuks.”

“For the first
time ever, I feel
proud to be
from Pori.”

”Nyt pohtikaa Ressun
opiskelijoiden hyveitä.
Tietysti paljon hauskempaa
olisi pohtia Ressun
opettajien paheita.”
”Ihmisten päitä ei voi noin
vain mennä aukomaan,
sillä se on aina riskialtista
puuhaa.”
"Pojan syntymä on
onnistuminen."

*Oppilas opettelee laskimensa käyttöä*
Opettaja: ”Sit mennään tänne menuun.”
Oppilas: ”Emmä tonne uskalla koskaan
mennä ku en koskaan pääse sieltä pois.”
Opettaja: ”Aa, sehän on vähän sama
kuin jos mä menisin tonne. Kamppiin.”

”Seuraava tyhmä...
anteeksi, seuraava
ryhmä voi jatkaa.”

“Tampereella
mulle sanottiin,
että ‘ope, älä puhu
niinku räppäri’.”

”Isojen poikien laulut. Pitäisikö
pistää toi ovi kiinni? Saan vielä
syytteet.”
”Mulle selvis vasta
yliopistossa, mikä on
härän ja lehmän ero.”

“Tikulla kokeillaan onko
korvissa turvetta.”

Historianopettaja: ”You
will not learn anything from
history!”

*A-ranskan ryhmä tekee
sikamaisen vaikean
C-ranskan kuuntelun*
Opettaja: ”Eihän ollu paha?”
Oppilas, epätoivoisesti:
”No mut täähän oli lyhyen
ranskan!”
Opettaja: ”No mutta sehän on
sama kieli!”
“Jotain vähän sairasta
on tässä Ilmarisen
kiintymyksessä."
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