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Pääkirjoitus
Hello! Hej! Hallo!
Tervetuloa uuden aikakauden Reeman pariin! Vuosi 2016 toi tullessaan
uuden Verban hallituksen, ja sitä myötä myös uudet lehtivastaavat. Allekirjoittaneen lisäksi juttuja ideoivat tästä lähin Janina Ikäheimo ja Juho
Näppä. Meihin, ja myös muihin uusiin hallituslaisiin voi tutustua hieman
paremmin sivuilla 5–11.
Salonurmen kaksoset jättivät jälkeensä hyvin jäsennellyn ja selkeän
ainejärjestölehden: suurkiitos heille siitä! Hyvin alkuun polkaistua hommaa onkin mukava jatkaa. Reema on pidetty ja odotettu julkaisu. Rennolla otteella kirjoitettu lehti tuo vaihtelua ja iloa kieltenlukijoiden velvollisuuksien- ja opiskeluntäytteiseen elämään.
Pyrimme jatkamaan Reeman tekoa hyväksi havaitulla kaavalla. Lehti
tulee jatkossakin koostumaan sekä asiasisällöstä että höpöjournalistisista
kokeiluista. Reema toimii tärkeiden asioiden tiedotuskanavana, mutta
myös kevyemmän opiskelijaviihteen julkaisupaikkana. Toivommekin,
että innokkaat potentiaaliset lehdentekijät ottaisivat rohkeasti yhteyttä
meihin ja tarjoaisivat juttujaan ja ideoitaan. Eri näkökulmista ja lähtökohdista syntyy usein se mielenkiintoisin ja sykähdyttävin soppa.
Mukavia hetkiä Reeman parissa!

Aino Puhakka
Reema-vastaava

Aino

Janina
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Juho

Puheenjohtajan tervehdys
Ohoi ja ihanaa kevättalvea vihreä väki!
Niin vaihtui sekä vuosi että hallitus. Kreisiä: vastahan oli syyskokous 2013, jolloin se oma käsi
ujosti nousi, kun tuli aika valita uusi hallitus. Nyt – paria vuotta vanhempana, muttei välttämättä
juurikaan viisaampana – hallitustoiminta tuntuu innostavammalta kuin koskaan. Uusi pesti, uusi
väki ja uudet projektit takaavat, että tästä vuodesta on tulossa vähintäänkin ikimuistoinen!
Ennen kuin kehun vuolaasti uutta, energistäkin energisempää hallitusta, on kuitenkin paikallaan
osoittaa kiitokset edellisen vuoden toimijoille. Viime vuosi oli aivan huippu, hyvä me! Moni vanha
naava päätti lopettaa hallitustaipaleensa vuoteen 2015, joten vuoteen 2016 lähdetään siis aivan
uudenlaisista asemista, täysin uudistuneella kokoonpanolla. Tämä ei kuitenkaan ole huono asia,
sillä kasassa on kerrassaan timanttinen kahdenkymmenen hengen porukka, jolla juttu ja hommat luistaa. Tästä todisteena voisin mainita esim. tulevan Kevätexcun, joka herätettiin kuolleista
neljän vuoden jälkeen.
Toki jatkamme myös hyväksi havaittuja perinteitä sekä pari vuotta sitten kunnolla käyntiin potkaistua alkoholitonta toimintaa. Tänä vuonna on tulossa lisäksi paljon uutta. Verba on osoittanut uusiutumiskykynsä jo parin viime vuoden aikana, joten miksi lopettaa tähän? Vaikka moni
verbalainen tykkää vapaa-ajallansa heittäytyä juhlamielipuoleksi, aiomme saada erityisen paljon
hyvää aikaiseksi myös jäsenille, jotka eivät aina jaksa ”bilettää ja ryypätä ja sekstailla”, kuten eräs
fuksi asian aikanaan muotoili. Koulutuspoliittisella rintamalla tapahtuu historiallisen suuria,
kun käynnistelemme vertaistukitoimintaa opinnoissa jaksamisen tueksi, minkä lisäksi pyrimme
järjestämään tänä vuonna kieltenopiskelijoiden työelämäpäivän sekä jonkinlaista alumnitoimintaa. Luvassa on siis paljon uutta ja suurta, stay tuned!
Rauhaa ja rakkautta, sekä aivan mahtavaa apinan vuotta 2016!

Laura Kämäräinen
Puheenjohtaja

PS Hallitus 2016 toivoo hartaasti, että
nykisitte hihasta rohkeasti.
PPS Kohta on wappu.
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Squad of 2016
Verban takapirut esittäytyvät! Näihin ihmisiin törmäät varmasti niin
Verban tapahtumissa, luennoilla kuin koulun käytävilläkin. Kysyimme
hallituslaisilta seuraavaa:
1. Mikä on pääaineesi?
2. Monettako vuotta opiskelet?
3. Kerro omin sanoin, mitä teet Verbassa.
4. Kerro jokin sattumanvarainen fakta itsestäsi.
5. Kuka on kaikkien aikojen lempijulkkiksesi?
Käännä sivua ja tutustu paremmin uuteen hallitusporukkaan!

Tammikuisen järjestäytymiskokouksen jälkitunnelmia. Mukana menossa myös muita Verban jäseniä.
Kuva: Verban Instagram-tili
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Laura Kämäräinen, puheenjohtaja
1. Englantilainen filologia.
2. Neljättä.
3. Puheenjohtajoin, eli delegoin ko hullu ja yritän pysyä kartalla
suurin piirtein kaikesta, mitä hallituksessa puuhaillaan.
4. Olen yrittänyt opettaa suomen kielen taidottomalle,
kuuluisalle virolaiselle kuvanveistäjälle väkisin ponileikkiä.
Kuvanveistäjä suuttui.
5. Hirveä klisee, mutta Alan Rickman!
Saara Tikkakoski, varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava
1. Neiti englannin opettaja.
2. Toista.
3. Varapuheenjohtaja ja kyldyyrivastaava.
4. Minut on kerran meinattu heittää Englannissa yleiseltä
luistinradalta ulos, koska meno oli liian Kiira Korpi.
5. Nämä nyt vaihtelee. Jeremy Ironsin ääni, Darth Vaderin
hengitys ja Tom Hiddlestonin hymy. Ja aksentti.

Asta Lyytinen, kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava
1. Enkku, aineenopettaja
2. Jo kolmatta!
3. Olen kansainvälisyysvastaava ja toinen kulttuurivastaavista,
eli ideoin ja järjestän holitonta (vai holtitonta?) toimintaa ja
hoidan suhteita vaihtarijärjestöihin.
4. Minullla on pehmopupu jonka nimi on Voiettärakas.
5. Tom Hiddleston. <3
Juuso Luomajoki, sihteeri
1. Englanti, aineenopettaja.
2. Kolmatta.
3. Istun kokouksissa kirjaamassa haukkana muistiin kaiken oleellisen, muovailen oleellisen lukukelpoiseen muotoon pöytäkirjoihin, suodatan pöytäkirjoista ajankohtaisimmat asiat Verbapapalle pommitettavaksi koosteeksi ja pyörittelen papereita.
4. Kirjavaan harrastusmenneisyyteeni kuuluu mm. paljonpuhuttu ajanjakso Tupoksen Tanhutyttöjen jäsenenä.
5. Olen jo pienestä pitäen fanittanut Maija Vilkkumaata, olkoon
hän siis lempijulkkis.
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Joel Juntunen, talousvastaava
1. Englannin aineope.
2. Toista vuotta.
3. Olen Verban aarrearkun vartija, talousvastaava.
4. Venäläinen taidemaalari on kouluttanut minua
taidemaalariksi.
5. J.K. Rowling ja J.R.R. Tolkien, penskana meni aina sekaisin
noi etunimet.

Veera Asukas, fuksivastaava
1. Englantilainen filologia (aineenopettaja).
2. Ensimmäisen vuoden opiskelija.
3. Lohdutan uusia fukseja huon- erinomaisesta elämänvalinnasta.
4. En ole koskaan kattonut Leijonakuningasta, eikä ole aikomuskaan.
5. Seksikäs amerikkalais-serbialainen keksijä ja hiusidoli,
Nikola Tesla.
Jukka Aikio, fuksivastaava
1. Enkku!
2. Kolomatta.
3. Pestini hallituksessa on Fuksivastaava. Yhdessä kahden
aisaparini kanssa järjestämme haalarit uusille opiskelijoille ja
touhuilemme erilaisten fuksitapahtumien parissa pitkin syksyä,
joissain määrin myös muihinkin aikoihin toki.
4. En ole kovin hyvä seisomaan käsilläni. :(
5. Lempijulkkikseni on lapsuudenidolini Lauri, The Rasmuksesta. Halusin joskus pentuna samanlaisen tukan kuin sillä. <3
Ilona Maijala, fuksivastaava
1. Pohjoismainen filologia.
2. Ensimmäistä.
3. Olen hallituksessa fuksivastaava. Kahden muun vastaavan
kanssa järjestelemme fukseihin liittyviä asioita, kuten tapahtumia enimmäkseen syksyllä, ja hommaamme heille haalarit.
4. Tykkään astiastoista, ja omistankin kahvimukeja pienen
suurperheen verran, hups.
5. Pienenä Stargate oli kova sana (ja on yhä), joten sanotaan nyt
Richard Dean Anderson.
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Salla Inget, tapahtumavastaava
1. Germaaninen filologia.
2. Toista.
3. Oon tapahtumavastaava eli pääosin järkkäilen bileitä.
4. En oo ikinä oksentanu Teekkaritalolla.
5. Taikuri Kari.

Jasmin Tikkanen, tapahtumavastaava
1. Englannin aineenopettaja.
2. Ensimmäistä.
3. Tapahtumavastaava eli järkkään bileitä.
4. En ole ikinä maistanu Nutellaa, enkä oikeastaan
haluakaan.
5. Chris Martin.

Sara Junttila, tapahtumavastaava
1. Pohjoismainen filologia.
2. Ensimmäistä.
3. Olen tapahtumavastaava eli vastaan yllättäen erilaisista tapahtumista, lähinnä bileistä.
4. Lässytän koiralleni ruotsiksi.
5. Fangirlään Olavi Uusivirtaa.
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Jaana Raudaskoski, englannin kopo
1. Englantilainen filologia.
2. Ensimmäistä.
3. Olen koulutuspoliittinen vastaava, eli yritän pysyä
kärryillä oppiaineen ajankohtaisissa asioissa, huolehtia
opiskelijoiden oikeuksista ja kehitellä muiden kopojen ja
sopon kanssa opintomenestystä tukevaa toimintaa.
4. Ensimmäinen työni teininä oli salibandykuuluttaja.
Toivottavasti oli kyllin randomia!
5. Anja Snellman.

Aino Maaninka, ruotsin kopo ja liikuntavastaava
1. Pohjoismainen filologia.
2. 3. vuosi.
3. Toimin ruotsin koulutuspoliittisena vastaavana ja liikuntavastaavana eli ts. pyrin huolehtimaan opiskelijoiden
hyvinvoinnista yliopiston ovien sisä- ja ulkopuolella.
Juttelen opettajien kanssa mm. erinäisistä kursseihin
liittyvistä asioista ja kehittelen uusia ideoita opintojen
sujuvuuden parantamiseksi muiden kopojen kanssa.
Torstaisin vastaan Verban liikuntavuorosta.
4. Polveni ovat ehkä maailman arimmat.
5. Joey Tempest.

Lotta Hietalahti, saksan kopo
1. Saksan aineenopettaja.
2. Toista.
3. Olen saksan kopo, eli pyrin toimimaan linkkinä oppiaineen ja opiskelijoiden välillä.
4. Koska näin opiskelijana ei ole pahemmin rahaa shoppailuun, katselen sen sijaan YouTubesta tuntemattomien
kuvaamia ostosvideoita (ja tuomitsen huonoista valinnoista).
5. Muutama saattaa joutua tarkistamaan googlesta nimen,
mutta valitsen ehdottomasti Dario Colognan.
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Aku Varanka, sosiaalipoliittinen vastaava
1. Englannin opeukko.
2. Ensimmäistä.
3. Sosiaalipoliittinen vastaava, eli yritän edesauttaa opiskelijoiden hyvinvointia.
4. En ole koskaan omistanut kahvinkeitintä.
5. Rob Scallon.

Elina Pallaspuro, Verbaario-vastaava
1. Enklanti.
2. 1.
3. Verbaarion siivoustäti ja kaktusmamma.
4. Elän banaaneilla.
5. Tuomas Holopainen.

Kalle Parviainen, toimihenkilö ja projektivastaava
1. Englantilainen filologia.
2. Neljättä.
3. Öjldsjögddskgsd fsjkljlt dffaf. Ei ollut omakeksimiä sanoja, mutta vastaan siis projekteista, eli pääasiassa hoitelen NMES:in ja jotain muuta mitä mieleen tuleekaan.
4. Olen kerran voittanut maailmanmestari Greger Hutun.
5. Olen tylsä ja sanon että ei kukaan.
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Janina Ikäheimo, tiedotus-, media- ja Reema-vastaava
1. Lontoonkielen aineenope.
2. Ensimmäistä.
3. Vastaan propagandasta, hassuista kuvista, Verban
säposta ja someimagosta.
4. Guilty pleasureni on rusinapulla.
5. Vesa Keskinen.

Juho Näppä, Reema-vastaava
1. Englannin aineope.
2. Ensimmäistä vuotta!
3. En ainakaan ikinä ajoissa sitä, mitä Aino käskee. Eli
reemavastaava.
4. Olen syönyt kilon vanukasta kerralla.
5. Peter Dolving.

Aino Puhakka, Reema- vastaava
1. Englannin opelinja.
2. Ensimmäistä tai kolmatta, miten sen nyt ottaa. Oulussa
olen ensimmäistä vuotta.
3. Ideoin ja kirjoitan juttuja rakkaaseen
ainejärjestöaviisiimme.
4. Mun lempisanat on humpuuki ja töpseli.
5. Freddie Mercury.
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Viherbileraportti
Saara Tikkakoski

Verban, Syntaksiksen ja Sigman
yhteiset Viherbileet räjäyttivät
Teekkaritalon katon tänäkin vuonna tammikuun iltaruskossa, tipattomien kaadon aikaan 28.1.2016.
Jo ennakkolipunmyynti povasi tapahtumasta yleisömenestystä, vaan
silti lopullinen bilettävän ihmislihan määrä ja suorastaan kansanvaelluksen kriteerit täyttävä tunku
löi jopa järjestäjät ällikällä. Ensimmäisten tuntien väljyydestä ei ollut
puolen yön tienoilla kuutiosenttiäkään jäljellä, ja poikkitieteellisyys oli vahvana, sillä vihreään
(ja Sigman mustaviolettiin) haalarimereen eksyi runsain joukoin
muitakin värejä. Meno oli siis mitä
sateenkaarenkirjavin. Sekä sieltä
täältä – kuten Talobileiden luonteeseen kuuluu – paljaita hikisiä teekkarivartaloita kuhiseva.

ku, kunhan prosentit ja hinta ovat
kohdallaan. Myös rokkipoliiseja
oli eksynyt Talolle arvioimaan paikoin epäonnistunutta äänentoistoa,
joka ehkä jäi keskivertobilettäjältä
huomaamatta – onnistuneen
juomien miksaamisen johdosta.
Teknisiä ongelmia toki oli, mutta
mitäpä ei osaava fyysikko pystyisi korjaamaan, kun kyseessä on
ääniaallot tai diskovalonnopeus.
Ehkäpä
rokkipoliisitkin
kärsivät vain Doppler-ilmiömäisistä
oireista, koska meno bileissä oli
niin lujaa!

Juhlakansalla tuntui olevan lystiä,
tunnelma oli tiivis ja viini virtasi.
Pientä napinaa oli tosin herkkäkorvaisimmilla
kuultavissa
Talon ohra-arpojen epätavallisen
korkeasta hinnasta. Tänä vuonna
laatu korvasi alhaista hintaa, vaan
olisihan se pitänyt arvata, että
opiskelijalle kelpaa litku kuin lit-

Uunituoreet overallit tositoimissa. Alkuillasta tanssilattialla mahtui tekemään vaikkapa näin. Parin tunnin sisään moisesta
henkilökohtaisen tilan määrästä pystyi vain
haaveilemaan.
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Alkuillasta verbalaiset viihdyttivät juhlakansaa ja vihkivät fuksejaan haalarienkäytön saloihin
perinteisellä haalarikasteella, jota
johti järjestön uutuutta kiiltelevä
puheenjohtaja varapuheenjohtajan harteilta. Ainakin näennäisesti.
Mukavan kokoinen joukko Verban
fukseja eli verbukseja (???) vannoi
haalarivalan ja on täten ansainnut oikeuden käyttää haalareitaan
lähinnä aina ja kaikkialla, koskaan
niitä pesemättä, paitsi jos ovat
pesuhetkellä haalareidensa sisällä.
Puolen yön jälkeen paardeilu
sen kun yltyi, ja hyvä kun sekaan
mahtui. Uskoakseni liikkuminen
oli illan päälle mahdollista vain
tekniikoilla, jotka sisälsivät paljon kyynärpäitä ja aimo annoksen tahdonvoimaa. Aamulla saattoi sitten laskea mustelmat ympäri
kehoa voitonmerkkeinä ja olla
tyytyväinen, että oli ylipäätään
selvinnyt pysyvittä vammoitta. Arvat loppuivat samoihin aikoihin,
mutta uskoakseni kokenut paardiväestö oli osannut varautua myös
omin arpavoitoin illan koetuksiin,
joten jano tuskin pääsi ketään yllättämään. Toisaalta kuppia otettiin
myös suhteellisella kohtuudella tai
juopontuurilla, sillä yhtään oksennusta ei tarvinnut koko illan aikana
siivota mistään.

Viherbileet jatkuivat aamun pikkutunneille asti. Taisipa olla vielä
neljän viiden maissakin muutama
vipattava tanssijalka, horjuva askel
ja lupsuva silmäluomi menossa mukana. Kellon lähestyessä
kuutta jäljellä olivat kuitenkin
vain urhoolliset siivousjoukot ja
löytötavaroiden kerääjät, jotka paketoivat bileet kasaan ja totesivat
että ”olipahan taas ilta. No, pullopantteja ainakin kertyi”. Kaiken
kaikkiaan oikein onnistuneet vuoden aloitusbileet jälleen kerran,
järjestäjät kiittävät osallistuneita ja
toivottavat kaikki tervetulleiksi taas
ensi vuonna uudestaan! Siihen asti
pitäkää haalareita ja ottakaa ilo irti
Talobileistä!
15

Reema testaa: Kiinaviina
Juho Näppä

Mikäli olette koskaan löytäneet itsenne Verban järjestämistä tapahtumista, olette takuulla myös kuulleet Kaukoidän mystisestä taikaliemestä,
joka myös nimellä Kiinaviina tunnetaan. Uuden hallituksen kunniaksi
päätimme napata härkää sarvista ja ottaa kyseiset litkut tarkempaan syyniin.
Kiinaviina-perheeseen kuuluvat seuraavat tuotteet: Liian iloinen asiakaspalvelija ja leppoisa läski -viina, Mini Me -viina, Mysteerinen pussiviina,
Sporttiviina sekä White Power -viina.
Lukemalla eteenpäin selviää, kuinka Kiinaviina-tuoteperhe selviää Verban asiantuntijoiden tarkkaakin tarkemmasta arvioinnista.
Liian iloinen asiakaspalvelija ja leppoisa läski –viina (42%)
“Tuoksu: hedelmäinen, hieman
keinotekoinen, esanssinen ja etova.”
“Hyväähän se ei ole, porttikongispurgumainen, esanssinen ja etova,
ei pistele, ei liian äkänen, lämmittää
paskavuorella.”
“Maistuu tislatulta kissankuselta.”
2,5/5
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Mini Me –viina (45%)
“Vähän esanssisempaa vielä, pistävä e-koodi,
tiukka lime.”
“Fuksi murtuu.”
“MAISTUU KO JOIS OMMAA OKSENNUSTA JA
benskaa ja KIRSIKKAesanssia!”

2/5
Mysteerinen pussiviina (52%)
“Ei kovin paha maku, tai aika paha.”
“Haju kiinainen kermalikööri, tai ehkä kynsilakanpoistoaine.”
“Hajussa lisää kirsikkapersettä, vähän lisää
oksennusta.”
“En halua maistaa, mutta pakko.”
1,5/5
Sporttiviina (50%)
“Plussaa kätevästä urheilukorkista, kulkee kätevästi mukana reissussa.”
“Tuoksu tivoli-illan jälkeinen hedelmä-salmaritärpätti-teekkaritalo.”
“Ekspertti kertoi, että kiina haisee pahemmalle.”
“Ihan kirsikkaperseen makuinen, sporttipullon
takia enemmän pisteitä.”
2/5
17

White Power –viina (67%)
”Yrittää saada aikaan kehon inside out –
reaktion.”
“Kiina on isänmaa.”
“Tuoksu: valkoisten ylivalta,
etanoli, metanoli, sokeus, kusen ja
kynsilakanpoistoaineen sekoitus,
kloroformi.”
“En halua puhua tästä enempää.”
0,5/5
Testivoittajaksi selvisi niukasti Liian iloinen asiakaspalvelija ja leppoisa
läski -viina, White Power -viinan jäädessä reilulla marginaalilla jumbosijalle. Lienee kuitenkin turvallista mainita, ettei yhtäkään testin tuotteista
ole suositeltavaa alkaa litkiä ilman asianmukaisia varotoimenpiteitä, ja
ehkä tulityökorttia. Kiinaviina on vaarallinen asia.
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Kolumni
Janina Ikäheimo

Hei, olen Janina, ja minulla on haalarimerkkiaddiktio.
Ongelmani alkoivat syksyllä, haalarit saatuani. Sitä ennen en ollut kokenut mitään tavallista suurempaa viehätystä merkkejä kohtaan, tuntuivathan kaikki valittavan siitä
miten rasittavaa niiden ompeleminen on. Itse ompelin ensimmäisen merkkini muutaman juoman otettuani. Jälki ei ollut siistiä, lanka oli huonoa, merkki meni vinoon ja
sormet olivat haavoilla tökättyäni neulan läpi väärästä kohtaa. Silti siinä vain oli sitä
jotain. Seuraava merkki oli vielä suurempi katastrofi, ja näin ollen päätin jättää haalarini
rauhaan vähäksi aikaa. Toisin kävi.
Loput kiltahuonekierrokselta ostamistani merkeistä ompelin kiinni yksin ollessani. Se
sujui jo paljon paremmin, ja huomasin, että ei tämä olekaan niin vaikeaa. Päin vastoin,
se tunne ja se tyydytys, minkä siitä saa, kun merkki on lujasti kiinni eikä tikkiä edes
huomaa, on jotain aivan muuta. Pian huomasin olevani liian nopea tässä. Merkit loppuisivat kesken, eikä minulle jäisi mitään ommeltavaa Verban merkki-iltaan, joka järjestettäisiin ennen lomien alkua. Aloin säännöstelemään merkkejä, jotta kukaan ei saisi tietää miten paljon niiden ompelemista oikeastaan rakastan.
Sitä tietää olevansa addiktoitunut, kun tuntuu, että tila loppuu kesken jo ensimmäisenä
vuotena. Tai kun ei malta odottaa ompeluiltaa, joka on jo viikon päästä, ja tuskaisena
miettii, saisiko jostain tilattua lisää merkkejä ihan vain että riittäisi ommeltavaa täksi
päiväksi ja vielä viikonkin päähän. Saan itseni kiinni ajattelemasta, että ehtisikö merkkitilaus Tampereelta Haalarimerkkitorin kautta perille kuinka äkkiä. Mitä jos merkkivastaava ei lue yksityisviestejään tai sähköpostiaan? Sitten muut saisivat tietää että minulla
todella on addiktio. Selaan päivittäin Haalarimerkkitoria Facebookissa. Ihailen muiden
yliopistojen ja yksityisten henkilöiden teettämiä merkkejä. Vielä en ole uskaltanut tilata
mitään, vaikka minulla on pelottavan tarkat suunnitelmat siitä, mitä merkkejä sieltä haluaisin ja mihin ne kiinnittäisin. Ehkä joku päivä. Se on se päivä, kun itsekurini pettää ja
tililtä löytyy ylimääräistä rahaa.
Ainejärjestömarkkinat ovat pahimmat. Siellä saattaa menettää kontrollin täysin. Kaikki
tilaisuudet ostaa merkkejä ovat yhtä tärkeitä, ja käteistä rahaa on aina oltava saatavilla.
Pyöreitä, suorakulmaisia, neliskanttisia, ovaaleja, muotoon leikattuja, brodeerattuja,
printattuja, huonoja vitsejä, irstaita vitsejä, sanaleikkejä, logoja, tunnettuja hahmoja, viittauksia elokuviin... On mistä valita. Ikinä ei voi olla tarpeeksi.
Kuka tietää, miltä haalarini näyttävät viiden vuoden päästä. Minua pelottaa. Mahtuuko
niihin yhtään uutta merkkiä edes ensi keväänä?
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Etymologiapalsta
Aino Puhakka

Etymologiapalsta jatkaa vuodenaikojen
kartoittamista. (Kirjoittaja joutunee pian
keksimään muita, jokseenkin mielikuvituksellisempia teemakokonaisuuksia.)
Tällä kertaa vuorossa on, you guessed it,
kaikkien kaveri ja ihana helpotus, eli kevät.

tyksiä. Sana kääntyy muun muassa ’kukaksi’, ’kukoistukseksi’, ‘viattomuudeksi’
ja ’koskemattomuudeksi’. Yhdysvaltojen
osavaltio Florida sai muuten nimensä espanjalaisilta uudisasukkailta, jotka saapuivat alueelle palmusunnuntaina, eli päivänä
nimeltä Pascua florida.

Spring
tulee
vanhan
englannin
substantiivista spring, joka tarkoittaa ’tapahtumaa tai aikaa, jolloin kasvi syntyy
ja nousee tai ponnahtaa ylös’. Samaista
spring-sanaa käytettiin myös ilmauksissa
spring of dai (’auringonnousu’) ja spring of
mone (’kuun nousu’). Myös englannin kielen ’vieteriä’ tarkoittava sana tulee siis tästä
samaisesta lähteestä.
Spring fever taas on terveydentilan muutos, joka tuppaa usein ilmenemään
juurikin ilmojen lämmetessä: ’romanttisten tunteiden puuska’.

Narcissus,
eli
narsissi,
ei
liity
itserakkaaseen Narsissokseen, vaan kreikan narke-sanaan, joka tarkoittaa ’turtana
olemista’. Narsissit nimittäin sisältävät sedatiivisia aineita. Samaisesta kreikan sanasta juontuu myös narcotic ja sen muut
johdokset.
Kevääseen
liittyy
vahvasti
myös
pääsiäinen. Alun perin juhla oli pakanallinen, ja kristityt valjastivat sen myöhemmin omaan käyttöönsä. Pääsiäinen tunnetaan englannissa nimellä Easter. Sana
tulee esigermaanisen kielen austronmuodosta, joka tarkoittaa ’auringonnousua’. Mielenkiintoista on, että kaikki
muut englannin sukukielet ottivat juhlan
nimeen inspiraationsa latinan paschasanasta. Kyseisen muodon takia meilläkin
siis syödään pashaa.

March juontaa juurensa muun muassa
vanhan ranskan Marz- ja latinan Martiussanoihin, jotka tarkoittavat ’Marsin’, eli
Mars-sanan genetiivimuotoa. Kolmannen kuukautemme nimellä on siis planetaarinen alkuperä. Sen sijaan April-sanan
juuret ovat hämärämmät. Sanan ajatellaan
pohjautuvan kreikkalaisen jumalattaren
Afroditen nimeen, tai vaihtoehtoisesti esiitalialaiseen apoilis-muotoon, joka sananmukaisesti tarkoittaa ’toista kuukautta’.
May tulee latinan sanoista Majus tai Maius mensis, joiden arvellaan perustuvan
roomalaisen maan jumalattaren nimeen.

Pitkäperjantai sen sijaan on englanniksi
Good Friday. Päivässä ei sinänsä ollut
mitään hyvää; good tarkoitti vanhassa englannissa ’pyhää’.
Lähde: etymonline.com

Flower pohjautuu vanhan ranskan flormuotoon, jolla on pitkä litania merki-
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Kitsaan opiskelijan ruokaohjeita
Janina Ikäheimo

Halpa ja helppo broilerikiusaus
Tämä on suosikkini niille päiville, kun ei vain jaksa vaivautua
tiskaamaan ja mieli tekee jotain helposti valmistuvaa. Ainekset säilyvät kätevästi pakkasessa, joten tässä olisi myös vahva kanditaatti kuun
viimeisille tukipäiville nautittavaksi.
Tarvitset:
300 g maustamattomia broilerin suikaleita
500 g peruna-sipulisekoitusta
~300 g pakastevihanneksia, esim. Puutarhurin sekoitusta
2 dl ruokakermaa
Tee näin:
Laita uuni lämpenemään 200 asteeseen.
Ruskista broilerin suikaleet pannulla, mausta suolalla ja pippurilla.
Kaada uunivuokaan peruna-sipulisekoitus ja pakastevihannekset. Sekoita joukkoon myös broilerit. Lisää ruokakerma.
Kypsennä uunissa noin tunnin ajan, ja ruoka on valmis nautittavaksi.
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KEVÄÄN 2016 TAPAHTUMIA
Johan löytyy viherpöksyille käyttöä, kunVerban vauhdikas kevät
pyörähtää käyntiin.
18.3.2016 St. Patrick’s UV-bileet
Tule mukaan, kun ESN ja Verba järjestävät paardit vielä tuntemattomassa
paikassa. Näistä bileistä tulee kansainväliset, eli verbalaiset pääsevät krebaamaan vaihtareiden kanssa. Pankaa kielitaito koetukselle ja saapukaa
paikalle maaliskuun keskellä!
1.-3.4.2016 Kevätexcursio
Kevätexcu, tuttavallisemmin Kexcu tulee jälleen! Jäikö hyinen syysexcu
välistä? Nyt on mahdollisuus taas hypätä bilebussin matkaan kun suuntaamme excursiollamme jonnekin päin Suomea. Luvassa saunomista,
jännitystä ja unohtumaton mökkiviikonloppu joka on takuulla Verban
kevään kohokohta! Tarkempia tietoja on luvassa myöhemmin, mutta laittakaa reissun ajankohta jo korvan taakse. Paikkoja on rajoitetusti, joten
ilmoittautumisen alkaessa paikalla kannattaa olla ajoissa.
7.4.2016 Lahjoita tänään
Lahjoita tänään! Verba yhteistyössä Oulun yliopiston kanssa järjestää
lahjoituspäivän kunniaksi tempauksen, jonka tarkoituksena on innostaa
keräämään rahaa rakkaalle yliopistollemme. Luvassa muun muassa eri
aisteja helliviä yllätyksiä!
8.-10.4.2016 NMES
NMES, eli National Meeting of English Students järjestetään tänä vuonna
missäpä muuallakaan kuin rakkaassa paskassa kaupunnissamme Oulussa
Verban toimesta. Tarkempia tietoja on luvassa myöhemmin, mutta näitä
bileitä ei kannata missata, sillä paikalle saapuu englannin opiskelijoita
ympäri Suomea. Tämän viikonlopun aikana suunnistetaan, kuunnellaan
opettajiemme mietteitä, sitsataan ja tietenkin bailataan!
Eikä tässä vielä kaikki! Verballa saattaa olla vielä muutama ässä hihassa,
joten pysykää kuulolla. Pidätämme myös oikeuden muutoksiin.
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