


Reema is back in business, ja käsissänne on huolettoman alkutalven ja 

kiireisen pariviikkoisen tulos. Edellinen Reema ilmestyi muutama vuosi 

sitten, ja kovasta yrityksestä huolimatta vaipui unohduksen 

syövereihin. Uuden hallituksen mukana saapuivat uudet Reema-

vastaavat (eli me, d44) ja lehti päätettiin herättää henkiin. Samalla lehti 

koki sisällöllisen uudistuksen. 

Uuden aikakauden ensimmäisen Reeman teemana on Wappu 2014! 

Seuraavat aukeamat kertovat missä on vapun kovimmat kinkerit, ja 

ennen kaikkea missä Verban tapahtumissa on oltava paikalla. Lehden 

välistä löytyy myös kätevä yhteenveto tapahtumista. Myös Verban 

hallituksen jäsenet tarjoavat vinkkejä vappuun ja paljastavat samalla 

jotakin muutakin itsestään. Olitpa sitten nudisti, anglisti tai 

germanisti… 

 

…RAILAKASTA VAPPUA! 
 

Med vänliga hälsningar/ Best regards / Mit freundlichen Grüßen 

Reema-vastaavat Meeri ja Laura 

  



1 Pääkirjoitus 

2 Sisällysluettelo 

3-8 Hallitus esittäytyy! 

9 Värityskuva 

10-13 Wapun tapahtumia 

14 Yhteenveto Wapun tapahtumista 

15 Värityskuva 

16 Vinkkejä vappuun 

17 Haalarimerkkikilpailu 

18 Vergasmi & Vihree kissa 

  

Palautetta voi lähettää Reema-vastaaville. Jaa myös ideasi syksyllä ilmestyvää 

fuksi-Reemaa varten! 

 

Reema-vastaavat 

Meeri Salonurmi meeri.salonurmi(at)student.oulu.fi 

Laura Salonurmi laura.salonurmi(at)student.oulu.fi 

 

Avustajat: 

Veka Kauhanen, Elina Hämäläinen, Jaakko Hänninen, Jussi Paakkonen, Kalle 

Parviainen, Minna Timonen 



 

Verban hallitus vuodelle 2014 on suuri mutta yhtenäinen poppoo, ja 

mukana on jokaisen kielen edustajia. Mutta keitä me oikein ollaan? 

 

1. Opeta meille vähän englantia/saksaa/ruotsia! 

2. Mikä on lempifoneemisi? 

3. Vinkkejä vappuun? 

 

 
Henri Savilampi, puheenjohtaja 
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 
1. Floccinaucinihilipilification, eli se, että pitää joitain 

asioita tärkeinä tai arvottomina. 

2. Velaarinasaali /ŋ/ 

3. Perinteinen pj-vinkki fukseille: vappu ei ole sprintti vaan 

maraton. 

 

 

Heikki Saastamoinen, varapuheenjohtaja, liikunta- ja fuksivastaava 
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 
1. Don't be a homophonophobe. 

2. Glottaaliklusiili /ʔ/ 

3. Tehtävänänne on juoda kaikkien niiden raskaana olevien naisten  

puolesta jotka joutuvat olemaan absolutisteja 9 kk :’( 

 

Kalle Parviainen, sihteeri ja tiedotusvastaava 
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 
1. In the deepest, calmest hours of the night when you have 

naught but your own company, I hope my image fills you 

with bliss. 

2. Batman. 

3. Crunk ja pakastepitsa käynnistävät päivän kuin päivän. 



Jenni Roivainen, talousvastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Flibbertigibbety 

2. Dorsovelar frikativ /ɧ/ 

3. Nesteytyksen ohella on myös hyvä muistaa syödä! 

 

 

Miika Peitso, tapahtumavastaava 

germaaninen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Treppenwitz = Briljantti argumentti, jonka hoksaa jo 

varsinaisen tilanteen rauettua.  

2. /ə/ "schwa"-vokaali. Paras kaikista. 

3. Kyseiseen ralliin kannattaa varautua hyvästelemällä oma 

koti viikoksi ja syödä kannattaa aina. Lisäksi sinulla tulee 

aina olla hauskempaa kuin teekkarilla. 

 

Jukka Aikio, tapahtumavastaava 

englantilainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Extemporaneousness = Lack of foresight. Sanaa voi 

kerrata herätessään krapulassa tuntemattomassa 

asunnossa. 

2. Foneemien kuningas, /ə/ 

3. Neliveto on toisinaan turvallisin vaihtoehto. 

 

 

 

Julia Autio, tapahtuma- ja kulttuurivastaava 

germaaninen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Hexakosioihexekontahexafobia= luvun 666 totaalista 

säikkymistä 

2. bilabiaalinen frikatiivi /β/. Pärisee! 

3. Ei ole häpeä hävitä juomakisaa, tärkeintä on yrittää 

uudelleen!  



Ville Javanainen, fuksivastaava 

englantilainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. The word "studying" is probably derived from the words 

"students dying". 

2. Bilabiaalinen nasaali /m/.  

3. Vetäkää vettä myös, muuten aamulla koskee ja kovaa. 

 

 

 

Laura Kämäräinen, fuksivastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Låt oss ha smurfsex - knulla tills vi blir blåa! 

2. Glottaaliklusiili /ʔ/. 

3. Krapula on vain kehosta poistuvaa heikkoutta, muistakaa 

se.  

 

 

Asta Lyytinen, kulttuurivastaava 

englantilainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Clinomania= an excessive desire to stay in bed ♥ 

2. ə !!! 

3. When in doubt, build a snowman! 

 

 

 

 

 

Emilia Lehojärvi, kv-vastaava 

englantilainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Ich möchte meine Kugelschreiber in deine 

Arschelestücken. 

2. No svaahan se, /ə/ 

3. Voi ojassakin nukkua. 

 



Elina Hämäläinen, eng-kopo 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Always remember that read and lead rhyme. So do read 

and lead. However, read and lead don't rhyme and neither do 

read and lead. 

2. /ə/, eli universaali miettimisääni. Öööö.... 

3. Liian kanssa pärjää aina. Tämä pätee niin vaatteisiin kuin 

virvokkeisiinkin. Be prepared! 

 

 

Jaakko Hänninen, deu-kopo 

germaaninen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Schnitzelkraut = Pohjois-Saksan kansallisruoka, 

kannattaa tilata ravintolassa jos on niillä seuduin 

liikenteessä. 

2. Soinniton velaarifrikatiivi [x] (koska Sveitsi) 

3. Huominen olkoon huominen, täytyy sietää / Ei sitä estää 

voi joka kestää kolhut ja yrittää 

 

Katri Kuosmanen, sve-kopo 

pohjoismainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Va va de du sa? 

2. sje-ljudet /ɧ/ 

3. Muista minne jätit pyöräsi ja tequila. 

 

 

 

Veka Kauhanen, sopo 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Anatidaephobia = Pelko siitä, että ankka tuijottaa sinua 

jatkuvasti. 

2. Pakko olla /ʊ/, kuulostaa orgasmin/kaatumisen 

feikkaamiselta. 

3. Vappu ei koskaan ala tai lopu! 



Laura Salonurmi, Reema-vastaava 

pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Trevligt att träffas! 

2. Finlandsvenskan tje-lud /ʧ/ on ehdoton lemppari. 

3. Kannattaa muistaaa nukkuakin niin jaksaa paremmin! 

 

 

 

 

Meeri Salonurmi, Reema-vastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Today is a gift, that’s why it’s called the present. 

2. Mukavan pehmeä, bilabiaalinen nasaali /m/ 

3. Muista laittaa yo-lakki kuivumaan kostean vapun 

jälkeen! 

 

 

Minna Timonen, Reema-vastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. A man beast = Miespuolinen vaihtari mikäli kansainvälinen 

vappuseura kiinnostaa 

2. soinnillinen dentaalifrikatiivi /ð/ 

3. Vappu on maratooni eikä sprintti! 

 

 

 

 

Maria Vornanen, vihervastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Laitan tämän oikeaoppisilla lausuntaohjeilla koska 

kaikki eivät ole anglisteja: Tuu tii tu töötituu. 

2. palato-alveolaarinen sibilantti /ʒ/ 

3. Elkää lantratko viinaa kotiviinillä. 

 

 



Kati Mustalintu, toimihenkilö 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Irlantilaiset eivät sano "kaipaan sinua", vaan "Braithim 

uaim thú" - "tunnen poissaolosi". 

2. Breathy-voiced /a  / (koska Cheek!) 

3. Kaiken mitä jaksat kantaa täytenä, jaksat kantaa myös 

tyhjänä. Ylimääräiset muovipussit ovat ehtymätön Pirkka-

niksien avanto, nehän taittuu istuinalustasta roskiksen kautta 

taksikuskin hermoja säästeleväksi matkakaveriksi. Useampi parempi, ei ne sun 

kaveris kuitenkaan tajua ottaa niitä matkaan! Reppuun kannattaa pakata lisäksi 

ylimääräinen pari lämpöisiä (ja puhtaita ja kivanvärisiä) villasukkia: jos omat 

varpaat ei kaipaiskaan extralämpöä huhtikuun yössä, niin niillä voi helposti 

lämmittää kaverin kantturat tai potentiaalisen vappuheilan sydämen. 

 

Hallituksen jäseniin saat helpoiten yhteyttä sähköpostilla, periaatteella 

etunimi.sukunimi(at)student.oulu.fi. Monet hengailevat usein myös 

kiltahuoneemme Verbaarion tiloissa, tule siis rohkeasti nykimään hihasta tai 

tökkimään kylkeen! 

Verba löytyy Facebookista, ja muista myös Verban omat nettisivut verba.fi!  



© 2014 Jaakko Hänninen 



Vappu on jo ihan nurkan takana, joten on aika ottaa kalenterit esiin ja suunnata 

katseet kohti tarjousoluita! Reema-tiimi otti selvää vapun tapahtumista ja poimi 

niistä tärkeimmät, jotta tiedät missä verbalaiset liikkuvat. OBS! Reema pidättää 

oikeuden muutoksiin ja peruutuksiin, tarkista aina aikataulu Verban Facebook-

sivuilta. 

 

MITÄ: Humanistien haalarikaste ja Mönttipiknik 

MILLOIN: tiistai 22.4. klo 16 alkaen 

MISSÄ: Limingantulli, Noitavainojen uhrien muistomerkki (Möntti) 

Erityisesti fukseille tärkeä tapahtuma, jossa vannotaan kaikille humanisteille 

yhteinen haalarivala. Lisäksi ohjelmassa on mm. Verban oma fuksikaste, jota tosi 

fuksi ei jätä väliin! Pukeudu lämpimästi haalareihin ja aloita vappu muiden 

humanistien kanssa!  

 

MITÄ: Vapun avajaistapahtuma 

MILLOIN: keskiviikko 23.4. klo 14 

MISSÄ: Linnasaari 

Humanistinen Kilta, Oulun TeekkariYhdistys sekä OLuT järjestävät yhdessä vapun 

aloitustapahtuman, josta povataan syksyisen Vulcanalian kaltaista menestystä. 

Saavu paikalle ja tutustu muuhun haalarikansaan, sillä nyt viimeistään on aika 

aloittaa vappuhulinat! 

 

MITÄ: Vapun ainejärjestömarkkinat 

MILLOIN: torstai 24.4. klo 10-14 

MISSÄ: Humus 

Puuttuuko kokoelmastasi haalarimerkkejä? Nyt on hyvä tilaisuus korjata tämä, ja 

tuunata haalarisi vappukuntoon. Muista ottaa käteistä mukaan! 

 



MITÄ: Soudut ja jatkosoudut 

MILLOIN: perjantai 25.4. klo 12-17 

MISSÄ: Tuiran uimaranta 

Perinteisissä vappusouduissa selvitetään, mikä ainejärjestö on nopein ja 

äänekkäin. Tule kannustamaan Verban joukkue voittoon – tai mikset olisi osa 

joukkuetta itsekin? Ohjelmassa myös kyykkää ja mölkkyä! Juhlinnat jatkuvat illalla 

Apollossa kello 22 alkaen. 

 

MITÄ: Wappureivit 

MILLOIN: lauantai 26.4. klo 22 

MISSÄ: Apollo 

Lauantai tarjoaa oivan tilaisuuden liittyä mukaan Oulun teekkariyhdistyksen 

järjestämiin reiveihin. Uv-valoja, valotikkuja, konemusiikkia ja haalareita – niistä on 

kunnon pippalot tehty! 

 

MITÄ: Verba<3Kone –wappusitsit 

MILLOIN: sunnuntai 27.4. klo 18 alkaen 

MISSÄ: Teekkaritalo 

Perinteiset Verban ja Konekillan yhteiset vappusitsit järjestetään taas tänä 

vuonna. Vappuna on mukava sitsailla, joten muista ilmoittautua mukaan ja 

pukeudu parhaimpiisi eli haalareihin. Jos et mahdu mukaan sitsien viralliselle 

osuudelle, ei hätää – tule ihmeessä jatkoille! 

 

MITÄ: Päiväkännit 

MILLOIN: maanantai 28.4. klo 13-21 

MISSÄ: Hevimesta 

Baariin pääsee myös päivällä, hurraa! Wesibussi kuljettaa janoisia opiskelijoita 

mestoille ilmaiseksi 13-15. 

 

MITÄ: AAAAK-bileet 

MILLOIN: maanantai 28.4. klo 22 alkaen 

MISSÄ: Tivoli 

Humppakillan ja OluTin eeppiset AatonAatonAatonApinaKapina-bileet osuvat 

tällä kertaa maanantaille, joten lähde kerrankin aloittamaan viikko ryminällä! 



Huhujen mukaan kyseessä on yhdet vapun parhaimmista ja suosituimmista 

bileistä, joten muista ostaa ennakkolippu.  

 

MITÄ: Humanistisen killan juomalauluharjoitukset 

MILLOIN: tiistai 29.4. klo 15 alkaen 

MISSÄ: Kaupunginteatterin takana 

Humanistit kokoontuvat yhdessä harjoittelemaan juomalauluja 

kaupunginteatterin lähettyvillä, ja tänä vuonna mukana ovat myös lääkisläiset. 

Tule mukaan avaamaan äänihuulesi! 

 

MITÄ: Waatonaaton bileet 

MILLOIN: tiistai 29.4. klo 21.30 

MISSÄ: Apollo 

Teekkareiden bileisiin pitää mennä ihan siitäkin syystä, että humanisteilla on aina 

hauskempaa! Pippaloissa esiintyy Waldo’s People.  

 

 

MITÄ: Franzénin lakitus ja vappukulkue 

MILLOIN: keskiviikko 30.4. klo 12 alkaen 

MISSÄ: Franzénin puisto 

Humanistit aloittavat vappuaaton lakittamalla piispa Franzénin patsaan, ja luvassa 

on myös Humanistisen killan puheenjohtajan vappupuhe. Lakituksen jälkeen voi 

sujuvasti liittyä opiskelijoiden muodostamaan vappukulkueeseen. Saavu siis 

paikalle edustamaan Verbaa vihreissä haalareissasi! 

 

 

MITÄ: Teekkareiden uitot 

MILLOIN: keskiviikko 30.4. klo 14 alkaen 

MISSÄ: Åstromin puisto 

Vappukulkueen jälkeen Verban pressu parkkeeraa Åstromin puistoon. Tule 

piknikille nauttimaan lämpimästä ilmapiiristä ja seuraamaan kun teekkarifuksit 

laskevat hyytävään Oulujokeen. Erityishuomio fukseille: muista palauttaa 

fuksipassisi, sillä uittojen aikana palkitaan Verban vuoden fuksi 2014! 

 

 



MITÄ: Verban grilli-ilta 

MILLOIN: keskiviikko 30.4. klo ~17 

MISSÄ: Kalervontien grillikatos 

Vappu on hyvä päättää grillaamalla evästä vihreässä seurassa. Tuo toverisikin 

paikalle! 

 

MITÄ: Waaton bileet 

MILLOIN: keskiviikko 30.4. klo 21 

MISSÄ: Dione 

Jos grillaillessa tulee kylmä, siirry lämmittelemään Dionen tanssilattialle! Ja kun 

kerran olet jo keskustassa, voit bileiden jälkeen horjua muiden juhlijoiden perässä 

asematunneliin… 

 

MITÄ: Ashematunnelin örinät 

MILLOIN: torstai 1.5. klo 3.33.33 

MISSÄ: Asematunneli 

Vapun juhlinta on hyvä päättää kuuntelemalla teekkareiden örinää. Varmasti yksi 

elämäsi ainutlaatuisimmista kokemuksista! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Verban ja Humanistisen killan 
tapahtumat 

Muut tapahtumat 

ti 
22.4. 

Haalarikaste/Mönttipiknik  

ke 
23.4. 

Vapun avajaiset Linnasaaressa  

to 
24.4. 

Ainejärjestömarkkinat Humuksessa Teekkareiden BBQ-bileet Teekkaritalolla 
Funland-vapputapahtuma 
Kaarlenholvissa 
 

pe 
25.4. 

 Vappusoudut Tuirassa, jälkisoudut 
Apollossa 

la 
26.4. 

 Wappureivit Apollossa 

su 
27.4. 

Verba<3Kone -vappusitsit Kotikaupungin lyhyt 
Tiiman ja Atlaksen sunnuntaibileet 
Dionessa 

ma 
28.4. 

AAAAK-bileet Tivolissa Päiväkännit Hevimestassa 
Teekkareiden vappusitsit Teekkaritalolla 

ti 
29.4. 

Juomalauluharjoitukset 
 

Waatonaaton bileet Apollossa 
 

ke 
30.4. 

Franzénin lakitus ja vappukulkue 
Grilli-ilta 

Teekkarien uitot Ainolanpuistossa 
Waatonbileet Dionessa 
 

to 
1.5. 

 Ashematunnelin örinät 



©2014 Jaakko Hänninen  



 

Verban Auttava Puhelin VaPu 

Oletko hukassa? Katosiko kaverisi? Ei hätää! VaPun toisesta päästä löytyy aina 

vihreähaalarista seuraa. VaPuun on avoinna koko vapun ajan. Laita siis ylös 

elämäsi tärkein numero: 046 - 636 9442 

 

Wesibussi eli Linja 69 

Vapun paras menopeli! Vappuna Wesibussissa on 

hillitön ja kuuma meno. Kyytiin kannattaa lähteä ihan 

kokemuksenkin vuoksi! Bussi lähtee aina parittomin 

tunnein yliopistolta ja parillisin tunnein keskustasta. 

Jollei sinulla ole VIP-korttia, varaudu jonottamaan ja 

muista ottaa käteistä mukaan lipunostoa varten! 

Wesibussin tuotto menee hyväntekeväisyyteen.  

Lisätietoja löytyy esimerkiksi Wesibussin facebook-sivulta. 

 

Rattoradio 91,6 Mhz 

Vapun parhaimmat jutut kuulee viime vuonna 

debyyttinsä tehneestä Rattoradiosta! Rattoradio on 

opiskelijoiden tekemä vappuradio oululaisille, jota on 

mahdollista kuunnella myös netistä. Huhu kertoo että 

Rattoradion henkilökunnalta voi myös ansaita 

haalarimerkin… 

 

Wappucombo 

Jos meinaat kahlata useammatkin teekkareiden järjestämät bileet läpi, on syytä 

harkita Wappucombon ostamista. Paketti sisältää liput reiveihin, Waatonaaton ja 

Waaton bileisiin. Hintaa combolla on 23e/25e, mutta bonuksena saat 

haalarimerkin.



 

 

Päästä luovat kykysi valloilleen ja suunnittele Verballe uusi 

haalarimerkki! Näytä piilevät taitosi ja tee itsesi tunnetuksi taiteen 

saralla koko yliopistolle. 

 

 

Lähetä kilpailumerkkisi jollekin toimituksen jäsenistä, tiedot löytyvät 

sisällysluettelon alapuolelta sivulta 2. Otathan huomioon merkin 

toteutettavuuden; yksinkertaisuus on pop! 

 

 

PARAS PALKITAAN! 
 

 

Pystytkö päihittämään nämä supersuositut mestariteokset? 

 

 

  



Verban omat nimikkodrinkit, ainutlaatuiset makuelämykset… 

 

    

  

Ainesosat:     Ainesosat: 

Leijona-viinaa    Viinaa 

Viljami-kotiviiniä    Sinistä likööriä (esim. Bols 

     Blue) 

     Jaffaa tmv. 

Valmistus:     Valmistus:  

Sekoita Leijona-viinaa ja    Sekoita viinaa (n. ½ dl), 

kotiviiniä sopivassa suhteessa.   likööriä ja jaffaa.  

 

Molemmat juomat on nautittava hyvässä seurassa ja kohtuudella.  

OBS! Erityisesti Vergasmin maistaminen saattaa aiheuttaa hallitsemattomia 

kasvonliikkeitä.  

  



 

  © 2014 Verba 


