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Pääkirjoitus

Eero Romsi

syksyllä monta kertaa: tulkaa nykimään
hihasta, jos on kysyttävää tai olette yksin.
Wappuna ei kannata pelätä, vaan mennä
rohkeasti erilaisiin kekkereihin ja wesibussiin. Noin 99,99 prosentin varmuudella löydätte tuttuja.
Saatatte jopa löytää minut erilaisissa
olotiloissa. Eikä siellä teekkaritalolla
tarvitse yksin juoda nurkassa. Kavereita ja
tovereita löytyy aina. Ja jallua.
Joten haalarit päälle, mieluisa virvoitusjuoma auki ja toinen taskuun, rattoradio
päälle ja baanalle! Muistakaa toki syödä ja
juoda (vettä ja maitoa) välillä.
Tämä koskee myös vanhoja.
Makaroonimössö on minun vinkki darraiseen nälkään.

Heiii bois!
Tällä kertaa pääkirjoituksen arpa osu
minuun, your friendly neighbourhood
spöödermäniin. Tämä on minun eka
”vakava” kirjoitus, joten olkaa armollisia.

Ps. Jos olet niitä ihmisiä jotka eivät pidä
wapusta, niin you are no friend of mine.

Mutta
YEAAAABOOOIIIIIII sanoi jo aikoinaan
Flavor Flav, vaikkei edes ollut kuullut
wapusta. Tai no mistä minä tiedän. Ehkä
onkin. Pitää kysyä. Mutta talvi alkaa pikkuhiljaa olemaan kuollut niin kuin Verban haaveet kiltahuoneesta ja se tarkoittaa, että juhlien juhla wappu on täällä.
Vanhemmat opiskelijat tietävät jo mitä
kaikkea on luvassa ja odottavat sitä kuin
pikkulapset joulua. Tämä voi vaikuttaa
fuksien silmissä oudolta, mutta odottakaa
vain, kyllä näette miksi odotamme sitä
niin.

Wapputerveisin, Rörö

Moni fuksi voi olla jännittynyt tai jopa
peloissaan, mutta ei hätää! Sanon teille
nyt viimeisen kerran asian, jota kuulitte
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Puheenjohtajan wapputervehdys
Hei taas ystävät!
On vihdoin tullut se aika vuodesta, kun
kurssit alkavat olla loppusuoralla ja
kaiken pänttäämisen, kirjoittamisen ja
luennoilla istumisen jälkeen pääsemme
nauttimaan wapun tapahtumista. Kehoitankin verbalaisia osallistumaan ennakkoluulottomasti ja hyvällä mielellä uusiin
tapahtumiin, vanhoihin perinteisiin ja
ennen kaikkea uusiin ihmisiin.
Oululainen aidosti poikkitieteellinen
wappukylä Kaijonharju/Linnanmaaakselilla on ainutlaatuinen kokemus jota
ei kannata missata. Reeman toimitus on
koonnut meille upean oppaan wappumenoista, kiitos siitä Eerolle, Janinalle ja
Veeralle
Mutta voi pojat ja tytöt, kuinka huikea
kevät meillä on ollut tähänkin asti!
Tapahtumia on riittänyt laidasta laitaan
ja haluankin tässä vaiheessa kiittää upeaa
hallitustani kaikesta heidän tekemästään
työstä tämän kevätlukukauden aikana.
Haluan myös kiittää verbalaisia osallistumisesta, väkeä on riittänyt, on sitten
ollut kyseessä verenluovutus, tuutorointi,
kyykkä tai biletys. Eihän näiden
järjestämisessä olisi mitään tolokkua
ilman innokasta vihreää väkeä, joka saa
tunnelman kattoon missä tahansa.
Itselleni kevään kohokohta oli vuosijuhlat, jotka vaativat allekirjoittaneelta ja muilta järjestäjiltä venymistä
hermoromahduksen partaalle saakka,
mutta koska itse juhla oli niin upea,
unohtui stressi kun homma lähti käyntiin. Mielestäni nuo universumin parhaat
vuosijuhlat olivat maagiset ja hauskat:
vieraat viihtyivät, ruoka ja juoma oli
erinomaista ja bileet jatkuivat talolla
aamuun asti.

Silliksen valmistukseen herääminen söi
hetken naista sunnuntaiaamuna, mutta
sielläkin oli sitten aivan huippuhauskaa
väsymyksestä huolimatta. Tämän
kokemuksen siivittämänä aion kynäillä
suuruudenhullut 50-vuotisjuhlasuunnitelmat seuraajilleni, watch out!
Verban delegaatiot ovat käyneet keväällä
edustamassa järjestöämme Communican, OYY:n ja Suman vuosijuhlissa sekä
germanistipäivillä ja National Meeting of
English Studentsissa, hauskaa on riittänyt,
vaikka NMES:in sitsinäytelmissä jäimmekin katkeralle toiselle sijalle Turun
viedessä Pojan kotiin aivan suvereenilla esityksellä. Kiitos kaikille Verban
edustajille eri tapahtumissa, suhteiden
ylläpitäminen muiden järjestöjen kanssa
on erittäin tärkeää!
Nyt nautitaan wapusta ja sen jälkeen
hallitus pistää vielä ennen kesälomille
siirtymistä fuksiviikon kuviot kuntoon
syyskuuta varten ja paiskii hommia
Euroopan kielten päivän järjestämistä
varten. Tämä tapahtuma järjestetään 26.9.
ja sinne tarvitaan paljon opiskelijoita
mukaan, luvassa on ainakin noppia ja
karonkka, joten painahan jo päivämäärä
mieleen!

Jaana Raudaskoski

Wapputerveisin,
Verban puheenjohtaja

Verban puheenjohtaja ja sihteeri edustamassa Suman vujuilla.
Kuva: Matias Partanen
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Wapun aikataulut

Veera Asukas

Tarkemmat tapahtumakuvaukset löytyvät Facebook-tapahtumista Verban Wappu
2017 sekä Humanistien WAPPU 2017 sekä Oulun Teekkariyhdistyksen nettisivuilta
(oty.fi). Muistakaa myös Wesibussi ja Rattoradio wapun tunnelmannostattajina!
MITÄ: Mönttipiknik ja Humanistit ensin!
-bileet (Kilta)
MISSÄ: Noitavainojen uhrien
muistomerkki Möntti + Teekkaritalo
MILLOIN: Tiistaina 18.4. Piknik klo 1619, jatkot klo 20 alkaen

MITÄ: Kirkkovenesoudut (Prose)
MISSÄ: Tuiran uimaranta
MILLOIN: Sunnuntaina 23.4. klo 12
MITÄ: BBQ-bileet (OTY)
MISSÄ: Teekkaritalo
MILLOIN: Maanantaina 24.4. klo 14-05

MITÄ: Wappusitsit (Verba)
MISSÄ: Teekkaritalolla
MILLOIN: Keskiviikkona 19.4. klo 18

MITÄ: Wappu beer pong (OTY)
MISSÄ: Teekkaritalo
MILLOIN: Tiistaina 25.4. 14-05

MITÄ: Wapun viralliset avajaiset (Kattokillat)
MISSÄ: HopLop + Ilona
MILLOIN: Torstaina 20.4. HopLop klo
18-22, jatkot klo 21 alkaen

MITÄ: Verban wappusauna (Verba)
MISSÄ: Apinatalon kerhis
MILLOIN: Tiistaina 25.4. klo 18
MITÄ: Wappureivit (OTY)
MISSÄ: Areena
MILLOIN: Keskiviikkona 26.4. klo 21-02

MITÄ: Yhteishumanistinen Varjo-HopLop (Verba)
MISSÄ: Ainolan puisto
MILLOIN: Torstaina 20.4. klo 18:30

MITÄ: Humanistinen wappusuunnistus
+ AAAAAK (Kilta)
MISSÄ: Linnanmaa/Kaijonharju + Kantis
MILLOIN: torstaina 27.4. suunnistus 1720, AAAAAK klo 22 alkaen

MITÄ: Juomalauluharjoitukset (Kilta)
MISSÄ: Oulun kaupunginteatterin
pihapiiri
MILLOIN: Perjantaina 21.4. klo 15

MITÄ: Päiväkännit (OTY)
MISSÄ: Hevimesta
MILLOIN: torstaina 27.4 klo 13-19

MITÄ: Pallogrillipiknik (Verba)
MISSÄ: Humanistipallo
MILLOIN: Lauantaina 22.4. klo 12

MITÄ: Ilotalo (OTY)
MISSÄ: Teekkaritalo
MILLOIN: torstaina 27.4 klo 19-04

MITÄ: TeeKun wappukonsertti (OTY)
MISSÄ: Caijo
MILLOIN: Lauantaina 22.4. klo 17-19
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MILLOIN: Sunnuntaina 30.4. klo 17

MITÄ: Henkilökuntapiknik (Verba)
MISSÄ: Pegasuksen takana oleva nurmikko
MILLOIN: Perjantaina 28.4. klo

MITÄ: Wappukulkue ja fuksiuitot
MISSÄ: Åströmin Puisto
MILLOIN: Sunnuntaina 30.4. klo 12-13
ja 13-15

MITÄ: Waatonaaton bileet (OTY)
MISSÄ: Tivoli
MILLOIN: Lauantaina 29.4. klo 22-04
MITÄ: Franzénin lakitus ja wappukulkue
(Kilta)
MISSÄ: Franzénin puisto
MILLOIN: Sunnuntaina 30.4. klo 12
MITÄ: Teekkareiden uitot (OTY)
MISSÄ: Åströmin puisto
MILLOIN: Sunnuntaina 30.4. klo 14
alkaen

MITÄ: Ashematunnelin örinät (OTY)
MISSÄ: Asematunneli
MILLOIN: Maanantaina 1.5. klo 3:33:33
MITÄ: Apinapatsaan örinät (Verba)
MISSÄ: Kaijonharjun Apinapatsas
MILLOIN: Maanantai 1.5. klo 1:11:11

MITÄ: Grilli-ilta (Verba)
MISSÄ: Kalervontien grillikatos

Jos selviät tänne asti, olet voittanut pelin.

Grilli-ilta

1.5.

MITÄ: Waaton bileet (OTY)
MISSÄ: Areena
MILLOIN: Sunnuntaina 30.4. klo 19-00

Apinapatsaan örinät
(1:11:11)
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Very bad haiku
Veera Asukas

Forgive your own past
It is your current self that
You should have beef with
Catching feelings suck
What if they have an rabies
Death is at the door
And now the time’s here
To take life by the titballs
And say ‘’meme me up’’
You, man of honour?
Nay, I see your foolish heart
Lusting for dem memes
A woman of grace
She opens her mouth and says
‘’I love small pink whales’’
Is it push or pull?
Mystery of century
Hhhhh heavy breathing
Do not cry my child
I will wipe away your tears
With chicken nuggets
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Suuri
wappugallup
Janina Ikäheimo & Veera Asukas
Wapun kunniaksi kyselimme jo perinteeksi muodostuneen tapaan uusilta ja wanhoilta
opiskelijoilta heidän ajatuksiaan lähestyvästä juhlapyhästä. Molemmilta ikäryhmiltä
kysyttiin eri kysymykset, untuvikoilta mitä mystinen wappu heille tarkoittaa ja wanhoilta wiisailta wappuvinkkejä.
Fuksien kysymykset:
1. Wappu, uhka vai mahdollisuus?
2. Mikä olisi Gladiaattorinimesi?
3. Mitkä wapputapahtumat kiinnostavat?
4. Mitä luulet, että wappuna tapahtuu?
5. Jos wappu olisi henkilö, mitä sanoisit hänelle?
6. Mikä wapussa mietityttää?
7. Terveisiä wanhoille wappuilijoille?
Stina Huhtela, 1. vuoden nordisti
1. Sekä että. Se on uhka, että hukkaa jotain ja mahollisuus koska voi löytää jotain.
2. Humalus stinalus
3. Ehdottomasti kaikki mihin ehdin ja pääsen!
4. Yhtä sun toista, toiset salataan.
5. Koska me nähhää! Tuu jo!
6. Se onko muistoja ennää sen jäläkee. Ja tietty että onko
kaikki fuksit elossa.
7. Fuksit ei kuole vappuna! Ja tulukee moikkaa!
Sanni Junttola, 1. vuoden anglisti
1. Uhka JA mahdollisuus
2. Kladi_aattori San Andreas
3. Kaikki! Erityisesti kuitenkin wapun avajaiset Hoplopissa ja Franzénin lakitus.
4. Wappuna luultavasti tapahtuu humala sekä morkkis,
mutta myös kaikkea todella hauskaa, jota toivottavasti
muistelen vielä monina tulevina wappuina.
5. Annathan armoa?
6. Wapussa mietityttää se, että miten motivaatio riittää
vapputentteihin.
7. Fuksit ei kuole wappuna!
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Jussi-Ville Sahlström, 1. vuoden nordisti
1. Jos et pelkää mitään, sinulla on vain mahdollisuuksia.
2. Gladiaattorinimeni olisi varmaan Ylä-Savon
Suurruhtinas tai muuta sen suuntaista :D
3. Odotan itse Wapputapahtumista eniten HopLoppia ja wappusitsejä, toki aivan täyttä käsitystä ei
vielä edes ole mitä kaikkea on tarjolla
4. Vappuna voi tapahtua ihan mitä vaan, mutta lähdetään siitä ettei mitään peruuttamatonta tapahtuisi
kellekkään.
5. Sanoisin hänelle: ”Odotan, mutten pelkää sinua.”
6. Lähinnä se, kuinka paljon bileitä kalenteriin voi
saada sovitettua yliopisto-opiskelun ja kahden osa-aikatyön lisäksi. Tämä vaatii jo hieman ajankäytöllisiä taitoja ja suunnittelua.
7. Wanhoille Wappuilijoille tahdon sanoa muistutukseksi sen, että teilläkin oli se eka
kerta joskus. Ymmärtäkää, neuvokaa, auttakaa.
.
Wanhojen kysymykset:
1. Mikä olisi Gladiaattorinimesi?
2. Mikä on paras wappujuoma?
3. Mikä on go-to-krapulanparannuskeinosi?
4. Mitkä ovat wapun suosikkitapahtumat?
5. Jos wappu olisi henkilö, mitä sanoisit hänelle?
6. Mikä on paras wappubiisi?
7. Mikä on paras wappumuistosi?
8. Terveisiä uusille opiskelijoille?
Salla Inget, 3. vuoden germanisti
1. Anaconda!
2. Herkullinen kotiviini.
3. Älä lopeta juomista -> viiniä aamupalaksi niinku kuvassa
näkkyy.
4. Teekkarien uitot skumpan kera.
5. Tulisitpa useammin!
6. Tämän vuoden biisi: kakskytkaks.
7. Viime vuoden humanistinen wappusuunnistus!
8. Vapu ei lopu.
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Eero Romsi, 2. vuoden anglisti (N:nen vuoden wappuveteraani)
1. Viikinki. Aina Viikinki.
2. Öööää karahvi valkkari. Halavin eikä mittää alkumakua eikä jälkimakua.
3. Nalle kainaloon ja sohvalle kattoo Nalle Luppakorvaa kaljan kans.
4. BBQ ja oikeestaan kaikki talokekkerit. Ja uitot tottakai.
5. Mulla on ollu ikävä sua.
6. Imperio - Amor Infinitus ja Movetronin koko tuotanto. Ja pillunsyöjä. Ja uutena
biisinä P.E.P.E - Shadilay.
7. Eka wappu. Rahat loppu. Ruoka loppu. Alkoholia nautittiin. Good times.
8. Wappu on vain kerran vuojessa. Se on nyt pakko ottaa.
Matti Karjala, 5. vuoden anglisti
1. Maverick, tietenkin.
2. Pirkka blue label, tietenkin.
3. Hadia, tietenkin.
4. Wappusuunnistus ja varjo-HopLop.
5. Brenkkuu ja siiderii, sakke sun sängyssä glider in.
6. En kommentoi.
7. Varjo-HopLop -16, kiipesin puuhun vastarinnasta
huolimatta.
8. Kun sä lähdet hyppyyn, sä olet ihan yksin. Sä joudut
siinä hyppyrinnokalla tekemään yksinäsi ihan omat ratkaisut. Sä oot siellä ylhäällä ihan
up yours.

Sara Nikula
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Haalarit 101

Janina Ikäheimo & Veera Asukas

Noniin kaikki uudet ja wanhat, niput ja naput, pepet ja doget, tulkaa ja katsokaa, kun
keräämme opiskelijan wappuhaalareiden 101-opasteen vuoden 2017 wapun viettoon.
Tästä diagrammista näette kaiken oleellisen, mitä sinukin haalareista pitäisi löytyä!
Lisää ihmeessä omat must have –juttusi diagrammiin, niin muut kanssaopiskelijat
voivat ottaa vinkistä vaarin.

Janina Ikäheimo
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Kuinka paska maa Saksa on?

Miika Peitso

Allekirjoittanut lähti kaikista suosituksista piittaamatta Itä-Saksan Chemnitziin,
eli entiseen Karl-Marx-Stadtiin vaihtoopiskelemaan kesäksi. Vaatimattomana
päämääränäni on selvittää, kuinka paska
maa Saksa loppujen lopuksi on.
Seppo Rädyn mielestä vähintään paska,
mutta ei kannata uskoa kaikkea, mitä
internetissä sanotaan. Arvioin siis eri
paskuuteen vaikuttavia tekijöitä, joita
kohtaan päivittäisessä elämässäni. Los
geht’s!

odoltaan Etelämannerta, minkä vuoksi
keskustassa on pingviinipatsaita, jotka
ovat nousseet toveri Marxin haastajiksi.
Vähän outoa paskaa.

Ensikosketus Chemnitziin oli jopa
romanttinen. 200 000 asukkaan kaupunkia oltiin soimattu rumaksi, mutta
johtuneeko
vallinneesta
yli 20 asteen
lämpöaallosta, kaikki
näytti
yllättävän
kivalta.
Siirryin majoitukseen ja odotin kauhulla maiseman
vaihtuvan bosnialaiseksi ghetoksi, jossa
väistellään puukkoja.
Noin puolentoista kilometrin päässä
kohteessa oli vielä nättejä vanhoja rakennuksia, minne asetuin taloksi. Ei siis
yhtään paskaa.

Täällä on kampus, ihan siis oikea
kampus. Alue on sopivasti ränsistynyt
niin ei tule Kaijonharjua ikävä.
Opiskelijakerrostaloni alakerrassa on
leffateatteri, klubi, kalja-automaatti ja seksileluautomaatti. Ei yhtään paskaa, kunnollista jopa. Julkinen liikenne sykähtelee
tahdikkaasti eteenpäin niin eipähän
siitäkään valittamista.
Jo toisena iltana eksyin paikallisten
opiskelijoiden kanssa kaljalle. Paikallisiin
erikoisuuksiin kuuluvat munalikööri
(MIESTEN juoma kuulemma, maistui
löysältä ja erittäin munaisalta tiikerikakkutaikinalta) ja Pfeffi, eli piparminttulikööri. Ei poikkea DeKuyperin minttulikööristä tai siitä sinisestä Dieselistä.
Nämä kaksi toimivat muuten kanssa
sekaisin.
Lisäksi näihin juomaorgioihin liittyi myös
6e maksava Mümmelmann -jekunkorvike, joka ei ainakaan omasta kultivoituneesta mielestäni poikennut mitenkään
suosikkijuoma Jägermeisterista. Kunnollista.

Kaupungin kirjaimellisesti suurin
nähtävyys on muuten kuusimetrinen
pronssinen Karl Marxin pää; ei todellakaan yhtään paskaa. Joku sekopää
taiteilija oli kuitenkin havainnut Chemnitzin maa-alueen muistuttavan mu-
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Tähän kun lisättiin pari koria halvinta
kaljaa, niin hyvässä soosissahan sitä
oltiin koko remmi. Ostamamme saksalaiset grilliherkkuset koostuivat lähes
pelkästään läskistä. Tämä herättää ristiriitaisia fiiliksiä.
Toisaalta jo kahdesta vartaasta tuli
ähkytäyteen, mutta palaneen ihran
jyystäminen ei välttämättä vastaa odotuksia, jotka nousevat päällisin puolin varsin
messevän näköisestä lihamötköstä.

lista sinänsä, mutta toisaalta vähän paskaa
törmäillä melonit kainaloissa örveltäviin
räppikäppikääpiöbodareihin.
Klubin vessassa oli muuten seksileluautomaatti. Ilmeisesti ei ole paskapuhetta,
että saksalaiset ovat maailman paskimpia
rakastelijoita. Ymmärrettävästi ainakin
manuaaliset taidot katoavat, kun joka
itsestään voi väsätä värisevän joulukuusen
ripustelemalla kaikenlaisia härpäkkeitä
kaikkiin ulokkeisiin. Kortsuille oli varattu
vain yksi painike. Pyritäänkö saksalaisia
saada lisääntymään?
Oli miten oli, saksalaisten urinointifasiliteettien tilpehööritarjonta on saanut
tässä kirjoituksessa jo kyseenalaisen paljon painotilaa. Onneksi Verba maksaa.

Munaminttupirtelö ja halvin olut tekivät
tehtävänsä, ja dagen efter tarjosi huikean
mahdollisuuden testata Saksan ja kosmiset mittasuhteet saavuttaneen kooman
yhteensopivuuden.
Ei sillä, että silmät olisivat paikallaan
pysyneet, mutta viihdettä oli kulutettava
hyvinkin kohtuudella, sillä mobiili-4G:llä
hurjastelu on kallista.
Nettosin kolmellatoista eurolla itselleni
koko kuulle kokonaiset 1,5GB surffailua.
Helvetillistä paskaa siis.

Viisi yötä Chemnitzissä oltuani pääsin
vihdoin hakemaan avaimia omaan kämppään. Saksa pääsi näyttämään tosissaan
kääntöpuoliansa, sillä vuorossa oli aimo
annos bürokratiaa. Ei siinä siis itsessään
mitään, mutta mitään ei voi saatana hoitaa netissä, vaan on jonotettava toimistoihin ja allekirjoitettava sata asiaa. Paskaa,
enkä suosittele kenellekään.

Ruokahalu heräsi noin 17:00, ja sisäistin
ei-ollenkaan-paskan vitosen rullakebabin.
Saksassa kebab, eli döner, on muuten kunnollisempaa kuin suomalainen serkkunsa.
Kun suomalainen muuten näkee baarissa
litran kolpakon kaljaa hintaan 5,80e, niin
sehän on ilman muuta otettava.
Tämän jälkeen elämä maistui jälleen,
ja teputtelimme reippaasti Fuchsbau
-klubille, joka osoittautui kaupungin
jäätävimmäksi lihatiskiksi. Ihan kunnol-

Toisaalta ihastuttavaa oli se, että jonottaminen on täkäläisille ihan yhtä nautinnollinen kansallisurheiluun verrattava asia kuin supisuomalaisille. En ole
vieläkään saanut kaupungin uusnatseilta
pataan. Naapurissa on mekkalan perusteella bileet, joten lähden koittamaan
onneani.
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Ihanaa Wappua verbalaiset!!!
Seuraavalla sivulla vielä kertaus.

ONKO SAKSA PASKA MAA?
Testiviikko nro. 1
Kunnollista:
Kalja (halpaa ja hyvää)
Ruoka (halpaa ja hyvää)
Karl Marxin pulujenpaskoma pää
Monipuoliset automaatit
Jokseenkin paskaa:

Loppukaneetiksi voi sanoa, että ensimmäinen viikko Saksassa on kuin legendaarinen Autobahn.
Ensin voi pujotella täysillä sataaviittäkymppiä, ja kaikki on tosi kivaa, mutta
ilo loppuu lyhyeen noin 50km välein
ilmenevien tiekorjaustöiden vuoksi, jolloin syntyy aivan helvetillinen ruuhka ja
otsasuoni pullistuu päässä

Tulos: Saksa on jokseenkin paska
maa

Lihatiskiklubit
Ehkä kesä, ehkä ei
Erittäin paskaa:
Kalliit interwebsit
Toimistohelvetti
Asioita, joita haluaisin arvostella, mutten pysty:
Erikoiset grilliherkut
Pingviinipatsaat ja Chemnitzin
Antarktis -imagon edistämispyrkimykset

Käytä someen syytämissäsi wappukuvissa häshtägiä #verbalainen ja jaa wappufiiliksesi muiden verbalaisten kanssa! Jakaminen kannattaa, sillä arvomme
kuvien joukosta voittajan, joka saa huikeita wappupalkintoja!
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Eero vs Veera
“Paska kaupunni(?)”

ra
e
e
V

Uusikatu 22. Osote ei ehkä
merkkaa tietämättömälle kovinkaan paljon, mutta palijasjalakanen
oululainen saattaapi tietääkki miten juuri
täsä paikasa tehtiin historiaa. Osotteen
seinään maalattiin myytin mukkaan
eräänä satteisena yönä 1980-luvulla
legendaarinen taide-teos, jonka jokkainen
oululainen tietääpi, nimittäin ‘’paska
kaupunni’’ graffitti.

No joo saatoin vähä dramatisoija.
Mut Oulun kaupunnin ihanuudet on silti
totta ko vesi joka virtaa Ainolan puiston
läpi. Näin koko elämäni Oulussa asuneena mun tietämys Oulusta on harvinaisen

paska, mutta katotaas mihin tämä teksti
lähtee. Oulun kaupunki on tuulisin paikka missä oon koskaan eläny (kjeh kjeh)
ja vähä se ottaa kuulkaa päähän välillä
(heh heh).
Koska me ollaan jumalan hylkäämä
ja kirottu rantakaupunki ni välillä
täällä tuntuu, että hurrikaaneja riittää viikolle niikö mul o käjesä sormia.
Vaikka joskus tuntuuki et tuuli yksissään
pystyy skalpeeraamaan mut sekunnissa
ni mikään ei oo parempi fiilis ko ajjaa
myötätuulessa pitkin Tuiran siltaa ja
tuntuu et ite Usain Boltki jäis jäläkeen
ko oot vaan nii sairaan nopee. Siitä jää
sellanen eufoorinen tunne ainaki puoleksi
minuutiksi.
Ja luojalle muuten kiitos Oulun
pyöräteistä koska faktahan on, että
oululaisissa autokouluissa ei tuleville
autoilijoille kerrota liikennesäännöistä
eikä moottoriteiden olemassaolosta.
Oululaisten autoilijoiden täysin päätön
pööpöily jaksaa hämmästyttää mua aina
uudestaan ja uudestaan ja siksi olenkin
autuaan autokortiton.
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Sen sijaan pärrään menemään mun
akustisella moottoripyörällä pitkin Oulun
lukuisia pyöräteitä ja yritän suunnistaa
pienen epätoivon ilmapiirissä takasin
kotia. Jos Oulu ois Rooma ni kaikki
pyörätiet johtais poikkeuksetta tänne.
Tuirasta puheen ollen Oulussa vallitsee sellanen konsensus, että oot joko
asunu Tuirassa tai ainaki tunnet jonku
joka on asunu siellä. Se on sellanen
kaupunginosa, että tarina joka alkaa
sanoilla ‘’Olin tuossa yks perjantai-ilta
Tuirassa ja-’’ ni se on hyvä tarina se.
Yleensä. Joskus.

Oulun kaupunginosat on muuten joskus
vähän äärimmilleen profiloituja. Jos
asut Kaketsulla oot narkkari tai hippi tai
narkkarihippi joka räppää yhteiskunnan
epäkohdista ja pitsasta.
Jos oot Alppilasta oot natsi ja jos yrität
sanoo että et oo ni se vaa kuulostaa just
sellaselta mitä natsi sanois.
Jos oot Kaijonharjusta sun naapuris
kiipeää parvekkeelta lakanaköyttä pitkin
karkuun, ettei ovella koputteleva kyttä
sais sitä kiinni mistä ny saattaskaa jäädä
kiinni. Tai sit sä oot se naapuri, ei oo
kolmatta vaihtohtoa.
Tää oululainen konsensus manifestoituu
hyvin vahvasti kans kevään tuodessa taas
paskan hajunsa ja loskansa. Kun oot ittes

hukannu Ainolan puiston ‘’syövereihin’’
(hei, sitä tapahtuu iha oikeesikki) ni aina
joku hyväsydämminen tenu sut kyl ohjaa
takasin ihmisten ilmoille. Tai sit kysyy
tupakan korventamalla äänellä että misä
o lähin Alako ko o vähä viinan tarvetta, ja
näin rehellisesti ollen eikö meillä kaikilla
oo?
Varsinkin näin wapun alla voi tämän
herrasväen perusteella suunnistaa tiensä
takaisin sinne mistä on tullukki.
Vaikka oonki ite vähä tällanen jonne ni
muistan markettien parkkisten loistokkaat kultapäivät. Siellä on vedetty
pillurallit jos toisetkin kaverien kanssa
ja koska oltiin nuoria ja kyvyttömiä niin
siitähän synty aina hyviä muistoja. Annoin kerran siellä pienessä hiprakassa
yhelle tuntemattomalle eronneelle pojalle
mun Mars-jäätelön (Mars-jäätelön!!) ja se
alko itkeä iha hillittömästi, toisen kerran
kaveri veti iskänsä beigellä farmarilla
vähän liian pitkän donitsin ja kolhi auton
takapuskurin iha pillunpäreiksi. Mua
nauratti, kaveria ei iha kamalasti.
Marketeilta löytyy kans 24-h Sale joka
on jokasen yökukkujan tärkein pyhiinvaelluspaikka. Sieltä on ostettu keskiyön
valkosipulipatongit kerran jos toisenkin.
Yö_ukoille on liuta muitakin vaihtoehtoja
missä viettää arki-iltaa.
Jos kalja maistuu niin Hevimestaan käypi
tiesi. Siitä mestasta löytyy biljardipöytä,
karaoke ja alkoholia ja mitäpä muuta
sitä opiskelija kaipaisi. Maanantaista
torstaihin siellä on myös eurot jolloin yksi
kalje maksaa yhden euron.
Jos illan rientojen jälkeen tekkee mieli
känkkyä niin Yö Pizza on sun seuraava
osote. Protippinä sanon et älä hanki
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porttikieltoa sinne, koska muuten yölliset
ruokamestat käy sulta todella vähiin.
Sit kiikuta se majoneesikänkky bussipysäkille ja tee hyviä muistoja.
Oulun kaupunnista löytyy niin hyviä
kuin vähemmän hyviä puolia.
Yks suurin huono puoli on Eero, joka on
vähä niikö purkka meidän oululaisten
kenkiepohojassa, mutta aina ei voi saaha
mitä haluaa. Muita ihanan oululaisia asioita on mielipuoliset autoilijat,
majoneesikänkyt, voit alakaa kaveria
ja mennä pussikaljoille teatterin taakse
ja Ainolanpuistoon excursiolle, ja nää
tekevät Oulusta Oulun.
Tää saattaa olla paska kaupunni mut se
on mun kaupunni ja oon ylpeä siitä!

T. Veera

-21 v autokortiton Oulunlainen jonka
pyörä on varastettu ainaki neljästi-

o

Eer

Noni nytte ko oletta
lukenu tuon rotan nyyhkytarinoita nii on aika faktoille. Ajattelin eka
että kumoan vain kaikkea mitä Veera on
kirjottanu mutta sitte muistin että oon
coolio rebellinio ja heittelen vain kylymät
faktat pöytään.
Mää nyt jaottelen nämä aiheet nii jos ei
joku asia kiinnosta nii hyppää yli.
Mää __YRITÄN__ olla loukkaamatta
oululaisia mutta tuskin onnistun. Jos

loukkaan jotaki nii meh.
Alotettaan nyt siitä että meikäläinenhän
on kotosin tuolta suomen monacosta,
jumalten kaupungista, Kemistä. Jos haluatte nähä miten oikia kaupunki toimii nii
käykää kattoo.
Noni. Nyt lähtee. Teen listan kaikista
asioista mitkä on väärin ja huonosti.
Ajatelkaa tätä muistilistana asioista mitkä
pittää korjata.
* Oulussa ei osata aijjaa. Kokoajan on
joku auto tai lyhtypylyväs ruttanana.
* Oulussa ei osata aijjaa (osa 2). Kokoajan
saatanallinen ruuhka. Pittääkö teän
kaikkien lähtiä aina yhtä aikaa? Pysykää
välillä kotona.
* Oulussa ei osata aijjaa (osa 3: revenge
of the bike). Oikiasti täällä on liikaa
pyöräilijöitä ja kukkaan ei ossaa aijjaa.
Aina tulle joku saatanan Tomi tai Ilpo
uuella maantiepyörällä (päällään Jacques
Cousteau pipo, fjällräävenin reppu ja
parkatakki) tuhatta ja sattaa ja sitä pitäis
saatana väistää? Koittakaa nyt tajuta
että vaikka teillä on “oikeus mennä siinä
saatanan pyörätiellä” nii palijon mukavampaa on toimivat jalat.
*Oulussa on liikaa ihmisiä. Menkää
muualle. Liika on liikaa.
*Oulua ei oo suunniteltu oikein. Jokasta
tietä pitkin pitää päästä joka paikkaan.
Niinkö Kemissä.
*Oulussa on liikaa kauppoja ja kauppakeskuksia. Ette te tarvi nii paljoa. Ei siellä
muutenkaa ole ko teinejä välttelemässä
koulua ja käyttämässä huimausaineita.
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Olisivat kotona tai koulussa.

*Oulu ei oo Kemi.

*Oulu yrittää vallata pikkukuntia. Lopeta.
Älä levitä sinun syöpää yhtään lähemmäs
Kemiä.

Jos tästä ei nyt niinkö käyny seleväksi
nii en tykkää Oulusta. 1/15. Mutta ettei
ihmiset nyt ihan luulis että oon ilikiä
ihiminen nii sanon jotaki positiivistaki
Oulusta.

*Oulussa tuulee. Okei säätä te ette voi hallita mutta vihhaan silti.
*Oulussa käyään kahviloissa. Teillä on
ihan hyvvää kahvia kotonaki. Juokaa
siellä.

*Ainakaa ette oo Tornio.

HYIVVVVVVV-

-Rels-veteraani 2016-

*Oulussa on liikaa ihimisiä busseissa.
Menkää kävellen. Ei se tuiran silta nii
pitkä ole.

T. Eero

*Oulussa on liikaa busseja. Yks tunnissa
on ihan tarpeeksi. Kattokaa vaikka Kemiä.
*Oulussa ei saa hyvvää kebabbia.
Kemistä saa. Stadin chili & kebab
mmmMMMMMM.
*Oulussa ei ole FC Kemiä.
*Oulussa ei ole Pohjolan Sanomia.
*Oulussa on ihmisiä ketä en tunne.
*Oulussa ei ole Heplaa. 94830 4-lyfe.
*Oulussa on liikaa kaupunkia.

Oululainen rotta vangittuna
riistakameraan

*Oulussa on liikaa hippejä.
*Oulussa on oululaisia.
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Pieleen meni:

Kulissit kaatava kohelluskomedia

Anu Vehkomäki

Ymmärrän tämänkin näkökulman: jos
on olettanut menevänsä katsomaan
Olivier-palkittua komediaa tietämättä
ideasta taustalla näytelmä saattaa vaikuttaa vain kaoottiselta. ‘‘The play that goes
wrong’’ -tekijäryhmä Mischief Theatre
on Englannissa tehnyt samalla idealla
useampiakin tuotantoja, esimerkiksi BBC
One-kanavalle “Peter Pan goes wrong”.

Oulun kaupunginteatterin produktio ‘‘Pieleen meni’’ on suomennos
englantilaisesta Olivier-palkitusta “The
play that goes wrong” -näytelmästä, joka
pyörii Lontoon West Endissä tänäkin
päivänä ja onpa sitä esitetty myös Broadwaylla New Yorkissa.
Pääosissa sekoilivat Janne Raudaskoski,
Elina Keinonen, Mikko Leskelä, Joose
Mikkonen, Mika Nuojua, Aki Pelkonen,
Heli Haapalainen ja Timo Reinikka.

Saavuttuamme teatteriin tapahtumat
alkoivat jo ennen salin ovien avautumista;
lämpiössä kuului tavallisesta poikkeavia
kuulutuksia ja teatterin työntekijöitä näyttelevät hahmot seikkailivat yleisön seassa
suorittamassa omia, ennen näytöstä
tehtäviä viime hetken valmisteluja, ja
ovien avauduttua lavalla käynnissä olivat
saman teeman mukaiset valmistelut.

Pieleen meni on komedia, joka soveltuu
kohelluskomedian ja sekoilun ystäville.
Tyyliltään siinä on yhtäläisyyksiä esimerkiksi Monty Pythoniin ja Mr. Beaniin, eli jos olet vain älykkään huumorin
ystävä tämä näytelmä ei välttämättä tarjoa
juuri mitään.
Se on hyvin slapstick- painotteinen ja
kuten sanottua, hirveätä kohellusta ja
tarkoituksella näytelty yli ja muussakin
kuin näyttelijäntyössä kaikki mitä on
voitu, on vedetty överiksi.
Minuun tämä vetosi, mutta salista poistuessani kuulin parinkin ihmisen kommentoivan, ettei näytelmä oikein iskenyt,
ja etteivät he ymmärtäneet miksi tämä on
muka niin hyvä.

Idea toimi mielestäni hyvin, sillä koko
näytelmän ideahan on olla niin sanotusti
teatterikokemus teatterikokemuksen
sisällä.
Kerroksia löytyy jopa kolme: näyttelijät
näyttelemässä näyttelijöitä ja vielä se
näytelmä, whodunnit -tyyppinen “Murha
Havershamin kartanossa”-murhamysteeri, jossa heidän roolihahmonsa näyttelevät.
Hahmot olivat jokseenkin sympaattisia
unohdellessaan olevansa näytelmässä ja
lipsuessaan rooleistaan ja intoillessaan
ensimmäisestä ensi-illastaan ja koettaessaan parhaan improvisaatiokykynsä mukaan selvitä tapahtumista jotka uhkaavat
pilata koko ensi-illan.
Näyttelijät tekivät hienon roolityön
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näytellessään huonoja näyttelijöitä. Juoni
näytelmässä on ovela, se on lähes
satiirinen katsaus siihen mitä Murphyn
laki ja kehnonpuoleiset näyttelijät saavat
aikaan teatterissa.
Alkuperäisen näytelmän tekijäryhmä on
toistanut samaa konseptia useammassakin näytelmässä ja muussa tv-esiintymisessä ja se on saatu hyvin siirrettyä
tähän käännökseen.
Hauska lisä oli myös käsiohjelman ”näyttelijöiden” esittely. Lyhyet tekstit toivat
lisää syvyyttä hahmoihin ja auttoivat
ymmärtämään, miksi kukakin lavalla
käyttäytyi kuten käyttäytyi.

hienoa työtä. Asut seurasivat aika tarkasti
alkuperäisiä ja olivat onnistuneita replikoita noin 20-luvun englantilaisesta
pukeutumisesta.
Lyhyesti voisi siis sanoa, että jos nautit
kohelluksesta ja Monty Python ja Mr.
Bean tyyppisestä huumorista tämä
näytelmä on sinua varten.
Muuten tästä ei ehkä saa irti niin paljon
kuin voisi, ja lavan toiminta saattaa vaikuttaa aika päättömältä ja oudolta. Ainoa
kysymys joka mieleeni jäi on: mihin
katosi Rambo/Winston?

Liput “Pieleen Meni”-näytelmään:

Toinen näytös meni omaan makuuni jo
liiankin sekoiluksi, paino oli ehkä hieman liikaa siellä slapstickin ja överiyden
puolella, mutta jälleen kerran: sehän tässä
näytelmässä vähän oli ideana.

35/32/17,50 €

Näytökset jatkuvat koko kevään ajan.
Oulun kaupunginteatterin kevään
esityskalenterin löydät osoitteesta:

Pidin siitä silti, ja näytelmän aikana minä
ja moni muukin yleisön jäsen pyyhki
naurunkyyneleitä. Päivän vatsalihastreenikin tuli hoidettua kätevästi teatterin
penkissä.

http://teatteri.ouka.fi/esityskalenteri
Syksyn näytökset julkaistaan 10.4.

Puvustuksen puolelta sanoisin, että puvustamo oli jälleen kerran tehnyt erittäin
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Wappuinen puuhasivu
Janina Ikäheimo ja Veera Asukas
Vaikka wappu onkin täällä jo pian, kannattaa opiskelijan silti tehdä välillä pientä
aivojumppaa. Tältä puuhasivulta löydät mieltä virkistäviä, opiskelijalle suunnattuja
puuhatehtäviä!

1. Yhdistä oikea etiketti oikeaan wappupulloon!

2. Väritä Pepe!

+Wapun Reema-tehtävä:
Piirrä oma Rare Pepesi ja palauta
ehdotuksesi germanistien palauteboksiin syksyyn mennessä!
Voittanut ehdotus julkaistaan SyysReemassa.
Vastaukset löytyvät sivulta 28.
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Ree Wapun kaikenkattava juomatesti
Rörö Eemsi, Asra Vesukas, Ikinä Janaheimo

Täällä se on, nimittäin kaikenkattava wapun juoma-arvostelu!
Lähdimme kauniina vähän liiankin aurinkoisena
tukipäivätiistaina pyhiinvaellusmatkalle Prisman Alkoon
hakemaan monenmoista wapun mahtijuomaa. Kriteereinä
oli mm. Haalareiden taskuun menevä viina ja viini, halpa
kalja, esteettisyys (joka toimi vallan huonosti) ja kaikki
alkoholi, mitä jääkaapin syövereihin oli saattanut ajan myötä
hautautua. Myös Alkon myyjä toimi apunamme.
Lue siis meidän täysin ammattimaiset mielipiteemme, jotta
sinäkin voit löytää sen ikioman luottojuomasi!

Kura no machi Tokubetsu Junmai ginjo-sake
”Haisee tosi
makealle
viemärille.”
”Haisee eka
jollekin hyvälle
ja sitten sieltä
tulee semmonen
...hei.”
”Maistuu sille,
että olet kävellyt Oulunsalon
paskojalla ja
laittanut kengät
viinitynnyriin
Tarvii naposteltavaa!
käymään.”
”Mää en ymmärrä miten japanilaiset
rakensi ittensä tän voimalla.”

2/5: Pelkään, että se tappaa minut yöllä.

Kahlua-kahvilikööri
”Haju on vähän niinkö kuollut ja mätä.”
”Voisin juoda tätä aina.”
”Tulee lapsuuden joulu mieleen, iskä
haisee tältä ja lyö.”
”Vähän liian makeaa paljaaltaan, mutta
kaakaon seassa dänk jou.”
”Tulipa oudonmakune röyhtäys.”

3/5 : Näyttää kivalta ja tuoksuu kivalta,
mutta sitten kun tulee iholle niin tuntuma
on limanen.

Devil’s rock-valkoviine
“Tällä voi vetää kännit, tätä voi juoda
kännissä ja ottaa rapularyypyksi.”
“Jos on ikinä käynyt blankon pileissä nii
se spärde haisee ihan tältä.”
“Maku mitäänsanomaton eli hyvä, kyllä
sitä kittaa.”
“Haisee sille vaiheelle kun luovutat ja
vaan kuljet taloa ympäri ja menet hengaamaan tiskille alasti.”
”Viinien basic bitch, vaaleatukkainen
typy Adidaksen joggersseissa ilman
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sukkia.”
”Mitä enemmän känniin tulee niin sitä
paremmalta maistuu.”

castlen futisjoukkueen paidat: lupaava,
mutta siitä tulee vain surullinen olo kun
sitä kattoo.”

6/5: Kuin bensaa tyhjään tankkiin.

1.45/5, eipä ko ihanaa hunajaista
hyvyyttä/6: Veera suosittelee, Eero ei,

Saimaa Blonde Ale
”Onko siinä saimaannorppaa?”
”Greippilimsaa kaljassa.”
”Tää on... *kielen läpyttelyä*’’
”Ei ole tarpeeksi hedelmäinen ollakseen
IPA.”
”Luulen, että tämä siirtyy inhokkilistalle
ihan vain koska ei ole saimaannorppaa.”
”Kuvittelisin, että vanhat eksät maistuu
tälle.”
”Epämiellyttävää mahahapokkuutta.”

coldplay.666/5: Hype ja nääh.

Jade sans gluten
”Haisee samalle ko saimaa, mutta paremmalle.”
”Maistuu verelle – vai oonko se vaan
mä?”
”Jos et pysty juomaan normaalia kaljaa
(heikko t. Eero) niin tämä on sulle.”

4/5: Naminami t. Veera.

New castle brown ale
“Haisee pottumuusi ja makkara.”
“Kalja isolla koolla, esileikki ilman
leikkiä.”
“Kesäiset jatkot terassilla, aurinkolasit
suuhun ja tupakka toiseen käteen.”
“Yhden pullon kalja, eka on niinkuin
jumala ois tullut suuhun ja toinen on
nääh pra.”
“Mulle tulee tästä aina mieleen New-

Janinaa ei oikeastaan kiinnosta.

Laitilan Skumppa, sparkling
rosé
“Smells dänk. Haistan kaikki ainekset:
puna- valko- ja omenaviinin.”
“Universaali paha maku.”
“Olen tottunut liian hyvälle.”
“Kuka kuvitteli, että
punkku+valkkari=rosé?”
“Iskee makuhermoon, mutta silti vähän
gross.”

1.33/5: PSG, pikkuisen hiplaa mutta ei
pääse loppuun asti.

Jaakon Tosi Hyvä Kotiviini
“Antaisin 10/10, varsinkin jos Jaakko
ostaa minulle kaljan. Hyvä, tiiäkkö semmonen, potku.”

10/10: jos Jaakko tarjoaa kaljan.

Huom. tuomari on lahjottu kaljalla. Muu
toimitus paheksuu tätä rottaa.

Tutkimustiimi kotimatkalla Prismasta
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Karpalet
“Vaan 18%..”
“Ei haise hirveän hyvältä, kokiksen ja
karpalomehun risteytys.”
“Hyi vittu mää inhoan karpaloita, jopa
enemmän kuin hippejä.”
“Ei niin paha kuin luulimme,
suuri boolipotentiaali!”
“Haisee vanhalle juopolle, joka on yrittänyt maskeerata hajunsa parfyymiin.”
“Haisee pahemmalta mitä on, älä luota
hajuaistiisi.”
“Tanssii mahassa niin kuin me Teekkaritalolla.”

Olipa kerran dar es salam.

Toimituksen pikaiset
krapulavinkit:

4.5/5: Koktailina parempi.

1. Tunnista krapulatyyppi:

Kotimaista Tumma Lager

1. Huutoyrjökrapula
2. Sydämentykytyskrapula
3. ”Hiipivä tiikeri”-krapula

”Kyllä tällä ihanat päiväkännit saa.”
”M m mm.”
”Tumma Lager on kuin hyvä lempeä
rakastaja, joka ei koskaan petä sua.”
”Hyvä siihen asti, että alan ajattelemaan.”

2. Krapulatyyppien hoitokeinoja:

5/5: Keskikaljahan on ihan hyvää.

Minttu-Leijona
“Reematiimi on liian kännissä sanoakseen
mitääm.”

Silti 3/5: Juotiin pois.
Lopputulos: Parhaiksi wappujuomiksi
nousivat klassinen keskikalja, valkoviini
sekä yllättäjänä Karpalet. Luppakorvaa
on katsottu, samoin Space jamia ja Power
rangersia, ja hauskaa oli. Toimitus kiittää ja kumartaa sekä vetäytyy sohvalle
potemaan väsykrapulaa, toisin sanoen siis
“Hiipivä tiikeri”-krapulaa.

Huutoyrjökrapulaan auttaa vain vessan
lattialle palloksi käpertyminen, syömisen
suhteen luovuttaminen sekä runsas
vedenjuonti. Sovi siis joku mättökuskiksi
ja nauti kylmät kebut/pyttipannu iltakymmeneltä kun oksentaminen on
viimein lakannut. Maku ei saa olla liian
voimakas, koska todennäköisesti olet
oksentanut kaikki mahahapposi pois.
Sydämentykytyskrapulaan ja Hiipivään tiikeriin auttavat samat konstit.
Krapularyyppy, päikkärit mielellään
porukalla ja Nalle Luppakorva. Eeroa auttaa myös pehmonallen rutistaminen.
Ryhmähenki auttaa hiipivästä väsymyksestä ylipääsemiseen ja porukalla
voikin pohtia syntyjä syviä, esim. Luppakorvan kommunistista yhteiskuntamallia.
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Hallitustoimintaa tutkimassa:
Liikuntavastaava & Kulttuurivastaava

Annastina Sundberg, Sara Nikula & Asta Lyytinen

Liikuntavastaava:

Kulttuurivastaava:

Minun pestiini kuuluu hoitaa joka torstai
pyörivää Verban liikuntavuoroa (Oulun
Normaalikoulun yläasteella/lukiossa klo
17:45–18:45).
Pelaamme yhdessä Atlaksen kanssa, sillä
vuoromme ovat samanaikaisesti ja se
takaa (useimmiten) sen, että pelaajia on
riittävästi ja saadaan hikiset pelit pystyyn.
Vuorolla pelataan palloilulajeja, kuten
futsalia, sählyä, koripalloa, ultimatea ja
lentopalloa.
Liikuntasalin ollessa varattu ylioppilaskirjoitusten takia, ulkoistetaan vuoro joko
lumihankeen tai tekonurmelle.

Moikka! Me ollaan Sara N. ja Asta, ja me
toimimme Verban hallituksessa kulttuurivastaavina. Meidän hommaamme
on alkoholittomien, sekalaisten ja kulttuuriin jotenkin liittyvien tapahtumien
järjestäminen.

Liikuntavuoron tunnelma on mukava eikä
tarvitse olla liikunnallinen multitalentti
uskaltautuakseen mukaan! Ja mikä
parasta - vuorolla tutustuu uusiin tyyppeihin oman oppiaineen ulkopuolelta!
Pyrin myös keräämään Verban joukkueen
muihin yliopiston liikuntatapahtumiin,
kuten OLuT:n umpihankifutisturnaukseen sekä wappuna järjestettäviin kirkkovenesoutuihin.
Minulle saa vihjata myös muista yliopiston liikunnallisista tapahtumista, jonne
haluaisit Verban osallistuvan!

Yleisimpiä tapahtumia ovat olleet peli-,
leffa- ja marttakerhoillat, joita on pidetty
yliopistolla tai sen lähellä. Toisinaan
järjestämme jotain isompaa ja erikoisempaa, esimerkiksi viime vuonna kävimme
tutustumassa kasvitieteelliseen puutarhaan, kaupunginteatteriin ja taidemuseoon.
Viime vuonna perustettiin myös Verban
oma VeriRyhmä, jonka toiminnan pyörittämisestä olemme vastuussa. Seuraava
luovutusreissu järjestettäneen syksyllä!
Verban kulttuuritoiminnan pyörittäminen
on hurjan mukavaa puuhaa.
Vielä pari vuotta sitten se oli oikeastaan
olematonta, mutta kysynnän vuoksi sitä
on lisätty joka vuosi.
Kaikkea voi kuitenkin aina olla enemmän, eli mahdollisia tapahtumaideoita voi
lähettää meille sähköpostina!
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Hävyttömän kovat äänet
Teemu Teemu Kokkonen

Näin wapun aikaan saattaa opiskelijajoukon humalainen mekastus aiheuttaa
närkästystä lainkuuliaisissa kansalaisissa,
kun ne niin mekastavat. Joku valveutunut
lukija saattaa olla kuullut äänenpainekilpailuista autohifiharrastuksen tiimoilta.
YouTubesta löytyy videoita, miten subbarin pauke rikkoo autosta lasit, mutta se on
vielä pientä verrattuna siihen, mihin tämä
artikkeli meidät johtaa.
Aloitetaan pienistä äänistä. Kuiskauksen
äänekkyys on noin 20 desibeliä, mikä
kuulostaa pieneltä, niin kuin se onkin.
Desibeli on siitä hassu yksikkö, että
sen kasvu kymmenkertaiseksi tarkoittaa äänen tehon kasvua satakertaiseksi!
Tämä tarkoittaa sitä, että äänenpaineen
kasvaminen kymmenkertaiseksi vastaa äänen tehon satakertaistumista eli
kahdenkymmenen desibelin nousua.
Äänenpaineen satakertaistuminen vastaa
äänenvoimakkuuden 40 dB kasvua ja
äänenpaineen tuhatkertaistuminen 60 dB
kasvua jne. Pidä tämä mielessä, kun jatkat
artikkelin lukua.
Palataksemme asioiden ääniin, pölynimurista irtoaa vielä siedettävät 70
desibeliä. Verrattuna kuiskaukseen,
desibelilukema nousi 50 dB, joten äänen
teho nousi sairaalloisesti, kun muistetaan
että 60 dB nousu tuhatkertaisti äänenpaineen. Kovaääninen moottoripyörä
kymmenen metrin päässä tuottaa jo 90
desibeliä, mikä aiheuttaa jo hetkellistä
kuulon heikentymistä ja tinnitystä, riippuen ihmisestä.
Ukkosen jyrinä aivan lähietäisyydeltä
kuultuna on 100 desibeliä, ja nyt mennäänkin jo altaan syvässä päässä. Telamii-

nan, eli 9kg dynamiittilevyn, räjähdys
sadan metrin päässä aiheuttaa 130
desibelin paukkeen. Oma henkilökohtainen lempiääneni eli hävittäjäkoneen
nousu lähietäisyydeltä tarkasteltuna on jo
korviahuumaava 140 dB. Samalle tasolle
nousee rockkonsertin eturivi. Tykin laukaus kellottaa jo 155 dB lukemat, ja tässä
vaiheessa viimeistään kannattaa alkaa
suojaamaan sitä kuuloa, nimittäin tästä
alkaa tärykalvoja repivät äänet.

Kiihdytysautojen huippuluokka, Top
Fuel -dragsterit lähtevät viivalta 8000
hevosvoiman vedoilla, mikä itsessään saa
jo hepin värähtelemään jokaisen amiscorollan ratin takana, ja muuallakin. Niistä
lähtevä ääni on jo 160 desibeliä, mikä
aiheuttaa hetkellistä näön sumenemista.
Avaruussukkulan laukaisu aiheuttaa
170 dB tykityksen vielä melkein kilometrinkin päähän.
Luonnon oma kilpailija, sinivalas, rykäisee tauluun parittelukutsullaan kunnioitettavat 188 desibeliä, ja ääni kantautuu satoja, jopa yli tuhat kilometriä veden
alla, eli pidemmälle kuin Tinder.
Taulukon lopussa äänet ovat jo hävyttömän kovia. Maanjäristyksen keskikohdassa desibelimittari voi näyttää jopa
235 dB lukemia. Tällainen ääni tappaa
ihmisen välittömästi. Lopuksi, kaikista
kovin maapallolla mitattu ääni, Tunguskan meteoriräjähdys, olisi lähietäisyydeltä
mitattuna noin 315 desibeliä, mikä riittäisi jo itsessään repimään ihmiskehon
kappaleiksi.
Tästä syystä opiskelijariennot ovatkin
hyvin rauhanomaisia ja pieniä tapahtumia, koska me emme räjäytä ihmisiä
melullamme.
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Hauskaa Wappua 2017 toivottelee Reemaporukka
sekä koko Verban hallitus!

Sara Nikula

Vastaukset Wappupulmaan: 1 2 3 4 5 6
C D F A B E
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