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Pääkirjoitus

Nu är det dags igen!
Kevät on tullut, kohta on kesä! Monille opiskelijoille varma kevään ja
tulevan kesän merkki on wappu hulinoineen ja menoineen. Tänä vuonna
nuo jäävät välistä, mutta ei anneta sen lannistaa. Itse pyrin välttämään
kaikkien koronaennusteiden tuijottelua, etten turhaan lannistu tai elättele
toiveita. Tämä eristysaika on oivaa aikaa harjoitella päivä kerrallaan
elämistä, ja sehän on ollut välillä yllättävän vaikeaa!
Tylsää ei kuitenkaan ole ehtinyt olemaan. Koulutehtävien lisäksi aikaa
on vienyt tavaroiden konmarittaminen, vanhojen kuvien selailu ja turhien
kuvien poistelu, uusien reseptien kokeilu ja uusien harrastusten
aloittaminen. Tätä kaikkea ja paljon muuta ovat verbalaisetkin tehneet, ja
tässä numerossa kurkkaamme hieman noihin puuhiin lyhkäisten terveisten
muodossa!
Verban palautekyselyssä Reemaan toivottiin muun muassa vapaa-ajan
vinkkejä, reseptejä, huumorihuiskauksia ja opiskeluvinkkejä. Aivan
kaikkia verbalaisten toiveita emme pystyneet tässä Reeman numerossa
toteuttamaan, mutta pyrimme aina kuuntelemaan lukijoitamme. Otamme
aina vastaan juttutoiveita!
Pysykee kotoon ja peskee niit käpälöit! Mukavaa kevättä ja kesää
kaikille verbalaisille ja verbalaismielisille!
Reematiimi 2020
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Puheenjohtajan tervehdys
Kuu kiurusta kesään, puoli kuuta
peipposesta ja niin edelleen.
Itsehän en erottaisi, tallusteleeko
pihalla kottarainen vai
kirjosieppo, mutta kovasti tässä
kesää kohti mennään. Vähän
vaikea se on uskoa, että tällaisessa
tilanteessa, kun maailma on
pysähtynyt, aika jatkaa kulkuaan
ja talvi vaihtuu ensin kevääksi ja
sitten edelleen kesäksi.
Minähän en itse suunnitellut
maailmanlaajuista pandemiaa
keskelle puheenjohtajavuottani.
Kevään pläänit ovat nyt menneet
totaalisen uusiksi. Tämä
poikkeustila on varmasti sotkenut
monen muunkin ajatukset ja
aikomukset, ja opiskelijana itseäni
harmittaa eniten tietenkin wapun
kohtalo. Voi kun vain pääsisi
opiskelijakavereiden kanssa ulos
ryyppäämään ja rellestämään!
Etäopiskelukaan ei oikein ota
sujuakseen. Hankala saada itseään
niskasta kiinni, kun kiinnostus
sisällä kyhjöttämiseen ja
tietokoneen
näyttöön

tuijottamiseen on nollassa, vaikka
stressitasot ovatkin samaan aikaan
jo rikkoneet koko barometrin.
Nooh, ehkä hiljaa hyvä tulee, ja
koulujutut tulevat tehtyä
vähitellen.
No, mitäpäs minä olen tässä
kotoillessa sitten tehnyt? Välillä
olen yrittänyt opiskella, ja tein jo
elämäni ensimmäisen Moodletentin. Olen katsonut Bond-leffoja
Viaplaysta ja Disney-elokuvia
VHS:ltä. Olen innostunut
uudelleen Sims-pelistä. Olen
tehnyt pari kotitreeniä ja yritin
leipoa keksejä, mutta ne paloivat
uunissa. Opettelin käyttämään
moottorisahaa ja veistin sillä
karhun. Suurin osa ajasta kuluu
kuitenkin puhelimella turhaan
selaamiseen ja pelaamiseen.
Tästä tekstistä tuli nyt erittäin
negatiivinen, mutta muistetaan
silti, että kaikki määräykset ja
linjaukset ovat vain omaksi
parhaaksemme. Pysytään poissa
ihmisjoukoista, pestään käsiä ja
muistetaan käyttää vilkkua, kun
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käännytään moottoriajoneuvolla.
Ei kukaan näitä sääntöjä
kiusallaan tee, ja niitä
noudattamalla päästään ehkä
nopeammin pois tästä tilanteesta.
Ei muuta kuin kohti
valoisampaa ja terveempää
tulevaisuutta!
Koto-terkuin,

Jonna Latva-Kyyny 2020
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Kummi-tustarina
Edit: Korona-pandemiatilanteesta johtuen oheista tervehdystä on modifioitu. Muokkaukset ovat merkitty tekstiin
CAPS LOCK-kursiiveilla, koska kirjoittaja on "kiireinen" (=laiska).

OYY-kummin vapputerveiset!!!

Woop woop! Nyt simat pulloista, serpentiinit kaapista, munkit kattilasta ja lakit
naftaliinista (???), sillä opiskelijavuoden Grande Finale on jälleen käsillä (=PERUTTU)!
Kahden viikon infernaalisen vappukohelluksen (=ERISTÄYTYMISEN) ohessa OYY
iskee silmille vappuisen (ETÄ-)tervehdyksensä! (Lue: Propagandansa).
Humanististen ainejärjestöjen OYY-kumminne (ks. kuva) tahtoo muistuttaa, että
toimistoltamme vihreiden naulakoiden takaa (EI PANDEMIATILANTEEN VUOKSI) saa
apua ja vertaishajoilua opiskelijan kaikkiin tarpeisiin ja huoliin vappurientojen ohessa.
Neuvomme ja koulutamme ainejärjestöjä ilmaiseksi muun muassa edunvalvontaa,
tapahtumia, raha-asioita sekä opiskelijan hyvinvointia koskevissa asioissa (TILANTEEN
NORMALISOIDUTTUA). Mikä vielä tärkeämpää, kuka tahansa OYY:n jäsenistä voi
koska tahansa1 pöllähtää (=EI SAA PÖLLÄHTÄÄ) toimistolle kysymään opintoihin,
opiskelija-asumiseen, ruokailuun, opiskelijaterveydenhoitoon tai mihin tahansa opiskelija
hyvään elämään liittyvässä asiassa. Meiltä löytyy käsienheiluttelija (=PESIJÄ) joka
tarpeeseen: Häirintäyhdyshenkilö päivystää ei-toivottujen vappuheilojen varalta ja
hallituksen töhöt (mukaan lukien allekirjoittanut) ovat olemassa teitä varten myös
simailun (=ETÄTYÖSKENTELYN) ohessa. Tule nykimään haalareista
(=SÄHKÖPOSTISTA) tai osoitteesta help(at)oyy.fi!
Lopuksi vielä pakollinen äidillinen saarna aikuisille ihmisille: Vappuryynäyksen
(=KARANTEENIN) ohessa muistakaa myös välillä juoda vettä (=PESTÄ KÄSIÄ) ja
katsoa vähän kenen pullosta simaa juotte (=VAIN OMASTA PULLOSTA SAA JUODA).
Näin vältetään kutsumattomat maksakirroosit sekä muut akuutit myrkytystilat
(=HENGITYSTIEINFEKTIOT). Lisäksi pidetään kaverista huoli (TURVALLISEN
VÄLIMATKAN PÄÄSTÄ) myös aamuyön pikkutunneilla, ettei kukaan päätyisi ojan
pohjalle (PÄIVYSTYKSEEN), tai ainakaan unohtuisi sinne. Ratkiriemukasta
kärsimyksen karnevaalia toivoen,
Jarkko Impola

Hallituksen 2. varapuheenjohtaja, OYY:n vappukenguru sekä humanististen kiltojen kummi
1 Lue: Arkipäivisin toimiston aukioloaikoina Ma-To

pois lukien lounastauot 11:00-11:30

10:00-14:00,

Summer
Weather cooling down
Light grey clouds on sunny skies
Soothe my allergies
Måndagfeelis
Jag är väldigt trött,
Väntar ivrigt på fredag,
Fem långa dagar.
Fyra dagar senare
Grammatiktentan
Satans jävla svårt, jag är
Glad det är över
Imorgon är det
Äntligen fredag och jag
Går ut och shoppar
Clown
Stand-up comedy
making a fool of myself
on stage, for free drinks
To be continued...
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Guide to Relaxation
What have I been up to?
Well, I found my sleep
schedule to be slightly at odds
with time, so I decided to watch
YouTube a lot. I already
discussed in other articles and
thingies about the myriad of
channels that I use for learning,
but in this I want to discuss
some of the channels that relax
me all the way to sleep.
First up, however, what does
relax me? I have always found
enjoyment in hands on work,
tools, machinery and weapons.
That is why I watch a lot of
smithing channels. Some of the
most relaxing ones are Alec
Steele, which has a funny Brit
fumbling through forging
damascus steel and carving and
all sorts of exciting things;
Torbjörn Åhman, who is a far
more traditional smith and, if
you like the sound of hammers
striking steel, this is the channel
for you; finally, I suggest one of
the myriad of restoration
channels like Rescue & Restore

that are more about
beautification and the process of
repairing old, broken objects.
But I'm not all masculine. I
have a soft side, trust me... ;)
However, my interests really
are in the side of preservation
than creation. Therefore, it
shouldn't come as a surprise
when I tell you that one of my
favourite YouTube channels is
Baumgartner
Restoration,
which is exclusively an art
restoration channel, though
there are some videos about
table construction. If you find it
difficult to sleep, you might
enjoy his ASMR videos, though
I find it far easier to fall asleep
when hearing someone's voice.
Perhaps it is a remnant from
those years that my mom spent
talking me to sleep...
Now that we got the soft side
of me cleaned, time to get nasty.
The channels that really, really
get me asleep, are ones that go
into exquisite detail about some
very nonconsequential, yet
8

keep me up due to their
intriguing subjects of study:
PBS Space Time,
Covert Cabal,
Critical Role,
Primitive Technology,
Practical Engineering and
Kings & Generals.

somewhat intriguing subjects.
Now, I cannot find sleep if I am
interested the least about a
subject. I find myself prop my
upper body up, lean forwards or
walk about, if I find a subject
interesting. Therefore, this final
channel is interesting due to its
mechanical and historical
aspects, but not that interesting
when it comes to the objects
themselves: the channel in
question is Forgotten Weapons,
which examines firearms and
their accessories throughout
human history. They are
especially interesting when
they view a whole family of
firearms and how production
was improved, simplified or
reinnovated during their
lifetime. It really gives you a
perspective of the troubles of
production, setting up a facility
and to just invent new things.
But, most importantly, they
discuss the subject in
excrusiating length that is
perfect for falling asleep. Two,
three videos max! I love it.
Some honorable mentions,
channels that relax me, but also

Awesome stuff, but far too
interesting to fall asleep to.
Sometimes they even make me
think...horrifying.
Visa Lukinmaa 2020
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Tunteiden turbulenssi
Haluan huomauttaa, etten ole
alan ammattilainen
kommentoimaan tällaisia
asioita, vaan perustan tämän
kirjoituksen omiin
kokemuksiini ja
kiinnostukseeni aiheeseen.
Jotkut ihmiset sanovat
olevansa tunteettomia, toisilla
taas tunteet ovat hyvinkin
hallitsevia. Jokaisella meistä
kuitenkin on ilmiö nimeltä
tunteet, pidimme niistä tai emme.
Suomalaiseen kulttuuriin ei tähän
asti ole kuulunut tunteiden
voimakas näyttäminen. Siksi
monella meistä voi olla hankala
suhde omiin tunteisiimme ja
kipukohtiin, joita sisimmästämme
löytyy. Tämän toivon ja uskon
olevan kuitenkin murroksessa,
sillä ainakin omassa kuplassani
tunteista puhuminen on
arkipäivää, eivätkä ihmiset
häpeile enää tunnustaa
haavoittuvuuttaan tai vaikkapa
sitä, että käyvät terapiassa.
Tunteet ohjaavat ja vaikuttavat
tekemisiimme ja etenkin

ihmissuhteisiimme jatkuvasti.
Milloin kyllästymme johonkin,
milloin
pelkäämme
epäonnistuvamme niin, että joku
asia jää kokonaan tekemättä.
Kenties
paritai
ystävyyssuhteemme tuntuvat
jumittuneen samoihin kaavoihin
ja päädymme aina uudestaan ja
uudestaan
samanlaisiin
tilanteisiin. Minä ajattelen näiden
toistuvien tilanteiden olevan
merkki siitä, että meidän pitäisi
kääntää katse sisäänpäin ja
tarkastella, mikä haava meissä
aiheuttaa sellaista käyttäytymistä,
joka puolestaan johtaa näihin
tilanteisiin.
Jokainen
meistä
on
lapsuudessa jäänyt vaille jotain.
Täydellisiä vanhempia tuskin on
olemassa, vaikka kukin tekeekin
parhaansa niillä eväillä, mitä
heille on annettu. Nämä
vaillejäämiset ovat synnyttäneet
meissä haavoja ja ne taas
selviytymismekanismeja, joita
olemme lapsina tarvinneet
selviytyäksemme. Kuka meistä
10

on ollut kiltti, huomaamaton ja
uhrautuvainen ‒ kuka taas tulta
ja tappuraa, vihalla vaikeista
tilanteista selvinnyt. Meidän
lapsuudenaikainen minämme elää
yhä meissä haavoineen ja
selvitysmekanismeineen. Kun
jokin osuu tämän lapsen
haavoihin, meissä laukeaa tutut
reagointitavat, joilla suojelemme
sisäistä lastamme eli itseämme.
Näitä selviytymismekanismeja
kutsutaan tunnelukoiksi.
Omien
tunteiden
ja
tunnelukkojen tiedostaminen,
kohtaaminen ja käsitteleminen
voi olla hyvinkin raskasta, sillä
se vaatii menneisyyden
kohtaamista
ja
oman
keskeneräisyyden tunnustamista.
Silti ainakin itse ajattelen tämän
työn olevan yksi palkitsevimmista
puuhista, mihin olen ryhtynyt.
Tämä työ ei tule tehdyksi
hetkessä, vaan se vaatii pitkän
prosessin
ja
paljon
kärsivällisyyttä. Jotkut tekevät
työtä terapiassa, toiset taas
itsenäisesti esimerkiksi kirjojen,
kirjoittamisen tai meditoinnin
avulla.
Seuraavaksi ajattelin jakaa
muutaman yleismaailmallisen

oivalluksen, joita olen itse välillä
hieman autettuna tehnyt
matkallani tunteiden maailmaan:
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1. Rehellisyys itselle on
kaiken a ja o.
2. Mitä odotamme itseltämme,
sitä odotamme helposti myös
toisilta.
3. Tunteet tulevat ja menevät
niin kuin säätilat, eikä niitä voi
valita. Suhtautumisen sen sijaan
voi valita. Takerrumme ja
vellomme helposti tietynlaisissa
tunnetiloissa. Hyväksymällä
tunnetilat sellaisina kuin ne
ilmenevät voi auttaa meitä
päästämään niistä myös irti.
4. Hylätyksi tulemisen pelko
on yksi ihmisen “juuripeloista”,
ja se vaikuttaa todella monen
pelon ja käytösmallin alla.
5. Rajojen asettaminen on yksi
tärkeimmistä taidoista mitä oppia.
Rajoja tulee oppia asettamaan
paitsi ulospäin, myös itselleen.
6. Jokaisen tulee oppia
kantamaan vastuu omista
tunteistaan. Toisten syyttäminen
loputtomiin omasta olotilasta ei
johda mihinkään, sen sijaan kukin
voi oppia kuuntelemaan ja
kantamaan vastuuta itsestään sekä

Tunne lukkosi ‒ vapaudu
tunteiden vallasta (Kimmo
Takanen),
tunnelukkosi.fi/testi,
Psykopodiaa-podcast (Nina
Lyytinen),
Empatian ja intuition mahtava
voima (Cyndi Dale),
Hyvän mielen vuosi:
tehtäväkirja (Maaretta Tukiainen),
Hidasta elämää -blogit
(hidastaelamaa.fi),
Instagramissa:
@psykologipalveluvalo ja
@psykologi_pauliina

asettamaan rajat sellaisten
ihmisten suhteen, jotka
loukkaavat ja ylittävät rajoja
jatkuvasti.
Nämä oivallukset ovat
auttaneet minua ymmärtämään
itseäni ja muita paremmin, sekä
suhtautumaan
omaan
tunnemaailmaani lempeämmin ja
jämäkämmin.
Tänä aikana, kun olemme
jumissa omissa kodeissamme,
tunteet
voivat
hyökyä
tajuntaamme voimakkaina ja
sekoittaa olotilaamme. Vaikka
tunteiden voimakkuus voi tuntua
pelottavalta, nyt on toisaalta hyvä
tilaisuus katsoa niitä silmästä
silmään. Muista olla lempeä ja
myötätuntoinen itseäsi kohtaan
tänä aikana ‒ ei ole helppoa
sopeutua täysin uudenlaiseen
tilanteeseen. Kaikki tunteesi ovat
ok, sinulla on lupa olla peloissasi
tai ahdistunut, nyt ja aina
muulloinkin. Lopuksi jaan vielä
muutaman lähteen, joista olen
saanut eväitä omiin tunteisiini
tutustumiseen.

Miia Aho 2020
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Literature
Course in literature
I can feel my brain rotting
Talking about books
This is way too deep
I need to reset my brain
with a nice long nap
…and now in Finnish
Kielitiede on
Hyvin mielenkiintoista
Aivojumppaani
Vielä mun täytyy
Jaksaa myös opiskella
Ja tehdä kandi.
Love?
Jag är förälskad
i nån som är rätt tokig
men, så är jag med
Eri Lassila
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Viiniamatöörin päiväkirjat
Eräänä kauniina – melkein
lumisena – tammikuun päivänä
herran vuonna 2020 tuumasimme
ystäviemme kesken, että saati
kaupan, taikka Alkon viinit ja
muut väkijuomat eivät ole
opiskelijan
kukkarolle
tarkoitettuja. Siksi päätimmekin
yhteistuumin alkaa itse
valmistamaan näitä herkullisia
janojuomia. Itsehän voi valmistaa
kaikkea kotikaljasta väkevään
punaviiniin, kunhan tislaamisen
jättää panimoille. Tietenkin
opiskelijan
näkökulmasta
katsottuna paras on tehdä
mahdollisimman vahvaa ja siksi
päädyimmekin juuri viiniin. Tämä
tietenkin on helpommin sanottu
kuin tehty, sillä raaka-aineita
tarvitaan paljon ja valmistusaika
on pitkä.

Koko projekti alkoi ensin
päättämällä valmistettavan viinin
maku ja raaka-aine. Aloittelijoille
helpoin vaihtoehto on tietenkin joku
viini missä maun tuottavia aineksia
ei ole kuin yksi tai kaksi.
Omenaviini se siis on. Simppeliä
eikö vain? Ei. Matka juoman äärelle
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alkaa kauppareissulla lähimpään
markettiin, josta löytyisi kaikki
tarvittava varuste ja raaka-aine. Ihan
joka kaupasta ei näitä löydä, ja
meidän tuurillamme Tokmannilta
kaikki sellainen on sillä hetkellä
loppu. On lähdettävä kauemmas.
Linnanmaan Prisma kutsuu.
Ostoslista on pitkä: Kiloittain
sokeria, hiivaa, käymisastioita,
viinilappo (kumiletkun ja pillin
yhdistelmä, joka on muuten aivan
pe*seestä pestä), vesilukkoja, tyhjiä
viinipulloja, korkkeja, korkkien
sinettejä,
korkituslaite,
alkoholimittari, ominaispainomittari,
lämpömittari, desinfiointiaine,
käymispussi, käymisen pysäyttäjä,
kirkaste, gelatiini tai vastaava,
hiivaravinne ja tietenkin omenat.
Halvalla ei ensimmäisellä kerralla
pääse sillä hintaa muodostuu tälle
kaikelle toistasataa euroa. Hintaa ei
toki kannata laskea näin, sillä raakaaineiden hinta on varsin alhainen,
kun katsotaan valmiin juoman
litrahintaa. Selvä homma. Kaikki
tarvittava mukaan kauppakasseihin,
saavit pulkkaan ja kotia kohti.
Ensimmäinen ja tärkein askel

viinin tai minkä tahansa juoman
valmistuksessa on kaiken
desinfiointi. Se on kaikki kaikessa.
Työvälineet, mukaan lukien itse 25
litran astiat ja tyhjät pullot pestään
ja upotetaan desinfiointiaineessa,
minkä jälkeen ne vielä huuhdellaan.
Sen jälkeen alkaa ehkäpä
pitkästyttävin
viisi
tuntia
elämässämme. Kahdeksan kiloa
omenoita kuoritaan ja pilkotaan,
minkä jälkeen ne laitetaan
mehustumaan käymispussin sisässä
viiteen litraan lähes kiehuvaa vettä.
On tärkeä huomata, että tämä
prosessi kesti viisi tuntia neljältä
henkilöltä. En osaa edes kuvitella
kuinka pitkästyttävää tämä olisi
yksin. Omenat saavat sitten
mehustua noin kolme tuntia (Viinissä
puolet sokerista pitää tulla
käytetyistä marjoista tai hedelmistä,
muuten se luokitellaan kiljuksi.
Lisäksi maku paranee mehustaessa,
siksi tämä vaihe.), minkä jälkeen
alkaa käsittämätön vedellä
leikkiminen ja suoranainen sekoilu.
Keitä vettä, kaada käymisastiaan,
lisää lähes kaikki sokeri, tasapainota
lämpötila kylmällä vedellä siten että
se on noin 35 °C. Lisää vettä, kunnes
astiassa on yhteensä nestettä noin 25
litraa omenapussi mukaan lukien.
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Sekoita pussi hiivaa lasiin
kädenlämpöistä vettä, anna turvota
puoli tuntia ja sekoita sitten mukaan
astiaan. Lisää kaikki tarvittavat
ravinteet ja laita kansi päälle.
Vesilukko kiinni astian kanteen ja
nyt tämä erittäin raskas astia menee
valolta suojattuun ja lämpimään
paikkaan noin 2-3 viikon ajaksi.
Homma hoituu, käymisastia on
kaapissa, onhan pahin nyt takana?
Ehkä.
Kun käyminen hidastuu ja
vesilukko päästää kuplia läpi noin
1–2 kappaletta minuutissa, on
alkoholi–sokeri - suhdanne
todennäköisesti sopiva. Maistoimme
viiniä ja huomasimme sen olevan
tarkoitusperään
sopivaa.
Käymisenpysäyttäjä, gelatiini ja
kirkaste sekaan, voimakas sekoitus
ja viini takaisin pimeään. Nyt tässä
kaiken muun kiireen ja
opiskelijaelämän keskellä on
muistettava sekoittaa viiniä
kahdentoista tunnin välein vajaan
viikon ajan. Onnistuu, kaikki on
kunnossa. Viiniä on sekoitettu nyt
noin neljä päivää. Aika pullottaa se,
eikö? Ei hätäillä.
Nyt pitää vielä suorittaa
koomisin askare mitä olen joutunut
todistamaan. Kuvittele yli 30 kiloa

painava valtava saavi, jonka
kannessa on pieni pikkurillin
mentävä kumilla reunustettu reikä,
ja normaali sopusuhtainen mies.
Tämä mies ottaa kyseisen saavin
käsiinsä peittäen kumireiän
peukalollaan huolellisesti, jotta
sisältö ei roisku joka paikkaan, ja
ravistaa koko saavia voimakkaasti
– kuin se saavi olisi tehnyt jotain
pahaa miehen perheelle. Sekä mies,
että saavi poukkoilevat huoneessa
kuin hattivatit konsanaan. Tämä
siksi, että kaikki hiilidioksidi ja
hiilihapot poistuvat viinistä.
Happojen poistatus suoritettu, nyt
viini saa seistä vielä toisen viikon,
jotta kaikki sakka valuu pohjalle.
Pitää siis vielä odottaa. Viini alkaa
tuoksua jo hermopäätteitä
hivelevältä. Odotettu hetki koittaa.
Nyt on aika lapota viini pariin
otteeseen (kaataa/juoksuttaa neste
sen kumiletkupillin läpi) ja lopulta
pullottaa se. No nyt on jo helppoa
eikö? Ei vieläkään. Pullot on
käytettävä uunissa sanomalehteen
käärittyinä, minkä jälkeen ne saavat
jäähtyä pöydällä. Lappo on taas
kerran desinfioitava, sillä ikinä ei
voi olla liian varovainen. Yhden
henkilön
on
miehitettävä
korkituslaite ja taata pullojen
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sinetöinti korkituksen jälkeen, toinen
henkilö varustaa itsensä lapolla
pullottaen nesteen, sekä lisäksi on
tehtävä vielä korkkien kostutus,
yleisen siisteyden varmistaminen ja
soittolistojen valitseminen nimeltä
mainitsemattomassa
musiikintoistopalvelussa. Noh,
onnistuuhan se. Siirrytäänpä ajassa
eteenpäin 2 tuntia.
Pullot ovat täynnä ja
korkitettuina siistissä rivissä huoneen
kulmassa. Urakka on nyt takana.
Ainoa riski on enää korkkiviat ja jos
muutama pullo päättää ampua
korkkinsa kattoon ja levittää
kallisarvoiset sisältönsä parketille
seuraavan kahden päivän aikana.
Tuuria on, näin ei käy. Verta, hikeä
ja kyyneliä vaatinut juoma on
valmista. Otamme yhden pullon ja
korkkaamme sen. Maku on paljon
aikaisempaa
maistamiskertaa
makeampi. Alkoholia ei tunnu
olevan liikaa, mutta kyllä yli
kahdeksassa prosentissa mennään.
Mietoa viiniä siis. Hyvä, se on
juotavaa. Litrahinnaksi tulee raakaaineiden perusteella alle kaksi euroa.
Mahtavaa. Oliko työmäärän
arvoista?
Kiisteltävää.
Unohdimmeko
jotain?
Myönnettävää. Ennen pullottamista

olisi juoma vielä kerran kannattanut
sekoittaa kunnolla, jotta kaikki
alkoholi ei ole ensimmäisessä
kuudessa pullossa (Hups.), ja että
loput pullot sisältävät muutakin kuin
omenamehua.
Lisäksi
alkoholipitoisuus on jokseenkin
pettymys, sillä käytimme yli 6 kiloa
sokeria, mikä mahdollistaa
alkoholipitoisuuden lähellä 20
prosenttia, vaikka juomamme on
lähempänä kahdeksaa. Missä
ongelma? Hiivassa. Normaali hiiva
kuolee noin 13 prosentin kohdalla.
Teemmekö juotavaa toiste?
Ehdottomasti kyllä. Ensi kerralla
vain käyttöön turbohiiva. (Kyllä, luit
oikein. Turbohiiva. Se on oikeaa
hiivaa, joka pystyy käyttämään
juoman jopa 18 prosenttiin asti.)
Ehkä myös jokin muu kohtalaisen
helppo juoma kuten siideri tai olut.
Hei, wappu lähestyy, olisiko sima
mitään?
Olli Räsänen 2020
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Monsieur et Mad
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ent s’ appelle-t-il
?
Jacques Ouzi.
¿Cómo se escribe «nariz»
en inglés?
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nnt man eine
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rt
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z
o
M
Gruppe Wölfe?
Wolfgang
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Positiivisuuttasaavutuksia
elämään! Verbalaisten
*All comments have been modified for (poor) comedic effect

"Ainakin sairaalassa on avoimia työpaikkoja"
"sain unesta kiinni"
"Maalasin seinät (tihihihihi)"
"Opin kokkaamaan!"
"Siivosin uunin, koska en halunnut kirjoittaa esseetä."
"Vessan seinät KIILTÄÄ!!!"
"Oon saanut neulottua monta paria sukkia joululahjoiksi"
"Gradu lähes valmis. Dishonored ja Deus Ex HR nightmare läpi"
"Kukkia. Kukkia kaikkialla. Parvekkeella ja ikkunalaudalla
puutarhoja."
"NOT DEAD!"
"Deadline, more like get-in-line!"
"Lilasta saa pitsaa!"
"Lakkasin kynnet, tein ruokaa, kävin lenkillä ja panen ryh-eiku
paneudun ryhmätyöhön."
19

Saga berättar lite om… SVENSKA
För dem som inte vet; jag talar rikssvenska. Finlandssvenska kan jag
bara inte. Och det är mycket konstigt eftersom alla mina lärare i skolan har
alltid talat och lärt oss på finlandssvenska. Förstås på sjuan talade jag
också på ett mer finlandssvenskt sätt, men jag minns att redan i gymnasiet
låtade min svenska annorlunda.
Jag har aldrig bott i eller besökt Sverige (Haparanda räknas inte), jag
har inga svenskspråkiga släktingar eller vänner. Men redan när jag var ung,
tittade jag på svenska serier och filmer. I gymnasiet lyssnade jag gärna på
svenskspråkiga låtar. (Jag rekommenderar serien Skärgårdsdoktorn och
Wallander-filmerna!)
På universitetet i kursen Svensk fonetik med uttal valde jag ett grupp
med både finlandssvenska och rikssvenska varianten. Och finlandssvenska
var himla svårt för mig! Uttalandet formas i ett helt annorlunda plats i
munnen, och det kändes fel! Förstås är jag inte perfekt på rikssvenska, jag
är ju inte svensk och mitt modersmål är finska. Jag är ett mischmasch, och
ganska stolt över det.

Musikrekommendationer:
Melissa Horn - Långa nätter (2008)
Lars Winnerbäck - Granit och morän (2016)
Veronica Maggio - Satan i gatan (2011)
Saga Jarva 2020
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Hallituslaisten terkkuja!

Heippa verbalaiset!
Kyllä vaan on jopa tällä
hinkuopiskelijalla tehnyt tiukkaa
keskittyä opiskeluun. Nyt kun
suurin osa luennoista on joko
peruttu tai ilman kuvayhteyttä, on
se helppo vain jäädä rähjäisenä
sängyn pohjalle. Olen kuitenkin
huomannut, että ulkoilu ja kotona
jumppaaminen auttaa sen jälkeen
taas keskittymään opiskeluun.
Aikatauluttamisen ja
suunnitelmallisuuden tärkeys
korostuu ja tuottaa tulosta. Kyllä
tämä tästä!
Lotta Kauppi

Näinä epävarmoina
aikoina olen päässyt keskittymään
tiettyihin asioihin aiempaa
enemmän. Onneksi moni kurssi on
ollut loppuvaiheilla, tai että ne on
voinut suorittaa sähköisesti. Tähän
on pitänyt opetella motivoitumaan
eri tavalla, sillä päivärytmi on
muuttunut huomattavasti
erilaiseksi yliopistolla käymisen
sijaan. Kevään opintojen jälkeen
suurin haaste on löytää tekemistä
kesäksi, koska kesätyöhaku on
muuttunut huomattavasti
tavallisesta.
Kevät on antanut minulle
aikaa keskittyä henkilökohtaisiin
suunnitelmiin, läheisiin ja median
aiheisiin. Olen etenkin huomannut
somessa paljon yhteishenkisyyttä,
ja toivon sen jatkuvan muutenkin
nyt ja tämän poikkeusajan
jälkeenkin. Verbalaisilla nopea
toiminta suunnitelmien muutoksiin
on ollut mallikasta, ja sitä kautta
on näkynyt valmius pysyä
aktiivisena olosuhteista huolimatta.
Hyvää työtä toistaiseksi!
Jere Laitinen

Tervehdys ystävät, toverit!
Oma kevääni ei
varsinaisesti poikkea normaalista
siinä mielessä, että minulla oli
alkujaankin pelkkiä itsenäisiä
kursseja, joten ainoa ero on se, että
joudun kiltahuoneen sijasta
kärsimään motipuutoksesta kotona.
Ihminen on kuitenkin
sopeutuvainen eläin, ja olen varma
että selviämme kaikki tästä kyllä!
Muistakaa olla kilttejä itsellenne
<3
Saga Jarva
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Kiitokset!
Kuten varmaan muistatte, Verba järjesti haalarimerkkikilpailun
ennen tämän kaaoksen alkua. Haluamme kiittää kaikkia, jotka
osallistuivat kilpailuun. Olitpa sitten suunnittelija, tai äänestäjä,
kiitokset panostuksestasi. Tämän lisäksi haluan laittaa esille vielä
viimeisen kerra ne työt, jotka eivät tasaisen kilpailun jälkeen
päätyneet brodeeraukseen.
Without further ado...
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PahkiSpeksi 2020: Samaan aikaan Best
Finlandiassa

Siis hetkinen, missä?

Tätä kysyin itseltäni, kun vuoden 2020 PahkiSpeksi julkaisi uuden
produktionsa nimen. Loppujen lopuksi kävin katsomassa näytelmän
kahteen kertaan, sillä pidin siitä sanoinkuvailemattoman paljon. En tiedä,
oliko se Best Finlandian kansallishymni, joka aivan hieman etäisesti ehkä
jollain tapaa kuulosti aivan Rammsteinin Sonnelta, vai se, että eräässä
roolissa oli Verban oma Arsi Paananen! Joka tapauksessa, parasta ikinä.
Heille, jotka missasivat Samaan aikaan Best Finlandiassa- speksin,
voisin kuvailla juonta aivan lyhyesti. Suomi on jakaantunut kahteen
keskenään kilpailevaan osaan: vapaamieliseen West Finlandiaan, ja
monarkkipresidentti Ville-Galle Kuusisen johtamaan Best Finlandiaan.
(Ilmeisesti Savo oli erotettu omaksi osakseen, sitä ei ollut huolinut
kumpikaan puoli!) Näytelmän keskiössä on monarkkipresidentin tulevat
häät ja niiden ympärillä pyörivät salajuonet. Lopussa savolainen rauha ja
rakkaus voittaa.
Haastattelin ensi-illan 6.3.2020 jälkeen PahkiSpeksin verbalaista
puheenjohtajaa Oona Harjua, sekä näytelmässä West Finlandian kenraali
Pölökkyä esittänyttä Arsi Paanasta. (Huom. Kysymys näytelmän
sanomasta on esitetty 12.3. esityksen jälkeen)
Haastattelut Saga Jarva 2020
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Noniin, Arsi Paananen. Ensi-ilta on nyt ohi!
Miltä nyt tuntuu?
- Erittäin huojentuneelta, koska stressitaso
oli suuri nyt tällä viikolla! (hysteeristä naurua)
Mikä on mielestäsi parasta Speksissä
ylipäätään?
- Tää yhteishenki! Täällä on niin paljon
eri tiedekunnista ja opinaloilta ihmisiä ja me
kaikki tehdään niinku yhteen hiileen kaikkea ja
kaikki tulee toimeen kaikkien kanssa ja AH!
Best ever.
- Kyllä.
Mikäs oli sun lempikohtaus?
- ApUa… Se, mikä on just ennen puoliaikaa, missä Vaahteraa raahataan pulkassa ja
sitten tulee se minun ja kenraali Sodan puhelinkohtaus.
Se puhelinkohtaus-- Kyllä se PUHELINKOHTAUS! Se on hauska näytellä! (Tässä vaiheessa
haastattelija ja haastateltava hekumoivat hetken tuolla makealla
puhelinkohtauksella)
No, millä neljällä sanalla kuvailisit Samaan aikaan Best Finlandiassanäytelmää?
- ApuaaAA!
Okei, ”apua”..
- Ei, oota! (miettii kuumeisesti) Hieman kommunistista menoa Suomessa.
Mikä on mielestäsi tän näytelmän keskeisin sanoma? (Toim.huom: kysymys
esitetty 12.3. esityksen jälkeen)
- Voi helevetti- EI TUO, ei tuo! (Pohtii ja tuhisee) Näinkin olisi voinut käydä. Ja
savolaiset vie aina voiton! (toim.huom: olen vakuuttunut, että kommentillaan
”Näinkin olisi voinut käydä” Paananen ei suinkaan viitannut vastakkainasettelun
luomaan painajaismaiseen kahtiajakautuneeseen yhteiskuntaan, vaan 12.3.
esityksessä nähtyyn savolaisten invaasioon.)
Kiitos Arsi Paananen hienosta näyttelijäsuorituksesta ja onnea seuraaviinkin
näytöksiin!
- Ihanaa, kiitos!
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Puheenjohtaja Oona Harju. Ensi-ilta on
nyt ohi, ja tämä matka on ollut pitkä.
Miltä nyt tuntuu?
- Aivan hyvältä tuntuu. Kaikki meni sillä lailla niin
kuin ajateltiinkin, eikä tullut sen isompia katastrofeja
ja kaikki oli vallan ihanaa siinä mielessä. Ja sitten
oli ihan kiva kun yleisö tuntui lähtevän mukavasti
mukaan ja olihan se hienoa kun oli ensimmäisen
kerran oikea yleisö!
Speksin keskiössä on toki tämä itse näytelmä, mutta mitä kaikkea ennen Hhetkeä tapahtuu? Millaisen matkan te olette kulkeneet?
- Pitkän! Tässä on aika paljon kaikkea, että kun on vaan kattomassa niin ei
välttämättä tajuakaan mitä kaikkea tähän menee, mutta niin kuin niissä
kumarruksissakin näkee, niin siinä on satamiljoonaa tiimiä ja näin. Kyllä siinä on
monta monituista asiaa ja tännehän on kaikki kuitenkin tulleet jo kahdeltatoista
tänään, että kyllä siinä menee se kuusi tuntia aina valmistella joka esitystä ennen.
Mikä on sulle puheenjohtajana ollut mieluisinta hommaa tässä prosessissa?
- No varmaan se, kun näkee tämän sitten oikeesti lavalla. Kun sitä nysvää kaikkea
pientä ja on sillai ”YNH! (päästää turhautuneen ärähdyksen) tämä ärsyttää ja mikä
pointti tässä on??” ja näin, mutta sitten kun sen näkee tuossa edessään lavalla niin
kaikki on sen arvoista.
Mikä on sun henkilökohtainen lempikohtaus tässä tämän vuoden näytelmässä?
- No siis tuo puhelinkohtaus, sehän on ihan timanttia!
Millä neljällä sanalla kuvailisit Samaan aikaan Best Finlandiassa -näytelmää?
- Hauska. Upea. (pohtivaa ähinää) Monipuolinen. Ja kaunis!
Mikä on mielestäsi Samaan aikaan Best Finlandiassa keskeisin sanoma?
(Toim.huom: kysymys esitetty 12.3. esityksen jälkeen)
- No ehkä se ettei kannata tapella. Ja vaikka ollaan eri mieltä asioista niin silti
voidaan tulla keskenämme toimeen, ja niin.... Älä asu Best Finlandiassa!
Kiitos haastattelusta Oona Harju!
- Kiitos, kiitos!
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Troll 2 (1990)

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

Mikä yhdistää Troll 2:a ja
edellisessä Reeman numerossa
ollutta Samurai Copia? No
tietenkin se, että elokuvan
päätekijänä oli ei-amerikkalainen
henkilö yrittämässä tehdä hyvin
amerikkalaista elokuvaa. Tämä
tarkoittaa kornia ja kömpelöä
dialogia,
josta
keskusteluanalyysiä tekevät
anglistit taatusti riemuitsevat,
sekä luvatonta määrää
stereotyyppisiä jenkkijuttuja, joita
ei ole olemassakaan. Luvassa on
siis kunnon b-leffapläjäys!
Troll 2 kertoo Waitsin
nelihenkisestä perheestä, joka
vaihtaa kuukaudeksi kotia toisen
perheen kanssa. Valitettavasti
Nilbogin (jestas, sehän on goblin
kirjoitettuna väärinpäin!) kylässä
on jotain hassua, kuten ihmisiä
kasveiksi muuntavia ihmisiksi
naamioituneita goblineja ja
Stonehengen kivestä voimansa
ammentava druidi Creedence
Leonore Gielgud. Mukana on
m
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yös Waitsin perheen tyttären
poikaystävä
ja
hänen
seksinnälkäinen poikaporukkansa.
Nimestään huolimatta Troll 2
ei ole jatko-osa vuoden 1986rainalle Troll, vaan nimi on
markkinointimielessä muutettu
alkuperäisestä
työnimestä
Goblins. En ole nähnyt elokuvaa
suomeksi tekstitettynä, mutta eräs
kansantarustollinen ongelma
tähän elokuvaan liittyy:
elokuvassa ei nimittäin ole
nimikko-olioita eli trolleja
lainkaan, vaan viholliset ovat
goblineja. Molemmat kuitenkin
voitaneen kääntää peikoksi, joten
tämä lisähämmennys jää ehkä
suomalaisilta
katsojilta
(valitettavasti) välistä.
Elokuva on sinänsä ihan
ammattitaitoisesti
tehty,
esimerkiksi leikkaukset, valaistus
ja puvustus ovat riittävän hyvällä
tasolla (toki hirviöotukset ovat
lähinnä koomisen näköisiä), ja
kelpaisivat ihan hyvin mihin
tahansa tv-elokuvaan.

Ainoat asiat, jotka tekevät
tästä klassikon ja ehdokkaaksi
huonoimmaksi
elokuvaksi
koskaan, ovatkin käsittämätön
käsikirjoitus sekä näytteleminen.
Missään ei yksinkertaisesti ole
mitään järkeä: goblinit muuttavat
ihmisiä kasveiksi ja syövät heitä
sitten, mitä? Miten Stonehenge
liittyy mihinkään? Miksi druidi
muuttaa ulkomuotoaan ja
viettelee yhden pojista, ja seksin
aikana he syövät maissia ja
popcornia lentelee kaikkialle?
Miksi ruoan päällä oleva goblinmönjä näyttää hahmojen mielestä
”todella herkulliselta” kun se
katsojien mielestä näyttää lähinnä
hammastahnalta? Jokainen meistä
on ala-asteella kirjoittanut ”ja
sitten…” tyylisiä tarinoita. Tämä
elokuva menee samaan
kategoriaan, eli asioita tapahtuu
sattumalta, ilman selkeää
yhtymäpintaa
edellisiin
tapahtumiin. Esimerkiksi isoisäSethin haamu pystyy yhdessä
kohtauksessa ohjaamaan salaman
pappiin, koska miksipä ei (taisi
Rise of Skywalker ottaa parit
pointit tästä leffasta).
Näyttelijöiden roolisuoritukset
ovat kesäteatteritasoa: joko ne on
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vedetty reilusti yli, kuten
druidinoidan kohdalla, tai sitten
ne ovat kuin katsoisit kaverisi
yrittävän sanoa hassusti
kirjoitettuja vuorosanoja.
Katsoja ihmettelee elokuvan
huonoutta, mutta elokuva ei
kuitenkaan ole niin abstrakti, että
se
olisi
turhauttava
katsomiskokemus.
Suurin
ongelma leffassa lienee, että se
on paikoin hieman tylsä.
Muutama kohtaus venyy
tarpeettoman
pitkäksi
(esimerkiksi
elokuvan
keskivaiheilla oleva juhla). Parin
oluen voimalla leffasta selviää
kuitenkin hyvin.
Elokuvassa on myös melko
hämmentävä
sanoma
kasvissyönnistä ja sen huonoista
puolista (?). Esimerkiksi trollit
ilmeisesti voitetaan hyvän
voimalla, eli (juonipaljastus
tulossa, älä lue pidemmälle)
syömällä makkarasämpylää.
Näyttelijät ovat kaikki
tuntemattomia, ja heidät on
haalittu elokuvan kuvauspaikan
lähistöltä. Eräs päähahmoista
ilmaantui kuvauksiin vitsillä, ja
saikin yhden elokuvan
suurimmista rooleista, toinen oli

mielisairaalasta päiväreissulla
ollut potilas, joka ennen
kuvauksia oli polttanut niin paljon
marijuanaa, ettei muistanut
kuvauksista juuri mitään.
Leffan paras kohtaus lienee
seuraava:
päähenkilölle
näyttäytyvä isoisän haamu
pysäyttää ajan minuutiksi, jonka
aikana pojan täytyy estää
perhettään syömästä vihreällä
hammastahnannäköisellä aineella
kuorrutettuja ruokia. Poika päättää
tietenkin kusta ruokapöydälle.
Seuraavassa kohtauksessa isä on
kovin vihainen, ja katsoja luulee,
että hän on irrottamassa vyötään
ja hakkaamassa poikaansa sillä,
mutta oikeasti isä vain kiristääkin

vyötään, ja sanoo että nyt pitää
vain sitten paastota ja selvitä
nälkäkivuista.
Jos olet nähnyt internetissä
videopätkän, missä pyöreärillinen
nuori mies huutaa isoon ääneen
”oh my gooood”, se on juurikin
tästä elokuvasta. Eräs huonojen
elokuvien ekspertti totesi kerran,
että huonon elokuvan tunnistaa
siitä, että katsojan täytyy
jatkuvasti pohtia mitä ruudulla
tapahtuu ja miksi se tapahtuu.
Tämä elokuva täyttää nämä
molemmat kohdat loistavasti.
Kalle Parviainen 2020

Verban wappuinen mönjäkin esiintyy elokuvassa.
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WCoK eli Woi Camperin oikukas Kyykkä
Pittäähän se kyykkä kokea kun
kerran yliopistossa ollaan. Joten
ei muuta kuin haalarit jalkaan ja
Lidlin halppisoluet reppuun.
Keli on tälle talvelle
tavanomainen eli perseestä:
kadut ovat peilijäässä ja niiden
päällä on vesikerros jotta
epäonnekas kaatuja ei vain saisi
mustelmia vaan myöskin kastelee
vaatteensa. Onneksi matka ei ole
pitkä ja olen upgreidannut
lenkkarit liukuesteillä. Spottaan
jonkin ajan tihrusteltuani (se
silmien laserleikkaus ei
taannutkaan kotkannäköä koko
loppuelämäksi) oikeat vihreät
haalarit.
Säännöthän tuli jo silmäiltyä
läpi aamulla mutta nyt koitan
katsoa miten sitä mailaa oikein
heitetään (joo joo, oli sille joku
oikeakin nimi mutta kyllä te
ymmärrätte mitä tarkoitan) ennen
kuin ruvetaan pelaamaan.
Näyttää helpolta, kyllä noita
palikoita (katso edellinen
sulkeissa oleva teksti) lähtee
kaatumaan ja pyörimään kentältä

pois. Eiköhän tästä selvitä!
Tai sitten ei. Peli alkaa ja pian
tulee selväksi ettei minusta
vähään aikaan (lue: koskaan) ole
kuoriutumassa
seuraavaa
kyykkämestaria. Perkele tää
mailahan painaa! (mitä
pitempään kirjoitan tätä tekstiä,
sitä enemmän alan vaikuttaa
vanhainkodista kömpineeltä
mummolta) Muut joukkuelaiset
neuvovat
urheasti
heittotaktiikkaa mutta nää mailat
on selvästi tehneet katalan
salaliiton palikoiden kanssa ja
saan parhaimmillakin heitoilla
korkeintaan muutaman pisteen.
Toinen oluistakin katoaa
mystisesti asetettuani sen
maahan. Tai sitten se vain tuli jo
juotua vitut- siis muuten vaan.
Jossain vaiheessa rupeaa
satamaankin.
Huvitun
ajatuksesta, jos täällä olisi
pelaamassa vaihtari aurinkoisesta
Kaliforniasta. Välistä maila
lentää muutamilla palikoiden
sijaan kohti vastajoukkueen
jalkoja. Taktiikka tuokin, jos
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minulla ei peli lähde sujumaan,
niin sitten tasoitetaan pikku
sabotoinnilla… Vitsailemme
luovutusvoiton antamisesta
mutta teemme kuitenkin
parhaamme. Hei, ehkä tää nyt
lähtee sujumaan! No voi hitto,
ykköskarsinta olikin siinä eikä
päästy jatkoon. Mutta hei,
pohjalta on suunta vain ylöspäin,
joten ensi vuonna uudestaan!
(Kaikesta kirjoittamastani
huolimatta suosittelen jokaiselle
kyykän testausta!)
Jenni Kurtti 2020
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Terveisiä Belgiasta!
Koronaa vaihto-opiskelijan näkökulmasta

Moi! Oon Annika, neljännen vuoden enkun opiskelija ja tällä
hetkellä vaihdossa Gentissä, Belgiassa.

Kuvat Annika Alajarva 2020
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Tämä mun (ja tuhansien muiden
vaihtarien) kauan odotettu
vaihtokevät ei nyt mennyt ihan
niinku Strömsössä, mutta minkäs
tälle tilanteelle nyt voi, kun
melkein koko maailma on
kaaoksessa tällä hetkellä. Mun
vaihtolukukautta ehti olla
kuukausi takana, kun piti alkaa
tekemään päätöksiä, että jäänkö
tänne Gentiin vai tuunko takasin
”turvalliseen” koto-Suomeen.
Vastoin suosituksia päätin
kuitenkin jäädä tänne, sillä
tuolloin täällä Belgiassa
varotoimet koronaa varten olivat
jo paljon edistyneemmät kuin
siellä Suomessa. En myöskään
halunnut mahdollisesti tuoda
tautia mukanani Suomeen ja
sairastuttaa vanhempiani, joiden
luokse olisin muuttanut asumaan,
jos
olisin
Suomeen
ennenaikaisesti palannut. Lopulta
päätöksen luultavasti vahvisti
itsekeskeisesti se fakta, etten
halunnut palata Suomen
loskapaskakeleihin
täältä
auringon puremasta KeskiEuroopasta. Sen, että oliko tämä
mun päätös jäädä tänne oikea vai
väärä, saan nähdä tulevina
kuukausina.

Näitä terveisiä kirjoittaessani
olen ehtinyt olla hiukan yli kaksi
kuukautta täällä Gentissä ja
juhlimme nyt täällä valloillaan
olevan
lockdownin
kuukausipäivää. Täällä tämä
lockdown sulki koko maan ihan
välttämättömyyksiä
eli
ruokakauppoja, apteekkeja ja
postitoimistoja lukuun ottamatta.
Myös ulkona liikkumista on
rajoitettu huomattavasti, sillä
ulkona saa liikkua ainoastaan
yhden ja saman kaverin kanssa
(muistaen kuitenkin 1,5 metrin
hajuraon!) tai vaihtoehtoisesti
saman katon alla asuvat perheet
saavat olla yhdessä ulkona.
Liikkumisen
on
myös
tapahduttava kodin lähellä, joten
esimerkiksi autolla matkustamista
seurataan täällä tarkasti.
Valloillaan olevien sääntöjen
rikkomisesta voi saada myöskin
useamman sadan euron sakot.
Esimerkiksi pääsiäisen aikaan
paikalliset poliisit osuivat
kultasuoneen, kun täällä
yliopiston asuntolan pihalla
järjestetyt pääsiäisjuhlinnat saivat
poliisien johdosta päätöksen, ja
kaikkia juhlijoita muistettiin 250
euron sakoilla.
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Jos tämä nyt jotakuta teistä
lohduttaa niin tuon teille ilosanomaa,
että tilanne siellä Suomessa ei ole
vielä niin paha! Uskon ja toivon
myös, että te kaikki ootte sen verran
fiksuja, että noudatatte annettuja
poikkeustilan ohjeita, jottei tilanne
siellä muuttuisi myöskään
pahemmaksi! Yhdessä tästä selvitään
ja tulevaisuus näyttää taas
valoisammalta!

Mun vinkit tähän poikkeukselliseen
aikaan:
- jonkin verran opiskelua
- paljon suoratoistopalveluiden
tarjonnan kuluttamista
- paljon puheluita kotiväelle ja
videokonferensseja kavereiden kanssa
+ kaukaisemmille sukulaisille
soittaminenkin virkistää
huomattavasti!
- paljon ulkona kävelyä ja luonnossa
nyt keväällä tapahtuvien muutosten
ihastelua
- välttämättömät kauppareissut tuo
arkeen uutta potkua, joten niistä
kannattaa ottaa kaikki irti!
Annika Alajarva 2020
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Reema testaa: kahvikattila
Nimestä huolimatta, emme testaa tänään kattiloita vaan kahveja, joita olen
keittänyt karanteenin aikana. Olen juonut paljon kahvia elämäni aikana, joten
uskon olevani ammattilainen niiden arvostelussa. Tästä syytä teidän tulisi ottaa
kaikki mitä tässä artikkelissa sanon gradulähteen arvoisena.* Olen normaalisti
tumma paahdon rakastaja, joten älä odota lempeitä tunteita, vaan kitkeryyttä ja
tulisia mielipiteitä.
Ensimmäinen testattava kahvi minulta loppui viikkoja sitten, joten menen
täysin muistista sen kanssa. Se oli Brazilin tumma paahto, eli se Pauligin
tumma laatuboksi, mitä olet kiltahuoneellakin saattanut aistia. Sitä on tarjolla
useissa kahviloissa ympäri Oulua, erityisesti erään nimettömänä pysyvän
yrityksen kahviloissa, joka rimmaa ”assgrafian” kanssa. Kahvi on laadukasta ja
sopivan pehmeää, mutta ei kovin puskevaa, kuten sen tumma nimitys antaisi
uskoa. Sillä ei ole oikein samaa puhtia, kuin monilla muilla kahveilla, joita
tässä artikkelissa esittelen. Se on suorastaan häpeäksi, kuinka heikkoa tämä
tavara on. Mutta, minä silti rakastan sitä, koska sen tuoksussa on ihana
suklainen jälki ja pienoinen pähkinäisyys. Pähkinät on mahtavia, jou!

4/5 (solid as a snake)
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Toinen kahvi jota testaan, on alemman luokan kahvia. Ei laadultaan, vaan
sen jättämältä maulta. Se on Löff—Löfsber—eiku Löfbergs, nytkyn kannesta
katoin. Ruotsalaiset (*syvä huokaus*). Kyseessä on Löfbergsin heikompi
variaatio: Medium roast. Se on niin heikkoa, että sillä ei ole omaa
persoonaakaan, kuten muilla Löfbergsin tarjoamilla kahveilla—Jubileum,
Magnifika tai Crescendooooooo! (Laula se viimeinen ihan keuhkojen
perukoilta.) Kyseinen kahvi, Medium roast siis, on pettymys kahvinrakastajille.
Persoonaton, heikko ja hieman kasvinen. Liian terveellinen valinta, ei kiitos.

1/5 (just read, man…)
Kolmas kasv—kahvi, on kanssa Löfbergsin hyllyiltä haalittu. Se on jopa
niin hyvää tavaraa, että sille on annettu nimikin—Kharisma, K:lla, koska se ei
anna sinulle puhumisen taitoja, tai syvää seksikästä ääntä. Se antaa suun täyteen
pähkinäisiä papuja, jotka joko tappavat sinut tai tekevät sinusta supersankarin.
Sellaisen sosiaalisesti nolon supersankarin, joka ei uskalla vaihtautua salaiseen
persoonaansa, koska julkiset vessat ja puhelinkopit antavat avoimuudellaan
hänelle ahdistusoireita. Plus, millaisessa kaupungissa on nykyään
infrastruktuuria supersankareiden tukemiselle? Julkisia vessojakin on joka
viidestoista maili. Kharisma on siis mukavan pähkinäinen papukeitto, mutta
siitä puuttuu se miehistävä kitkeryys.

2/5 (halusin kuulostaa Idris Elbalta krapulassa)
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Neljäs kahvi on Pauligin halvemmalta hyllyltä. Kyseessä on Juhla Mokan
uusi Tosi Tumma kahvi. Nimi on aika meh, maku on ihan meh, ulkonäkö aika
meh…kokonaisuudessaan ihan jees. Se edustaa kaikkea kitkeryyttä, mitä
kahvin juonnissa tuleekin olla. Sen ei pidä olla maukasta, vaan iskevää. Kahvin
tulee lyödä nautiskelijaa lapiolla ja huutaa sen korvaan niin, että nukkumisesta
tulee mahdotonta. Paulig teki täsmäosuman tällä kahvillaan. Se on tarpeeksi iso
pettymys, samalla kun se tarjoaa oikeanlaisen kokemuksen.

4,5/5 (ei sisällä alkoholia)

Brief interlude to discuss the health benefits of tea.
Tea is a magnificent substance that can replace coffee in all your daily needs.
And, as a plus, it can provide a myriad of health benefits of which I am totally
unqualified to discuss. There are many studies done on the subject, according to
WebMD—the most trusted source on the web, naturally—of the effects of tea in
combatting heart disease and toxin buildup. Furthermore, they are tasty and have
a fantastic scent. I especially enjoy vanilla. Sometimes, while stressed, I just hold
a bag against my face and sniff it like...let's not go there.
Tea vs. Coffee?
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Viimeisellä kahvilla haluan osoittaa, että ei se ole niin hankalaa valmistaa
hyvää kahvia. Tarvitset vain oikean pohjan, mikä meillä on Juhla Mokan tosi
tummasta paketista, sekä hieman luovuutta. Tee kahvistasi oma, itsellesi sopiva
keitto, mikä potkaisee sinua juuri niin paljon kuin haluat! Mitä siis laitan omaan
soppaani pohjan päälle? Lisäsin suodattimen pohjalle, ennen itse kahvipapuja
kardemummaa, antamaan leivonnaisista tutun pyörremäisen täyteläisyyden,
mustapippuria antamaan potkua, sekä sitruunapippuria antamaan hieman
eksoottista kitkeryyttä kahviin. On erittäin tärkeää, että kardemumma on
vanhentunut yli vuosi sitten. Suosittelen murskaamaan lisukkeet itse, jos
mahdollista. Jos ei ole mahdollista, valmiiksi murskatut tuotteet käyvät. Määrät
ovat täysin omissa käsissäsi. Suosittelen kumminkin, että olet varoivainen
sitruunapippurin kanssa, koska kitkeryys tulee nopeasti läpi ja tuhoaa kaiken
kitkeryyden raikkauden (*shudders*) ilolla.
Mitä voinkaan siis sanoa itsemuokatusta kahvista? Noh…hyi HELVE—
0/5 (screw that)
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Verbalainen testaa: Unirestan ruoka-auto
torstaisin Kontinkangas –
Peltola – Raksila – Tuira -reitin.
Koska wappu lähestyy,
päätin pukea ruokareissulle
ylleni haalarit, joita en ollutkaan
hetkeen ulkoiluttanut. Nopea
pyöräily yliopiston hoodeille, ja
suunnaksi 2T-bussipysäkin
viereinen parkkipaikka, jossa
näkyikin alueen ainoat ihmiset
sekä Unirestan harmaa
pakettiauto (hämäyksen vuoksi
sen kyljessä lukee vielä Juhula
Catering). Jonossa edellä oli
pari ihmistä, jotka katselivat
wesibussijonotussimulaatiotani
hieman naureskellen. Oman
vuoron koittaessa kaivoin esille
opiskelijakortteja
kaksin
kappalein, sillä mukaan saa
ottaa
annoksen
myös
kaverille/puolisolle/vihamiehell
e/naapurille. Ruokaa saa ostaa
myös mukavat kaksi annosta
per henkilö, eli sain reppuuni
yhteensä neljä muovista rasiaa
sekä neljä kipaletta omenoita.
Maksutoimitus sujui nopeasti
kortilla, ja pian olinkin takaisin
matkalla kotiin.

Nyt sitä taas saa, eli
opiskelijahintaista
ruokaa
muualtakin kuin Vanillasta!
Juveneksen
lyötyä
kampusravintolat
kiinni
maaliskuun loppupuolella, ovat
muualla kuin keskustassa
asuvien opiskelijoiden mahat
kurnineet kovasti. Onneksi
hätiin saapuu Uniresta ruokaautoineen! Pakettiauto aloitti
reissaamisen 15. 4. ja lähes
ensimmäisenä ruokajonossa oli
Reeman erikoistoimittaja.

Oululaisten
opiskelijoiden
omistama Uniresta tiedotti
suunnitelmistaan myydä ruokaannoksia pakettiautostaan noin
viikko ennen toiminnan
aloittamista. Ilmassa häilyi
monia kysymysmerkkejä, kuten
mitä reittiä auto ajaisi ja mitä
ruokaa sieltä saisikaan mukaan.
Tarkempi aikataulu (klo 11
yliopistolla) paljastui vasta
edellisenä iltana. Maanantaisin,
keskiviikkoisin ja perjantaisin
auto kulkee Linnanmaan,
Syynimaan, Alppilan ja
Toppilan läpi, ja tiistaisin ja
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Ruoka oli pakattu kovin
pieneltä näyttäviin rasioihin,
mutta kun aterian nakkasi
lautaselle,
oli
sitä
silmämääräisesti
oikein
riittävästi. Mikrolämmityksen
myötä ruoka maistui oikein
maittavalta, ja leivän kanssa
syötynä täytti lounaan kriteerit
kirkkaasti.
Salaattia ei
valitettavasti mukana tullut
(toisin kuin Juveneksen
takeaway-lounaassa
ennen
ravintoloiden sulkemista), mutta
erillinen salaattiannos on myös
ostettavissa autosta, normaalin
opiskelijalounaan hinnalla.
Kahden eri ruokavaihtoehdon
(ensimmäisenä päivänä tarjolla
oli kinkkukiusausta ja oumphia
makean tulisessa kastikkeessa)
menu vaihtuu päivittäin.
Jos ruoan teko kotona alkaa
maistua
puiselta,
ja
kotiinkuljetuspalvelut
ovat
turhan tyyriitä opiskelijan
kukkarolle,
suosittelemme
lämpimästi Unirestan ruokaautolla käymistä.

Disclaimer:
juttu
on
kirjoitettu nykyisten tietojen
mukaan.
Mahdollisten
muutosten varalta seuraa
Unirestan
nettisivuja
(uniresta. fi) ja sosiaalista
mediaa.
Kalle Parviainen 2020
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Perunoita ja omenoita - kadonnutta
makuaistia etsimässä

Mitä on hyvä ruoka? Onko se
joitain, joka saa masun
täyteen? Onko se miellyttäviä
eineksiä, joita voit syödä
viikkoja putkeen? Vai onko se
jotain, mitä olet itse keksinyt
eristäytymisen
tuomassa
hulluudessa? Minä pyrin
antamaan
vastauksen
kysymykseen, onko ruualla
mielipuolisuuden rajoja.
Ensimmäisenä
ateriana
yhdelle, tarjoan kana-omenaperunamuusia. ”Mutta miksi?”
sinä saatat kysyä. Ja
vastaukseksi
itselle
esittämääni
kysymykseen,
voisin sanoa vastaukseksi
jotakuinkin näin: ”Koska olet
viettänyt sisällä paljon aikaa ja
tuijotellut valkoisia seiniä,
jotka ovat sattumoisin myös
ainoa auringonheijastuksen
lähteesi, tarvitset vitamiineja.”
Toimiiko se näin. EI! But,
moving on…
Aterian pääproteiininlähde
on tietenkin kana, noin 80100g suikaleiksi leikattuna

(mitat ovat nössöille). Pohjana
toimii peruna, joka pilkotaan
myös pieneksi suikaleiksi ja
hukutetaan noin 7-8dl vettä,
eli noin neljä normaalia
vesilasia tai kolme neljäsosaa
litran tuopista ja kiehuta 12
minuuttia keskilämmöllä. Jos
haluat
eineestä
vielä
makeampaa, kuin yrityksenä
jo valmiiksi on, käytä kahta
omenasiideriä.
Vitamiinin
lähteinä ruuassa on useita:
ensimmäiseksi pilko puolikas
sipuli hienoksi, toiseksi
leikkaa itsellesi pieni määrä
ruohosipulia. Jos et ole jo sitä
tehnyt,
laita
pannu
lämpiämään ja 50g voita
sulamaan täydelle, aivan
TÄYDELLE teholle. Voi ei
lisää liikaa rasvaa, sillä suurin
osa
siitä
imeytyy
perunamuusin
sekaan
sekoitusvaiheessa. Viimeinen
vitamiinin lähde on raikas
omena. Leikkaa se puoliksi ja
laita
toinen
puolisko
jääkaappiin jälkiruuaksi, kun
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taas
toisen
leikkaat
taiteenlakeja
noudattaen
hienoiksi, noin 2-3mm isoiksi
kuutioiksi. Erittäin tärkeää,
koska
muuten
isot
omenakuutiot polttavat suusi
ruokailuvaiheessa.
Oliko siinä kaikki? Kana,
peruna, sipulit ja omena…joo,
tais olla. Eli, siirrytään
kokkausvaiheeseen. Olet jo
laittanut perunat kiehumaan, ja
tässä vaiheessa kattilasta tulisi
nousta jo joitain höyryjä.
Pannun tulisi vuorostaan olla
sulattanut voin, tai olla lähellä
sitä. Voit sekoittaa voita
hieman, saadaksesi sen
leviämään paremmin pannulle,
mutta kuka minä olen
sanomaan
kuinka
elää
elämääsi? No, seriously, what
do I mean to you people?
Hello…anyone?
Lisää sipulit pannulle, kun
voi alkaa hieman ruskistua
pinnalta. Anna sekoittua ja
voin imeytyä sipuleihin
muutaman hetken, ennen kuin
lisäät omenan. Sekoita
ankarasti, antaen jokaisen
puolen
omenakuutioista
koskettaa pannun pintaa.

43

Sitten lopeta ja anna rasvojen
imeytyä rauhassa minuutti tai
puolitoista. Sitten lisää kana.
Tee mitä normaalisti teet
kanaa tehdessä, ja paista ne
suikaleet. Ei se oo taidetta.
Tässä vaiheessa suosittelen,
että tarkistat perunoiden
kunnon. Koska leikkasit ne
pienemmiksi suikaleiksi, etkö,
niiden pitäisi olla mukavan
pehmeitä. Älä huoli, jos
kattilassa ei ole paljoa nestettä
jäljellä, se on se tarkoitus. Jos
kaksitoista minuuttia on jo
mennyt, tai on lähellä,
sammuta liesi ja anna kattilan
tehdä loput lämmityksen, kun
sinä valmistat kanan loppuun.
Kanojen ollessa kypsiä,
lisää haluamasi mausteet:
suola, mustapippuri, paprika ja
vähän cayennenpippuria. Laita
muitakin, jos kiinnostaa tai
hulluutesi raja on ylittynyt.
Sitten, on aika sekoilla. Kaada
ylimääräistä vettä pois
perunakattilasta (kaada lasiin
myöhäisempää
kulutusta
varten, jos se on siideriä),
kunnes siellä on vain muutama
ruokalusikallinen
jäljellä.
Kaada perunat, sekä loput

nesteet pannulla kanan kanssa
ja sekoita ankarasti, kuin olisit
Hitlerin
isä.
Ainiin,
umm…käy ostamassa kermaa
ja lisää sitä pannulla
perunoiden päälle noin jonkun
verran. Lisää ripaus sokeria ja
sekoita vielä ankarammin,
kunnes sinulla on muusia,
jossa on kanaa ja omenaa.
Kaada tuotoksesi astialla ja
laita se minuutiksi pakkaseen,
kunnes omenat ovat ehtineet
jäähtyä hieman (usko pois, et
halua syödä omenoita, edes
silloin, kun ne ovat pieniä
paloja, kun ne ovat lämpimiä).
Pienet kuutiot viilenevät
nopeampaan, joten voit
aloittaa syömisen heti, kun
olet löytänyt jotain katsottavaa
ruokailun ajaksi.
Siinä se oli, erittäin outo
idea, jonka valmistin, koska
miksi ei. Karanteeni antaa
minulle liikaa ideoita…tämä
alkaa olla vaarallista.
Mutta,
oliko
se
mielipuolista. Ei. Omena lisäsi
sopivan määrän makeutta
normaaliin ruokaan. Vaikka
muutama kuutio
poltti
poskeni, koska en laittanut

niitä pakkaseen, kuten tässä
opastin,
oli
ruoka
nautinnollista. Tekstuuri tuntui
myös suussa mukavalta, kun
omenanpalaset ja sipulit
sekoittuivat keskenään täksi
hieman
pureskeltavaksi
muusiksi. Tietenkin kyseessä
on eines, joka ei paranna
ruokaa. Joten, jos haluat jotain
uutta ruokavalioosi, käy
ostamassa jäätelöä, tai vaikka
syö…kuivaa makaronia, jos
löydät sitä kaupasta. Anyway,
tässä oli tämän Reeman
hulluudet yhdeltä istumalta.
Muita, reseptit ovat vain
variaatioita
hulluudesta.
What?
Visa Lukinmaa 2020

1 omena
1 sipuli
2-3 perunaa
80-100g kanaa
50g voita
kermaa
mausteita & sokeria
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Oudoista yksinkertaisiin - yksinäisyyden maku
Mitä se on? No, ideana oli
muokata jauheliha-riisi reseptiäni,
joka on yksinkertainen mutta
ravitseva. Kyseinen resepti vaatii
pienen palan jauhelihaa, sipulia,
ruohosipulia ja riisiä (ja hieman
kermaa). Munakokkeli variaatio
vaatii siis vain kaksi munaa ja
50g voita, jotka lisätään reseptin
loppuvaiheissa.

Some simple recipes for lonely
people who don't care for
themselves at all. Super unhealthy
stuff, but even cheaper than
dying!
Halusin jotain hieman uutsia
makuja kielenpalettiini, jonka
takia päätin kokeilla erilaisilla
eineiksillä vanhoja reseptejäni.
Kerron niistä hieman tässä
artikkelissa.
Jauhelihariisi-munakokkeli
80g jauhelihaa
1 sipuli
ruohosipulia
2dl riisiä
kermaa
2 munaa
50g voita
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Aloita laittamalla kolme
kämmennellistä riisiä kattilaan,
jossa on 7dl vettä. Aloita
kiehuttaminen täydellä teholla,
mutta siirrä keskiteholle, kun vesi
alkaa hiehua. Kokonaisuudessaan
riisin tulisi kiehua 17-20
minuuttia. Odota 3-5 minuuttia,
ennen kuin siirryt seuraavaan
vaiheeseen.
Toinen vaihe alkaa laitettuasi
voi pannulle sulamaan täydellä
teholla. Odottaessasi voin
sulamista
ja
pienoista
ruskettumista, leikkaa puolikas
sipuli hienoksi paloiksi. Tee sama
haluamallesi
määrälle
ruohosipulia ja pilko yhdessä
hetki. Voin ollessa valmis, nakkaa

sipulit pannulle ja anna ruskettua,
kunnes sipulit ovat hienon
kultaisia.
Kolmannessa vaiheessa aloitat
jauhelihan paistamisen. Kun riisi
on noin puolessa välissä
kiehumistaan, ja sipulit ovat
ruskettuneet, lisää jauheliha
pannulle. Sekoita hyvin ja anna
ruskettua. Mausta ollessasi
tyytyväinen kypsyyteen ja anna
seisoa, kunnes riisi alkaa olla
valmis. Lisää munat pannulle ja
sekoita hyvin, kunnes munat ovat
kypsiä. Lisää suolaa ja pippuria
reilusti.
Viimeinen vaihe on
viimeistely. Kaada ylimääräinen
vesi pois riisikattilasta ja lisää
riisi pannulle. Sekoita hyvin.
Lisää kermaa, joku ihan pikkasen
(jag vet inte). Sekoita kunnes
suurin osa kermasta on haihtunut
ja laita tämä kaunis pippurinen
kokkeli lautaselle ennen
nauttimista.
VAROITUS:
nauttiminen pannulta ei
suositeltavaa, mutta mahdollista.

Peruskana-riisi kastikkeella
2-3dl riisiä
1 sipuli
1 kanan paistinleike
ruohosipulia
kanaliemikuutio
jne.
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I'm awesome at names, right?
Tämä on hieman tyyriimpi
ateria, jonka nauttiminen näin
nälänhädän aikaan tulisi olla
erikoistilaisuus. Tähän tarvitset:
kanan paistinleikkeen, sipuleita,
riisiä, kermaa, kanaliemikuution
ja vettä (a luxury, I know).
Aloita laittamalla riisi
kiehumaan 20 minuutiksi noin
7dl vettä. Älä koske tähän ennen
kuin aika on loppunut, tai koske.
Jeez, I ain't ya momma.
Pilko sipulit ja mitä ihmettä
haluatkaan laittaa kastikkeeseesi.
Laita ensin hieman öljyä pannulle
lämpiämään. Anna niiden käristyä
minuutti tai kaksi, kunnes öljy on
imeytynyt eineksiin. Lisää
hieman vettä. Sen tulisi alkaa
haihtumaan välittömästi, eikä
muodostaa
lampia
aavikonlämpöiselle pannulle.
Kaada kuivat hiekkamaiset

einekset lautaselle odottamaan. sekoituksessa. Sekoita, kunnes
Laita paistinleike pannulle kaikki riisi on peittynyt
käristymään. Laita uuni kellertävään nesteeseen. Kaada
lämpiämään 200 asteeseen.
lautaselle. Ota paistinleike uunista
Anna
paistinleikkeen (jos se on kypsä) ja kaada sen
molempien puolien käristyä, nesteet riisin sekaan. Laita
kunnes se pala on puolikypsä ja palanen riisin viereen lautaselle
riisissä on noin 3-5 minuuttia ja nauti. Damn that was a lot of
jäljellä. Muista maustaa writing for like 20 minutes of
paistinleike ennen tätä. Voit video watching.
käyttää hieman vettä antaaksesi
kananpalalle hieman pehmeyttä Bad cook for President 2020
ja estääksesi mausteiden
palamisen kiinni pannuun. Sulje Pitäsköhän opetella leipoon
riisikattilasta lämpö ja anna seuraavaksi?
pannun
viimeistellä
pehmentäminen.
Laita
paistinleike uuninkestävällä
astialle ja laita uuniin lämpiämään
(älä kumminkaan käytä pannua,
koska sitä tullaan tarvitsemaan).
Kun odotat kanan kypsymistä,
kaada pannulle kermaa noin
0.5dl, tai jotain sinnepäin. Lisää
hieman vettä. Laita kanakuutio
pannulle sekä aikaisemmin
leikkaamasi sipulit ja muut
einekset. Kypsennä keskiteholla,
kunnes liemi alkaa olemaan
hieman tahmeaa, mutta ei liian.
Lisää riisi pannulle. Muista
kaataa suurin osa vedestä pois,
mutta hieman voi jäädä auttamaan
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For Vegetarians and Vegans...maybe?
My dishes all look the same. They do, because buying extra
ingredients is costly. I do, however, hear all of you vegetarians
crying out: “WHERE THE FU** IS MY MEATLESS BEAT?” And
I get it–you don’t eat meat. As such, I offer you thus:
2dl of lentils
2dl of rice
Some beans…about 1-2dl
2xGarlic gloves, onion and chive
Spices: curry, peppers, salt & paprika
Sugar
Tomato sauce
Cream/cream substitute (any thicker liquid will do)
This is a variant of Dal Makhani, but because I have no idea what
I’m doing, I cannot use that name. Instead, I am making most of
these instructions off the top of my head. Improv time!
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Right, start with boiling rice in
a pot for 15–20 minutes, in
approximately 5dl of water.
In a separate stovetop, add
your beans and lentils onto a
pan. If you’re like me and
don’t have lentils, just…don’t
think about it. If you do, add
them to the mix. Put enough
water to cover the beans and
lentils whole. They should be
submerged completely. Bring
the temp up to boil, lower
temp to high-mid once boiling
and wait.
While waiting, you can
prepare the garlic and other
onions for adding. You can
crush the garlic gloves and
chop half an onion and chive
to fine cubes. When the water
on the pan has reduced to a
point where the beans and
lentils are visible (and at least
10 minutes has passed), pour
some of the water out. You
should still have a couple of
cups, or like 2dl on the
bottom.
Add
your
cream/cream
substitute,
chopped
onions-thingies,
tomato sauce, spices and
sugar. Add a punch of salt, if

you don’t know what that is,
run away now. Simmer until
reduced to a nice and thick
sauce full of beans and lentils
and stuff. Enjoy.
Now that I’ve written up
these instructions, I’ll go and
try make this myself. We’ll see
how it goes!
Visa Lukinmaa 2020
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Le marteau et la chaleur
de ma forge
Quand j’étais petit, mon père
avait une forge. Je me
souviens qu’il a frappé et
frappé et frappé l’acier tout le
jour et le nuit. Cela rendu ma
mère folle; les coups et les
souffles constants. Je me
rappeler encore de la sueur et
de la chaleur qui s’échappaient
de lui après chaque séance,
chaque fois qu’il sortait de
cette forge pour manger. Je me
suis habitué à ces sons; les
conforté moi, surtout après le
décès de ma mère.
Alors, mon père est devenu
reclus dans notre maison. Les
voisins, qui étaient autrefois
venus boire du café ou du thé,
ne sont plus venus. Je me
retrouvé tout seul dans la cour
de l’école, regardant les hauts
murs de briques. À la maison,
je passais mes heures dans sa
forge, assis dans un coin à
regarder mon père transpirer,
battre de l’acier avec son
marteau et me tenir au milieu
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des braises brûlantes de la
forge. En grandissant, j’ai
commencé à jouer avec le feu
moi-même. Mon père enseigné
moi comment à forger,
comment battre la marteau
comme le tonnerre. J’ai senti
chaque rebond, chaque
battement renforcer mon cœur.
Les tremblements sont
devenus une partie de moi. Je
n'avais jamais imaginé avoir
peur de ce sentiment que me
réconfortait autant dans mon
besoin. Comment j’avais tort...
Je me réveillai brutalement
lorsqu’une autre explosion
secoua la tranchée dans
laquelle je me cachais. Mon
fusil me reposer à plat contre
mes jambes. Une deuxième
explosion a secoué le sol, et le
coup m'envoya chercher la
couverture. Un pied m'a frappé
sur le temple lorsqu'un caporal
traversait la tranchée. Il m'a
crié quelque chose, une
réprimande ou quelque chose,

mais je ne pouvais pas
l'entendre. Les sons ont été
noyés par les dizaines et les
dizaines de projectiles tombant
du ciel qui a brisé les murs de
la tranchée, brisé des pierres et
provoqué une coulée de boue
qui a rempli une grande partie
des couloirs étroits jusqu’à la
cheville.
Oh, comment j'ai raté la
forge de mon père. Les coups
de la forge avaient toujours été
donc
calmes,
donc
réconfortants.
Les
tremblements n'avaient jamais
été aussi effrayants. Même
lorsque le marteau a glissé ou
est tombé, j’ai pourrait
toujours ça ramasser. Ces
coups, cependant, tomberaient
et tomberaient, pour ne plus
jamais être soulevés. Tout
comme les centaines de
milliers de personnes qui
m'entourent.
Un son coupé à travers les
explosions ; deux long coups
de sifflet. Peu de temps après,
les explosions ont cessé. Le
monde est devenu étrangement
calme, mais nous le savions
tous, nous soldats dans les

tranchées, ce ne serait pas
long. Trépidant, les mains
tremblantes et les yeux pâles,
j'ai fait ce que j'avais appris à
faire toute ma vie: j'ai ramassé
mon marteau et je me suis
dirigé vers le flamboyer. Je
n’étais plus à la maison. Je
n'étais plus dans l'agréable
chaleur de la forge de mon
père. J’étais dans le mien.
Google Translate & Visa Lukinmaa
2020
Désolé. . .

51

The Great Tit

It was a beautiful spring day. I
just flew out of the tiny barn
I'd called home for the past
winter where I'd been smacked
and thrust by the crude owner.
The cows were better friends
than him. All I did was look
for warmth when the days
grew cold and the ground
beak-break hard.
Nevermind that. It was in
the past. The old aloof hadn't
bothered me for days, anyhow.
I had been all alone in the
rafters, swooping in and out
with a goal in my mind, and
no one stood to stop me. Come
to think of it, no one had
stopped the cows either.
One of the rowdier ones
had broken free from the
clasps around her neck and
now rummaged about the
place wildly. Of course, it had
no where to go. Apart from the
thick doorways and the barn
doors that were fast shut, the
exists were too small and high
for the horned fly-tether. I had
no trouble squeezing through
the gaps in the rafters, but he
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would've found it easier to tear
the whole roof apart.
Heh...I would miss the odd
uttered creatures. So bulky, so
tethered. How ever did they
live so close to the ground
where all the dangers lurked.
Like the farmer's cat!
Although, I doubted the cat
could swallow one of the
horned ones. Maybe it could
carve into one. Live little by
little, chewing on the mass of
fat. At least it would keep it
away from my babes.
I made a few loops in the
air, feeling the wind and the
soft breeze as it rustled my
feathers. It was good to be out.
I made a dive and headed for a
familiar bush beside the
farmer's mansion. It was a
good bush, full of maggots
this early in the spring and
other crawlers.
I landed in the tiny,
sparsely leafed bush. On one
of the hundred jutting sticks.
The day truly was beautiful:
the sun was starting to eek past
the horizon and shine golden

across the fields shrouded in
partial snow. Small patches of
grass rose from amidst the
molten water, grey-green,
sickly from their slumber, and
the trees that rose in the
horizon stood bare. It was
warm. The only thing cold was
the farmer's mansion under
which I so oft slept and made
my hut. There was usually a
warmth that radiated off the
red brick, and an awfultasting, suffocating black
smoke that came from the
deep tunnel above of which
my kin warned me about so
long ago. It was all gone now.
Solemly still now was the
yard. The air was clear and so
fresh. There was not a bang in
the world from the tools of the
walking trees, nor a roar from
one of their moving boulders.
They were gone.
It was of little consequence
to me, however. Good
riddance! At least I would not
be bothered should I seek
shelter amongst the beasts in
the barn, or ruffled by the
thick black smoke, nor kept
awake late as the farmer
worked their tools.
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I pecked on the leaves of
the bush, softly greenish ones
just barely out of their bulbs.
From amidst them I found a
good haul: a tiny maggot,
which I swallowed whole. I
leapt on another branch and
brushed the leaves aside. I
found nothing. I leapt on
another branch and found a
few eggs...hmm. I think I'll
wait.
I jumped off the branch and
flew around for a while. There
was still some soreness left in
my wings and tar stuck to my
feathers. I pecked then a little
mid-air. They loosened, a
little. I landed on the roof of
the barn, just on the edge of a
water channel. There was
some water at the bottom,
amongs leaves from last fall. I
jumped in for a small gulp or
two.
Then I heard the rumbling.
I quickly jumped out from the
channel, displeased by the
familiarity of the sound. It was
a rolling boulder of the farmer,
rattling and clattering old
piece coloured with a faded
red. Spots across the hull, the
outside
of
the

roaring, if harmless beast, ped my worry and they
were crusted by yacky flakes reciprocated. We watched, in
that turned all water sour and peace in these unclaimed
murky. It was unhealthy, heights, at the mountain's
deadly, I knew. It was like a arrival.
pest on the surface of the
Lest it be understated, I was
gleaming boulder, stuck there shocked. More so, when
like moss.
moments later another
I watched the machine turn mountain rolled on by and
to the driveway and park itself pulled to a halt before the
before the mansion. But it did barn. This one was an odd
not come alone. Two more piece with a large, bulking
came down the stamped path beast on its side. It was a
and pulled over. Out of the mountain dressed as a cow,
boulders came four people in though poorly with only a
all, none of them the farmer. snooping head looking down
They were dressed in black from the side, while the whole
leaves, some of them floating rest of the glistening stone
precariously close to the body poked through.
ground. They spoke softly in
The people that had arrived
that weird chirping of theirs, disappeared inside, only to
incomprehensibly out of tune. hobble outsidr on their two
Some embraced one another, feet, precariously holding onto
others, half sized trees, walked large huts in their featherless
about the yard aimlessly.
graps. They ferried the huts
There was a coarser roar onto the driveway, some they
down the path. I turned to look put into their boulders. From
and was shocked as a boulder, the mountain, two stumps of
nay, a mountain turned over to ancient trees emerged. They
the driveway. I leapt into the wore cruder clothing, made of
air and zoomed all the way to coarse feathers, I'd say. They
the tip of the tallest tree. There chirped nothing at all as they
I was joined by others. I entered the house. I moments,
chir
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ey exited with a felled tree,
then with a walking sun, and
then with an earthless burrow.
All disappeared within the
mountain.
The second mountain did
not take any of the sticks from
within the mansion. Its people
disappeared into the barn,
dragging the four-legged flynests from within. They
carried them on into the
mountain. They made their
mooings and kicking, vein
attempts to pull away from
their fate. I had seen the scene
before, few times every
season. Though, while they
then took only one or two,
these took more. I saw so
many leave that I worried
none would remain at all to
easily feed me when the flies
hatched. It was worrisome.
Still, I watched from the
branches,
occasionally
swooping down for a closer
look, or for a fly or a maggot
to eat. Everytime I returned to
the peaceful tree, more and
from further of my kind had
arrived to watch. Some were
of my own shell, and to those I
sent my wry love, and others 55

were foreigners from trees
beyond the stream. They said
their huts had cooled too, but
that none were there to pick
the dead, no crows or cats.
Unlike here. They were
intrigued, much like I was. I
granted them permission to
swoop down, but not to eat.
Some couldn't resist the
chance, though, so a harried
them off and back beyond the
stream. One, though, I would
welcome back a little later...
There was a roar and my
attention fled towards the
mountain. The sounds it let off
shook the tree and the black
smoke from its glistening shaft
tarred the air. A toneless peep
starting disorienting us all and
many of us fluttered away
from the tree, wary of the
assault. I swooped from
behind the mansion and onto a
closer tree. The horrid peeping
stopped and I watched as the
mountain rolled down the
stamped road. The second
mountain was not far behind. I
endured through the noise,
knowing it would not kill me.
The second mountain moved
off.

The trees, their half-ones
too, withdrew to their boulders
and looked longingly at the
mansion. Some of the shed
water from their soft globules
and down their reddened
cheeks. One by one the
boulders started rolling and
left the driveway until only
one remained. This one was
waiting for one another, a
person who emerged from the
barn now. They seemed weary.
With one branch, they flicked
something within and the light
disappeared from the barn.
There was no response to the
darkness. Saddendd, they
hobbled over to their boulder
and disembarked. Slowly, as
the stone glistened in the
evening's light, the red colour
faded into the distance and the
roaring dulled to a humm and
then a rumble till nothing
remained. The world fell silent
once more, void of loud life. I
felt a little sickly, though I did
not know why.
I sat on the branch
watching, feeling the sudden
disappearance of warmth from
the world. The day was

growing cold once more as
night approached. Soon the cat
would start sneaking around. I
glanced wearily around the
yard. It was worrisome when I
knew not where it was. My
feathers shivered. I jumped off
the branch and headed for the
dull and quiet barn. It was
there, after I had pulled myself
through the rafters that I
understood my pain.
The barn was not just dark,
void of light, but of life. Not
one beast, nothing remained
behind. It was all empty, even
the one that had escaped its
chains. It had been taken. It
was a bad day, I thought as I
snuggled into my tiny, now
cold hut. It was the day the
humans left.
Visa Lukinmaa 2020
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Translation of "Le marteau et la chaleur de ma forge"

sent me cowering for cover. A foot struck
me to the temple as a corporal ran
through the trench. He shouted
something back to me, a scolding or
something but I could not hear him. The
sounds were drowned out by the dozens
upon dozens of projectiles falling from
the sky that broke the walls of the trench,
shattered stones and caused a mudslide
that filled much of the narrow halls up to
the ankle.
Oh, how I missed my father's forge.
The banging had always been so calm,
so comforting. The tremors never caused
fear. Even when the hammer slipped or
fell, I always knew I could pick it up
again. These shots, however, would fall
and falll, never to be raised again. Much
like the hundreds of thousands around
me.
A sound cut through the blasting;
two long whistle blows. Soon thereafter,
the explosions seized. The world grew
eerily quiet, but we all knew it, us
soldiers in the trenches that it wouldn't
be for long. Trepidatious, my hands
quivering and my eyes dim, I did what I
had learned to do all my life: I picked up
my hammer and went towards the heat. I
was no longer home. I was no longer in
the pleasant heat of my father’s forge. I
was in my own.

When I was a small child, my father
owned a forge. I remember him hit and
hit and hit steel all day and night. It
drove my mother mad; the constant
banging and huffing. I still remember the
sweat and heat that came off of him after
each session, every time he came out of
that forge to eat. I grew used to those
sounds; they comforted me, especially
after my mother passed away.
My father grew recluse in our home.
Neighbours that had once come to drink
coffee and tea, no longer came by. I
found myself all alone in the school yard,
staring at the high brick walls. At home, I
spent my hours in his smithy, sitting in
the corner watching my father sweat
away, beat steel with his hammer and
stand amidst the flaring embers of the
forge. As I grew older, I started playing
with fire myself. My father taught me
how to forge, how to beat the hammer
like thunder. I felt each bounce, each
beat strengthen my heart. The tremors
became part of me. Never did I imagine
to have a fear of that feeling which gave
me so much comfort in my time of need.
How wrong was I...
I snapped awake as another
explosion shook the trench I hid in. My
rifle rested flat against my legs. A second
explosion shook the ground and the bang
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