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Pääkirjoitus
Hei vaan kaikki niput ja naput ja hyvää

remuamaan haalareidensa kanssa jokavuotisissa Viherbileissä.

Uusivuosi oli ja meni ja aurinkoiset
aamut saapuvat jälleen. Näiden uusien
tuulien mukana me uudet Reemavastaavat tuomme teille Talvi-Reeman,
jossa riittää tänä vuonna sisältöä moneen
makuun.

Ja näin ollen pienen hengähdystauon
jälkeen tuomme teille Talvi-Reeman, josta
löytyy muun muassa uutukaisen puheenjohtajamme tervehdys, uuden hallituksen
esittäytyminen, klassinen Eero VS. Veera
ja paljon muuta! Kuten aina, toivomme
lukijoiltamme palautetta, jotta voimme
pitää Reeman ainejärjestönsä näköisenä!

alkanutta vuotta!

Joulu-Reeman jälkeen on ehtinyt
tapahtua kaikenlaista. Käärimme
kasaan uuden hallituksen Verban
syyskokouksessa, ja iloksemme mukaan
on saapunut monia uusia kasvoja. Samalla
toivotimme hallituksen toiminnasta jättäytyneille paljon onnea heidän tuleviin
projekteihinsa. Syyskokouksen jälkeen
pidimme järjestäytymiskokouksen ja niin
potkaistiin uuden hallituksemme tuleva
kausi käyntiin.

Talvisin terveisin,

Veera Asukas
Reema-vastaava

Esimerkiksi Verban vuosijuhlatiimi
jatkoi paukuttamistaan entistä kovempaan tahtiin, jotta saisimme juhlistaa
ainejärjestömme 45-vuotis-vuosijuhlaa
heti maaliskuussa. Fukseille oli myös
ilouutisia tiedossa heti vuoden alussa,
sillä kauan odotetut haalarit olivat vihdoin jaettavissa. Jaon jälkeen pidimme
vuoden ensimmäisen haalarimerkkiompeluillan, johon saapuikin mukavasti
väkeä. Tämän jälkeen niin fuksit kuin
vanhemmatkin opiskelijat pääsivät
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Puheenjohtajan talvitervehdys
Myös edunvalvonta-asioissa tapahtuu suuria vuonna 2017. Tiedekunnan
muutto on tämän vuoden suurin ja
tärkein asia ja Verban hallitus osallistuu aktiivisesti yhteishumanistiseen
opiskelijavaikuttamiseen tässä asiassa.
Kopo- ja sopotoiminta jatkaa viime
vuoden hyviä käytäntöjä ja ensimmäinen
verbaistukitapaaminen onkin jo helmikuussa ja teemana on jälleen auskultointi.

Hei rakkaat verbalaiset!
Kevätlukukausi on jo hyvin vauhdissa ja
Verban toiminta on pyörähtänyt mukavasti käyntiin. Laura jätti jälkeensä
eläväisen, monipuolisen järjestön joka
tarjoaa jäsenistölleen aktiviteettia laidasta
laitaan. Hommia riittää ja suhtaudun
Verban kipparointiin jännittynein ja innostunein mielin. Onneksi vuoden 2017
hallitus on intoa ja ideoita täynnä!
Lämpimät kiitokset viime vuoden supernohevalle hallitukselle, joka sai todella
paljon aikaan bileiden, sitsien, kulttuuritapahtumien ja edunvalvonnan saralla.
Aiomme ylläpitää hyviä käytäntöjä ja
lisätä soppaan omia juttujamme.

Lisäksi Verban tuutorointitoiminta käynnistyy kevättalvella. Pilottikokeilumme
tuutori on englantilaisen filologian
opiskelija Tapio Anttila ja toivotan hänelle
menestystä tuutoroinnin kanssa. Verban
kopo- ja sopotiimi on Tapion tukena
suunnittelemassa tuutoroinnin sisältöä.

Tammikuussa ehdimme jo osallistua
Arkkitehtikillan muuttokulkueeseen,
ommella haalarimerkkejä marttakerhoillassa ja tampata Viherbileissä. Helmikuu
ei jää tapahtumien osalta toiseksi: luvassa
on verenluovutusreissu, kyykkäkoulutus, hankifutisturnaus, taidemuseovierailu, laskiaissauna talolla ja Bad
Valentines-bileet Tiiman Kultun ja Suman
kanssa. Menoja riittää! Maaliskuussa sitten on kauan odotetut Verban 45-vuotisjuhlat, jotka tulevat varmasti olemaan
monille yksi opiskeluajan huippuhetkistä.

Hyvää kevättä kaikille, muistakaahan
tulla välillä rentoutumaan Verban menoihin puurtamisen välissä!
Terkuin,

Jaana Raudaskoski

Verban puheenjohtaja

Vuosijuhlien valmistelu käy koko ajan
kuumimmillaan ja teemme kovasti töitä,
että saamme järkättyä vuoden parhaat
bileet! Vuosijuhlien jälkeen ei olekaan
enää pitkä aika wappuun ja wapun
verbamaisiin menoihin, joista kerromme
lisää seuraavassa Reemassa.
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Hallitus 2017 esittäytyy!
Janina Ikäheimo ja Veera Asukas, kuvat Anu Vehkomäki
Verban hallitus vastaa tänäkin vuonna Talvi-Reemassa perinteisen tiukkoihin kysymyksiin. Vastauksia on monenlaisia, ja kysymykset toivottavasti sellaisia että vastauksesta voikin helpostikin päätellä jotakin vastausvuorossa olleen hallituslaisen mielenlaadusta.

Kysymykset olivat seuraavanlaiset:
1. Mitkä asiat sinulta aina löytyy repustasi/laukustasi?
2. Mikä on lempivaatteesi?
3. Kuvaile pestiäsi kolmella sanalla.

Jaana Raudaskoski, puheenjohtaja
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Kalenteri, lompakko, avaimet.
2. Nahkatakki on paras!
3. Vastuu, painaa, aina.
Joel Juntunen, talous- ja haalarimerkkivastaava
Englantilainen filologia, 4. vuosikurssi
1.ATKoota, piuhoja, kampa, sytkäri, pensseli
2.villainen Puuskupuh rinkulahuivini ja sopivan musta huppari seuraksi
3. Saatana mikä työmaa
Ilona Maijala, sihteeri
Pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Tietokone, kalenteri, penaali, huulirasva, lompakko, muistitikku ja pieni ruuvari.
2. Turhan iso Edmonton Oilersin huppari.
3. Tieto on valtaa.
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Anu Vehkomäki, tiedotus- ja mediavastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Puikot ja lankaa, Late Lammas hiusharja, lompakko
2. Bändipaidat ja villasukat. Omistan villasukkia noin 25
paria.
3. Spämmään teidän sähköpostit.
Elina Pallaspuro, verbaario- ja vihervastaava,
muuttoyhteyshenkilö
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Kuulokkeet, sytkäri ja muistikirja
2. Iskän vanha bändipaita, joka on sopivasti esipehmitetty
3. Kaktuksia, kahvikuppeja ja linnunkakkaa
Janina Ikäheimo, Reema- ja mediavastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Lukkosulaa ja ainakin 10 eriväristä huulipunaa.
2. Kaikki mun 200 paria villasukkia.
3. Meemien ujutus propagandaan
Veera Asukas, Reema-vastaava ja varapuheenjohtaja
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Laturi, huulirasva, passi, aurinkolasit, jakoavain, teippiä,
mummopinnejä, nenäsuihke...
2. Neonkeltainen miesten tuulitakki jossa lukee Hot Wheels
punaisella ja sinisellä.
3. Meme me up (meme me up inside)
Eero Romsi, Reema-vastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. JOS mulla on mukana laukku nii siellä on kynä. Tai läppäri. Mutta ei ikinä molemmat.
2. Meikän kaikki kengät ja lippikset.
3. Make reema great again. (En ossaa laskea)
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Oona Harju, fuksivastaava
Englantilainen filologia, 1. vuosikurssi
1. Avaimet, meikit, kuulokkeet
2. Jumpsuit on best, mutta vain privaatisti kotikäytössä
3. Paimennan, siis olen
Ossi Mononen, fuksivastaava
Englantilainen filologia, 1. vuosikurssi
1. Tabletti, kynä (1), sateenvarjo
2. Kunnon kengät
3. Liiallinen mukavuus vältettävä

Laura Kämäräinen, fuksivastaava
Englantilainen filologia, 5. vuosikurssi
1. Purkkapussi, huulirasva, pankkikortti ja iso reikä
pohjassa
2. Haalarit
3. Vanha tuttu humputteluhomma
Annastina Sundberg, liikuntavastaava
Pohjoismainen filologia, 4. vuosikurssi
1. Kalenteri, silmälasit, kännykän laturi
2. Adidas copa mundial -fudiskengät
3. Hiki, ensiapupakkaus, hauskaa

Stina Huhtela, sosiaalipoliittinen vastaava
Pohjoismainen filologia, 1. vuosikurssi
1. Usein kaikki muu paitsi se mitä etsin + puhelin ja kotiavaimet
2. Haalarit ehdottomasti! Ja hyvät kengät
3. Mä en kiusaa
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Sara Nikula, kulttuurivastaava
Pohjoismainen filologia, 4. vuosikurssi
1. Lompakko, avaimet ja nenäliinoja
2. Mitkä tahansa villasukat
3. Kaikki on mahdollista
Asta Lyytinen, kulttuurivastaava
Englantilainen filologia, 4. vuosikurssi
1. Silmälasien puhdistusliina, vesipullo, aivan liian monta
mustekynää,
2. Muhkea villatakki
3. Vitsit miten kivaa!
Aino Maaninka, ruotsin koulutuspoliittinen vastaava
Pohjoismainen filologia, 4. vuosikurssi
1. Vesipullo, huulirasva, burana.
2. Kari Traan mustaharmaa merinovillakerrasto - passaa
hyvin kotona löhöilyyn sekä aktiivisempaankin meinkinkiin.
3. Kopo on seksikästä.
Roosa Heinonen, saksan koulutuspoliittinen vastaava
Germaaninen filologia, 2. vuosikurssi
1. Vesipullo, hiusharja, kalenteri, lompakko.
2. Harmaat haaremihousut, parhaat chillailuun.
3. Germanistien palautepäivät: jymymenestys
Teemu Kokkonen, englannin koulutuspoliittinen vastaava
Englantilainen filologia, 1. vuosikurssi
1. Ilman karabiinihakaa en lähde kotoa.
2. Haix Airpower Pro R. Onhan aiheellista muistaa että
heroes wear Haix.
3. Turhien toiveiden diilaaminen
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Jasmin Tikkanen, tapahtumavastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Hiusharja, purkkapussi, silmälasikotelo ja kalenteri
2. Mun söpöt pingviinikuvioiset yöhousut
3. Paardit on parhaat.
Joonas Uusitalo, tapahtumavastaava
Englantilainen filologia, 1. vuosikurssi
1. “Write Drunk, Edit Sober”-muki, Kuulokkeet, kalenteri,
laturi
2. Sonic-t-paita, oranssi Protest-pipo, harmaat farkut ja
maiharit
3. Viinaa pittää juua
Jonna Kurikkala, tapahtumavastaava
Englantilainen filologia, 1. vuosikurssi
1. Pyhä kolminaisuus eli avaimet, lompakko ja puhelin.
Yleensä myös huulirasva, käsirasva, mynthoneita + ihan
liikaa kaikkee sälää.
2. Musta. :--D
3. Yaaas party hard!

Tällaisia hupiukkoja siis tänä vuonna on mukana Verban hallituksessa. Reeman
toimitus kiittää haastateltuja hassunhauskoista vastauksista ja toivoo heille
työntäyteistä hallitusvuotta 2017!
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Eero vs. Veera

“A ruff debate”

ero
E
Ihan
näin varotuksena

kaikille koiraihimisille että jos oot semmosta ihmistyyppiä joka pahottaa mielensä nii ennenkö alat täriseen ja tuhiseen
nii ota se puppe tai musti tai juffe siihen
vieree ja silitä sitä.
Tai tee mitä haluat. Aikune ihimine.
Mää en tykkää koirista. En yhtään.

Ne on niinkö yliaktiivisia lapsia jotka pystyy puremaan sun
naaman irti.
HEHHE OMPA NII KIVVAA KO SE
LEIKKII EIKÖ! No ei. Se ei ole mittää leikkimistä jos se hyörii ja hyppii ja
pomppii ja näykkii naamasta. OI ETTÄ
KO MEÄ MUSTI ON NII INNOISSAAN! Teä musti lentää kohta kartanolle
jos se minun lähelle tullee. Nojoo määpä
nyt alotan tämän jutun nii päästään
tästäki. Ja joooooooo tiiän että veera
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tullee voittaan tän ko lipastolla tuntuu
olevan niitä murrien ulukoiluttajia aikas
palijon. Mutta ne jotka kohta läpsytätte
etusormea sillee niinkö intissä ja huuatte
sammaa aikaa että ”BRRRAP BRRRAP
IHA OIKEIN”, tää on teille pojat. Niinkö
äsken sannoin että koirat on niinkö
yliaktiivisia lapsia, mutta lapset sentää
jossaki vaiheessa oppii tekemää tarpeensa
pöntöön. Mutta eipä koirat. EHEI ko
musti päästää lirukat sillo ko haluttaa!
Erehyin kerran ko olin tuolla KANSAINVÄLISESSÄ INTERNETVERKOSSA kattomaa ko jotku happivarkaat oli kuvannu
ko koira näkkee omistajansa pitkästä
aikaa. Nehä veti kauhiat hepulit! Tässä
vaiheessa kaikki koiraihmiset päästää
tämän äänen: ”AAAwwwwww” hyi. Mitä
mää näin, oli elläimiä jokka hyörii ja
pyörii ja pomppii ja YRITTÄÄ PURRA
NAAMASTA JA KÄESTÄ! Ai että on ne
nii vekkuleita kekkuleita eikö?

Ja puhutaampa pikkusen siitä
että jokku luultavasti aivovaurion saaneet ihimiset ei ossaa
piettää niitä piskejä hihinassa.

LÄHETÄÄ JOHONKI MATKALLE?
”Joo en mää pääse ko pittää vahtia koiraa”
eeeh

Joo eiköhän tämä ollu tässä.
En viitti sanoa hirveästi
koiraihimisistä. Liian heleppoa.

Ja voi pojat ko ne näkkee jonku ihimisen.
Jopa siitä riemu syntyy. Kyllä te tiiättä
mitä ne tekkee. Hyppii päälle. Ja ennenkö
huuatta iteksenne että ”EI MEÄ MURRIPURRIJUFFE AINAKAAN HYPI”
Kyllä se hyppii.
Ja nyt ko ollaan tässä hyppimisessä nii
auta armias jos joku piski hyppää minun
päälle. Voin kertoa että mää hyppään sen
omistajan päälle. Vaikka se omistaja oliski
Tero joka on niinkö kävelevä jääkaappipakastin ja pumppaa sen verran rautaa
että Rautaruukissa loppuu tavara. Siinä
vaiheessa ei ennää pelota. Kuvitteleppa
ite ko olet just laittanu mintit vaatteet ja
asetellu kaikki oikein ja joku rapatassu
hyppää päälle.
Oikiasti
Ei naurata.

Tai no voin mää vähän. ”HEHHEH MEIJJÄN MUSTI PURESKELI
KENGÄT! EI NE OLLU KO SATASEN!”
bitch jos se hurtta tullee lähelekkää
MINUN kenkiä nii se saa kokea mitä on
jumalan peleko. ”Se vain haistelee” TÄMÄ
SE VASTA JUTTU ON! Joo haistelee että
tästäpä saiski paistin ittele illaksi. Mutta
eeei meä puppe se vain haistelee ko oot
uus. ”Koirat on nii mukavia ko ne välittää
susta” Joo koska sää annat sille ruokaa.
Mikä tahansa elläin kiintyy siihe.
Päätämpä tämänki nyt siihen että jos sulla
on koira nii

Ja EIVVVVV se nuoleminen.
Fam se nuolee sen nyyttejä tai sen ladypartseja tai jumalan takataskua ja sitte
tullee nuolee naamaa? Nah ei kiitos. Jos
haluaisin sata miljoonaa bakteeria nii
nuolen mielummin lipaston lattiaa.
Ja voisin vielä kertoa ihmisille jotka laittaa
koirakuvia tai koiravideoita mulle että ei.
En piä niitä koiranpentuvideoita söpöinä
koska tiiän mitä verikoiria niistä tullee.
Eikä mulla kyllä oikiastaan kiinnosta mitä
teä musti tekkee just sillä hetkellä. Ilmota
sitte ko se oppii puhumaan. Sitte kääritää
massit. Ja sitte sanotaan että ko ne koirat
on nii viisaita.
JOS NE ON KERTA NII VIISAITA
NII MIKS NE EI PÄRJÄÄ YKSIN KO

kouluta se sillee että se tottelee sinua
niinkö se ois armeijassa
piä se hihinassa
älä lähetä siitä kuvia mulle
älä näytä mulle koiravideoita
piä se kaukana musta
oikeasti, piä se kaukana
tai helepoin

ÄLÄ OMISTA KOIRAA
Kiitos. Ja jos jollaki on nokan koputtamista tästä nii markan painit. Otetaa vastaa.
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T. Eero

-Meme-sodan veteraani. 2015 – 2016. Foreign
Meme Legion. MAGA-

ra Noniin.
e
e
V

Kyykisty, hyvä ihminen.

Eli jos aivosi eivät ole vielä
sulaneet Eeron tekstistä, niin
lukaisepas putkeen tämä mun teksti. Mä
jos joku olen koiraihminen. Oon eläny
niitten kanssa koko elämäni kakarasta
vähä isompaan kakaraan asti, ja voi pojat,
onko mulla teille kerrottavaa hauvoista.

Jos se koira on jalan korkunen otus,
niin eikö sitä olis järkevämpi tervehtiä
sen tasolla? Kuvittele jos joku kakstoista
metrinen järkäle, joka ei ees puhu sun
kieltä, tulee ja yrittää kätellä. Vois vähän
pelottaa. Ja se, että koirat yrittää nuolla
sun naamaa, voi ymmärrettävästi olla
inhottavaa joillekin. Jos se koittaa antaa
sulle pientä viiksivahausta, niin sano sille
‘’ei’’ ja nouse ylös. Jos se koira vielä sen
jälkeen on aivan hulivilinä, niin sitten on

Jos et oo koskaan kokenu
riemukkaan koiran tervehdystä
ko tuut pitkän päivän jälkeen
kotia, ni et oo eläny vielä kunnolla.
Koirien ehdoton rakkaus niitten laumanjäseniään (eli sinua) kohtaan on maailman kahdeksas ihme. Se näkee kun sä
vedät alkkaris pois pyllyvaostas, se näkee
kun sivusilmällä katot huomaako kukaan,
jos syöt sen leikkeleen jonka tiputit lattialle just äskön ja se näkee kun sä kaivat
nenää ja tutkiskelet rääs koostumusta.
Ja se rakastaa sua silti, kuvittele. Ihmiset
tuomitsee, koirat ei.

Ja toisin ko joku kemiläinen
näätä yrittää väittää, koirat ei
pure sun käsiä ja naamaa kun se
tervehtii sua.
Ei kait kukaan pitäis koiria lemmikkeinä joka näykkäsee naamasta kolmesti
päivässä, mutta mua, toisinku jotakuta
muuta, on siunattu maalaisjärjellä. Tällä
näädällä on kans sellanen pelko, et
koirat on kengurun tasoisia loikkijoita
jotka nuolee sun naaman pilalle. Mutta
tähänkin pulmaan on ratkaisu! Katso
kaksi tulenvarmaa vinkkiä seuraavasta
kappaleesta!!

kasvattajassa vika.

Nyt kun puhuttiin tästä kielimuurista, niin koirat on
siinä suhteessa helpompia kuin
lapset.

Koirat ei tuu koskaan puhumaankaan
sulle takasin (ainakaan toivottavasti.
Jos tulee, niin suosittelen hakeutumaan
psykiatrille) niin niille voit löperrellä
menemään jos huvittaa. Jos läpertelet
lapselle, niin sen kehitys hidastuu. Älä
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siis pilaa lastasi, vaan säästä vauvapuheet
koirille. Lapset pelottaa mua, koska en
ymmärrä mitä ne haluaa multa. Esimerkkinä serkkuni, kun hän oli pieni. Äitini
oli pitänyt häntä sylissä, ja nappula oli
pyytänyt ‘’vahvaa’’. Vahvaa mitä? Vahvaa
kahvia? Vahvaa chilikastiketta? Pienen
tulkkauksen jälkeen hänen äidiltään se
oli ilmeisesti pyytänyt rasvaa. RASVAA!
Kuka lapsi halua syödä pelkkää rasvaa?
Koirilta sellaista voisi odottaakin. Ja
vaikka se haukelo pyytäisikin multa jotain, niin voin sanoa sille ei, ilman että se
vetää itkupotkuraivarit.

Pienenä tiivistelmänä tähän loppuun:
koirat on ihania, niiden tassut haisee
näkkärille, ne on parempia ko lapset ja
ne osaa vaikka ja mitä jos niitä on aikaa
opettaa.

T: Veera

-Dog meme enthusiast-

Ja vaikka koirat ei puhuiskaan
sulle takaisin, niin ne silti ymmärtää sua.
Koirat on niin fiksuja, että ne voi opettaa haistamaan syöpää, olemaan silminä
sokeille ja tarpeen tullessa haistamaan
sen kokaiinipussukan mikä sulla on
taskussa. Tai ei oo, en syyttele. Pointtina
on, että vuoden ikänen koira on pirun
paljon fiksumpi kun vuoden ikänen lapsi.
Evoluutionaalisesta näkökulmasta ajatusmaailma, että koirat on parempia kun
lapset, on vähän takaperoinen. Ja siihen
minä sanonkin ¯\_(ツ)_/¯.

Koirissa on myös paljon potentiaalista meemiainesta.
Kaikki varmana muistavat meemit kuten
dogen ja advice dogin (joka on 11 vuotta
vanha!)
Siinä Eero on kyl oikeessa että koiria
kannattaa pitää hihinassa. Jos se hauva
juoksee auton alle nii siitä o suru puvussa
kyllä pitkän aikaa. Say no to dogs without
leashes! Ellet oo koirapuistossa, silloin
voit laittaa pärinäksi.

“You say that to my goddamn face, Eero, ja
Veera puree sun kengät.” -Fanni 2017
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Tuiki tarpeellinen ja tieteellinen
mikrovaltiokatsaus

Miika Peitso

Hajottaako holhousvaltio, pänniikö
pahoinvointi-Suomi?

AUSTENASIA
Austenasian perustuslaillinen kuningaskunta tarjoaa
tosielämän Game of Thronesia kansalle.
Etelä-Lontoon esikaupungista käsin hallitsee monarkki Jonathan I muutamaan
Skotlannin pikkupitäjään asti ulottuvaa
valtakuntaansa. Monarkki Esmond III:n
aikana käytiin Austenasian suuri sisällissota muiden sisäisten kamppailujen
ohella, jonka jälkeen seuraava hallitsija
Declan suuntasi laajentumispolitiikkansa
em. Skotlannin kuntiin, joissa hallitsijasuku viihtyy. Declan joutui lopulta
jättämään valtaistuimensa henkilökohtaisista syistä, jolloin nykyinen monarkki
Jonathan I kipusi vallan kahvaan.

Ei se mitään! Asumme nimittäin oikeasti
mahdollisuuksien maailmassa, jossa
kukaan ei estä sinua toteuttamasta itseäsi.
Voit löytää oman onnen kehtosi kolean
ja pimeän kotimaasi sijaan esimerkiksi
runsaasta valikoimasta mikrovaltioita, tai
perustaa sellaisen itse! Huomautettava
on, ettei mikrovaltioita ole tunnustanut
mikään suurempi instituutio, mutta
unelma elää, eikä ideologia koskaan
kuole. Seuraavaksi siis kaikkein mielenkiintoisimmat kohteet äidin pikku
utopisteille.
ASGARDIA
Aloitetaan uunituoreella 2016 perustetulla
Asgardian mikrovaltiolla, joka ei olekaan
niin mikro kuin voisi ajatella. Väitetään
nimittäin, että jopa yli 500000 kansalaista
asuttaa tätä upeaa projektia. Tuskin on
myöskään liian rohkeata väittää, että
Asgardia on mikrovaltioista suurin, sillä
se käsittää koko ulkoavaruuden pohjukat.
Asgardian on perustanut mm. UNESCOn
tiede- ja avaruuskomitean jäsen Igor
Ashurbeyli, ja hänen pyrkimyksensä on
tehdä avaruuden kolonisaatiosta rauhanomainen prosessi, jossa ihmiskunnan hyöty on etusijalla. Tämä upea
mikrovaltio hakee tälläkin hetkellä
asukkaita, jotta se voisi saada virallisen
statuksen. Asgardia needs you!

14

CHRISTIANIA
Tämä verevä
anarkistikommuuni
sijaitsee Kööpenhaminan sulokkaassa sylissä. Historian
jylinä muuttui hilpeäksi yhteiseloksi ja
ganjan imeläksi tuoksuksi, kun anarkistit,
hipinretaleet ja muut vapaaherrat ja -rouvat valtasivat ikivanhat armeijan kasarmit
ja muodostivat ne kasvojenkohotuksessa Freetown Christianian vapaaksi
yhteisöksi. Kaikki on sallittua täällä, paitsi
väkivalta ja ns. kovat huumeet. Sen sijaan
ammattikielellä lätkää voi ostaa kuka
tahansa, ja voit itsekin liittyä reippaan
seurueen jatkeeksi vain osallistumalla
yhteisiin toimiin.

Vapaus ei kuitenkaan tule helpolla, eikä
ilmaiseksi edes sosialistisissa pohjoismaissa. Christiania on joutunut kamppailemaan EU:n fasistisen konsensuspolitiikan
ja moottoripyöräkerhojen huumekauppiaiden kanssa, mutta nyt vapauden
hedelmät ovat siinä mielessä tuoreita, että
tilanne on stabilisoitunut. Yhteisön asukkaat ovat joutuneet taipumaan moraalittoman pääoman valtaan, kun he päätyivät lopulta ostamaan alueen itselleen.
Kööpenhaminan ykköskohde erityisesti
taiteilijasieluille, 5/5, käy siellä.
Gay and Lesbian
Kingdom of the
Coral Sea
Islands
Olipa kerran synkkä ja myrskyinen yö
Australiassa vuonna 2004, ja tapetilla
LGBT -yhteisön asema ja oikeudet.
Protestina Australian fascistihallinnon
nihkeätä suhtautumista samaa sukupuolta olevien keskinäisten avioliittojen
kohtaan perustettiin silloin Coral Sea
Islandsin sateenkaarivaltio Australian
koillisrannikon asuttamattomille saarille.
Tämä seksuaalivähemmistöjen paratiisi
hankkii varantonsa myymällä kolikoita ja
postimerkkejä. Mikäli tunnet kuuluvuutta
LGBT -yhteisöön, sinulla on automaattisesti oikeus Coral Sea Islandsin kansallisuuteen. Kuuletko
jo pääkaupunki
Heavenin kutsun?
Kugelmugel
Kugelmugelin tasavalta voidaan nähdä
jatkumona taistelusta Euroopan armotonta yhtenäisyyteen pakottavaa hirmuhallintoa vastaan. Edwin Lipburgerin

taistelu Itävallan kusipääpoliitikkoja
kohtaan sai alkunsa siitä, kun hän ei
saanut muka rakentaa pallon muotoista
asuntoa. Kun kyseessä on pienen ihmisen
oikeus ja voimaantuminen, oli ratkaisu
selvä: Kugelmugelin tasavalta perustettiin,
jonka alueelle sai rakentaa pallon muotoisen asunnon, jos halusi. Itsenimitetty
Revolutionsführer Lipburger kesti monen
muun vapaustaistelijan jalanjäljissä
ruumiin ja sielun murtavan 10 viikon
vankeuden. Tämän jälkeen Kugelmugel
pyörähti Wienin Prater -puistoon, ja alue
nimettiin Antifasismiaukio nro 2:ksi.
Oikeutetusti. Valitettavasti Lipburger,
ihmiskunnan keulakuva, kuoli vuonna
2015, mutta hänen perintönsä elää yhä
meissä.
Minerva
Olipa kerran 1970-luku. Aave kummitteli Euroopassa (ja Yhdysvalloissa)
– uusliberalismin aave. Keskimääräistä mittavamman määrän maallista mammonaa
haalineet olivat sangen kyrpiintyneitä
hyvinvointiin ja köyhien paapomiseen.
Tilanteeseen oli vain yksi ratkaisu: on
perustettava uusliberaaleihin aatteisiin
nojaava mikrovaltio, missä kateelliset
eivät nillitä. Kuten on veroparatiiseillakin tapana sijaita vähintäänkin subtrooppisissa paratiiseissa, löytyi myös
Minervan valtiolle oivallinen paikka
Tyyneltämereltä Tongan saarten liepeillä
sijaitsevilta Minervan riutoilta. Massii, eli
fyffee, nakattiin projektiin semmoinen
sata miltsiä. Hiekkaakin roudattiin
Australiasta arvokkaiden neliömetrien
lisäämiseksi. Avokätisen rahallisen tuen
avulla perustettiin valtio ilman verotusta,
ilman hyvinvointiperiaatteita ja ilman
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hemmetin valtion puuttumista.
Mutta kuinkas kävikään?
Tongan saarten mulkut menivät anneksoimaan Minervan riutat, kun valtiollinen
puolustusbudjetti oli ns. olematon.
Siihen loppui Minervan mikrovaltion
tarina, ja presidentti Morris C. Davis nakkelee varmaan tänäkin päivänä vesilintua
Minervan dollareilla havaijibokserit
päällä.
Other World
Kingdom
Kesäkuun ensimmäisenä päivänä armon vuonna 1996
kyseinen matriarkaalinen yhteiskunta
näki päivänvalon Tšekin tasavallassa.
Other World Kingdom on absoluuttinen monarkia, joka perustuu miesten
seksuaaliseen orjuuteen. Saadaksesi
kansalaisen statuksen sinun pitää olla
täysi-ikäinen nainen, omistaa vähintään
yksi miesorja ja viettää viisi päivää ja viisi
yötä kuningatar Patrician palatsissa. Mies
saattoi omistaa ja matkustaa, tai myös
luopua kaikista oikeuksistaan ja elää täten
nyrkin ja hellan välissä Patrician kidutushuoneissa. Ikävä kyllä valtiota ei ole
enää olemassa, vaikka se voikin aikoinaan
varsin hyvin, sillä monarkialla oli muun
muassa oma passi ja valuutta. Aate silti
epäilemättä elää yhä, ja samankaltaisten
fantasioiden toteuttaminen on mitä
todennäköisimmin mahdollista useissakin instituuteissa.

suuruudenhullun maan kesken. Herättiin
kuitenkin siihen, ettei Etelämantereen
omistamisessa oikeastaan ole mitään
tolkkua, koska siellä ei varsinaisesti ole
mitään, eikä siitä saatu järin houkuttelevaa paikkaa asuakaan. Tämän vuoksi
Marie Byrdin maa Etelämantereen läntisessä osassa jätettiin yhdeksi harvaksi
osaksi maapalloa, jota ei mikään valtio
ole julistanut omakseen. Aika näköalatonta. Kukaan ei varmaan aavistanut, että
joku mikrovaltio voisi julistaa kaistaleen
maailman suurinta aavikkoa omakseen.
Näin kävi, kun joku sekopää jenkki Travis
McHenry julisti Marie Byrdin maan
omakseen siitä huolimatta, että se on
Antarktiksen sopimusta vastaan, mikä
kertoo monarkin häikäilemättömyydestä.
Hän lähetti kirjeen kaikille asianomaisten
maiden hallinnollisille elimille, muttei
saanut vastausta. Kyseiset valtiot antoivat
asian vain tyynesti tapahtua. Luultavasti,
koska pelkäsivät McHenryn maailmanpoliittista auktoriteettia. Häikäilemättömyydestä kertoo myös Pietari I:n saaren
julistaminen pääkaupungiksi, joka puolestaan on Norjan aikoinaan omakseen
julistama. Nykyisin nimensä Westarctican
protektoraatiksi nimensä vaihtanut valtio
voi ilmeisen hyvin ja on aktiivinen, sillä
se on saanut oman valuuttansa.
Lähde: Wikipedia tietenkin, kjeh kjeh.

Westarctican
suuriruhtinaskunta
Etelämanner
jaettiin aikoinaan monen monituisen
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Very bad haiku
I see you stabbed me
But the joke is on you fool
I’m keeping the sword
I think that a horse
Is an acoustic zebra
No wait, that’s an ass
Why is rice so good
I love rice so god damn much
Rice rice rice rice rice
I find myself lost
So much this melancholy
Ah, I got the morbs
Dogs have so much arf
Where can I buy it, TELL ME
I need to get arfs
The world is hectic
Nothing can be completed
Even I’m unfin
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Veera Asukas

Viherbileiden dänkki
raportti

Rörö (nimi muutettu)

Perjantai 27.1.2017 noin kello 18.30. En
tiedä tarkempaa aikaa.

Kun luovutin asemani seuraaville nakkilaisille, kehoni täytti suunnaton ilo ja
vapauden tunne. Kyseessä saattoi tietenkin olla alkomaholi, mutta ilo ja vapaus
on runollisempaa. Heti volyymitasot
nousivat päräyttäville tasoille niin kuin
alkomahoolijuomatkin ja saunan lämmöt
alkoivat lähestyä optimaalista soijjanpukkaustasoa. Ja kuten kaikki me tiedämme,
tämä tarkoittaa vain yhtä asiaa:
BILEET ALKAA!

Kun olimme ystäväni kanssa saaneet
muumilimsat ja vaapukkamehut valmiiksi, lähdimme kohti luvattua maata,
teekkaritaloa. Talon valot ohjasivat meitä
kuin tähti viisaita miehiä ja kun vihdoin
pääsimme perille, alkoi riemu ja onnen
päivät.

Ilmassa leijjaili jännityksen tuoksu koska
kaikki me vanhat ukot ja akat tiesimme
mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan:
HAALARIVALA!

ILMASSA OLI SUUREN URHEILUJUHLAN TUNTUA!
Ainakin jonkun ajan päästä.
Koska olen hallituksessa, joudun
tekemään välillä nakkihommia. Tällä kertaa nakki oli toimia rajan suojelijana, eli
pitää kuokkijat kaukana rakkaasta talosta.
Koska tämä tehtävä oli enemmänkin
aivotyötä vaativaa hommaa, en tiedä mitä
muualla juhlissa tapahtui. Riisikakut
ainakin haisivat.

Puheenjohtaja vannottaa haalarivalaa varapuheenjohtajan olkapäillä
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Kyllä! Se hetki jota pienet fuksipallerot ovat odottaneet kepit tanassa
syksyn orientaatioviikosta lähtien.
Vihdoin heistäkin tulisi oikeita
opiskelijoita. Tässä vaiheessa
minun täytyy tunnustaa, että
seurasin valaa samasta nurkkapöydästä.
En nähnyt fuksien iloisia ilmeitä,
mutta kuulin vahvan VERBAVERBAVERBA-huudon valan lopuksi.
Se lämmitti mieltä.
Nyt kun viralliset juhlallisuudet oli ohi, saivat fuksitkin alkaa bilettämään erittäin rajusti. Tanssilattia
auki, Movetron päälle ja tamppaamaan.
Vanhemmat opiskelijat totta kai repivät
vaatteet pois ja juoksevat iloisesti teekkaritalon saunaan, twilight zonelle, jossa
ajankulku unohtuu.
Koska olen näin vanha ukko, en jaksanut
riehua vaan odotin kärsivällisesti, että
beer pong välineet saapuisivat ja pääsisin
tuhoamaan kaikki vastustajat. Viimein ne
saapuivat ja innolla hyppelehdin yläkertaan valmistelemaan matsia.

Sigmalaiset beer pongin kimpussa
muuta bileissä tapahtui, mutta voin kuvitella, että Sirkus Finlandia saapui alakerran tanssilattialle norsuineen päivineen ja
vuoden -95 jääkiekkomaajoukkue juhli
sankaritekoaan talon saunatiloissa. Harmi
että en nähnyt.
Mutta loppu hyvin, kaikki hyvin. Olin
voittamaton. Taas. 3-0.
....
Vaikkakin joku oli kussut talon pihalle.
Olet tyhäm.

Tämän takia en voi kyllä kertoa mitä
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Verban urheilusivu

Annastina Sundberg, Miikka Alaperä

UMPIHANKIFUTIS, 4.2.2017
Verba osallistui OLuT:n järjestämään hankijalkapallon yliopistonmestaruuskisoihin
lauantaina 4.2. Kelit suosivat tänä vuonna ja ensimmäinen peli oli melko raskas syvässä
hangessa. Joukkueissa tulee olla vähintään yksi tyttö sekä yksi fuksi, ja Verballahan oli
molempia! Vastustajina oli viime vuoden mestari Atlas, SIK sekä Histoni.
Verba on voittoa tavoittelematon yhdistys, joten voittoja peleistä ei tänä vuonna tullut.
Hauskaa ja hikeä oli kuitenkin senkin edestä. Kannatusjoukot huolehtivat siitä, että
kentän laidalla oli tarjolla lämmintä kaakaota sekä OLuT:n tarjoamana grillimakkaraa
ja maissia.
Kysyimme turnauksen jälkeisiä tunnelmia Verban maalikuningas Joonas Pelttarilta.
Miten Verban olisi pitänyt muuttaa pelitaktiikkaansa, jotta voittoja olisi tullut?
Koska hangessa palloa ei voi kuljettaa, on pallo siirrettävä vastustajan maalille
ilmateitse. Tänä vuonna ongelmia tuotti juuri edellä mainittu pallon distribuutio, ja
pallo jäi pyörimään liiaksi omalle kenttäpuoliskolle.
Miten hieno maali syntyy?
Hieno maali on yhdistelmä yksilötaitoa ja joukkuepeliä. Se ei myöskään saa
syntyä vastustajan virheestä tai huonoudesta. Yksikään Verban maaleista ei valitettavasti tänä vuonna täyttänyt yhtäkään mainituista vaatimuksista.
Kiitos pelaajille sekä kannatusjoukoille! Ensi vuonna lähdetään taas uudestaan, tavoitteena voitto!
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Janina Ikäheimo

Puuhasivu

.Missä Pepe luuraa?.

Pepe on jälleen kätkeytynyt yhdelle sivulle Talvi-Reemassa! Toimita
sivunumero josta Pepe löytyy paperilapulla Verbaarioon Germanistien palauteboksiin
viimeistään 28.3.2017.
Oikein vastanneiden kesken arvomme hyvää mieltä!
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Kulttuurijaosto

Janina Ikäheimo ja Veera Asukas

Kulttuurijaosto keskittyy Talvi-Reemassa mm. vanhempiin levyihin, ja esittelee Reeman lukijoille omia tämänhetkisiä suosikkejaan jos jonkinmoiseen tunnelmointiin.

Sigur Rós

Kveikur (2013)
Sigur Rós on mielestäni
melko ainutlaatuinen
yhtye. Heidän musiikkinsa
on melodista, sisältää paljon klassisia elementtejä
ja on jollain tapaa hyvin
rauhoittavan pienieleistä.
Osa lyriikoista on kirjoitettu laulajan itse keksimällä
kielellä (vonlenska), jonka
tavuista on turha etsiä
merkitystä.
Kveikur on yhtyeen uusin
levy. Sen kappaleet ovat
jollain tapaa voimakkaampia kuin muilla levyillä, ja
kappaleiden sanoista, mm.
Brennisteinnista ja nimikkokappale Kveikurista, voi
löytää melankolisia viboja.
Silti levyllä säilyy yhtyeen
tyypillinen, rauhoittava
sävy.
Suosittelen tätä ja yhtyeen muitakin levyjä
erityisesti kuunneltavaksi jos päämääräisenä
tarkoituksena on nukahtaa
tai muuten vaan karistella
hektisen päivän jäänteet
niskoilta.

Nobuo Uematsu, Seiji
Honda

Final Fantasy VII
Piano Collection
(2003)
Näin pianomusiikin
rakastajalle Final Fantasy
VII Piano Collection on
täydellinen tasapaino hektisempiä ja rauhallisempia
kappaleita. Vaikka peli on
varmasti monille lapsuudesta tuttu, sen kaihoisa
pääteema tuo itselleni esiin
kummaa nostalgiaa mitä
en ole koskaan kokenut.
Liiallinen kikkailu on
suurimmaksi osaksi jätetty
pois, ja jäljelle jää kauniita
sovituksia jotka sopivat
taustamusiikiksi monenlaiseen aktiviteettiin.
Itse yleensä kuuntelen
albumia esimerkiksi siivotessa, meikatessa, tehdessä
ruokaa, kirjoittaessa esseetä, tuijottamassa ahdistuneesti seinää kun mietin
miten NASA ensi kertaa
todisti jotakin tulevan ulos
mustasta aukosta ja totta
kai bussimatkalla kouluun.
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Denis Villeneuve

The Arrival (2016)
The Arrival kertoo mystisistä avaruussukkuloista,
jotka ilmestyivät yhdessä
yössä ympäri maailmaa.
Kielitieteilijä Louise Banks
saa työkseen keksiä tavan
kommunikoida näiden
ulkoavaruuden asukkien
kanssa ja päätyy tekemään
uskomattomia löytöjä.
Elokuvan musiikki on
taitavasti sävellettyä ja
kuumottavaa ilmapiiriä
luovaa. Musiikki yhdistettynä elokuvan
kuvaustyyliin lievästi
ahdistaa elokuvan aikana,
mikä tekee siitä erittäin
todentuntuisen.
The Arrival on myös mielenkiintoista katsottavaa,
jos sattuu opiskelemaan
kieliä. Vaikka elokuva ei
pureudu muukalaisten
kielen rakenteeseen kovin
syvällisesti, se näyttää
tulkkien ja kääntäjien
haasteet, kun vastassa on
täysin omasta kulttuurista
eroava kieli.

Meme-ory lane of 2016

Janina Ikäheimo ja Veera Asukas

‘’I walk this empty street, on the Boulevard of Broken Memes...’’
Vuosi 2016 oli erittäin meemirikas vuosi. Vaikka laadukkaita meemejä tuotettiinkin vuoden
aikana, meemien laatuun vaikutti hienoinen meemi-inflaatio, jonka takia meemejä tuotettiin
vuoden aikana harvinaisen paljon.
Inflaation vuoksi laadukkaat meemit olivat joskus kiven alla, mutta jokainen kalenterikuukausi
onnistui löytämään voittajan näissä jokakuukautisissa Nälkäpeleissä. Meemi-inflaatiosta ja
Nälkäpeleistä huolimatta vuoteen mahtui ikimuistoisia meemejä Paavo Pesusienestä Obaman ja
Bidenin bromanceen asti.
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