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Hups!

Viimeksi ilmestyneeseen Talvi-Reemaan (1/2015) oli eksynyt ”muutama” virhe. Lii-
kuntavastaavamme nimi on Annastina, ei Annastiina. Blast from the plast -artikke-
lista oli unohtunut kirjoitajan nimi, Miika Peitso. Myös ristikko oli mahdotonta suo-
rittaa, sillä eräs M-kirjain oli kääntynyt ylösalaisin W-kirjaimeksi. Lisäksi lehti kuhisi 

muita kirjoitusvirheitä. Bongasitko sinä ne kaikki? 

  Sisällysluettelo
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Wappujee! Lukuisten sähköpostien, 
uusien Facebook-eventtien ja yleisen 
hypetyksen perusteella lienee jo aika 
selvää, että wappu on vihdoin täällä. 
Tällä kertaa Reema on omistettu wa-
pulle ja muille tapahtumille, eikä puolta 
lehteä ole varattu hallituksen esittelylle. 
Luvassa siis vähän vanhojen muistelua, 
mutta ennen kaikkea runsaasti infoa 
tapahtumista, vinkkejä vapunviettoon 
sekä ihan vaan konkareiden ohjeita 
siitä, miten wapusta selviää hengissä.

Tänä vuonna wappu on ilahduttavan 
pitkä – ainakin humanisteille, sillä me 
viininjuojat saamme aloittaa wappu-
hulinat jo maanantaina 20.4. Mönt-
ti-piknikin muodossa! Siitä alkaa tiivis 
ja riemukas ajanjakso, joka ainakin toi-
vottavasti on myös unohtumaton. Pidä 
siis tiukasti kiinni muistikuvistasi ja ota 
kaikki irti tästä vajaasta kahdesta vii-
kosta. Luvassa on niin perinteisiä kuin 
uusiakin tapahtumia. Entuudestaan 
tutut isoimmat bileet ovat mukana ku-
vioissa tänäkin vuonna, kuten Kirkko-
venesoudut, BBQ-bileet,  AAAAK sekä 
Uitot. Myös viime vuonna lanseerattu 
Wapun avajaistilaisuus järjestetään tänä 
vuonna, mutta epämääräisen piknikin 
sijaan haalarikansa kuljetetaan HopLo-
piin. Näissä bileissä on oltava mukana!

Uutta tekemistä wapun juhli-
joille tarjoaa myös yhteishuma-
nistinen wappusuunnistus, joka 
järjestetään tiistaina 28.4. Linnanmaan 
ja Kaijonharjun ympäristössä. Tällä ker-
taa fukseja odotetaan rastinpitäjiksi, 

ja kulisseissa suunnistusta nimitetään-
kin kostosuunnitukseksi. Vanhempien 
opiskelijoiden on syytä olla varuillaan!

Isompien tapahtumien rinnalla puolen-
sa pitävät Verban omat tapahtumat. 
Edellisvuosien tapaan ohjelmassa on 
henkilökuntapiknik, saunailta sekä gril-
li-ilta, mutta olemme myös yhdistäneet 
grillaamisen ja piknikin sunnuntaiseksi 
Pallogrillipiknikiksi. Lisäksi alkoholiton-
ta menoa löytyy ompelu- ja peli-illan 
muodossa heti wapun alussa. Laitetaan 
haalarit wappukuntoon porukalla!

Pian wapun jälkeen monet opiskeli-
jat jäävät kesälomalle. Myös Reema 
toimittajineen lomailee — ainakin 
lehden teosta — kesän ajan, joten 
toivotamme kaikille jo nyt oikein ren-
touttavaa kesää! Ladataan akut ensi 
lukuvuotta varten, että saadaan silloin-
kin suoritettua ne 55 noppaa haalari-
merkkiä varten! Kuullaan taas syksyllä 
Syys-Reeman ja Fuksioppaan kautta.

Mutta ensin, se wappu! Hurraa!

With love, Meeri ja Laura

 Pääkirjoitus  
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Puheenjohtajan tervehdys
Verbaisaa vappua kaikille!

Mikä on sellainen tapahtuma, jossa voit ajaa kuusi tuntia Humpauttajalla, sammua 
viiden ihmisen kanssa ruokapöydän alle, kiivetä meille niin rakkaalle Pallolle tai rat-
sastaa rodeota mekaanisella härällä? No, sehän on tietenkin vappu (tahi Wappu, 
aivan miten haluat asian ilmaista), tuo opiskelijoiden kevään kohokohta.

Jo muinaiset roomalaiset viettivät tätä kevään alkamisen suurta juhlaa. Keisari Ver-
bastuksen aikaan suuria riemukarkeloita vietettiin ympäri valtakuntaa, aina Domus 
Teekkariukselta Tullius Limingaukselle pystytetylle pyhän Montiuksen muistomer-
kille asti. Nykyisiin vappumenoihin on sittemmin lisätty ripaus ideologiaa, kun se 
kuulemma on myös työväen juhla. Ja opiskeluhan on meidän opiskelijoiden työn-
tekoa (tähänköhän se syksyinen työtön humanisti on myytti –lausahdus viittasi?), 
joten jokainen meistä voi hyvin mielin vaihtaa vapaalle päiväksi tai pariksi huhtikuun 
lopussa vuoden kestäneen ahkeran uurastuksen jälkeen.

Kuten tästä Reemasta voit lukea, Verba järjestää vappuna monenlaista tapahtumaa 
leppoisista grilli-illoista alkoholittomiin ompeluhetkiin. Ennen kaikkea kehotamme 
kuitenkin koko jäsenistöämme osallistumaan poikkitieteellisyyteen ja käymään mui-
denkin ainejärjestöjen tapahtumissa. Wappua markkinoidaan kovasti teekkareiden 
juhlana, mutta oman kokemukseni mukaan humanistit osaavat ottaa ilon irti aivan 
samalla tavalla. Kannattaa mennä rohkeasti mukaan eri häppeninkeihin ja ennakko-
luulottomasti tutustumaan uusiin ihmisiin.

Vappu myös tarkoittaa sitä, että jälleen on yksi lukuvuosi lopussa. Onnittelut kaikille 
fukseille – tehän selvisitte vuodesta aivan loistavasti! Toivottavasti olette löytäneet 
kesäksi töitä tai muuta tekemistä, sillä syksy tulee pian, ja pääsette näkemään seu-
raavan fuksilauman eksyneenä ja ihmettelemässä, missäs päin se HU106 olikaan… 

Glada vappen,

Kalle Parviainen

Verban puheenjohtaja

Ps. Ja vaikka kesä tuleekin ja Oulu lähes autioituu opiskelijoista, niin verbalaisista 
voi kysellä seuraa esimerkiksi öisille uintiretkille tai grillailemaan Verban talvirenkaat 
(nimenmuutos tulossa!) –Facebook-ryhmästä.
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Wappu 2015
Nyt kalenterit ja värikynät esiin, sillä vuorossa on tietopaketti vapun 
tapahtumista! Tsekkaa missä verbalaiset liikkuvat seuraavan parin vii-
kon ajan ja mitkä tapahtumat sinunkin kannattaa ehdottomasti kolu-
ta läpi. Obs! Reema pidättää oikeudet muutoksiin ja peruutuksiin: ajan-
kohtaiset tiedot on syytä tarkistaa tapahtumien Facebook-eventeistä.

MITÄ: Möntti-Piknik ja humanistien haalarikaste + Humanistit eka-
na-jatkot
MILLOIN: Maanantai 20.4. klo 16 + jatkot klo 18
MISSÄ: Noitavainojen uhrien muistomerkki Möntti (Limingantulli) + 
Teekkaritalo

Humanistien vappu alkaa tänä vuonna hyvissä ajoin! Mönttipiknik on 
erityisesti fukseille tärkeä tapahtuma, sillä siellä vannotaan yhteishu-
manistinen haalarivala sekä palkitaan vuoden fuksi. Muistakaa siis täy-
tellä fuksipasseja! Paikalle ohjaa pyöräkulkue, joten pukeudu haala-
reihin ja lähde mukaan kokemaan yksi humanistien vappuperinteistä. 
Ensimmäistä kertaa piknikin jälkeen päästään viettämään myös jatkoja, 
ja missä olisikaan parempi aloittaa vapun juhlinta kuin Teekkaritalolla.

MITÄ: Ompelu- ja peli-ilta
MILLOIN: Tiistai 21.4. klo 13–16
MISSÄ: OYY:n Olkkari

Jottei meno kävisi liian hurjaksi heti alussa, on hyvä pitää välissä holi-
ton päivä. Tule Olkkariin ompelemaan haalarit vappukuntoon, pelailemaan, ja 
syömään vähän herkkuja – verbamaisen kermaisessa seurassa tietenkin!

MITÄ: Wapun avajaiset + jatkot
MILLOIN: keskiviikko 22.4. klo + jatkot klo 21.30
MISSÄ: HopLop + Tivoli

On aika polkaista juhlat käyntiin ihan kunnolla! Wapun virallinen ava-
jaistapahtuma on nyt ensimmäistä kertaa HopLopissa. Järjestäjinä 
ovat kattokillat, eli Humanistinen Kilta, Oulun Teekkariyhdistys, Fi-



6

nanssi sekä Oulun Luonnontieteilijät. Bileet ovat taatusti ennennäke-
mättömän eeppiset, joten niitä ei kannata jättää välistä! Liput Hop-
Lopiin tulevat myyntiin 14.4. ja niitä riittää 500 nopeimmalle. Jatkoja 
vietetään tutussa ja turvallisessa Tivolissa.

MITÄ: Kirkkovenesoudut + Jälkisoudut
MILLOIN: perjantai 24.4. klo 12 alkaen + jatkot klo 22
MISSÄ: Tuiran uimaranta + Kantis

Perinteisissä vappusouduissa selvitetään, mikä ainejärjestö on ää-
nekkäin ja nopein. Tule kannustamaan Verban joukkue voittoon – tai 
mikset olisi osa soutujoukkuetta itsekin? Ota nopeasti selvää, vieläkö 
soutajia kaivataan! Tuirassa ohjelmassa on myös kyykkää ja mölkkyä. 
Jatkoja eli tuttavallisemmin jälkisoutuja vietetään illalla Kantiksessa.

MITÄ: Wappureivit
MILLOIN: lauantai 25.4. klo 18 alkaen
MISSÄ: SuperPark-areena

Lauantaina reivataan! UV-valoja, valotikkuja, konemusiikkia ja haala-
reita – niistä on kunnon bileet tehty!

MITÄ: Pallogrillipiknik
MILLOIN: sunnuntai 26.4. klo
MISSÄ: Humanistipallo

Vappuun kuuluu olennaisesti piknik, ja mikäs sen parempaa kuin toipua 
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ensimmäisestä vappuviikosta raikkaassa ulkoilmassa nauttien hyvästä 
seurasta ja ruuasta. Tällä kertaa verbalaiset grillaavat Humanistipallolla 
pallogrillillä, joten pyöri paikalle haalareihin lämpimästi pukeutuneena.

MITÄ: BBQ-bileet
MILLOIN: sunnuntai 26.4. klo 14 alkaen
MISSÄ: Teekkaritalo

Verban piknikin jälkeen voi siirtyä Teekkaritalolle lämmittelemään ja 
grillailemaan isommassa mittakaavassa. Ja jälleen kerran näyttämään, 
että kyllä meillä humanisteilla vaan aina on hauskempaa!

MITÄ: Henkilökuntapiknik
MILLOIN: maanantai 27.4. klo
MISSÄ: Pegasuksen takana

Jatketaan samalla piknik-linjalla, ja nyt on aika kutsua myös henkilö-
kunta vapun viettoon. Rentoa yhdessäoloa Verban kuuluisalla pres-
sulla, sounds like a plan!

MITÄ: Poikkitieteelliset haalaribileet
MILLOIN: maanantai 27.4. klo 22
MISSÄ: Tivoli

Lukuvuoden viimeisiä poikkareita vietetään nyt vappuviikolla. Vappu 
on paras aika tehdä poikkitieteellisiä tuttavuuksia, joten lähde haala-
rikansan sekaan joraamaan! Poikkarit ovat tunnetusti yliopiston suo-
situimpia bileitä, joten juhlimiseen on syytä varautua ennakkolipulla.

MITÄ: Päiväkännit
MILLOIN: tiistai 28.4. klo 13–21
MISSÄ: Hevimesta

Tiistai on tapahtumien täyteinen päivä, mutta toisaalta sen voi viettää 
myös yhdessä paikassa edestakaisin ravaamisen sijaan: Hevimestan 
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päiväkänneillä! Kaiken lisäksi Wesibussi kuljettaa janoisia opiskelijoita 
paikalle ilmaiseksi 13–15. 

MITÄ: Wappusuunnistus
MILLOIN: tiistai 28.4. klo 14-18
MISSÄ: Linnanmaa

Humanistien vapputapahtumiin on tullut kaivattu lisäys: nyt päästään 
suunnistamaan! Suunnistuksen rastinpitäjiksi toivotaan erityisesti 
fukseja, ja jokaiselle ainejärjestölle on varattu kolme rastia. Ota no-
peasti yhteyttä suunnistuksen yhteyshenkilöön (viim. 21.4.) ja selvitä, 
vieläkö rastinpitäjiä tarvitaan! Kaikki opiskelijat saavat suunnistaa, jo-
ten kokoa oma joukkueesi 4–6 kaverin kanssa. Joukkueita ei tarvitse 
ilmoittaa ennakkoon, riittää kun saavutte alkamisajankohtana aloitus-
paikalle. Suunnistus tapahtuu Linnanmaan ja Kaijonharjun ympäris-
tössä. Paras joukkue voittakoon!

MITÄ: Saunailta
MILLOIN: tiistai 28.4. klo 17
MISSÄ: Apinatalo

Suunnistuksen jälkeen onkin hyvä jatkaa matkaa Apinatalolle Verban 
perinteiseen wappusaunailtaan. Saunan lämmössä ja hyvässä seuras-
sa voi unohtaa kolean sään ja kerätä voimia vapun loppusuoraa varten!
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MITÄ: AAAAK
MILLOIN: tiistai 28.4. klo 22
MISSÄ: Apollo

Hyvää kannattaa odottaa, sillä AatonAatonAatonApinaKapina-bileet 
ovat vihdoin täällä! Eeppisiä bileitä vietetään tänä vuonna Apollossa. 
Myös näihin bileisiin on hyvä varautua ennakkolipulla, sillä Humppa-
killan ja OLuTin yhteiset pippalot ovat yhdet vapun suosituimmista.

MITÄ: Juomalauluharjoitukset
MILLOIN: keskiviikko 29.4. klo
MISSÄ: Kaupunginteatterin pihamaa

Humanistit kokoontuvat yhdessä harjoittelemaan juomalauluja. Tule 
mukaan avaamaan äänihuulesi!

MITÄ: Kuukautiskierto
MILLOIN: keskiviikko 29.4. klo
MISSÄ: Keskusta

Huhtikuun kuukautiset ovat tällä kertaa kiertävät, sillä baarikierros 
sopii vappuun kuin nenä päähän! Kierroksella käydään läpi keskustan 
baareja yhdessä Kultun kanssa. Kun alkaa tuntua siltä, että on aika 
asettua aloilleen, myös keskiviikkoillalle on omat bileensä...

MITÄ: WaatonAaton bileet
MILLOIN: keskiviikko 29.4. klo 21.30
MISSÄ: Apollo

Nyt viimeistään on aika käydä katsastamassa myös teekkareiden 
meno! Bileet toimivat hyvänä harjoituksena vapun pääpäivää varten, 
ja pippaloissa esiintyy Mighty 44.
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MITÄ: Franzénin lakitus ja vappukulkue
MILLOIN: torstai 30.4. klo 12
MISSÄ: Franzénin puisto

Humanistit aloittavat vappuaaton kokoontumalla Franzénin puistoon 
lakittamaan piispa Franzénin patsaan, ja luvassa on myös Humanisti-
sen Killan puheenjohtajan vappupuhe. Lakituksen jälkeen voi sujuvasti 
liittyä opiskelijoiden muodostamaan vappukulkueeseen, joka kulkee 
ympäri keskustaa. Saavu edustamaan Verban vihreissä haalareissa!

MITÄ: Uitot
MILLOIN: torstai 30.4. klo 14 alkaen
MISSÄ: Åstromin puisto

Vappukulkue päättyy Åstromin eli Ainolan puistoon, jonne parkkeeraa 
myös Verban pressu. Tule skumppapullon kanssa piknikille nautti-
maan lämpimästä ilmapiiristä ja katsomaan, kun teekkarifuksit laske-
vat hyiseen veteen. 

MITÄ: Grilli-ilta
MILLOIN: torstai 30.4. klo 17–23
MISSÄ: Kalervontien grillikatos

Ja taas grillataan! Wappu on hyvä päättää täydellä vatsalla, joten tuo 
kaverisikin mukaan nauttimaan Verban tarjoamista eväistä. Hiljaisuu-
den saapuessa Kaijonharjun pimeään iltaan voi kukin oman jaksami-
sensa mukaan jatkaa wappuhulinoita esimerkiksi keskustan tarjoa-
missa tapahtumissa.

MITÄ: Waaton bileet
MILLOIN: torstai 30.4. klo 20 alkaen
MISSÄ: Tivoli

Jos grillaillessa tulee kylmä, siirry lämmittelemään Tivolin tanssilattial-
le! Ja kun kerran olet jo keskustassa, voit bileiden jälkeen horjua muiden 
juhlijoiden perässä asematunneliin…
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MITÄ: Ashematunnelin örinät
MILLOIN: perjantai 1.5. klo 3.33.33
MISSÄ: Asematunneli

Need I say more? Teekkarit örisevät asematunnelissa wappuyönä.

MUITA TAPAHTUMIA: Teekun wappukonsertti to 23.4. klo 19 Ravinto-
la Caiossa, Ööpisgaala to 23.4. klo 22 Kantiksessa, Teekkareiden wappu-
piknik la 25.4. klo 12 Humanistipäädyn nurmikolla, Teekkareiden wap-
pusitsit ti 28.4. Teekkaritalolla, Teekkareiden tempaukset ja fuksikisat 
ke 29.4. klo 12 Torinrannassa, Teekkareiden lakitus pe 1.5. klo 5 Rau-
halassa, Wappusillis pe 1.5. klo 6 Arkkariosastolla, Shampanjamatinea 
pe 1.5. klo 9 Linnansaaressa, Teekkaritorvien wappukonsertti pe 1.5. 
klo 14 Rotuaarilla, Teekkarien fuksilakkien polttohautaus pe 1.5. klo 18 
Teekkaritalolla
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Päivä Verba Humppakilta Muut
ma 20.4. Mönttipiknit + jat-

kot @Teekkaritalo 
(Humanistit ekana 
-bileet)

ti 21.4. Ompelu- ja peli ilta-
ma @OYY-olkkari

ke 22.4. Vapun avajaiset @
Hoplop 

+ jatkot @Tivoli

to 23.4. Teekun wappukon-
sertti @Caio

Ööpisgaala @Kantis

pe 24.4. Soudut @Tuiran-
ranta

Jälkisoudut @Kantis

la 25.4. Wappureivit @
Superpark

su 26.4. Pallogrillipiknik @
Humanistipallo

BBQ-bileet @Teek-
karitalo

ma 27.4. Henkilökuntapiknik 
@Yliopisto

ti 28.4. Wappusauna @
Apinatalo

Wappusuunnistus 
@Linnanmaa

AAAAK @Apollo

Päiväkännit @Hevi-
mesta

ke 29.4. Kuukautiskierto 
@Keskusta

Juomalauluharjoi-
tukset @Kaupun-
ginkirjasto

Waatonaatonbi-
leet @Apollo

to 30.4. Grilli-ilta @Kaler-
vontien grillikatos

Franzenin lakitus Vappukulkue

Uitot

Waatonbileet @
Tivoli

pe 1.5. Ashematunnelin 
örinät
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H A A L A R I T

A N A N A S M E

S K O P O E R E

S S V A P P U K

U I T O T U S K

S M U N K K I A

D A R R A V N R

P R E S S U A I

Wappuristikko
Ristikkoon on  piiloteetu muutama vappuun liittyvä sana! Löydätkö ne 

kaikki?

VAPPU    HASSU   SIMA

MUNKKI   RUSINA  UITOT

TEEKKARI   PRESSU  ANANAS

HAALARIT   DARRA
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W A P P U W I N K I T !
   Eli miten saat wapusta enemmän irti!

Lippujen osto

Aina kun mahdollista, osta ennakkolip-
pu. Näin varmistat pääsysi haluamiisi 
bileisiin, ja parhaimmassa tapaukses-
sa saatat välttyä jonottamiselta. Usein 
ennakkoliput ovat myös edullisempia! 
Lisäksi kannattaa harkita wappucom-
bon ostamista, jos aikeissasi on kahlata 
läpi useammatkin teekkareiden bileet. 
Comboon kuuluu liput Wappureiveihin 
sekä WaatonAaton ja Waaton bileisiin, 
ja aikaisempina vuosina combon ostajat 
ovat saaneet myös haalarimerkin!

More is more!

Tämä pätee niin pukeutumisessa kuin 
muussakin varustuksessa: liian kanssa 
pärjää aina. Wappuriennoissa voi tulla 
— ja useimmiten varmasti tulee — kyl-
mä, joten haalarien kerrospukeutumis-
mahdollisuus kannattaa hyödyntää. Ei 
ole myöskään pöllömpi idea pitää muka-
naan jotain syötävää ja käteistä. 

VAPu

Verban kuumat huulet, kuinka voin aut-
taa? VAPun eli Verban auttavan puheli-
men toisesta päästä löytyy aina vihreä-
haalarista seuraa ja vastaus ongelmiisi. 
Laita siis ylös wapun ja kenties koko elä-
mäsi tärkein numero: 046 636 9442.

Wesibussi

Jos et ole vielä testannut tätä menope-
liä, on nyt viimeistään sen aika! Wesi-
bussi kuljettaa vapun iloisia juhlijoita 
monena päivänä. Lähdöt tapahtuvat 
Linnanmaalta parittomin tunnein ja kes-
kustasta parillisin tunnein. Wesibussilla 
pääsee suoraan joillekin tapahtuma-
paikoille, ja esimerkiksi Päiväkänneille 
kuljetus on ilmainen! Lisätietoa ja tar-
kemmat aikataulut löytyvät Wesibussin 
Facebook-sivulta sekä Oulun Teekkari-
yhdistyksen nettisivuilta. 

Muista myös

◊Rattoradio taajuudella 91,6 Mhz

◊Arkkitehtikillan humoristinen 
vappulehti Ööpinen (julkaisugaa-
la to 23.4.)

◊Teekkareiden wapputeema eli 
WillinLännenWappu
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GALLUP!
Ketkä osaisivat ottaa wapusta kaiken irti paremmin kuin Verban legendaariset 
Vuoden Fuxit! Nämä pelon sekaista kunnioitusta herättävät, Verbaariosta tu-
tut tyypit vastaasivat Reema-lehden tiukkaakin tiukempiin gallup-kysymyksiin:

1) Mikä on wapun paras meno?

2) Selviytymisvinkkisi (tai muu vinkkisi)
wappuun?

Ville Javanainen, Vuoden Fuxi 2013

1) Vaikea nimetä yksittäistä parasta tapahtumaa, mutta Wesibussia ei kannata jät-
tää kokeilematta. Ja siihen vielä vinkkinä se, että moni muukin haluaa ajelemaan, 
joten mene ajoissa jonottamaan, ettet jää kyydistä.
2) Muista, että loppukeväästä on vielä kylmää ja tuulista. Pukeudu siis lämpimästi 
ulkona, ettet tule kipeäksi ja joudu sen takia sitten lopettamaan hauskanpitoa.

Kalle Parviainen, Vuoden Fuxi 2012

1) Itselleni koko vappu on se paras tapahtuma: saa mennä paikasta ja bileistä toi-
seen lähes kahden viikon ajan aina uusia ihmisiä tavaten. Yksittäistä tapahtumaa en 
pysty nostamaan muiden yläpuolelle, joten kerronkin kaksi: AAAAKki (koska aina-
kin kerran on käytävä baarissa vappuna) ja Verban grilli-ilta Kalervontiellä.
2) Kannattaa pitää järki mukana bileissä — niissä voi olla myös selvin päin — ettei 
tarvitse seuraavana päivänä oksentaa tentissä. Kannattaa myös mennä rohkeasti 
mukaan kaikkeen uuteen.

Maria Vornanen, Vuoden Fuxi 2011

1) Vappu on hyviä menoja täynnä, ja niistä toiseen kannattaa ehdottomasti huraut-
taa Wesibussilla. Omia lemppareitani on kaikki Kaijossa sijaisevat opiskelijariennot, 
kuten verban grilli-ilta ja tietty teekkaritalolla kannattaa käydä kuokkimassa muiden 
ainejärjestöjen bileissä. AAAAK on kuitenkin hyvä syy poistua kotoisasta Kaijosta, 
sillä muiden humanistien seura on aina tervetullutta.
2) Vinkki vitonen: vappuna kiirettä riittää, joten vappuun kannattaa varautua en-
nakkoon hankkimalla hyvät juoma- ja ruokavarat ja tietty laittamalla haalarit vappu-
kuntoon ompelemalla kaikki irralliset haalarimerkit. Kotona tulee vietettyä varsin 
vähän aikaa, joten kaikki tarvittava kannattaa olla mukana ettei vain missaa mitään 
hauskoja menoja.
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Spring awakening
Katsaus Verban kevääseen

Tammikuussa...

... Uusi hallitus aloitti toimikautensa / ... Fuksit saivat haalarinsa/ ... Jorattiin Viherbi-
leissä Sigman ja Syntaksiksen kanssa / ... Kuunneltiin pääministeri Alexander Stubbin 
viisaita sanoja

Helmikuussa...

... Ommeltiin porukalla haalarimerkkejä ja katsottiin Lilo & Stich / ... Iloittiin kuukau-
tisten saapumisesta Puolivälikankaan Olohuoneessa / ... Verba liittyi Instagramiin / 
... Talvi-Reema ilmestyi /... Juhlistettiin ystävänpäivää Tiiman kanssa Kantiksessa / 
... hamstrattiin uusia merkkejä ainejärjestömarkkinoilla / ... vietettiin  laskiaista Syy-
nimaan kukkulalla / ... Hyvästeltiin Ian Morris-Wilson Caiossa / ... Lähdettiin periodi-
tauolle
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Maaliskuussa...

... Palattiin lomalta suoraan kuukautisille Merikulmaan / Edustettiin Helsingissä Ger-
manistipäivillä/ ... Istuttiin kevätkokouksessa / ... Katsottiin uusi animaatioelokuva 
Big Hero 6 

Huhtikuussa...

... Toivotettiin Eric tervetulleeksi / ... Wappu-Reema ilmestyi!

Tulossa tänä keväänä...

... NMES / ... Fuksien wappuinfo / ... Ainejärjestömarkkinat / .. bileet ESN:n 
kanssa / ... Birgitta Tammisen läksiäiset / ... WAPPU!

Muista  seurata Verbaa...

... Facebookissa / ... Instagramissa / ... Sähköpostilistalla / ... Nettisivuilla
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Blast from the past!
#2: Verba begins
kirjoittaja: Miika Peitso

Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Verba ry manifestoitui Oulun yliopistoon 
vuonna 1971. Ennen kuin kukaan innostuu vuosijuhlien järjestämisestä sittenkin 
jo ensi vuonna, asetettiin Verballe ensimmäinen hallitus toimikaudelle 1972, josta 
myös ajanlasku virallisesti tai vähemmän virallisesti alkoi. Ikivanhoista papyruksis-
ta on huomattavissa, että Verba syntyi alusta asti pitämään huolta uusien kielten 
(englanti, saksa, ruotsi) opiskelijoista, ja hallitus nakitti itselleen suurella tarmolla 
tavoitteita laidasta laitaan. Huomattavaa on myös, että Verba kuului silloin Uusien 
Kielten Opiskelijoiden Liittoon UKOL ry:hyn, jonka tehtävänä oli yhteistuumin eri 
yliopistojen uusien kielten opiskelijoiden yhdistysten kanssa turvata kielten koulu-
tuspoliittinen asema. 

Kuten mainittu, asetti silloinen hallitus riman jo 
valmiiksi korkealle työssään kielten opiskelijoita 
kohtaan. Lukuisiin tavoitteisiin kuului mm. ATK- 
kurssin järjestäminen, tutoroinnin organisointi, 
kirjahankintoja opiskelijoille, infotilaisuuksia ja 
tietopaketti (kuvassa). Mainitsemisen arvoista 
on, että tavoitteisiin päästiin! Koulutuspoliittista 
aktiivisuutta Verba osoitti jyrähtämällä tiukkasa-
naisesti latinan kielen poistumisen johdosta. Jo 
silloin otettiin myös riviverbalaisten opiskelun ul-
kopuolisen ilottelun tarve asian vaatimalla tavalla 
huomioon, ja yhdistykselle asetettiin hallituksen 
ulkopuolinen huvitoimikunta, jonka ansioiksi 
jäivät ainakin ”Karkauspäivän karkelot”, Vapun 
esileikittelyt (Teekkaritorvet messissä) ja lukuisat 
diskot.

Diskoista päästään luontevasti 70-luvun opiskelijan arjen vapaa-ajan mahdollisuuk-
siin. Oli vielä pitkä pitkä matka Ravintola Caion burgereihin ja pirtelöihin: opiskeli-
joiden ykköspaikat olivat Reidari Välkkylässä ja Oulun Teekkariyhdistyksen vuonna 
1970 perustama Rattorilupi. Pöytäkirjoista ei ole hankala huomata, että suurin osa 
kokouksista sijoittuu juurikin näihin kahteen paikkaan ja epäilemättä suuret ideat 
virtasivat vapaasti näissä kahdessa opiskelijaelämän kulmakivessä. Kenties voimme 
kiittää paikallisista hanoista lainattua ideavirtaa nykyisen Verban syntymisestä ja ke-
hittymisestä.
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Verban korttipelisäännöt
koonneet: Santtu Isometsä, Juuso Luomajoki, Asta Lyytinen

Jokainen meistä on tottunut pelaamaan korttia omilla säännöillään, ja ne omat 
säännöthän on tietenkin ne ainoat oikeat. Kortinpeluu Verbaariossa muuttuu-
kin usein äänekkääksi väittelyksi, kun tapellaan siitä, kenen sääntöjä noudat-
taa. Tässäpä siis jotain, millä saamme tuotua hieman hiljaisuutta ja harmoniaa 
elämäämme: Verban yhteiset säännöt paskahousuun, ristiseiskaan ja herttaan!

PASKAHOUSU 
(2 tai useampi pelaaja, mielellään ei yli 

5)

Tämä peli aiheuttaa eniten onkel-
mia, koska siitä löytyy niin kau-
hean monta eri versiota. Tässä kak-
si suosituinta, ensimmäinen vähän 
helpompi ja toinen vähän haastavampi 
(ja joidenkin mielestä muka parempi). 

Jaa jokaiselle pelaajalle kolme korttia 
nurin pöydälle, kolme korttia oikeinpäin 
edellisten päälle, ja kolme käsikorttia. 
Ennen ensimmäistä kierrosta jokainen 
pelaaja voi tehdä haluamiaan vaihdok-
sia käsikorttien ja oikeinpäin olleiden 
korttien välillä (varmista siis, että si-
nulla on pelin lopussa hyviä kortteja 
pelattavana. Haluttavia ovat korkeat 
kortit (kuvat+ässät), kympit (kympeil-
lä voi kaataa pinon) ja kakkoset (spe-
siaalikortti, selitetään myöhemmin). 

Koska kolmonen on pienin kortti, se 
aloittaa (tässä kannattaa olla nopea 
ja häikäilemätön ja varmistaa, että si-
nun kolmosesi päätyy pöytään eikä 
jää käteesi haitaksi). Peli etenee myö-
täpäivään, jokainen lyö vuorollaan kä-
destään pinoon jotain väh. yhtä suurta 
kuin päälimäisenä oleva kortti, maalla 
ei ole väliä. Saat lyödä kerralla useam-
mankin samansuuruisen kortin, mutta 

ei ole pakko. Jos mikään käsikorteistasi 
ei käy, voit yrittää kalastaa, eli nostaa 
kortin suoraan pakasta pinon päälle. Jos 
sekään kortti ei käy, nosta pino käteesi. 
Onnea, nyt sinulla on paaaaaljon käsi-
kortteja. Voit myös halutessasi nostaa 
pinon, vaikka voisitkin lyödä jotain. Hyvä 
tietää etenkin lopussa. Kun kaikki käsi-
kortit on pelattu, pelataan kolme pöy-
dällä oikeinpäin ollutta korttia ja niiden 
jälkeen tuurilla kolme nurinpäin ollutta. 
Voittaja on se, joka pääsee ensimmäise-
nä korteistaan eroon. Perusidea on siis 
melko yksinkertainen. Sitten niihin eri 
versioihin joista kaikki ne riidat syntyvät:

Helpot säännöt: Kakkosen voi pela-
ta milloin vain, ja sen päälle saa itse 
jatkaa mitä vain. Pöytään lyötyä kort-
tia ei saa vaihtaa, vaikkei kukaan oli-
si pinoon koskenutkaan. Such fun.  

<3 Se parempi versio <3 : Kakkosen voi 
pelata milloin vain, mutta sen päälle 
jatkaakin seuraava pelaaja (sen pelaa-
minen siis pelastaa sinut vain tavallaan, 
jännittävää, EIKÖ?!!). Pöytään lyödyn 
kortin saa vaihtaa, jos kukaan ei ole 
ehtinyt vielä koskea pinoon. Tämä te-
kee elämästä jännittävää etenkin pelin 
loppupuolella. Pitää olla nopea kuin… 
jokin tosi nopea juttula. Mahtavaa! 
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RISTISEISKA
(väh. 3 pelaajaa, enintään 52)

Verban Ristiseiskassa ei turhaan pistei-
tä lasketa, sillä pelaajien määrä vaih-
tuu lennosta kun luennot alkavat/lop-
puvat, joten on turha odottaa mitään 
ylihienoa pistepeliä. Ehei, Verban Ris-
tiseiska on täysin riisuttu, älyvapaa ja 
erittäin helppo (vähän kuin monet ver-
balaiset vappuna) versio Ristiseiskasta:

Jaa kaikki pakan kortit tasan pelaajien 
kesken. Pelaaja, jolla on ristiseiska kä-
dessään, aloittaa pelin asettamalla sen 
pöytään ja vuoro siirtyy seuraavalle, 
jonka on asetettava pöytään joko jonkin 
muun maan seiska tai ristikutonen. Risti-
seiskassahan jokaisen maan seiska avaa 
kyseisen maan, minkä jälkeen sen ala-
puolelle on mahdollista laittaa kutonen 
ja yläpuolelle kasi. Siinä vaiheessa maa 
on auki ja kortteja voi alkaa laittamaan 
numerojärjestyksessä pöytään, mutta 
ennen kuin molemmat ovat pöydässä, 
ei muita kortteja siitä maasta voi pelata. 
Pelissä on siis tarkoitus päästä omista 
korteistaan eroon ja plussaa on, jos saa 
aiheutettua pahaa mieltä ennen sitä. Ai 
mitenkö se onnistuu? No, pöytäänhän 
ei voi laittaa mitä korttia tahansa, vaan 
kortit on asetettava järjestyksessä.  Ove-
la verbalainen siis välttää kutosten ja ka-
sien laittoa yhtä tiukasti kuin esseiden 
palauttamista! Jos et voi laittaa mitään 
korttia pöytään, joudut nielemään yl-
peytesi ja ottamaan kortin edelliseltä 
pelaajalta. Näillä tiedoilla pärjäät jo mel-
ko pitkälle, ja kuumimmissa väännöis-
sä pelin hienoimmista yksityiskohdista 
voit turvata tähän listaan: ässä on aina 
ykkönen, kutonen aina ensin, ensimmäi-
selläkin kierroksella joudut nostamaan 

ja viimeisenkin kortin saa nostaa.

HERTTA
(4 pelaajaa, tasan!)

Kuka ei muka osaa Herttaa pelata? Jos et, 
häpeä! Hertta on jokaisen Windows-tie-
tokoneen paras ja kenties ainoa peli, jota 
ihmisen kannattaa elämässään pelata!

 

Siinä kortit jaetaan tasan neljän pelaa-
jan kesken, ja he sitten vaihtavat kolme 
korttia toisille pelaajille: ensimmäisellä 
kierroksella vasemmalla istuvalle, seu-
raavalla vastapäätä istuvalle, kolman-
nella oikealle ja neljännellä kierroksel-
la joudut naama irvessä rakastamaan 
jokaista ihanaa korttiasi, sillä et niistä 
eroonkaan pääse. Ristikakkosen saanut 
pelaaja aloittaa pelin lyömällä sen pöy-
tään. Ensimmäinen pöytään lyöty kortti 
määrittää aina mitä maata kierroksella 
pitää pelata, eli ensimmäisellä kerralla 
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on pelattava ristiä, jos sitä löytyy. Jos kysyttyä maata ei kuitenkaan löydy, pelaajalla 
on vapaat kädet lyödä pöytään ihan mitä lystää - paitsi ensimmäisellä kierroksella, 
silloin pistekortit ovat vielä pannassa, too bad! Pistekortteja ovat kaikki hertat plus 
patarouva: jokainen hertta on yhden pisteen arvoinen ja pata-akka tuo 13 pistettä. 
Joka kierroksen lopulla kierroksella pelattavaa maata isoimman kortin lyönyt pelaa-
ja joutuu ottamaan pelatut kortit pöydälle eteensä ja pääsee aloittamaan seuraavan 
kierroksen lyömällä minkä tahansa kortin pöytään. (Hertalla ei kuitenkaan saa aloit-
taa ennen kuin se on avattu [hox. überhieno Herttasanasto!] livauttamalla herttaa 
peliin aiemmalla kierroksella.) Kun kaikki kortit on pelattu, on pisteenlaskun aika. 
Hertassa tavoitteena on päästä itse nollille ja puskea mahdollisimman paljon pistei-
tä muille pelaajille, eli eniten pisteitä ottanut pääsee yleisen pilkan kohteeksi (naura-
minen ja osoittelu sallittua, ellei peräti suositeltavaa) ja vähimmällä selvinnyt joutuu 
toisten pelaajien silmätikuksi ja salaliittojen kohteeksi. Tyhmänrohkea pelaaja saat-
taa haluta kokeilla joskus puhallusta: jos joku onnistuu keräämään joka ikisen piste-
kortin (kaikki hertat + patakuningatar), hän jää nollille ja kaikki muut pelaajat saavat 
26 pistettä. Peliä pelataan yleensä siihen asti, että jokin ennalta sovittu pistemäärä 
menee rikki (kunnon hardcore herttaajat pelaavat sataseen asti!), tai kunnes kaikki 
kyllästyvät siihen, että joku on kiskonut nollaa pistettä viimeisen seitsemän erän ajan.
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Juomapelejä!
Jos Verbaariosta tutut korttipelit tuntuvat liian haastavilta, nappaa 
tästä talteen juomapelien kestosuosikkien ohjeet, ja etkojen viihde-

puoli on hoidossa!

Vesiputous (lähde: juomapelit.com)

Pelin kulku:

Jokainen pelaaja nostaa vuorollaan kortin, ja kortin arvo ja väri määräävät 
tehtävän seuraavasti:

2–6 punainen: Kortin nostanut pelaaja saa määrätä haluamilleen henkilöille yhteen-
sä kortin numeron verran hörppyjä. 

2–6 musta: Kortin nostanut pelaaja juo itse kortin numeron verran.

7–10: Näihin kortteihin pelaajat voivat itse keksiä tehtäviä, joita voivat esimerkiksi 
olla sääntö, luettelo, tarina, maneeri, ”huora”, ”en ole koskaan” -kierros, kysymys-
mestari, kaikki juovat...

Jätkä: Pojat juovat

Akka: Tytöt juovat

Kurko: Vessa-/tupakkakortti: Kortti saadaan pidettäväksi, ja sen saa käyttää koska 
vain. Pelaaja poistuu ringistä, ja peliä jatketaan hänestä välittämättä. Korttia käytet-
täessä pelaaja ei ole juomavelvollinen.

Ässä: Vesiputous

Peli loppuu kun kortit loppuvat. Pelaajat voivat myös keskenään sopia, mistä kortis-
ta tulee mikäkin tehtävä.

Samalla periaatteella voi pelata myös esimerkiksi King’s Cup, jossa Vesiputous-kortti 
korvataan King’s Cup -kortilla. Kolmen ensimmäisen Ässän aikana kaikki kaatavat 
samaan lasiin omia juomiaan, ja viimeisen ässän nostaja joutuu juomaan lasin tyh-
jäksi.
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Beer Pong (lähde: juomapelit.fi)

Valmistelut:

22 Muovituoppia, pingispallo, pitkä pöytä, olutta tai muuta juomaa

Pelin kulku:

Joukkueet yrittävät heittää vuorotellen pingispalloa vastustajien tuoppiin. Jos 
osuu, jonkun vastustajajoukkueesta on juotava tuoppi tyhjäksi ja tuoppi poistetaan 
pelistä, jonka jälkeen vuoro vaihtuu. Jos ei osu, vuoro vain vaihtuu. Kun joukkueella 
on enää 3 tuoppia jäljellä, tuopit järjestetään uudestaan kolmion muotoiseksi. Se 
,kumpi saa ensin kaikki vastustajan tuopit pois pelistä, voittaa pelin.

Muita pelejä:

Pullonpyöritys: Useimmiten Totuus vai Tehtävä -tyylillä

En ole Koskaan/Never Have I Ever...: Voidaan pelata myös variaatiolla ”Uskon ole-
vani ainoa joka on...”

Elokuva-juomapeli: Juodaan aina, kun elokuvassa tapahtuu jotain sille tyypillissä: 
esimerkiksi Twilight-elokuvien aikana juodaan, kun Kristen Stewartin suu on auki

Lautapeli-juomapeli: Yhdistetään vapaavalintainen lautapeli ja liitetään siihen juo-
mapelisääntöjä, esimerkiksi Aliaksesta saa hauskan juomapelin
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