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Pääkirjoitus
Halojata vain ja hyvää kevättä, rakkaat kanssaverbalaiset!
Keväthän tässä alkaa päivä päivältä lähestyä, ja sen mukana myös kokeet
ja deadlinet. Verbalaisen kevät on siis hyvinkin kiireinen. Koulutöiden
ohessa ei kannata kuitenkaan unohtaa hauskanpitoa, sillä vapun myötä
on ohjelmassa jos jonkinlaista tapahtumaa, jossa viherhaalarit ovat
takuuvarmasti edustamassa.
Opiskelijalle nimenomaan vappu on sitä kaikkein railakkainta aikaa,
ja tapahtumista kannattaa ottaa kaikki ilo irti. Onhan vappu kuitenkin
vain kerran vuodessa! Wappu-Reemasta voitkin lukea vanhempien opiskelijoiden parhaista parhaimmat vappuvinkit. Myös juomapalsta tekee
paluun Verban asiantuntijoiden testatessa parhaiksi todetut vappujuomat.
Itse vietin edellisvuoden vapun Skotlannissa, jossa meiningit olivat
kohtalaisen olemattomat. Siksi odotankin Oulun opiskelijoiden vappua
suurella innolla! Tulette siis varmasti löytämään minut niin Verban kuin
muidenkin ainejärjestöjen tapahtumista.
Tahdon loppuun toivottaa vielä kerran riemukasta ja mukavaa kevättä
koko toimituksen puolesta!
Juho Näppä
Reema-vastaava

Juho

Aino
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Janina

Puheenjohtajan tervehdys
Heissanhei arvon herrasväki!
Vihdoin taas on käsillä vuoden ihanin aika.
Siis mikä? Noh, jokaisen opiskelijan lempijuhla, eli wappu. Wappu jättää ainakin allekirjoittaneen suht sanattomaksi, sillä kyseisen
spektaakkelimaisen juhlan luonnetta on vaikea kuvailla kuulostamatta hieman tyhmältä
tai muuten vaan deekulta. Wappuna avautuvat kultaiset mahdollisuudet esimerkiksi
kuviosammua viiden tyypin kanssa ruokapöydän alle, kiivetä noin kolmelta yöllä Pallon
päälle, nähdä kuuluisa taikuri alasti turhan
läheltä, tulla raahatuksi suoraan sängystä
Teekkaritalolle, kontata bussipysäkille keskellä kirkasta päivää, pukeutua kaksi viikkoa
joka päivä haalareihin, loivennella oloja vodkalla pakollisissa kielioppiharkoissa tai istua pressulla, kunnes boomboxin patterit loppuvat. (Ja niin eespäin, you get the point.) Yritän tässä lähinnä sanoa, että wapussa on
kummallista ja ihanaa maagisuutta saattaa vihreähaalarinen kulkija tilanteisiin, joihin
(toivottavasti) arkisin ei tarjoudu tilaisuutta. Vielä neljänteenkin wappuuni lähtiessäni
mahanpohjaani vähän kutkuttaa, sillä wappuna kaikki on mahdollista.
Vanhempien opiskelijoiden tarinoita kuulleena wappu varmaan kuulostaa aika kreisiltä,
mitä se toki onkin. Fuksin ei silti tarvitse pelätä tulevaa koitosta, vaan hyväksyä se
viinan- tai limpparinhuuruisena siirtymäriittinä vanhemman opiskelijan ikiaikaista
viisautta huokuvaan statukseen. Fraasi ”fuksit kuolee wappuna” meinaan viittaa fuksivuotenne päättymiseen, eikä terveytenne siis oikeasti ole uhattuna. Ensimmäiseen wappuun tulee tulevina vuosina liittymään ihanan haikeaa nostalgiaa, joten ottakaa koko
kaksiviikkoisesta kaikki irti! Sama neuvo tosin kyllä koskee myös meitä fukseuden jo
menettäneitä, duh.
Toivottavasti niin Talo kuin teekkaribileet, ja kaikki mahdolliset muutkin kissanristiäiset
kokevat tänä vuonna ennennäkemättömän vihreän aallon. Yön pimeydessä törmäillään!
Sincerely yours,

Laura Kämäräinen
Verban puheenjohtaja

PS WAPPU TULLOO, AAAA
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Wapun alustava
tapahtumakalenteri
PVM

OTY

HUMANISTINEN

VERBA

Mönttipiknik, Humanistit ensin Teekkaritalolla

18.4.
19.4.

Ööppisgaala Teekkaritalolla

Henkilökuntapiknik klo 13-15
@ Balancen edessä

20.4.

Wapun avajaiset HopLopissa, bileet Ilonassa

Marttakerhoilua klo 15-18 @
OYY:n Olkkari

21.4.

Wappu Beer Pong championship Teekkaritalolla

22.4.

Kirkkovenesoudut Tuiran
rannassa ja jatkobileet

23.4.

Teekun konsertti ja Rattoradion bileet Caiossa

24.4.

Saunamaraton Arkkarilassa
ja Jälkilöylyt Walhallassa

25.4.

BBQ Teekkaritalolla

26.4.

Päiväkännit Hevimestassa
ja Wappusitsit Teekkaritalolla

27.4.

Wappureivit Superparkissa

28.4.

WappuPiknik Pegasuksen
takana nurmikolla ja Beach
Party Teekkaritalolla

29.4.

Tempaukset ja fuksikisat
torilla, Waatonaaton bileet
Tivolissa

30.4.

Wappukulkue, Uitot, Waaton bileet ja muut perinteiset tapahtumat

1.5.

Örinät, Lakitus, sillis, Sampanjamatinea

Wappusitsit w/ Lastarit, Valenssi ja Blanko

Pallogrillipiknik

Wappusuunnistus,
AAAAAAKK
Wappusauna

Franzenin lakitus

Grilli-ilta Kalervontiellä

Apinapatsaan örinät

Tässäpä vappuhulinat näppärässä Excel-muodossa. Seuraavilta sivuilta löydät
lisätietoa kustakin häppeningistä.
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MITÄ? Möntti-Piknik ja Humanistit
ensin -bileet
MISSÄ? Noitavainojen uhrien
muistomerkillä, tuttavallisemmin Möntillä
MILLOIN? 18.4. klo 16.00-20.00, jatkot
klo 20.00 alkaen
Wappu alkaa perinteisellä Humanistisen Killan järjestämällä Möntti-piknikillä.
Siellä vannotaan yhteishumanistinen
haalarivala, joten eritoten fuksien kannattaa olla paikalla. Myös vuoden fuksi saa
palkintonsa, ja Verba palkitsee parhaiten
menestyneen fuksinsa. Ja mikä olisikaan
parempi tapa avata Wappu kuin Teekkaritalolla Humanistit ensin-bileissä!

maan! Tämä tapahtuma lukeutuu Wapun
suosituimpiin, ja lippuja riittää vain ensimmäiselle viidellesadalle. Kannattaa siis
ilmestyä ajoissa paikalle jonottamaan!
MITÄ? Kirkkovenesoudut
MISSÄ? Tuiran uimaranta
MILLOIN? 22.4. klo 12.00-17.00, jatkot
klo 20.00
Wappu ei olisi mitään ilman perineisiä
Kirkkovenesoutuja! Liity iloiseen joukkoomme joko osana Verban joukkuetta
tai sitten kannustajana, sillä molempia
tarvitaan, jotta Verban joukkue sijoittuu
kärkeen. Oheistoimintana löytyy mm.
Wappukyykkää ja mölökkyä. Suuntaa siis
Tuiran uimarannalle ja rankan soutureissun päätteeksi Jälkisoutuihin.

MITÄ? Marttakerho 3.0 Kultun ja Indexin
kanssa (+merkkimyynti) ja VarjoHopLop
MISSÄ? OYY Olkkari ja Ainolan puisto
MILLOIN? 20.4. klo 15.30-18.00, VarjoHopLop 18.30 alkaen
Nyt jos koskaan on aika täydentää
haalareita kevään aikana kertyneillä
merkeillä. Tule jakamaan tuskasi muiden
merkkiprokrastinoijien kanssa kun verbalaiset, kultulaiset ja indexiläiset kerääntyvät Olkkariin vuodattamaan verta, hikeä
ja kyyneleitä koreampien haalareiden
eteen. Tämän jälkeen siirrytään Ainolan
puistoon VarjoHopLopin merkeissä, jolloin ompelijoiden seuraan liittyvät vielä
Suma ja Tiima. Luvassa muun muassa
pientä kisailua ja yleistä hengailua.

MITÄ? Pallogrillipiknik
MISSÄ? Humanistipallolla
MILLOIN? 24.4. klo 14.00
Oletko aina halunnut löytää itsesi
Humanistipallon päältä grillaamasta?
Nyt siihen on mahdollisuus, kun Verba
kokoontuu grillaamaan Humanistipallon
eteen! Tule nauttimaan raikkaasta ulkoilmasta ja makkarasta tai maissista muiden
haalareihin sonnustautuneiden Wapun
odottajien kanssa.
MITÄ? Teekkareiden BBQ
MISSÄ? Teekkaritalolla
MILLOIN? 25.4. klo 14.00
Teekkaritalon piha täyttyy käristäjistä ja
tulella leikkijöistä, kun OTY:n grillibileet
leimahtavat käyntiin. Grillien lisäksi myös
saunat lämpenevät, joten muista pakata
mukaan oma pyyhe. Ohjelmassa on luvassa myös Amazing Face -rastikilpailu.

MITÄ? Wapun Avajaiset
MISSÄ? HopLopissa, jatkot Ilonassa
MILLOIN? 20.4. klo 18.00
Lapsettaako? Tervetuloa HopLopiin kattokiltojen (Oulun Luonnontieteilijät,
Humanistinen Kilta, Finanssi, OTY)
järjestämiin Wapun Avajaisiin riekku-
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MITÄ? AAAAAAKK (Aatonx5ApinaKapina-bileet)
MISSÄ? Tivoli
MILLOIN? 26.4.
Wappusuunnistus päättyy AAAKKi:in,
suorastaan eeppisiin bileisiin, jotka
järjestävät yhteistyössä Humanistinen Kilta ja Oulun Luonnontieteilijät. Kannattaa
hommata ennakkolippu, jotta pääsy
pääkallopaikalle on taattu.

MITÄ? Poikkitieteelliset Haalaribileet
goes Wappu
MISSÄ? Tivolissa
MILLOIN? 25.4. klo 22.00
Tule reivaamaan Poikkitieteellisten nimissä viimeisen kerran tälle keväälle! Poikkarit tuovat mukanaan mahdollisuuden
verkostoitua oman ainejärjestön ja jopa
oman killan ulkopuolella. Nämä bileet
ovat todella suosittuja, joten suositeltavaa
on, että varmistat oman paikkasi tanssilattialla ostamalla ennakkolipun.

MITÄ? Verban Wappusauna
MISSÄ? Apinatalon kerhohuoneella
(Tellervontie 2 A, 8. kerros)
MILLOIN? 27.4. klo 18.00
OPMx2, eli omat pullot ja pyyhkeet mukaan. Nyt saunotaan! Verba järjestää Wappusaunan Apinatalon kerhohuoneella.
Mikä olisi parempi tapa valmistautua
Wapun loppusuoraan kuin rennosti saunomalla rakkaiden ainejärjestötovereiden
seurassa?

MITÄ? Päiväkännit
MISSÄ? Hevimestassa
MILLOIN? 26.4. klo 13.00
Ei se ole alkoholismia, jos on opiskelija.
Tule mukaan Hevimestaan, kun alan ammattilaiset korkkaavat jo keskipäivän aikaan vain narikkamaksun hinnalla! Kaiken lisäksi legendaarinen Wesibussi kuskaa
janoisia opiskelijoita pääkallopaikalle
13.00-15.00 OLuT:in ja OTY:n sponsoroimana.

MITÄ? Wappureivit
MISSÄ? Terminal Areenassa
MILLOIN? 27.4. klo 20.00
Kaiva kaapista haalarisi ja liity Teekkareiden joukkoon bailaamaan UV-valojen
alla. Konemusa pauhaa, kun useampikin
artisti astuu lavalle varmistamaan, että
nämä bileet eivät tule unohtumaan vähään
aikaan.

MITÄ? Humanistinen Wappusuunnistus
MISSÄ? Kaijonharjun ja Linnanmaan
alueella
MILLOIN? 26.4. klo 17.00-20.00
Jättikö fuksisuunnistukseen sisältynyt alastomuus, juopumus ja nöyryytys jotain hampaankoloon? Nyt on oivallinen tilaisuus
suorittaa kostosi, kun Humanistinen kilta
järjestää Wappusuunnistuksen. Jokaiselta
ainejärjestöltä toivotaan kolmea rastia,
ja kaikki saavat suunnistaa. Tervetuloa
suunnistamaan Linnanmaan ja Kaijonharjun alueelle ripoteltujen rastien perässä!

MITÄ? WaatonAaton bileet
MISSÄ? Tivolissa
MILLOIN? 29.4. klo 22.00
Teekkareita
ja
90-luvun
musiikkia Tivolissa, mikäs sen parempi tapa
valmistautua h-hetkeen? Paikan päällä
myös teekkarien puheenjohtajien väliset
kisat.
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MITÄ? Franzénin patsaan lakitus
MISSÄ? Franzénin puistossa (Tuomiokirkon vieressä)
MILLOIN? 30.4. klo 12.00
Humanistinen kilta lakittaa jälleen piispa
Franzénin patsaan, minkä yhteydessä Humanistisen Killan puheenjohtaja pitää
puheen. Lopulta paikalta lähtee liikkeelle
Wappukulkue, joka päättyy Åströmin
puistoon, tuttavallisemmin Ainolanpuistoon.

jo kello 22. Ennakkolipun voit ostaa
ainoastaan Wappucombon mukana, mikä
on ehdottomasti kannattavaa, mikäli aikoo ravata läpi useammankin teekkaritapahtuman.
MITÄ? Ashematunnelin örinät
MISSÄ? Asematunnelilla
MILLOIN? 30.4. klo 3.33.33
Horjahtele perässä, kun teekkarit hoippuvat Waaton bileistä Asematunnelille
örisemään! Mikä olisikaan loistavampi
tapa avata itse Wappupäivä?

MITÄ? Uitot
MISSÄ? Rauhalassa
MILLOIN? 30.4. klo 14.00
Wappukulkue
päättyy
Ainolanpuistoon, josta löytyy myös Verban pressu.
Lämpimässä ilmapiirissä istuskellessamme
saamme katsoa vierestä miten fukseista
vihdoinkin syntyy oikeita teekkareita, kun
heidät uitetaan Rauhalassa.

Muita tapahtumia: Ööppisgaala 19.4.
(Teekkaritalo), Wappu Beer Pong Championship 21.4. (Teekkaritalo), Rattoradion
bileet 24.4. (Caio 2.0), Saunamaraton Arkkarilasta ja Jälkilöylyt 24.4. (Walhalla).

MITÄ? Verban Grilli-ilta
MISSÄ? Kalervontien grillikatoksella
MILLOIN? 30.4. klo 17.00-23.00
Verba grillaa taas, tällä kertaa syksyisestä
fuksien grilli-illastakin tutulla Kalervontien grillikatoksella. Luvassa kuuma grilli
ja lämmintä seuraa Wapun kynnyksellä!
Muista ottaa omat makkarat (ja oma
pullo) mukaan, kun suuntaat muiden verbalaisten mukana viettämään iki-ihanaa
Wappuaattoa!

Huom! Verba pidättää
oikeuden tapahtumien
muutoksiin. Pysy ajantasalla seuraamalla somekanavia! Myös Verban
auttava puhelin VAPu
palvelee numerossa 046636 9442.

MITÄ? Waaton bileet
MISSÄ? Tivoli
MILLOIN? 30.4. klo 20.00
Tule valtaamaan Tivolin tanssilattia
takaisin Teekkareilta! Kaikkien odottamat Waaton bileet järjestetään jälleen,
ja ennakkolipun ostaneet pääsevät sisään
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Wesibussi
Oululaiseen opiskelijavappuun kuuluu erottamattomasti linja numero
69, eli tuttavallisemmin Wesibussi. Kyseessä on siis Koskilinjojen party
on wheels, eli bussi, jossa sihijuomien nautiskelu on sallittua, ellei jopa
suositeltavaa. Mainiota vappuviihdettä kaikille rautaisen sisäkorvan
omaaville.
Bussikyydeissä ja -hinnoissa on eroavaisuuksia. Niin sanotuille normiajoille pääsee parittomien tuntien alussa Linnanmaalta ja parillisten alussa
Kiikelinsillalta. Kyytiin pääsee jonottamalla, ja tunnin ajelu maksaa kolme euroa. (Huom! Vain käteinen kelpaa.)
27.4. järjestettävä KotiKaupungin Lyhyt -ajelu kestää viisi tuntia, ja se
kustantaa 15 euroa. Lippuja myydään etukäteen Linnanmaalla 20.4.
Bussiin voi ostaa myös koko vapun kattavia tai päiväkohtaisiaVIP-lippuja.
Lisätietoja lipuista ja hinnoista saa Wesibussin Facebook-sivulta ja sähköpostiosoitteesta wbc@oty.fi.
Aikataulut
Tiistaina 26.4.
Klo 13.00-15.00
OTY:n ja OLuT:n tarjoama ILMAINEN
kyyditys Hevimestaan päiväkänneille. Lähtö
Linnanmaalta.
Klo 15.00-00.00 normiajoa.
Keskiviikkona 27.4.
Klo 19.00-21.00 ILMAINEN kyyditys Superparkkiin reiveihin. Lähtö Linnanmaalta.
Klo 21.00-00.00 normiajoa
Torstai 28.4.
Klo 17.00-00.00 normiajoa
Perjantai 29.4.
Klo 16.00-00.00 normiajoa
Lauantai 30.4.
Klo 16.00-00.00 normiajoa
Huom! Lauantaina ensimmäinen startti Mannen edestä Kiikelinsillan sijaan.
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Terveisiä pj-klubilta
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Wapun kuumimmat tanssimuuvit
Asra Veesukas, Ikäina Janheimo, Rörö Eemsi & Maina Iloala (nimet muutettu)

Kaira
Tämä muuvi on ikivihreä, jonka kaikki
joskus pilkkineet osaavat lihasmuistista!
Poraa kairallasi jäähän reikä ja vedä kaira
pois. Varoitus: kairan mukana nousee sohjoa, joka saattaa kastella kenkäsi.

Finger guns
Tähän väliin vähän rennompi muuvi, joka
sopii jos jonkinmoisen liikesarjan väliin.
Muodostakaa sormistanne aseet ja heilutelkaa menemään!

Body language
Jos lapsuuteesi kuului Pieni merenneito,
tiedät varmasti millaisilla muuveilla miehet hurmataan. Tämä Ursulan Arielille
opettama liike toimii niin naisilla kuin
miehilläkin. Käytä siis kehonkieltäsi ja
sheikkaa menemään!

Sugar daddy
Rahaa riittää! Tuhlaa opintotukesi levittämällä lattia täyteen (miksei vaikka oikeitakin) kymmenen euron seteleitä. Tämä
on loistava preludi seuraaville liikkeille,
joissa vaaditaan halukasta paria. Mikä olisi
parempi houkutuslintu kuin suuret setelit?
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Köyhä sugar daddy
Oho, eipä riitäkään. Hallitus leikkaa tulojasi, eli parempi kerätä juuri heittämäsi
tonnin seteli takaisin lompakkoon. Sori
siitä.

Viisisenttisiä t. “kemiläinen”
Oletko
ikinä
nähnyt
kemiläistä
strippiluolassa? Legenda (eli Eero) kertoo,
että nuukuudessaan he heittelevät strippareita viisisenttisillä. Kerää kouraasi kuvitteellisia kolikoita ja visko menemään!
Slap dat ass
Tämä toimii parhaiten parin kanssa.
Yleensä ei edes tarvitse kysyä kumpi vastaanottaa, kun masokisti on jo valmiina
peppu pystyssä. Toteuta liike mielellään
pantomiimillä, jotta toinen osapuoli
pystyy istumaan vielä seuraavana päivänä.
Cat o’ nine tails
Tartu mielikuvitusruoskaasi ja siirry astetta kovempiin aseisiin, mikäli parisi on
vielä polvillaan edellisen muuvin jäljiltä.
Mikäli olette molemmat hurjalla päällä,
turvasana saattaa tulla tarpeeseen.
Grand Finish: Bukkake
Tässäpä vasta päätös liikesarjalle: siirry
siis maahan polvillesi ja ole valmis vastaanottamaan mitä ikinä sieltä sattuukaan
tulemaan! Tyyli on vapaa, ja ilmekin voi
olla mitä tahansa ahdistuneen ja tyydytetyn väliltä. (Mikäli olet pieni ja viaton,
kannattaa tämän sanan googlaaminen jättää väliin.)
(Kuvien henkilöt eivät liity tapaukseen.)
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(Kitsaan) opiskelijan ruokaohjeet: Wapun
boolit
Janina Ikäheimo

Olen koonnut tähän muutaman ikisuosikin wappuisaan boolikulhoon miksattavaksi.
Näillä voit tehdä lähtemättömän vaikutuksen ystäviisi, tai vaikkapa maksaasi.

Partimanijak (Partymanijak, Partimaniak)

Tämä legendaarinen serbialainen biisi on varmasti tuttu kaikille teille, jotka olette Verban iskujoukon kanssa yhtä aikaa Teekkaritalolle sattuneet. Humppakillan vujuilla tämä
biisi sai ihkaoman nimikkoboolin. Nimeä kukaan ei vain osannut kirjoittaa oikein.
Tarvitset:
1l Vergi 80%
3l sekahedelmämehua
3l mangomehua
6l vadelmavissyä
Tee näin: Lyö ainekset sekaisin isossa boolikulhossa. Nauti varoen, sillä
tämä booli on yllättävän alkoholipitoista.

15 again

Kaipaatko niitä aikoja, jolloin boolit
nautittiin mehukattitonkasta? En minäkään. Tässä kuitenkin muutamat nostalgiset
boolihjeet, jotka kasasin hyvän ystäväni kanssa.
Tarvitset:
1l mansikka-Juissia
1.5l halpaa Spriteä
Mansikkalikööriä maun mukaan
TAI
Pisangia maun mukaan
1.5 l halpaa Spriteä
TAI
Sourz Applea maun mukaan
1l omenamehua
0.5l omenasiideriä
Tee näin: Sekoita ainekset. Yritä parhaasi mukaan nauttia ja pidätellä sisälläsi ikävistä
takaumista johtuvaa oksennusta. Mieti, miksi olet ikinä pitänyt näistä sekoituksista.
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Pikadrinkit
Janina Ikäheimo

Vapun tiimellyksessä eivät aina aika tai jaksaminen riitä oikean boolin tekemiseen.
Silloin nämä helpot ja nopeat pikadrinkit pelastavat janoisen verbalaisen päivän.

Jallukola

Oi, Jaloviina, kaikkien janoisten sankari. Illan alusta se ei usein vain mene alas raakana,
joten tämä kohtuullisen hintainen drinkki on täydellinen vaikkapa exculla nautittavaksi.
Tarvitset: Kolajuomaa, jaloviinaa
Tee näin: Kaada lasiin n:n tähden jallua oman maun mukaan. Kaada perään kolajuomaa
(mitä halvempi, sen parempi).
Vinkki! Dieettiversion saat vaihtamalla kolan lightiin. Matkaversion saat aikaan kun
kaadat jallut suoraan kokispulloon.

Karpalovodka

Tämä drinkki on erään ystäväni suosikki. Vodkan kirpeys korostuu, kun sen nauttii
karpalomehun kanssa. Tämä sopii niille, jotka eivät nauti makeista drinkeistä, tai ovat
taipuvaisia migreeniin.
Tarvitset: Karpalomehua, vodkaa
Tee näin: Kaada lasiin vodkaa ja karpalomehua. Suhde riippuu siitä, kuinka nopeasti
haluat saada menofiiliksen päälle.

Peltikatto

Verban ehdoton ikisuosikki, vai sanoisinko, ikivihreä! Tämä shotti ei todellakaan ole
kallis, mutta mikäli haluat maistella sitä myös etkoillessa, paljastan nyt kyseisen drinkin
salaisuudet.
Tarvitset: Kirkasta viinaa, sitruunamehua
Tee näin: Kaada lasiin halvinta mahdollista viinaa. Purista perään sitruunamehu. Tätä
shottia ei voi tehdä väärin, sillä sitruunamehun määrä vaihtelee aina tekijän mukaan.
Vinkki! Onko ikävä Humppakillan vujuja? Muuntele shotti jo liki legendaariseksi olkikatoksi vaihtamalla 40% viina 80% vergiin.

French 75

Tuo ihana, petollinen yhdistelmä viinaa ja viiniä. (Koska alkoholin laimentaminen alkoholiin on aina hyvä idea.) Tämä on vähän hienompi drinkki vapun juhlintaan, ja lämmittää mukavasti piknikeillä.
Tarvitset: Skumppaa, giniä, sokeria ja sitruunamehua.
Tee näin: Kaada samppanjalasiin skumppaa ja giniä sopivassa suhteessa. Sekoita
varovasti joukkoon ripaus sokeria ja purista vielä mukaan sitruunamehu.
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Vanhempien opiskelijoiden Wappuvinkit
Wapun tuoksinnassa fuksien kannattaa luottaa
kylän viisaimpien kokemuksen tuomaan varmuuteen. Ohessa parhaat wapputipsit.

Miika Peitso
1. Paras Wappumuisto
“Olipa kerran 30.4.2014, toinen Wappuni ja 11. päivä sitä laatua. Yhteiskunnasta
vieraantuminen oli tapahtunut jo päiviä sitten. Wapun viimeisenä päivänä suuntasimme
Wappukulkueen jälkeen seuraamaan teekkariuittoja, joiden jälkeen kohteena oli Verban
grilli-ilta Kalervontiellä. Onnistuimme iloisen
seurueemme kanssa tankkaamaan jo uittojen
aikana suhteellisen hilpeät skumppajurrit, ja
normaali bussimatkakin Kaijonharjuun alkoi
saada wesibussimaisia piirteitä.
Nautiskelimme kevätauringosta vesipiipun
ääressä ja grilli-illastakin jäi joitain muistikuvia. Kaiken kaikkiaan täydellinen Wappupäivä.”

Miika Peitso, 4. vuoden germanisti

Laura Kämäräinen
1. Paras Wappumuisto
“Kun wappuna 2014 tapasin Wesibussissa
kuuluisan taikuri Karin. Ajelun jälkeen Yliopistokadun bussipysäkillä taikuri suuressa
viisaudessaan muutti kotiviinini jarruviiniksi
työntämällä siittimensä pullooni samalla kun
puristin sitä jylhää, vaikkakin kovin pientä,
elintä ja lausuin taikasanan makkarapoks. “

2. Paras Wapun selviytymisvinkki
“Wappu ei ole sprintti, vaan maratoni. Se myös
vain paranee loppua kohti, joten älä hommaa
sitä kahden päivän kanuunaa ensimmäisenä
päivänä. Kannattaa myös pitää itsensä ravittuna.”

2. Paras Wapun selviytymisvinkki
“Wappu on maratoni, ei sprintti. Kannattaa siis
säästellä voimia alussa (mutta silti käydä kaikkialla!) jotta jaksaa tykitellä täysillä sen kaksi
viikkoa.“

3. Opiskelun ja Wapun yhteensovittaminen
“Lähtökohtaisesti älä kasaa Wapulle tenttejä tai
mielellään mitään kurssejakaan. Mikäli näin
on käynyt, voit uusia ne toukokuussa. Tosi
hooceita tyyppejä on myös tavattu leksaamasta
lavuaariin aamuisten Wapputenttien aikaan.
Mikäli edessäsi on esim. legendaarinen Norssiwappu tai muuten työläs jakso, valmistaudu
henkisesti missaamaan pari päivää, niin ei hajota niin paljon, kun kaverisi pitävät hauskaa.”

3. Opiskelun ja Wapun yhteensovittaminen
“Oman kokemukseni mukaan tämä onnistuu
todella huonosti. Luennolle on menty milloin
loiventavien kanssa ja milloin all-nighterin jälkeen, ja tentit ovat siirtyneet paria lukuun ottamatta aina toukokuulle. Näitä toimenpiteitä
en kuitenkaan missään nimessä suosittele,
tehkää kouluhommat kunnolla!”
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karista kuului jotain kompasteluun viittaavaa
melua ja kohta kaverini Janne tulikin huoneesta ilmoittaen: ‘Ville, mä en enää koskaa nuku
muijan ja sen veljen välissä’.”
2. Paras Wapun selviytymisvinkki
“Nesteytä ja äpöstä. Hyvällä ruoka- ja
nestehuollolla saat pidettyä itsesi pelikunnossa
läpi Wapun eikä dagen efteritkään ole yhtä
pahoja. Muista, että Wappu on maratoni eikä
sprintti!”
3. Opiskelun ja Wapun yhteensovittaminen
“Tuossa nuorempana jaksoi vielä juhlia ja
mennä aamulla luennolle, mutta nykyään ei
enää kroppa anna moiseen periksi. Tee siis
siten, että partytä vähän vähemmän hardisti
illalla, nuku hyvät yöunet, hoida oppivelvollisuudet ja partytä vähän lisää. Juhlinnan voi
aloittaa päivällä aiemmin ja lopettaa myöhemmin - sillä bonarilla että auringon aikaan on
hyvä bilettää!”

Laura Kämäräinen, Verban puheenjohtaja

Ville M.A. Siikaluoma
1. Paras Wappumuisto
“Aikoinaan omana fuksivappunani lähdettiin
päivän viettoon siten, että käytiin ensiksi tentissä ja siirryttiin etkoilemaan Jonkun Tyypin
luokse. Talolla oli silloin Wappusitsit ja mentiin sitten varjositsaamaan pihalle. Varjositseiltä siirryttiin luontevasti virallisille jatkoille
ja menoa riitti yöhön asti.
Joku Tyyppi oli selvinpäin ja autolla ja lähdettiin
sitten jatkoille porukalla. Ensiksi Puulinnanmaalle (jossa riipaistiin räppibattlet keskellä
katua neljältä aamuyöstä - sori siitä) ja edelleen
Syynimaalle, jossa sitten siirryinkin hetkeksi
nukkumaan paikan emännän olohuoneen matolle käyttäen hänen dalmatialaistaan tyynynä.
Vieressäni vierassängyssä nukkuikin sitten tiimalainen mukolaistsiksit kainaloissaan.

Ville Siikaluoma, kokemuksen syvä rintaääni

Aamu valkeni vähitellen ja tyynyni oli karannut pois, joten kompuroin keittiöön, löysin
pöydältä pullon ja aloin tasoittamaan. Mak-

Toim. huom. Tulivathan ne juoksuvertaukset
nyt selväksi?
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Reema testaa: Wappujuomat
Juho Näppä ja Miika Peitso

Vappu lähestyy lähestymistään, ja sen mukana myös
lukuisat opiskelijatapahtumat. Tämän kunniaksi Verban asiantuntijaraati tekee paluun arvostellakseen
tutuimmat ja turvallisimmat vappujuomat, yhtä yllätystuotetta unohtamatta. Koska lukijakuntaan kuuluu
myös alle 20-vuotiaita, sisällytimme testiin myös hieman mietoja alkoholijuomia.
Syynissä tässä numerossa ovat siis seuraavat tuotteet: Jaloviina Joloviina (yhden tähden), Suomi-viina,
Magyar-valkoviini, Karjala-olut, Rainbow Pear Kider -päärynäsiideri, Kurkolonkero ja yllätystuotteena Gekkeikan Trademark -sake.
Joloviina
- Helevetin hyvä.
- YODA-viina = You Only Drink Always.
- Oikotie onneen.
- Suorastaan tanssahtelee kielen päällä.
- Ei maistu yhtään oksennus.
7/5
Suomi-viina
- Rapsakka.
- Kyllä haistelu ihan riittää meikäläiselle.
- Ei tää oo kyllä ihmisten juomaa.
- Maistuu isänmaalliselta.
2/5 (Huom! Juo omalla vastuulla.)
Magyar
-Pirskahteleva, jois vaikka ykösellä ku hyvin laittaa
kylmään.
- Maistuu tutulta. (Eli halvalta?)
- Oi jospa meil’ ois Unkarin viiniä saavi!
- Maistuu aavistuksen verran kotiviiniltä.
5/5
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Karjala-olut
- Wapun perusaineosa.
- Jämäkkä kuin ystävä, joka taluttaa
Talolta kotiin.
- Mitäpä sitä muuta, tuttu ja turvallinen.
- Maku aika kaljainen.
Jämäkkä 3/5
Rainbow Pear Kider
- Maistuu halapa, ja vähä kusi.
- Onneksi soi lempparibiisi. (Shanghain
valot by Annika Eklund.)
- ESAnssinen.
2/5
Kurko-lonkero
- Ei oo hyvvää, kuha o halapaa.
- E-koodi, hyvä yritys.
2,5/5

Kaljalaa nautittiin tarmoisalla otteella.

Gekkeikan Trademark Sake
- Hiukan kiljuinen punchi, sitten yllättävän raikas elämys.
- Aika bensaisen raikas jälkimaku on.
- Haisee halvalle ja käyneelle oliiviöljylle. (Salaatin päälle ei voi laittaa.)
- Väljähtynyt ja epäonnistunut kotiviini – ei jatkoon.
2,5/5
Koska testi oli hieman poikkeuksellinen sen sisältäessä
sekä mietoja että vahvoja alkoholijuomia, päätoimittajuuden minulle suomin valtuuksin päätin valita testistä
kaksi voittajaa. Tiukkojen viinojen (eli ns. aikuisten
juomien) joukosta voittajaksi selvisi tietenkin Joloviina
pisteillä 7/5. Maku oli niin hekumallinen, ettei tavallinen
arvosteluasteikko tehnyt oikeutta tälle vappuherkulle.
Miedoista juomista potin räjäytti Magyar-valkoviini
pisteillä 5/5. Jumbosijoille jäivät tällä kertaa Suomi-viina ja Rainbow’n päärynäsiideri. Pysytellään siis kaukana näistä ja herkutellaan vappu yhdessä testivoittajilla!
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Kevätekskursioraportti
Jasmin Tikkanen ja Veera Asukas

Kovan suunnittelun ja pitkäjänteisyyden tuloksena Kevätexcursio saatiin neljän vuoden tauon
jälkeen elvytettyä, ja kolmekymmentä innokasta
verbalaista matkasi 1.-3.4. Kiimingin Reposelälle
mökkeilemään. Perjantaiaamuna bussi starttasi yliopistolta kohti tätä uutta kohdetta, joka osoittautui
oikein toimivaksi ja mieluisaksi paikaksi. Saunatilat, päärakennus ja grillikota olivat kaikki kovassa
käytössä, kun vihreisiin haalareihin sonnustautunut
bileväki otti kaiken ilon irti tästä minilomasta ennen wappua.
Bussi starttasi yliopistolta klo 15 ja näin
lähti käyntiin jälleen yksi Verban excursio. Yllättävän lyhyt matka taittui nopeasti, tunnelma oli katossa ja taidettiin siinä jo muutama juomakin ottaa. Perillä meitä odotti
kotoisan oloinen punainen mökki, jossa jännitystä elämään toivat kuitenkin epäilyttävä vesielementti, ampumarata ja lahtivaja alueen välittömässä läheisyydessä. Taisipa
muutama uhkarohkea pulahtaakin sopivasti saunan läheisyydessä sijainneeseen puroon
matkadominan kielloista huolimatta, mutta onneksi ambulanssisoitolta vältyttiin.
Kun tavarat oli raahattu sisälle ja ruuat sekä juomat heitetty kylmään, alkoivat
välittömästi juomapelit, kuten Kalias (kalja-Alias) sekä erinäisillä säännöillä toimineet
korttipelit. Säät suosivat mökkeilijöitä, ja osa porukasta nimesikin heti veden äärellä
sijainneen kiven Paskanpuhujan kiveksi, jonne saattoi mennä jakamaan murheitaan ja
nauttimaan hyvästä ilmasta. Perjantai-iltana pelattiin ahkerasti beer pongia, joka herätti
sekä pelaajissa että katsojissa suuria tunteita. Sauna lämpeni, pingispallot lentelivät ja
grillikotakin täyttyi makkaran sekä maissin paistelijoiden puheensorinasta. Puheensorinan lisäksi äänentuotosta vastasi koko kexcun ajan Verban luotettava boomari, jossa
soitettavissa oli vain hyvin rajoitettu määrä kappaleita, kuten lähes kaikki tulivat viikonlopun aikana huomaamaan. Eräs excumme osanottaja oli erityisen kiintynyt
Bönthöö-biisiin, joka soi (ikävä kyllä)
aamuun asti useassakin eri rakennuksessa. Tämä ahkera trubaduuri (vai oliko
heitä sittenkin jopa kaksi) siunasi korviamme useaan otteeseen myös hittikappaleilla Bemmi Kummid ja Mandoline,
unohtamatta klassikkoartisteja Robinia
ja Antti Tuiskua, jotka raikuivat bileihmisten korvissa vielä maanantainakin.
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Lauantaiaamun
pohmakas ei vaikuttanut
olevan
ylitsepääsemätön, sillä
ensimmäisiä juomia
availtiin jo aamupalan ja -kahvin ohessa.
Excullahan ei nukuta,
joten kaikki sängyssä
matkadominan mielestä liian pitkään
makoilleet
saivatkin osansa bassot
täysillä renkuttavasta
boomarista jo aamutuimaan.
Lauantai
sujui pitkälti edellisen päivän merkeissä
juomapelien
säilyttäessä
suosionsa,
kexcuvihkon kerätessä
monenmoista piirrosta ja tarinaa sekä saunan lämmetessä useaan otteeseen. Makkarapaketteja riitti yllättävän pitkään, joten grillikotakin sai jälleen ansaitun osansa
ihmisjoukosta. Illan kääntyessä yöhön suurin osa verbalaisista valui vaihteleviin aikoihin takaisin sänkyihinsä saunottuaan, juotuaan ja syötyään itsensä kylläisiksi, vain
innokkaimpien jäädessä tulen loimuun toteuttamaan excun nukkumattomuussääntöä.
Kaiken kaikkiaan Kevätexcursio
oli todellinen menestys. Yhtä tuhoutunutta
patakinnasta, muutamaa pintahaavaa ja
montaa krapulaa lukuun ottamatta kaikki
sujui erinomaisesti ja excuilijoilla tuntui olevan hauskaa. Paikka oli kexcutarkoitukseen
oikein sopiva, joten ehkäpä tulemme vielä
matkaamaan Reposelälle uudemmankin
kerran. Henkiin herätetty kevätexcuperinne
pysyy toivon mukaan elossa vielä
seuraavienkin vuosien aikana, sillä kukapa
ei haluaisi nauttia huonosta musiikista ja hyvästä seurasta mökkeilyn merkeissä useamminkin.
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Kevätexcun levyraati
Kalle Parviainen

4. Distrance – Ei saatana (On tämä
saatana työmaa –remix)
”Basso ainakin toimii.”
”Tiukkaa yhteislaulua raadilta.”
”Kappale kuvaa suomen kansan syviä
rivejä erinomaisen hyvin.”
”Olen sanaton.”
”Ihan vitsin jepa.”
”Tämä kappale saa minut aina vappumuistoihin.”
”On tämä levyraati
saatana työmaa.”

Verban jäsenistö tunnetaan tiukasta ja erittäin laajasta musiikkimaustaan. Tällä kertaa
Kevätexculla perjantai-iltana järjestetty levyraati sisälsi vappuisia kipaleita tiukkaan bilemenoon.
Tässä valitut kommentit raadilta, jonka jäseniin kuuluivat Laura, Ergls, Aleski, Hoel ceellä,
Musku, Wilges ja Kalle (tanssi).

1. Jumal Velho – Bordello
”Tuttu, mutta hyvä. Ei
ehkä kuitenkaan artistin parasta tuotantoa.
9/10.”
”Noh, hieman yksitoikkoinen,
mutta
ihan jees kuitenkin.”
”Kova
tamppaus.
6/10.”
”Eksentrisen hienostunut, varsinkin sanat
sisältävät
erittäin
nerokkaita riimejä.”
2. OIH-AIH Disco –
Ismon kirotut lempikeksit
”Täyspaska. 1/10.”
”Melodia toimii, sanat olisivat hyvät, jos
niistä kuulisi jotain.”
”Kertsi jumalattoman huono.”
”Paska. 2/10.”

”Kosminen beba.”

5. Kuningas Pähkinä
& Setä Tamu – Hei
Scully
”Oikeasti hyvä. Nostalgiaa omaan fuksivappuun ja Wesibussiin.”
”Lyriikat
mahtavat. Laulaja on sexy.
10/10.”
”Lakanat 10/10.”

6. Mc Robo feat. Loka-Sakke – Bönthöö
”Pönttö.”
”Kallen tanssi 9/10.”
”Bönthöö 10/10.”
”-3/10.”
”Vaikka tämä kappale on bännitty meidän tapahtumissa, niin aina se luikertelee
takaisin. Hyvän maun rajoissa 1/10.”

3. Tuuli – Paljon onnea vaan
”Ainahan tämä on paska.”
”Mahdollinen tuleva klassikko, tullaan
tuntemaan kautta maan.”
”Tuuli tuo, tuuli vie.”
”Maki [Kolehmainen] on Sibbe.”

Kiitos kaikille raatiin osallistuneille!
Toivottavasti nämä sulosointuiset kappaleet soivat jokaisen verbalaisen vapputapahtumissa menoa piristämässä.
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Country toisessa countryssa
Yulia Gritsay

Minkälainen on tuo tuntematon Amerikka? Mitä te kuvittelette, kun mietitte tätä
maata? Veikkaan, että ajattelette Megan Foxia Walk of Famella, vihreätä Hollywood
Hillsiä, ympäri Pentagonia mustissa puvuissa vilistäviä miehiä ja Manhattanin ylle
nousevaa Vapaudenpatsasta. Rehellisesti sanoen minäkään en ollut täydellisesti tajunnut, minkälainen todellinen Amerikka on. Minulle kyllä kerrottiin, että vaihto-oppilaat
eivät tavallisesti mene New Yorkiin tai Las Vegasiin tai johonkin kunnolliseen paikkaan,
koska maan varsinaiseen elämään, kulttuuriin ja ihmisiin voi tutustua vain pienissä kaupungeissa, joissa asuu enemmistö väestä. Näin päädyin Missourin osavaltioon, ja tarkalleen Lebanonin kaupunkiin.
- Yulia, Yulia, tulepa tänne!
Naurun purskahdus. Juoksen portaita ylös ja ymmärrän heti isäntäveljeni ja -siskoni
iloisuuden syyn. Ikkunasta avautuu hämmästyttävä kuva: vene hyppelee ympäri
naapureiden taloa. Kävi ilmi, että heille tuli vieraita ja he päättivät viihtyä epätavallisella tavalla: kytkivät veneen truckin perälautaan, istuivat siihen ja ratsastivat ympäri
taloa. No, mitä voin sanoa? Country-party! Mutta pysähtykää, tiedättekö mikä on truck?
Minä en tiennyt. Kuten en myöskään redneckeistä, bootseista ja Taylor Swiftin musiikin
nimestä. Kaikki nuo ilmiöt voi nimetä countryksi.
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Country englanniksi ei ole
pelkkää maata, se on elämäntapaa, joka sisältää hirven
metsästyksen (muiden eläimien
myöskin, mutta vain ensimmäisen hirven ampumisen jälkeen poika tulee todelliseksi
country-jätkäksi: se on erikoislaatuinen rituaali), kalastuksen
(ei matoja, vaan nakkeja syöttinä käyttäen), jousiammunnan
(sillä aikaa kun Luke Bryanin
serenadit soivat taustalla)
ja muut Keskilännen harvalukuiset ajanvietteet. Ja truck
on sellainen auto avoimine
koreineen, jota ajoi Bella Houkutus-sarjassa.
Aloin ymmärtää, minne olin
menossa jo Chicagon lentokentällä, jossa vaihdoin lentokonetta Springfieldiin. No,
lentokone on liian voimakas
sana, se oli enemmän kuin
lentävä pikkubussi, johon
päästäkseni minun piti kumartua. Sisätilat olivat jopa mielenkiintoisemmat: yksi istumapaikka käytävän oikealla ja kaksi sen vasemmalla puolella.
Kun ainoa lentoemäntä ilmoitti, että matkustimme St Louisiin, minua alkoi pelottaa
vielä enemmän. Onneksi pian kävi ilmi, että hän oli tehnyt virheen, ja laskeuduimme
Springfieldiin. Tämä on ensimmäinen amerikkalainen ominaisuus – lentokoneet kotimaan lennoilla ovat tosi pieniä ja siellä ei tarjota ruokaa, mutta lentokentillä on mattoja,
kahviloita ja juomasuihkuja. Vastakohtia!
Toinen ominaisuus on uskonto. Minun kaupungissani, jossa asui 14 500 ihmistä, oli
enemmän kuin 40 kirkkoa. Siellä on katolilaisia, baptisteja, metodisteja, mormoneja ja
olen-lukenut-Raamatun-eri-tavalla-tulkaa-keksejä-on-tarjolla -henkilöitä. On ihmisiä,
jotka käyvät kirkossa uutisia tunteakseen, rokkia kuullakseen ja syödäkseen, mutta
on myös tosiaan uskovaisia yksilöitä. Isäntäperheeni kuului toiseen ryhmään: talon
olohuone oli koristettu isoilla ja pienillä risteillä, ja vuoden lopuksi keräsin lahjojen
kokoelman: puisen ristin, joulukuusen ripustavan ikonin, psalmien kokoomateoksen ja
Raamatun.
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Joka sunnuntai sai alkuunsa kirkosta ja pyhäkoulusta. Erittäin mainittavana oli pääsiäisviikko, kun kirkossa käytiin joka päivä. Yllätyksiäkin tapahtui – kiirastorstaina kirkkoon
tuodaan leipää pyhitykseen. Pyhittämisriitillä muutama ihminen menee sivulaivaa pitkin ja tuo leipäkoreja alttarille, jossa pappi pirskottaa jotain sen päälle. Kävi näin, että
minua pyydettiin osallistua tähän siirtämisprosessiin. Mutta Saint Francisin kirkko on
iso, ihmisiä on paljon, leipää on paljon, korit ovat painavia... Ja kaikki pullat koristani
joutuivat kirkonpenkkien alle... Olin pahoillani, mutta maku ei sen tähden pahentunut,
eikö niin?
Olen jo kertonut siitä, miten amerikkalaiset matkustavat, missä viettävät aikansa ja nyt
kerron, missä he asuvat. Missourin osavaltiossa esiintyy usein tornadoja, siksi taloja
rakennetaan maan alle, eikä ylle. Esimerkiksi minun isäntäperheen koti näytti yksikerroksiselta toiselta puolelta ja kaksikerroksiselta toiselta puolelta. Alakerroksessa, tai
basementissä, sijaitsi minun huoneeni, minun kylpuhuoneeni, minun puvustamoni, biljardi, baari, kotielokuvateatteri ja huone, johon pitää juosta tornadohälytyksen tapauksessa. Tämä tila on kokonaan maan alla. Jos talo romahtaisi, huone jäisi jäljelle. Kerran
maaliskuussa isäntäperheeni äiti Shellie tuli minun luokseni ja sanoi, että minun täytyi
kerätä kaikki asiakirjat ja arvoesineet, koska meidän alueellamme oli tornadohälytys.
Olin tietenkin peloissani, mutta kaikki meni hyvin ja pyörremyrskyä ei tullut, vaikka
kova rajuilma nousi ja sai katon ja ikkunalasit tärisemään.
Minun kaupunkini tärkeänä
ominaisuutena oli myös se,
että enemmistö asukkaista
(isäntäperheeni
mukaan
luettuna) asui maalla, parin
kilometrin päässä Lebanonista. Meidän talon takapihalta
pystyi näkemään metsää,
peltoa ja naapureiden lehmälaumaa. Jossakin vaiheessa
marraskuuta isäntävanhempieni vanhin lapsi Garrett tuli
vierailemaan. Kävi näin, että
hän otti toisen veljen pasuunan, meni kuistille ja ryhtyi
toitottamaan. Ja mitä luulette?
Lehmät tulivat suoraan hänen
luokseen! Tämän tapauksen
jälkeen häntä kutsuttiin Lehmien herraksi.
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Tällä nautakarjan valtakunnalla ei ole joukkoliikennettä, eli jos sinulla ei ole autoa, olet
juuttunut kotiisi. Siten jokaisessa perheessä on muutama auto. Talomme ajotie näytti
parkkipaikalta – 4 autoa! Keltainen koulubussi kuljetti kouluun niitä onnettomia alle
16-vuotiaita lapsia, joilla ei ollut vielä ajokortteja. Suoraan sanoen, inhottava juttu! Matka kodistani kouluun bussilla kesti puolitoista tuntia, kun taas autolla kesto oli seitsemän
minuuttia. Muutamiin kaukaisiin alueisiin bussi tulee jo viideltä aamulla.
Aamujen varhainen alku on ylipäänsä tavallista Amerikassa. Koulu alkaa klo 8, koulubussit ajavat klo 5 ja
erityinen lautakunta menee tarkistelemaan teiden
kulkukelpoisuutta klo 3. Jos
teillä on edes 0,0000001 senttiä lunta, koulu peruutetaan,
koska kouluun pääseminen
on vaarallista.
Parhaat asiat amerikkalaisessa koulussa ovat ehkä lokerot,
mahdollisuus valita kaikki
oppiaineet, ja se, että tunneilla voi syödä ja juoda. Muuten,
älkää uskoko, kun teille sanotaan, että amerikkalaisessa
lukiossa on helppo opiskella,
tai että läksyjä ei tule, ja että
opiskelijoiden kehitystaso on
neandertalinihmisten tasolla.
Ei se ole totta! Tutustuin moniin älykkäisiin ihmisiin, jotka olivat hyvin tietoisia lempiaineistaan. Mutta en voi kyllä
kuvitella kysymystä ”puhutte kiinaa Italiassa, eikö niin?” jossakin muussa maassa.
Siis minkälainen on Amerikka? Vastaus on helppo: jokainen näkee sen omalla tavallaan.
Menitpä sitten vaihtoon lukiossa, yliopistossa Erasmus-ohjelmalla tai lyhyeen työharjoitteluun AIESEC:in kautta. Lähtö vaihtoon avartaa mieltä ja näyttää, että maailma on
suuri ja kaunis ja jokaisessa maassa on jotain hyvää ja mielenkiintoista. Amerikka, jonka
minä näin, on countrya, autoja, peltoja, skunkkeja ja hirviä teillä. Tätä Amerikkaa ei
esitetä elokuvissa New Yorkista tai Los Angelesista. Tämä Amerikka on todellista.
P.S. En ole oikeassa, jotkut sanovat. Katsokaa Sweet Home Alabama.
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Etymologiapalsta
Aino Puhakka

Työläisten ja opiskelijoiden päivä on pian täällä! Tällä kertaa pengotaan siis juhlintaan liittyvää sanastoa. Vappuna on lupa painaa Fredrikson päähän ja huuhtoa
suuonteloita perusarkea suuremmalla intensiteetillä. Tässä siis bileiden sanahistoriaa.
Party-sana tulee vanhan ranskan partie-substantiivista, joka kääntyy ’puoleksi’,
’osaksi’ ja ’jakaantumiseksi’. Sanalla viitattiin aluksi vain poliittisiin puolueisiin. Sittemmin se on harjaantunut tarkoittamaan kaikenlaisia tapaamisia ja kokoontumisia.
Toisinaan sanoilla on hieman groteskimpi alkuperä. Ilottelua ja huvipuistoa tarkoittava karnivaali-sana, eli englannin carnivale, pohjautuu latinan sanapariin caro
levare. Ilmaus tarkoittaa ’lihan irrottamista’ tai ’keräämistä’. Alun perin karnevaalilla
viitattiin paastoa edeltävään aikaan, jolloin sai vielä syödä – esimerkiksi lihaa.
Liquor juontaa juurensa latinan liquorem-sanaan, joka tarkoittaa ’nestettä’,
’nestemäisyyttä’ ja joissain tapauksissa myös ’merta’. Sen sijaan cocktail-sanan
alkuperästä on useampia teorioita. Suosituimman selityksen mukaan nimi syntyi
1700-luvun lopulla, jolloin amerikkalainen apteekkari Antoine Amédée Peychaud
valmisti juhlissaan pieniä juomia, jotka tarjoiltiin munakupeista. Ranskaksi astia on
nimeltään coquetier. Nimestä muodostui myöhemmin englanninkielinen vastine.
Boolia tarkoittavan punch-nimityksen sanotaan tulevan hindin ’viittä’ tarkoittavasta panch-sanasta. 1600-luvulla alkunsa saanut juomasekoitus sisälsi alun
perin viittä ainesosaa: vahvaa viinaa, vettä, sitruunamehua, sokeria ja mausteita.
Suomen vastine tullee luultavasti juoman tarjoiluastiasta, eli englannin bowl-sanasta.
Suomen krapula tulee suoraan latinan sanasta crapula. Se tarkoittaa seuraavan aamun
olojen
lisäksi
myös
’humalatilaa’
ja
’rankkaa
viinin
juomista’. Sen sijaan saksan kielestä löytyy osuva krapulailmaus Katzenjammer.
Se
kääntyy
sananmukaisesti
muotoon
’kissojen
valitus’.
Pst! Lopuksi aika lailla aiheeseen liittymätön lisäys. Oletko ikinä miettinyt, miksi meidänkin koulullamme pyörii syksyisin paljon uusia fukseja? Sana tulee Saksasta, jossa
uusia yliopisto-opiskelijoita on perinteisesti kutsuttu ketuiksi (saksaksi Fuchs). Uusilla ja aroilla opiskelijoilla kun on sanottu olevan paljon kettumaisia ominaisuuksia.
Lähteet: etymonline.com, dictionary.com ja tekniikkatalous.fi
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NMES: Painajainen Oulussa
Kalle Parviainen

NightMarES-nimellä kulkenut National
Meeting of English Students vuosimallia 2016,
eli tuttavallisemmin NMES, juhlittiin Oulussa 8.–10. huhtikuuta. Viimeksi vuonna 2007
meillä pidetty tapahtuma keräsi jälleen kokoon
satakunta englanninopiskelijaa seitsemästä
eri kaupungista. Tässä reportaasissa on lyhyt
selvitys Verban tämän vuoden suurimmasta ja
tärkeimmästä tapahtumasta.
Perjantaina
Ouluun
saapui
haalariväkeä sopivasti tipoittain. Osa osasi
tulla suoraan majoitukseen Merikosken koululle Tuiraan, osaa kyyditettiin Humpauttajalla asemalta, ja toiset olivat sopivasti myöhässä
ja viivästyttivät ohjelman alkua. Vartin viive
ei kuitenkaan haitannut menoa millään tavalla, ja koulun pihalla pidetyn lyhyen infotilaisuuden jälkeen alkoikin suunnistus, jonka rastit sijaitsivat keskustassa. Yhteensä
15 joukkuetta kiersi niin Verban kuin muidenkin aine- tai harrastejärjestöjen rasteja
tehden mitä erilaisimpia tehtäviä. Hyvä fiilis ja tekemisen meininki huokuivat niin
rastivahdeista kuin joukkueistakin, ja leikkimielisen kilpailun voittoon selvisi ainoana
joukkueena kaikki rastit kiertänyt Mediocre Expectations. Suunnistuksen jatkot sujuivat
Kaarlessa krepaamisen ja kuulumisten vaihtamisen merkeissä.
Lauantaiaamu koitti aurinkoisena ja vieraat siirtyivät yliopistolle. John
Braidwoodin pitämä Nightmares in Art -luento oli jättimenestys, jonka jälkeen oli
vuorossa lounas sekä mahdollisuus ostaa muiden kaupunkien haalarimerkkejä kunnon
haalarimerkkimarkkinoiden muodossa.
Lyhyen hengähdystauon jälkeen haalarit vaihtuivat juhlavaatteisiin, kun NMES huipentui
perinteisiin sitseihin kuvankauniissa Pikisaaressa sijaitsevalla TurusenSahalla. Laulu raikui
yömyöhään asti, komeita puheita pidettiin ja
kerrankin myös ruokaa päästiin syömään – ja
sitä kehuttiin todella paljon. Kiitos Unirestalle
pääruoasta sekä verbalaisille jälkiruoasta! Sitsien kohokohta olivat eri kaupunkien toteuttamat esitykset teemasta A Scary Movie. Kamppailu oli tiukka ja tuomaristo armoton, mutta
voiton ja NMES-pokaalin kotiinsa vei lopulta
Joensuun Echo.

28

Mikäli sitseillä ei
saanut
laulettua
tarpeeksi,
jatkot
Pataässässä tarjosivat mahdollisuuden
k o m e i s i i n
karaokevetoihin.
Valomerkin
jälkeen bileet jatkuivat
vielä majoituksessa,
joskin osa porukasta siirtyi pian sitsien
jälkeen jo yöpuulle.
Sunnuntaina vieraille tarjoiltiin vielä aamupalaa sekä yön yli
muhinutta lasagnettea. Ensimmäiset anglistit pakkasivat kimpsunsa ja kampsunsa ja
suuntasivat kohti etelää jo kymmenen aikoihin, kun taas Jyväskylällä ei ollut mikään
kiire pois majoituksesta: he nauttivat koulun, Oulun ja Verban vieraanvaraisuudesta
vielä pitkälle iltapäivään. Pitkien jäähyväisten jälkeen oli aika sulkea Merikosken koulun
ovi ja päästää rättiväsyneet mutta onnelliset nmesöijät kotimatkoilleen.
Suurkiitos jokaiselle tapahtumaan osallistuneelle: jokainen toi tapahtumaan jotain itsestään, ja koko viikonlopun kantanut positiivinen yhteishenki antoi ainakin allekirjoittaneelle mielettömästi voimia jatkaa kevättä eteenpäin. Myös jokaista tapahtuman
järjestelyihin osallistunutta on syytä onnitella erinomaisesti menneestä viikonlopusta
– Oulu ei pilaakaan aina kaikkea!
Ensi vuonna anglistit kokoontuvat Jyväskylään, ja meidät kaikki on kutsuttu kinkereihin mukaan.
Matkavalmistelut alkakoot!
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Kulttuurijaosto
Taidetuotoksia fiilistelee Aino Puhakka.
LIVE
Olavi Uusivirta @ 45 Special,
24.3.2016

LEVY
Ruger Hauer - Mature

Viime aikoina koko kansan
Olaviksi
muuntautunut monitaituri pistäytyi
uuden albuminsa kiertueen
tiimoilta myös Oulussa.
Yksinkertaisesti
Olaviksi
nimetty
nostalgianhuuruinen julkaisu ei yllättäen ollutkaan
Numeron-keikan
pääosassa, vaan illan aikana kuultiin paljon myös
vanhempia
kappaleita.
Hitit, kuten Tanssit vaikka et
osaa, Kauneus sekoittaa mun
pään ja On niin helppoo olla
onnellinen saivat seurakseen
myös harvinaisempia lauluja.
Monen fanin iloksi keikalla
esitettiin esimerkiksi hieno
Rakastajat-kappale, joka on
julkaistu ainoastaan sinkkumuodossa viime vuonna.
Uusivirralla on hieno kyky
saada ihmiset tuntemaan,
että he olisivat tulleet keikalle
katsomaan vanhaa ystävää.
Laulujen väliin ripotellut
jutustelut ja tarinantyngät
loivat lämpimän ja välittömän tunnelman. Tilanteen
intiimiyttä
edesauttoivat
myös keikkapaikan puitteet:
postimerkin
kokoinen
esiintymislava laittoi artistin
ja yleisön miltei ihokontaktiin. Uusivirta nostikin lavalle
faneja useassa käänteessä:
milloin paritanssiin, milloin spontaaniin duetointiin.

Mikko ja Iisa Pykärin ja Ruger
Hauerin liitto on yksi mielenkiintoisimmista musiikkikollaboraatioista
pitkään
aikaan.
”Regina
Hauer”
toimii kuitenkin moitteettomasti: Ruger-soundi ei ole
menettänyt shokeeraavuuttaan. Tuotannossa on otettu
askel kohti valtavirtaisempaa
soundia, mutta pehmoilu ei
ole saanut valtaa: Maturesta
tulee yhtä huono olo kuin
muistakin Rugerin levyistä.
Maturen parasta antia ovat
tietenkin viiltävän terävät
sanoitukset. Taiten tehty
Suomi-rap-levy on sanaleikkien ystävälle suoranainen
marikko. Paperi T:n, Pyhimyksen ja Tommishockin
runolaulanta on kyynistä,
ankeaa ja syvältä kyntävää,
mutta samalla myös erittäin
fiksua ja tiedostavaa. Nihilistiset tekstit pohjautuvat pääasiassa kypsymiseen ja kasvuun,
mutta myös muita tuttuja
teemoja sivutaan. Esimerkiksi
Sekasin-kappaleella levitetään
ymmärrystä mielisairauksista.
Mikko Pykärin säveltämät
taustat antavat lyriikoille
pätevät puitteet. Iisa Pykärin
naivistisia
vokaaliosuuksia
ja naukuvaa ääntä ei käytetä
liikaa, vaan niiden luonne on
pikemminkin instrumenttimainen.
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LEVY
The Last Shadow Puppets Everything You’ve Come to
Expect
Arctic
Monkeysin
keulamiehen Alex Turnerin
ja muusikko Miles Kanen
oman projektin The Last
Shadow Puppetsin toinen
levy Everything You’ve Come
to Expect on hyvinkin kirjaimellisesti nimetty. Soundit
ovat tuttuja ja juuri sen
kaltaisia,
joita
Turnerin
lehtolapselta voi odottaa.
The Last Shadow Puppetsin
äänimaailmoja
hallitsevat
suurieleisyys, retrovivahteet
ja elokuvamaisuus. Jousi- ja
puhallinsoittimilla ryyditetyt rock-kappaleet ajautuvat usein tarantinomaisiin
ja lynchmäisiin tunnelmiin.
Levystä puhuttaessa ei
voida
välttyä
Monkeysvertauksilta, mikä lienee
täysin normaalia. Tuttuja
soundeja on istutettu 60- ja
80-lukulaisiin äänimaisemiin.
Aikamatkailusta ja orkesterimaisuuksista huolimatta
tekijät tunnistaa välittömästi.
Lyriikkapuolella luotetaan
vanhoihin
temppuihin.
Turnerille tyypilliset rakkaudennälkäiset viisastelut ja
kielikippurat ovat pääosassa
myös TLSP:n levyllä. Kaiken
kaikkiaan Everything You’ve
Come to Expect on kaunis rock-levy, jolta ei juuri
täytekappaleita löydy.

“You,” he said, “are a
terribly real thing in a
terribly false world,”
Sail the Existential Space Whale

Veera Asukas, Elina Pallaspuro & Janina Ikäheimo

“and that, I believe, is
why you are in so much
pain.”
-Emilie Autumn
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