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Tämä on virallinen

penkkarilehti 2021
Luet abien virallista penkkarilehteä vuodelta 2021.
Tahdomme huomauttaa, että lehti on tehty
huumorimielessä, eikä sen artikkeleita tule ottaa liian
vakavasti. Koronaviruspandemia on vaikuttanut
monella tapaa merkittävästi koulunkäyntiimme ja näin
ollen luonnollisesti myös penkkareiden suunnitteluun
ja toteutukseen. Tämän johdosta päättivät Kauhajoen
lukion abit koota Kaluset-lehden kompensoidakseen
niitä monia menetettyjä asioita, jotka kuuluvat
penkkareihin. 

Toivotammekin sinulle, hyvä lukija, antoisia lukuhetkiä
ja toivomme, että pääset tutustumaan lukiomme ja sen
abien sielunelämään jostakin uudesta vinkkelistä. 

Kiittäen ja kumartaen ja luonnollisesti ystävällisin
yhteistyöterveisin

- Konsta Kytöneva, abiturientti



S I S Ä L L Y S

Talvikki Lusan kolumni:
Havaintoja abidiversiteetistä armon
vuonna 2021

Kaluset paljastaa: Keiden saappaita ei
voi noin vain täyttää?
   
Pääartikkeli: Sydän sykkii hymylle -
vinkkejä onnelliseen ihmissuhde-
elämään

Ykköset kysyy, setä H.L. vastaa

Opettajien vitsikisa

Kuka opettaja olet? Testaa!

Anun kätevä matkasanasto.

KALUSET



epämääräisen haikean huokauksen menneisyydestä,

koska tutkijat harvemmin joutuvat perehtymään lajin

problematiikkaan: sellaista ei kerta kaikkiaaan juuri

ole. Ainoastaan silloin tällöin joku ääritapaus saa

lajipiirteistään huolestuneisuuden siihen

suuruusluokkaan, että kehittelee itselleen

taipumuksen pyytää lisäneuvoja ja ohjeita

selvitäkseen eloonjäämistaistelussa YTL:ää vastaan

vieläkin varmemmin.

2. Peilikuvaaja (Speculum et telephono)

Tämä yksilö on joka tutkijalle tuttu ilmiö luokassa.

Tähän lajiin kuuluu olennaisena osana vain vähäinen

ulkoinen variointi, mitä tulee esimerkiksi pään alueen

karvapeitteeseen. Lajin edustajien karvapeite on

yleensä pitkä ja sileä ja lajille on ominaista

pakonomaisena toistuva karvapeitteen sukiminen

pitkin vetävin liikkein - yleensä yläraajan sormet

harallaan. Toisen yläraajan liikerata on pienempi: se

pitelee puhelinta, josta vuoroin tarkkaillaan joko

omaa peilikuvaa (tässä kohdin lajin edustaja

suipistelee suutaan) tai sosiaalisen median

trendisettereitä.

TALVIKKI LUSA: HAVAINTOJA
ABIDIVERSITEETISTÄ ARMON

VUONNA 2021

1. Tunnollinen opiskelija (conscientious

discipulus)

 Tämä alalaji on tutkijoiden suosiossa - valitettavasti

harvinaistumaan päin. Sen tuntomerkkejä ovat

kroonisesti huolestunut katse, opiskeluvälineitten

asianmukaisuus ja kirjan lehtien ahkerasta käytöstä

johtuva aavistuksenomainen käppyröityminen. Tämä

alalaji jättää itsestään jälkeen vain 

Monimuotoisen eliömaailman lajina

abiturientti (lat. interdum creatura cogitare)

on mielenkiintoinen tutkimuksen kohde.

Olen yli kolmekymmenvuotisen tutkijanurani

aikana perehtynyt sen runsaslukuiseen

alalajistoon, perehtynyt niin sen ateriointi-,

uni- kuin ääntelyrytmiin ja havainnut monia

pintapuolisemman tyypittelyn sääntöjä

rikkovia poikkeuksia. Tuoreimman

tutkimusmateriaalini - vuoden 2020-21

abiturienttilauman - joukossa on havaittu

muun muassa seuraavia lajityyppejä:

KOLUMNI



3. Ulkopuolisen maailman tarkkailija (extra

discipulus)

Alalajina extra dicipulus on löytänyt sen olennaisen

itsestään, että haluaa hakeutua suuren maailman

oppien pariin sen sijaan, että kuluttaisi 

 aivokapasiteettiaan joutavien

differentiaaliyhtälöitten, Minna Canthin tai

yhteyttämisen parissa. Hän observoi maailmaa

pienen iphoneruudun kautta, joskus on havaittu

myös laajakatseisempia läppärisilmäisiä yksilöitä.

Nämä tarkkailijat ovat selviytymistaistelussaan

kehitelleet lukuisia  keinoja hämätä  vihollista (=

opettajaa): pelisivuston salamannopea vaihtaminen

oppikirjan tehtäväksi on yksi niistä, samoin

nettikauppojen tarjousten tai Instagramin

posetuskirjon tarkastelun naamioiminen

nettisanakirjan näennäiskäytöksi on hioutunut

huippuunsa. Vain harvat opettajat havaitsevat

ruutujen sinervän heijastuksen extra discipuluksen

kasvoilla, mikä on osaltaan vaikuttanut lajin

räjähdysmäiseen lisääntymiseen.

4. Sylissä istuja (gremio sedens)

Tämä läjäytymiseen erikoistunut moniraajainen olio

on opiskelijatyyppinä se, jota useimmin voi

havainnoida käytävän sohvilla, joskus myös

elinolosuhteiden (=opiskelun) pakottamana

luokkatilassa. Tämä alalaji on ilmeisen riippuvainen

paitsi kosketuksesta niin myös toisten lajitovereitten

bakteerikannasta, koska sitä pyritään hyödyntämään

erilaisilla kiipeily-, makuuasento- ja

kiehnausvariaatioilla, joita esitellään aina, kun tila

sallii. Laji ei noudata mitään

sukupuoli/puolettomuusrajauksia - pääosin toiminta

on myös lisääntymistavoitteetonta.

5. Kapean ilmaisun asiantuntija   (gradiebatur

maledicens animam, alalaji animam vittuensis)

Tämä esiintymistiheydeltään laajalevikkinen

abimuunnelma on se, joka ennen muuta kuuluu.

Lajin kovaääninen kutsuhuuto “vittu,vittu, vittu”

saavuttaa observoijan kuuloluun nopsemmin kuin

tietyt virtsankarkailulle ilmiselvästi altistuneet abit

ehtivät oppitunnin alussa kirmata kohti hotelli 

helpotusta. (Onneksi näillä on useimmin puhelin 

kädessä, jotta hädän hetkellä voivat sitten hälyttää

apuun talonmiestä tai äitiä, avun tarpeesta riippuen).

Soma v-alkuinen sirkutus ilmaisee vittuensis-abien

liikkumista paikasta toiseen. Täysin riippumatta

äkäisyyden asteesta tämä mongolialaista

kurkkulaulua etäisesti varioiva äännähtely kaikaa niin

oppitunnilla kuin kortinpeluunkin tiimellyksessä. Ei

pelkoa sukupuutosta.

6. Lempeä tarkkailija (et observet somnia

gentle)

Harvinaisuus on helmi opiskelijoiden joukossa: se on

laji, jonka ystävällisiin tuikkiviin silmiin uupunut

opetustyöläinen hakee kontaktia silloin, kun huomaa

vaatimattoman yrityksensä esittää humoristista

rämpästyvän extra discipulusten läppäreitten

muuriin tai kun speculum et telephonot somettavat

irtokynnet rapisten kiinnittämättä tarpeetonta

huomiota ruotsin kauniiseen ja lähes

säännönmukaiseen verbintaivutukseen. Tämän

harvinaisen laatulajin katse hohkaa ymmärtämystä,

sen kulmakarvat nousevat juuri oikeassa kohdassa,

kun orpo sanaleikinpoikanen pääsee

opetustyöläiseltä lipsahtamaan tai ironiseksi

tarkoitettu huhuilu yllättää opiskelijan. Sama alalaji

myös liikuttelee yläraajaansa pystysuunnassa

auttaakseen opettajaa tunnin pidossa - tämän

humanitaarisen teon liikuttamana on useampi

opettaja joutunut opettamisen ilo-nimisen

tunnekuohun valtaan. Sukupuuton uhkaama laji

esiintyy ylioppilasoletettujen parissa joskus

kasaumina, joiden kloonaamisesta tutkija näkee

harhaisia ja valitettavan epätoivoisia päiväunia.Tämä

vaatimaton ja kapea-alainen katsaus opiskelijoiden

maailmaan on kaikin tavoin puutteellinen. Siksi

tutkija onkin iloinen siitä, että aina jokaisesta

vuosikerrasta yksi tai useimmiten useampi yksilö

päätyy vuosien yliopistoharharetkien jälkeen

tutkimaan monimuotoista abipopulaatiota. Siellä

saattaa tulla vastaan vielä monia uusia,

tutkimattomia versioita - eläköön abidiversiteeetti!



K E I D E N

O P E T T A J I E N

S A A P P A I T A  K U K A

V A I N  E I  V O I

T Ä Y T T Ä Ä ?

Salainen tutkimusryhmä suoritti

Kauhajoen lukiossa ennennäkemätöntä

tutkimusta paljastaakseen lukion

suurimman salaisuuden. Haastateltavina

on ollut kaiken kaikkiaan 17 henkilöä,

joiden tiedetään kuuluvan Kauhajoen

lukion henkilökuntaan ja jotka joutuivat

tiedustelijoiden oudon kysymyksen

uhriksi. Tiedustelijat saivat tietää, että

neljä lukiomme opettajaa ovat aivan

erityislaatuisia.

Meidän tietämättämme koulustamme

löytyy sirojalkaisia prinsessoja ja

isokenkäisiä komistuksia. Vihdoin tämä

tieto voidaan kuitenkin paljastaa.

Tutkimustuloksista paljastui, että Tuomas

Yli-Kokko ja Riku Virolainen omaavat

lukion opettajista kaikista suurimmat

kengät. Heidän kengän kokonsa on jopa

44. Ihan kuka vain ei pysty täyttämään

heidän suuria saappaitaan! Lisäksi

lukiostamme löytyi kaksi tuhkimoa, joiden

kenkiin ei ihan kuka vain mahdu. Meidän

tuhkimomme ovat Marjo Nuuttila ja

Johanna Nurmela-Ranta, joiden kengän

koko on vain 37. Ihan kaikilta ei löydy noin

siroa jalkaa.

Kirjoittaja: Marenki

Salainen abiturienttien tutkijaryhmä
on tehnyt ennennäkemättömiä

tutkimuksia Kauhajoen lukiolla.
Vihdoin saatiin selville kauan

salaista abiturienttien tutkijaryhmää
askarruttanut kysymys.



Kauhajoen
lukion

isokenkäiset
herrat ja

sirojalkaiset
prinsessat ovat

myös tyyli-
ikoneita.



SYDÄN SYKKII HYMYLLE

Lukioikäisen elämään mahtuu paljon muuta opiskelun lisäksi. Aikuistumisen
kynnyksellä eläminen tuo eteen monenlaisia valintoja, uusia tilanteita ja stressitekijöitä.
Tulevaisuus voi vaikuttaa epävarmalta. On saatava opiskelupaikka, kenties hankittava
ajokortti ja töitä itsensä elättämiseksi. Myös itsenäistyminen ja oman identiteetin
löytäminen ottavat suuria harppauksia eteenpäin, ja monien mielissä kysymykset
ihmissuhteista nousevat esiin ajankohtaisempina kuin koskaan. Tulevaisuus ei enää
tunnukaan yhtä kaukaiselta kuin vielä yläasteikäisenä. Tässä vaiheessa lukiolainen
myöskin saattaa kaivata neuvoja ja tukea myös kodin ja kaveripiirin ulkopuolelta.

Kauhajoen lukion yläkerroksessa on luokkahuone, josta monet opiskelijat ovat saaneet
eväitä elämään. Mukaan on tarttunut englannin pilkkusääntöjen ja which-sanan
oikeinkirjoituksen lisäksi myös paljon muuta, jos on ollut hereillä. Opiskelijat ovat
saaneet monenlaisia elämänohjeita ja neuvoja. Muun muassa tupakoinnin 

By Konsta Kytöneva

Perheautossa täytyy olla auton painosta riippuen 100-150 hevosvoimaa. Tämän määrän ylittävät hevosvoimat ovat Joensuun mukaan niitä,
jotka nostavat hymyn kuljettajan huulille. Hän kuitenkin painottaa vastuullisuutta ja turvallisuutta liikenteessä.

ENGLANNINOPETTAJA SAMI JOENSUU JAKAA
LUKIOLAISILLE VINKIT IHMISSUHDEVIIDAKKOON.



haittavaikutukset ovat nousseet esiin useammallakin oppitunnilla. Englanninopettaja
Sami Joensuu myöntääkin, että asiasta on saarnattu paljon, mutta lisää voineensa
ilokseen huomata kehityskulun olevan positiivinen. Yhä harvempi nuori polttaa. Kenties
voidaankin siis katsoa koulutuksen vaikuttaneen  valtakunnan tasolla nuorten
tupakoimisen vähentymiseen?

Mutta miten onkaan ihmissuhdekysymysten laita? Miten löytää se oikea? Entä miten
saada sen tietyn sydän sykkimään toivotulla tavalla? Joensuun mukaan tärkeintä on
saada suu auki. Rohkeus ja sinnikkyys palkitaan. Hänen mukaansa ei kannata menettää
toivoa tai masentua: sadasta yrityksestä yksi onnistuminen on riittävä. Joensuu ei
kuitenkaan sano, että osaisi antaa yhtä, vedenpitävää ohjetta.

- Olisin ainoa englanninopettajakoulutuksen käynyt ihminen, joka on valmistunut
parisuhdeterapeutiksi, jos osaisin näihin oikeasti vastata, hän toteaakin.

Joensuu osaa kuitenkin antaa yhden kultaisen neuvon onnelliseen ja vakaaseen
parisuhteeseen. Puolison merkkipäivien muistaminen kuuluu hänen mukaansa
perusasioihin, ja tässä voidaan hyödyntää myös modernia teknologiaa. Myös Joensuu
itse luottaa digikalenteriin - se auttaa, jos muisti pettää. Merkkipäiviin liittyvät läheisesti
myös lahjat. Joensuun mukaan paras lahja kumppanille on se, että pyrkii olemaan paras
lahja kumppanille on se, että pyrkii olemaan paras versio itsestään. Onnellinen perhe ei
Joensuun mukaan ole helposti määriteltävissä, sillä jokainen kokee onnellisuutta eri
tavalla. Rehellisyys, lojaalius, rakkaus ja avoimuus ovat kuitenkin hänen mukaansa
asioita, jotka luovat onnellista ja turvallista perheilmapiiriä. Tärkeää on myös
mahdollisuus olla oma itsensä - ketään ei pakoteta mihinkään ja jokainen saa rakkautta.

Joensuu kannustaa uskomaan itseensä: ihmissuhteissa, englannin kielessä, opiskelussa
ja työnsaannissa pärjää itseluottamuksella ja yrittämisellä.

- Vaikkei se ensimmäinen polku olisi se, joka onnistuu, on muitakin tapoja päästä sinne,
minne haluaa, hän toteaa. Elämässä kannattaa pyrkiä eteenpäin.

Entä miten lukiolainen voi tehdä itsestään viehättävämmän? Kysymys saa Joensuun
naurahtamaan ja muistelemaan omia lukioaikojaan. Hänen mielestään hymy on
avainasemassa.

- Nauravat silmät muistetaan, hän tiivistää.



YKKÖSET KYSYY,
SETÄ H.L. VASTAA

YKKÖS I L LÄ  ON  PALJON  MIELTÄ  PA INAV IA  KYSYMYKS IÄ .

ONNEKS I  AB ITUR IENT I T  HANKK IVAT  HE I L LE
MAHDOLL ISUUDEN  VASTAUKS I IN !

Mun Windows jumittaa ihan liikaa, enkä saa tunnilla

käynnistettyä niinku mitään ohjelmia. Varsinki ku

maanantaina aamulla ja perjantaina iltapäiväl on

ihan tylsiä tunteja, ois Netflixin käynnistys tärkeetä.

Mitä tehdä?

- windowsdude64bit

 

Vastaus: Tietysti Windows jumittaa. Se on

ohjelmoitu niin. Ala tarkkailemaan oppitunneilla

MacBookin omistajia. Huomaat, että he suorastaan

nauttivat maanantaiaamun ja perjantai-iltapäivän

oppitunneista - vieläpä ilman Netflixiä. Vaihtamalla

paranee.

Jos yksi opettaja ei pysty opettamaan kaikkia

oppiaineita, miten yksi oppilas voi opiskella kaikkia

oppiaineita?

- Väsynyt opiskelija

 

Vastaus: Aivokapasiteetti pienenee vanhetessa.

Montako erilaista anturia on Heikki Luoman kotona?

- Automaattipatteri

 

Vastaus: Liian monta vaimon mielestä. Toki vaimot

ovat tutkimusten mukaan usein väärässä.



Lasketaanko toiseen ihastuminen seurustellessa

pettämiseksi?

- huolestunut

Vastaus: Kahden muuttujan funktioita käsitellään

vasta abivuonna aiheen vaikeuden takia.

Oon ollut nykyisen poikkixeni kaa yhessä kohta 3kk.

Kaikki on menny ihan superhyvin, eikä oo ollu

mitään ongelmia. Eilen oli kumminkin yhet pienet

bileet ja me riideltiin ku se rages ihan turhaan mun

laittautumisesta ja hameest. Pojat ei vaan

tajuuuuuuuuu! Sovittiin riita seuraavana päivänä,

mut musta tuntuu, ettei kaikki oo ihan kunnos ku se

ei oo avannu mun snäppejä nyt kahteen tuntiin!!!!1!

Pettääks se mua? Onks kyse jostain muusta? mitä

mun pitäs tehä?!!!11!!!!?!?!?!?!?!

- kainastontyttö16

 

Vastaus: Muodosta yhtälö. Definellä määrittelet

kaikki epäilyttävät asiat ja Expandilla laajennat

tietämystäsi kavereiden avulla. Lopuksi etsitte

yhdessä ratkaisua Solvella. Continue, jos tulos

rationaalinen. Break, jos vastaus irrationaalinen.

Onko toiminut Simpan sähköpyörä näillä pakkasilla?

Vai onko täytynyt viime päivät hybridillä kaahailla?

- Runonluikauttaja

 

Vastaus: Simon sähköpyörä keulii parhaiten kovilla

pakkasilla.

Kauanko Putinin valta vielä kestää?

- AHHHHH

Vastaus: Itänaapurin touhuista ei Igorikaan ota

selvää.

Onko monarkia tullut tiensä päähän?

- kunhan kysyn

Vastaus: Kysy Kim Jong-unilta. Vinkki: ei kannata

kyseenalaistaa vastausta, jos pääset kysymään.

Ratkaiseeko Jeff Bezos nälänhädän?

-  käyttäjä1463

Vastaus: Mikäli Amazon aloittaa kondomien ja

ruoan ilmaisjakelun kehitysmaihin.

Mistä tietää tavanneensa sen oikean? Voiko asian

osoittaa jotenkin matematiikalla?

- Epätoivoinen Aristoteles

 

Vastaus: Jos tiedätte integroinnissa mihin laitetaan

sisä- ja ulkofunktio.

Jos kannabiksen haittavaikutuksiin kuuluu muistin

heikkeneminen, miksen unohda polttaa?

-  stoner

 

Vastaus: Hanki elämä!



OPETTAJIEN
VITSIKISA

Kuten jo pitkään käytetty sanontakin ilmaisee, nauru pidentää ikää. Tästä asiasta on tehty myös tieteellisiä

tutkimuksia, ja varmasti itse kukin on ainakin empiirisellä tiedolla todennut naurun tuovan iloa lähes

tilanteesen kuin tilanteeseen. Monelle nauru on osa arkipäivää, vaikei sitä juhlissakaan karttaisi. Olemme siis

koonneet rakkailta opettajiltamme vitsejä ja kaskuja lukijoidemme masentavan ankeaa arkea värittämään.

Jutun lopusta voit myös lukea, mikä alla olevista vitseistä selviytyi voittajaksi ylipäällikkö Nymanin

aamukahviarvostelussa.

1. Mitä eroa on terroristilla ja pohojalaasella naisella?

- Terroristin kanssa voi neuvotella.

2. Ilmoitus venäläisessä sanomalehdessä:

Laman vuoksi ja energiakustannusten säästämiseksi valo

tunnelin suulla sammutetaan.

-Jumala

3. Miksi kutsutaan isoa töppäystä Pauligilla?

- Juhlamokaksi.

4. Mikä on turvallisin kulkuneuvo?

- Hevonen.

5. Pekka oli ollut matkalla Israelissa. Tullimies katsoi häntä

epäilevästi ja avasi hänen matkalaukkunsa.

-Mitähän tuossa kanisterissa on?

-Pyhän maan vettä, Pekka vastasi.

Tullimies tutki kanisterin sisältöä ja sanoi:

-Tämähän on viiniä!

Pekka risti kätensä, loi katseensa ylöspäin ja huokaisi:

-Voi Herra, sinä teit sen taas!

 grand piano and starts playing with excellent

precision and skill.It goes without saying that the

guy gets his whiskey.After the first whiskey he asks

if he can get another if he tells where he got the

piano player from. The man gets another whiskey

and lifts an old oil lamp from the same suitcase. He

says he found a lamp with a real genie in a bottle

inside it. He polished the lamp and got his typical

one wish so now he travels around with his small

piano-playing friend.The bartender gets greedy and

asks if he can also get a wish if he gives the man

the rest of the whiskey bottle. The bartender gets

the lamp, polishes it and the genie gets out, asking

for one wish. The bartender tells his wish quietly

and instantly thousands of ducks start pouring out

of the door and windows.In the middle of the

rampage of ducks, the bartender shouts out:“Your

genie has some hearing problems – I asked for

million bucks, not ducks!”“Oh really?!” says the man

sipping his whiskey and minding his own business.  

“Did you actually think that I originally asked for a

12 inch PIANIST?!”

6. Potilas on parantunut hoidoista huolimatta.

7. A guy walks into a bar. He says he has no money, but if

the bartender would give him a whiskey he would show

something truly amazing. The bartender says:“Do you

really think I’m gonna fall for that old trick? I’ll give you a

whiskey if your trick is as good as you say it is, but you

have to show me the trick first.”The man opens up his

suitcase, lifts a small grand piano on the counter and

takes a pianist out of his coat pocket. The pianist is only

30 cm tall, dressed in a white tuxedo. He sits by the

Voittajavitsiksi selviytyi vitsi numero 3. Kyseessä ei siis ole

toimituksen moka, vaan Virpi Nymanin rankan

arvostelun ja tutkailun kestävä piinkova naurupläjäys.

Voittajavitsillä kilpailuun osallistui likunnallistakin

liikunnallisempi liikunnanopettajamme Samuli Järvelä.

8. Mitä lukee Gigantin työntekijän palkkakuitissa?

- Se nyt olisi vain tyhmää maksaa liikaa.



KUKA OPETTAJA OLET?

Eniten A vastauksia:

Olet Sirpa. Et turhaan harrasta keittiöpsykologiaa, eikä psykologinen tieto ole sinulle vierasta. Hyödynnät mieluusti poikkitieteellistä,

ainerajat ylittävää tietoa. Olet sydämellinen ja jaksat kannustaa muita, vaikka he jossain epäonnistuisivat. Yrittäminen on melkein

onnistumista! Jaat mielelläsi tietoa myös muille ja tallennatkin parhaat ohjelmat, artikkelit ja sarjat kavereitasi varten - tulivat ne

milloin tahansa. Osaat lisäksi palauttaa lukemaasi työmuistiin, ja hyödyntää tietoasi käytännössä vaikkapa pieniä lapsia tavatessa.

Eniten B vastauksia:

Olet Johanna. Aikas historiallinen hetki! Kulttuurit ovat lähellä sydäntäsi, ja suonissasi virtaa huumorintaju. Olet kaveriporukan

vitsiniekka, jonka vitsejä eivät aina kaikki ymmärrä, mutta se ei menoa hidasta. Lapinlahden linnut osaat miltei ulkoa. Olet oikea ässä

lähdekritiikissä, etkä niele uutisia purematta ensin. Yle Areenan ja Hesarin arkistoissa surffailu käy sinulta käden käänteessä ja

osaatkin jäsentää tietoa hyvin. Eikö? Nyökkää.

Eniten C vastauksia:

Olet Simo. Kuulkaa korpeimme kuiskintaa! Ei ole metsää, jonka läpi et pääsisi tai puroa, jota et ylittäisi. Olet todellinen

samoojaluonne, joka tuntee Suomen ja ulkomaidenkin kansallispuistoja kuin omat taskunsa. Sinulla on myös ilmiömäinen kyky

suunnistaa tuhansien välilehtien maassa. Olet aika international ja suunnittelet kaveriporukan reissut - kohdistuivat ne sitten

Lauhanvuoreen tai Espanjan lämpöön. Osaat käyttää karttaa monella eri tavalla, etkä pelkää haasteita. Luonto on monella tapaa

lähellä sydäntäsi, ja jaksatkin muistuttaa myös kavereita kohteliaasti keräämään roskansa ja harrastamaan hyötyliikuntaa pyöräilyn

muodossa!

Lempijäätelösi:

A Lakritsi

B Mansikka

C Vanilja ja puolukka

Unelmaloma?

A Rooma

B Berliini

C Jokin luontokohde

Sieluneläin?

A Kissa

B Poni

C Valas

Puhelinmerkki?

A Samsung

B Huawei

C Toinen Samsung

Lempiautomerkki?

A Valkoinen Mersu

B Mersu

C Toyota

Paras musiikkigenre?

A Syvällinen musiikki

B Elokuvien

soundtrackit

C Klassinen musiikki

Lempivärisi?

A Musta

B Sininen

C Vihreä

Lempivuodenaika?

A Kesä

B Kevät

C Talvi

Millainen ystävä olet?

A Empaattinen

B Luotettava

C Pitkäpinnainen

Radom asia:

A Hiihtoloma

B Pullaa.

C Huonokuntoiset

portaat.



lasillinen lämmintä maitoa = ett glas varm mjölk  (det ska nog tilläggas kakaopulver om det är meningen att dricka

mjölken)

saunakalja= bastuöl (i Finland; dricks både före, under och efter bastubadandet); en öl efter bastun (i Sverige)

mustaviinimarjamehu = svartvinbärssaft

maksalaatikko  = leverlåda (i Finland); korvkaka (i Sverige)

lenkkimakkara = länkkorv, bastulänk (i Finland); falukorv, korvring (i Sverige)

kalapuikot ja maitokiisseli = fiskpinnar med snorliknande, smaklös, vit kräm av mjölk som vanligen intas som

efterrätt (utan fiskpinnar)

voinokare = en smörklick

perunaohukainen = en raggmunk  (vrt. ragg, -en = karkea, pitkä karva esim. vuohen; en munk = munkki)

elintarviketurvallisuusviranomaiset = livsmedelssäkerhetsmyndigheter

kananmunakenno = en förpackning i kartong som är avsedd att innehålla ett antal hönsägg för konsumtion

LEIKAKSEN
MATKASANASTO

Näin koronapandemian aikaan moni vain haaveilee matkustamisesta. Jokainen varmasti tietää, että

matkustaessa saattaa sattua ja tapahtua mitä merkillisimpiä asioita. Irtiotto arjesta on sattumuksista

huolimatta välillä tarpeen niin vakituisesti kulkurisieluisille kuin piintyneille kotihiirillekin.

Toimituksemme on siis päättänyt tuoda hieman valoa tähän koettelevaan aikaan. Teitä lukijoitamme

varten olemmekin pyytäneet arvostetulta kielineroltamme Anu Leikakselta pienen matkasanaston,

joka on kätevää kokoa mukaan otettavaksi niin päiväreissulle Bergön kalasatamaan kuin

viikonmittaiselle vaellukselle Abiskoonkin. Olit sitten kotikonnuilla viihtyvä hobitti tai seikkailuja

janoava tohtorinplanttu, kannattaa tämä sanasto napata talteen! Ken tietää, jos vaikka reissullasi

löytäisit ikioman ystävän.



vessapaperi = toalettpapper

Pysähdy! = Stanna!

ratkiriemukas = skitkul

nenäverenvuoto = näsblod

ilmastointiteippi = vävtejp

sähkötolppa = ett eluttag för motorvärmare utrustat med elektroniskt tidur

puppu = en rappakalja, en gallimatias, en geggamoja

konekivääri = ett maskingevär (i Finland); en kulspruta (i Sverige)

ketale = en slashas,  en slarver, en slöfock, en latmask, en dagdrivare, en sölkorv, en döddansare, en såskopp, en

soffpotatis, en slamsa, en latmaja (kaksi viimeistä vain naisesta)

Toimitus pidättää oikeuden haastaa artikkelin sisällöstä vastanneita henkilöitä oikeuteen paino- ja kirjoitusvirheistä

johtuneiden väärinkäsitysten johdosta.

Koonnut Nissan Laurel.
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