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Det är ett nytt år mina bekanta!

Tänä talvena olemme saaneet nauttia uusista hykerryttävistä Netflix-
sarjoista ja niiden korvamadoista, seurata tiiviisti Britannian eroa EU:sta 
ja haaveilla on/off-talvikelien keskellä kesästä. Tästä kaikesta pääsette 
nauttimaan myös tässä Reeman numerossa, jonka me uudet Reema-
vastaavat olemme teille toimittaneet. Uudet Reema-vastaavat tarkoittavat 
luonnollisesti myös uutta hallitusta, jonka esittely on luvassa heti uuden 
puheenjohtajamme Jonna Latva-Kyynyn tervehdyksen jälkeen.
 Vuoden 2020 ensimmäiseen Reemaan olemme myös keränneet 
tulevaisuudesta yhä haaveileville tietoa sivuainevaihtoehdoista; 
olemmehan palveluhenkisiä ja kannamme huolta kanssaopiskelijoista. 
Opintojen lisäksi arvostamme vapaa-aikaa ja riittävää ja laadukasta lepoa. 
Tästä kirjoittaa hyvinvointikolumnistimme Miia Aho. Verbalaisten 
sielua hoivaavat myös lehden viihdesivut, joilta löytyy niin novellia, 
leffa-arvostelua kuin arvoituksiakin. Takuulla miltei jokaiselle jotakin!
 Aloitamme myös uuden palstan nimeltään Kandikorneri, missä 
luomme silmäyksen mielenkiintoisiin kandintutkielmiin, joita tässä 
jalossa laitoksessa on tuotettu. Ensimmäisenä vuorossa on englantilaisen 
filologian kandintyö vuodelta 2017, joka käsittelee kaikkien rakastamaa 
vihreää avaruusapinaa, jedimestari Yodaa.

Humbly at your service, 
Saga & Visa

Pääkirjoitus
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Puheenjohtajan tervehdys

Jaahas kas kas… Sitä saa tällaista palstaa ruveta kirjoittamaan!

 Tervepä teille, hyvät Reeman lukijat. Tässä kirjoittelee Verba ry:n 
tuore puheenjohtaja, kolmannen vuoden anglisti Jonna. Asiaankuuluvasti 
voisin tähän alkuun todeta, että eipä olisi tämä pieni fuksipallero vielä 
syksyllä 2017 aloittaessaan englannin opintoja Oulun yliopistossa uskonut, 
että reilun parin vuoden päästä syyskokouksessa puheenjohtajan ylisuuri 
kruunu asetettaisiin omaan päähän. Olen toiminut kahdessa aikaisemmassa 
hallituksessa tapahtumavastaavana, ja ilmeisesti ainejärjestöhommat ovat 
vieneet palan sydämestä, kun tähänkin hommaan ryhdyin. Haluaisin kiittää 
Stinaa ja koko viime vuoden hallitusta hyvin hoidetusta työstä ja siitä, että 
puheenjohtajan saappaisiin on onnistuneen vuoden jälkeen niin helppo 
hypätä. 
 Haluan antaa kiitokseni myös vuoden 2020 hallituksen jäsenille. 
Meillä on hallituksessa paljon uusia tyyppejä ja tiedän, että tullaan 
selviämään tästä vuodesta hienosti! Vuosi onkin lähtenyt pikkuhiljaa 
käyntiin bileiden osalta, ja liikuntavuorot rullaavat tuttuun tapaan joka 
tiistai. Kulttuuritapahtumia ja opintopiirejä on tulossa, ja niitä pyritäänkin 
järjestämään säännöllisen epäsäännöllisesti. Hallituksen jäsenillä on myös 
paljon loistavia ideoita ihan uusista tapahtumakonsepteista. Maaliskuun 
puolivälissä Verballa on kunnia isännöidä kansallisia Germanistipäiviä ja 
uskon, että koko G-päivien työryhmä on innoissaan, kun yli vuoden kova 
valmistelutyö vihdoin palkitaan. 
 Omaan kevääseen kuuluu puheenjohtajahommien opettelua, töitä ja 
opiskelua. Kandiakin pitäisi aloitella ja aina välillä keretä myös lepäämään, 
mutta ainejärjestötoiminta ja opiskelijaelämä 
on vaan niin kivaa, että mielellään olisi 
kaikessa mukana! Joku voisi sanoa, että 
tuossahan palaa helposti loppuun, mutta 
tällä hetkellä on vielä niin innokas ja
optimistinen fiilis vuodesta 2020, että antaa
burn outin odottaa, ja jos meinaa käydä liian
rankaksi, niin aina voi tiputtaa muutaman
kurssin pois lukujärjestyksestä. Vaikka toki
on tärkeää myös opiskella. Kuulemma. 
Kivaa alkavaa kevättä kaikille, näkyillään
lipaston käytävillä ja tapahtumissa!

Jonna Latva-Kyyny
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Hallitusesittely 2020

Valta on vaihtunut ja Verballa on uusi hallitus. Tässä heidän esittelynsä!

Kysymykset:
1. Kuka olet?

2. Mitä odotuksia ja tavoitteita sinulla on vuodelle 2020?
3.Mikä fiktiivinen hahmo olisit?

1.  Moroo, mä oon Jonna 
Latva-Kyyny, kolmannen vuoden 
enkunopiskelija ja oon tänä vuonna 
Verba ry:n puheenjohtaja!
2. Vuonna 2020 tuun varmasti  
oppimaan paljon    
hallitushommista ja ehkä samalla 
itsestäni. Opintoihin liittyen olis 
tavoite saada kandin paperit ennen 
joulua pihalle.
3. Hmm... Voisin olla   
Frendien Ross, se on mun  
lemppari!

1. Hei olen Lotta Kauppi, toisen 
vuoden englantilaisen filologian 
opiskelija. Tänä vuonna toimin 
Verban varapuheenjohtajana, 
fuksivastaavana ja somevastaavana.
2. Odotan tältä vuodelta 
hallituksessa aktiivista yhteistyötä ja 
onnistumisia.
3. Olisin Hermione Granger. 
En vain siksi, että rakastan opiskelua 
vaan myös koska haluan tietää 
kaikesta kaiken ja tykkään heittää 
ilmoille faktoja (vaikka olisinkin 
väärässä).
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1.  Hei vaan! Olen Jonna 
Kurikkala, Verban sihteeri ja 
neljännen vuoden anglisti.
2. Odotan hallitusvuodelta 
hyvää pöhinää ja tutustumista uusiin 
tyyppeihin. Toivottavasti opin siinä 
sivussa sihteerinä toimimisen salat!
3. Tällä hetkellä haluaisin olla 
Jaskier (bardi sarjasta Witcher), jotta 
saisin hengailla Geraltin kanssa.

1. Moro! Olen Jere, ja tällä 
hetkellä toisen vuoden Englannin 
kielen opiskelija. Hallituksessa toimin 
Englannin kopona ja sopona.
2. Tälle vuodelle toivon 
hallitukselta toimivaa yhteydenpitoa 
ja omistautumista annettuihin 
hommiin. Itse pyrin tänä keväänä 
pysymään aktiivisena ja olemaan 
muille luotettava ja mukava tyyppi.
3. Merlin. Kukapa ei haluaisi 
itselleen magiaa käyttöönsä?

1. Heei, olen Sanni Junttola, 
neljännen vuoden anglisti ja Verban 
talousvastaava.
2. Vuonna 2020 odotan 
oppivani paljon työelämätaitoja 
talousvastaavan hommissa ja että 
pääsen tutustumaan uusiin ihmisiin!
3. Jos olisin fiktiivinen hahmo, 
niin olisin varmaankin Tintti, sillä 
Tintti seikkailee ympäri maailmaa ja 
niin minäkin haluan tehdä!
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1. Heippa! Oon Wilma, 
tokan vuoden germanisti. Verban 
hallituksessa toimin saksan kopona.
2. Vuodelta 2020 odotan 
hallitusjuttujen kannalta kaiken kivan 
häppeningin järkkäämistä sekä uuden 
oppimista!
3.  Oisin Hemuli, sillä oisin 
ikionnellinen mikäli saisin 
omakseni edes murto-osan siitä 
kasvikokoelmasta ja -tietoudesta!

1. Heippa! Mie olen Emma 
Keränen, kolmannen vuoden ger-
manisti ja tämän vuoden hallituksessa 
toimin tapahtumavastaavana!
2. Odotan minun ensimmäiseltä 
hallitusvuodelta uusia tuttavuuksia, 
uudenlaista vastuuta ja toivottavasti 
opin myös itsestänikin uutta.
3. Olisin Peppi Pitkätossu, koska 
haluan olla maailman vahvin tyttö! 
Oikeasti voisin ottaa Pepistä oppia 
rennompaan elämänasenteeseen ja 
olemaan piittaamatta liikaa toisten 
mielipiteistä.

1. Tjenare! Oon Hanna-Maija 
Nikula, kolmannen vuoden nordisti 
ja tämän vuoden hallituksessa ruotsin 
kopona.
2. Uuden oppimista, uusia 
tuttuja ja toivottavasti onnistumisia!
3. Ehdottttomasti oisin Skamin 
Noora.
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1. Moi! Mä oon Arsi Paananen, 
anglistifuksi, ja toimin tänä vuonna 
sekä tapahtumavastaavana että 
kulttuurivastaavana!
2. Odotan ekalta hallitusvuodelta 
pöhinää, uusia taitoja ja toki myös 
uusiin ihmisiin tutustumista.
3. Fiktiivisiä hahmoja on niin 
monta, mutta jos yks pitäis valita, niin 
oisin ehottomasti Nipsu. Kuka nyt ei 
tahtoisi päästä Muumilaaksoon?

1. Moi! Olen Jenni Kurtti, Verban 
fuksi- ja kulttuurivastaava!
2. Toivon oppivani paljon 
hallitushommista ja yhdessä 
tapahtumien järjestämisestä. Kandiakin 
ois tarkotus alottaa.
3. Haluaisin olla joku random 
oppilas Tylypahkassa oppimassa 
taikuutta!

1. Moikka! Oon Emilia 
Viitasalo ja opiskelen saksaa 
ensimmäistä vuotta ja hallituksen 
mukana oon myöskin ensimmäistä 
vuotta tapahtumavastaavana. 
2. Vuonna 2020 haluan altistaa 
itseni uusille tilanteille ja sitä kautta 
tuoda itsestäni uusia puolia esiin
3. Olis siistiä olla Pelle 
Peloton, niin voisin tosta noin vaan 
keksiä mitä tahansa!
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1. Hejsan, mää oon Teemu, 
toisen vuoden ruotsin opiskelija ja 
toimin tänä vuonna fuksivastaavana.
2. Ootan tältä hallitusvuodelta 
paljon hyvää pöhinää ja tutustumista 
uusiin ihmisiin.
3. Jos mä olisin joku fiktiivinen 
hahmo, nii olisin varmaan sarjasta 
Maikki ja pelottava Pontso se Pontso.

1. Tja! Oon Laukkasen Emilia, 
kolmannen vuoden ruottin opiskelija. 
Tämän vuoden hallituksessa oon 
tiedottajana sekä media-, gdpr- ja 
jäsenrekisterivastaavana!
2. Tänä vuonna tavoitteena on 
kultaisen keskitien löytäminen ja 
tasapainottelu opiskelun, työn, vapaa-
ajan ja tottakai myös opiskelijabileiden 
välillä. Mainittakoon vielä, että 
wappua ootan kovasti!!
3. Emmäää tiiä vaikka hattivatti
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1. Helou, olen Saga Jarva ja 
opiskelen neljättä vuotta; aloitin 
opinnot ruotsin pääaineopiskelijana, 
mutta myöhemmin siitä on tullut 
sivuaine ja pääaine on vaihtunut 
historiaan. Toimin tänä vuonna kiltis- 
ja Reema-vastaavana.
2. Tavoitteenani on toimittaa 
jäsenistölle timanttista luettavaa ja 
pitää kiltahuone viihtyisänä kaikille. 
Mitä opintoihin tulee, niin kandiksi 
olisi kiva valmistua kesään mennessä.
3. Haluaisin olla Ghost-yhtyeen 
laulajan esittämä Cardinal Copia, 
koska kukaan ei oo koskaan ollut niin 
ultimaattisen cool.

1. Ciao! Oon Visa Lukinmaa 
ja opiskelen...ööh, neljättä vuotta 
englantilaista filologiaa (vai onks 
se vaa enkkuu?). Toimin kiltis- ja 
Reema-vastaavana Sagan kanssa.
2. Odotan saavani jotain 
aikaan tänä vuonna, vaikkapa 
legendaarisen artikkelinpätkän, 
jota käyttää työhakemuksissa 
kellosepäksi. Miksi kellosepäksi? 
Koska mitäpä muutakaan näin 
särmä jätkä tekis? (Ugh...now that 
jokes blows.)
3. Smaug, ‘cause who doesn’t 
wanna be played by Benedictus the 
Cucumberpatch.
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1. Moikka, olen Olli Räsänen, 
ensimmäisen vuoden englantilaisen 
filologian opiskelija. Toimin tänä 
vuonna Verban liikuntavastaavana.
2. Odotan ensimmäiseltä 
hallitusvuodeltani tietty uusia 
tuttavuuksia, sitä että saan oppia 
miten tämä hallitus toimii ja miten 
asiat täällä hoidetaan. Ennen kaikkea 
haluan kuitenkin pitää hauskaa.
3. Ylivoimaisesti Tikru. Pompin 
muutenki paikasta toiseen, 
vieterihäntä helpottaisi asiaa.

1. Tjena! Oon Stina, neljännen 
vuoden ruottin opiskelija ja 
toimin tänä vuonna alumni- ja 
suhdevastaavana.
2. Vuonna 2020 haluan 
ehdottomasti valmistua 
kandiksi ja toivon mukaan myös 
maisterin paperit asetetaan mun 
kätösiin vuoden loppupuolella. 
Hallitushommissa yritän antaa tilaa 
nuoremmille sukupolville ja näin ollen 
keskittyä juurikin alumnitoiminnan 
kehittämiseen ja suhdetoiminnan 
aloittamiseen.
3. Jos oisin fiktiivinen hahmo, 
niin oisin luultavasti kans Hermione, 
koska tykkään opiskella ja ottaa 
liikaa hommaa itelleni. Oispa 
mulla samanlainen ajankääntäjä 
ku Hermionella, niin ehtisin ehkä 
tehdäkin kaiken mitä haluisin!
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Jaskierin laulu:
Heitä lantti Noiturilles

Kun vaatimaton bardi
Tanssahteli kanssa

Rivian Geraltin
Syntyi laulu tää

Valkoinen Susi taisteli
Kanssa paholaisen
Haltia-armeijansa

Kavioissaan rellesti

He lähtivät perääni
Harhautus taiturimainen

Rikkoivat luuttuni
Murskasivat hampaani

Kun sarvekas paholainen
Jauhoi mureaa lihaamme

Karjahti Noituri
Olen voittamaton

Heitä lantti Noiturilles
Oi vaurauden laakso
Oi vaurauden laakso

O-o-o

Heitä lantti Noiturilles
Oi vaurauden laakso

Maailman laidalla
Haastaen raakalaisheimoja

Jotka runnovat sielusi
Saavat polvillesi

Hän karkotti haltiat
Kauas pois maalta
Korkealle vuorelle
Mistä lähtivätkin

Hän hävitti vihollisesi
Otti iskuja puolestasi

Ihmisyyden ystävä
Siis salli hänelle rauha

Tässä legendaarinen tarinani
Puolustajamme voitokas

Tuhosi vastustajansa
Siis kaada hänelle olutta!

Heitä lantti Noiturilles
Oi vaurauden laakso
Oi vaurauden laakso

O-o-o

Heitä lantti Noiturilles
Ihmisyyden ystävä

Heitä lantti Noiturilles
Oi vaurauden laakso
Oi vaurauden laakso

O-o-o
Ihmisyyden ystävä

Suomennos: Jonna Kurikkala, joka 
haluaisi salaa olla bardi jossain 
fantasiamaailmassa.
Alkuperäinen versio Netflixin 
The Witcher - Noituri -sarjassa, sävellys 
Sonya Belousova ja Giona Ostinelli, sanat 
Jenny Klein, laulu Joey Batey  
(sarjassa Jaskier)
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När jag vaknar upp, är det ännu 
tidigt. Det strilar in bara litet 
ljus genom gardinerna i det 
mörka rummet. Ljuset glittrar 
i gardinerna, försöker att hitta 
vägen in. Det känns tryggt och 
mysigt under det stora och mjuka 
täcket. När jag försiktigt sträcker 
på mig, känner jag hur mina armar 
och ben är ännu stela och tunga. 
Den vänstra foten gör litet ont, 
jag vrickade den i trapporna i går 
kväll. När jag rör på foten, känns 
påslakanet litet grovt mot huden 
och det kittlar. Påslakanet är rent 
och doftar fräscht; tvättättika 
med doft av havet. Påslakanet 
är svart med vita blommor. Min 
favoritblomma på lakanet är 
den lilla prästkragen, som ser 
pytteliten ut mellan stora liljor.
 Jag försöker att lyssna 
om det hörs något ljud ute på 
gatan, men det är helt stilla. Jag 
kan bara höra väggklockan ticka 
och katten, som heter Katten, 
sova någonstans nära sängen. 
Jag kikar på golvet och ser ett 
suddigt bylte av svartrandigt hår 
andas nära sängbenet. Katten 
ligger hoprullad, med svansen 
för ögonen. Jag sträcker på mig 
ordentligt och lyckas slå min hand 
mot väggen ordentligt också. 

Jag svär och Katten vaknar upp 
till smällen. Hon jamar och jag 
jamar tillbaka. Hon hoppar upp i 
sängen och börjar spinna. När jag 
försöker säga god morgon, är min 
röst så hes att jag inte låtar alls 
som mig själv. Katten tittar på mig 
liksom hon hade tänkt detsamma 
också. Hon kommer och sitter på 
mitt bröst. 
 Katten är ännu så liten 
att hennes vikt känns knappt 
på det stora täcket. Jag stryker 
Katten och ligger kvar i lugn och 
ro. Sen faller jag nästan ner från 
sängen när min granne startar 
sin motorcykel, som ryter som 
ett lejon när det startas. När jag 
hämtar mig från förskräckelsen, 
fattar jag att om min granne har 
åkt till jobbet, är det redan dags 
att stiga upp. Jag sjasar bort Katten 
och när hon rusar i väg, hörs en 
otrevlig klösning när hennes 
klor skrapar lakanet. Jag checkar 
lakanet, men det syns inga revor.
Mina axlar och nacke knakar 
när jag står upp, och jag roterar 
axlarna försiktigt. Katten jamar i 
köket och bjällerklang hörs; hon 
har redan börjat leka.

Sensommarsidyll 
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 Jag hukar mig ner och kliar 
Katten på magen, men eftersom 
min vänstra fot fortfarande gör 
ont, står jag strax upp igen. Jag går 
in i vardagsrummet och slår på 
tv:n. De visar ett naturdokument 
om kaktusar, och jag lämnar tv:n 
på. Jag går tillbaka in i köket och 
kokar kaffe. Blott doften av malen 
kaffe kunde väcka mig ur sömnen 
och jag sniffar i påsen. Doften 
av det här kaffet påminner mig 
om början av sommaren, när jag 
brukade ligga i hängmattan under 
rönnarna.
 När jag knäpper på 
kaffebryggaren, börjar det genast 
brumma. Det fräser och sorlar, 
och kaffet rinner in i kannan. Jag 
går tillbaka in i vardagsrummet, 
och öppnar ett fönster.

Genom fönstret kommer det varm 
luft och doften av rosorna, som 
växer under fönstret. Jag kikar ut 
från fönstret och lyckas skrämma 
en småfågel som sitter i syrenen. 
Jag hinner inte se vad för fågel det 
var, en rödhake kanske. Jag andas 
djupt och njuter i fulla drag av den 
härliga dagen. 

Saga Jarva 2019
En uppsats för kursen  
Språkfärdighet 2
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Frozen 2, joka oli jatkoa super-
suositulle Frozen-elokuvalle, 
jonka avulla Disney nosti itsensä 
pois maskuliinisuuden ojasta, 
sai saamenkieliset dubbaukset. 
Tämähän on tietysti erikoista sekä 
jännittävää. Kuinka usein saa näin 
Etelä-Suomessa asuva suomalain-
en kosketusta saamen kieleen ja 
saamelaiseen kulttuuriin? Tieten-
kin olemme Oulun Yliopistossa, 
joka tarjoaa saamen kielen ope-
tusta, mutta on se siltikin hanka-
laa saada kosketusta saamen kult-
tuuriin lähestyttävässä muodossa. 
Täten olin innoissani tilaisuudesta 
kuulla kieltä, kun katson elokuvaa 
(joka vaatii minimalistista keskit-
tymistä).
 Mutta: ongelma oli se, että 
elokuva oli kierrossa rajoitetun 
ajan joulun tienoilla. Tämä aika-
taulu oli tuhota suunnitelmani 
kirjoittaa tämä artikkeli, joten 
olin lähes kiihottunut kuultuani, 
että Gieku ry oli aikeissa järjestää 
näytös tammikuulle. Se oli tämä 
näytös, johon otin osaa ja josta 
kirjoitan tämän artikkelin vasta-
takseni kysymykseen: millainen 
elokuva Frozen 2 oli (ja millainen 
se oli saameksi)?

 

 Olen kokenut kielteno-
piskelija ja olen käynyt useissa 
erikielisissä näytöksissä; oli ky-
seessä sitten elokuva, teatteri, 
ooppera tai musikaali. Täten voin 
sanoa että Frozen 2 oli kielellis-
esti mielenkiintoinen ja kaunis 
koettava. Se ei kaikunut korvissa 
kuten ooppera, tai hämmentänyt 
kuten teatterinäytös Gigolosta, 
vaan se kosketti ja nauratti esity-
stavallaan. Erityisen muistettava 
laulu oli elokuvan mieshahmolla 
Kristoffilla, joka päätti ottaa es-
imerkkiä 2000-luvun alkupuolen 
poikabändeistä laulaessaan rak-
kaudesta, käyttäen haamukuvia 
itsestään (ja poroista) sekä sula-
via hiusliikkeitä tehdäkseen itses-
tään…sarkastisen? Koskettavaa.
 Mutta elokuvan koho-
kohta, josta uutisoitiin jopa The 
Guardianin kulttuuripalstalla, oli 
päähahmo Elsan vaatetusbiisi. 
Laulussa (puoliulvomisessa?) Elsa 
siis viimein kaivoi tiensä tarinan 
ytimeen ja samalla päätti uusia 
maagisen viittansa uudelle vu-
osikymmenelle (now with double 
the capes!) värien ja rakkaiden 
ympäröimänä.
 Tämä tuo loistavasti esille 
elokuvasta eniten rakastamani il-
miön: ääni-väri-koordinaation,

Frozen Solid på sami
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joita laulut käyttivät. Ohjaaja oli 
käyttänyt kylmiä värejä suuressa 
osassa elokuvaa ja korosti sitä 
syksyn väreillä, jotka valtasivat su-
uren osuuden luonnosta elokuvan 
aikana. Nämä värit eivät suinkaan 
vain edustaneet luonnon voimia 
(tuulta, maata, tulta ja vettä) vaan 
eri sointuja. Värit välähtivät aina 
tietyn soinnun kohdalla ja antoi-
vat tunnelman elävästä maailmas-
ta (what…!?).
 Harvoin näen elokuvia, 
joiden jälkeen menen kotiin ja 
kuuntelen sen lauluja eri kiel-
illä muodostaakseni kuvan ni-
iden laaduista; voin sanoa, että 
saamenkieliset laulut ovat parem-
pia kuin suomenkieliset, ja ehkä 
parempia kuin englanninkieliset. 
Kokonaisuudessaan voisin sanoa, 
että säveltäjän ja laulajien tulisi 
olla erittäin tyytyväisiä itseensä 
sekä saamelaisten sen johdosta, 
että heidän kielensä sallivat use-
amman soinnun kuin suomalaist-
en perusmörinän. 
 Ai niin, tarinahan siinä 
elokuvassa oli. Ah…jotain poh-
joisen kutsusta, ilmastonmuu-
toksesta ja teknologian hitaasta, 
mutta varmasta luonnon tuhoam-
isesta. Voisin suositella kandidaa-
tintyötä elokuvan alkuperäiskan-

sojen kuvauksesta, ja siitä kuinka 
ne ovat vertailtavissa Yhdysval-
loissa esiintyvään puhtaaseen 
kuvaukseen heidän alkuperäis-
kansoistaan (kuten vaikka ”Cry-
ing Indian”, joka esiintyi 70-lu-
vun kansanilmoituksessa ”Keep 
America Beautiful”). 

PS. F*ck you, Hans.

Visa Lukinmaa 2020
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Joe Marshall (Matt Hannon) 
on japanilaisten mestareiden 
kouluttama ja sujuvaa japania puhuva 
samurai-poliisi, joka siirretään Los 
Angelesiin pysäyttämään paikallinen 
huumerinkiä pyörittävä Katana-
jengi. Apunaan hänellä on työpari 
Frank (Mark Frazer), ja vastassaan 
läjä vaarallisia rikollisia. Ohjaaja 
ja käsikirjoittaja Amir Shervan 
on luonut ikonisen 90-luvun 
toimintatrillerin, joka jokaisen tulisi 
nähdä.
 Samurai Cop on elokuva, 
joka onnistuu epäonnistumaan 
lähes jokaisella tasolla. Se on tehty 
olemattomalla budjetilla: esimerkiksi 
kaikki kohtaukset tapahtuvat 
päivällä, koska tekijöillä ei ollut 
varaa kuvata yöllä. Autot ja puvusteet 
ovat pääasiassa näyttelijöiden 
omia. Proppeja kuten aseita ei 
ollut riittävästi, joten samat viisi 
käsiasetta kiertävät koko elokuvan 
ajan hahmolta toiselle. Värisävytys 
sekä kirkkaus ja kontrasti vaihtelevat 
otoksesta toiseen. Elokuvan 
alkupuolella tuleen sytytetyn 
stunttimiehen naama näkyy 
usean sekunnin ajan ruudulla, ja 
hän näyttää aivan erilaiselta kuin 
aiemmin näkyneen hahmon naama. 
Lähes koko elokuva kuvattiin ns. 
ilman ääniä, ja ohjaaja dubbasi itse 
jälkikäteen paljon siitä muuttaen 

vielä omaa ääntään. Näin esimerkiksi 
alussa eräs hahmo kuulostaa 
kummallisen metalliselta. Suurin 
osa kohtauksista kuvattiin yhdellä 
otolla, ja se näkyy: päähenkilön 
peruukki esimerkiksi irtoaa kesken 
erään kohtauksen, mutta silti juuri se 
otos on elokuvassa mukana. Paikoin 
muutama otos jää ”roikkumaan” 
kummallisen pitkäksi aikaa, paikoin 
taas editointi katkaisee kohtauksen 
täysin yllättävästi kesken.

“Do you like what you see?”

“I love what I see.”

 Dialogi on samalla ihanan 
karua ja paikoin käsittämätöntä. 
Esimerkiksi alun takaa-
ajokohtauksessa Joe toistaa saman 
repliikin (”Shoot! Shoot him!”) noin 
kuusi kertaa. Muutenkin hahmot eivät 
suinkaan ole vuorovaikutuksessa 
toistensa kanssa, vaan toistavat ääneen 
käsikirjoituksen helmiä. Frankin 
lukuisat reaktio-otokset ovat usein 
täysin irrallisia, koska ne kuvattiin 
erillään muusta kohtauksesta, ja 
ohjaaja ei kertonut, mihin hänen 
tulisi reagoida. Päähenkilöä näytellyt 
Mathew Karedas (kreditoitu nimellä 
Matt Hannon) ehti kuvausten jälkeen

Samurai Cop (1991) — Amir Shervanin mestariteos

On huonoja elokuvia kuten The Last Jedi. Sitten on hyviä huonoja elokuvia kuten The Room. 
Tässä juttusarjassa käydään läpi jälkimmäiseen kategoriaan meneviä rainoja.



19

leikata hiuksensa lyhyeksi, 
mutta saikin sittemmin kutsun 
tulla tekemään muutama 
lisäotos. ”Muutama lisäotos” 
paljastuikin lähes koko elokuvan 
uudelleenkuvaamiseksi, ja 
lyhentyneet hiukset oli tietenkin 
piilotettava naurettavalla peruukilla 
(ja paikoin lippalakilla).
 Elokuvassa on myös 
uskomatonta seksiä ja seksismiä. 
Esimerkiksi sairaalassa tapahtuva 
kohtaus, jossa Joe yrittää iskeä 
hoitajaa (tai toisinpäin), on pornoakin 
huonompaa näyttelemistä. Toisaalta 
taas ”naispoliisi” Peggy ehdottelee 
toiselle poliisille panemista kesken 
väijytyksen, koska heillä ei ole 
parempaakaan tekemistä. Poliisityön 
ulkopuolella ainoa kohtaus, jossa 
Peggy näkyy, tapahtuu tietenkin 
keittiössä.
 Aitoon b-leffatyyliin 
elokuvassa on alastomuutta ja 
väkivaltaa. Tissejä vilahtelee 
parissakin kohtauksessa, mutta 
vielä enemmänkin esillä ovat 
ihanat 90-luvun korkeat uima-asut; 
juuri sellaiset, jotka yltävät sivuilta 
kylkiluihin asti (kutsutaanko näitä 
sitten stringeiksi vai tangoiksi). 
Väkivalta on toimintakohtauksissa 
hyvinkin kömpelöä, ja takatukkiaan 
heiluttelevat hahmot ammuskelevat, 
miekkailevat ja nyrkkitappelevat 
toisiaan vastaan varsin höpsöllä 
tavalla. Paikoin veri lentää, 

mutta ei kovin vakuuttavasti. 
Erityismainintana yhdessä 
kohtauksessa erään hahmon pää 
irrotetaan ilmeisesti miekalla, ja 
lakanat ovat sen jälkeen ketsupin 
näköisessä tavarassa.
Elokuvassa on tietynlaista 
kotikutoista charmia. Voisin 
kuvitella hyvinkin, että pienellä 
panostuksella mikä tahansa yläaste- 
tai lukioikäinen kaveriporukka saisi 
kuvattua vastaavanlaisen tekeleen, 
joten ehkä leffan aitous kutkuttelee 
allekirjoittaneen nostalgiahermoa 
juuri oikealla tavalla. Toisaalta 
esimerkiksi Mathew Karedasin ja 
Mark Frazerin välillä on oikeanlaista 
buddy cop -kemiaa, ja Dale Cummings 
tekee lähes leffaan kuulumattoman 
roolisuorituksen poliisikomentaja 
Romana. Erikoismaininta vielä 
loistavasta musiikista, jonka tahdissa 
on hyvä pomppia sohvalla.
B-leffaksi erityisen ansion Samurai 
Cop ansaitsee rytmityksestä ja rainan 
etenemisestä: elokuvan parissa ei 
koskaan tule tylsää, vaan jokainen 
kohtaus joko vie juonta eteenpäin tai 
on uudella tavalla huono, joten sitä 
on ilo seurata.

Elokuvan kohokohta: Joen hieno 
monologi ravintolakohtauksessa.

Kalle Parviainen 2020
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Talvihaikuja

On lumeton maa
Se minua masentaa
Mustan jään hohde

Mua pimeydessä
Häikäisee jarruvalot

Kolarin vaara

Pakkasilmassa
Näen hengitykseni

Silmälaseissa

On niin pimeää
Että en edes muista

Mitä valo on 

Talviaamuna
Jo kello kahdeksalta

On moti mennyt

Nimetön haikailija –eikun haikuilija
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Jenni Kurtti 2020
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The subject of our novel section, 
Kandikorneri (Candy Corner på 
engelska), is a piece of bachelorly by 
Iida Korkiakoski called “Yoda the 
powerful Jedi Master: Perception 
of the character of Yoda in five of 
the first six Star Wars films” (2017) 
available for reading through Jultika. 
First off, isn’t every word supposed to 
be capitalized? I don’t know, ask your 
bachelorette (otherwise known as 
your instructor).
 The study looks at the 
character of Yoda and how he/
it is depicted in the movies. Some 
concerns can be raised about the 
motivations for this thesis, and of its 
relevance for the examination of the 
English language. While it might not 
answer inquiries about language, it 
does propose a concurrent cultural 
phenomenon in the recent release of 
the Mandalorian, a show in which a 
baby from the same species as Yoda 
is shown for the first time in-universe 
since Disney’s great purge.
 Visually some of the good 
parts about the thesis are its simplistic 
and easy to follow presentation, 
especially of its different sections. 
However, could it have been 
improved through the examination 
of characteristics per section instead 
of the episodic that it currently is? 
It may have reduced the repetition. 
On a more in-depth level, the table 
of contents. It’s rather bland, could 

use some spicing up. Remember, 
the headings are a good way to 
personalize your work, to make your 
work pop-up and wake up the reader. 
Make it funny, use clever wordplay, 
or…words. And where the f*ck are 
my quick links?! There should always. 
ALWAYS. Be a quick way to navigate 
between sections on a pdf. Connect 
those headings, man!
 Onto the Introduction. 
Wrong use of “entitled”. Next.
 Next.
 Section three…Methods. 
There is mention of the research goals 
as well as supportive argumentation 
for said method. I (your god) find 
that my favourite part in this whole 
thesis is the MACHETE order, which 
is some analytics based order in 
which the movies should be viewed. 
It was developed by Rod Hilton, some 
software developer, and introduced 
in a blog post “No Machete Juggling”. 
It attempts to keep hidden a very 
intriguing twist from the movies for 
as long as possible *buzzing sound* 
*SPOILER ALERT* *buzzing sound* 
*SPOILER ALERT*…ok, you’ve been 
warned: Luke is naked! Nah. That 
was a dream about the eight movie. 
Oh, yeah. Vader is Luke’s daddy. The 
order is thus IV, V, II, III, VI (episode 
I is dissed in the blog post), which 
makes sense cause…*shrug*. 

Kandikorneri: Voiman rajamailla
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Basically, the last movie makes 
more sense because the prologue 
introduces the dark side and its 
corruptive nature better after they’ve 
viewed the movies. Which, yeah, I 
agree. That piece of… (movieology…
cinematography? Jag vet inte) 
was actually rather insightful and 
provided a nice titbit of thought 
into watching long-running films 
applicable to cinematic universes 
such as the Marvel Cinematic 
Universe.
 Ok, onto analysis. *looks 
down at the word count* Shit! 
Umm…Yoda was a puppet in the 
originals, CGI in the prequels. 
Movies got inspiration from the 
hero’s journey concept. Look it up, 
there’s plenty of stuff about that on 
YouTube. Umm...some comparisons 
could’ve been made between similar 
character types, such as Master 
Splinter from Teenage Mutant Ninja 
Turtles, or Uncle Iroh from Avatar: 
The Last Airbender. Umm…

 He ol’?
 He wise.
 He high.
 He ded.
 
 The thesis also included some 
good quotes when introducing Yoda’s 
character, such as: “Truly wonderful 
the mind of a child is”, or “Do. Or 
do not. There is no try…” which…

hahahahaha. F*ck you, Gouda.
 Overall, the thesis succeeded 
in portraying Yoda’s character, 
however, much more could’ve 
been done to tie this content into 
relevant subjects about character 
archetypes (through comparisons). 
Furthermore, episodic approach 
was insufficient in depiction of these 
character types and failed to portray 
accurately the change that was hinted 
at the start of the thesis. The force 
was weak in this one.

Visa Lukinmaa & Saga Jarva 2020
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Oletko koskaan miettinyt, mitä 
kaikki ne risti-istunnassa tyyni ilme 
kasvoillaan istuvat tyypit oikein 
tekevät ja miksi? Tämän yritän 
nyt selittää parhaani mukaan, 
jotta ymmärtäisit tätä ulkoapäin 
tyhjäntoimittamiselta näyttävää 
puuhaa hippusen enemmän ja voisit 
kenties jopa kokeilla sitä itse. Minun 
lienee parasta aloittaa sillä, miten ja 
miksi olen itse päätynyt meditoimaan 
päivittäin.
 Olen meditoinnissa vielä 
aloitteleva harjoittaja, sillä olen 
alkanut uppoutua sen saloihin 
vasta viime kesänä. Aloittamiseen 
innoitti Eckhart Tollen kirjoittama 
Läsnäolon voima -kirja, joka herätteli 
minua ajattelemaan elämää uudella 
syvyydellä. Aivan ensimmäisen luvun 
jälkeen tuntui luonnolliselta istua alas 
tutkiskelemaan kaikkea sitä, mitä 
minussa tapahtuu huomaamattani. 
Valehtelisin kuitenkin, jos väittäisin 
hra Tollen olleen ainoa syy sille, miksi 
istuin alas ensimmäistä kertaa; olin 
siinä vaiheessa elänyt voimakkaan 
ahdistuksen kanssa reilun vuoden 
verran, ja olin valmis kokeilemaan 
mitä tahansa, minkä ajattelin pystyvän 
auttamaan minua sen kanssa. 
 Meditointiin on monenlaisia 
tekniikoita riippuen siitä, mitä 
kukin meditaatiolta hakee. Sen 
tulisikin olla ensimmäinen asia, 
joka itseltä kysyä meditointia 

aloittaessa - miksi minä meditoin ja 
mitä minä siltä odotan? Kun tähän 
on vastannut, voi lähteä etsimään 
itselleen sopivaa harjoitusmuotoa. 
Harjoituksia löytyy esimerkiksi 
erilaisista buddhalaisperinteistä 
(mm. zen- tai bönbuddhalaisuus), 
eri harjoituslinjojen opettajilta ja 
yhdistyksiltä (Suomessa mm. Nirodha 
tai Palpung ry), kirjoista (mm. 
The Mind Illuminated tai Mielen 
laboratorio) tai sitten yrityksiltä, 
jotka tarjoavat kursseja meditoinnista 
(esim. Suomen Mindfulness-
instituutti). Meditaatio-opetusta 
on tarjolla ilman vakaumuksellista 
kontekstia, joka on vahvemmin läsnä 
buddhalaisperinteistä ammentavissa 
opetuksissa. Länsimaissa sekulaariin 
meditaatioon viitataan usein nimellä 
mindfulness.
 Kun on löytänyt itselleen 
sopivan harjoittelumuodon, voi 
matka alkaa. Kuten olen itse 
muutamaan otteeseen mielen 
matkallani huomannut, on meditaatio 
sisukkuuden ja kärsivällisyyden 
harjoittelemista, meditaation 
opettelua ja ennen kaikkea väline 
itsetuntemukseen, ymmärrykseen 
ja oivallukseen. Joskus päivittäinen 
istuminen lähinnä turhauttaa ja 
puuduttaa takamusta, joskus taas 
se tarjoaa ikkunan tietoisuuden 
syvyyksiin. 

Meditoiden mielen maisemiin
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 Yhtä kaikki olen oppinut 
oman mieleni toiminnasta paljon, 
enkä ole aivan heti luopumassa 
tästä tavasta. Ymmärrys on auttanut 
olemaan myötätuntoisempi ja 
armollisempi sekä itseäni että 
muita kohtaan, hyväksymään omat 
tunteeni ja tarpeeni paremmin ja 
pitämään parempaa huolta itsestäni. 
Päivittäinen istumiseni ajoittuu iltaan, 
mikä on parantanut nukahtamista ja 
unen laatua. Meditoinnin mukana 
olen oppinut myös kyvyn olla 
enemmän läsnä kussakin hetkessä.
 Meditointi on osaltaan 
auttanut minua tulemaan toimeen 
ahdistukseni kanssa, mutta ei suinkaan 
ole sitä ratkaissut (kuten joskus 
kuvittelin). Se saattaa kuitenkin joskus 
katkaista voimakkaan ahdistuksen 
kierteen, johon olen uponnut. 
Esimerkiksi syksyllä viikonlopun 
mittaisen meditaatioretriitin jälkeen 
olin muutaman viikon tyyneyden 
tilassa ilman ahdistusta, ja se jos 
mikä tuntui lomalta. Suosittelen 
siis hakemaan mielenterveyden 
ongelmiin apua muualta ja pitämään 
meditaation hyvinvoinnin tukena - 
ei ratkaisuna. Tukipilarina se onkin 
erinomainen tuttavuus, jonka avulla 
voi tutustua omaan mielenmaisemaan 
ja kokea hienoja oivalluksen hetkiä 
tietoisuuden parissa. 
 Jos sain uteliaisuutesi 
meditointia kohtaan heräämään, voit 
aloittaa esimerkiksi näin: ota tukeva 
tyyny allesi ja istu sille rennosti mutta 
ryhdikkäästi selkä suorana, jalat 

ristissä (tai kantapäät takamuksesi 
alla) ja kädet sylissä. Vaihtoehtoisesti 
voit istua myös tuolilla nojaamatta 
kuitenkaan selkänojaan. Hengityksen 
seuraaminen on hyvä harjoitus, 
josta aloittaa. Huomatessasi 
huomiosi karkaavan, palauta se 
hengitykseen lempeästi. Juuri se, 
että huomasit ajatustesi karkaavan, 
on mindfulnessin hetki. Voit asettaa 
itsellesi ajastimeen alussa vaikkapa 
10 minuuttia, ja kasvattaa sitä 
pikkuhiljaa edetessäsi. Älä lannistu 
heti, vaikka aluksi tuntuisi vaikealta 
tai turhauttavalta, sillä kärsivällisyys 
palkitaan.
 Lopuksi tarjoan vielä 
muutaman lähteen, jotka ovat 
minua inspiroineet ja tukeneet 
tutkimusmatkallani:

Eckhart Tolle - Läsnäolon voima, 
Anna Bornstein - Arkipäivän 
psykologiaa buddhalaisittain,
Tommy Hellsten - Saat sen mistä 
luovut,
Tiibetiläinen kuolleiden kirja,
Anthony de Mello - Havahtuminen,
dharma.fi ja 
Tyhjäntoimittajat-podcast.

Miia Aho 2020
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The Bewildering Tale of Brexit

“Well…that happened.”
 –Someone somewhere at sometime of human history

I dare say that it has been a rather 
tumultuous voyage and the raft 
that is Brexit has been rocked 
quite rudely over the past few 
years. However, perseverance has 
prevailed once more, the gong has 
been sound, and Britain is under 
its own sail once more, heading 
towards the sunset where a new 
empire awaits the dear of Queen, 
long may she reign (please don’t 
die). Shall I ask, then, what will 
become of Britain in this era of 
post-Brexit? Will the influence 
of its prestigious mother tongue 
flutter? Will it tarnish the 
reputation of the Royals (dammit 
Harry)? Will Boris Johnson finally 
find his dic...tatorship as plentiful 
as his mouth? All great questions.
 Now, I could be scientific 
about this, as per the rules and 
regulations of the Royal Society 
dictate, however I would rather 
not. There is this whole hypocrisy 
that rules the so-called “society” 
and I’m tired of faking a British 
accent for this article already. So, 
instead I’m going to toss some 
tea overboard a cargo ship at 
Rotterdam’s harbour and discuss 

the finer points of the things we 
won’t miss about the British.
 Numero uno: their bad 
teeth, allegedly. Me, never been 
much of a dentist, so I cannot 
vouch for this “bad teeth” 
theorem, but I can refer to some 
falsified data. As Gramathon 
Donka discusses in his recently 
published (fake) article, the 
Brits have exquisite rears but the 
constant battering of saltwater 
has over time seeped through 
the enamel layer protecting their 
teeth, leading to rot (not rut) 
taking hold of their smiles. 
 This has also led to much 
mockery, however it is by far the 
least annoying part of the British 
since it actually requires some 
intimate physical contact (and 
who’d ever want that *pshh*). 
Which leads us to nuisance 
numéro deux: their constant 
whining, like…dogs left alone at 
home calling for attention from 
their masters that they so wish 
would lick their balls for them. 
Like what the fu…Anyway, onto 
number three: their unrealistic 
timetables.
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 Brexit with all its delays 
and political manoeuvrings more 
elaborate than Boris Johnson’s zip-
line career, changed allegiances 
and the like, was originally 
spoken as a brief affair. In & out, 
like a drive-thru. Unfortunately, 
the EU was out of restrictions of 
movement so they had to wait till 
they could make some new ones. 
This led to more delays, more 
political douchebaggery and 
arguments over who gets to buy 
what. It was like shopping with 
grandma. Yet, even when calm 
heads and restrained voices tried 
to speak out and say: “Hey, that’s 
impossible”, they didn’t listen. So, 
where am I getting with this…I 
don’t know that was just a rant.

 

 So, onto number four. If 
I had to say one thing that has 
ruled the past four years, I would 
say inaction. Nothing has been 
accomplished and everything 
that we once achieved has begun 
to disintegrate in the years of 
political ineptitude. The world 
is in flames and the age that I 
grew up in has started to wither 
and die. Pretty soon there will be 
nothing left of this world, nothing 
for our children to inherit. Let us 
be honest…Brexit and the British 
with all their problems are only an 
obstacle that must be crossed so 
we can focus on the true problems 
at hand. So, all those questions: 
who cares? I know I don’t, but 
that is mainly because I can’t 
remember them.
 Visa Lukinmaa 2020
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Sivuaineet ovat välttämätön osa opiskelua, sekä suositeltavaa tulevaisuutta 
ajatellen. Tähän osioon olemme siis koittaneet metsästään muutamia ideoita 
sivuaineista, jotka ovat verbalaisille suositeltavia tai muuten vain aikaa 
kuluttavia tai noppia tienaavia. Ollaan kumminkin tosissaan, enemmän 
niitä sivuaineita käydään Kelan kuin tulevaisuuden tähden. Kumminkin, 
katsokaamme sivuaineita, joita aineiden aktiiviset opiskelijat ovat kehdanneet 
suositella.

 Aloittaakseni tämän esittelyn, kerron teille lyhyesti Yleisen Kielitieteen 
opiskelusta kieltenopiskelijana. Opiskelin ainetta 60+ op:tä, ja sain siitä itselleni 
kokonaisen sivuaineen kandintutkintooni. Olen siis jo alan ammattilainen 
ylitse itse Santeri Suuren. Mutta, miten minä saisin teidät opiskelemaan ainetta?
 Noh, sanoisin, että suurin syy opiskella yleistä kielitiedettä on 
sen tarjoama koulutus yleiseen kielenopiskeluun. Olen huomannut, että 
kielten tarkastelu ja opiskelu on muuttunut helpommaksi nyt, kun tunnen 
terminologian, sekä erilliset muodot mitä kielissä voi esiintyä; olivat nämä 
sitten substantiiveja, verbejä tai morfeemien hiukkasia. 
 Toinen syy on sen helppo aikataulutus, ainakin englantilaisen filologian 
kurssiaikatauluun. En koskaan kandivuosinani löytänyt itseäni tilanteesta, 
josta pari viikkoa kirjastossa ja läppärin edessä ei pelastanut. Lisäksi Santeri 
Suuri on erittäin lempeä hallitsija ja antaa mahdollisuuksia suorittaa itsenäistä 
opiskelua suorastaan vallankaappaukseen saakka. Miten luulet, että sain 
kandintutkintoni? Kaappasin sen ovelalla kielelläni saatuani pakanalliset 
voimat fonetiikan kurssilta.
 Viimeiseksi, sanoisin yleisen kielitieteen olevan loistava 
“yhdyskäytävälääke” (thanks google!), jos haluat siirtyä opiskelemaan ruotsin 
kieltä, kuten seuraava artikkeli osoittaa.

Visa Lukinmaa 2020

Sivuaine - uhka vai mahdollisuus
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Miksi valita sivuaineekseen ruotsin kieli? Ruotsin kieli on hyvä vaihtoehto, 
mikäli olet opeopiskelija; kaksi kieltä opetettavina aineina on lähes voittamaton 
kombo, jolla tuskin jää työttömäksi. Tarjolla on hyvä valikoima pedagogille 
sopivia valinnaisia ruotsin kursseja.

 Sinulle, joka taas et tähtää opettajaksi, on tarjolla kursseja tulkkauksesta, 
kääntämisestä ja yritysviestinnästä. Lisäksi heille, joita kiinnostaa kielitiede 
yleisemmin, on tarjolla esimerkiksi sellaisia kursseja kuin Stilistik ja 
Sociolingvistik. Vaikka kurssitarjonta on hyvin pedagogiapainotteinen, 
muutakin löytyy!

 Perusopintojen ensimmäisillä kursseilla harjoitellaan kirjallista 
tuottamista sekä suullista ilmaisua. Esimerkiksi kurssilla Svensk fonetik med 
uttal tutustutaan ruotsin kielen fonetiikkaan ja lausumiseen harjoitusten 
avulla. Tämä kurssi on ollut monen suosikki, ja se on koettu erittäin 
hyödylliseksi. Ääntämisen lisäksi opiskellaan myös perinpohjaisesti kielioppia 
sekä tutustutaan ruotsalaiseen kulttuuriin ja kielihistoriaan.

 Aineopinnoissa on mahdollista räätälöidä itseä kiinnostava paketti 
kursseja pakollisten kurssien kaveriksi. Useat kurssit ovat suoritettavissa 
itsenäisesti kirjatentein, essein tai muilla tavoin. Opettajat ovat sähköpostin 
päässä, ja itselle sopiva suoritustapa varmasti järjestyy. 

 Mutta mikäli yksi kieli riittää ja koneet ovat enemmän sinun 
juttusi, lukaise seuraava sivuainesuositus!

Saga Jarva 2020

Ruotsin kuninkaallinen kielivalta



30

 
Piileekö sisälläsi halu parantaa maailmaa bitti kerrallaan? Oletko kiinnostunut 
työllistymisestä alalle, jolla työt eivät lopu ja palkka on edes parempi kuin 
kaupan kassalla? Oletko humanisti, joka kaipaa validaatiota tekniikan 
opiskelijoilta? Haluatko onnistumisen kokemuksia? Jos vastasit edes yhteen 
kysymykseen “kyllä”, tietotekniikka voi olla sinun juttusi! Vaikka Java olisi 
sinulle aikaisemmin tuttu vain kahvikupissa, tarjoaa tietotekniikan sivuaine 
uusia elämyksiä, tietoa ja taitoja, joita et muualta saa!
 Tietotekniikan sivuaine on Oulussa täysin vapaa, eli kursseille voi 
ilmoittautua kuka vain yliopiston opiskelija. Kokonaisuuteen kuuluu kolme 
pakollista kurssia: Ohjelmoinnin alkeet, Tekoälyn perusteet ja Johdatus 
tietokonejärjestelmiin. Nämä kurssit on hyvä käydä tässä järjestyksessä. 
Muita kursseja voi valita aivan vapaasti niin, että kerryttää itselleen 25 tai 
60 op sivuaineen. Voit opiskella mm. Ohjelmistotuotantoa, kuvankäsittelyä, 
internetin perusteita tai, kuten allekirjoittanut, käyttöliittymäsuunnittelua, 
jossa etenkin enkun opiskelijat ovat varsin päteviä (Jonnet ei muista Jennin 
information designia).
 Koodaaminen ja ohjelmointi saattavat kuulostaa etukäteen hurjan 
pelottavilta, mutta pelko pois! Kurssien tehtävien avulla koodia pelkääväkin 
yksilö voi opiskella tasaisella tahdilla itsestään velhon. Tai ainakin saa sujuvasti 
Miinaharavan pyörimään. Työelämässä on niin kova pula koodareista, että 
ihan peruskurssit käynyt tietotekniikan sivuaineopiskelijakin voi jo heittää 
verkkoa vesille. 

Joonas Uusitalo 2020

----
Toim. huom. 
ARRHGGHHGHRRHGHGHGHR!!!!!

Jos taas ohjelmointi herättää sinussa(kin) vain sulaa raivoa, suosittelemme 
siirtymään eteenpäin. Sopisiko viestintä paremmin sinulle?
----

Pyyttoni pilkottaa tietokoneessa: kuinka
tietotekniikka parantaa sinunkin elämääsi
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Viestintä on taitolaji
 
Sivuaineita miettiessäni ja yliopiston sivuja päättömästi selaillessani tajusin 
yhtäkkiä, että paljon järkevämpää olisi miettiä ensin omia vahvuuksiani ja 
sitten vasta selailla sivuainetarjontaa. Seuraavaksi mietin sitä, että mikä itseäni 
kiinnostaa. Näiden erittäin syvällisten kahvin siivittämien pohdintojen jälkeen 
tulin siihen tulokseen, että viestinnän sivuaine voisi olla minulle oikea valinta. 
Aloitin sivuaineen syksyllä 2017 kurssilla Johdatus viestintään. Opintoja on 
yhteensä 30 nopan verran, opiskelija valitsee näistä 25 nopan edestä kursseja. 
Tai sitten ottaa kaikki kurssit, jos kiinnostus riittää!
 Opinnot ovat hyvin teoriapainotteisia ja luennot ovat juurikin sitä mitä 
nimi lupaa, luentoja. Erkki Karvonen on viestinnän rautainen ammattilainen; 
hän ohjaa opiskelijan viestinnän historian, tutkimuksen ja viestinnässä 
tapahtuneiden muutosten läpi. Kurssilla Joukkoviestinnän etiikka ja viestinnän 
lainsäädäntö käytiin läpi (vähemmän yllättäen) viestinnän etiikkaa ja 
lainsäädäntöä. Tämän kurssin meille piti eräs Oulun ammattikorkeakoulun 
opettaja, joka oli mukana muun muassa Julkisen sanan neuvoston (JSN) 
toiminnassa. Nämä tiedot ovat toki muutaman vuoden ja oman muistini 
varassa, joten pidätän oikeuden olla väärässä. :---D
 Kurssit suoritettiin pääosin tenttimällä ja tentteihin sai yleensä ottaa 
“lunttilapun” eli A4 kokoisen paperin, johon sai kerätä luennoilla käytyjä 
asioita. Vinkki vitonen: kannattaa samalla kun luennoilla käydään asioita läpi 
kirjoittaa luentomuistiinpanoja: oppii samalla ja tekee elämän itselleen paljon 
helpommaksi. Ennen tenttiä vaan lukee luentomuistiinpanot uudestaan, 
tiivistää tärkeimmät asiat ja tulostaa paperin, lunttilappu on siinä. (Y) 
Harmillista viestinnän sivuaineessa on kuitenkin se, että siihen voi hakea 
vasta vuonna 2021 seuraavan kerran. Voin kuitenkin suositella sivuainetta 
lämpimästi asiasta kiinnostuneille ja faktahan on se, että viestintää tarvitaan 
joka alalla. 

Jonna Kurikkala 2020
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Oletko sinä tulevaisuuden Mama/Daddy Gylders?
 (=lyhyt opas kauppatieteistä sivuaineena)

Kiinnostaako opiskella sivuaineena jotain, joka on hyödyllistä kaikilla aloilla 
tulevaisuuden suunnitelmista riippumatta? Kauppatieteiden opiskelu on 
hyvä valinta! Jos esimerkiksi aineenopettajaksi ryhtyminen ei kiinnosta, 
kauppatieteistä voi saada myös kokonaisvaltaisen, pidemmän (60 op) 
sivuaineen.

First things first- perusopinnot
 Kauppatietieteiden perusopinnot ovat laajuudeltaan 25 op, eli 
suoritettavaa on viisi kurssia. Ilmoittautuminen tapahtuu Pohjois-Pohjanmaan 
kesäyliopiston kautta, ja Oulun yliopiston perustutkinto-opiskelijoille (meille 
kaikille), opinnot eivät maksa mitään. Kesäyliopiston kautta sinun on myös 
ilmoittauduttava avoimen yliopiston opiskelijaksi, jotta suorituksesi saadaan 
kirjattua WebOodiin. 
 Opetus tapahtuu yliopistolla, ja kaikki kurssit toteutetaan iltaluentoina. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että saat varautua istumaan isoissa 
luentosaleissa viidestä kahdeksaan, varsinkin alkuviikosta. Toisaalta tämä 
tarkoittaa, että päiväsi ovat useammin vapaita. Luennot eivät myöskään ole 
pakollisia (joskin niistä on joillain kursseilla todella paljon hyötyä). Jos haluat 
edistää opintoja kesän aikana, voi joitain kursseja suorittaa myös kesällä, joka 
vähentää käytävien kurssien määrää syksyltä ja keväältä. 
 Perusopinnoissa käydään läpi nimensä mukaisesti perusteita useasta 
osa-alueesta. Kursseissa on nyt eri tarjonta kuin aiemmin, mutta joitain 
esimerkkejä 2019-2020 kursseista ovat Taloustieteen perusteet, Johdon 
laskentatoimi, Markkinoinnin perusteet ja Johtajuus ja organisaatiot. 

Next things next- aineopinnot
 Kun perusopinnot on suoritettu, saat kelpoisuuden kauppatieteiden 
aineopintoihin, joita suoritetaan seitsemän kurssia (35 op). Nämä opinnot 
eivät ole kaikille avoimia, vaan niihin haetaan WebOodissa toukokuussa. 
Aloituspaikkoja on ainoastaan 20 (silloin, kun itse hain, paikkoja taisi jäädä yli 
neljä) ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opinto-oikeus on voimassa 
kaksi vuotta, mutta aineopinnot kannattaa käydä yhden vuoden aikana!
 Toisin kuin perusopinnot, aineopinnot käydään päiväluentoina 
kauppatieteiden pääaineopiskelijoiden kanssa yhdessä. Iso osa kursseista 
opetetaan englanniksi, ja ovatkin osa kauppakorkean kansainvälistä 
kurssitarjontaa. Näillä kursseilla oli myös todella paljon vaihto-oppilaita ja 
heidän kanssaan voi päästä tekemään jopa ryhmätöitä. 



33

 Kuten perusopinnoissa, myös aineopinnoissa on valittavissa kursseja 
jokaiselta viideltä alalta: kansainvälinen liiketoiminnan johtaminen, 
laskentatoimi, markkinointi, rahoitus ja taloustiede. Monella kurssilla tehdään 
ryhmätöitä, joillain kirjoitetaan essee, ja muutama kurssi käydään tenttimällä. 
 That’s it! Itse suoritin toisena opiskeluvuotenani perusopinnot ja nyt 
kolmantena vuonna käyn aineopintoja. Ainakin tähän asti kaikki kurssit ovat 
olleet hyvin suoritettavissa ja ne onnistuvat hyvin sivuaineopiskelijaltakin. 
Jotkin kurssit ovat haastavampia kuin toiset, ja omista vahvuuksista riippuen 
luennoilla kannattaa joillain kursseilla ehdottomasti käydä!
 Lisää tietoa tästä kaikesta löydät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston 
sivulta, WebOodista, ja Oulun yliopiston sivulta. Allekirjoittaneelta saa myös 
kysyä apua! Laita viestiä Facebookissa tai metsästä mut käsiisi kiltikseltä!

Roosa Posti 2020
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Sosiologian perusopinnot, 25 noppaa

Jos mietit sivuaineitasi, ja haluaisit suorittaa jotain yleissivistävää 
ja mielenkiintoista, kannattaa sosiologian perusopintoja harkita. 
Sivuaineena sosiologian perusopinnot sisältää kolme viiden nopan 
kurssia, sekä yhden 10 nopan kurssin. Kursseilla tutustutaan 
sosiologiaan tieteenalana, sen peruskäsitteisiin ja teorioihin sekä 
yhteiskuntatutkimukseen. Osa kursseista mahdollistaa myös omaan 
alaan tai omiin kiinnostuksen kohteisiin suuntautumisen tenteissä 
tai seminaaritöissä. Sosiologian perusopinnot voi suorittaa avoimen 
yliopiston kautta maksuttomasti Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston 
järjestämänä. Kurssit järjestetään kesäisin, joten jos suunnitelmasi ovat 
vielä avoinna sekä rento kesä opiskelujen parissa houkuttaa, kannattaa 
tarttua tuumasta toimeen. Kursseille ilmoittautuminen on sitovaa ja 
se on tehtävä viimeistään huhtikuun lopussa, tarkempaa tietoa koko 
sosiologian opinnoista löytyy kesäyliopiston sivuilta.
 Oma kokemukseni sosiologian perusopinnoista on positiivinen. 
Viime kesä saapui yllättäen ja päätin viettää sen opiskelujen parissa. 
Kurssien sisältö on kiinnostavaa ja hyödyllistä, ja opittuja tietoja pystyy 
hyödyntämään yllättävän paljon. Kesällä opiskelukaan ei ole niin 
turhauttavaa, jos vain säät suosivat! Erityistä plussaa toivat tenttien ja 
deadlinejen sijoittuminen niin, että kesään mahtui noin kuukauden 
mittainen loma. Voin omasta puolestani sanoa, etteivät kurssit olleet 
haastavimmasta päästä, eli tästä opintokokonaisuudesta saa napattua 
helpot nopat! Toisin sanoen kesä ei mennyt stressatessa vaan opiskelu 
toi mukavaa rytmiä siihen. Myös Kela tukee kesänopintoja, kannattaa 
selvitellä tietenkin tilanne tukikuukausien kanssa. Suosittelen 
lämpimästi sosiologian perusopintoja, kesää Durkheimin, Bordieun ja 
kumppaneiden kanssa!

Hanna-Maija Nikula 2020

Sosiopaatista sosiologiksi
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Jos haluat muistella vanhoja...

Historian perusopinnot koostuvat yleissivistävistä kursseista, joilla 
käydään läpi maailman historiaa korkeakulttuureista aina uusimpaan 
aikaan saakka. Lisäksi perusopintovaiheessa käydään tieteelliseen tut-
kimukseen valmistavia kursseja, joilla harjoitellaan tieteellistä lukemista 
ja kirjoittamista. Historian sivuaineopiskelijat kirjoittavat aineopinto-
vaiheessa proseminaarityön, joka vastaa kandidaatintutkielmaa. Ky-
seessä on siis opinnäyte, jonka saa tehdä itseään kiinnostavasta aiheesta. 
 Itselläni oli historian sivuaineeksi ottaessani ajatus, että kävisin 
maisterivaiheessa sivuaineena myös museologian, sillä opiskeluiden 
alkuvaiheessa haaveilin, että tähtään töihin taide- tai muuhun museoon; 
siinä työssä olisin voinut hyödyntää niin kieliopintojani kuin historian-
tuntemusta. Haaveet kuitenkin vaihtuivat myöhemmin ja historiasta tu-
likin pääaineeni.
 Aineopintovaiheessa opintojaan on mahdollista räätälöidä omien 
kiinnostuksenkohteiden mukaan; monet kurssit suoritetaan itsenäisesti 
esseillä tai kirjatenteillä, ja esimerkiksi tentittävät kirjat saa valita listasta 
sen mukaan, mikä itseä kiinnostaa. Mikäli perusopintovaiheessa tyl-
sistyttää käydä asioita läpi aikojen alusta asti, siitä ei aineopintovaiheessa 
tarvitse enää kärsiä.
 Historian sivuaineopinto-oikeutta varten tulee käydä sivuaineko-
keessa, jota varten luetaan erikseen ilmoitettava materiaali. Sivuainekoe 
järjestetään yleensä toukokuun alussa, eikä siihen tarvitse erikseen il-
moittautua. Sisään otetaan joka vuosi 20 opiskelijaa.

Saga Jarva 2020
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Katsaus Giellagaksen sivuainetarjontaan

Tiedätkös mikä on Giellagas -instituutti? Entä mietitkö uusia sivuaineita 
tai uusien kielien oppimista? Jatkahan lukemista. Giellagas -instituutti on 
tutkimus- ja opetusyksikkö, joka vastaa saamelaisen kulttuurin ja saamen 
kielten opetuksesta ja tutkimuksesta Oulun yliopistossa. Giellagaksen 
pääaineita ovat saamelainen kulttuuri, pohjoissaame, inarinsaame sekä 
syksystä 2020 alkaen myös koltansaame. Nämä ovat myös potentiaalisia 
sivuaineita vaikkapa verbalaisille. Mutta miksi ottaisin saamen kieliä 
tai saamelaista kulttuuria sivuaineeksi? Millaista on opiskelu? Tarviiko 
osata saamen kieliä entuudestaan? Miten työllistyminen?
 Ensin kuitenkin lyhyesti hieman taustaa. Saamen kieliä on 
useita ja kielten puhujia löytyy myös Suomen rajojen ulkopuolelta, niin 
Ruotsista, Norjasta kuin Venäjältäkin. Pohjoissaame on kieliryhmistä 
puhujamäärältään suurin. Lisäksi kieltä käytetään myös Norjassa 
ja Ruotsissa, minkä ansiosta pohjoissaamella pärjää aika laajalla 
alueella Saamenmaata. Pohjoissaamen osaaminen aukaiseekin 
työmahdollisuuksia Norjan ja Ruotsin puolella. 
 Inarinsaame ja Koltansaame sen sijaan ovat puhujamäärältään 
pienempiä kuin pohjoissaame. Kieliin saattaa törmätä about Inarijärven 
ja Sevettijärven alueilla. Rajatumpi maantieteellinen puhuja-alue ja 
kielten käyttäjien määrä ei kuitenkaan tarkoita yhtään sen huonompia 
työllisyysmahdollisuuksia. Kielten osaajat suorastaan revitään 
työelämään – osa jo ennen valmistumista.
 Saamelaisen kulttuurin opinnot puolestaan eroavat saamen 
kielten opinnoista, sillä pääpaino ei ole enää kielitieteessä. Saamelaisen 
kulttuurin opinnoissa opiskellaan mm. saamelaisten historiaa, taidetta, 
maailmankuvia ja saamelaista nyky-yhteiskuntaa ja siihen vaikuttavia 
ilmiöitä. Ote onkin aika holistinen ja jo perusopinnoissa saa hyvän 
yleiskuvan saamelaisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ja niiden 
laajemmasta kontekstista. Itselle saamelaisen kulttuurin opinnot olivat 
eräänlainen sukellus itselleni ennen täysin tuntemattomaan maailmaan. 

Kerta Giekun päälle 
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 Jos tutkinnossasi riittää tilaa, niin suosittelen vaikka ihan vain 
kokeilemaan pelkästään Johdatus saamelaiseen kulttuuriin -kurssia 
(5 op). Jo siitä saa aika hyvän infopommituksen itselleen. Ja jos touhu 
kiinnostaakin enemmän, niin siitä vain lisää kursseja tulille! Mielestäni 
tällaiseen mahdollisuuteen kannattaa tarttua, sillä Oulun yliopisto on 
ainoa yliopisto Suomessa, joka tarjoaa saamen kielten ja saamelaisen 
kulttuurin opetusta näinkin laajalla mittakaavalla.
 Sitten hieman pätemistä: kieltä ja kulttuuria ei kuitenkaan 
kannata ajatella toisistaan irrallisina osina, vaan ennemminkin toisiaan 
täydentävinä palapelin palasina. Kulttuuria ei voi täysin ymmärtää 
ilman osaamatta kieltä ja toisin päin. Monet kulttuuriset ilmiöt liittyvät 
kieleen ja monien kielellisten piirteiden taustalla lymyilee kulttuuri. 
Oma suositukseni onkin ottaa sivuaineeksi molempia: saamelaista 
kulttuuria ja jotain saamen kieltä – tämä todennäköisesti tehostaa myös 
työllistymistäsi.
 Niin, oliko ne Giellagaksen sivuaineet sitten kaikille vapaita vai ei? 
Aika pitkälti joo. Saamelainen kulttuuri on kaikille avoin eikä edellytä 
mitään valintakokeita. Pohjoissaamessa on kaksi linjaa: yksi äidinkielisille 
- tai äidinkielentasoisille - ja yksi niille, joilla ei aikaisempaa kielitaitoa 
ole. 25 op pystyy opiskelemaan pohjoissaamea ihan vapaasti, jonka 
jälkeen pitää suorittaa valintakoe, mikäli aikoo opiskelua jatkaa vielä 
pitkänä sivuaineena. Inarinsaame puolestaan on avoin kaikille ja opetus 
tapahtuu verkossa. Koltansaamen opiskelu vaatii kielen aikaisempaa 
osaamista ja sivuaineesta kiinnostuneiden on suoritettava lähtötasokoe 
hyväksytysti.
 Lopuksi pieni vinkki: jos päädyt ottamaan Giellagaksen 
sivuaineita tutkintoosi, niin liityppä kuule samalla myös Giekuun 
kannatusjäseneksi. Giekun tapahtumissa pääset käyttämään saamen 
kieliä juttelemalla rennosti toisten saamen kieliä osaavien kanssa ja näin 
edistämään kielen osaamistasi. Paremminhan sitä oppii, kun pääsee 
käyttämään kieltä myös vapaa-ajalla. :)

Janne Mustonen 2020,
saamelaisen kulttuurin maisterivaiheen opiskelija
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 ”Fuksiballeroita!” on ehkä 
ensimmäinen lentävä lause, jonka 
muistan fuksisyksyltä. Kun alkaa 
hieman syvemmin miettimään, 
voisi sanoa koko syksyn olevan yksi 
iso Vietnam flashback ilman sitä 
PTSD:tä, minkä siitä yleensä saa. 
Toisin sanoen, fuksisyksy oli ehkä 
paras tapa aloittaa opinnot! Niin 
paljon uusia ihmisiä, joita kiinnostaa 
edes jollain tapaa se sama asia, 
jonka vuoksi itse tulin opiskelemaan 
yliopistoon. Niitä uusia ihmisiä 
kuitenkin löytyi myös muualta kuin 
luennoilta; opiskelijabileistä. 
 Ennen yliopistoon tuloa en 
ollut mikään maailman aktiivisin 
bilehiiri, mutta jokin sisällä muuttui 
yliopiston alettua ja nyt tuntuu jo 
pahalta, jos jotkin bileet jää välistä 
(köh köh, Viherbileet :c). Syksyllä, 
kun ei ollut vielä haalareita tuntui 
hieman alastomalta, kun ympärillä 
oli niin monenlaisia haalareita, eikä 
vielä edes osannut tunnistaa kuka 
oli miltäkin alalta. Nyt löytyy omat 
haalarit ja olenkin Verban hallituk-
sen yksi tapahtumavastaavista. Eli 
jotain hyvää on bileistä täytynyt 
jäädä mieleen, kun niitä muille tah-
don järjestää.
 Vaikka bileet ja niistä 
kertyneet kaverit ovatkin päällim-
mäisenä syksyltä mielessä, on pakko 
antaa hieman kunniaa myös kurs-
seille. Näin muutaman kuukauden 
opiskelun jälkeen voin sanoa, että 
olen tullut oikealle alalle.

Ensimmäiseksi, jokaisesta kurssista 
jäi jotain mieleen! Varsinkin niiltä 
luennoilta, joille mentiin bileiden 
jälkeisenä aamuna. Toiseksi, huo-
masin loman toisella viikolla toivo-
vani, että pääsisin jo opiskelemaan. 
Sitä ei koskaan tapahtunut lukion 
loman aikana. Silloin vain toivoi 
sen jatkuvan vielä ainakin viikon. 
En osannut odottaa sitä rauhan ja 
autuuden määrää, kun sain loman 
jälkeen ensimmäisen tieteellisen 
kieleen liittyvän artikkelin pieniin 
fuksikätösiini. Ehkä se on vain sitä 
fuksimotivaatiota, who knows. 
Mutta oli mitä oli, hullu mikä hullu, 
kohta mä kuitenkin narisen, kun 
kurssityömäärä tappaa.

Bileitä varten opiskellen,
aktiivihullu fuksi
Arsi Paananen 2020

Bileiden hulinaa ja opinnoista narinaa
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Työnhaku. Tuo pakollinen paha. Töitä hakiessa etenkin opiskelijat ja 
vastavalmistuneet tulevat todennäköisesti törmäämään useaan hylsyyn, ja 
toimitus sattui eräänä iltapäivänä jutulle erään anonyymiksi jäävän töitä 
hakevan kääntäjän kanssa. Hän oli kohdannut useanlaisia, jopa luovia, 
hylkääviä päätöksiä, ja jakoi niistä parhaat meille. 

Perinteisin hylsy kuuluu seuraavasti:
”Tällä kertaa valintamme ei kohdistunut sinuun.”

Tästä yleisin variaatio on:
”Valitettavasti et tällä kertaa tullut valituksi jatkoon.”

Hylkäävää päätöstä on hankala antaa, ja se kuulostaa helposti tökeröltä. 
Esimerkiksi näissä seuraavissa on anonyymin töitä hakevan kääntäjän mielestä 
hieman kitkerä sävy, vaikka se tuskin on tarkoituksellista: 
”Valitettavasti tällä kertaa emme jatka hakuprosessia kanssasi.”
”Emme valitettavasti voi tällä hetkellä tarjota sinulle paikkaa
tiimistämme”

Anonyymin töitä hakevan kääntäjän mielestä kaiken huippu oli kuitenkin ollut:
”Valitettavasti emme tapaa sinun kanssasi tämän haun tiimoilta tällä kertaa.”
 (“KUIN TÖRKEÄ!” - terveisin anonyymi töitä hakeva kääntäjä)

Mutta tunnelin päässä on valoa; tämäkin kohtaamamme anonyymi töitä hakeva 
kääntäjä oli toki saanut useita kutsuja työhaastatteluihin, ja odottaa myös 
paraikaa vastausta eräästä lupaavasta paikasta. Kävi miten kävi, toivotamme 
onnea anonyymille töitä hakevalle kääntäjälle, ja tietenkin kaikille töistä 
haaveileville!

Saga Jarva 2020

Monellako eri tavalla voi saada 
kieltävän työhakemusvastauksen?
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Elokuvateatteri Star!!
Kilpailua tukkee Oulun oma Tähti,

Nyt on paha…

Merkkien määrä on tippumassa vaarallista vauhtia ja me typerykset 
hallituksessa alamme olleet tottuneita omaan kalloomme. 
Tarvitsemme ideoita, uusia kalloja (vaikka Hamletista) sekä pyhiä tulia  
Saksanmaalta. Joten, ottakaa inspiraatiota tästä seuraavasta tekstistä ja 
suunnitelkaa joitain (moderaattisen) hauskoja haalarimerkkejä, joilla 
koristella opiskelijakalsareitamme. Lisäohjeet seuraavalla sivulla.

     
Olipa kerran Petteri...

 Petteri oli karhu (koska porot on nössöjä) ja Joulupukin sijasta 
hän kantoi uupunutta opiskelijaa selässään poikkareiden aikaan. Tämä 
opiskelija asui erittäin hyvin kaukana baarista ja oli kysynyt kyytiä 
Petteriltä jallupulloa vastaan. Petteri oli tietenkin ottanut jallupullon ykkösellä 
ja nyt taaperteli läpi Merikosken, opiskelija selässään, laulaen saksalaisia 
juomalauluja.
 He saapuivat taskuun, jossa he tapasivat toisen opiskelijan. 
”Hei, tule kyytii!” huusi Petterin kyydissä oleva opiskelija.
”Ei pyge, rahet loppu”, vastasi toinen opiskelija surullisesti.
 Petterin selässä istuva opiskelija vaihtoi asentoaan ja taputti 
elukkaansa. ”E-he-hei sitä mittää”, hän kaikosi, ”aina sitä karhua saa.”

Haalarimerkkikilpailu



Paras ehdotus valitaan Verba ry:n Instagramin 
tarinassa äänestyksellä. Voittajaehdotuksen antajalle 

on luvassa palkinto: kaksi leffalippua ja tietysti 
suunnittelemansa merkin saa itselleen ilmaiseksi!

Lähetä ideasi osoitteeseen:
verba-hallitus@lists.oulu.fi 

sunnuntaihin 8.3. klo 14 mennessä.

Merkkihahmotelman voi taiteilla 
niin käsin kuin sähköisestikin. 

Hyviä ohjeita merkin toteuttamiseen  
löydät mm. osoitteesta merkillinen.fi, 

mutta tässä tärkeimmät:
pyöreä tai nelikulmainen merkki on helpoin ommeltava, 

ja jottei merkistä tule liian paksu, 
siinä ei kannata olla liikaa yksityiskohtia ja värejä. 

Usein pätee kultainen sääntö: 
yksinkertainen on kaunista!

Osallistuessasi teoksellasi kisaan luovutat Verba ry:lle oikeuden 
sen käyttöön haalarimerkkimyynnissä. Kisaan voi osallistua kuka 
vain, kunhan huomioi sekä maalaisjärjen että hyvän maun rajat 

ja tekijänoikeudet: ketään ei ole tarkoitus loukata haalarimerkillä! 
Osallistujien nimiä ei julkaista äänestysvaiheessa, mutta voittajan nimi 

voidaan julkaista hänen suostumuksensa mukaisesti.




