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Pääkirjoitus 
 

Uusi vuosi, ja Reema on täällä taas! Lehdestä on tullut meille niin rakas, ettemme voineet 

luopua pestistämme vaan päätimme jatkaa Reema-vastaavina tänäkin vuonna Verban 

hallituksessa. Tunnustaaksemme rakkautta päätimme omistaa vuoden ensimmäisen lehden 

ystävänpäiväteemalle. Löydät siis paljon sydämiä, mutta myös painavaa asiaa. 

Uusi vuosi tuo mukanaan myös uutta verta hallitukseen. Tämän vuoden hallitus on suuri, mutta 

joukossa on tunnetusti hauskempaa ja tyhmyys tiivistyy! Esittelemme uuden hallituksen 

muutaman kivan kysymyksen ja kuvan avulla. Opettele siis uudet naamat, jotta tiedät, keneltä 

kysyä neuvoa tai keneltä löytyy lohduttava olkapää. 

Lisäksi muistelemme alkuvuoden parhaimpia pippaloita eli Viherbileitä, palaamme pääministeri 

Alexander Stubbin vierailuun, esittelemme uuden maukkaan reseptin sekä kerromme kevään 

tapahtumista. Myös kauan odotettu Verban historiikin ensimmäinen osa on vihdoin täällä! Blast 

from the past –juttusarjan aloittaa katsaus Snellmanian tuhoon, ja mukana on myös kulttuuria 

90-luvulta. Lisäksi yksi Verban alumneista esittäytyy. Alumni-Anttia lainataksemme, ex-

verbalaisia löytyy vaikka mistä, ja toivottavasti alumnipalsta saa jatkoa tulevissa Reemoissa. 

 

Toivotamme kaikille oikein rakkaudentäyteistä helmikuuta! Oiva tilaisuus löytää halikaveri on 

esimerkiksi Verban ja Tiiman yhteiset ystävänpäiväbileet. Talvi voi olla pitkä ja synkkä, mutta 

tunnelin päässä näkyy jo valoa ja kevät on pian 

täällä! Vappua odotellessa… 

 

Kaikella rakkaudella, 

Meeri ja Laura  
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  Hyvää alkanutta vuotta rakas vihreä väki!    

 

Enpä olisi uskonut syksyllä 2012 opintoja aloitellessani, että pääsisin joskus kirjoittamaan 

tällaista tekstiä. Ensinnäkin, koko Reema oli epämääräisen mittaiseksi venyneellä tauolla ja siitä 

muistuttivat vain Verbaariossa satunnaisesti näkyneet lehtiset, ja toiseksi, en ollut mukana 

ainejärjestötoiminnassa lainkaan (mitä nyt kävin ahkerasti bilettämässä). Nyt kuitenkin on 

menossa kolmas opiskeluvuoteni ja samalla myös kolmas vuosi Verba ry:n hallituksessa. 

Toivottavasti tästä vuodesta tulee yhtä hieno kuin aiemmistakin. Ennätyksellisen suuri hallitus 

antaa siihen ainakin hyvät eväät, joten älä epäröi tulla kiskomaan meitä hihasta, jos sinua 

askarruttaa jokin tai sinulla on hyviä (tai huonoja) ideoita. 

 

Uutta ei tietenkään voi rakentaa ilman vanhaa, joten tässä yhteydessä on hyvä kiittää ja 

onnitella koko viime vuotista hallitusta erinomaisesta vuodesta ja hyvin suoritetusta työstä. 

Ilmeisesti monella muullakin oli kivaa, koska niin moni jatkoi hallituksen kokoonpanossa myös 

tälle kalenterivuodelle. Kuten tässä lehdessä olevasta kevään ohjelmasta näkyy, monia tuttuja 

juttuja on mukana: pyörää ei suinkaan ole tarpeen keksiä uudestaan ja jatkamme monellakin 

tapaa edellisvuoden linjalla, mutta tämä vuosi tuo mukanaan myös toivottavasti paljon uutta. 

Ja on itse asiassa jo tuonutkin: saimme niinkin hienon vieraan kuin Suomen pääministerin 

Alexander Stubbin puhumaan kieltenopiskelusta ja kielipolitiikasta täpötäydelle salille. 

Pääministerin vierailu oli hieno osoitus ainejärjestömme uusiutumiskyvystä – useille talossa 

vuosikymmeniä olleille henkilökunnan edustajille tällainen ainejärjestötoiminta oli täysin ennen 

kuulumatonta – ja vastaavanlaisia tapahtumia tullaan jatkossakin järjestämään. 

Ainejärjestötoiminta ei todellakaan ole ”pelkkää juhlimista”, kuten eräs nimeltä mainitsematon 

fuksiloinen totesi, vaan välillä täytyy tanssia myös ruusuilla. 

 

Uuden vuoden alku on yleensä rankan puurtamisen aikaa. Ulkona on säkkipimeää ja kurssit 

tuntuvat matelevan eteenpäin. Muutamia valonpilkahduksia toki mahtuu synkkiin päiviin: fuksit 

saivat haalarinsa ajoissa, ja tuttuun tapaan Viherbileissä vannottiin haalarivala kovaan ääneen. 

Ajan luonne on kuitenkin kovin wibbly-wobbly, ja 

hiihtoloma iskee päälle ennen kuin huomaatkaan. Pian 

kevät onkin täydessä loistossaan ja edessä on 

opiskelijakevään kohokohta, eli vappu. Sitä kohti siis, 

mars ja mars! 

Muistakaahan opiskella ahkerasti, 

Kalle Parviainen 

Verban puheenjohtaja  



 
5 

Hallitus 2015 
Verban hallitus vuodelle 2015 on suuri mutta mahtava. Tutustu hallituksen uusiin 

jäseniin! 

1. Lempianimaatiosi? (elokuva tai tv-sarja) 

2. Miten selviää kohmeisista kasin aamuista? 

3. Paljasta jokin random fakta itsestäsi! 

 

Kalle Parviainen, puheenjohtaja 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Mielialasta riippuen varmaankin Tonari no Totoro tai Beauty and the 

Beast. 

2. Hanki unirytmi äläkä ole krapuloissa. Ja satunnaisista kasin 

aamuistahan selviää puhtaalla tahdonvoimalla. 

3. Esitin kuudennen luokan joulunäytelmässä "Tonttulan tirektiivi" EU-

virkamiestä. 

 

 

Ville Javanainen, varapuheenjohtaja 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Sword Art Online. 

2. Laita kaksi erillistä herätystä soimaan aikaisin ja torkuta molempia 

siihen asti, että on pakko nousta. Herääminen ei tule shokkina ja kaksi 

herätystä varmistaa, että myös heräät vaikka laittaisit unissasi toisen pois. 

3. Tykkään katsoa vanhojen laulukilpailujen parhaita koe-esiintymisiä 

YouTubesta uudelleen ja uudelleen. 

 

Asta Lyytinen, sihteeri ja tiedotusvastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Anastasia ("Miehet on isoja vauvoja!") 

2. Laita aivan kaikki valmiiksi edellisenä iltana: valitse vaatteet,  

pakkaa reppu, valmistele kahvinkeitin/teepannu...  

Elämä helpottuu eikä maailma tunnu heti 

 aamusta niin kauhean karulta paikalta  

3. Yritin pitää teettömän tammikuun, mutta homma kaatui siihen 

 että muistin tämän päätöksen vasta 3.1. kolmatta pannullista  

juodessani. Ehkä ensi vuonna. 
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Jenni Roivainen, talousvastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Leijonakuningas. 

2. Ei niistä tahdo selvitä edes suomalaisella sisulla... 

3. Oon lievästi bakteerikammoinen. 

 

 

 

 

Heikki Saastamoinen, tapahtumavastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Bravest warriors. 

2. Torkuta kännykkää puoli tuntia ja kun on aikaa  

minimimäärä luennolle ehtimiseen hyppäät pystyyn,  

nakkaat kamppeet niskaan, pese hampaat ja lähde lipastolle,  

mielellään puolijuoksua että ehdit napata Humuksesta vielä kahvinkin. 

3. Olen pärjännyt yli vuoden ilman kattilaa. 

 

 

 

 

Salla Inget, tapahtumavastaava 

germaaninen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Muumit toki! 

2. Ylös tarpeeksi aikasin että ehtii herätä rauhassa aamukahvit 

keitellen. 

3. En tykkää rusakoista, ne on inhottavia ja pelottavia. 

 

 

 

 

 

 

Saara Tikkakoski, tapahtumavastaava ja avustava kv-vastaava 

englantilainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Kaunotar ja Hirviö. 

2. Mene aikaisemmin nukkumaan senkin  

vastuuton humputtelija! 

3. Ärsyynnyn suhteettoman paljon jos juuri jalkaan 

 laitetut puhtaat ja kuivat sukat kastuu. Pakko vaihtaa uusiin. 
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Henri Savilampi, projektivastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Muumilaakson tarinoita, luonnollisesti. 

2. Lasillinen appelsiinimehua heti sängystä  

noustessa piristää kummasti. 

3. Mää tykkään videopeleistä! :3 

 

 

 

Laura Kämäräinen, fuksivastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Adventure Time. 

2. http://motivaatiovalas.com/ 

3. Olen nukkunut Kosovossa puistossa kulkukoirien kanssa. 

 

 

 

 

Jukka Aikio, fuksivastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Muumilakson Tarinoita! (Ne oikiat, toista tuotantokautta ei lasketa.) 

2. Kylymä suihku piristää kivasti, siihen vielä hyvä aamupala mukkaan 

nii hyvin jaksaa. 

3. Guilty pleasureni on pop musiikin mukana lip synccaaminen. 

 

 

 

 

 

 

Lotta Hietalahti, fuksivastaava 

germaaninen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Paavo Pesusieni. 

2. Jouluvalot, ilman niitä on turha ees harkita nousemista – 

kesälläkään. 

3. Jos pääsisin lomalle mihin vaan, käväsisin Konnussa. 

 

 

http://motivaatiovalas.com/
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Elina Hämälainen, eng-kopo 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Liikkuva Linna. 

2. Kuuma suihku virvoittaa elähtäneenkin humanistin. Suosittelen myös 

vitamiiniporetablettia vesituopillisessa.  

3. Vaikka miten suunnittelisin ja asettelisin seuraavan aamun kamppeet 

valmiiksi, ovat sukkani AINA häveyksissä. Joko kävelen unissani ja piilotan 

ne itseltäni, tai kotitontullani on tosi outo huumorintaju. 

 

 

Miika Peitso, deu-kopo ja kv-vastaava 

germaaninen filologia, 3. vuosikurssi 

1.  Az ember tragédiája - The tragedy of man  

2. Just sen verran aikasin ylös, ettei tuu kiire. Humuksen kahvit päälle!  

3. Reissaamisella pidän mun liekin kirkkaana. Ylimääräisestä tunteen 

palosta sikiää usein abstraktia mspaint-taidetta. 

 

 

 

 

Mikael Multasuo, sve-kopo ja mediavastaava 

pohjoismainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. South Park. 

2.Herää ajoissa ja tee vaikka jotain fyysistä ennen luennolle menoa. 

Näin päivää ei tarvitse aloittaa luennolla,se on pikemminkin vain osa 

päivääsi. 

3. Vaikka olenkin melko hardcore ja "miehisen" metallin kuuntelija, 

suosikkigenreni on kuitenkin leffojen soundtrackit. Erityisesti Disneyn 

elokuvien musiikit on lähellä sydäntä. 

 

 

 

Joel Juntunen, sopo ja kulttuurivastaava 

englantilainen filologia, 1. vuosikurssi 

1. Tokyo Godfather.  

2. Niin kertokaa toki minullekkin jos saatte siihen vastauksen.  

3. Minulla on ollut profiili rakkausrunot.fi sivulla ja +300 kirjoitettua 

runoa. 
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Veka Kauhanen, avustava sopo 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Leffoista Tuulen Laakson Nausicaä ja sarjoista Archer. 

2. Sängyn viereen vesilasi ja vitamiiniporetabletti. Aamulla pudotat 

poreilemaan, kuuntelet sihinää ja huitaset naamaan, toimii! 

3. Olen saanut hymypoikapatsaan ala-asteella ja se hävettää. Patsaalle 

tehtiin oma yo-lakki, joka lieventää hävetystä huomattavasti. 

 

 

 

Annastiina Sundberg, liikuntavastaava 

pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. The Emperor's New Groove  

2. Hyvällä, täyttävällä aamupalalla lähtee päivä käyntiin. 

3. Googletan. Kaiken. Aina. 

 

 

 

 

 

 

Laura Salonurmi, Reema-vastaava 

pohjoismainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Pienenä oli aina katsottava Digimon ja Pokémon!  

2. Itse vietän aamuluennot yleensä kännykän parissa, täytyy olla 

tekemistä että pysyy hereillä!  

3. Oon vähän koukussa Spider-pasianssiin... 

 

 

 

 

 

Meeri Salonurmi, Reema-vastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Rise of the Guardians. 

2. Torkutus on kaiken a ja o! 

3. Olen 10 minuuttia kaksossiskoani nuorempi. 
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Juuso Luomajoki, kulttuurivastaava ja verbaariovastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Digimon Adventure!  

2. Aamukasin luennolle mennään kädessä iso kuppi kuumaa 

kofeiinijuomaa. Kitalaen polttaminen pitää hereillä ja mukin taa on 

hyvä piiloutua julmalta maailmalta.  

3. Oon hieman Singstar-addikti. Siinä määrin, että omistan tv:n ihan 

vaan Singstar-käyttöä varten. 

 

 

 

 

Santtu Isometsä, toimari 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Archer. 

2. Öö, jos ei läsnäolopakko niin miks mennä?  

3. Olen selvinnyt puhumalla Japanilaisten polkupyöräpoliisien 

sakoista. 

 

 

 

 

Ville Siikaluoma, toimari 

englantilainen filologia, n. vuosikurssi 

1. Archer.  

2. Herää pari tuntia ennen aamuluentoa, niin ehdit ehkä herätä 

oikeasti luentoon mennessä.  

3. Minulla on kaikki 150 alkuperäistä Pokémon-pelikorttia 90-luvulta. 

 

 

 

 

Jaakko Hänninen, toimari 

germaaninen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Adventure Time! 

2. Jos ei mee nukkumaan ollenkaan niin ei tarvi kanskaan herätä. 

3. Olen eksynyt omaan vessaani. 
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Katri Kuosmanen, toimari 

pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Henkien kätkemä 

2. Riittävän ajoissa ylös, että ehtii tehdä aamujutut rauhassa ja ehkä 

jopa herätä. Kiire lisää tuskaa. 

3. Olen adoptoinut huonekasvin. Sen nimi on Torbjörn. 

 

 

 

 

 

Emilia Lehojärvi, toimari 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

 1. Pompoko!  

 2. Ite voin häpeäkseni myöntää että en ylleensä vaan herää niihin… 

Suosittelen valitsemaan semmosia kursseja joissa ei oo kasin aamuja!  

 3. Pelkään kuolettavasti isoja lintuja, kastematoja ja perhosia. 

 

 

 

 

 

Saana Ruokonen, toimari 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Futurama. 

2. Asu mahdollisimman lähellä yliopistoa. 

3. En ole koskaan laulanut (tai tule koskaan laulamaan) karaokea. 
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Viherbileissä… 

 

jorattiin tanssilattialla 

 

fuksit vannoivat 

haalarivalan 

 

tehtiin yhteistyötä vihreiden ainejärjestöjen kesken 

 

hytistiin lumisateessa 

 

saunottiin tiiviisti 

 

luotiin poikkitieteellisiä suhteita 

nautittiin ilolientä 

 

lopetettiin tipaton  
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Verba x 

Alexander 

Stubb 
 

Pääministeri Alexander Stubb tuli 

Verban kutsumana puhumaan Oulun 

yliopistolle aiheenaan erityisesti 

kieltenopetus ja –opiskelu sekä kieli- ja 

koulutuspolitiikka. Tilaisuus pidettiin 

salissa L3, joka tulikin ääriään myöten 

täyteen! Paikalla oli tuttujen 

verbalaisten lisäksi esimerkiksi 

kauppatietelijöitä ja opettajia. 

Tapahtuman järjestämisestä vastannut 

Verban projektivastaava Henri 

Savilampi toivoo, että tapahtuman 

menestys rohkaisee kaikkia yliopiston toimijoita järjestämään vastaavia 

tilaisuuksia, samoin kuin kannustaa puhujia tarttumaan tarjoukseen. 
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Going abroad? 
Kiinnostaako vaihtoon lähteminen? Pohditko sopivaa kohdetta? Mietitkö koti-ikävää? 

Kysyimme muutamalta verbalaiselta heidän kokemuksiaan vaihdosta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♥ Missä olet vaihdossa? Miksi ja miten päädyit juuri kyseiseen kaupunkiin/maahan? 

K-P: Mie lähin Kanadaan vaihtoon ja opiskelupaikaksi valikoitui Laurentianin yliopisto Sudburyn 

kaupungissa. Hakuvaihtoehtoina oli muutama muukin yliopisto, ja Laurentian oli mulla toisena 

listalla. Ensisijaisesti hain Toronton kupeessa sijaitsevaan Brockin yliopistoon, mutta näin 

pienen kylän poikana oon ihan tyytyväinen, että pääsinki tänne Sudburyyn. Sudbury on 

asukasluvultaan noin Oulun kokoinen, ja yliopisto on noin viiden kilometrin päästä keskustassa. 

Nimi: Kari-Pekka Kallunki 

Ala: englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

Vaihdossa: neljännen vuoden kevät 

Nimi: Emilia Lehojärvi 

Ala: englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

Vaihdossa: toisen vuoden kevät 

Nimi: Maria Vornanen 

Ala: englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

Vaihdossa: neljännen vuoden syksy 
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Sääolosuhteet ovat hyvin samanlaiset kuin Suomessa, joten alusta asti kyllä tuntui, että täällä 

on kuin kotonaan.  

Hain Kanadaan kahdesta syystä. Ensimmäinen oli se, että Kanadasta kuulee todella vähän 

mitään mediassa. Korkeintaan 9gagissa näkee kuvia, joissa ylistetään kanadalaisten 

ystävällisyyttä ja elämäntyyliä. Halusin lähteä itse paikanpäälle katsomaan, minkälaista elämä 

täällä oikeastaan onkaan. Toinen syy oli ihan suoraan NHL, ja kyllä on mukava pystyä 

katsomaan änäripelejä ihan ihmisten aikaan eikä totuttuun yömyöhään niin kuin Suomessa. 

Tavoitteena olisi päästä katsomaan Leafsin peliä ihan livenäkin. 

Emilia: Englannin Leicesterissä, De Montfort Universityssä. Englannin opiskelijoiden pitää viettää 

opintoja varten aikaa englanninkielisessä maassa ja muutenkin olen haaveillut Englannissa 

asumisesta jo 10 vuotta (huh miten kauan!?). DMU oli mun ykkösvaihtoehto koska täällä on 

laaja valikoima kursseja, Leicester on suht iso kaupunki ja täältä on hyvät kulkuyhteydet 

muualle. Ja lähdin myös tietty koutsaamaan Leicesterin jalkapallojoukkuetta. 

Maria: Australian pääkaupungissa Canberrassa. Minulle oli jo vuosien ajan ollut selvää, että 

haluan vaihtoon juuri Australiaan. Olin aiemmilla reissuillani tavannut paljon mukavia 

australialaisia ja olin kiinnostunut maan kulttuurista, joten halusin sinne asumaan. Australiassa 

oli vain kaksi kaupunkia, joihin voin hakea ja näistä päädyin Canberraan. Syynä tähän oli lähinnä 

se, että tiesin että sinne otetaan useampi vaihtari, joten mahdollisuudet tulla valituksi olivat 

paremmat. Olen erittäin tyytyväinen valintaani, sillä Canberra osoittautui mukavaksi 

opiskelijakaupungiksi, josta oli hyvät yhteydet muualle Australiaan, joten reissaaminen oli 

helppoa. 

 

♥ Milloin aloit miettimään vaihtoon lähtemistä ja aloitit hakuprosessin? 

K-P: Ajatus vaihtoonlähdöstä realisoitui oikeastaan toissasyksynä, kun muistaakseni Maria oli 

täyttelemässä vaihtohakupapereita, ja mie olin siinä vieressä, että pitäisköhän tuo itekki. 

Hakuprosessi piti aloittaa siis jo syksyllä 2013, jos halusi vaihtoon keväällä 2015, ja hain vaihtoon 

ISEP-ohjelman kautta. Paperihommaa sai tehdä paljon, ja pari mutkaakin oli matkassa. ISEP 

esimerkiksi halusi, että käyn tekemässä TOEFL-kielikokeen Helsingissä, mutta mie sanoin, että 

eihän siinä ole mitään järkeä, että enkun pääaineopiskelijan pitää käydä kielikokeessa 

todistamassa kielitaitonsa, joten siinä kun tarpeeksi taisteli vastaan niin homma rullas 

eteenpäin ilman 200 euron kielikoetta ja reissua Helsinkiin. 

Emilia: Olen miettinyt tätä ihan opintojen alusta asti mutta tajusin vasta viime keväänä että nyt 

on oikeastaan ainut tsäänssi milloin kerkeän lähteä jotta ehdin suorittaa kaikki kurssit jotka 

haluan Oulussa käydä, ilman että tutkinto myöhästyy. Hakuprosessi pärähti käyntiin syksyllä ja 

pian sainkin tietää lähteväni Englantiin muutaman kuukauden varoajalla. 
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Maria: Olin oikeastaan miettinyt vaihtoon lähtemistä jo opintojen alusta saakka. Australiaan 

pitää hakea jo vuotta ennen vaihtoon lähtöä, joten itselläni prosessi alkoi syksyllä 2013, jolloin 

sain myös alustavan hyväksymispäätöksen. Lopullisen päätöksen sain keväällä 2014 pari 

kuukautta ennen vaihtoon lähtöä. 

 

♥ Minkälaisia kokemuksia olet ehtinyt tähän mennessä keräämään? 

K-P: Tavoitteena oli lähteä tutustumaan kanadalaiseen kulttuuriin ja historiaan, joten valitsin 

kursseja, jotka käsittelevät muun muassa intiaanirunoutta, intiaaneihin liittyviä stereotypioita, 

Kanadan hallituksen ja intiaanien välistä historiaa, ja sitten valitsin vielä ihan vain kevennyksenä 

elokuvien retoriikkaa käsittelevän kurssin. Kurssit ovat olleet todella mielenkiintoisia ja 

opettajat mukavia ja asiantuntevia, ja oon ehtinyt muutaman viikon aikana oppia jo todella 

paljon uutta. On ollut mielenkiintoista kuulla itse kanadalaisilta, mitä mieltä he ovat Kanadasta 

ja miten he suhtautuvat Kanadan historiaan. Vaikka Kanadaa pidetäänkin monikulttuurisena ja 

ystävällisenä maana, piilee sen historiassa monia jopa hirvittäviä käänteitä, jotka vaikuttavat 

etenkin kanadalaisten ja alkuperäiskansojen välisiin suhteisiin vielä nykyäänkin. 

Olen myös oppinut hurjasti kiinalaisesta kulttuurista, sillä neljä viidestä kämppiksestäni on 

kiinalaisia, ja tässä samalla käytävällä asuntolassa asuu noin 25 

kiinalaista. Tulin siis Kanadaan hengailemaan kiinalaisten kanssa. 

Kiinalaiset on tosi mukavaa ja ystävällistä kansaa, ja innokkaita 

oppimaan asioita länsimaalaisesta kulttuurista. Itse Kanadassa 

asuminen ei ole aiheuttanut kulttuurishokkia, mutta kiinalaisten 

kanssa touhutessa välillä voi vain ihmetellä, miten kulttuurit voivat 

olla niin erilaisia. On kieltämättä outoa asua taas kämppisten kanssa, 

kun on asunut yksin neljä ja puoli vuotta. Muuten ihan jees, mutta 

äidit ei ole opettaneet poikiaan oikein siivoamaan. :-D 

Varsinaisesti mun elämä ei ole muuttunut hirveästi täällä, edelleen 

oon paljon koneella, soittelen kitaraa ja juoksen tyttöjen perässä. 

Pikkuhiljaa oppii jo liikkumaan kaupungissa ja yliopistokin on jo tuttu paikka. Mitään isompia 

ongelmia ei ole sattunut eteen, ja jos sattuukin, niin aina löytyy joku, joka on valmis auttamaan. 

Enkkuki alkaa pikkuhiljaa taittua, mutta hauskoja hetkiä tulee vielä varsinkin small talkin parissa, 

kun joku ystävällisesti kysyy multa ”How are you?” ja mie alan sitten selittään kaiken, mitä oon 

sinä päivänä tehnyt. 

Emilia: Työmäärä yliopistolla on jokseenkin Oulun mallia vähäisempi! Luentoja on vain muutama 

viikossa mutta itsenäistä hommaa löytyy. Teen pääasiassa kirjallisuuden kursseja ja kirjoja saa 

lukea aivan jäätävän määrän, keskimäärin lukukaudessa 5 per kurssi. Se tarkoittaa 15 kirjaa 

seuraavaan kolmeen kuukauteen. Opettajat on toooosi mukavia ja hirvittävän päteviä! 

Englantilaiset on kauhean ystävällisiä ja onneksi sattui tosi mukavat kämppiksetkin. Santulle 

tiedoksi että mulla on kolme nuorta hoitsukämppistä! 
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Maria: Sain paljon hienoja kokemuksia vaihdossa ollessani. Oli kiinnostavaa huomata, kuinka 

erilaista yliopistossa opiskelu on muualla maailmassa. Totuin nopeasti siihen, että kämppäni 

keittiön ikkunan alla loikoili joka aamu joukko kenguruita. 

Oli mukavaa olla tekemisissä eri puolilta maailmaa tulevien ihmisten kanssa ja oppia kaikkea 

uutta heidän kulttuureistaan sekä tietenkin Australiasta. Sain paljon ystäviä eri maista, ja tulen 

varmasti tapaamaan heitä matkoillani. 

Nautin ajastani Canberrassa, mutta minulle jäi paljon hienoja muistoja myös matkoiltani ympäri 

Australiaa. Kohokohtina mieleeni jäivät mm. vaihtariporukalla tehty road trip Great Ocean 

Roadilla, laskuvarjohyppy Cairnsissä ja snorklaaminen Great Barrier Reefillä. 

 

♥ Vinkkejä vaihtoon lähteville? 

K-P: Älä jätä hakua tai vaihtoasioiden hoitamista viime 

tippaan! Koulujutut voi aina tehdä vaikka dedisiltana, mutta 

vaihtojuttujen kanssa kannattaa olla ahkerana ja yrittää 

hoitaa kaikki mahdollisimman pian. Stressin määrä vähenee, 

ja koskaan ei tiedä, mitä yllätyksiä sattuu eteen, joten kaiken 

on hyvä olla hoidettuna ajoissa. Mie esimerkiksi otin 

viimeisen rokotuksen ihan paria päivää ennen lähtöä, ja seki 

meinas jäädä saamatta, joten hoitakaa hommat ajoissa.  

Vaihtoon lähteminen oli ainaki mulle hullun jännä juttu, ja 

välillä meni kyllä yöunet miettiessä, että mitä kaikkea pahaa mulle voikaan käydä. Oon 

muutenkin sellanen ihminen, joka tykkää aika paljon hengailla omalla comfort zonella, joten 

kyllä meinas olla kakat lähtiessä housussa. Kaikki on menny kuitenkin hyvin ja oon oppinu ja 

kokenu jo kaikenlaista uutta. Klassinen vinkki on siis lähteä reissuun avoimin mielin ja nauttia 

kaikesta. Mihin tahansa paikkaan lähteekin, niin voi ajatella, että ihan normaalisti ne ihmiset 

sielläki elää, eikä ei siellä ainakaan ihan heti kuole. Iskä sano mulle lähtiessä, että ”samaa leipää 

ne siellä Kanadassaki vätkyttää”, eli ihan samanlailla ne omaa elämäänsä elää täälläki (vaikka 

oikeaa ruisleipää en olekkaa vielä löytäny). Vaihto ei ole vissiin enää pakollinen enkulla, mutta 

lähtekää vaihtoon oppimaan paremmin kieltä ja keräämään uusia kokemuksia! Mie lähin myös 

kasvamaan ihmisenä, mutta en usko, että kovin paljoa aikuisempana tuun takasin. xD 

Emilia: Vaihtoon lähtemistä ei kannata jännittää. Englantiin vaihtajille suosittelen mieluummin 

syyslukukautta koska täällä kestää kurssit usein koko akateemisen vuoden eli itse olen 

hypännyt vasta puolivälissä mukaan. Majoitus kannattaa hoitaa etukäteen, täällä on jonkin 

verran porukkaa joilla ei ole vieläkään kämppää koska ajattelivat että kerkeäähän sitä. Itse asun 

yksityisessä opiskelija-asuntolassa. Ai niin! Englannissa on semmoinen tapa että pitää olla 

englantilainen vuokrantakaaja ja jos ei ole niin koko vuokran joutuu maksamaan etukäteen. 

Mun kämpälle se tarkotti 3500 eukkaa, kannattaa siis alkaa säästämään. Ja vielä semmoinen 
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että kantsii lähteä tutkimaan myös oman vaihtokaupungin ulkopuolelle, itse lähden kohta 

Skotlantiin kyselemään ihmisiltä että "arr yer a wizard Harry??" 

Maria: Perillä vaihtokohteessa kannattaa osallistua erilaisiin opiskelijatapahtumiin, sillä niissä 

tutustuu helposti muiden vaihtareiden lisäksi myös paikallisiin. Kannattaa jo etukäteen miettiä 

missä haluaa vaihdon aikana reissata, mutta jättää toki tilaa spontaaneillekin reissuille. 

Esimerkiksi Australia on niin suuri maa, ettei sitä neljässä kuukaudessa koluta, joten tein listan 

paikoista joihin ehdottomasti halusin tällä reissulla päästä ja muut kiinnostavat kohteet saivat 

jäädä ensi kertaan.  
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Karmee gourmet: 

   Italialainen Ihmekattila 
 

Italialainen ihmekattila on oikein herraskaisesti tehty ravitseva ruokapläjäys, joka sopii jokaisen 
opiskelijan budjettiin ja on helppo myös tuunata oman maun mukaiseksi. Ainekset ovat halpoja, 

ja raatamisen määrä on minimoitu – ruoka periaatteessa laittaa itsensä. Tästä saat moneksi 
päiväksi ruokaa pikkurahalla! 

koonnut: Elina Hämäläinen 

 
 

9 desiä kasvislientä (vettä + kolme kasvisliemikuutiota) Noin 20 snt 

2 rkl öljyä Noin 10 snt 

500 g spagettia Noin 1 euro 

Pussi pakastepinaattia Noin 80 snt 

400 g tomaattimurskaa Noin 90 snt 

1 iso keltasipuli Noin 15 snt 

4 valkosipulinkynttä, tai 1 yksikyntinen valkosipuli Noin 20 snt 

Paketti fetajuustoa Noin 2,20 euroa 

 Yhteensä n. 5,55 euroa 

Lisäksi mausteeksi suolaa, pippuria, chili- ja paprikajauhetta, sekä 
pizzamaustetta oman maun mukaan. 

 

 

1. Ota esiin isoin kattilasi. Laita vesi kiehumaan, ja lisää siihen liemikuutiot. 
2. Puolita spagetit (voit karjahdella machosti samalla). Lisää ne kiehuvaan veteen. 
3. Lisää myös tomaattimurska ja öljy. Sekoita. 
4. Kuori ja viipaloi sipuli ja valkosipuli. Lisää nekin 
kattilaan. Heitä sekaan myös mausteet. 
5. Peitä kattila kannella ja anna kiehua rauhassa 10 
minuuttia välillä sekoittaen, ettei spagetti jämähdä kiinni kattilan 
pohjaan. 
6. Lisää pinaatti kattilaan. Anna kiehua hiljalleen vielä 
muutama minuutti, niin että pinaatti kypsentyy ja sulaa sekaan. 
7. Ota kattila liedeltä. Murustele sekaan fetajuusto, 
sekoita. 
8. NAUTI. 
 
Italialaista ihmekattilaa voi varioida lisäämällä sekaan esimerkiksi pekonia, lisää kasviksia, 
useampaa erilaista juustoa, papuja, kinkkusuikaleita, jne. 
 

Good luck in the kitchen! 
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Eli otteita Verban vehrestä historiasta. 

 

#1 Verba goes Linnanmaa ja Verban kulttuuria vuonna -93 

Snellmanian tuho 

Ja niin kävi käsky tammikuussa 1993, että koko humanistisen tiedekunnan, Verban mukaan 

lukien, oli lähdettävä vaellukselle Oulun keskustan Nahkatehtaankadulta 

Snellmanian ”kampukselta” pohjoiseen Linnanmaalle, missä nykyäänkin voi vihreätä väriä 

todistaa.  

Vanhaa opinahjoa ei kuitenkaan jätetty hipihiljaa, vaan siirtymisriittinä oli ”Snellmanian tuhona” 

tai ”kaatajaisina” nykyäänkin tunnetut kekkerit. Tätä käännettä oululaisen humanismin 

historiassa ei voi olla ottamatta esille, sillä näihin nimiin ei sisälly ylimääräistä liioittelua saatikka 

glooriaa, vaan entisestä akatemiapajasta tosiaan sai repäistä irti sen, mikä humanistin siroilla 

kätosillä irtosi. Ja löytyypä vielä nykyäänkin lehtori Pentti Haddingtonin työhuoneesta aitoa 

Snellmanian tavaraa. Samalla sai jäädä taakse myös tupakkahuone, jonka olemassaolon 

puolesta Verba poikkeuksellista aktiivisuutta osoittaen oli taistellut jo 80-luvulta lähtien. 

Itse tapahtumassa olivat mukana hyvästejä keskustalle heittämässä niin henkilökunta kuin 

opiskelijatkin. Etunenässä tietysti Verba. Illan kulusta on lähteiden perusteella hankalahkoa 

muodostaa järkevää kokonaiskuvaa, mutta Verba oli very very dru- edustavana! Tanssijalka kävi 

kuumana niin henkilökunnalla kuin etenkin verbalaisilla sankareillamme ja muistikuvia on sieltä 

täältä. Tästä huolimatta ilta oli ikimuistoinen ja Snellmania sai arvoisensa heipan. 

Ylioppilaslehtikin kirjoitti kaatajaisista ”tyylikkäänä tapahtumana”. Kuulostaako tutulta? Hyvä! 

Ei ole nimittäin vihreä linja paljon muuttunut tähänkään päivään tultaessa, kun vertailee 

meininkiä 20 vuoden päästä.  Pahennusta aiheutuu nykyäänkin. Mikä siinä oikein on. 

”Uuden Snellun vessakirjoitukset eivät päässeet koskaan samalla tasolle kuin 

vanhassa Snellussa. Ei laadultaan eikä varsinkaan määrältään.” 

P. Haddington 

 

Verbakulttuuria 90-luvulta 

Perimmäisiä kysymyksiä pohtiessa tulee äkkiä ajatelluksi, miksi olemme vihreitä. Vastaus tähän 

jää toistaiseksi historian hämäriin, mutta ennen haalareita käytössä olivat vihreät hupparit, 

joihin tuttu logomme painatettiin. Vierasta kieltä oikeisiinkin paikkoihin alettiin tarjoilla 

haalareiden suojista 90-luvun alusta alkaen. Tähän päästiin pitkällisen pohdinnan jälkeen; 
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ovatko haalarit vain teekkarijuttu ja tulisiko ne pitää myös 

sellaisina. Verbalainen on tunnetusti hiukan kapinallinen ja 

niinpä meille saatiin omat loistokkaan vihreät haalarit, 

joista meidät niin hyvässä kuin pahassa tunnistaa 

nykyäänkin. Ellei biologeiksi luulla. Ajan tyyliinhän 

kuului pitää haalareita päällä kokonaan. Vuonna 1993 

Verballe lanseerattiin myös Verban kuuluisat ”vieras 

kieli oikeassa paikassa saa ihmeitä aikaan” -paidat, joita 

muutamalta onnekkaalta saattaa kaapinpohjalta 

löytyäkin. 

Verballa oli tällöin myös oma bändi. Bändin nimi ei 

ollut ”Verban bändi”, kuten monella saattaa tulla 

mieleen, vaan Talismen. Yhtyehän oli kiitettävän 

asiaankuuluvasti esillä ja esimerkiksi varjona edellä 

käsitellylle Snellmanian tuholle oli sen edellisenä 

päivänä kyseinen bändi esiintynyt.  

Nykyään aika ajoin enemmänkin esille tuleva ”ruumiinkulttuuri” oli 90-luvun verbalaisille 

arkipäivää. Niin monia herkullisia konnotaatioita kuin kyseinen käsite allekirjoittaneessa 

aiheuttaakin, oli kyse siis säännöllisestä urheilusta. Esimerkiksi luistelu ja lentopallo olivat 

suosittuja lajeja ja vaikka tapahtumia ja aktiviteettia kovasti järjestettiinkin, ei niiden 

seurauksena aktiivi ehtinyt pulskistumaan. Ilmeisesti Suma oli 90-luvulla Verban tärkeä 

humanistinen yhteistyökumppani.  Mainittava on toki kaiken ohella humukahvila, joka palveli 

Linnanmaan kampuksella alusta alkaen ja se tarjosi täydelliset mahdollisuudet prokrastinointiin 

siinä missä Verbaario nykyään. Ainiin, sympaattinen ja syliinsä sulkeva ainejärjestöhuoneemme 

oli myös olemassa alusta asti meitä varten uudella kampuksella.   

 

Reeman alumnipalsta 

Nimi: Antti Turpeinen 

Milloin olit Verbassa: 1990-1997 

Olitko mukana hallitustoiminnass: Olin hallitustoiminnassa, 

liikuntavastaavana 

Mitä opiskelit: Pohjoismainen filologia, Englantilainen filologia, 

Kasvatustieteet, Fonetiikka 

Nykyinen ammatti: : Quality Manager, Radio Customer Services, 

Nokia Networks 

Terveiset nyky-Verballe: Ei pidä välttämättä ajatella ilmeisintä 

vaihtoehtoa. Meitä ex-verbalaisia löytyy vaikka mistä. 
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Kevät 2015 
Uusi vuosi, uudet kujeet. Kevät tuo mukanaan monia jännittäviä tapahtumia, ja kaiken 

huipennuksena on tietenkin jo nurkan takana häämöttävä vappu (enää vähän päälle 80 

päivää!). Sitä odotellessa on kuitenkin paljon muutakin mukavaa tehtävää, ja Reema on 

listannut verbalaisen tärkeimmät tapahtumat jotka täytyy kokea! 

 

MIKÄ: Tiiman ja Verban Bad Valentine’s –bileet 

MISSÄ: Kantis 

MILLOIN: 11.2. kello 22 alkaen 

Ystävänpäivä lähestyy, ja niin myös Tiiman ja Verban Bad Valentine´s! Eli jos etsit vielä sitä 

oikeaa tai haluat muuten vain viettää aikaa hyvässä seurassa, hanki lippusi ajoissa ja tule 

juhlimaan Kantikseen ystävänpäivää hieman etuajassa! 

 

 

MIKÄ: Laskiainen 

MILLOIN: 17.2. 

MISSÄ: Reikunmäki, Apollo, Teekkaritalo 

Jos Vappu vastaa opiskelijoiden joulua, niin laskiainen on juhannus! Laskiaisen suurin 

tapahtuma on Konekillan järjestämä mäenlaskutapahtuma, jonka jatkot järjestetään Apollossa. 

Teekkaritalolla on puolestaan tarjolla tuttua saunontaa ja hyvää seuraa Suman, Sigman, 

Blankon, Histonin ja Atlaksen järjestämänä. Tarjolla on paljon myös muiden ainejärjestöjen 

järjestämiä laskiaissaunoja. Pulkka alle, haalarit päälle, kaveri kainaloon ja olet valmis juhlimaan 

laskiaista! 

 

MIKÄ: Pelkkää alamäkeä… 

MILLOIN: 19.2. 

MISSÄ: Syynimaan leikkipuisto 

Verban oma varjolaskiainen! Viime vuonna lunta ei ollut tarpeeksi, mutta nyt on aika vihreän 

mäenlaskutapahtuman. Leikkiminen on hauskaa, ja tarjolla on myös lämmintä juotavaa! 

 

 



 
23 

MIKÄ: Germanistipäivät 

MISSÄ: Helsinki 

MILLOIN: 20.-22.3. 

Vuosittaiset Germanistipäivät kokoavat Suomen saksan kielen ja kirjallisuuden sekä 

kääntämisen opiskelijat yhteen juhlimaan, jakamaan akateemisia kokemuksiaan ja tutustumaan 

paikalliseen opiskelukulttuuriin. Viime vuonna tapahtuma pidettiin täällä Oulussa, ja tänä 

vuonna järjestäjänä toimii Helsingin yliopiston saksanopiskelijoiden ainejärjestö Umlaut ry. Jos 

olet kiinnostunut viettämään viikonloppua pääkaupungissamme viehkeässä 

germanistiseurassa, ilmoittaudu mukaan! Lisätietoa voit kysyä esimerkiksi hallituksen 

saksanopiskelijoilta.  

 

MIKÄ: NMES 

MISSÄ: Vaasa 

MILLOIN: 10.-12.4. 

NMES eli National Meeting of English Students järjestetään tänä vuonna Vaasassa, ja vastuussa 

on tällä kertaa Verban sisarjärjestö Övertäjät ry. Mikäli sinua kiinnostaa tavata eri puolelta 

Suomea tulevia englanninopiskelijoita, suuntaa siis tälle riemukkaalle reissulle rannikolle! Verba 

järjestää tapahtumaan ilmoittautumisen myöhemmin, ole siis kuulolla ja tarkkaile sähköpostiasi! 

 

Muista myös muut happeningit, kuten Verban järjestämät säännöllisen epäsäännölliset 

kuukautiset tai peli- ja leffaillat. Verban hallituksen kulttuurivastaavat ottavat mielellään 

ehdotuksia holittomista tapahtumista. Lisäksi Verballa on torstaisin pyörivä liikuntavuoro, ja 

huhujen mukaan keväälle on suunnitteilla myös sitsit. Pysy siis kuulolla! Kaikesta toiminnasta 

tiedotetaan sähköpostilla verbapapa-listalla, ja myös Facebook ja Verban omat nettisivut 

päivittyvät aktiivisesti. Älä myöskään unohda muiden tahojen järjestämiä tapahtumia! 
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K Ö V Ä N S K A P 
V L H P S L A E U 
I O J A Ä E R E S 
N K Ä R L E K N S 
N R R E S N J S A 
A A T U K D M A N 
P W A J A E N M I 
E T C H O K L A D 

 

♥ Mielekästä puuhaa yksinäisten ystävänpäivään! ♥ 

Etsi seuraaville sanoille niiden ruotsinkieliset vastineet rakkauteen liittyvät sanat 

ristikosta. Löydätkö ne kaikki? 

 Rakkaus  Sydän  Hymy 

 Ystävyys  Mies   Rakastaa 

 Suukko  Nainen  Yksinäinen 

 Halaus  Pariskunta  Suklaa 
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