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  Viime jouluna tiemme eksyi Verban syyskokoukseen. Siellä valittiin uudet 

hallituksen jäsenet, ja blondit viittasivat väärään aikaan. Päätöstä lähteä 

mukaan ei ole kuitenkaan tarvinnut katua kertaakaan – tai ehkä ihan 

vähän silloin, kun auringon noustessa olimme siivoamassa Teekkaritaloa 

Germanistipäivien sitsien jäljiltä, mutta muuten on ollut aikamoisen 

hauskaa! Olemme päässeet seuraamaan mitä kulissien takana tapahtuu 

ja miten bileitä järkätään, ja saaneet oikeasti vaikuttaa opiskelijoille ja 

erityisesti verbalaisille tärkeisiin asioihin. 

Ennen kaikkea olemme kuitenkin saaneet tutustua uusiin ihmisiin. 

Verban hallitus koostuu erilaisista persoonista, ja meille kaikille on 

löytynyt oma tehtävämme. Yksin ei ole tarvinnut panikoida, vaan 

hommat on hoidettu yhdessä. Toivottavasti ensi vuoden hallituksella on 

yhtä huikea meininki! 

Haluamme omasta puolestamme kiittää Verban hallitusta ihanasta 

kuluneesta vuodesta. Tällä porukalla on ollut hyvä suunnitella ja 

toteuttaa, eikä meidän Reema-vauvaa ole hylätty heti kättelyssä. Kiitos, 

että meille on annettu vapaat kädet uudistaa Reema, ja kiitos, että 

olette olleet mukana uudistamassa sitä. Tietysti kiitos muillekin 

verbalaisille ja kaikille, jotka ovat lukeneet meidän ainejärjestön lehteä! 

Tästä jouluisesta Reemasta löytyy vaikka mitä, mutta erityisesti 

hallitushommista kiinnostuneiden ja Robin-fanien kannattaa olla 

tarkkana! 

 

Iloista joulua! God jul! Merry Christmas! Frohe Weihnachten! 

XOXO, 

Reema-vastaavat Laura ja Meeri 

Pääkirjoitus 



 
3 

Sisältö 
 

2  Pääkirjoitus 

3  Sisällysluettelo 

4 Puheenjohtajan tervehdys 

5 Jouluisia juomalauluja 

6-7  Hallituspropaganda 

8-9  Parasta just nyt? 

10  Smaklig måltid! 

11 Verban SExcu 

12-13 Puklatun potan mysteeri 

14-15 Wadap fuxi 

16 Värityskuvia 

17-18 Verbalaisen kevät 

19 Pikkujouluihin! 

  
Joulu-Reema 2014 © Verba Ry 

Päätoimittajat: Laura ja Meeri Salonurmi 

reema@verba.fi 

Kannen kuva: alkuperäinen kuva Sara Nikula 

Avustajat: Sara Nikula, Super-Kalle Parviainen, Miika Peitso, Henri Savilampi 

Suuri kiitos kaikille Reeman tekemisessä mukana olleille! <3 

© Sara Nikula 2014 



 
4 

 

On koittanut jälleen se aika, kun kauniit ruskan värit vaihtuvat korkeisiin hankiin ja nietoksiin. 
Samalla opiskelijan mielikin kääntyy kohti edessä häilyvää joululomaa ja hetken taukoa 
yliopistoelämän kiireistä. Sitä ennen edessä on kuitenkin vielä viimeinen ankara työrupeama, 
kun syksyn kurssit päättyvät tenttien, kotiesseiden ja muiden suoritustapojen saattelemana. 
Vaikka loppuvuoden työntäyteisyys tuleekin uutena monille fukseillemme, saattaa se joskus 
päästä yllättämään vanhemmatkin opiskelijat, kun yhtäkkiä tentit ja palautuspäivät ovatkin 
kaikki samaan aikaan edessä. Vaikka vuoden viimeiset opiskeluviikot saattavatkin tuntua 
tavallista stressaavammilta - tai ehkä juuri sen takia - on tärkeää muistaa ottaa välillä rennosti! 

Kurssien ja lukukauden ohella päätökseensä tulee vuodenvaihteessa myös Verban hallituskausi. 
Kulunut vuoteni puheenjohtajana on ollut kaikin puolin äärimmäisen antoisa. Vaikka tiesin, että 
tehtävä ei ole helppo eikä kevyt, on Verba tänä vuonna onnistunut tärkeimmässä tehtävässään, 
opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisessä. Perinteisiä tapahtumia unohtamatta vuoden aikana 
rakkaan ainejärjestömme toimintaa on kehitetty pitkälti jäseniltämme tulleen palautteen 
mukaisesti. Tästä erityisen hyvänä esimerkkinä ovat esimerkiksi elokuva- ja peli-iltamat, joita 
tullaan varmasti järjestämään enenevissä määrin myös ensi vuonna. 

Ehdottomasti suurin ja työläin Verba-tapahtuma tänä vuonna oli maaliskuussa järjestetyt 
valtakunnalliset Germanistipäivät, jotka kokosivat yhteen lähes 80 saksan kielen ja germaanisen 
filologian opiskelijaa ympäri Suomea. Koko viikonlopun kestävä tapahtuma toi mukanaan 
paljon uusia kavereita ja kontakteja, jotka kaikki ovat tulevia kollegoitamme kieliasiantuntijoina. 
Lisäksi ainejärjestömme hallitustoimijat saivat valtavasti arvokasta kokemusta tapahtuman 
järjestämisestä. Tämä kokemus pääseekin hyötykäyttöön taas ensi vuonna, sillä Verba on 
ottanut tehtäväkseen järjestää syksyllä vastaavantyyppisen tapahtuman pohjoismaisten kielten 
opiskelijoille. Ensi vuoden toiminnan suunnittelu on muutenkin hyvässä vauhdissa, ja edessä on 
jälleen valtava määrä ikimuistoista koettavaa. 

Tältäkään vuodelta Verba-tapahtumat eivät vielä ole loppuneet! Tentteihin pänttäämisen 
lomassa tärkeimpänä edessä on perinteiset pikkujoulut, joiden alkajaisiksi järjestettävässä 
syyskokouksessa valitaan myös yhdistyksen uusi hallitus seuraavalle kalenterivuodelle. Itse 
pikkujouluissa taas on tarjolla monenlaista ohjelmaa ja tietysti saunomismahdollisuus. 
Kannattaapa seurailla edelleenkin aktiivisesti Verban tiedotusta Facebook-sivujen ja Verbapapa-
postituslistan kautta! Ja mikäli juuri sinua kiinnostaa olla mukana ensi vuonna 
hallitustoiminnassa, käväisepä kuulemassa kähmintäsaunassa, millaista Verban hallitustoiminta 
oikeasti on. 

Iltojen pimetessä päivä päivältä aiemmin haluan toivottaa kaikille, niin 
kieltenopiskelijoille kuin oppiaineiden henkilökunnallekin, energiaa ja 
jaksamista vuoden viimeisiin viikkoihin! Vaikka töitä on paljon, ajatus 
lomasta, piparkakuista, joulutortuista ja herkkuja notkuvasta 
joulupöydästä pitävät mielen virkeänä ja tavoitteet kirkkaana mielessä. 

Rentouttavaa joulunaikaa toivottaen, 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
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Jouluisia juomalauluja 
Helan går kaikille! 

 
Varpunen 
jouluaamuna 

(alleviivatuissa kohdissa 

juodaan) 

 

:,: Lumi on jo peittänyt 
kukat laaksosessa, 
järven aalto jäätynyt 
talvipakkasessa. 

Varpunen pienoinen, 
syönyt kesäeinehen, 
järven aalto jäätynyt 
talvipakkasessa. :,: 

 

Oi piip 
( Oi kuusipuu ) 
 

:,: Voi saatana, voi perkele 
Voi jumalauta, vittu. :,: 
 

PORSASTELLEN 
(Porsaita äidin) 

 

Äidin pienet sienet 
ryyppää viinaa, 
pöytäviinaa, jaloviinaa 

Äidin pienet sienet puhuu 
kiinaa, riisiviinaa, hiivaa. 
Sinä ja minä 
Varsinkin minä. 
 

Äidin pienet sienet tulee 
känniin, nojaa nänniin 
kun tulee känniin 

Joitakuita rupee kohta 
pänniin kun nojaa niin, niin, 
ränniin. 
Sinä ja minä 
Ainakin minä. 
 

Äidin pienet sienet tekee 
mutkaa, ilman tutkaa  
kun tulee mutkaan 
Äidin pienet sienet joutuu 
putkaan, kun iskee kynnet 
votkaan. 
Sinä ja minä 
Muutkin kuin sinä. 

 

Äidin pienet tuikut kohta 
sammuu, sali tummuu, 
kuka ammuu 
Mittään ei jäänyt 
kaljakannuun, tuikut 
sammuu, juu juu. 
Sinä ja minä 
Varsinkin minä. 

Kiitoslaulu 
(Joulu on taas, san. bardi-

työryhmä) 

 

:,: Tack ska du ha, tack ska 
du ha,  
nytpä me ollaan rännit :,: 

:,: Merci beaucoup, merci 
beaucoup, 
onpas meillä hyvät 
kännit:,: 
 
:,: Ochen harasho, Ochen 
harasho, 
haluuks että näytän nännit 
:,: 

:,: Thanks very much, 
thanks cery much, 
viinaa kun muhun ängit :,: 

:,: Vielen, vielen Dank, 
Vielen, vielen Dank 
Saunassa koht' 
gangbangit:,: 
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Hallituspropaganda 

 

 

Tässä osiossa on lyhyt tietoisku Verban hallituspesteistä ja niihin kuuluvista 
tehtävistä. Lisää tietoa hallitushommista saa esimerkiksi lukemalla hallituslaisten 
esittelyt Verban kotisivuilta tai etsimällä hallituksen jäsenen käsiinsä ja 
tenttaamalla tiukasti. 
 

Puheenjohtaja 

Puheenjohtaja pitää yhdistyksen langat käsissään ja yrittää orkestroida hallituksen toimia 

kokonaisen vuoden ajan. Piirtää suuret linjat ja on perillä kaikista asioista. 

 

Varapuheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja on pääasiassa nimellinen virka, ja yleensä tämän tittelin haltijalla on myös 

toinen tehtävä. Varapuheenjohtaja johtaa kokouksia mikäli varsinainen puheenjohtaja on 

estynyt. 

 

Talousvastaava 

Talousvastaava hallitsee ainejärjestön taloudellisia asioita. Hän on yhteydessä pankkiin, hoitaa 

laskutusta, ja on selvillä budjetista. 

 

Sihteeri 

Sihteerin tärkein (ja oikeastaan ainut) tehtävä on kirjoittaa pöytäkirjat kokouksista, ja toimittaa 

ne muulle hallitukselle luettavaksi. 

 

Tiedotusvastaava 

Tiedotusvastaava kertoo verbalaisille ja tarvittaessa muillekin ainejärjestöille Verban 

tapahtumista. Bileistä ja muista tiedotellaan niin Verban kotisivuilla, sähköpostilistalla kuin 

Facebookissakin. 

 

Tapahtumavastaava 

Tapahtumavastaavat järjestävät bileitä ja muita häppeninkejä. He ottavat yhteyttä baareihin ja 

muihin ainejärjestöihin ja miettivät, minkälaisia tapahtumia ylipäätään kannattaa järjestää. 

Tapahtumavastaavia on hallituksen kokoonpanosta riippuen kaksi tai kolme. 

Kannattaa huomata, että esimerkiksi lipunmyyntiin ja siivoukseen osallistuu koko hallitus, eikä 

kaikki jää suinkaan tapahtumavastaavien harteille. 

 

Fuksivastaava 

Fuksivastaavien työpanos painottuu syksyyn, jolloin he hoitavat fuksiviikon tapahtumia sekä 

laittavat haalaritilauksen tulille. Tapahtumavastaavien tavoin fuksivastaavia on viime vuodet 

ollut kolme kappaletta, joten hommia ei tarvitse tehdä yksin. 
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Koulutuspoliittiset vastaavat 

Koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot ylläpitävät suhteita oppiaineisiin ja puuttuvat 

tarvittaessa opetuksen epäkohtiin tai kehittävät opetusta entistäkin paremmaksi. Kopoja on 

yhteensä kolme, eli jokaiselle kielelle omansa. 

 

Sosiaalipoliittinen vastaava 

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii verbalaisten hyvinvoinnista. Hän osaa neuvoa 

tarvittaessa esimerkiksi opintotukiasioissa. 

 

Kulttuurivastaava 

Kulttuurivastaava huolehtii ainejärjestön kulttuuritapahtumista. Käytännössä nämä ovat 

(alkoholittomia) kulttuuririentoja, kuten peli-iltoja Humuksessa tai elokuvareissuja. 

 

Liikuntavastaava 

Liikuntavastaava pyörittää Verban viikoittaista liikuntavuoroa, ja tarvittaessa ideoi muutakin 

liikunnallista aktiviteettia. 

 

Reema-vastaavat 

Reema-vastaavat toimittavat käsissäsi olevaa lehteä. Yksin ei tarvitse suinkaan hoitaa kaikkea, 

vaan vierailevia kirjoittajia löytyy niin hallituksesta kuin sen ulkopuoleltakin. 

 

Kansainvälisyysvastaava 

Kv-vastaava hoitaa ainejärjestömme suhteita vaihtareihin ja heistä vastaaviin ainejärjestöihin. 

 

Verbaariovastaava 

Verbaario- eli vihervastaava huolehtii rakkaasta kiltahuoneestamme. 

 

Toimihenkilö 

Toimihenkilöillä hoitavat tarvittaessa heille sovittuja nakkihommia, mutta heillä voi olla myös 

virallinen titteli. 

 

Muista Verban kähmintäsauna maanantaina 17.11. kello 18 Apinatalon kerhohuoneella. 

Tilaisuudessa nykyiset hallituslaiset esittelevät omat pestinsä ja vastailevat kaikenlaisiin 

hallitustoimintaan liittyviin kysymyksiin. Jos hallitustoimintaan on edes pientä kiinnostuksen 

paloa, niin kannattaa tulla paikalle -- ja kannattaa tulla paikalle, vaikkei sitä olisikaan, sillä tämän 

illan jälkeen sellainen voi hyvinkin syttyä! 
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Kukaan ei ole voinut välttyä Robinin 
musiikilta viimeisen parin vuoden aikana, 
sen verran suureksi ilmiöksi tämä teinitähti 
on paisunut. Artistin neljäs levy, 16, 
julkaistiin kuluvan vuoden syyskuussa, vain 
kaksi ja puoli vuotta esikoishitti ”Frontside 
Ollien” jälkeen. Reeman erikoistoimittaja 
tutustui verbalaisten suosikkiartistiksi 
nousseen idolin uusimman levyn sisältöön: 
onko levy parasta just nyt vai onko se vain 
pöytään taas väärällä hetkellä nostettu 
frendikortti? 
 
Levyn suurin ongelma lienee itse artistissa: 
musiikilliset arvot voivat helpostikin hukkua 
artistin rakastamiseen tai vihaamiseen, sen 
kummemmin lätyn sisältöön tutustumatta. 
Teinitytöt kiljuvat jo Robbarin nimen 
nähdessään ja vihaajat tulevat vihaamaan, 
vaikka Robin muuttuisi kirkkoja polttavan 
death metallin esittäjäksi. 
 
Useammankin kuuntelukerran jälkeen 
levystä jää melkoisen monotoninen 
olo: ”Kesärenkaiden” ja ”Parasta just nyt” -
singlelohkaisujen lisäksi levyltä on vaikea 
löytää kohokohtia. Tämä on sekä levyn 
voima että heikkous: sinänsä levy on 
huomattavasti edellisiä pitkäsoittoja 
eheämpi ja yhtenäisempi kokonaisuus, 
mutta toisaalta koko puolituntinen 
kuulostaa kovasti samalta. Pientä vaihtelua 
tuovat edellä mainittu ”Parasta just nyt”, 
jonka voinee luokitella jonkinlaiseksi rapin ja 
dubstebin yhdistelmäksi, rapstepiksi, sekä 
pakollinen hitaampi 
kappale ”Paperilennokki” (joka on muuten 
täysin sama biisi kuin Isac Elliotin ”Paper 
Plane”, vain kieli on vaihtunut). 
 
Lisäksi jokainen piisi on tehty hyvinkin 
samalla muotilla: sävelkulut, säkeistöt ja 
kertosäkeet toistuvat kipaleesta toiseen 

samanlaisina, ja kaikki kappaleet ovat 
tiukasti kolmen minuutin mittaisia. Edes 
levyn päättävä ”Huudan sun nimee” ei 
muuta kaavaa, vaikka biisissä olisi selkeästi 
aineksia olla kunnollinen levyn lopetusraita: 
loppuun vain kaksi minuuttia lisää 
kitarasooloilua niin kyseessä olisi hieno 
päätös albumille. Pientä vaihtelua 
kappaleisiin tuovat ajoittaiset räppikohdat, 
mutta epälaulaminen on ollut niin 
olennainen osa Robinin tuotantoa 
jo ”Puuttuvasta palasesta” lähtien, että 
siihen ei edes tule enää kiinnitettyä sen 
suuremmin huomiota. Hyvänä puolena 
mainittakoon, että nyt myös Robin itse 
uskaltaa räpäyttää, eikä jätä hommaa täysin 
vierailevien artistien varaan. Kappaleitten 
kirjoittajia löytyy levyltä yhteensä 22 
henkilön verran, ja mukana on melkoinen 
kattaus suomalaista pop-musiikkia 2000-
luvulla tehneitä henkilöitä – jos olet 
kuunnellut radiota, olet kuullut heidän 
kappaleitaan. Maki Kolehmaista ei sentään 
ole kaivettu naftaliinista. Vaikka levy ei 
rönsyilekään Boom Kahin kaltaiseksi 
sillisalaatiksi, voisi henkilökunnasta sahata 
huoletta puolet pois laadun sen 
kummemmin kärsimättä. 
 
Sanoitukset ovat parantuneet hieman 
edellisistä levyistä, eikä ”Tilttaamaan”-biisin 
kaltaisia verbaalisia huteja levyltä juuri 
löydy. Aiheet jatkavat varsin loogisesti 
aiempien levyjen teemoja, joskin koko levyn 
läpi laulujen kertojasta tulee hieman 
ylimielinen ja vainoava fiilis: hän on sopivasti 
tarjolla oleva olkapää ihastuksen kohteen 
nykyisen suhteen karahtaessa kiville, hän 
lupaa tulla pelastamaan elämän potkiessa 
päähän, ja tyrkyttää kovasti omaa 
seuraansa muiden mielipiteistä 
välittämättä. Varsinkin levyn kahden 
viimeisen kappaleen sanoitukset ovat 
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kaikkea muuta kuin romanttisia, kun niitä 
hetken aikaa miettii: unohda laittaa 4G 
päälle hetkeksi, ja Robin kömpii yön 
pimeydessä ikkunasta sisään. 
 
”Ja vaikket sä aina nää / mä olen aina 
tääl” ”Mä tuun sun luo viel tänään / vaikka 
kaikki kieltää, turhaks' tätä väittää / aion 
nähdä sut tänään / vaikka kaikki säätää ja 
sanoo tää on väärää” 
 
Muuten lyriikat heijastelevat artistin ja 
fanikunnan pienoista ikääntymistä: 
lapsuuden ja nuoruuden ensimmäiset 
ihastukset on nyt koettu, ja kappaleissa 
alkaa olemaan pienoista raadollisuutta. 
Elämä ei ole pelkkää ruusuilla tanssimista, 
vaan välillä eteen tulee myös vaikeuksia ja 
draamaa, ja se uusi ihastus saattaakin olla jo 
varattu. Positiivisena puolena Robin itse on 
entistä enemmän tekemässä ja 
sanoittamassa kappaleita, eikä vain 
hoitamassa levy-yhtiön hänelle määräämää 
osaa. 
 
Robinin äänenmurros alkaa olemaan 
takanapäin, ja se myös kuuluu levyltä. 
Jokaisen taidottoman artistin 
suosikkityökalua eli autotunea on käytetty 

vähemmän, ja matiasmaiset autotunetetut 
jonneilut ovat taaksejäänyttä elämää 
Robinin komean nuoren miesäänen 
päästessä oikeuksiinsa. Toki myös 
enkelikuoromaista laulantaa löytyy 
muutamalta levyn hitaalta kappaleelta – 
onko Robbarista tulossa Suomen Freddie 
Mercury, kun äänialaa tuntuu löytyvän 
laidasta laitaan? 
 
16-levyn kohdalla voidaan puhua 
jonkinlaisesta myöhästyneestä kolmannen 
levyn syndroomasta: yleensähän artistin 
kaksi ensimmäistä levyä ovat hyvin 
samanlaisia, ja kolmas levy hakee uutta 
suuntaa. Robinin suhteen Koodi ja Chillaa 
olivat niin samanlaisia levyjä, että ne jopa 
julkaistiinkin yhtenä pakettina, joten Boom 
Kahia voidaan pitää perustellusti vasta 
jonkinlaisena toisena levynä. 
”Ihan sama vaikka mokaa,” julistaa levyn 
avausraita. Mikään moka 16 ei ole, mutta 
jonkinlainen hutilaukaus kuitenkin – 
potentiaalia olisi parempaankin. 
Tällaisenaan 32 minuuttinen tuntuu lähinnä 
hieman turhan nopeasti kehitetyltä 
rahastukselta, joskin erittäin toimivalta 
sellaiselta.

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Reema antaa levylle epätäydellisen Frontside Ollien. 
 

Kalle Parviainen 
Toimittaja on kuunnellut musiikkia kriittisesti jo 80-luvulta lähtien. 
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Hiukooko? Jääkaapissa ei ole muuta kuin himmeä valo? Kukkarossa vain Matti? 

 Ei hätää! Kermaiset verbalaiset toverisi jakavat parhaat kulinaristiset vinkkinsä 

siitä, miten teet helppoa, nopeaa ja edullista, mutta ennen kaikkea maistuvaa 

opiskelijaruokaa! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Laura Kämäräinen 

Makaronilaatikko, myös 

kasvisversio soijalla. Siihen pitää 

laittaa paljon juustoa, ja myös 

kesäkurpitsa sopii. Keksien sijaan 

voi herkutella pipareilla! Paljon 

halvempaa. 

 

Kalle Parviainen 

Kasvissosekeitto. 

Koskenlaskijatuorejuustolla 

siihen saa makua, sitä pitää 

laittaa paljon. Mausteita pitää 

laittaa reilusti! 

 

Juuso Luomajoki 

Makaronia ja soijasuikaleita. Myös 

lisäämällä tomaattia siitä tulee hyvää, 

ja paljon mausteita soijaan. Lisäksi se 

on hullun halpaa! 
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Verban perinteinen Syysexcursio järjestettiin 17.-19.10. Ristironkkelin 
leirikeskuksessa, Siikalatvalla. Palataan viikonlopun tapahtumiin veikeän excu-laulun 
avulla! 

Verban SExcu 
(Pohjolan pidot säv. J. Vainio, san. Miika Peitso) 

 

Kello iski kahden, oli viimein lähdön hetki 
Verban syysexcu koitti, se vuoden huikein 
retki 
viherkansa kantamuksineen Verbaariosta 
rehki 
Jack Charter meidät nyt paratiisiin vie 
 

Bussi täyttyi väestä, siellä oli tunnelmaa 
ensimetreil olutpullon sihinä kosahtaa 
boomboxistakin Robin luontevasti kajahtaa 
ei epäilystäkään, täst illast tulee eeppinen 
 

:,:Siellä skoolattiin 
siellä rötväiltiin 

jo alkoi Oulu jäädä kauas niin:,: 
 

Sharter kaarsi pihaan, alkoi meno levoton 
parhaat huoneet tovereille löydettävä on 
ruuat täytyi kaappiin saada, siinä tehtävä 
mahdoton 
kun alkumaljakin jo kädessä syyhysi 
 

Juomapelit silmänräpäyksessä viriteltiin 
verban väki vaivatta näin pääsi tunnelmiin 
jo pieni fuksikin parastansa pistää niin 
sauna myös viimein tulille iskettiin 
 

:,:siellä juotiin 
siellä saunottiin 

aamuun asti svengi ylsi taivaisiin:,: 
 

Toisen päivän aamunkoitto Ristironkkeliin iski 

Verbahan ei koomaile, jo pöydät täytti viski 
Varhain grillasi ja rellesti se tosi humanisti 
Sankar'tarinat tänään syntyvät 
 

Ilta laski Ronkkeliin, oli meno kuin sirkuksessa 
ei vastaavaa todistaa voi edes Georgie 
Shoressa 
vesi loppui alkuunsa, fuksi tuumaa 
humalassa: 
kahta kovempaa jos nyt absinttia juon 
 

:,:Siellä juotiin 
siellä saunottiin 

yön pimeässä saunakin häpäistiin:,: 
 

Lähtöpäivä Siikalatvan korpeen saapuu 
yön kulku hämärä ja seinät päälle kaatuu 
pienet käärmeet luikertaa ja joka paikkaan 
sattuu 
PJ:kin ruoskii paikkoja siivoomaan 
 

Bussi tuli, kulki Ouluun via Dolorosa 
kärsimysten tiellä pidä Charter meistä huolta 
onneksi excu on vain kerran vuodessa 
kuka vittu sinne pottaan päätti oksentaa? 
 

Siellä vapistiin 
liskoja torjuttiin 

kotisohva tuntui hyvältä niin 
Vielä juotiin 

vielä naurettiin 
vanha Verba halusi takaisin
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Oli synkkä ja myrskyinen yö ja Verban vihreä väki oli vaeltanut perinteiselle virkistävälle 

syysexculle Ristironkkelin leirikeskukseen. Joukkueenvahvuinen joukkio oli nautiskellut 

väkijuomia jo alkuiltapäivästä lähtien, ja tunnelma olikin hyvin nopeasti erittäin hilpeä. Pimeän 

laskeuduttua paljastui kuitenkin karmaisevan hirveä rikos: joku oli tehnyt epämääräisen 

näköiset tarpeensa leirikeskuksen hyvää hyvyyttään meille tarjoamaan lasten pottaan! Pitkästä 

tutkiskelusta huolimatta potan sisällön laatua ei saatu koskaan selville: oliko se hyvin löysää 

ripulia, kunnon kokkareista oksennusta, vai erittäin kummallista virtsaa? Toisena yönä mysteeri 

mutkistui entisestään, sillä pottaan oli ilmestynyt kummallisen näköinen musta esine. Vasta 

lähtöaamuna tämän esineen laatu selvisi: se oli metsästä poimittu suuri sieni! 

 

Reeman toimitus pyytääkin nyt lukijoiltaan apua tämän ainejärjestöämme järisyttäneen 

tapauksen selvittämisessä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Epäilty 1: Viljami (nimi muutettu) 

Viljami vältteli alkomahoolin nauttimista koko reissun ajan. 

Pottaepisodin tapahtuma-ajaksi epäiltynä kellonaikana hän 

lisäksi oli saunassa laulamassa karaokea usean henkilön kanssa. 

Hän kuitenkin poistui saunasta nauttimaan vilvoittavasta 

vedestä epäilyttävän pitkäksi aikaa. 

Epäilty 2: Anna (nimi muutettu) 

Toinen epäilty riipaisi aika kovan kännin ja häipyi erittäin 

hiljaisena paikalta jo lauantaiaamuna ennen muiden 

heräämistä, välttyen täten täysin Ristironkkelin siivoamiselta. 

Oliko kyseessä härski pako rikospaikalta vaiko vain 

siivousvastuun pakoilu? 
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Tiedätkö Sinä, kuka täytti potan? Kerro vastauksesi Reeman toimittajille 

reema@verba.fi. Parhaimmasta ja luovimmasta vastauksesta annetaan palkinto! 

 

 

 

 

 

 

 

Epäilty 3: Kaljami (nimi muutettu) 

Tämä vanhempi opiskelija käyttäytyi hyvin epäilyttävästi 

kadoten molempina iltoina pitkäksi aikaa pois yhteistiloista. 

Lisäksi eräs salapoliisi tiesi selvittää, että tämä herra on 

ilmeisen allerginen sienille: olisiko sienen lisääminen ”keittoon” 

ollut etukäteen suunniteltu viharikos? Entä syyllistyikö sama 

herra myös ehkäisyvälineiden heittämiseen järven jäälle? 

Epäilty 4: Elsa (nimi muutettu) 

Oli sitä mieltä, että antaa pottaepisodin jäädä taakse vaan. 

Järvitalonjärven jää myös oheni merkittävästi viikonlopun 

aikana, ja perjantaiyön aikana satoi lunta. Normaaleja 

luonnonilmiöitä vai salaliitto Verbaa vastaan? 

Epäilty 5: Almi (nimi muutettu) 

Tämä fuksi päätti vetää ensimmäistä kertaa elämässään 

kunnolla viinaa, olihan ympärillä joukko kokeneita alkoholisteja, 

jotka tulisivat pitämään hyvää huolta jos keiton ottaminen 

menisi yli. Ja sehän meni: fuksiparan pää ei oikein kestänyt 

väkijuomia vatsasta puhumattakaan (hyvää harjoittelua vappua 

varten, toim. huom.), ja hänet nähtiin oksentelemassa useaan 

otteeseen molempina iltoina. 
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 Wadap Fuxi 
Nappasimme Verbaariossa pahaa aavistamattoman fuksanderin haastatteluun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moi Henna! Mikä pössis? 
Ei pöllömpi pössis. 
 
Miten on syksy mennyt? 
Kiireisesti ja vähällä ruualla. 
 
Mikä on fiilis opiskeluista? 
Yllättävän aikaa vievää mutta ei kuitenkaan ylitsepääsemätöntä. 
 
Oletko käynyt Verban tai muiden tahojen järjestämissä tapahtumissa? 
Olen, esimerkiksi kuokkimassa Tiiman saunaillassa, luokkakaverin sitseillä ja 
Verban exculla. 
 
Kerro joku hauska juttu, joka voi tapahtua vain fuksille. 
Olen ollut liian kiltisti. 
 
Oletko muistanut täyttää fuksipassia ja kerätä fuksipisteitä? 
Se on hukkunut johonkin… 
 

Nimi: Henna Nivakoski 

Pääaine: englantilainen filologia  

(aineenopettajalinja) 

Kotipaikka: Oulu 

Motto: Vitutuksen suhde on vakio 

Lempijuoma: Mate-hauduke 
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Syksyn tähän asti paras… 
 
ravintola?   Aularavintola. 
kurssi?  Yllätyin yleisen kielitieteestä että miten kiinnostavaa se on. 
bileet?  Tylypahka-sitsit joihin en edes pääse. 
paikka yliopistolla?  Verbaario, ehdottomasti. Siellä on huonoimmat 

keskustelut.  
 
 
Vielä viimeiset sanat haastattelun lopuksi? 
Voi kun tietäisitte mitä muiden ainejärjestöjen huoneissa on! 

 

  

© Sara Nikula 2014 
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Värityskuvia! 
Kuvat: Sara Nikula 
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Verbalaisen kevät 
 

Vaikka jouluunkin on vielä tovi aikaa, niin montaa fuksia on askarruttanut kovasti kevään 

ohjelma: miten sitä oikein pärjää uuden vuoden jälkeen, kun kursseja on niin hirveästi, mutta 

tanssijalka vipattaa levottomana ja opiskelijatovereita haluaisi nähdä muuallakin kuin vain 

Verbaariossa ja luennoilla. Ei hätää, tässä lyhyt tiivistelmä keväällä perinteisesti järjestettävistä 

erinäisistä tapahtumista. Päivämäärät ovat tietenkin vielä auki! 

 

Viherbileet: Nämä tammikuun lopulla Teekkaritalolla järjestettävät pippalot ovat fukseille 

ensimmäinen mahdollisuus bilettää haalareissa! Joku vanhempi opiskelija voi kirota, että eihän 

niitä fukseja enää erota sitten vanhemmista opiskelijoista… Viherbileiden nimi tulee tietenkin 

kolmen vihreän ainejärjestön (Verban, Sigman ja Syntaksiksen) haalareiden väreistä. 

 

Valentine’s-bileet: Verban yhdessä Tiiman kanssa järjestämät ystävänpäiväpippalot Kaarlessa. 

Perinteiset baaribileet; mukana yleensä parinetsintää tai muuta teemaan sopivaa ohjelmaa. 

 

Yleiskokous: Verba ry:n sääntömääräinen yleiskokous järjestetään maaliskuun aikana.  

 

Maaliskuussa on myös perioditauko, jota niin ikään hiihtolomaksi kutsutaan. 

 

Vappu: Verbalaisia voi vappuna (tai wappuna, kuten kirjoitusasu 

tuntuu vakiintuneen) bongata niin ainejärjestömme omista kuin 

Humanistisen Killankin tapahtumista, puhumattakaan lukuisista 

isommista häppeningeistä. Vappu kestää noin yhdeksän päivää 

alkaen hieman huhtikuun puolen välin jälkeen ja päättyen itse 

vappupäivään. Yleensä kielenopiskelijan vappuriennot alkavat 

humanistien yhteisellä haalarikasteella ja Mönttipiknikillä Möntillä 

Limingantullissa. Tänä vappuna saatetaan myös järjestää suuri 

vapun avajaistapahtuma, eli ”keväinen Vulcanalia”, joka kokoaa 

yhteen koko opiskelijaväen. Vappuun kuuluu myös oleellisena 

osana mm. ainejärjestömarkkinat Humuksessa, Verba-Kone –vappusitsit Teekkaritalolla, 

päiväkännit Hevimestassa ja AAAAAK-bileet (montakohan a-kirjainta näissä on tänä vuonna?) 

ah-niin-ihanassa Tivolissa. Liikuntaakaan ei ole vappuna unohdettu Verban joukkueen 

kilpaillessa kirkkovenesouduissa muita ainejärjestöjä vastaan. Lisäksi Verba järjestää mm. 

vappusaunaa ja henkilökuntapiknikkiä, joista jälkimmäinen on erinomainen mahdollisuus 

muistella mennyttä lukuvuotta oppiaineiden henkilökunnan kanssa. Itse vappuaattona 

Humanistinen Kilta lakittaa Franzenin patsaan, ja humanistit menevät katsomaan teekkareiden 

uintitouhuja Oulun keskustan valtaavan vappukulkueen jälkeen. Vappu huipentuu hyvässä 

seurassa grillailuun Verban jo perinteeksi muodostuneessa grilli-illassa. Uskalikot voivat myös 
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osallistua Ashematunnelin örinöihin, jotka pidetään 1.5. klo 3:33.33 rautatieaseman 

asematunnelissa – eräs verbalainen on kommentoinut tähän tapahtumaan osallistumista 

elämänsä kolmanneksi suurimmaksi virheeksi! 

 

Vapun jälkeen ainejärjestötoiminta rauhoittuu yllättäen, mutta ei suinkaan lopu kokonaan. 

Verban Facebook-ryhmässä voi huudella seuraa vaikka uimaan tai grillailemaan. Mikäli jotain 

suurta ja järisyttävää tapahtuu (Robin tulee Ouluun), Verba on tietenkin kärppänä paikalla ja 

tiedottamassa asioista jäsenilleen. 

 

Lisäksi kuukautiset, eli illanistujaiset jossain ennen kokemattomassa lähiökuppilassa pyörivät 

säännöllisen epäsäännöllisesti. Viime vuoden maaliskuussa pidimme lisäksi ensimmäistä kertaa 

pääsiäisbileet Kaarlessa; aika näyttää, tuleeko niistä perinne. Lisäksi ex tempore tapahtumia 

saattaa olla luvassa, kuten Saint Patrick’s Dayn juhlimista päivän 

varoitusajalla. 

 

Alkoholittomia tapahtumia pyritään järjestämään syksyn tapaan noin 

kerran kuukaudessa esimerkiksi peli- ja leffailtojen muodossa. Viime 

vuonna pidimme muun muassa kevätkokouksen jälkeen leffaillan sekä 

huhtikuussa pienimuotoiset kirjamarkkinat Humuksessa, jossa verbalaiset 

ja muutkin saivat vapaasti antaa pois tarpeettomina pitämiään 

kirjallisuuden klassikkoja. 

 

Lisäksi mikään ei tietenkään estä teitä osallistumasta muiden ainejärjestöjen ja kiltojen 

tapahtumiin: päinvastoin, suosittelemme lämpimästi harrastamaan poikkitieteellisyyttä ja 

osallistumaan esimerkiksi laskiaisena teekkareiden mäenlaskutapahtumaan tai lähtemään 

englanninopiskelijoiden vuosittaiseen NMES-tapaamiseen. 

 

 

 

Erittäin hienoa kevättä toivoo koko Verban hallitus! 
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