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Pääkirjoitus
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Hei kaikki rakkaat verbamussukat!

Toisin kuin Aino, tämä Reema-vastaava jat-
kaa vielä toimituksen parissa ensi vuonna 
(ainakin toivottavasti). Kulunut vuosi on 
mennyt vauhdilla, ja vaikka välillä stressaa-
kin, on tämä pesti ollut myös erittäin hauska. 
Onneksi Aino on ollut niin mahdottoman 
ahkera ja aikaansaava, että lehdet on saatu 
puskettua ajoissa ulos!

Muutama muukin on osoittanut Verban 
syyskokouksen jälkeisissä pikkujouluissa 
kiinnostustaan, ja odotan innolla näkeväni, 
ketkä kaikki päätyvät työstämään Reemaa 
kanssani. On mielenkiintoista nähdä, mihin 
suuntaan lehti kehittyy ensi hallituskauden 
aikana. Toivottavasti saamme jatkossakin 
palautetta ja voimme näin muokata lehteä 
yhä enemmän Verban jäsenten – ja uuden 
toimituksen – näköiseksi. Toivotan teille kai-
kille iloisia lukuhetkiä tämän vuoden viimei-
sen Reeman kanssa! Toivottavasti nautitte, 
lehdestä ei nääs ainakaan puutu sisältöä.

Aino

Hei kaikki!

Kuten Janina asian jo mainitsikin, minä jät-
täydyn Reema-hommista tämän joulun 
jälkeen. Tulevaisuuden haasteet opetus-
harjoitteluineen ja muine kiireineen tule-
vat todennäköisesti syömään leijonaosan 
ajastani, ja näin ollen lehdenteko on jätettävä 
muille.

Päätoimittajana toimiminen on ollut 
stressaavaa, mutta samalla myös erittäin 
opettavaista ja palkitsevaa. Sekä taitto-ohjel-
ma että painotalon henkilökunta ovat tulleet 
tutuiksi, ja valmiin paperiversion pläräily on 
ollut mukava päätös jokaiselle taittorupea-
malle. Kaiken kaikkiaan työskentely on siis 
ollut vaivan arvoista.

Yksi haaveistani on joskus työskennellä 
printtimedian parissa jollain tavalla. Reeman 
teko onkin ollut mukavaa harjoitusta. Paljon 
kiitoksia kaikille kirjoittajille ja lukijoille, ja 
tsemppiä uudelle hallitukselle!

Janina



Puheenjohtajan
joulutervehdys
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2016 alkaa kääntyä jo ehtoopuolelle. Kun pite-
let käsissäsi tätä läpyskää, syksyn kouluhom-
mat saattavat olla osaltasi jo taputeltu. Onnea 
kovasta suorituksesta, ja tsemppiä meille, jotka 
vielä vähän joudumme ahertamaan!
 Tämä vuosi on ollut kovin tapah-
tumientäyteinen sekä omassa elämässäni että 
Verban elinkaarella.  Parin huippukohdan va-
litseminen kaikista hienoista jutuista tuntuu 
siis aika mahdottomalta. 2016 on tuonut aine-
järjestöllemme eteen paljon muutoksia, joista 
kuitenkin olemme selvinneet omasta mielestä-
ni suht hyvin. Verba on yhä enemmän ottanut 
oppia kaikkien jäsentensä toiveista ja pyrkinyt 
ajamaan kieltenopiskelijoiden etua muuallakin 
kuin yöelämässä.
 Puheenjohtajana koen vuoteni ol-
leen aikamoista vuoristorataa. 2016 on pitänyt 
sisällään paljon erilaisia haasteita, joihin 
järjestön nokkamiehenä (naisena) on ollut 
sekä älyttömän antoisaa että raastavaa vastata. 
Olen toteuttanut lähestulkoon kaikki visioni, 
joita uutena puheenjohtajana suunnittelin, 
ja nyt takki on aika tyhjä. Sivuun astuminen 
tämän vuoden jälkeen käy rauhallisin mielin, 
kun tiedän, että Verba on äärimmäisen hyvissä 
käsissä myös vuonna 2017.
 No, mitä voimme odottaa ensi 
vuodelta? Jos tämä vuosi oli kiireinen, niin 
ensi vuosi se vasta onkin. Keväällä juhlimme 
45-vuotiasta Verbaa, joten alkuvuosi menee 
vuosijuhlia suunnitellessa ja niihin valmis-
tautuessa. Syksyllä otamme vastaan ensim-

mäiset laaja-alaisiin kandiohjelmiin hakeneet 
opiskelijat ja luovimme yliopistolla tapahtu-
vien muutosten seassa. Loppuvuodesta meitä 
myös odottaa muutto pois rakkaasta humanis-
tipäädystä. Näinpä siis näkisin, että hyvin toi-
mivalla ainejärjestöllä on ehdottomasti tilausta 
myös ensi vuonna.
 Ennen kuin hypätään liikaa asioiden 
edelle, niin lusitaan nyt kuitenkin ensin vuosi 
2016 loppuun. Kiitos kaikille puheenjohtaja-
vuonnani minua tsempanneille ja erityisesti 
vuoden 2015 puheenjohtajalle Kallelle arvok-
kaista neuvoista. Tämä vuosi oli mieletön. Nyt 
kuitenkin on aika astua syrjään ja toivottaa 
kaikille hyvää joulua ja mahtavaa uuttavuotta.  
Moikkaillaan kun tavataan!

Laura Kämäräinen
Puheenjohtaja



ilmoitukset
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On tullut aika päivittää 
Verban fuksivala! 

Mikäli sinulla on taitoa ja paloa, kynäile ainejärjestöllesi uusi 
fuksivärssy! Valan tulee olla kannustava, iloinen ja asiallinen. Sen 

tarkoituksena on valaa hyvää yhteishenkeä ja seikkailunhalua 
uusiin opiskelijoihin. Tiedustelut ja omat ehdotukset voi lähettää 

osoitteeseen pj@verba.fi.



Syyskokous ja 
pikkujoulut

Keskiviikkona 30.11. järjestet-
tiin Verban sääntömääräinen 
syyskokous. Tapahtuma eteni 
perinteisen kaavan mukaan. 
Toimintasuunnitelmien ja 
talousselvitysten jälkeen 
päästiin tilaisuuden jännit-
tävimpään osaan, eli uuden 
hallituksen valintaan. Vanhat 
tekijät saivat luvan väistyä, 
kun Verballe valittiin uusi toi-
mintatiimi. Tuore joukko on 
jälleen sopiva sekoitus uusia ja 
vanhempia opiskelijoita.

Reema onnittelee Verban uut-
ta puheenjohtajaa Jaana Rau-
daskoskea ja toivottaa hänen 
hallintokaudelleen kaikkea 
hyvää! Uuden hallituksen esit-
telyn voit lukea seuraavassa 
Talvi-Reemassa.

Muodollisuuksien jälkeen 
ohjelmassa seurasi perintei-
nen diplomien jako. Ehdotuk-
sia ansiokkaista ja aktiivisista 
verbalaisista oli tullut jälleen 
runsaasti, ja tunnustuksia 
jaettiin seuraavin tittelein:

Aino Puhakka / Kuvat: Aino Maaninka ja Anu Vehkomäki
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Illan musiikkiesityksestä vastasi Verban ikioma kuororyhmä Kullikellot. Uudelleen sa-
noitettuja hittikappaleita laulanut ryhmä hurmasi yleisön: hurrausten myötä laulajat 
vaaditiin vielä encoreen.

Illalla esiintymisen teki myös vanha kunnon Joulupukki. Lahjomisen jälkeen ilta jat-
kui perinteisten talobileiden tahdissa. Kaiken kaikkiaan ilta oli onnistunut, kimaltava ja 
glögintäytteinen. Kiitoksia kaikille osallistuneille!
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Kaikkien fuksien sankari – Veera Asukas
Vuoden Selviytyjä – Jukka Aikio

Hommat hanskassa – Ilona Maijala
Kovin tenttisluibaaja – Heikki 

Saastamoinen
Vuoden avopari – Heikki Saastamoinen 

ja Ville Javanainen
Verban kulttuuri-, yhteiskunta- 
ja verivastaava – Asta Lyytinen

Vuoden kovin tuki – Jaana Raudaskoski
Vuoden fuksipari – Oona Harju 

ja Teemu Kokkonen
Vuoden vaikuttaja – Aino Maaninka

Vuoden Paint- ja Photoshop-masterit – 
Laura Kämäräinen ja Janina Ikäheimo

Vuoden kumihanskadominat – 
Joel Juntunen ja Sara Junttila
Vuoden sitsailija – Leo Repo



Vuosi edaattorina
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Vuosi sitten marraskuussa pi-
dettiin Oulun yliopiston ylioppilaskunnan 
(OYY) edustajistovaalit. Asetuin itse eh-
dolle humanistien ja kasvatustieteilijöiden 
vaaliliitossa HuKassa ja pääsinkin ensim-
mäisenä varaehdokkaana sisään. Käytän-
nössä olen ollut koko ajan varsinaisena 
jäsenenä, sillä listalla edelläni olevista Siiri 
Nousiainen vaikuttaa Suomen ylioppilas-
kuntien liitossa SYL:issä ja Veera Alahuhta 
puolestaan on toiminut OYY:n hallituk-
sessa tämän vuoden. Kiitos vain kaikille 
äänestäneille, toivottavasti olen ollut luot-
tamuksenne arvoinen! Tässä jutussa ker-
ron hieman, miten tämä vuosi on kulunut.

Edustajistohan on ylioppilaskunnan ylin 
päättävä elin. OYY:n hallitus ei suinkaan 
saa rellestää mielensä mukaan, vaan se 
lähinnä toteuttaa edustajiston päätökset. 
OYY:n sivujen mukaan ”[y]ksinkertaistet-
tuna edustajisto päättää, mihin jäsenmak-

susi käytetään.”
Marraskuussa vaalien jälkeen uusi edusta-
jisto kutsuttiin vierailemaan vanhan 
edustajiston viimeiseen kokoukseen. Itse 
tiesin, miten kokoukset suurinpiirtein 
kulkevat, sillä olin ollut tulkkina syksyllä 
2014 kahdessa kokouksessa. Ryhmämme 
HuKa myös koulutti meitä hyvin, ja 
kokoonnuimme parikin kertaa siten, että 
paikalla olivat sekä vanhat että uudet toi-
mijat. Minulle sekä vanhoja että uusia 
naamoja riitti, ja välillä väenpaljous hie-
man hirvitti. Asiat alkoivat kuitenkin rul-
laamaan aika helposti, ja vuoden aikana 
meistä reilusta tusinasta aktiivisesta edaat-
torista on tullut hyvin toimiva tiimi.

Kalle Parviainen / Kuvat: HuKa:n Instagram

Jos Verban hallituk-
sen tunnin mittai-
nen kokous tuntuu 
pitkältä, niin terve-
tuloa seuraamaan 
parhaimmillaan yö-
hön venyviä edusta-
jiston kokouksia.
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Valta vaihtui edustajiston osalta to- 
siaankin jo ennen vuoden vaihdetta, ja 
pääsimme tositoimiin heti: kalenteri-
vuoden viimeinen kokous on nimittäin 
yksi eräs vuoden tärkeimmistä. Siinä on 
hyvin paljon henkilövalintoja, kuten hal-
lituksen puheenjohtajan ja jäsenten va-
linta, sekä edustajiston puheenjohtajan 
valinta. Lisäksi kokouksessa päätetään 
muun muassa toimintasuunnitelmasta. 
Jos Verban hallituksen tunnin mittainen 
kokous tuntuu pitkältä, niin tervetuloa 
seuraamaan parhaimmillaan yöhön veny-
viä edustajiston kokouksia.

Keväällä vuoden toisessa kokouksessa 
hyväksyimme myös vihdoin OYY:n lin-
japaperin. Linjapaperi on yksinkertaisesti 
muutaman sivun mittainen teksti, jossa 
kerrotaan laajasti mitä mieltä ylioppilas-
kunta on asioista, tai millainen ideaaliti-
lanne olisi. “Lipassa” esimerkiksi linjataan, 
että jokainen opiskelija on yhdenver-

tainen, opintojen tulee olla joustavia, ja 
että kampuksille tulee päästä ympäri-
vuorokautisesti. 

OYY:n uusi lokaatio 
on vihreiden naula-
koiden viereinen 
entinen luonnontie-
teellisen tiedekun-
nan kanslia. 

Tämä saattaa kuulostaa sanahelinältä, 
mutta linjapaperi ohjaa esimerkiksi hal-
lituksen toimia voimakkaasti (yhdessä 
toisen hienon paperin, eli strategian, kans-
sa).  Ilman näitä dokumentteja hallituksen 
olisi hyvin vaikeaa muodostaa koko opis-
kelijakuntaa edustavaa kantaa nopeasti.

Keväällä suuri asia oli myös uuden pääsih-
teerin valinta, kun silloinen pääsihteeri 
Eero Manninen päätti vaihtaa isompaan 
organisaatioon hänen pyrkiessään (ja 
myös päästessään) SYL:in pääsihteeriksi. 
Pääsihteeri ei suinkaan ole mikään turha 
pesti, vaan kysessä on käytännössä OYY:n 
pomo. Itse olin rekrytointityöryhmän 
varajäsenenä ja pääsin osallistumaan 
työryhmän yhteen kokoukseen, jossa tut-
kimme hakemuksia ja päätimme haastat-
teluun kutsuttavista hakijoista. Päätös 
uudesta pääsihteeristä tehtiin kevään 
kolmannessa ja viimeisessä edustajiston 
kokouksessa. Nohevimmat ovat saattaneet 
huomata, että PS Manninen vaihtui PS 
Manniseen, vain etunimi vaihtui Aino-
Kaisaksi.
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Nyt syksyllä eniten on puhuttanut passii-
virekisteri, OYY:n talous sekä tilahanke. 
Passiivirekisteri laski OYY:n jäsenmäärää 
tuntuvasti, ja henkilöstövaihdokset 
aiheuttivat runsaasti ”ylimääräisiä” kuluja 
(passiivirekisteristä on muuten Oulun yli-
oppilaslehdessä 5/2016 – eli entisessä Ylk-
kärissä – erinomainen kirjoitus, kannattaa 
lukea). Säästöjä päätettiin hankkia muut-
tamalla pois Virransillan viereisistä tilois-
ta (joihin kuului muun muassa Olkkari). 

Uudeksi lokaatioksi päätettiin vihreiden 
naulakoiden viereinen entinen luonnon-
tieteellisen tiedekunnan kanslia. Alun-
perin päätös tila-asioista pöydättiin (eli 
asia siirrettiin seuraavassa kokouksessa 
päätettäväksi, jotta siihen esimerkiksi 
pystyy tutustumaan tarkemmin), mutta 
päätöksen tehnyt edustajiston kokous oli 
lopulta yksimielinen muuton suhteen.

Tiesitkö, että kuulut 
nyt feministiseen ja 
kasvisruokailua tu-
kevaan järjestöön? 

Vuosittain syksyllä myös SYL eli Suomen 
ylioppilaskuntien liitto on esityslistoilla 
useasti. SYL on yksi Suomen suurimmista 
järjestöistä. Karkeasti SYL:iä voisi verrata 
kattokiltaan: siinä missä yksittäisellä aine-
järjestöllä ei ole niin paljoa sananvaltaa, 
voi kattokilta vaikuttaa asioihin oikeasti. 
Tässä tapauksessa vaikutusalue vain on 
koko Suomen valtio, (SYL vaikuttaa toki 
myös EU-tasolla) eikä vain pieni pala yli-
opistoa. 

SYL:in liittokokouksessa päätetään vuosit-
tan – aivan kuten OYY:ssäkin – seuraavan 
vuoden hallitus ja muita tärkeitä asioita. 
Tämän vuoden liittokouksessa HuKan 
Veera Alahuhta pääsi loistavan työn jäl-
keen hallitukseen, ja saimme myös uuden 
ja kiiltävän linjapaperin. Tiesitkö, että 
kuulut nyt feministiseen ja kasvisruokai-
lua tukevaan järjestöön?

Edustajiston kokouksissa on hyvin harvoin 
havaittavissa mitään eduskuntamaista vas-
takkainasettelua, vaan eri edustajistoryh-
mät pystyvät usein käymään rakentavaa 
dialogia. Suurimpia kiistakapuloita viime 
vuosina on ollut mm. Oulun ylioppilasleh-
den tilanne. HuKa on ollut pitkään lehden 
kannalla, varsinkin, kun sen digitalisoin-
nin eteen on tehty pitkän aikaa työtä.  Aina 
välillä esille nousee kysymys siitä, mitä 
ylioppilaskunnan oikeasti kuuluu tehdä: 
mikä itse asiassa on ylioppilaskunnan 
ydintehtävä? Tähän vastauksia taitaa olla 
yhtä paljon kuin meillä on opiskelijoita. 
Aiemmin OYY:llä on ollut ties minkälaisia 
viritelmiä: esimerkiksi 80-luvun lopulla 
ylioppilaskunta myi tietokoneita.

Edareissa vaikuttamisen lisäksi koen erit-
täin tärkeäksi jaostoissa käymisen. Kuten 
lähes kaikki muukin OYY:n toiminta, 
myös jaostot ovat täysin avoimia kaikille 
jäsenilleen.  Kannustan jokaista käymään 
ainakin kerran jaostossa kuuntelemassa 
ja kertomassa omia mielipiteitään. Jaostot 
ovat tärkeää taustavaikuttamista, joissa 
asioihin voi tutustua ennen kuin niistä tar-
vitsee päättää itse edarissa. Käytännössä 
jaostot ovat vapaamuotoisia kokouksia, 
joissa asioista keskustellaan, pallotellaan 
ideoita ja kuullaan ajankohtaisia kuulumi-
sia. 



11

Olen ollut myös talousvaliokunnan jäsen 
tänä vuonna. Tämä toimielin seuraa ja 
tietyllä tavalla ohjaa OYY:n taloutta ja 
valmistelee esityksiä edustajistolle. Tätä 
juttua kirjoittaessa talousvaliokuntaan on 
auki kolme paikkaa ensi vuodelle. Luot-
tamustoimia ja -paikkoja tuntuu olevan 
jaossa jatkuvasti, eli kannattaa seurata 
ahkerasti tiedotusta. Nohevia toimijoita 
tarvitaan aina, ja lähes jokaiselle paikalle 
se oma innostus ja kiinnostus on tärkein 
tekijä. Esimerkiksi PSOAS:in lautakun-
nassa pärjää oikein hyvin ilman edari-
kokemusta.

Edustajiston kaksivuotinen kausi tuntui 
vielä viime syksynä hyvin pitkältä, mutta 
tässä vaiheessa sitä huomaa, että kaksi 
vuotta on kauhean lyhyt aika. Suosittelen 
tätä kokemusta!

Lisätietoa edustajistosta, OYY:stä tai mistä 
vaan antavat Verban omat edaattorit Kalle 
Parviainen ja Aino Maaninka. Ei muuta 
kuin nykimään hihasta!



Sexcuraportti
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Perjantai

Kauan odotettu sexcureissu alkoi perjantaina, kun kolmen jälkeen juhlamieltä täynnä 
oleva bussimme lähti kohti Kiiminkiä. Perille saavuttuamme mökkireissun aloittivat 
ensin petien valtaukset, ja sitten erilaiset juomapelit. Viini, olut ja muut juomat, kuten 
kahvi, virtasivat, ja sauna tietenkin lämpeni reissuväen mukana.

Pitkin iltaa laulettiin erinäisiä tutustumislauluja, sillä tälle reissulle oli mahtunut mukaan 
miellyttävä määrä fukseja, ja mikäpä olisi parempi paikka bondata kuin saunan lauteet. 
Minä ja ystäväni Eero päädyimme uintireissulle, joka johti minun kohdallani mustel-
miin, kun molskahdin alas pikkupuroon. Onneksi Eero oli mukana ojentamassa kätensä 
ja vetämässä minut pois tuosta polvensyvyisestä vedestä. Hyvä etten lähtenyt yksin, ja 
sanon teille, rakkaat lukijat, että älkää tekään ikinä lähtekö yksin uimaan. Vielä parempi 
idea olisi ollut olla menemättä uimaan ollenkaan.

Janina Ikäheimo / Kuvat: Janina Ikäheimo ja  
Laura Kämäräinen
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Uintireissun jälkeen alkoivat päärakennuksen beer pong -turnaukset, ja minun kohdal-
lani wine pong. Tämä ei ollut kauhean hyvä idea, mutta sanotaanko, että jostain kum-
man syystä osumatarkkuuteni nousi eksponentiaalisesti muutaman viinikupillisen jäl-
keen.

Turnaukset, juomapelit ja sexcuvihkoon raapustelut jatkuivat myöhään illalla. Kolmelta 
aamulla oli järjestettyä tekemistä: sexcusitsit. Näin seuraavia virallisia sitsejä odotellessa 
oli mukava päästä sitsaamaan, eli lähinnä laulamaan seremoniamestarimme Miikan 
johdolla. Alunperin innokkaasta sitsikansasta puolet tosin karkasi tauolla, mutta itse 
sitsit kestivät neljään. Sitsien jälkeen itse karkasin nukkumaan, mutta kuulin, että muu-
tama sexcuhengen villitsemä bailasi vielä aamunsarastukseen asti.

Lauantai

Lauantaina kello yhdeltätoista aamulla porukkaa vaivasi selvästi enemmän tai vähem-
män kauhea krapula. Alakerrassa joku oli keittänyt niin tujut kahvit että lusikka jäi kup-
piin pystyyn, mutta sen avulla ainakin heräsi. Ja sai ehkä vatsahaavan. Näiden kahvikup-
piemme kanssa raahustimme paskanpuhujan kivelle miettimään, miten tästä selviäisi. 
Soliseva puro ja tuoksuva ulkoilma selvensivät ajatuksia huomattavasti. 

Muutama rohkea meni aamusaunaan ja osa nautti ihanan Jaanan vetämästä aamujum-
pasta, jonka tuloksena keksittiin uusi taistelulaji Zumbat, joka yhdistää viehkeät jump-
paliikkeet ja kombatin. Itse poistuin takavasemmalle sytyttelemään kotaan tulia.

Krapulaa hoidettiin myös tasoittavilla, eli oli juomapelin aika. Pelatessamme 
tehtäväkorteilla ei voitu välttyä onnettomuudelta: eräs pelaaja kaatui kaakeliin ottaessaan 
vartaloshottia ja sai nenäverenvuodon. Onneksi paikalla oli taidokkaita ensiapukurssin 
käyneitä henkilöitä, ja nenä saatiin kuntoon.



14

Illalla itsekin rohkaistuin menemään saunaan, viinipullo tukenani ja turvanani. Saunas-
sa laulettiin juomalauluja ja saunan ulkopuolella Freddie Mercurya pyyhe päällä pöy-
dällä maaten. Muutama tutustui lajiin nimeltä Frisbeer, jossa, kuten nimestä voi päätellä, 
kaadetaan oluttölkkejä frisbeellä.

Myöhemmin koitti aika pelata beer pongia, joskin itse olin vähän ruosteessa (ja rap-
sassa). Muutaman pelin jälkeen päädyimme porukalla nurkkahuoneeseen katsomaan 
Nalle Luppakorvaa ja juomaan vodkajääteetä. Keskustelu Luppakorvan kommunisti-
sesta maailmankatsomuksesta yltyi, ja oletettavasti kommunismin tuoman jännityksen 
johdettua innokkaaseen perseenlaskemiseen laverille, yksi sänky meni rikki. Sen jälkeen 
siirryimme levitettävälle sohvalle makoilemaan ja kuuntelemaan KOM-teatteria. Tämä 
sohva kestikin urhoollisesti viidenkin ihmisen painon. 

Sillä välin, kun nautimme yhteiselon lämmöstä kommunismikommuunissamme, 
toinenkin sänky meni rikki liian rajun hieromisen johdosta. Tämän johdosta yöllä osa 
meistä nukkui vähän huonosti peläten, että omakin sänky menee rikki.

Sunnuntai

Sunnuntaiaamuna koitti kotiinlähdön aika, ja siivoaminen joutuikin vauhdikkaasti 
kaikkien kantaessa kortensa kekoon. Bussimatka Ouluun oli väsyttävä, mutta tovereista 
eroaminen sen jälkeen raastoi vähän meidän kaikkien sydämiä. Excun eroahdistus oli 
täällä jälleen, mutta elämä jatkuisi Kiimingin ulkopuolella.



Jouluresepti
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LÄMMIN OMENAGLÖGI
Omenaglögi on yksi omia suosikkilämmittelyjuomiani. Sen kanssa on mukava käpertyä 
peiton alle lukemaan, tai sitten sen voi nauttia yhdessä pikkujouluissa. Tällöin mauste-
pohjan voi tehdä valmiiksi jo vaikka edellisenä päivänä ja kuumentaa sen ja lisätä sii-
derin, kun vieraat saapuvat. Omenaglögi ei ole yhtä tujua kuin punaviiniglögi, ja alko-
holittomanakin se on vähän kevyempää. Alkoholittoman tästä versiosta saa, kun ottaa 
omenasiiderin pois. Jos taas haluaa vähän vahvempaa glögiä, voi valmiiseen glögiin 
lisätä  rommia oman maun mukaan.

Janina Ikäheimo

4 annosta

5 dl omenamehua
3 1/3 dl kuivaa omenasiideriä 

1 kanelitanko
2 tl vaniljasokeria

3 neilikkaa
2 tähtianista
1 rkl sokeria

1 cm tuoretta inkivääriä kuorittuna ja pilkottuna
   +koristeluun pieni omena siivuina tai kuutioina

Laita omenamehu, sokeri ja mausteet kattilaan. Kuu-
menna kiehuvaksi ja keittele noin 10 min. Laita levy pois 

päältä ja anna hautua vähintään 15 min. 
Kaada kattilaan siideri, kuumenna kunnes melkein 

kiehuvaa. Älä keitä. Siivilöi mausteet pois.
Lisää kattilaan omenapalat tai siivut, jotta ne pehmenevät 

hieman. Kaada juomat koristeineen laseihin.
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Debating Around 
the Christmas Tree

Puhutaanko joulusta? No 
puhutaan. Minä kuulun 
siihen kastiin, joka vihaa 
joulua. Joulu ajoittuu sel-
laiseen aikaan vuodesta, 
jolloin on pimeää kuin ite 
joulupukin perseessä, ja 
stressitasot on muuten-
kin huipussaan. Niin sit-
ten pitäisi vielä esittää 
tekopirteää jollekin van-
halle kurpalle, joka toivot-
taa väkisin hyvää joulua  
jossakin Salen nurkalla, 
vaikka ihan paska siitä tu-
lee kuitenkin.

Salesta puheen 
ollen, auta 
armias, jos ek-
syt kauppaan 
syyskuun jälkeen.

Halloweenilla, saatikka 
normaalilla elämällä, ei 
ole enää mitään väliä. 
Onhan jouluun kuiten-

kin vaan enää kaksitois-
ta tuskallista, laardilta ja 
kaksikymmentä vuotta 
vanhalta kanelilta hai-
sevaa viikkoa jäljellä. Kun 
yrität rauhassa ostella 
Atrian nakkeja ja maka-
ronia, tunnet kuinka nis-
kavillasi alkavat sojottaa, 
kun kylmät väreet kulke-
vat pitkin selkärankaasi.
 
Käännyt ympäri, 
mutta et näe 
ketään, ennen 
kuin katseesi 
osuu siihen ma-
nattuun Juh-
lapöydän kon-
vehdit -rasiaan.

Konvehtirasia tuntuu tui-
jottavan suoraan sielusi 
läpi. Tunnet haamukyy-
neleen vierähtävän 
poskellesi. Tästä se lähtee.

Juuri kun olet pääsemässä 
kassalle, kaupan kaiut-
timista kuuluu hirvittävää 
liitutaulun raavintaa. Pie-

nen sydänkohtauksen 
jälkeen tajuat, että pahin 
on alkanut. Joulumaa soi 
taustalla samalla, kun 
pientä Grinchin sydäntäsi 
kivistää kun pakkaat nak-
kisi ja makaronisi rep-
puun, ja lähdet kaupasta 
vuoden ensimmäiset Jou-
lu 2K16™ -arvet sielussasi.

Pyhiinvaellus kotiisi alkaa 
Salen oven heilahtaessa 
takanasi kiinni.

Kello on kolme 
päivällä, mutta 
se ei tarkoita, 
että ulkona olisi 
valoisaa. ‘’Hello 
darkness, my old 
friend’’,

kuiskaat itsellesi, kun tal-
lustat pimeässä ja lumessa 
kotiin jättäen jälkeesi tus-
kanhien vanan Hannulle 
ja Kertulle seurattavaksi. 
Salen mummo raivoaa 
liian kalliista kinkusta ta-
kanasi ei oikein kellekään.

Veera

Veera Asukas ja Eero Romsi / Kuvat: Eero Romsi
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Kotisi alaovelle päästyäsi 
huomaat, että alakerran 
naapurisi ilmeisesti vi-
haa epileptikkoja hänen 
parvekkeensa jouluva-
lo-orgioista päätellen. 
Käännät avainta lukossa, 
mutta se on kohmeessa. 
Pakkanen näyttää sinulle 
keskaria, ja sinä näytät 
takaisin. Naapurin valot 
jatkavat bileitään, ja yrität 
sulkea silmäsi niiden räis-
keeltä, mutta se tuntuu 
vain huonolta tripiltä. 

Pakkanen antaa 
periksi huoma-
tessaan epätoi-
vosi, ja pääset 
vihdoin sisälle 
lämpimään. 

Näin kuluvat seuraavat 
kaksitoista viikkoa 
elämässäsi. Joka päivä 
ulkona näkyy enemmän 
ja enemmän jouluvaloja. 
Salen viereen on tullut 
iso kasa vihreitä risuja. 
Tarkemmin katsottuna 
ne olivatkin joulukuu-
sia. Salen mummo on 
aina vain äänekkäämpi ja 
äänekkäämpi. Ja niitä lah-
joja on pakko ostaa setäsi 
kissoille ja koirillekin, 
koska muuten olet paha 
ihminen. Tunnet joulun 
kapitalismin hengen tu-
kahduttavan proletariaat-
tisen sielusi.

Jou l u a attona 

kaikki vouhotta-
vat joulupuuros-
ta, joululimsasta, 
jouluomenista ja 
joulujoulusta.

Sinulla ei ole sydäntä ker-
toa heille, että esimerkiksi 
joulusauna on vain taval-
linen sauna, mutta sattuu 
ajoittumaan joululle. Ja 
rusinapulla on ihmiskun-
nan suurin synti.

Joka perheellä on omat 
ja joskus hieman moni-
mutkaiset perinteensä 
omassa joulunvietossaan. 
Kun sukulaiset saapuvat 
syömään, kaikki ruuat 
ovat kriittisen silmän 
alla. Hiki valuu selkää 
pitkin, kun joulukinkkua 
tiirataan joka kulmasta. 
Kaikki istuutuvat lopul-
ta pöytään, mutta sitten 
tätisi huomaa, että rosolli, 
joka on muuten maailman 
typerin jouluruoka, puut-
tuu. 

Täti alkaa itkeä, 
kinkku on tules-
sa ja nuuttipukki 
vei lapset. Joulu 
on nyt pilalla.

Vaikka Tasavallan Presi-
dentti julisti jo kauan odo-
tetun joulurauhan koko 
kansakunnalle, naapurin 
lapset eivät selvästikään 
katso televisiota, sillä 
he ajattelivat ilmeisesti 

huutaa itseltään tajun 
kankaalle. 

Huomaat, että 
olet 10 % kuol-
leempi sisältä 
kuin eilen.

Seuraavan viikon jälkeen 
joulu onkin jo ohi, ja sii-
tähän saa sitten kuulla. 
Kaikki joulukinkun rip-
peet heitetään mahdolli-
simman moneen ruokaan, 
jotta joulun henki ei vain 
katoaisi, mutta kinkku-
kaan ei ole ikuista. Toinen 
vaihtoehto on pitää vii-
meisiään vievä joulukuu-
si tammikuun puoleen 
väliin asti olohuoneessa, 
koska ei osata päästää irti. 
Tunnet sääliä joulukuusta 
kohtaan. Tässä vaiheessa 
eutanasia olisi jo inhimil-
lisempi vaihtoehto.

En sano, että joulusta ei 
saisi tykätä, vaikka olen-
kin itse kauan aikaa sit-
ten sen takia kyynistynyt.  
Kun muut ihmiset yrit-
tävät elvyttää Suomen 
talven kohmettamaa sie-
luaan pipareilla, glögillä ja 
kapitalismilla, minä olisin 
vain mieluummin talvi-
unilla.

Veera Asukas, 
suolainen verbalainen
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Puhutaanko joulusta? No 
ei ko ei oo vielä joulu. Tai 
no tietenki voi olla jo jou-
lu ko sää luet tätä mutta 
sää ookki väärässä ajassa. 

Muttako kerta 
Veera alako puh-
huun joulusta 
ja ko se on nii 
suolanen rotta 
nii mää kirjotan 
vastalauseen.

Kuka ei tykkää joulusta? 
Suolaset ihimiset ja sielut-
tomat kinkerit. Haluakko 
olla suolanen tai sieluton? 
Et tietenkää. Mää ainaki 
tykkään siitä. Mietippä 
sitä ko on lunta maasa ja 
joululoma on alakanu ja 
oot kotona. Rentoa eikö? 

Ja äiti häärii keittiössä ja 
kohta huutaa leipoo pipa-
reita. Ekkö muka tykkää 
leipoa piparia? (tirsk) 
Tykkäät tietenki. Kassaat 
sen toisen taikinapallon 
siihe oikian käen vieree 
ja vasemmalle tullee sem-
monen pienempi kasa 
mistä saa pikkusen syyä 
siinä samalla. 

Mutta ei liikaa 
ko sitte vääntää 
vattasa illala ja 
istuppa vessasa 
jouluaatto, onko 
sitte kivvaa? Ei 
oo.

Tai ko tullee jouluaatto 
ja herräät aikasten kattoo 
Joulupukin kuumaalinjaa 
ja sitte Lumiukkoa. Sitte 
äiti huutaa syömää jou-
lupuuroa, joka muuten 
ko asiaan päästiin nii on 

semmonen juttu mitä ei 
oikiastaan sais syyä ennen 
joulua tai joulun jäläkeen, 
mutta Jere keksi semmo-
sen että voi sitä syyä jos 
ei laita kanelia siihen. Tai 
luumusoppaa. 

Mutta nii sitte juokset 
syömää sitä joulupuuroa 
ja laitat sitä kanelia ja 
sokeria tai luumusoppaa 
tai jos oot hurja poika nii 
laitat kaikkia sekasin. Ja 
mietippä sitä riemua jos 
satut saamaan mantelin! 
Voi pojat ko on kivvaa! 
Sitte ko on saatu puurot 
nassuun nii joilaki men-
nee aikataulut erilaiseksi 
mutta meilä ainaki mää 
lähen lämmittään saunaa 
ja hakemaan lämmityspu-
ita sisälle. 

Josaki vaiheesa 
alakaa pikkusen 
tulleen näläkä. 

Eero
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MUTTA EI SAA 
L U O V U T T A A 
VAIKKA LIHA 
ONKI HEIKKOA!

Hommat ensin ja sitte vas-
ta syyään. Kynttilät pihalle 
ja äiti laittaa sillävälin 
ruokia pöytään. Ja voi 
pojat! Sitte päästäänki 
syömään! Ja pietään huo-
li että siinä pöyälä on 
samat ruuat joka vuosi. 
Muuten ei oo joulu. 

On graavilohta, konjakki-
lohta, kinkkua nii että pos-
suja hirvittää, porkkana-
laatikkoa, lanttulaatikkoa, 
perunalaatikkoa, kaikkeja 
laatikkoja, rosollia ja ro-
sollinkastiketta, pottuja, 
sillejä, silakoita, lammas-
ta, kalkkunaa. 

Sitte ko on pakki 
sen verran täyn-
nä että ei jaksa 
ennää puhuakkaa 
nii napsautet-
taan kahavinkei-
tin pääle ja nos-
tetaa piparit 
pöytää. 

Pikkusimmat nassikat voi 
aukasta yhen (1) lahjan 
ennen kahavia. Kahavin 
aikana ei aukasta laha-
joja mutta ko on sumpit 
naamassa nii sitte pikku-

sin lapsi ojentaa kaikille 
lahajat ja sitte avataan ne 
sievästi. 

Sitte kuunnellaan Vesa-
Matti Loirin Varpunen 
jouluaamuna TAI Kenny 
G:n parhaat huiluversiot 
ja syyää konvehteja joita 
taas tuli 5000000 rasiaa. 

Saapa sitten siinä illala 
kattoa jonku elokuvanki. 
Tai no neljästä saat valita: 
Yksin kotona ykkönen tai 
kakkonen tai Die Hard 
ykkönen tai kakkonen. 
Siis se Renny Harliinin 
Die Hard.

Ja muuten niis-
tä joululauluis-
ta. Niinkö mää 
äsken sannoin nii 
Varpunen jou-
luaamuna (vain 
Veskun) ja Ken-
ny G:n huiluver-
siot on hyväk-
syttyjä.

Noin kymmenes päivä saa 
alakaa soittaan niitä. 

Ja nii ko joulunvihhaajat 
sannoo että ”yyhhhyyy 
joku sannoo jotaki kivvaa 
kerranki mulle nii se on 
hirviää ko oon nii angsti-
suolanen” nii antaa niitten 
kärvistellä. 

Meillä on kivvaa. 
Kerran vuojes-
sa saa olla. Ja 
wappuna.

Ja ainii yks asia vielä.

Ne jouluvalot 
otetaan sitten 
joulun jäläkeen 
pois eikä jätetä 
siihen ainoaaseen 
pensaaseen siinä 
saatanan pihal-
la jota et oo 
kuitenkaa itte 
kolannu puhtaak-
si ko käyttäny 
jotaki helevetin 
lumilinkoa ja 
kuitenki heit-
täny meän puo-
lele ne lumet.

Nii kerta.

Joulu on paras.

ja Veera on suolanen rot-
ta.

Eero, 
Hepolahen koulun kolo-
minkertanen pituushypyn 
mestari. (Voitimpa muu-
taman juoksunki.)



Kaivuri 
Erään kaikille tutun verbalaisen 
ikiklassikko! Tässä muuvissa 
on vain olennainen. Kaivuri tu-
lee esittää mahdollisimman il-
meettömänä, eikä siihen saa heit-
tää edes sitä tunnetta. Tällä isket 
kenet vaan! Tai sitten et.

20

Juhlakauden kuumimmat 
tanssimuuvit

Pinkiponki 
Voittajan muuvi! Katso kuppiin, 
tähtää ja heitä rennolla ranneliik-
keellä niin että kalja loiskuu. 
Muista pitää jalan mittainen 
etäisyys pöytään!

Prap Prap 
Pallon upotessa kuppiin on aika 
juhlia! Paina päätä nöyrästi alas, 
nosta kädet sivuille ja heiluttele 
niitä tasatahtiin, mielellään pitäen 
mahdollisimman paljon ääntä sa-
malla.

Janina Ikäheimo, Veera Asukas ja Eero Romsi / Kuvat: Jussi Paakkonen
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Pulp Fiction 
Vau, välissä ihan oikea tanssi-
liike! Keinuta lantiotasi samalla 
kun pidät jalkasi paikoillaan ja 
kätesi sivuillasi noin vyötärön 
korkeudella. Tanssi kuin Uma!

Bear Force One
Karhumiesten voimaa! Tämä 
liikesarja tulee suorittaa nimen-
mukaista biisiä kuunnellessa. 
Googlaa ja ilahdu. Tai järkyty.

Laiska opiskelija 
Jos yksikään yllä luetel-
luista muuveista ei iskenyt tai jos 
pelkäät kaljojen ylöstuloa liian 
rajujen muuvien seurauksena, 
voit turvautua tähän. Toimii 
parhaiten haalareiden kanssa: ota 
leveä haara-asento, laita kädet 
taskuun ja aloita minimaalinen 
lantionkeinutus.

New Hotline, Who Bling? 
Draken inspiroivana tanssittava 
muuvi, jolla voit tanssilattialla 
näyttää kaikille eksille päässeesi 
heistä yli. Tai esittää lyöväsi ten-
nispalloa. Tai heittää pokepalloa. 
Tai esittää täyttäväsi pitsaa. Tai…
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Reema testaa:
Paskat punkut & 
juustolajitelma
Laura Kämäräinen, Salla Inget, Jaakko Hänninen ja Miika Peitso

1. Don Opas (6,36€, 12%, kotoisin Valdepeniksestä, lupailee hedelmäisiä 
aromeja) 

Tuoksu: Halpa. Amican lihakastike. Työpaikan vessan käsienpesuaine.
Maku: Cittarin tennarin pohjamaisen kuminen & nihkeä. Vesitetty vaapukkamehu. 

Mitäänsanomaton. Siedettävää, koska menee päähän.
Fiilis: Annika Eklund. Voidaan juuri ja juuri määritellä viiniksi (vanhan marjan maku). 

Jaakon suussa on sissijuusto.
Arvosana: 2,5/5
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2. Pasqua (6,99€, 12,5%, lupailee tyypillistä venetsialaista viiniä, jota nautitaan 
maustettujen juustojen kera)

Tuoksu: Nahkainen (smells like horse but it’s OK). Hilloisempi.
Maku: Mausteinen, leveä, viipyilevä. Ihan vitun tanniininen. Tekisi mieli Pasqua. Luo 

juuston kanssa persikkaisen aromin. 
Fiilis: Heikko juomaviini; liian tuhti elämys. Ei toimi. Ei myöskään juustojen kanssa. 

Seuran voi juoda paremmaksi, jos on Pasqua. 
Arvosana: 2/53. 

3. Pepper’s (7,98€, 13,5%, lupailee elaboroitua ja pippurista nautintoa)
Tuoksu: Tuoksuu lempiviinilleni. Kahden raatilaisen mielestä puuliima. Rapulainen.

Maku: Keinotekoinen esanssi-sukupuolitauti-vaniljaesanssi. Enemmän purskautellessa 
aaltopahvi. Esanssikyrpä suussa.

Fiilis: Tiskiahdistelija, joka tarraa perseestä. Onneksi soi Shanghain valot. Epäkunnioit-
tava. Tuli liian kovaa. Röyhkeä.

Arvosana: 3/5

4. Zantsi (6,99€, 14,5%, lupailee mehevää ja hilloista)
Tuoksu: Vanha roskis. Tupakki. 

Maku: HUH,,,HUH! IHAN VITUN TANNIININEN! Ois voinu antaa dekantoitua. 
Karvas ja pirun voimakas. Chili. Hyi vittu.

Fiilis: Kuin jalopenohikeä tihkuva turkkilainen painija. Anusta polttelee. Kahdesta 
pahasta ei tule yksi hyvä (Zantsi + sipulijuusto). Umaminen. Onneksi on jo humala. 

Saattais olla parempaa, jos sois Toton Africa. Viina oli pohjalla.
Arvosana: 1,75/5

5. PUN-KKU aka. Mill’s Creek (14%, luvassa 3 kk sitten avattu 
tonkkaviini)

Tuoksu: Työ_ukon makkarahiki. Haisee reiviviinille. Amisten ”hajuvesi”. 
Maku: ”Hyi vittu”. Maistuu Tivolin tanssilattia + pieru. Pureskeltava. Hyvin kirpeän 

marjaisa. 
Fiilis: Paska. Jakoi mielipiteitä. Oikeastaan aika hyvä. Ottaa nielusta tiukan otteen. 

Arvosana: 2,3/5



Syksyn 
kuvasatoa
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Tiistaina 18.10. Ver-
ba järjesti vierailun 
Oulun taidemu-
seoon. Museo tarjosi 
korkeakouluopiskeli-
joille ilmaisen pääsyn 
ja opastetun kier-
roksen Rut Brykin 
keramiikka- ja mo-
saiikkitöiden maail-
maan. Tapahtumassa 
oli mahdollista myös 
taiteilla oma haala-
rimerkki.

Kuvat: Verban Instagram, Saara Tikkakoski

Lipastolle saatiin 
silmäätekevä vieras, 
kun Arman Alizad 
saapui luennoi-
maan humanistien 
t yö e l ämäp äiv i l l e 
torstaina 10.11. 
Vaatturi-toimittaja-
mediavaikuttajan 
jutut kiinnostivat 
yleisöä suuresti.
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Pitkin syksyä järjes-
tettiin kolme eloku-
vailtaa, yksi jokai-
selle pääaineelle. 
Tapahtumat avasi 
germaaninen filolo-
gia ja Er ist wieder da 
(Täällä taas), ja ruot-
sin filminä nähtiin 
Svinalängorna (So-
vinto). Elokuvasyksy 
paketoitiin vauhdik-
kaalla jenkkiklassik-
ko Footloosella. Teat-
terina toimi OYY:n 
olkkari. 

Syksyllä ehdittiin is-
tahtamaan myös pit-
kien pöytien ääreen. 
Säädyttömän säädyl-
liset sitsit järjestettiin 
yhteistyönä Oulun 
Tietoteekkareiden 
kanssa 15. marras-
kuuta. Paikalle saapui 
väkeä talonpojista 
pappeihin ja aate-
lisiin. Ilta oli kaikin 
puolin onnistunut ja 
raikkaan poikkitie-
teellinen.
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Merimakkara (Holothuroidea), tuo huonosti tunnettu seitsemän meren sulokas sapeli, 
tulisi olla kaikkien huulilla meritähden sijaan, kun ikonisista merenelävistä on kyse. 
Merimakkarat ovat hyvin vahvaluontoisia, mutta selkärangattomia, piikkinahkaisiin 
luettavia eläimiä, joilla ei ole piikkejä. Niiden ruumis on haarakkeeton ja koostuu esim. 
nahasta. Niiden koko vaihtelee muutaman sentin mikromakkaroista monimetrisiin jyt-
kyihin. 

Merimakkarat lisääntyvät varsin tylsällä tavalla yksineuvoisesti 
heittämällä munat ja mällit mereen; ehkäpä juuri siksi osa lajeista 
onkin kehittänyt omaa kivaa ryhtymällä aseksuaaleiksi kaksineu-
voisiksi lisääntyjiksi. The less the merimakkarier. 

Merimakkaroiden luonteesta voi todeta, että ovat ystävällisiä 
ja avoimia, joskus jopa tungettelevia. Niitä ei tosin kannata kes-
kustelukumppaneina päästää liian lähelle, sillä niiden hengityse-
limet ovat vesikeuhkot, jotka sijaitsevat peräsuolen yhteydessä. 
Oikeastaan merimakkara on vain ekonominen yhdistämällä kaksi 
elintärkeää toimintoa: hengittämisen ja suolihuuhtelun. 

Merimakkaroita ei myöskään kannata suututtaa, sillä puolustau-
tuessaan ne saattavat syöstä ahteristaan suurimman osan sisäeli-
mistään uhkaajan päälle. Mutta huolet pois, ne eivät siihen kuole, 
vaan kasvattavat uudet sisäelimet tilalle ennen kuin ehdit puhdistaa vanhat naamaltasi. 
Suolten saaminen naamallesi voi muuten olla myös hyödyllistä, jos vaikka kärsit akuu-
tista fasiaalisesta hemorragiasta, sillä esimerkiksi Tyynenmeren kalastajat käyttävät 
merimakkaran suolia juuri verenvuotojen tyrehdyttämiseen. 

Lisäksi tämäkin makkara sopii lautaselle, mikäli uskomme kiinalaisia, ja miksi emme 
uskoisi, onhan heillä muitakin sangen hienostuneita kulinaristisia perinteitä. 
Lähde: Wikipedia

Tiedeartikkeli: 
merien makkara
Saara Tikkakoski



Kulttuurijaosto
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LEFFA
I, Daniel Blake

Elokuva kertoo newcastlelai-
sesta Danielista, joka saa työ-
paikallaan sydänkohtauksen. 
Toipumisen jälkeen töihin 
paluu ei sujukaan saumat-
tomasti, vaan Daniel ajautuu 
monimutkaiseen byrokratia-
myllyyn. Turhauttavan kamp-
pailunsa aikana Daniel tutus-
tuu Katieen, joka käy omaa 
taisteluaan yhteiskunnan vä-
liinputoajana.
 Elokuva suomii 
kylmää brittiläistä yhteiskun-
tamallia, joka näkee ihmisen 
pelkkinä plussina ja miinuk-
sina.  Kurjuusnäytelmät saavat 
usein osakseen sosiaalipor-
nokritiikkiä; I, Daniel Blake ei 
ole ollut poikkeus. On kuiten-
kin parempi, että hyväosai-
semmatkin ihmiset näkevät 
erilaisia elämän realiteetteja. 
 Katsominen ei ole 
mukavaa tai ongelmatonta, 
mutta ainakin sen avulla 
saadaan nostettua yhteiskun-
nan epäkohtia tarkempaan 
keskusteluun. 

LEFFA
Ihmeotukset ja niiden olin-
paikat
Harry Potterin kanssa vart-
tunut sukupolvi ilahtunee 
uutisista, joiden mukaan tai-
kamaailman seikkailut jatku-
vat mittavana uutena eloku-
vasarjana. 
 Ihmeotukset-sarjan 
ensimmäisessä osassa päähen-
kilö Newt Scamander saapuu 
New Yorkiin tarkoituksenaan 
täydentää otuskokoelmiaan. 
Asiat eivät arvaten menekään 
kupruttomasti, vaan pian 
jästit (tai no-magit, joiksi heitä 
Yhdysvalloissa kutsutaan) 
saavat liiankin ilmeisiä kon-
takteja taikamaailmaan.
 Elokuva ei tieten-
kään kerro ainoastaan tai-
kaeläimistä, vaan se käsittelee 
Pottereille tyypillisiä teemoja, 
kuten hyvän ja pahan taiste-
lua ja syrjintää. Elokuvana 
Ihmeotukset ei ole mitenkään 
uraauurtava: käytössä ovat 
tutut seikkailu- ja toimin-
taelokuville luonteenomaiset 
juonenkäänteet ja erikoiste-
hosteet.

SARJA
The Get Down

Netflixistä löytyy paljon 
taidokkaasti tehtyjä minisar-
joja. Yksi svengaavimmista 
on 70-luvun lopun Bronxiin 
sijoittuva The Get Down. 
Elokuussa ilmestynyt sarja 
tarjoaa runsaudensarvel-
lisen aikakauden suosituinta 
musiikkia ja New Yorkin his-
toriaa. 
 Tapahtumien kes-
kiössä on kaveriporukka, 
joka  hullaantuu uudesta ja 
ihmeellisestä musiikkityylistä, 
hiphopista. Näyttelijäkaar-
tiin on löydetty paljon uusia 
ja raikkaita kasvoja (ja Jaden 
Smith). Musiikki-intoilun 
sivussa sarjassa käsitellään 
tärkeitä yhteiskunnallisia 
aiheita, kuten köyhyyttä, 
rikollisuutta ja eriarvoisuutta. 
 Minisarjan parasta 
antia ovat ehkä kuitenkin sen 
mieletön soundtrack ja taita-
vasti toteutettu äänisuunnit-
telu. 70-luvun diskoajan hitit 
tukevat luontevasti orastavaa 
levynraavintaa ja hiphop-ta-
pailuja. 
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