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Pääkirjoitus
Syksy ja Syys-Reema ovat taas täällä! Illat pitenevät, valo vähenee eikä lunta ole lähimaillakaan. 
Tähän aikaan vuodesta on helppoa vaipua kaamosmasennuksen kautta epätoivoon varsinkin, 
kun kaikki kurssit alkavat painaa päälle ja tunnit vain tuntuvat loppuvat vuorokaudesta kes-
ken. Useiden opiskelusyksyjen painamina voimme täältä Reeman toimituksesta kertoa, että et 
todellakaan ole yksin turhautumisen, ahdistuksen tahi kaamosmasennuksesi kanssa. Jos asiat 
alkavat merkittävästi tuntua pahalta, ahdistus jatkuu useiden päivien tai viikkojen ajan tai jak-
samisesi uhkaa loppua kesken, hanki itsellesi apua ajoissa. Ystävät, läheiset ja perhe kannattel-
evat jonkun matkaa, mutta ei kannata myöskään pelätä ammattilaisen apua. 
 
Lievemmissä tapauksissa toivomme, että tämä Reema voi auttaa niin fuksia, kuin vanhemp-
aakin opiskelijaa jaksamaan syksyä. Emme aina lähde tekemään Reemaa erityisellä kulmalla, 
mutta nyt, kun palasia liimailee yhteen, ja tarkastelee lehteä ehkä hieman syksyn kuormit-
tamilla silmillä, huomaa, miten monessa jutussa levitetään hyvinvoinnin sanomaa: Puheen-
johtajamme tuossa vastasivulla kehoittaa nauttimaan syksyn valopilkuista, jaamme suosituksia 
sielua elvyttävän kulttuurin kuluttamiseen ja Virvanvihreä tarjoilee vinkkejä syksyn suhdeki-
erukoihin. Ykköstehtävämme Reemassa on tuoda teidän silmillemme sisältöä, mutta toivomme 
myös vähän sitä, että se sisältö myös ilahduttaisi sinua, rakas lukija.
 
Kannattaa myös muistaa, että syksy toimii myös hyvänä syynä kääntää vaihdetta pienemmälle. 
Pimeää ja väsymystä ei aina tarvitse pelätä, vaan välillä on myös ihan hyvä antaa itselleen lupa 
levätä. Ota siis kuppi kuumaa tai kylmää, istu alas tai käy makuulle ja nauti täysin rinnoin 
syksystä, Reemasta ja yys-Reemasta. Kynttilät ovat vapaaehtoisia, mutta oivia lisiä, jos satut 
lukemaan tätä muualla, kuin kiltahuoneella.
 
Vetisin ja pimein, mutta lohduttavan positiivisin syysterveisin
 

Reema-tiimi
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Puheenjohtajan tervehdys
Lokakuu – mikä ihana syy uppoutua kiltahuoneelle kirjoittamaan kandia ja/tai muita tehtäviä 
joka ilta. Itselleni syksy on ollut enemmän kuin hektinen ja tuntuu, että jokaiselle päivälle ei 
edes tunnit riitä. Asiaa ei ole helpottanut pimeyden laskeutuminen, mutta onnekseni kaikki 
syksyn tapahtumat ovat olleet onnellisia valonpilkahduksia muuten niin kiireiseen elämään. 
Pian kuitenkin ensilumi satelee maahan ja päiviä valaisee erilaiset tapahtumat kuten Verban 
omat sitsit sekä pikkujoulut, jota ennen pidetään syyskokous, jossa valitaan muun muassa tule-
vat hallituslaiset sekä edustajat humanistiseen kiltaan (vinkvink järjestötoiminnasta kiinnos-
tuneille). 

Syksyn myötä olen viimeinkin huomannut, kuinka paljon asioita tapahtuu yhtä aikaa ja jostak-
in täytyy karsia. Monissa erilaisissa kokouksissa ja tapahtumissa on tänäkin syksynä käyty ja 
yksi viimeisimpiä kohokohtia oli, kun verbalaiset veivät fuksisuunnistusvoiton fuksisuunnis-
tuksessa! Onnea vielä kerran heille! Tähän aikaan vuodesta on myös tyypillistä alkaa pohtia, 
että mitäköhän ensi vuonna tapahtuu niin itselleen kuin Verballe. Erilaisia skenaarioita ja eh-
dokkaita suuntaan ja toiseen on tullut vastaan, mutta mikään ei ole kiveen hakattua ennen 
kuin päätös on syyskokouksessa tehty. Joten sinullakin on mahdollisuus päästä mukaan vaikut-
tamaan! 

Iltojen hämärtyessä on kuitenkin tärkeää pitää toisistaan ja itsestään huolta. Muistakaa juoda 
välillä myös vettä ja yrittäkää levätä. Minuakin saa tulla jututtamaan jos siltä tuntuu. Toivot-
tavasti nähdään tapahtumissa ja yliopistolla! 

Sinua muistaen:

Stina Huhtela
Verban puheenjohtaja 2019
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Reema-kello
Eli mitä tapahtuu Reeman toimituksessa kunakin hetkenä ennen 
julkaisua

Syksy tulla tulehtii, ja sitä myötä myös houkuttelu Verban hallituksen toimintaan käynnistyy. Reeman toimi-
tus on perinteisesti koostunut hallituksen jäsenistä, joten houkuttelemme ensi vuoden Reema-tiimiin kiin-
nostuneita kertomalla hieman, kuinka toimitusprosessi tyypillisesti sujuu. Alla oleva kuvaus saattaa olla tai 
olla olematta tarkka kuvaus siitä, miltä lehdentekoprosessi tyypillisesti näyttää.

Reema miinus kaksi kuukautta:
- “No niin, viime Reeman kanssa meinasi tulla vähän kiire, mutta seuraavan kanssa aloitetaan huolella ja 
pysytään tiukasti aikatauluissa ja tehdään tämä niin, ettei siitä tule liikaa stressiä kenelllekään.”

Reema miinus yksi kuukausi:
- “Niin oliko meillä vielä suunnitelmaa, mitä kaikkea Reemaan tulee?”
 “Ei vielä, mutta kirjoitan tässä just sähköpostia Verbapapalle.”
  “No niin, annetaan niille vaikka kaksi viikkoa aikaa kirjoittaa juttuja, niin jää sitten huolella  
  aikaa taittamiselle”
   “Joo”

Reema miinus kaksi viikkoa:
- “Meillä on nyt kasa juttuja innokkailta verbalaisilta, mites ne teidän omat jutut?”
 “Tota öö joo tässä on ollu vähän kiire ja journalistinen prosessi ottaa aikansa” *kirjoittaa vimmatusti*
  “No niin, kiva, taittoonhan ei sitten mene kauaa, niin mehän saadaan eka versio ulos 
  ylihuomenna”

Reema miinus viikko:
“No niin, taittoon menikin viikko, koska ilmeisesti pitää myös opiskella, käydä töissä, syödä ja nukkua. 
seuraavaksi lähetetään tää hallitukselle oikoluettavaksi.

Reema miinus neljä päivää:
“Ai sekö ei ollutkaan ihan täydellinen suoraan toimitus- ja taittoprosessin jälkeen?Ai sivunumerot puuttuu? 
Ai kuvat on ihan viturallaan? Ai jäikö sinne kokonainen tyhjä sivu? Hetki pieni käytän ensi yön siihen etttä 
korjaan nää vielä.”

Reema miinus kolme päivää:
“Lähetän tän nyt painoon. Eiku hei oota lisään vielä pari kuvaa, ettei jää niin ikävän tyhjäksi tää. Ai niin, 
täällä oli vielä se tyhjä sivu, oota keksin jonkun jutun. No niin, nyt voi laittaa menemään.”

Reema-päivä:
“NYT SE ON TÄÄLLÄ HEI VÄHÄN IHANAA NYT ÄKKIÄ OTTAMAAN SELFIET UUDEN LEHDEN 
KANSSA JA SITTEN JUOSTEN YMPÄRI LIPASTOA VIEMÄÄN KAIKILLE KAVERIKILLOILLE OMAT 
KOPIOT!”

Reema plus yksi päivä:
“No niin, viime Reeman kanssa meinasi tulla vähän kiire, mutta seuraavan kanssa aloitetaan huolella ja 
pysytään tiukasti aikatauluissa ja tehdään tämä niin, ettei siitä tule liikaa stressiä kenelllekään.”
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Vaihdossa Brexit-myrskyssä
Anu Vehkomäki

Terkkuja Canterburysta! Ajattelin horis-
ta teille hieman siitä, miltä Brexit näyt-
tää täältä katsottuna ja millaista täällä on. 

Tätä kirjoittaessani Brexitiin on enää kaksikym-
mentäviisi päivää (uskoo ken tahtoo). Media ja kansa 
seuraavät tilannetta silmä kovana. Kaupungilla ja 
kampuksella puhetta siitä kuulee jatkuvasti. Kansain-
väliset tutkinto-opiskelijat pelkäävät oleskelulupansa 
puolesta ja ahdistuvat, brittiopiskelijat pelkäävät 
tulevien työpaikkojensa puolesta ja ahdistuvat. Me 
vaihtarit jännitämme olemmeko marraskuun en-
simmäisenä päivänä Lontoossa suurlähetystöissä 
itkemässä viisumien perään. Asiasta puhuttaessa 
yleensä nauretaan jottei itkettäisi. Boris Johnsonin 
kasvot tuijottavat lehdistä päivittäin ja BBC uuti-
soi viimeisimpiä käänteitä monta kertaa päivässä. 
Tilanne alkaa muistuttaa huonoa sketsiä, joka ei lopu. 

Täällä suunnilleen Oulun kokoisessa Canterburyssa 
mielenilmaukset eivät ole niin näkyviä kuin Lon-
toossa. Aluksi minusta näytti ettei Brexit näy täällä 
oikeastaan mitenkään, mutta kun on alkanut kulkea 
silmät auki niin katukuvassa näkyy hienovaraisia 
piikkejä parlamentin suuntaan. Niitä vain ei huomaa, 
jos kulkee naama GoogleMapsissa. Siellä täällä näkyy 
ihmisiä, joilla on Brexitin vastaisia kylttejä, tekstejä 
vaatteissaan ja lehtisiä, joita he jakavat ohikulkijoille. 
Tietysti osa myös tuntuu odottavan Brexitiä, mutta 
tätä porukkaa ei juurikaan näy. Enimmäkseen tilanne 

on tällä hetkellä kuitenkin tasainen. Mitään uutta ja 
mullistavaa ei ole pariin viikkoon tapahtunut ja su-
urin osa mielenosoittajista on vetäytynyt odottamaan 
seuraavaa käännettä. Viimeisin suuri uutinen oli se, 
että EU ei hyväksynyt Johnsonin uutta ehdotusta, 
mutta sehän ei varsinaisesti enää yllättänyt ketään. 
Toistaiseksi ihmiset tyytyvät päivittelemään tilannetta 
tuoppien äärellä ja huokailemaan syvään. Parin viikon 
kuluttua parlamentin on määrä päättää pyytääkö Bri-
tannia jälleen lisäaikaa. Veikkaan silloin tapahtuvan 
jonkinlaista liikehdintää, sillä pääministeri, parla-
mentti ja kansa ovat tunnetusti tästä kysymyksestä 
aika eri linjoilla. Johnsonin viimeaikaisten toimien 
kuten parlamentin jäädyttämisen jälkeen ilmoille on 
jo heitetty myös ajatus siitä, pitäisikö pääminister-
ille esittää epäluottamuslause. Pian on käsillä myös 
se päivä, kun puhemies Bercow aikoo erota ja sop-
paa hämmentämään saadaan vielä yksi uusi ihminen. 
Lokakuuta on jäljellä vielä pitkästi ja oikeastaan mitä 
vain ehtii tapahtumaan. Jännän äärellä siis ollaan. 
Muuten vaihtoon liittyen haluan sanoa, että Canter-
bury on mahtava paikka. Täällä on hirveästi tekemistä 
opintojen ohelle. Opiskelu itsessään on aika samanlais-
ta kuin kotona, tosin läsnäolopakkoa on enemmän ja 
luentojen välit ovat naurettavan lyhyitä  ja välimatkat 
pitkiä, joten jos on kaksi luentoa peräkkäin niin lu-
ultavasti olet myöhässä tai lähdet aikaisin. Deadlinet 
ovat myös aika lailla päällekkäin ja joustoa ei ole sa-
malla lailla kuin Oulussa. Kurssivalikoima on laaja, ja
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mielenkiintoisen kuuloisia kursseja on vaikka kuinka. 
Kentin Yliopistossa on todella laaja valikoima erilai-
sia kerhoja, ei varmaan ole asiaa jolle omistautunutta 
porukkaa ei löydy. Paikallisessa Vulcanaliassa löysin 
esimerkiksi jousiammuntaa, huispausjoukkueen, pa-
kanoita, musikaaliryhmän, roolipelaamista, eri maiden 
omia opiskelijajärjestöjä (pohjoismailla on omansa), 
rock kuoron (liityin) ja vaikka mitä. Eli tekemisen pu-
utetta täällä ei tule.
Kampukselta löytyy myös useampia ravintoloita, joista 
saa ruokaa ja olutta aika lailla yöhön asti. Vahva su-
ositus K-Barin pepperonipizzalle! Kampukselta löytyy 
myös ruokakauppa, elokuvateatteri, liikuntamahdol-
lisuudet ja yökerho eli kivasti samassa nipussa kai-
kki mitä elämiseen tarvitsee. Keskustaankin pääsee 
kätevästi kävellen noin puolessa tunnissa. Bussikin kul-
kee, mutta ainakin itse tykkään kävellä, koska bussilla 
ei ole perillä juuri sen nopeammin. Myös Lontoo on 
lähellä ja sinnekin pääsee vallan kätevästi junalla. Kuu-
lemma Canterburyn ympäristössä on paljon näkemis-
en arvoisia paikkoja kuten Leeds ja Dover, mutta nii-
hin en ole vielä ehtinyt. Koti-ikävä ei ole vielä päässyt 
yllättämään, koska tekemistä löytää aina kun haluaa ja 
itsensä saa pidettyä juuri niin kiireisenä kuin haluaa. 
Eli jos Kentin yliopisto yhtään kiinnostaa niin suositan 
hakemaan. Täällä on kivaa!

Faktaboksi: Cantebury
- Sijainti: kaakkois-Englanti, noin 100 kilo-
metriä Lontoosta itään
- Asukasluku: Kaupunki, 63 000 asukasta; 
hallintopiiri, 164 000 asukasta
- Pinta-ala: 12,8 km
- Vaihtomahdollisuudet Oulun Ylopistosta:
University of Kent ottaa luku-
kauden ja lukuvuoden mittaisiin vaihtoihin 
2-3 ihmistä kerrallaan.

2
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TÖRY-
TAROTHORO-

SKOOPPI
Virvanvihreän TöryTarot-horokoopissa tehdään katsaus syksyn 2019 ihmissuhderintamalle, pääpainona lihalli-
set ilot. Luvassa vinkkejä makkariin ja sen ulkopuolelle. Virvanvihreän povaukset ovat ehdottoman luotettavia, 
mutta muistathan, että jokainen pata on oman elämänsä kattila. Kortit on nostettu kasvavan puolikuun kiihot-

tavassa energiassa, laventelin ja väljähtyneen kahvin tuoksussa.
OINAS: Rakastavaiset
Takes two to vaakamambo. Vaikka tanssiessa yleen-
sä toinen viekin, niin varo viemästä silti liikaa, ettei 
jää kumppani jalkoihin. Nyt on aika antaa ja saada. 
Seurustelevat voivat esimerkiksi toteuttaa toistensa 
fantasioita. Sinkuille on tiedossa uusien yhteyksien 
luomista, ei siis pelkkää yhtymistä vaan ennen kaik-
kea merkityksellisten suhteiden rakentamista.

Tänä syksynä sinua vikittelee: Kohtaat kiinnostavan 
ja kiinnostuneen kaksosen, ja hänessä tulee olemaan 
sinulle sopivasti haastetta, kun nöyrällä lahnallahan 
sinä et mitään tee.

HÄRKÄ: Tuomio
Härät te olette sellaisia mukavuudenhaluisia ja tur-
vallisuudentunnetta kaipaavia, mutta nyt voit heittää 
ne helevettiin. Luvassa on sielun ruumiista sinkoavaa 
tunnetta jos päästät irti peloistasi ja ennakkoluuloista-
si, tämä neuvona etenkin sinkuille, joiden kannattaa 
suunnata katse huoleti kohti tulevaa. Seurusteleville 
kortti povaa kuumaa sovintoseksiä.

Tänä syksynä sinua vikittelee: Seikkailunhaluinen 
jousimies vie sinut mennessäsi, jos vain annat. On 
niin paljon, mitä et ole kokenut, mutta hän opastaa 
sinua.

KAKSONEN: Maljojen vitonen
Nyt on kaikki kupit menneet nurin ja nesteet valuneet 
maahan, elikkä kuivaa tulee olemaan. Seurustelevien 
kaksosten olisi hyvä ottaa kumppani puhutteluun ja 
tarkistaa, tyydyttääkö seksi ja parisuhde molempia. 
Sinkkujen ei auta kuin sinnitellä kuivan kauden lop-
puun, lopussa kiitos (ainakin) seisoo. Lisähuomiona 
kaikille, että känniseksi ei kannata.

Tänä syksynä sinua vikittelee: Ei sinua kukaan vikit-
tele, itse saat itseäsi hyvänä pitää, jos hellyyttä havitte-
let. Ja välillä onkin aivan hyvä keskittyä siihen, miten 
itseään kohtelee, ja mitä odotat itseltäsi ja muilta.

RAPU: Oikeudenmukaisuus
Olet pohtinut, tohditko ehdottaa kumppanillesi jotain, 
mitä haluaisit kokeilla. Ota se puheeksi rohkeasti! Sin-
kut eivät saa nyt tyytyä sekundaan, ansaitset sellaisen 
kumppanin, jonka todella haluaisit ja joka tyydyttää 
sinua. Älä tee kompromisseja! Seurustelevien sek-
sielämä kaipaa puntarointia; pitäisikö jotain muuttaa?

Tänä syksynä sinua vikittelee: Avomielinen vaaka ottaa 
sinut huomioon ja hullaannutkin hänen kokeilunha-
luisuuteensa. Vain taivas tuntuu olevan rajana!

LEIJONA: Sauvojen kymppi
Tinder, Grindr, baarit, kuntosali… olet etsinyt sitä 
oikeaa (tai edes sinnepäin) kaikkialta. Hellitä vähän! 
Hyvin leijonamaiseen tapaasi olet yrittänyt olla oman 
universumisi Aurinko, mutta nyt on aika päästää irti 
ja antaa maailman pyöriä omalla painollaan. Seu-
rustelevien parisuhteessa saattaa ilmetä ongelmia, 
mutta niistä voi selvitä, kun pysyy maltillisena.

Tänä syksynä sinua vikittelee: Todennäköisesti saat 
seuraa toisesta leijonasta, jolla on sama missio kuin 
itselläsikin.

NEITSYT: Torni
Muumien noitaa lainatakseni: ”Kun minä oikein 
jysäytän, se ei totisesti ole mikään kamelin pieru!” Eli 
nyt on aika panna tuulemaan, muutosta kehiin vielä 
kun raajat taipuvat ja lonkka kestää. Seurustelevien 
tulisi kokeilla kumppanin kanssa jotain uutta, jopa 
villiä. Joillekin varatuille neitsyille voisi tehdä hyvää 
ottaa hieman etäisyyttä suhteesta. Sinkkujen kannat-
taa etsiä seuraa jostain uudesta ja oudosta paikasta, 
ehkä jopa sieltä, mistä ajattelet sitä viimeisenä löyty-
vän.

Tänä syksynä sinua vikittelee: Muutoksen tuulet tuo-
vat polullesi sähäkän skorpionin, joka ravistelee yltäsi 
niin vaatteet, kuin kaikki ne vanhat tavat ja tottumuk-
setkin, jotka eivät enää palvele sinua.
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VAAKA: Miekkojen ritari
Lopeta kaikki ylianalysointi. Liika pähkäily voi johtaa 
turhaan suorittamiseen, etkä jätä kumppanillesi tilaa. 
Kommunikoi! Tartu toimeen, äläkä jahkaile! Sink-
kujen on suositeltavaa antaa tunteen viedä: vaikka 
pidätkin pääsi kylmänä, voit pitää mm. sydämesi 
lämpimänä. Mikäli olet kiinnostunut jostakusta, tuo 
se ilmi, lakkaa haaveilemasta!

Tänä syksynä sinua vikittelee: Ilotteleva vesimies mur-
taa kuoresi ja tavoittaa herkät paikkasi. Kun päästät 
hänet lähellesi, alkaa tapahtua.

SKORPIONI: Sauvojen lähetti
Mikäli deittailet: anna mennä, antaudu intohimoil-
lesi! Sinua uhkaa tosin kuitenkin kyllästyminen, joten 
vaikka annat tunteen viedä. älä kuluta itseäsi ja kump-
paniasi loppuun. Nauti, mutta malta! Seurusteleville 
on luvassa lemmenleikkejä. Sinkkujen kannattaa 
pitää kaikki aistit avoinna: jotain tai joku tulee pian 
(ja sitten tulet sinäkin).

Tänä syksynä sinua vikittelee: Jostain pölähtää himo-
kas ja joustava jousimies, joka antaa sinulle juuri sen, 
mitä tarvitset.

JOUSIMIES: Taikuri
Suristimia kehiin! Taikureilla niillä on jos minkälaista 
lelua ja vehjettä, joilla temppuja tehdä, ja samaa voin 
suositella seurusteleville. Sinkkujen sen sijaan ei kan-
nata yrittää taikoja tehdä, kumppani ilmestyy kyllä 
kun hyväksyt ja omaksut oman lumovoimasi. Alkaa 
sitä pupua puskemaan vaikka jos mistä hatusta.

Tänä syksynä sinua vikittelee: Aloitekykyinen neitsyt 
vie jalat altasi. Hän tietää tarkkaan, mistä naruista ve-
dellä ja mistä napeista painella.

KAURIS: Keisari
Nyt on aika ottaa ohjat ja pomon rooli. Seurustelevat 
voivat kokeilla valtaleikkejä ja roolipelejä, (vallan) 
kahvaan vaan kiinni! Keisari voi myös povata sink-
kunaisille vanhempaa tahi kypsempää kumppania tai 
jopa suorastaan daddya. Jos mieheksi itsesi identi-
fioit, niin ala itse daddyksi. Joka tapauksessa valta on 
syksyn juttu!

Tänä syksynä sinua vikittelee: No toinen sarvipää oi-
nashan se, voi tulla tuliset paikat kun toisianne pau-
kuttelette. Muistakaa venytellä!

VESIMIES: Sauvojen ässä
Luvassa intohimoa ja tulisia tilanteita. Löydät mah-
dollisesti uuden asian, josta nautit suuresti. Seuruste-
levien kannattaakin tänä syksynä aloittaakin jokin 
harrastus, joka tuottaa molemmille iloa ja mielihyvää. 
Mikäli sinkuilla on jo joku kiikarissa, tee aloite! Onni 
on myötäinen!

Tänä syksynä sinua vikittelee: Kohtaat kipakan oinaan, 
joka vie sinut mukanaan kuin kiihkeät tuulet, kuumat 
kesätuulet… Antaudu hänen vietäväkseen, ja nauti. 
Yhdessä voitte valloittaa vaikka koko maailman!

KALAT: Maljojen kutonen
Päästä leikittelevä puolesi valloilleen. Viettele kump-
panisi, tee suorasukainen aloite. Älä esitä viatonta, et 
ole sitä kuitenkaan. Sinkut saattavat kohdata jonkun 
menneisyydestä tutun; kenties entinen heila palaa 
elämääsi. Seurustelevien parisuhteessa eletään tasais-
ta, auvoisaa aikaa. Kaikki on hyvin, nauttikaa siitä!

Tänä syksynä sinua vikittelee: Kaipaat turvallista mutta 
avomielistä kumppania, ja sen voit löytää tänä syksynä 
huolehtivasta mutta aistikkaasta ravusta.
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Joonaksen Top5: Podcastit
Joonas Uusitalo
Jokainen meistä on varmasti joskus esittänyt kysymyksen ”Miten voisin kuluttaa enemmän mediasisältöjä il-
man, että minun tarvitsisi käyttää siihen yhtään enempää aikaa?”. Podcastit ovat internetin kautta jaettavia, 
radio-ohjelman kaltaisia tuotteita, jotka ovat viime vuosina nousseet pinnalle erityisesti mukana kulkevan in-
ternetin yleistyessä. Niitä onkin helppoa kuunnella muun toiminnan, kuten kuntosalilla käymisen tai haalar-
imerkkien ompelun yhteydessä, antaen päivääsi lisää tunteja melkein kuin itsestää. Hankalin osuus on yleensä 
löytää hyvää kuunneltavaa, joten aion nyt kantaa korteni kekoon ja kertoa teille puhtaasti, objektiivisesti ja 
yleissivistyksellisesti parhaat podcastit, joita internetin aalloilla on tarjota.

5. Perttu Häkkinen
Alun perin YLE Puhella esitetty radio-ohjelma, joka on 
jäänyt podcast-muodossa kummittelemaan nettiin. Perttu 
Häkkinen oli yksi kovimpia toimittajia koko maailmassa, ja 
hänen ennenaikainen poismenonsa vuoden 2018 elokuus-
sa jätti suomalaisen kulttuurin raportointiin suuren au-
kon. Ohjelman jokainen jakso on noin tunnin mittainen 
dissektio jostain yksittäisestä ilmiöstä niin, että yleensä 
Pertulla on joku ilmiön asiantuntija kahdenkeskeisessä 
haastattelussa, jossa Perttu kyselee kulloinkin kyseessä 
olevasta aiheesta, pyrkimättä lainkaan häpäisemään vie
rastaan, vaan saadakseen ymmärrystä ja tietoa lisää kustakin asiasta. Aiheet vaihtelevat inhimillisen kulttu-
urin alueella diskordianismista äärioikeiston kautta ITE-taiteeseen ja zoofiliaan, ja ohjelman kautta oppiikin 
ymmärtämään, vaikkei välttämättä hyväksymään, asioita, joita ympärillämme suomalaisessa yhteiskunnassa 
tapahtuu kaiken aikaa.

4. Kaverin Puolesta Kyselen
Eikö ole hassua, miten paljon ja kaikkea sattuu aina kenenkin kavereille. Tari-
noissa kaverit ovat aina niitä, jotka tekevät typerimmät päätökset ja joille sat-
tuvat ne ihmeellisimmät yhteensattumat. Noh, pari tällaista tarinankertojaa 
päätti alkaa kertoa kaikenlaisista kavereille tapahtuneista hassunhauskoista 
sattumuksista. Tuloksena on elämänmakuinen, häpeilemätön ja ratkiriemukas 
podi, joka tarjoaa niin samaistumisen kuin täydellisen typerryksen hetkiä sop-
ivissa, 10-20 minuutin pätkissä joka perjantai.

Mistä niitä podcasteja sitten oikein löytää?
Nämä ja miljoonat muut podcastit ovat välillä vähän hajallaan internetissä. Jutun kirjoittamishetkellä kaikki 
jutun podit löytää Spotifystä. Spotify on muutenkin panostanut podeihin, ja tarjoaa ehkä laajimman valikoi-
man kaikkea maan päällä. Suomen kolmen ison mediatalon omia podcasteja on hankalemmin Spotifyssä ja 
nämä yleensä vaativat omien sovellusten lataamista (YLE Areena, Sanoman Supla sekä Bauerin RadioPlay). 
Omenaihmisille iTunes tarjoaa ainakin nämä jutun castit, ja Spotifyn tapaan useimmat vapaassa jaossa liik-
kuvat podit. Pahimmat podcast-narkkarit hankkivat vielä itselleen jonkun maksullisen pavelun, kuten Stitch-
er Premiumin, joka mahdollistaa päivän jokaisen hetken parantamisen podcast-tykityksellä.
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3. Reply All
Yksi nykyaikaisen amerikkalaisen podcast-skenen määritteleviä tuotan-
toja, jossa Internet toimii lähtökohtana laajalle skaalalle erilaisia tarinoita, 
joilla ei lopulta ole välttämättä niin paljoa tekemistä Internetin kanssa, 
mutta jotka koukuttavat kuuntelemaan. Ohjelman kaksi karismaattis-
ta juontajaa, Alex Goldman ja PJ Vogt ottavat jaksoissa tarkasteltavaksi 
yleensä yhden, jollain tavalla internetiin liittyvän ilmiön tai tapahtuman ja 
tarkastelevat sen syitä, tapahtumia ja seurauksia sekä Internetissä, että oik-
eassa maailmassa. Juontajien perehtyneisyys aiheisiinsa on valtava, ja sik-
sikin tätä ohjelmaa tulee vain kerran kahdessa tai kolmessa viikossa, mutta 
kun tulee, pääsee usein niin jännän äärelle, että se on odotuksen arvoista.

2. Jäljillä
True crime on genre, joka on räjähtänyt internetin yleistyessä. Jokainen, joka 
vai pääsee koneen tai puhelimen äärelle, voi alkaa ottaa selvää rikosjutuista 
ympäri maailman, ja tämä on valunut siihen, että joka niemennokassa ja ky-
lässä on oma salapoliisi, joka voi etsiä tietoa tapauksista. Podcast-maailmas-
sa True Crime -genre tuntuu loppumattomalta luonnonvaralta, joita sataa 
joka suunnalta. Miksi Jäljillä on näiden joukossa niin ihmeellinen? Vastaus 
löytynee yksinkertaisista, mutta tärkeistä pienistä asioista. Ohjelma on jopa 
podcastiksi hyvin riisuttu. Vaatimaton alkutunnari, yksi juontaja ja keskit-

tyminen yhteen tapaukseen kerrallaan faktapohjaisesti ja kiihkotta kunnioittavat ihmisiä, jotka ovat olleet ta-
pahtumissa osallisena, sekä korostavat tarinoita juontajan persoonan tai muiden ulkoisten tekijöiden asemesta. 
Rikostapaukset vaihtelevat katoamisista sarjamuhriin, ja hyvänä käytäntönä juontaja muistaa sanoa sisältövar-
oitukset, mikäli meno jaksossa on tavalllista hurjempaa. 

1. Radio Sodoma
Antti ”@anttiholma” Holma on Suomen podcast-taivaan hert-
tua. Tällä kertaa jo ihan toiston puolesta listalta jäi pois Auta 
Antti, joka sekin on aivan mainio kipale, mutta Radio Sodoma 
on se kappale suomalaista podcast-historiaa, joka osoittaa, 
kuinka joustava niin Holma itse, kuin podcast mediana voi 
olla. Tätä komediahunajaa on tullut jo kaksi kautta, kumpikin
 noin 15 kertaa 15 minuuttia pitkä, ja sen vahvuudet ovat sekä Holman ”kaikelle saa ja pitää naurattaa”-
asenteessa, että laajassa hahmokavalkadissa ulottuen Lastenlaivan Risto-tädistä kulttuuritoimittaja Aino-Mari 
Raitahauta-Haaparaudan kautta itse Saatanaan. Holma esittää kaikki osansa tunteella ja taidolla, ja huumori, 
jota revitään ihan kaikesta ja kaikista, tiivistyy sellaiseksi Juhla Mokaksi, että Paula-tytölläkin menee väärään 
kurkkuun.

Muita kunnianarvoisia mainintoja genreittäin: 

Yhteiskunta:       Huumori:   Ilmiöt:           Henkilöhaastattelut:
- Uutisraportti (Supla)
- Politiikkaradio (Areena)
- Pod Save America (Spo-
tify)
- Pod save the World 
(Spotify)

- Kaunokirjallisuuden kar-
vakuonot (Supla)
-W- ja V- tyylillä (Supla)
- Lettukestit (Supla)
-Comedy Bang Bang (Spo-
tify, Sticher

- Juuso Pekkinen (Areena)
- Lindgren & Sihvonen 
(Areena)
- Ridiculous History 
(Spotify)
- Askelpalautin (Spotify)

- Conan O’Brian Needs a 
Friend (Spotify)
- WTF with Marc Maron 
(Spotify, Sticher)
- Why Won’t You Date Me 
(Spotify)
- Tuija Pehkonen (Areena)
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Kesän työmaa
Visa Lukinmaa
Onko ressi? Kiire? Tuntuuko, että ei ehdi opiskella ja bilettää samanaikaisesti? Älä huoli, 
kesälläkin voi opiskella ja se kannattaa. Olisit sitten kiinnostunut kesäyliopistosta, jossa voit 
suorittaa sekä kielikursseja että opintoja sivuainetta varten, muutaman esseen päräyttämisestä 
rauhan aikana, tai vaikka kandin, voit kesän aikana opiskella krapulatta. Ainakin, oletan että se 
on mahdollista. Itsehän siinä epäonnistuin ja päädyin krapulassa samaan penkkiin kaupungin 
kahvilassa jossa tätäkin kirjoitan. Erittäin epäterveellistä.
Kesän opintoja miettiessä pitää kumminkin ottaa huomioon muutama erikoisuus: kaikki luen-
noitsijat eivät sitä salli, mutta kysyä saa (ja kannattaa) ja, että suoritus on omilla harteilla. Itsestä 
se palautus ja aikataulutus kiinni ovat, mutta minulla on ollut positiivinen kokemus työmäärän 
ja aikataulun tasapainottamisesta, kun kesän aikana sain suoritettua useita esseitä Yleisen Kiel-
itieteen sivuainetta varten. Santeri sallii!

Ei, ei, ei sinne Santeri...

Omat opintoni olivat hyvin paljon tutkimusaineiston lukemista, aiheen ja lähestymistavan tut-
kimista sekä vasta tuntien päästä itse kirjoittamista. Virheitä ja väärinkäsityksiä tuli (kirjoit-
taminen suomeksi on hankalaa), mutta muistiinpanojen ja tutkimusaineiston läpikäytyäni ja 
kirjoitettuani aiheen uudelleen sain useita esseitä valmiiksi itsemäärätyssä ajassa (joka oli erit-
täin joustava). Kirjoitin kaikkiaan neljä esseetä sekä sen pirun kandin ennen lukukauden alkua. 
Vaikka olin loppuun kulunut jo ennen ensimmäistä luentoa, voin sanoa, että on mukavaa kes-
kittyä opintoihin jotka edistävät valmistumistani, eivätkä hidasta sitä. 

Mutta kysyt: nyt on vasta syksy, mikä, kuka, mitä, häh? Vastaan helposti (koska käytin aivan 
liian kauan tähän lauseeseen), että: ihminen, Visa, nopat ja aika on kuluva resurssi, jonka jokin 
päivä huomaat olevan liian vähäinen surkealle ihmiskehollesi ja mädännyt ennen kuin saat 
kandisi ulos, jos et opiskele kesällä. Aina kannattaa suunnitella eteenpäin. Se HOPS, jonka olet 
jo ahkerasti täyttänyt ja täydentänyt, taitanut taideteokseksi, on väärin. Suunnilleen, mutta ei 
aikataulussa, koska elämä ei ole helppoa ja se määrä aikaa mitä opinnot vievät kuluttaa hengel-
lisesti enemmän kuin kehollisesti. Ota siis nyt, sinä fuksi (tai vanhempi opiskelija) itseäsi ni-
skasta kiinni ja täydennä omaan kalenteriin kurssi tai pari, jota suorittaa kesällä valmistumisen 
tukemiseksi. Ja, jos otat Yleisen Kielitieteen sivuaineeksi, ota kursseja esseinä mahdollisimman 
paljon.
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Musakorneri Live:RosvoSektori 
Hevimestassa la 10.8.2019
Kalle Parviainen
Onko mitään järkeä reissata yhteensä yli yhdeksän tuntia Kuopiosta Ouluun 
ja takaisin vain noin tunnin keikan takia? On.

Arvatkaa mikä ärsyttää nykymusiikissa eniten? Rockin kuolema ja elektronisen tanssijytähiphopin tunkeu-
tuminen kaikkialle – siinä vaiheessa, kun sähkökitaran sijaan tietokoneella tuotetun jöötin päälle vedetään 
autotunetettua sontaa vailla minkäänlaista artistista visiota, ollaan kaukana musiikin pimeällä puolella ja taas 
yhtä askelta lähempänä maailmanloppua. Mikä sai sitten Reeman erikoistoimittajan ihastumaan RosvoSek-
toriin, eittämättä hiphopia soittavaan orkesteriin?

Siinä missä monet suositut ja itsensä myyneet kaupalliset hiphop-kokoonpanot laulattavat yleisöä jo ensim-
mäisen kertosäkeistön aikana, sisälsi RosvoSektorin poikien esiintyminen elokuisena iltana Hevimestassa jo-
tain paljon aidompaa ja rajumpaa energiaa: se ei tarvinnut yleisön kosiskelua ollakseen aito audiovisuaalinen 
elämys. Keikan aikana ei myöskään kertaakaan kuultu kaikkien rakastamia kliseitä, kuten ”jou”, ”ja sit mennään”, 
tai ”ootteks te valmiina?” Myöskään tausta-dj:tä ei ollut, vaan yhtyeen herrat kävivät vuorotellen säätämässä 
lavalla ollutta tietokonetta uutta taustabiittiä varten. Kokoonpanon livevedossa on samaa alkukantaista voimaa 
kuin rapissa joskus 80-luvulla: rumpukone pyörimään taustalle ja ukko mikin varteen pukkaamaan sanomaa 
eetteriin. Järjestelmä on yhtä yksinkertainen ja toimiva kuin protestoivaa folkia esittävä mies ja kitara -kombo. 
Tässä tapauksessa taustanauhat toki ovat rumpukonetta hieman sivistyneempiä (kuten vaikka California Lovea 
samplaava Flindaflunssa), ja yhteiskunnallisen kritiikin sijaan lyyrinen sanoma keskittyi enemmänkin haus-
kanpitoon, yleensä alkoholin virratessa mukana. Kokonaisuudessa on mukavaa punkhenkeä ja anarkismia: 
tehdään juuri sellaista musiikkia mitä itse halutaan, eikä levy-yhtiö tai kukaan muukaan ole kertomassa miten 
asioiden kuuluisi olla. Yhtye on samalla riittävän underground olematta kuitenkaan aivan niché, riittävän indie 
lipsumatta hipsteriyden puolelle.

Yleisöä keikalla ei ollut Mestan täydeltä, mutta paikan päälle saapunut väki oli sitäkin innokkaampaa – en 
muista näin haltioitunutta yleisöä olleen millään kokemallani keikalla. Innokkaana fanina sain vallattua eturiv-
in puolisen tuntia ennen showtimeä, ja paikkani pidin loppuun asti. Mukavana bonuksena kaikki keikalla 
osasivat käyttäytyä ensiluokkaisesti, eikä yleisön velloessakaan tarvinnut tuta tuttua keikka-arsenaalia kylkeen 
iskettyine kyynärpäineen, tallattuine varpaineen tai niskaan heitettyine kaljoineen. Yleisö nautti menosta täy-
sin siemauksin ja kaikilla näytti myös olevan oikeasti hauskaa: mihin tahansa katsoikin, niin vastassa oli paljon 
hymyileviä ja nautiskelevia kasvoja. Plaanissa-kappaleen alkusoinnuista lähtien yleisö oli yhtyeen hallussa, ja 
meno ärtyi varsin villiksi klassikkojen kuten Skumppajumppa kohdalla.

Illan settilista koostui tutuista kappaleista, ja muutama toivebiisikin kuultiin. Ennen keikkaa satuin sosiaal-
isen median kautta toivomaan Flindaflunssaa ja kappas, sieltähän se tuli keikan aikana. Sen sijaan esimerkiksi 
Nosta-kappale jäi kuulematta, kun taustoja ei valitettavasti ollut valmiina. Myöskään Iso D eli Danny ei valitet-
tavasti päässyt mukaan featiksi Lady-kipaleeseen, mutta kappale toimi silti erinomaisesti myös vajaavaisella 
kokoonpanolla (toisin kuin esimerkiksi Robinin taannoisella klubikiertueella kuullut kappaleet, jossa artisti 
esitti vain omat osionsa biisistä). Keikka tietenkin päättyi upeaan tulkintaan ikonisesta Bönthöö-kappaleesta.

Keikalla pomppiminen kävi tehokkaasta kuntoilusta, ja bändipaita meni aika nopeasti keikan jälkeen vaihtoon. 
Myös eräs nimeltä mainitsematon Reeman päätoimittaja taisi saada keikasta melkoiset kiksit, kun hänet tavat-
tiin pian keikan jälkeen Joutsenpuistosta puhumassa norjaa. RosvoSektoria kannattaa toivoa keikoille enem-
mänkin, ja jos se sattuu tulemaan lähipaikkakunnalle, niin ei muuta kuin sankoin joukoin katsomaan.

Toimittaja antaa keikalle 5 Karhua tai Koffia.
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Veni (tirsk), vidi, vici
Nappulaliiga: Teemu Liikanen, Olli Räsänen, Ilari Nieminen, Samu Lindvall 
ja Saku Pitkäranta
Yliopistosuunnistuksen häviöstä katkeroitunut joukko; 
nappulaliiga, päätti sateisena grilli-iltana, että 
fuksisuunnistuksesta tulokseksi kelpaisi vain se kai-
kista kirkkain mitali.  Asuteemaa alettiin suunnitella jo 
hyvissä ajoin, mutta teemasta ei tahdottu päästä 
selvyyteen. Lopulta kuitenkin liigan oma nimi toimi 
inspiraationa asuvalinnoille. Fuksisuunnistuksessa tul-
taisiin näkemään urheilullinen joukko, josta löytyisi 
luovia ja viihdyttäviä asuja kuten esimerkiksi itse Lance 
Armstrong vahvoine reisineen ja nopeine laseineen. 

Suunnistuspäivä koitti ja taktiikka oli hiottu huippu-
unsa. Lahjuksien ja asujen piti olla kunnossa, mutta 
yllättävät ongelmat painostivat kisaajia ennen lähtölau-
kausta. Vielä 45 minuuttia ennen kisan alkua 
lahjusten viimeistely ja pakkaaminen olivat kesken ja 
itse kisaajat olivat n. 7 kilometrin päässä 
lähtöruudusta. Huhut kertovat myös, että suurin osa 
joukkueesta poti jonkin asteista krapulaa edellisen 
illan juhlista. Hädän hetkellä joukkue päätti hajaantua 
kuin huonossa kauhuelokuvassa ja puolet 
joukkueesta lähti matkaamaan pyörillä tukat hulmuten 
kohti keskustaa, kun taas toinen puolikas jäi 
viimeistelemään ja pakkaamaan lahjukset ja seuraisi 
sitten etujoukkoa bussilla. Kuin jonkin korkeamman 
voiman avustamana, koko joukkue ehti saapua torille 
juuri ennen lähtölaukausta. 

Lähtölaukauksen kajahdettua ilmoille adrenaliinin ja 
testosteronin täyteinen joukko lähti pinkomaan kohti 
ensimmäistä rastia. Ensimmäiset rastit lähtivät liik-
keelle hieman tahmaisesti liian vähäisen lämmittelyn 
ja nesteytyksen vuoksi, mutta homma alkoi kuitenkin 
lutviutua, kun avasimme lahjuskassin rastivahtien 
edessä. Rastivahtien kasvoille levinnyt hymy ja auki 
loksahtaneet leuat antoivat osviittaa tulevasta ja 
lahjustemme ylivertaisuudesta. 

Positiivinen, iloinen ja kannustava palaute ajoi nappu-
laliigan flow-tilaan, jota oli vaikea pysäyttää. Tästä 
saimme todisteita Humanistisen killan rastilla, josta 
nappasimme täydet pisteet! Tämä suoritus nostatti 
itseluottamuksemme huippuunsa ja ruokki unel-
maamme kisan voitosta. Seuraavilta rasteilta saimme-
kin pääasiassa vain täysiä pisteitä. Sana nappulaliigasta 
ja heidän mahtipontisesta lahjuskassistaan oli levinnyt 
jo lähes kaikille rasteille, jopa niille, joihin emme olleet 
vielä ennättäneet. 

Illan viiletessä ja urheilujuoman imeytyessä joukkue-
essa vallitsi mahtava meininki. Olimme suorittaneet 
valtavan määrän rasteja ja ryhmähenki oli hioutunut 
paineen alla kiiltäväksi timantiksi. Suuri pistesaldo ja 
kova itseluottamus sai joukkueen palauttamaan suori-
tuslapun jo hyvin etuajassa torille. Itseluottamusta 
puhkuva joukko asteli seuraavaksi paikalliseen kebab-
ravintolaan nauttimaan palauttavaa ateriaa rankan 
suorituksen jälkeen. Pikaruoan laskiessa adrenaliini-
tasojamme, aloimme huomata nautitun nesteen 
vaikutukset ja määrän kehossamme. Tämä siivitti 
joukon filosofiseen keskusteluun, jonka aikana 
totesimme, että tutoreidemme hypetys fuksisuunnis-
tuksesta oli ihan totta. Tapahtuma olisi ikimuistoinen 
ja tähän saakka olleista ylivoimaisesti paras. 

Palauttavan aterian ja rakentavan palaverin jälkeen 
olikin jo aika lähtä jännittämään kisan tulosta ja 
jututtamaan muita kisan osallistujia. Tanssiravintolan 
tiukka bassorytmi ja muiden kilpailijoiden pitkät 
katseet nostattivat jännitystä. Sykkeen nousua ei aut-
tanut myöskään viereisissä pöydissä tapahtuva 
vihapuhe ja kuiskailu, sekä itse pokaalin liikkuminen 
juhlakansan seassa. Eräät kisaajat olivat varmoja 
voitostamme ja muuan rastivahtikin pyörähti luon-
amme kommentoimassa, että ”Te tuutte voittaan 
tän!” ja ”Kai te ootte voittanu jo?” Tämä nostatti 
sykkeemme jo vaaralliselle tasolle. 

Sitten kello lyö kaksitoista. Kaikki kisaajat ja rastivah-
dit ovat kerääntyneet tanssilattialle ja musiikki 
pysähtyy. Äänet vaimenevat, kun kisan järjestäjät 
nousevat lavalle pokaalin kanssa. Järjestäjät kertovat, 
että kolme joukkuetta on saanut yli 200 pistettä. Kat-
somme toisiamme ja tiedämme, että olemme kolmen 
parhaan joukossa. Syke nousee tasolle, joka muistut-
taa psykedeelisesti pauhaavaa teknohittiä, kun kisan 
johtaja aloittaa ”Kolmanneksi on sijoittunut jouk-
kue… Communicasta!”. Huokaisemme helpotuksesta 
ja yritämme saada ajatuksiamme kasaan. Olemme 
joko voittaneet tai toisia. Kisan johtaja jatkaa ”Ja 
toiseksi sijoittunut joukkue on… myös Communicas-
ta!” Emme voi uskoa sitä todeksi, kuin välähdyksenä 
mielissämme pyörii vanhempien opiskelijoiden ker-
tomukset siitä, että Verba ry. on viimeksi voittanut 
fuksisuunnistuksen neljä vuotta sitten.
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 Voisimmeko palauttaa kunnian? Osa joukkueesta juh-
lii jo, mutta skeptikot rauhoittelevat nämä hiljaisuuteen. 
Seuraa hetken hiljaisuus ja sitten kisan johtaja aloittaa: 
”Humanistisen killan fuksisuunnistuksen voittajajouk-
kue on… Verban Nappulaliiga! Sydän jättää muutaman 
lyönnin välistä, pupillit laajenevat, euforia valtaa kehon 
ja aikaa hidastuu kuin Matrixissa konsanaan. Tunne on 
sanoin kuvaamaton, kun astumme lavalle, Verba huu-
dot ja ”Sexy back” raikaavat korvissamme ja pokaali 
ojennetaan käsiimme. Poika on tullut kotiin. 

Eräs joukkueen jäsen kommentoi voittoa 
juhlinnan humussa: 

”Lajin helppous viehättää pojat!”
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On elokuun 27. päivä. Olen juuri poistunut viimeistä kertaa kesätyöpaikaltani ja 
lähestyn kotiani pää kolmantena jalkana. Tänään on se päivä, kun viimeinkin pa-
laan takaisin lapsuuteni kesiin; World of Warcraft: Classicin julkaisu.

World of Warcraft (WoW) on Blizzardin julkaisema MMORPG (Massive Multiplay-
er Online Role-Playing Game), jossa luodaan hahmo yhdeksästä eri hahmoluokas-
ta ja kahdeksasta eri rodusta, jotka jakautuvat kahteen joukkueeseen: Liittoumaan 
(Alliance) ja Laumaan (Horde). Pähkinänkuoressa pelin juoni on se, että joukkueet 
sotivat keskenään, kunnes joku ulkoinen uhka pakottaa heidät yhteistyöhön. 
WoW: Classic on kyseisen pelin uudelleenjulkaisu melkein 15 vuoden jälkeen. Pe-
lin pääperiaatteena on kilpailla muiden pelaajien kanssa ajasta, jonka saa upotet-
tua peliin juosten virtuaalisten mekkojen ja miekkojen perässä satojentuhansien 
muiden nostalgianälkäisten kolmekymppisten kanssa.
Ensimmäinen kokemukseni pelistä on se, etten pääse lainkaan pelaamaan, sillä 
peliin mahtuu kerrallaan rajallinen määrä pelaajia. Joudun siis tuijottamaan paik-
kaani jonossa, joka hipoo Kainuun asukaslukua. Onneksi suomalaiset tykkäävät 
jonottaa, eikä pelaamaan pääseminen juurikaan eronnut ilmaisen ämpärin jonot-
tamisesta. Viimein aamuyöllä kello neljä on vuoroni päästä pelaamaan ensimmäistä 
kertaa vuosiin. Itkisin ilon kyyneliä, elleivät ne olisivat surun kyyneliä, sillä serverit 
ovat menossa kiinni viiden minuutin päästä huollettaviksi. Tuohtuneena joudun 
hyväksymään tappioni ja odottamaan seuraavaan päivään pelaamaan pääsyä.

Kun viimein pääsin pelaamaan, onnistuin hukkaamaan kymmenen tuntia kahteen 
tuntiin, sillä havahduin nopeasti istuneeni paikallani kymmenen tuntia tuijottaen 
kääpiöni muhkeaa hanuria kirmaamassa virtuaalimaailmassa. Viikon kuluessa ju-
lkaisusta huomasin, että olin ollut pelimaailmassa lähes kolme päivää, eli melkein 
puolet päivistäni oli kulunut pelatessa WoWia. Aloin pohdiskella mahdollisuut-
ta sille, että olisin koukussa peliin kuin Matti Nykänen mansikoihin. Varmuuden 
vuoksi päätin pelata vähän lisää ja hoksasin ajattelevani lähinnä vain pelaamista. 
Painokin oli päätynyt laskemaan, sillä syöminen oli toissijainen tarve huumeeni 
edessä. Valitettavasti kaikki loppuu aikanaan ja todellisuus iski päin kasvoja kuin 
Oulun vastatuuli. Oli se päivä, kun yliopiston kurssit taas alkaisivat, enkä enää voisi 
lukittautua kotiini päiviksi narkkaamaan WoWia.

WoW, mikä julkaisu!
Joni Jäntti
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Tähän lopuksi havaintoja WoW Classicista. Peli on aluksi erittäin koukuttava ja vetää 
niin silmät kuin peppulihaksetkin solmuun. Vaikeustaso nousee nopeasti korkeaksi 
ja vetää armotta virheistä turpaan, joten iso osa ajasta kuluu kuolleen hahmonsa 
tuijottamiseen ja myös uusien kirosanojen keksimiseen. Pelimekaniikat ovat paljon 
yksinkertaisemmat kuin nykyään peleissä ovat, ja usein pääseekin todella pitkälle 
painamalla vain yhtä näppäintä, joten välillä olo on kuin koulutetulla apinalla. Isoin 
plussa kuitenkin on pelin yhteisöllinen luonne ja voit tuntea olosi erittäin sosiaal-
iseksi, vaikka et poistuisi viikkoon kotoasi minnekään.

Kulutin elämästäni kymmenen päivää peliin päästäkseni korkeimmalle tasolle (60), 
mutta ne olivat parhaiten kulutetut kymmenen päivää viiteentoista vuoteen.
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Taas on se aika vuodesta, kun kaikkialla pöhistään järjestötoiminnasta ja hallitukseen hakemisista. Kaikkialla 
kuulee kuiskuttelua siitä, kuinka etsitään puheenjohtajaa hallitukselle tai fukseja rekrytoidaan toimintaan mu-
kaan. Monet harrastejärjestöt, ainejärjestöt ja killat mainostavat somekanavillaan, mitä hallituksissa tehdään 
ja mitä kenenkin työnkuvaan kuuluu. Näillä keinoilla pyritään saavuttamaan opiskelijat arjen keskeltä. Monet 
opiskelijat seuraavat ennemmin somekanavia kuin sähköpostia, joten sosiaalisen median käyttö viestintäka-
navana tuo toimintaa opiskelijaläheisemmäksi. 

Miksi kannattaa lähteä järjestötoimintaan? 
Olen listannut alle neljä syytä, miksi kannattaa lähteä mukaan järjestötoimintaan. 

- Ihmiset – Järjestötoiminnassa tutustut monenlaisiin ihmisiin ja monelle, kuten itsellenikin, järjestötoiminnan 
kautta on löytynyt tämän päivän parhaimmat ystävät. 

- Uuden oppiminen – Kaikenlainen toiminta mitä järjestöissä tehdään, ei välttämättä ole entuudestaan tuttua, 
joten järjestötoiminnassa oppii paljon uutta, oli se sitten tapahtumansuunnittelua, kokouskäytäntöjä tai muita 
omaan pestiin liittyviä asioita, kuten koulutuspolitiikkaa. 

- Verkostoituminen – Tämä on vähän niin kuin ensimmäinen kohta, mutta itse ainakin miellän verkostoitu-
misen enemmän työmaailmaan. Olen järjestötoiminnan kautta saanut kaksi kesätyöpaikkaa ja erilaisia vink-
kejä mm. piilotyöpaikoista. Monesti pääsee myös tutustumaan erilaisiin yrityksiin, kun järjestö tekee yritysy-
hteistyötä erilaisten yritysten kanssa.  

- Vaikuttaminen – Juuri sinä saat päättää, mitä järjestössä suunnitellaan, ja mitä järjestö tekee jäsentensä hy-
väksi. Voit myös vaikuttaa oppiaineessa, yliopistotasolla ja osallistua keskusteluihin erilaisiin teemoihin liittyen, 
antaa palautetta sekä kehittää erilaista toimintaa. 
 

Miten paljon aikaa se vie? 
Monien mielessä käy myös se kysymys, paljonko aikaa järjestötoiminta vie. Järjestötoiminta vie juuri niin pal-
jon aikaa kuin sille annat. Tietenkin jotkut pestit (eli roolit järjestöissä) vaativat enemmän sitoutumista ja näin 
ollen aikaa. Kannattaa näin ollen miettiä kuinka paljon on valmis uhraamaan omaa aikaa, koska suurin osa 
ainejärjestöistä, harrastejärjestöistä ja killoista toimivat vapaaehtoisten voimin.  

Mieti siis tarkkaan, kuinka paljon olet valmis tekemään ja kysele vanhoilta toimijoilta kuinka paljon tehtävä vie 
aikaa. Monet järjestöt selittävät sosiaalisessa mediassa myös tehtävien kuvaukset, joista voi päätellä paljonko 
tehtävään voisi mennä aikaa.  

Kuka siihen oikein lähtee mukaan? 
Järjestötoiminnasta löytyy onneksi monenlaisia ihmisiä. Itse olen päässyt tutustumaan niin diplomi-insinöörei-
hin kuin ensimmäisen vuoden matematiikan opiskelijoihin ainejärjestötoiminnan kautta. Mukana on mon-
esti myös monenlaista persoonaa, löytyy hiljaisempia ja rauhallisempia sekä niitä, jotka täyttävät tyhjän tilan 
puheilla ja keskustelulla. Kumpaakin tarvitaan järjestöissä.

Pelekääkkö nää opiskelijajärjestötoimintaa? 
Stina Huhtela
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Järjestötoiminnassa saattaa myös joutua tai olla joutumatta 
kantamaan perunasäkkejä keskellä parkkipaikkaa.
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