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Puheenjohtajan tervehdys

Hyvää alkanutta vuotta rakkaat kans-
saverbalaiset!

Eipä olisi tämä pieni ihminen fuk-
sisyksynä 2015 uskonut, että istuisi 
muutamaa vuotta myöhemmin kirjoit-
tamassa Reemaan Verban puheenjohtajan 
palstaa. Tähän on nyt kuitenkin tultu ja 
odotan innostuneena ja motivoituneena 
uutta vuotta ja kaikkea, mitä se tullessaan 
tuokaan. 
Viime vuoden puheenjohtaja Jaana jätti 
jälkeensä minulle muutamaa numeroa 
liian isot saappaat, joihin vuoden mittaan 
toivottavasti kasvan. Koko muukin vuo-
den 2017 hallitus osoitti, että verbalaiset 
saavat aikaan ja hoitavat hommansa kun-
nialla. Lukuisten muiden tapahtumien 
ohella vuosijuhlat olivat monelle varmasti 
vuoden kohokohta ja järjestäjilleen iso 
ponnistus ja upeathan ne olivatkin. 
Vuonna 2018 on edessä paljon puhuttu 
tiedekunnan muutto ja se koskee 
myös Verbaa. Syksyllä uusi lukukausi 
aloitetaan toisella puolella yliopistoa ja 
toivon, että muutto sujuisi mahdollisim-
man jouhevasti.
Tänä vuonna Verba järjestää vanhoja, 
tuttuja tapahtumia, mutta myös kehit-
tää edelleen toimintaansa muun muassa 
viestintäprojektin muodossa. Nettisivut 
saavat uuden ilmeen ja kieltenopiskeli-
joiden ainejärjestö alkaa viestiä tittelilleen 
sopivammalla tavalla. Kulttuuritoiminta 
jatkuu ennalta tuttujen tapahtumien, 
kuten marttakerho- ja peli-iltojen muo-
dossa, mutta onpa suunnitteilla myös 
lukupiirin perustaminen ja stand up-
vierailu. Suunnitelmissa on myös kehittää 
verbaistukitoimintaa, joten jos vaikkapa 

jokin kurssi tuntuu vaikealta, kunkin 
aineen koulutuspoliittiset vastaavat 
järjestävät mielellään opintopiirin, jonne 
kurssin käyneet opiskelijat voivat tulla 
jakamaan neuvoja ja parhaillaan kurs-
sin kanssa painivat voivat jakaa taakan 
keskenään. 
Ei tule myöskään unohtaa bileitä, 
verenluovutusta, liikuntavuoroa ja muuta 
hauskaa – kaikenlaista on luvassa ja 
toivon, että jokainen verbalainen löytää 
itselleen jotain sopivaa toimintaa. Kai-
ken kaikkiaan uskon, että vuoden 2018 
hallituksen hellässä huomassa aine-
järjestömme on hyvissä käsissä. Kasassa 
on kirjava joukko osaavia ja motivoi-
tuneita toimijoita, joiden kanssa tekee 
mielellään hommia!

Tsemppiä kevääseen, tapahtumissa 
tavataan!

Roosa Heinonen
Verba ry, puheenjohtaja
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Pääkirjoituspalsta
Hellurei ja huuhaahumanismi!
Taas on vuosi vaihtunut, kuten Reeman 
toimituskin. Heitimme hyvästit Eerolle, 
ja minä ja Veera jäimme jatkamaan Ree-
man päätoimittajina. Kuka ties, vaikka 
hän palaisi kirjoittamaan lättähatuista ja 
pissaliisoista jatkossakin?
Teemme Veeran kanssa parhaamme 
luodaksemme jatkossakin laadukasta 
sisältöä, sekä keräämällä mahdollisimman 
monipuolisia kirjoituksia niin uusilta kuin 
vanhoiltakin kirjoittajilta. 
Tärkeimpänä tässä numerossa on hal-
litushaastattelu, jonka vastausten kautta 
voitte tutustua uusiin hallituksen jäseniin. 
Tänä vuonna hommailen myös Humanis-
tisen Killan parissa, Loiro- ja Humahdus-
vastaavana, joten tulette näkemään minua 
_paljon_ erilaisissa tapahtumissa ja luke-
maan tuotoksiani muualtakin kuin Ree-
masta. Odotan innolla tulevaa vuotta ja 
sen tuomia haasteita!
Kiitos lukijoille, tehdään tästäkin Reema-
vuodesta villi, hyvien kansikuvien sekä 
hyvien juttujen täyteinen!

Janina Ikäheimo
Reema-vastaava

Hellurei ja hellät tunteet! 
Tästä kasvosta ei pääse eroon helpolla, 
sillä olen taas pöhisemässä täyttä vauh-
tia Reemavastaavan pestissä! Uusi vuosi 
oli ja meni, ja inhasta joulustakin selvisin 
kunnialla. Tämä lauhkea ja pimeä talvi 
ei ole onneksi saanut mieltäni maahan, 
ja olemme ahkerasti pohtineet yhdessä 
Janinan kanssa hauskoja juttuja teille luet-
tavaksi. 
Keskitymme tässä julkaisussa ni-
menomaan verbalaisuuteen: lehdestä 
löytyy mm. klassinen viherbileraportti, 
fuksikuulumiset, upouuden ja iki-ihan-
an hallituksen 2018 esittely, sekä Verba 
Lastari Joni Jäntin näkökulmasta Kuten 
aina, juttuideoita otamme mieluusti vas-
taan ja jos muut ainejärjestöt halajavat teh-
dä yhteistyötä, ottakaa ihmeessä minuun 
yhteyttä! On aina mukava kuulla, että 
juttumme ovat naurattaneet näin synk-
känä ja etenkin epäilyttävän lämpimänä 
talviajankohtana. 

Mukavaa ilmastonmuutosta toivottaapi, 

Veera Asukas
Reema-vastaava
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Vuoden 2018 hallitus esittäytyy!
Janina Ikäheimo

Uuden vuoden kunniaksi kysyimme Reemaa varten upouudelta hallitukseltamme 
muutaman kiperän kysymyksen. Näistä vastauksista voitte päätellä, minkälaista poruk-
kaa sitä oikeastaan tämän vuoden hallituksen kokouksissa pyörii, sekä se auttaa yhdis-
tämään uudet kasvot nimiin (ja emojeihin.) Kysymykset kuuluivat seuraavanlaisesti:

1. Kuvaile pestiäsi kolmella sanalla
2. Mikä on lempiemojisi?

3. Mihin haluaisit lomailemaan juuri nyt?

Roosa Heinonen, germaaninen filologia, 3. vsk
Puheenjohtaja

1. Motivoiva, innostava työmaa. 
2. Miettivä emoji, täydellinen, jos et osaa vastata, 
ehdi vastata tai viitsi vaivautua vastaamaan. 
3. Johonkin tosi lämpimään makaamaan rannalle.

Joel Juntunen, englantilainen filologia, 5. vsk
Sihteeri ja tiedotusvastaava

1. “Anteeksi, voisitko toistaa?” 
2. Minulle opetettiin viime vuonna silmä-nenä-
silmä-OK-sormet -combo. I have not looked back. 
3. Kaikkialle, missä on raunioita/mahtipontisia mui-
naisihmisen rakennelmia.

Annika Alajarva, englantilainen filologia, 2. vsk
Talous- ja haalarimerkkivastaava

1. Laskuja, tositteita, haalarimerkkejä. 
2. Joku apinaemojeista, useimmiten se silmänsä peit-
tävä.
3. Täällä maan päällä on ihan liikaa hyviä 
vaihtoehtoja, joten kompromissina matkustaisin 
Kuuhun.
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Janina Ikäheimo, englantilainen filologia, 3. vsk
Reema- ja viestintäprojektivastaava, hovitaiteilija

1. Danten Indesign-Inferno.
2. Aurinkoemoji, joka sopii kaikkiin tilanteisiin. Paitsi 
ehkä surunvalitteluihin(?). 
3. Pitkä reissu läpi Japanin, mielellään huhtikuussa, kun 
kirsikat kukkivat. #weeaboohuutaa

Veera Asukas, englantilainen filologia, 3. vsk
Reema- ja mediavastaava, varapuheenjohtaja

1. Teknologia on tauti. 
2. Fiilasin sitä vanhaa pelle-emojia. Ennen oli kunnol-
lisempaa.
3. Joku, missä saa nähdä paaaljon, paljon luontoa ja kult-
tuuria. Hyvä ruoka plussaa!

Oona Harju, englantilainen filologia, 2. vsk
Fuksivastaava

1. “Ootko maksanu haalarit?” 
2. Kuuhymiö!!!! Sen ja “bueno”-käden yhdistelmä kuvas-
taa minua. 
3. Irlanti ois aika bueno.

Roosa Posti, englantilainen filologia, 1. vsk
Fuksivastaava

1. Fuksipalleroiden elämänlaadun parantaminen.
2. Sassy woman-emoji, koska sass! 
3. Uuden-Seelannin läpiajelu.

Teemu Körkkö, englantilainen filologia, 1. vsk
Fuksivastaava

1. Fuksien henkinen paijaaminen.
2. Shifty eyes-emoji. En tiedä, mitä tämä viestii, mutta 
pidän siitä.
3. Lapua.
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Jonna Latva-Kyyny, englantilainen filologia, 1. vsk
Tapahtumavastaava 

1. Party is here! 
2. Varmaan kakka-emoji, oon oikeesti niin lapsellinen.
3. Se vaihtelee päivittäin, tällä hetkellä vaikka Dubai!

Vesa Putkonen, englantilainen filologia, 1. vsk
Tapahtumavastaava

1. Parasta pestissäni on.
2. Swiftkey keyboardin :(
3. Italiaa ristiin rastiin.

Petra Paljakka, englantilainen filologia, 1 vsk.
Tapahtumavastaava

1. Paadi papiidi paadi!
2. Silmänsä peittävä apinaemoji.
3. Vaikka yleensä haaveilenkin lämpimistä lomakohteista, 
tällä hetkellä haluaisin Norjaan.

Emilia Laukkanen, ruotsin kieli, 1. vsk
Tapahtumavastaava

1. Bileitä, sitsejä, excuja!!!
2. Tanssiva nainen.
3. Australia.

Otto Partio, englantilainen filologia, 2. vsk
Liikuntavastaava

1. Pelastan teidät verenpaineeltanne.
2. Suunsa kiinni pitävä apinaemoji on täydellinen lop-
pusilaus kaikkiin roasteihin.
3. Bratislava tai joku muu kulttuurillinen, mutta ei liian 
iso keski-eurooppalainen kaupunki maistuisi!
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Jasmin Tikkanen, englantilainen filologia, 3. vsk
Tapahtumatoimari

1. Oispa lisää tapahtumia. 
2. Se vähän liianki tyytyväisen näköinen ylimielinen 
hymynaama. 
3. Tällä hetkellä USA, koska kaveri asuu siellä ja roadtrip 
on taattu.

Ilona Maijala, ruotsin kieli, 3. vsk
Ruotsin koulutuspoliittinen vastaava

1. Nopat, nordistit, nohevuus.
2. Shady eyes, sopii kaikkiin tilanteisiin (ainakin minusta).
3. Uudessa-Seelannissa olis huippu käyä kattelemassa 
LOTR-kohteita tai Egyptissä pyramideja!

Sanni Junttola, englantilainen filologia, 2. vsk
Englannin koulutuspoliittinen vastaava

1. Kolmeviikkoa meni jo (en oo koskaan ollu erityisen 
hyvä yhdys sanoissa, enkä päässä laskuissa).
2. Molester moon, koska se on vaan niin muikee.
3. Ihan mikä vaan idyllinen ja historiallinen kaupunki, 
jossa on paljon kapeita mukulakivikatuja ja vanhoja raken-
nuksia.

Ida Jantunen, germaaninen filologia, 3. vsk
Saksan koulutuspoliittinen vastaava ja kv-vastaava

1. Germanistien henkinen tukeminen / Verban & vaihta-
reiden yhteensaattaminen.
2. Auringonkukkaemoji.
3. Joku Karibianmeren saarivaltioista tai Kaakkois-Aasian 
maista!

Eeli Nikkarinen, englantilainen filologia, N:s vsk
Kulttuurivastaava

1. Monipuolista sielunruokaa yhdessä. 
2. Suuton emoji. Käy kaikkialle.
3. Irlanti tai Skotlanti, ehkä Wales siinä samalla.
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Anu Vehkomäki, englantilainen filologia, 3. vsk
Kulttuurivastaava

1. Kaikkea alkoholitonta kivaa.
2. Lepakkoemoji, koska lepakot on rakkaus.
3. Oxfordiin voisin taas lähteä.

Reema-tiimi kiittää kaikkia hallituslaisia kerrassaan loistavista ja valaisevista vastauk-
sistaan, ja jää raivo-omenaisella innolla odottamaan tulevan vuoden edesottamuksia, 
kuten Wappua, kulttuuritapahtumia, sekä tietenkin Reeman uusia numeroita!
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Verbalaisten suusta kuultua...

Verbalaisten kanssa ystävystyminen on kuin saisi sata siemensyöksyä yhtä 
aikaa.

Mää ainakin käyn suihkussa vaan miesten vuoksi.

Minä en ainakaan antaisi perus-Jorman koskea mun häpykarvoihin.

Eihän se nyt ole tiistaiaamu eikä mikään, jos ei saa vähän kikkeliä 
naamaan.

Mieti nyt - voit olla sekä pimp että pimppi yhtä aikaa!

Mä en saa raotettuja mun housuja tarpeeksi. Se on tuolla pimeydessä.



Teekkaritalolla, vuoden 2015 Viherbileissä. 
Kaljakassi on jätetty arestiin naulakoille. 
Väenpaljous on lievästi sanoen oksettavan 
suuri. Joka puolella eri aloja opiskelevat 
ihmiset ympäröivät minut. En näe edes 
tyhjää jalansijaa minne astua. Joku yrittää 
maksaa Thaimaan valuutalla sisäänpääsy-
maksua. Lipunmyyjän paniikki on kä-
sinkosketeltava. Tämä tilanne vaatii kaljaa.

Siirryn hitaasti mutta varmasti Teekka-
ritalon naulakoille. Se pullottaa takeista 

kuin porvarin maha silavasta. Hivuttaudun 
sivuttain keskelle takkimetsää. Liukkaat toppatakit hivelevät ihoani, ja tunnen olevani 
oudon eroottisessa kankaisessa orgiakasassa. Käteni tunnustelee takkien välejä varoen, 
ja tunnen vihdoin kangaskassini karkean tekstuurin. Juuri, kun olen nostamassa 
kymmentä takkia kaljojeni päältä, jalansijani lipsahtaa lattialla olleiden takkien takia. 
Valahdan lattialle kuin notkea hylje. Äänet vaimenevat, ja Teekkaritalon värikkäät valot 
pimenevät, kun pehmeä untuva ympäröi minut. 

Yritän nousta pystyyn, mutta sileä takkien peittämä maa ei salli minun nousevan. Olen 
kuin alaston öljytty ihminen kylpyammeessa. Kuulen ystäväni äänen, mutta en osaa 
hahmottaa, mistä se tulee. Tuntisin paniikkia, jos aivoni eivät olisi juuttuneet outoon 
limbomaiseen tunnetilaan. Pimeys valtaa minut, joten annan sen viedä.
Teekkaritalon välivaltaiset valot 
heijastavat pimeydestä arkoja 
silmiäni. En tuntenut talvitakkien 
hellää syleilyä enää. Sen sijaan 
selkäni alla on kulunut puulattia, 
joka haisee vahvasti alkoholille. 
Olin onnistunut kierimään tieni 
ulos takki-infernosta. Oikealla 
puolellani on hellä rakastajani 
Sandels, jonka lumoavat samma-
konsilmät puhaltavat minuun uutta 
bilehenkeä. Nousen ylös ja jatkan 
juhlimista, mutta olen muuttunut 
nainen. Vanha minäni on kuol-
lut, ja vahvempi, loistokkaampi 
humanisti on syntynyt.

This kills the humanist, osa 1
Veera Asukas

Ennen takkikatastrofia

Jälkeen takkikatastrofin
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Uuden vuoden haikut - Tervetuloa koiran vuosi 2018
Janina Ikäheimo ja Veera Asukas

Aamuluento
Tulispa kuula tappaan

Tuhoan kaiken

----
Iltakuudelta

Japaninluennolla
Weeaboo huutaa

----
Loskapaskassa

Ouluilme kasvoilla
Silmät sirrillä

----
Ulkona kylmä

Kännin sylissä lämmin
Mahassa vodkaa

----
Teekkaritalo

Kaadun kuin katkarapu
Liidän kuin lintu

----
Nyt kuulen sinut

Pallo lentää kaaressa
Kaljaa päälläni

----
Kello on kolme

Niin kuiva on kurkkuni
Joko saa nehmen

----
Pitsa suussasi

Anna tänne se pitsa
AnNA ANnA AN-
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Arvostelussa Tony Halmeen Mestarit salilla 
-musiikkituotos

Miika Peitso
Yytsitäänpä taas yhtä reippaissa 
kahvimöhinöissä hämmästyttävää 
kummastuttavaa asiaa. Tällä erää 
tähtikarttaan on piirtynyt mm. 
nyrkkeilijänä, vapaaottelijana, 
artistina, yrittäjänä, kansalliskir-
jailijana ja kansanedustajana tun-
nettu, ja rakastettu Tony ”Viikinki” 
Halme ja erityisesti herran menes-
tyslevy Mestarit Salilla (2001). 
Kaikkia kappaleita ei voida miten-
kään tämän julkaisun kantoky-
vyn huomioon ottaen käsitellä, 
sillä niitä on niin helvetisti (14). 
Hopealautaselta tarjoillaan siis 
vain kaikkein stydeimmät steroidit. 

Viikinki

Lätty ottaa poikittaisen mailan tavoin 
suoraotteisen ensiharppauksen erit-
täin omaelämäkerrallisella kappaleella 
Viikinki, joka on Halmeen kultivoituneen 
aivotyöskentelyn jalostama versio suoma-
laisille rakkaasta Titanic -kappaleesta. 
Huomioitavaa on, että isänmaallisem-
malla kulttuurin kuluttajalla nousee 
tässä vaiheessa kyynel silmään, kun sekä 
Frederik että Halme ovat ammentaneet 
samasta aarrearkusta. 
Kappaletta voi pitää täydellisenä lähtölau-
kauksena; Halme avaa väkivahvoilla 
käsivarsillaan metaforisesti uteliaalle 
kuulijalle oven suoraan hänen omaan 
sielunmaailmaansa. Kappaleessa teh-
dään vahvoja huomioita Halmeen testoa 
kihisevästä substanssista, jota korostaa 
itsemääräämisoikeutta ja omaa safe spacea 
painottava Exit Only -tatuointi. 

On myös täysi ylilyönti ja turhaa ennak-
koluuloisuutta väittää, että kutsumanimi 
’Viikinki’ viittaisi Halmeen kipakkaan 
luonteeseen. Sen sijaan on eittämättä rei-
lua tuoda esille, että nimen alkuperä viit-
taa siihen, että vastikään löydetty viikinki-
soturivainaa oli nainen (oletettu?), kuten 
tiede on osoittanut. Tämän Halme tiesi jo 
vuonna 2001. Kutsumanimen tarkoitus on 
siis indikoida, ettei myöskään Halme avaa 
koko olemustaan publiikille, vaan hänessä 
on salattuja hyvin herkkiä kerroksia kuin 
sipulilla, kuten myös muillakin jäteiksi it-
seään identifioivilla. Huolellisesti mullassa 
myllertävän arkeologin tavoin vain tark-
kakorvainen ja avomielinen kuulija voi 
löytää nämä kätketyt kerrokset. 

Väitänkin, että kappaleen sanoman 
täydellinen ymmärtäminen vaatii sen 
premissin hyväksymisen, että Halme 
paljastaa vain hänen rautakuorensa, joka 
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mainitaan useamman kerran. Hän asettaa 
ovelasti itsensä parodiahorisonttiin iskien 
hampaansa juuri kapeakatseisen arvosteli-
jan kritiikkiin. 
Kappale latoo täyslaidallisen ironisesti 
häneen yhdistettyjä ennakkoluuloja: ”To-
simies ei epäröi, se säälimättä lyö. Tosi-
mies ei sanojaan tai salaattia syö.” Nämä 
totuudet pitävät kuitenkin paikkansa 
vain Tonyn rautakuorella; paskalehdistön 
ja kateellisten juorujen muodostamassa 
keinotekoisessa julkisuuskuvassa. Loppu-
kaneetiksi voi väittää, että kappale ojentaa 
kakofonisen keskisormensa toisten kyt-
täämiseen perustuvaa sosiaalipornokult-
tuuria kohti mässäilemällä estottomasti 
Mestariin yhdistetyillä mielikuvilla.

Painu pelle hiiteen

Oman singlensä ansainnut Painu pelle 
hiiteen on levyn kolmas kappale, joka 
merkitsee sitä, että keskivertokuuntelijan 
testosteronitaso on tähän asti päästyään jo 
ylitse läikkyvä. 

Erityisen tästä kappaleesta tekee se, ettei 
se ole mukaelma yhtikäs mistään rakaste-
tusta suomalaisesta klassikosta, vaan 
Twisted Sisterin We’re not gonna take it 
-kappaleesta, mikä kertoo Halmeen kan-
sainvälisestä orientaatiosta. Levy ojentaa 
siis kohteliaasti kätensä myös maailman-
laajuista rockyleisöä kohti, jotta kaikki 
voisivat nauttia tästä 2000-luvun alun 
helmestä. 
Painu pelle hiiteen kertoo jo kauan ennen 
2000-lukua kyteneestä yhteiskunnallisesta 
ilmiöstä, jota Halme selkeästi problemati-
soi – nimittäin perversseihin tasoihin ko-
honneesta henkilökulttikulttuurista. Tämä 
aihe tuodaan kappaleessa myös rahvaalle 
ymmärrettävällä tavalla esiin maalaamalla 

perisuomalainen kuva jostain markettien 
tai grillin pihalta, missä joku kenopää 
huutelee Corollastaan vain provosoidak-
seen. Voidakseni jakaa kokemuksen, aion 
liittää osan kappaleesta tähän:

Sä irvit ikkunasta.
Toyota Corollasta.

Vain Popedaa se jumputtaa.
Oot silkkaa vastahankaa.

Vain setti selkärankaa.
Ja hinku on huosman raamaa.

Viimeistä riviä en ymmärrä, koska en ole 
filosofian tohtori, enkä tee YouTubeen 
Rick & Morty -analyyseja. Joka tapauk-
sessa kappale kuvaa julkisuuden hen-
kilöiden jatkuvasti kokemaa kyykytystä, 
jolla heidät saisi provosoitumaan, jotta 
joku Reema roskalehti saisi mehevän 
lööpin, jonka loppusijoituspaikkana olisi-
vat sille kauhistelevat Kalle ja Katri-Kir-
sikka Kuluttujat. Tällä kappaleella Halme 
ravistelee kaavoihinsa kangistunutta ja 
auttamattomasti kulahtanutta keltaista 
lehdistöä ja sen perusyleisöä. Painuisivat 
pellet hiiteen. 

Kuningas Voittamaton

Yhtikäs mikään arvostelu tai analyysi 
maailmassa ei voi tarjota kyseiselle kap-
paleelle sen ansaitsemaa tunnustusta tai 
lisätä sen arvoa. Vahva suositus onkin, että 
otat oheisen QR-koodin välityksellä äk-
kilähdön kohti tuntematonta. 
Itselleni seikkailu näiden sanoitusten läpi 

12



oli täysin esteettinen elämys, jonka uskon 
iskevän jokaiseen eri tavalla. Näen tässä 
suoran yhteyden Halmeen ja saksalaisen 
filosofi Friedrich Nietzschen välillä. Tänä 
päivänäkin väitellään Nietzschen tek-
stien todellisesta merkityksestä ja siitä, 
onko Nietzsche nihilisti (vastaus: ei ole). 
Myös mikä tahansa analyysi Kuningas 
Voittamaton -kappaleesta vain uppoaisi 
eri tulkintojen pohjattomaan mereen ja 
kadottaisi näin täysin merkityksensä.

Yhteenveto:

Tämänkertaiseen settiin saatiin mah-
dutettua kolme kappaletta tältä unohtu-
mattomalta klassikkolevyltä. Olisi sikäli 
hyödytöntä sisällyttää muita kappaleita, 
sillä ne pyörivät vahvasti samojen teemo-
jen ympärillä. Siinäkin näkyy Halmeen 
käytännönläheinen tiedeajattelu, sillä 
niinkin laajoja teemoja, kuin mitä levyssä 
käsitellään, ei voi tiivistää yhteen kap-
paleeseen. 
Suuria aihekokonaisuuksia käsitellään 
säntillisesti ja eri laitoja monipuolisesti 
tutkiskellen. Musiikillisesti levy antaa 
antamistaan, sillä mukana menossa on 
suomalaisia ikivihreitä (Viikinki, Jos jotain 
yrittää, Tahdon olla sulle hyvin hellä & Jos 
sä tartut mun hanuriin) sekä tuulahduksia 
Atlantin takaa (Painu pelle hiiteen). 

Kokonaisuutena levy ei kompastele het-
keäkään, sillä musiikilliset tyylit vaihtel-

evat kunnon äijärokkimeiningistä repäise-
viin räppibiitteihin. Halmeen kajauttaessa 
gongia viimeistä kertaa vihoviimeisessä 
Nukkumatti -kappaleessa maailma ei 
näytä enää samalta. Kokemuksessa on la-
taus nostalgiaa, inspiraatiota, innovaati-
ota ja sydämestä sydämeen puhuttelevaa 
tekstiä. Samanlainen jalat maassa – pää 
pilvissä -tunnelma välittyi jo levyn kan-
sikuvasta, jossa nyrkkeilyhepenet päällä 
oleva Halme fistbumppaa päättäväisesti 
peilistä takaisin nyrkkiänsä ojentelevaa 
pukuun sonnustautunutta itseänsä. Aika 
velikultia. 

Arvostelu:
11 viikinkiä / 10 Ponterosaa
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Kahvitahraennustus
Veera Asukas

Rauhaa ja rakkautta! Tässä näemme erinomaisesti 
toteutuneen kädellä tehdyn peace-symbolin. Tämä 
toivottaa kaikille tahran nähneelle päällämme 
leijuvasta ydinsodan uhasta riippumatta! Todella 
mehevä tahra osoittaa humanistipäädystä eteen-
päin. Onko tämä enne mahdollisista budjettileik-
kauksista? Vain tulevaisuus sen tietää...

Tämä croisantinomainen tahra lupaa makeita 
päiviä sen tekijälle! Ruotsin käytävältä löydetty 
tahra povaa onnea ja menestystä kuka ikinä sen 
päältä käveleekään! Mutta muista, että jos kannat 
sylissäsi norjan-, tanskan- tai islanninkielisiä kirjoja 
kun astut sen yli, tulee päivän loppupuolellasi ole-
maan harmistuttava tapahtuma.

Keltanokkainen meedio voisi povata tästä tahrasta 
vaikka ja mitä, mutta näin vuosia kahvitahroja 
tutkineena kunnia-astraalimeediona voin sanoa 
varmuudella, että tämä tahran tehnyt henkilö tulee 
kävelemään hiprakassa Teekkaritalolta valitsemaan-
sa yöpaikkaan huterin askelin. Tahrat ovat identti-
set kännisen ihmisen lumeen jättämiin jalanjälkiin.

Koska väsyneet, ahdistuneet ja masentuneet kiireiset opiskelijat käyttävät polttoainee-
naan kahvia, löytyy yliopiston lattioilta jos jonkinlaisia litkujen aiheuttamia tahroja. 
Nämä tahrat kertovat läikyttäjistään asioita, joita et välttämättä voisi uskoakaan! Tässä 
teille muutama kahvitahroista luettu ennustus:
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Fallossymboli mainittu! Tämä uhkea näky povaisi 
suuri rikkauksia elämääsi, jos et olisi sattunut 
läikyttämään kahviasi juuri Verbaariossa... Ver-
baarionoitamme tulee vainoamaan sinua kolmen 
päivän ajan unissasi tästä hyvästä!

Tämä tahra ennustelee hyvin vahvasti uuden 
luomista. Tämä alkuräjähdystä muistuttava muoto 
on dynaaminen ja veikeä. Kenties tahran läikyt-
täjä löytää uuden alkuaineen, tai jopa puolisoeh-
dokkaan? Pisin sakara osoittaa itään, joten se on 
paikka minne kannattaa suunnata!

Varo vaaraa! Tämän läikyttäjän elämään tu-
lee myllerrys, kun myrkyllinen henkilö yrittää 
aiheuttaa hänelle päänvaivaa. Tämä käärme pyrkii 
aiheuttamaan läikyttäjän sosiaalisessa medi-
assa ilkeyksiä, sillä se oli luikertelemassa juuri 
tietokoneluokkaa kohti. Katkaise tämän käärmeen 
pää ennekuin se ehtii ottaa sinusta haukun.

Lopuksi, haluaisin lausua runon rohkaisemaan 
kaikkia heitä, jotka ovat kahvinsa joskus Yliopiston 
käytäville läikyttäneet. Innoittajanani toimi Eppu 
Normaali.

Ne on vain kahvitahroja, älä siis suutu
Ei niistä asiat miksikään muutu,
Ei se että meillä oli kahvimme,

Eikä se että meillä oli taukomme
Voi kahvipärinät kutittaa selkää, näin moni 

graduaan työntää, älä siis pelkää
Älä huoli siitä, sillä meillä oli taukomme, aa aa aa..

Muista että meillä oli... taukomme.
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Hei fuksit, miltä meno maistuu?
Janina Ikäheimo,  Veera Asukas

Englantilaisen filologian fuksi, Topi Ketonen:

Mikä fuksitapahtuma jäi parhaiten mieleesi?
    Kaikki fuksitapahtumat olivat kivoja, mutta 
mieleenpainuvin oli ehdottomasti fuksisuunnistus.
Mikä kurssi on ollut tähän mennessä suosikkisi?
     Olen tykännyt eniten British and North American 
studies -kurssista.
Mikä on ollut kivointa kuluneessa vuodessa?
    Ehdottomasti uudet tuttavuudet. Olen saanut 
mahtavia uusia kavereita ja yliopistolla muutenkin 
hyvä ilmapiiri.
Mikä on ollut vaikeinta kuluneessa vuodessa?
    Vielä ei ole mitään ylitsepääsemättömiä esteitä tul-
lut, mutta akateemisen kirjoitustyylin vaatimukset 
olivat aluksi vähän hankalia.

Mitä odotat kevätlukukaudelta eniten?
     Koulunkäynnin kannalta odotan, että opinnot menisivät hyvin ja saisin sen suunnit-
telemani  65op suoritettua. Koulun ulkopuolelta taas odotan innolla opiskelijavappua 
sillä siitä liikkuu aina huikeita tarinoita. 

Ruotsin kielen fuksi, Emilia Laukkanen

Mikä fuksitapahtuma jäi parhaiten mieleesi?
    Varmaankin fuksisuunnistus. Meillä oli tosi hyvä 
porukka, rastit oli hauskoja ja kaikilla oli huippukivaa!
Mikä kurssi on ollut tähän mennessä suosikkisi?
    Ehdottomasti Svensk fonetik med uttal vaikkei sitä 
olekaan ehtinyt montaa luentoa olla. Se on haastava, 
mutta samalla tosi mielenkiintoinen ja antoisa kurssi. 
Mikä on ollut kivointa kuluneessa vuodessa?
    Se, että on saanut tutustua niin moniin ihaniin ih-
misiin, ja koko ajan tulee uusia tuttavuuksia. Huip-
pua!

Nyt, kun syyslukukausi on vihdoin ohi, on fuksien aika kohdata uusia haasteita, kuten 
kevään kurssit sekä tietenkin wappu. Halusimme kuitenkin sitä ennen kysyä muuta-
man kysymyksen kuluneesta syksystä ja fiiliksistä kevättä kohtaan.
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Mikä on ollut vaikeinta kuluneessa vuodessa? 
Vakaan ja tasapainoisen unirytmin ylläpitäminen.
Mitä odotat kevätlukukaudelta eniten?
   Wappua!
Bonuskysymys: Henkilökohtaiset vinkkisi kevään opinnoista selviämiseen?
   Horjuva tasapaino bileiden ja opiskelun välillä on kaiken a ja o. Kyllä se siitä, kohta 
on jo kesä!

Germaanisen filologian fuksi, Emma Keränen 

Mikä fuksitapahtuma jäi parhaiten mieleesi?
      Humanistifuksisitsit!
Mikä kurssi on ollut tähän mennessä suosikkisi?
     Schriftliche Sprachfertigkeit. Tykkäsin opettajasta 
ja kurssin sisällöstä, jossa oli paljon erilaisia kirjoitus-
tehtäviä pöytäkirjasta isovanhemman elämänkertaan, 
mutta myös suullisia harjoituksia tunneilla.
Mikä on ollut kivointa kuluneessa vuodessa?
    Kyllä mie sanoisin, että kivointa on ollut kaikkiin 
uusiin ihmisiin tutustuminen! 
Mikä on ollut vaikeinta kuluneessa vuodessa?
    Ehkä vaikeinta mulle henkilökohtasesti on ollut ajan 
käyttö opiskeluihin. Etukäteen tiesi kyllä, että vastuu 

opiskeluista tulee olemaan paljon enemmän itellä verrattaen lukioon, mutta työn määrä 
ja ajankäytön suunnittelu tuli kuitenkin ehkä vähän yllätyksenä. 
Mitä odotat kevätlukukaudelta eniten?
    Vappua!
Bonuskysymys: Henkilökohtaiset vinkkisi kevään opinnoista selviämiseen?
   Tehtävien tekeminen ajoissa sitä mukaan kun niitä tulee, eikä jättää roikkumaan, 
koska niitä alkaa kasaantua yllättävän nopeasti.
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Viherbileraportti & Bermudan Kolmio
Teemu Körkkö ja Eero Romsi

Fuksin silmin: 
Teemu Körkkö

Viherbileet ovat yksi fuksivuoden kaljan-
hajuisimpia juhlia. Viherbileet ovat se 
ensimmäinen juhla, jossa innokkaat fuk-
sit – jotka ovat odottaneet haalareitaan 
jo opiskelupaikansaannista lähtien – pää-
sevät esittelemään sitä ainoaa oikeaa Ver-
ban vihreää. Odotukset ovat (ymmär-
rettävästi) korkeat, ja syystäkin: tämä on 
fuksien ensimmäinen mahdollisuus kre-
bailla kuten ännännen vuoden opiskelijat 
haalareissaan. Jo etkoilla taisin nähdä, kun 
joku innokas fuksi kaatoi kaljaa haalareil-
leen, jotta saisi aikaiseksi autenttisen opis-
kelijalookin. 

Tunsin sen jo sisässäin lähestyessäni van-
haa kunnon Teekkaritaloa: tämä ilta tulisi 
olemaan erityinen. Sisällä jo kello 20:00 
luukutettiin Teflon Brothersia, ja pari in-
nokasta jo olivat ehtineet tanssilattialle. 
Huhut kertovat, että true-opiskelija pesee 
haalarinsa ainoastaan ollessaan itse niiden 
sisällä, ja tämä kirjoittamaton teesi saattaa 
selittää, miksi ännännen vuoden opiskeli-
joiden haalarit vastaavat väriltään enem-
män Kultun ruskeaa kuin Verban vihreää. 
Heti kun pääsimme sisälle, menimme 
yläkertaan ja laitoimme Beer Pongit 

pystyyn. Se on se tärkein ainakin näin it-
selle talobileissä. Piakkoin alkoi myös Talo 
täyttyä niin vihreästä kuin mustavioletista 
haalarista, ja ennen pitkää tanssilattiakin 
oli kukkurallaan joraavia opiskelijoita. 
Tämä myös tarkoitti sitä, että Verban joka-
vuotinen haalarivala oli lähellä. Vala sujui 
mainiosti, ainakin sen mukaan mitä itse 
muistan. Seuraavana päivänä katsotuista 
snäpeistä oli kuitenkin huomattavissa, 
että muiden äänet hukkuivat minun 
kiljumiseeni. Syytän tästä yksinomaan 
Beer Pongin aiheuttamaa adreanaliini-
vyöryä, joka aiheutti desibelien tason nou-
sun. 

Mutta viherbileet eivät ole ainoastaan Ver-
ban juhlaa, pitää myös muistaa meidän 
vihreät kanssakävijämme – Sigma ja Syn-
taksis. Legenda kertoo, että kauan aikaa sit-
ten Sigmankin haalarit olivat yhtä vihreät 
kuin Haaviston Pekan tulevaisuudenkuva. 
Käyttäen journalistisia taitojani haalin 
informaatiota niin sigmalaisilta kuin ver-
balaisiltakin liittyen tähän mysteeriin. 
Haastatteluni paljastivat, että haalarit ovat 
vaihtuneet vihreästä monivärisiksi noin 
kuusi vuotta sitten, kun biofysiikan koulu-
tusohjelma yhdistyi osaksi Sigmaa (johon 
siis kuuluu nykyisin matematiikka, fysiik-
ka ja biofysiikka). En voi kuitenkaan van-
noa lähteeni luotettavuudesta (varsinkaan 
vuosiluvusta), sillä pelti oli kiinni niin 
haastattelijalla kuin haastateltavalla. Sal-
likaa anglismi; take this with a grain of 
salt.

Loppuillasta useimmat kuitenkin kohtasi-
vat illan suurimman haasteen, sillä jotain 
kerrassaan ennenkuulumatonta tapahtui. 
Talon naulakko muuttui kirjaimelliseksi 
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mustaksi aukoksi, joka söi niin iloisten 
krebaajien takkeja kuin myös heidän 
unelmiaan darrasafkasta. Tätä Bermu-
dan kolmiota ei myöskään auttanut se 
fakta, että lattia oli takkimeri, jonka oli 
todennäköisesti aiheuttanut jonkunsortin 
takkeja pudotteleva takkiklonkku, sillä 
minkälaiset kanssaopiskelijat omia takkeja 
etsiessään pudottaisivat muiden päällys-
rynttyyt lattialle? Onneksi Kolmio kuiten-
kin luovutti takit seuraavana aamuna ja ne 
ovat nyt Verbaariossa (jos joltakin uupuu 
oma talviturkki vieläkin). 

Isommalta draamalta vältyttiin Viher-
bileissä poislukien sen, että ilmeisesti osa 
Verban fukseista oli tanssinut pöydällä. En 
itse nähnyt kuitenkaan tätä, joten vältän 
ongelman täysin sanomalla fake news. 
Älkää kuitenkaan jatkossa tanssiko pöy-
dillä, koska pöydät ovat yleensä aika 
kalliita, ja niitä ei välttämättä ole suun-
niteltu tamppaamiseen – tai no mistä 
minä tiedän, teekkarit ovat aika häröä 
väkeä. Yleinen konsensus illalle oli kuiten-
kin, että viherbileissä oli hauskaa, mikä 
oli havaittavissa siitä, kuinka seuraavan 
päivän Translating Into Finnish-luennolta 
puuttui noin 20 opiskelijaa. Paikalla oli 
seitsemän. Ensi vuoden bileitä odotellessa. 

Teemu “naulakot triggeröivät” Körkkö 

Vanhuksen silmin:
Eero Romsi

Heti kun etkopaikalla ovet aukenivat niin 
ponnahdin paikalle, kuin hiipivä tiikeri. 
Aloimme nauttimaan jo ETUKÄTEEN 
virvoitusjuomia tovereideni kanssa.

Se annettakoon meille anteeksi. Olimme
raataneet pitkän päivän pedakoomisia.

En tässä paljasta etkoistamme enempää 
koska sehän ei teille kuulu.

NOH ETEENPÄIN

Taival oli pitkä ja kylmä mutta ryhmämme 
painoi menemään ja vaikeuksista huoli-
matta saapui paikalle joskus illalla ja koska 
olen ehkä koko yliopiston paras beerpong 
pelaaja, sain heti haastajia jotka kutsui-
vat yläkertaan. Lienee kaikille selvää että 
voitto oli ylivoimainen. Mutta voitonjuhla 
oli lyhyt sillä heti ponnahti esiin uusia 
haastajia. Mutta kaikki heistä lähtivät päät 
alhaalla ja hännät koipien välissä.
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Koska tuhosin yläkerrassa, meni alakerran 
virkistystoiminta hiukan ohi. Haalarivalan 
kuulin. Ja VERBAVERBAVERBAA. Mutta 
tuhoaminen jatkui ja jatkui.

Mutta kovimmatkin mestarit tarvitse-
vat välillä happea ja virvoitusjuomia. Eli 
vähäksi aikaa ulos viilentymään ja nautti-
maan ale KOKKEJA. Ulkoilumatkalla tot-
takai tuli tuttuja vastaan ja matkat venyivät 
joka kerta pidemmäksi ja pidemmäksi.

Sattuipa matkallani myös eteeni 
herrasmies, joka oli selvästi syönyt är-
rimurrikeksejä ja hiukan töniskeli. Välillä 
tönityttää mutta eipä päässyt sinä iltana 
tämä kyseinen herrasmies ottelemaan.

Musiikki soi, olut virtasi ja saunan höyryt 
leijailivat ilmassa.

Tässähän innostuu. Taidan hakea olutta.

Mihin jäinkään? 
Aaaaa seikkailuillani tapasin tuttuja ja 
vieraita. Vieraille en tietenkään puhunut, 
mutta jossakin vaiheessa yötä alkoi ikä 
painaa ja ilojuomakin loppui.

Lähdin kotiin.

Illan tilasto:
Pelattu: 4
Voittoja: 4
Häviöjä: 0

Kerrassaan eri hyvä ilta. Käyn toistekki.

Jari on kingi. Hyvää yötä.

T. __GhostFaceKILLAH666__

PJ ja VPJ vetämässä haalarivalaa



Krapula, känni ja Raamattu
Opas känni- ja krapulatilan tulkitsemiseen uskonnollisin termein

Janina Ikäheimo ja Veera Asukas
Nooan arkki:
Keräät luoksesi kaksi kutakin krapula-apua: kaksi tölkkiä appelsiinimehua, kaksi sat-
sumaa, kaksi vanukasta, kaksi poretablettia, kaksi ibuprofeiinia sekä kaksi untuvapeittoa.

Ylösnousemuskrapula: 
Kun luulet kuolevasi aamulla tähän krapulaan, ja nousetkin ylös kuolleista uutena, 
täydellisenä henkiolentona, jota moiset maalliset vaivat eivät koske.

Jeesuskrapula:
Kuin Jeesus nouset kuolleista vasta kolmantena päivänä kahden päivän oksennusmara-
tonin jälkeen. Voit vihdoinkin pistää suuhusi muutakin kuin vain ilmaa ja vettä!

Mooseksen 40 vuotta aavikolla:
Kun olet baarissa, ja suuta kuivaa taas niin helvetisti. Löytyisikö mistään apua tähän? 
Kiitos vaan baarit, kun käytätte ilmastointilaitteita imemään kaiken ihanan, hikisen kos-
teuden ilmasta kosteuden, joka ilmassa muuten leijuisi.

Paavikännit:
Kun olet niin tuiterissa, että kaksi miestä joutuu kantamaan sinua ja yksi tulkitsee 
hengellisiä tuotoksiasi. Itse olet niin huonossa kunnossa, ettet kykene kun morjenstele-
maan vastaantulijoille barbaarilatinaksi.

Ristiinnaulitsemiskännit:
Meininki on kuin Jeesuksella ennen ris-
tiinnaulitsemista: sen lisäksi, että sinua 
raahataan perässä ristin muodossa, sinua 
ympäröivät syntiset rahvaat, ja joku yrit-
tää kostuttaa suutasi päästäkseen itse 
taivaaseen. Tästä kuitenkin kieltäydyt, sillä 
tässä vaiheessa et enää tarvitse maallista 
apua.

Limbo: 
Päädyt aina samaan paikkaan, etkä ikinä 
pääse pois, vaikka kuinka yrittäisit. Kun 
koetat paeta esimerkiksi pinkiponkipöydän 
äärestä, joku pirulainen vetää sinut aina 
takaisin pelaamaan “vielä yhden” pelin.
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Kännin seitsemän kuolemansyntiä:

Ylpeys: Uskot liikaa omaan alkoholinsietokykyysi, kumoten pullollisen kutakin 
viinalajia.
Kateus: Kadehdit toisten kykyä ostaa tarpeeksi juomia, ja päädyt varastamaan tölkillisen 
olutta. Ei kukaan sitä kuitenkaan kaipaa.
Ahneus: Hamstraat Hevimestan euroilla juomia pöytääsi niin, että sormet eivät niiden 
laskemiseen riitä.
Himo: Jäät tuijottelemaan kuvankauniita tai -komeita tanssijoita harottavilla silmilläsi 
Kaarlen tanssilattian reunalle.
Viha: Taivut nakkikioskilla tai Da Maxin jonossa tappelemaan muiden känkynhimois-
ten kanssa.
Mässäily: Yksikään kännikebab, -nakkisämpylä tai -pitsa ei voi tyydyttää kännistä vat-
saasi.
Velttous: Kotiin päästyäsi uskottelet itsellesi, että huomisen pakollisen luennon voi vält-
tää, jos sanot opettajallesi olevasi kuolemansairas.

Kännin seitsemän hyvettä:

Nöyryys: Ymmärrät omat rajasi, etkä lennä liian lähelle aurinkoa. Nautit alkoholia koh-
tuudella.
Kiltteys: Näet jonkun oksentavan vessassa iltakuudelta, ja kannat heille heti vettä juota-
vaksi. Saatat jopa tilata taksin tai ambulanssin ja varmistaa, että kuski tietää mihin ollaan 
menossa.
Hyväntekeväisyys: Lahjoitat osan juomistasi heille, joilta niitä saattaa puuttua. Ethän 
sinä niitä kaikkia saa mitenkään juotua illan aikana yksin!
Pidättäytyminen: Tanssit robottia tanssilattialla, ja lempeästi ohjaat muiden vaeltelevat 
kädet muualle.
Kärsivällisyys: Jaksat odottaa taksi- tai pitsajonossa syntisten kaveriesi kanssa, eikä 
yksikään känninen toope voisi 
ikinä koetella henkistä jaksamista-
si.
Itsehillintä: Tyydyt tekemään 
jääkaapin jämistä juustoleivän heti 
kotia saavuttuasi sen sijaan että 
jonottelisit majopizzaa viideltä 
aamuyöstä.
Ahkeruus: Menet aamuluennolle, 
sillä se kuitenkin on pakollinen, 
etkä voisi millään jättää yhtään 
tuntia välistä. Et ainakaan infer-
naalisen krapulan vuoksi.
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Lähiökapakat
Miika Peitso ja Roosa Heinonen

Mitään pelkäämätön testiryhmämme päätti eräänä kohmeisena torstaina laajentaa hori-
sonttejaan sinne, mihin harva on uskaltanut. Otimme allemme kiesin, jonka avainta 
ei halua kukaan. Tästä alkoi yhdeksänhenkinen ekskursio kohti Oulun paikallisia juot-
toloita. Pyyteettömänä missionamme oli erottaa legendan ja totuuden hienot hiekat 
toisistaan suuntaamalla itse myrskyn silmään. Kriteerit ovat äärimmäisen tieteellisiä, ja 
niistä on mahdollista muodostaa kaiken tarpeellisen kertova indeksi. Tervetuloa maail-
man surullisimmalle luokkaretkelle – kahdeksan pysähdyksen taktiikalla. 

Rajakylä: 
Pub Kulkuri

Tilastot, faktat, analyysit: olut 5,50€, lonkero 6€, ei sinistä valoa

Vastapainon Suomen paskalle talvelle iski Kulkuri pöytään Kaakkois-Aasian tuulah-
duksen, nimittäin baari oli sisustettu varsin tikitiki-tyyliin, mikä hämmensi ja riemuitsi 
janoista rähinäremmiämme. Eksotiikkaa korosti paikan kiintiö-öttiäinen, nimittäin ves-
sassa seikkaileva muurahainen. Kulkuri tietää oman arvonsa hyvin, eikä pelkää näyt-
tää sitä, sillä koko kuppilaa koristi komea liuta erilaisia palkintoja. Tässä artikkelissa ei 
syvennytä pokaalien myöntämisperusteisiin. Jouluun oli valmistauduttu esimerkillisesti 
ajankohtaan sopivin koristein. Valitettavasti musiikkipuoli ei ollut jouluinen. Kappale-
valikoima muodostui asiakaskunnan itse YouTubesta naputtelemista kappaleista, joka 
on sekä uhka että mahdollisuus. Itse konseptista ei voi siis antaa miinusta eikä kyllä 
hirveästi plussaakaan. Seurueemme poistui paikalta täysissä ruumiin ja sielun voimissa, 
mikä karisti heti alkuun kaikki ennakkoluulot Rajakylästä. 

Lyhyesti:
+ ei tiedä onko Rajakylässä vai tikibaarissa Mauilla; eksoottinen sisustus
+ hyllyllä paljon pokaaleja ym. palkintoja esillä, selvästi siis maineikas paikka
+ paljon joulukoristeita, mm. vilkkuvat värivalot joulukuusessa
- musiikintoisto YouTubesta, mainoksineen päivineen
- vessassa muurahainen (1)

Rajakylä: 

Tarantella
Tilastot, faktat, analyysit: olut 5€, lonkero 6,50€, ei sinistä valoa

Säilyttyämme HIV-negatiivisina Kulkurin jälkeen kurvasimme Tarantellan pihaan. 
Viisaan juomarin tavoin päätimme ravita kehomme temppelit ennen loppuillan mara-
tonia, mikä osoittautui yhdeksi illan kohokohdaksi Tarantellan pitsujen ollessa AIVAN 
6/5! Miljöö toimi täysin herkutteluhetken kanssa, sillä turvallisuuden tunnetta toivat 
kalterit ikkunoissa ja seinällä roikkuva kolmekielinen kitara. Lisäksi kohtasimme luon-

Reema testaa!!
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nonvaraisen rajakyläläisen, joka sattui olemaan erittäin lupsakalla päällä. Tarantellalle 
lähtee Reeman hyväksynnän hylje, sillä yhtään miinusta ei raatimme keksinyt.

Lyhyesti:
+ kodikas sisustus, seinällä mm. kitara, jossa on kolme kieltä
+ kalterit ikkunoissa luovat turvallisuudentunnetta
+ videotykki
+ ruokaa, pitsat testattu: 6/5

Raitotien tienposki: 

Teron pubi
Tilastot, faktat, analyysit: olut 5,50€, pieni lonkero 6€, ei sinistä valoa

Tarantella asetti riman korkealle, joten suuntasimme naama näkkärillä ja kriittisin mie-
lin mystilliseen tienpientaretta koristavaan Teron pubiin, jossa meitä odotti maailman 
suloisin kaljaa rahaa vastaan tarjoava mummeli. Välttääkseen pelkästä sieluttomasta 
kaljan särpimisestä aiheutuvan sensorisen deprivaation, joukkomme keskittyi täällä 
viihdyttämään itseään wanhan ajan jukeboksin kappalevalikoiman ja biljardin avuin. 
Kaikella on tarinansa, ja omaa historiaansa kielii se, että kynttilätuikut oli liimattu kiin-
ni pöytiin. Toisaalta vessanpöntöstä puuttui vesi (varastettu?!), eikä saippuateline ollut 
kiinni seinässä (melkein varastettu?!). 

Lyhyesti:
+ talo tarjosi kuskille kahvit, omistaja keräsi kehuja herttaisuudellaan
+ wanhan ajan jukeboksi laajalla valikoimalla, bilis
- toisesta vessanpöntöstä puuttui vesi, saippuateline oli irti seinästä
- kynttilätuikut liimattu kiinni pöytiin, eikö asiakkaisiin luoteta?

Myllyoja: 

Timpan mesta
Tilastot, faktat, analyysit: iso olut 6€, pieni lonkero 6€, ei sinistä valoa

Timpan mesta, eli Timpsu(kka), oli lähes jokaiselle meistä uusi aluevaltaus. Kuski oli 
ajaa ohi, sillä kapakka tervehti meitä hikisen ja ränsistyneen tönön muodossa, jonka ik-
kunassa loskaista maisemaa valaisi himmeä Open-kyltti. Aamuisen henkäyksen tavoin 
meitä oli vastassa monia konnotaatioita herättänyt paikan ominaistuoksu, joka on todel-
lisuudessa hienostunut yhdistelmä homeista taloa ja thaimaalaista ruokaa. Joulutunnel-
maan herkisti monet jälleen tarkoin harkittu joulukoristelu. Raatia yhdistänyt huomio 
Timpsusta oli sen kokonaisvaltainen konstailemattomuus, mikä loi kotoisan tunnel-
man. Ketään ei aristellut uudessa paikassa tarttua mikkiin ja kokeilla uusia drinkkejä. 
Tosin tähän torppaan ei ollut eksynyt kukaan muu koko iltana. Paitsi erään raatilaisen 
äitimuori. Ainoastaan käsisaippuan vajavaisuus rikkoi kodin illuusioita kaltaistemme 
valppaiden kermapersemussukoiden kohdalla. 
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Lyhyesti:
+ joulutähti, valkoinen joulukuusi
+ on kuin kotiin tulisi
+ ovella tuoksui erään testihenkilön mielestä pulla, toisen mielestä ravut, kolmannen 
mielestä Kiina
- käsisaippua finaalissa

Kaukovainio: 

Wanha Mestari
Tilastot, Tilastot, faktat, analyysit, analyysit: iso olut 7€, talon lonkero + 2cl jallu 
yhteishintaan 9,60€, OLI SININEN VALO!!

Tila-autossamme oli hiljainen tunnelma saapuessamme monin oululaiseen kulttuuriin 
juurtuneiden legendojen ryydittämään Wanhaan Mestariin, eräänlaiseen Oulun baarien 
loppuvastukseen. Wanha Mestari tiivisti pitkälti ukkometsomaisen stereotypian Suomen 
kantakuppiloista: paljon puhuva, mutta mitään sanomaton. Juuri sitä, mitä saattaa olet-
taa. Opiskelija-alennukset ja television olemassaolo ilahduttivat nousujohteista poruk-
kaamme. Ainoa häiritsevä tekijä oli paikan geneerisestä luonteesta johtuva sieluttomuus. 
Kukaan ei tiettävästi saanut puukosta.

Lyhyesti:
+ opiskelija-alennuksia
+ valkoinen joulukuusi vihreillä valoilla, luoden illuusion vihreästä kuusesta
+ televisio
- sieluton ketjumesta, R-menun ruokia, ainoa paikka, jossa vessassa siniset valot

Tuira:

 Joku Paikallinen Pubi
Tilastot, faktat, analyysit: 0,4 olut 5€, lonkero ”edullinen” (toim. huom. kukaan ei 
tajunnut rekisteröidä hintaa), ei sinistä valoa

Meidät otettiin täyden mekkalan vallitessa vastaan ikonisessa Oulun Tuirassa, eikä mis-
sään nimessä negatiivisesti. Pubissa oli kunnon karaokeskabat päällä, ja sekä kappalei-
den että laulajien taso oli jopa nautittava. Vanhuuden ja raihnaisuuden romupihan sijaan 
JPP:ssä oltiin vasta nuoruuden kiihdytyskaistalla, ja rempseä meininki tarttui meihinkin. 
Muutamaa vähän kyrpi jonkun kusipään huudellessa töykeyksiä meidän suuntaamme. 
Ei mitään radikaalia kokonaistilanteen huomioon ottaen. Tarvittaessa hyvin vittumaiset 
raatilaisemme päättivät asettaa positiivisen ensivaikutelman viiltävään ja tarvittaessa 
koko ruman totuuden paljastavaan tulikokeeseen: makkaraperuna- eli makkispekkistes-
ti. Grilliruokien ja suomalaisen sielunmaiseman kruununjalokiven maistajaisten jälkeen 
raati oli edelleen tyytyväinen, joskin melko tuiskeessa. Joulukoristeiden puuttuminen 
suututti, ja mukanamme kulkenut Paavi jäi sille tielle. Oli aika lähteä loskaan viimeisiä 
kohteita päin liukastelemaan.
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Lyhyesti:
+ miljöö hyvä, tosin aggressiivisia huutelijoita
+ karaokelaulajat keräävät kehuja
+ vilkas ja viriili kaikkiin muihin tarkasteltuihin pubeihin verrattuna
+ makkispekkis keräsi raadin kehut
- ei joulukoristeita

Tuira: 

Tuisku Pub (kirvesvitsivapaa versio)
Tilastot, faktat, analyysit: olut 5,20€, pieni lonkero 5,20€, ei sinistä valoa

Moni syy Tuiran viehättävyyteen kiteytyy Tuiskuun, missä vallitsee rehellisimmän 
pään suomalainen pubimeininki. Jo monessa liemessä räpeltäneen joukkomme toivot-
ti  tervetulleeksi juuri se aitous ja herkkyys, mikä voi vallita vain vuosikymmenet 
kypsyneessä lähiökapakassa. Sisustus näyttäytyi itsevarmuudessaan jopa eroottiselta, 
eikä sensuelliksi kuvattu karaokelaulu tunnelman autenttisuutta heikentänyt. Se vain 
tekee eron, kun tiedetään, mitä tekee ja miksi tekee. Joka tapauksessa otimme ilon irti 
ilmaisesti biljardista ja kuski ilmaisen kahvin imeskelystä. Kunniaa henkivä palkin-
tokaappi löytyi tästäkin paikasta, mikä ei Prosessikillan standaarin olemassaoloa 
lukuun ottamatta yllättänyt. Vessa haisi visvalle ja ebolalle, ja posliinivaltaistuin toimi 
”rikki”-kyltistä huolimatta. Reeman testaaja ei tässäkään tilanteessa hyväksynyt kädestä 
käteen ruokittuja totuuksia, ja asian todellinen laita selvisi. 

Lyhyesti:
+ lamppujen ympärille tarkkaan mitoitettuja, seksikkääksikin kehuttuja hopeanauhali-
pareita
+ sensuellin eroottista karaokelaulantaa
+ ilmainen bilis, ilmainen kahvi kuskille
+ palkintokaappi, jossa on palkintojen lisäksi Prosessikillan standaari (miksi?)
- vessa haisi valtavan pahalle ja sen ovessa luki ”rikki”, toimi silti moitteetta – harhaan-
johtavaa

Tuira: 

Pub Merikulma
Tilastot, faktat, analyysit: N/A, paitsi että häpeälliset aukioloajat

Tuiran pyhän kolminaisuus ja kauas kolminaisuudesta, sillä wanhan liiton Merikulma 
meni kiinni jo yhdeltä, mikä on lähiöpubille anteeksi antamaton virhe. Paskaa, eikä 
yhtään kunnollista. Raati nousi ruostesämpyläämme kohti viimeistä kohdetta hyvin, 
hyvin janoisena.
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Puolivälinkangas:

Pub Olohuone

Pub Olohuone on todellakin kuin oma olkkari, sillä erolla, että nurkissa pyörii kaljaa 
myyvä aasialainen. Jokaisen huonekalun paikan muistaa vaikka unissaan, ja tietää mitä 
saa. Sopuhintaisia juomia, omia lempparibiisejä YouTubesta ja karaokea. Viimeisten 
nuottien tavoin shottilasit iskeytyivät toistensa perään pöytään osoittaen illan olevan 
ohi. Ristiretkemme kotiutui tietoisina siitä, että rajoja on rikottu pysyvästi. Uhkaavasti 
kuudes aisti takaraivossa kertoo myös, ettei kyseessä suinkaan ollut se viimeinen ristiret-
ki, sillä Oululla on avara- ja kirkaskatseiselle raadillemme vielä tarjolla ennen näkemät-
tömiä kokemuksia. 

Lyhyesti:
+ siniset valot joulukuusessa
+ kuin vanha ystävä, jonka luokse voi aina mennä eikä se koskaan petä
+ vaaleanpunaiseen fleece-huopaan kääriytynyt omistaja
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Lastari + verbalainen = Joni Jäntti Kaijjaanista
Joni Jäntti

Joni Jäntti ei ole vain lastari tai verbalain-
en, vaan hän on vähän molempia. Eng-
lantia hän pääsi opiskelemaan sivuaine-
oikeudella, ja huomasi voivansa liittyä 
myös Verban jäseneksi. Jonia näkyykin 
paljon mellastamassa muiden verbalaisten 
kanssa, ja vain yksi asia on toisin: hänen 
haalarinsa ovat pinkit.  Päätimme Ree-
man toimituksen kanssa kysellä Jonilta 
muutamia kysymyksiä liittyen englannin 
sivuaineopintoihin.

Miksi valitsit englannin sivuaineeksi?
Hain parikin kertaa opiskelemaan englan-
tilaista filologiaa pääaineeksi, mutta lopul-
ta kärsimättömyyteni takia päädyin vara-
vaihtoehtooni, eli varhaiskasvatukseen. 
Tahdoin kuitenkin lohdutuspalkinnoksi 
ottaa englannin sivuaineeksi, joka lopulta 
oli erityisen vaikea homma, sillä kasvatus-
tieteiden tiedekunnan kiintiö kyseiseen 
sivuaineeseen on erittäin pieni. Kielet ovat 
aina olleet sisäisen pilkunnussijani suurin 
rakkaus, joten valitsin siksi englannin. No 
ragrets.

Eroaako kasvatustieteiden opinnot pal-
jon humanistisista tieteistä? 
Sanoisin, että eivät oikeastaan. Asioita 
tarkastellaan eri näkökulmista, mutta 
loppujen lopuksi molemmat tiedekun-

nat ovat melko samasta puusta veistet-
tyjä. Pedakoomisissa käydyt inhokki-
kurssini, eli kasvatustieteen perusopinnot 
ovat melko hyvä esimerkki tästä. En siis 
provosoidu, mikäli joku teekkari sanoo 
minua humanistiksi. 

Mikä on ollut lempikurssisi? 
Ehdottomasti Translating into English. 
Liityin viipeettä KAJ:hin kurssin käytyäni. 
BANAS ja LEE ovat myös erityisen lähellä 
sydäntäni. Ragrets, koska ne ovat jo ohi.

Kivointa englannin opiskelussa? 
Se, että pystyy kehittymään ja vahvis-
tamaan omaa ammattitaitoaan huomat-
tavasti. Suurena plussana on se, että hen-
kilökunta on erittäin osaavaa ja palautetta 
tulee erittäin rakentavasti ja runsaasti. 
Kielenopettajan pätevyys on myös oikein 
kiva lisä.

Terveisiä verbalaisille?
Ootte hyviä beer pongissa ja kyykässä, eli 
mun kahdessa lemppariurheilulajissa, ja 
teillä on humupäädyn paras kulttuuri. Ei-
hän teistä voi olla pitämättä. 6/5
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Gođan daginn! Komđu saell!
Ég heiti Stina og ég menntađir sænsku 
og íslensku ađ Háskóli Íslands.

Heippa tosiaan! Oon Stina ja opiskelen 
tän kevään täällä Islannin yliopistolla 
Reykjavikissa. Saavuin Islantiin jo 
tammikuun alussa, joten lähin Oulus-
ta jo ennen joulua viettelemään pyhät 
muualla. 
Täällä Islannissa mulla on mahollista 
opiskella ruottia, joka mahdollisesti 
tukee opintoja Suomessa. 

Oon valinnut kursseiksi sellaisia kuin 
kielisosiologia (språksociologi), joka 
on vähän samankaltaista kuin socio-
lingvistik Oulun Yliopistolla, mutta 
ehkä hieman eri näkökulmasta ja siinä 
on vähän yleistä kielitiedettäkin mu-
kana, sekä sanasto- ja sananmuodos-
tus (Ordförråd och ordförbildning), 
jossa mietitään miten sanat muo-
dostetaan, miten ne on muodostettu ja 
mitkä asiat vaikuttavat uusien sanojen 

kehittämiseen. 
Oon myös valinnut Islannin kielen peruskurssin, jotta oppisin vähän miten kieltä 
käytetään täällä ja hiukan kielioppia. Kaupassa käydessä osaan jo hoitaa kaiken Islan-
niksi ja välillä yritän käydä lyhyitä keskusteluja islanniksi ihmisten kanssa. Ja pakkohan 
se oli yks historian kurssi valita niin valitsin kurssin joilla keskustellaan ja käydään läpi 
eri pohjoismaisia maita ja miten ne liittyy sen ajan uskontoihin ja uskomuksiin. Tosi 
mielenkiintoinen ja aivan mahtava opettaja! 

Islannissa on paljon paljon nähtävää! Oon ihan fiiliksissä näistä maisemista, kun löytyy 
sekä merta että vuoria. Ollaan kierrelty jo ne tyypilliset turistikohteet ja tällä hetkellä 
suunnitteilla on vähän pitempi vaellus (3-4pv) kattomaan vähän niitä epätyypillisimpiä 
kohteita myöhemmin keväällä. 
Omasta mielestä paras paikka tähän mennessä on ollut Vík, noin 300hengen pieni kylä 
eteläisessä Islannissa. Siellä näkyi musta hiekkaranta, isoja aaltoja ja raikasta meri-ilmaa. 
Jopa kivet oli mahtavia! Sen jälkeen käytiin toisessa mahtavassa paikassa, eli Skógafos-

Terveisiä Islannista!
Vaihtokuulumisia kertoo Stina Huhtela
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silla, joka on aivan ihanan näkönen vesiputous. 
Islanti on mahtava ja ensimmäinen kuukausi on ollut jo lupaava. Sää ei oo mikää 
maailman paras, kun sataa vettä ja lunta vuorotellen ja on liukasta, mutta onneksi sää 
vaihtuu viidentoista minuutin välein.

Jos tullee kysyttävää niin saa kysellä FB:ssä ja jos tuutte käymään niin tuokaa juustoa ja 
ruisleipää!

Sjáumst og bless! 

Kuvat: Ronja V.

Vaihtarit kertovat kokemuksiaan
Veera Asukas, Kuvat: Meeri Salonurmi

Tämän kevään alussa Reema-vastaavat pyysivät anonyymejä Jodel-verbalaisia kyse-
lemään mieltään painaneita asioita vaihdosta. Iloksemme kysymyksiä, ja vastauksia, 
tuli paljon, ja halusimmekin koota tähän lehteen mahdollisimman monta vastausta. 
Kokonaiset vastaukset taas löydät erillisestä vaihtoekstrasta Verban nettisivuilta!

Kysymyksiin vastaavat:
Elina Meskus: vaihdossa Saksassa
Mirjami Oja: vaihdossa Englantissa
Katri Kuosmanen: vaihdossa Uppsalassa
Meeri Salonurmi: vaihdossa ja työharjoittelussa Yhdysvalloissa
Miika Peitso: vaihdossa Saksassa

1. Mikä vaihtoon lähdössä pelotti eniten?
Mirjami: Vaihtoonlähdössä pelotti eniten yksin lähteminen; entä jos en saisi yhtään 
kavereita? (Toki jälkimmäinen osoittautui täysin turhaksi huoleksi.)

Meeri: Lentäminen ja siihen liittyvät virallisuudet passin ja viisumin kanssa hermostutti
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eniten... Myös asuminen amerikkalaisten kämppisten kanssa jännitti, saako hyviä 
kavereita ja miten kurssivalinnat tulee järjestymään, ja ylipäätään monet käytännöt asi-
at, jotka sitten kyllä selvisivät heti orientaatioviikon aikana.

Elina: Eniten pelotti juuri matka tuntemattomaan. En ollut matkustellut aiemmin ja 
nyt piti koko matka hoitaa yksin ja mennä vielä asumaan sinne kauaksi aikaa. En oikein 
tiennyt mitä odottaa, se oli pelottavaa. 

Miika: Se kuumotteli, että löytääkö samanhenkistä seuraa. Ja Itä-Saksa.

2. Mitä tuliaisia toit?
Meeri: Toin magneetteja ja avaimenperiä ja lähetin postikortteja eri kaupungeista, sekä 
kavereille yliopiston logolla varustettuja shottilaseja.

Elina: Toin tuliaisiksi suklaata ja meikkejä. Minulla ei ollut kamalasti ylimääräistä tilaa 
laukuissa enää lähtiessä niin en tuonut paljon.

3. Koitko minkäänlaista kulttuurishokkia mennessä ja/tai palatessa? Miten?
Miika: Mitään ensiromanssia ei ollut, vaan pääsin letkeästi siirtymään kulttuurishokin 
potemiseen, mikä on läsnä saksalaisen yhteiskunnan arkisissa kiemuroissa. Näihin 
lukeutukoon arjen yleinen hektisyys ja erityisesti alkutaipaleen bürokratiavääntö. 
Esimerkiksi jo kaupassakäynti sisältää sen verran paikallisia konventioita, että alkuun 
Edekaan tassuttelu puistatti. Asiakaspalvelumentaliteetti ei ole missään ihan Suomen 
tasoa, joten lukuisissa toimistoissakin voi törmätä ihan suoranaiseen vittuiluun, mikäli 
joku paperi puuttuu. Suomeen palatessa kaikki oli ihanaa, paitsi kotiinpaluutuopin hin-
ta.

Meeri: Mitään hirveää shokkia ei tullut missään vaiheessa, mutta tietyt piirteet amerik-
kalaisessa kulttuurissa jaksoivat ihmetyttää koko vaihdon ajan: kaikki paikalliset  kirjoitti 
nimeni “Merri”, small talk ja tuntemattomien tervehtiminen ja kehuminen, tiukka suh-
tautuminen alkoholiin, elokuviin ei saanut viedä omia eväitä, mutta popparien päälle sai 
valuttaa nestemäistä voita, politiikan ja uskonnon näkyminen arjessa, ulkona syöminen 
oli halvempaa kuin ruuan laittaminen kotona, tippikulttuuri, autolla meneminen, joka 
paikkaan ja siitä johtuva huono julkinen liikenne ja kävelyteiden puuttuminen. Kotiin 
palatessa taas ärsytti, kun ihmiset eivät pitäneetkään ovea auki tai tarjonneet apua mat-
kalaukkuen kanssa taistellessa.

4. Missä vaiheessa opintoja on optimaalisinta käydä vaihdossa?
Elina: Minusta ehkä ainakin kielenopiskelijana optimaalisin aika olisi ollut käydä ennen 
kandin kirjoittamista. Vaihdossa oppii kieltä todella tehokkaasti, mikä olisi helpottanut 
kandin kirjoittamista. Minä kävin vaihdossa vasta viidentenä vuonna, jolloin olin jo kir-
joittanut kandin. 

Katri: Ennen maisteriopintoja, ehdottomasti! Kandivaiheen kursseissa on paljon 
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didaatiksi ennen lähtöäni, joten jouduin valitsemaan paikallisia syventäviä opintoja, jot-
ta ne hyväksiluettaisiin täällä Oulussa. Osaan kursseista minulla ei edes ollut vaadittuja 
esitietotaitoja, ja niistä läpipääseminen olikin työn ja tuskan takana. Vaihdoinkin yhden 
kurssin sen takia.

5. Millainen kuukausibudjetti kannattaa varata Eurooppaan, Aasiaan ja Pohjois-
Amerikkaan?
Miika: Euroopankin sisällä on niin paljon vaihtelua, että kannattaa teoreettinen tai jo 
vahvistunut vuokraosa poistaa kuukausibudjetista ja laskea itselle päiväbudjetti. Mikäli 
päiväbudjetin luvut eivät hivele, niin kannattaa ottaa opintolainaa tai tyhjennellä säästö-
tiliä.

Meeri: Oulun yliopistolla on kahdenvälinen sopimus UNCG:n kanssa, mikä tarkoittaa, 
että ennen lähtöä Oulun yliopistolle maksetaan könttäsumma, joka kattaa lukukausi-
maksun, asumisen asuntolassa ja unlimited meal planin yliopiston ruokalaan sekä esim 
kuntosalin käytön. Näistä ei tarvinnut maksaa siellä ollenkaan, ja korotettu opintotuki ja 
-laina jäi kokonaan vapaa-aikaan ja matkusteluun, ja riitti hyvin. 

6. Onko vaihdossa ainut realistinen asumismuoto solukämppä, vai onko mahdol-
lista asua yksin? Jos joku on asunut yksin, niin miten asunnon haku yms. eteni?
Mirjami: Itse sanoisin, että solu on paras vaihtoehto, koska silloin tutustuu helposti 
ainakin omiin kämppiksiin ja onhan se jo itsessään oma kokemuksensa elää muiden 
vaihtareiden (ja toki myös paikallisten opiskelijoiden) kanssa. Tietenkin yksin asuminen 
onnistuu myös.

Miika: Vaihtopaikassani yksiötkin olivat hyvin edullisia, joten soluasumiselle olisi ollut 
varteenotettava vaihtoehto. Isoissa kaupungeissa vuokrat alkavat valitettavasti olla niin 
ryöstötasoilla, ettei muut kuin solukämppä tai sillan alle ole enää vaihtoehtoja.

Katri: Asuin kahdentoista vaihtarin korridorilla, mikä oli ehkä parasta koko vaih-
dossa. Suosittelen! Jokaisella meistä oli oma kylpyhuone, mutta keittiö ja ruokailutila 
olivat yhteisiä. Yksin asuminen 
on periaatteessa mahdollista, jos 
on valmis maksamaan enem-
män. Asuntotilanne Uppsalassa 
on kuitenkin huono, ja muualta 
kuin yliopiston kautta asunnon 
löytäminen voi olla vaikeaa.

7. Harjoittelu ulkomailla tai 
työskentely vaihdon aikana 
vaihtokohteessa?
Katri: Työskentelin vaihdon 
aikana Smålandin osakunnan 
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pubissa. Osakunnat ovat “the thing” Uppsalassa, joten oli 
itsestään selvää osallistua niiden toimintaan. Töitten kautta 
pääsin myös tutustumaan paremmin paikallisiin opiskelijoi-
hin. Pubissa tai fikalla työskenteleminen ei kuitenkaan takaa 
suuria tienestejä, koska palkka on vain 100 kr per työvuoro.

Meeri: Osallistuin Pestipäivien-tyyliseen yliopiston 
järjestämään student job fair -tapahtumaan, jossa juttelin 
yrityksien edustajille, ja sitä kautta sain itselleni (palkallisen!) 
harjoittelupaikan kevätlukukaudelle. Viisumijuttujen takia 
Yhdysvalloissa vaihtareiden on ehkä vaikea saada oikeita töitä, 
mutta muutamia vaihtareita teki harjoitteluita esim. yliopiston 
kansainvälisten asioiden toimistossa. 

Miika: Ulkomailla tehtävä harjoittelu kannattaa aina, sillä se tuo mukanaan tiiviin 
työyhteisön, relevanttia taitoa ja opintopisteitä. Vaihtoa ei kannata pilata palkkatöissä 
pöhisemässä, sillä sen viehätys tulee luovasta lomailusta ja mahdollisuudesta kehitellä 
itse itselle aikataulu.

8. Miten selvitä vessojen tuottamasta shokista?
Katri: Jos OYY:n vessatempaus aiheutti sydämentykytyksiä, ympäri Ruotsia löytyvät 
unisex-vessat voivat olla sinulle liikaa.

Mirjami: Englannissa piti vain hyväksyä se ettei lämmintä vettä tule; toisesta hanasta 
tulee kylmää ja toisesta todella kylmää vettä. Kyllä se siitä.

9. Miten rahoitit vaihtoon lähdön?
Meeri: Yliopistolta saa apurahan kaukovaihtoon lähtiessä, mutta se ei kata edes 
etukäteen maksettavaa maksua. Onneksi oli kesätyösäästöt ja korotettu opintotuki ja 
opintolaina!

Elina: Olin säästänyt rahaa työskentelemällä opiskelun ohessa Suomessa. Otin myös 
opintolainaa ja sen lisäksi sain korotettua ulkomaan opintotukea. 

10. Millaista on olla vaihdossa, jos kärsii masennuksesta?
Itse lähdin vaihtoon masennuksesta huolimatta. omalla kohdallani vaihto helpotti 
oireita jonkin verran, sillä se antoi tavallaan etäisyyttä kaikkiin arkihuoliin kotimaassa 
ja tietenkin varsinkin vaihdon alkujännitys vei mielen muualle. Toki sielläkin tuli 
toisinaan huonoja kausia ihan niinkuin kotonakin, mutta itse koin vaihtoajan monella 
tapaa helpotukseksi. Apua saa myös kohdemaassa silloin kun sitä tarvitsee. Kannattaa 
tutustua vaihtomaan/-oppilaitoksen tarjoamiin palveluihin jo etukäteen, että jos hätä 
iskee tai tarvitset apua, tiedät mistä sitä hakea. Jos sinulla on lääkitys, sitä saa kohde-
maassa joko kotimaassa saadulla reseptillä tai kun kohdemaassa hakee lausunnon. 
Jokatapauksessa masennus ei missään nimessä estä vaihtoon lähtöä.
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