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Toimituksen joulutervehdykset

VEERA ASUKAS:

Voi pojat, joko se joulu on täällä? 
Kuulun siihen Grinchien alakastiin, jotka 
eivät joulusta pahemmin piittaa; itse juhla 
on ok, mutta jouluihimiset saavat minut 
joskus itkuraivon partaalle. Immuuni-
järjestelmäni ei kestä niin sanottua ‘’lässy-
tystä’’, joten tämä vuodenaika on minulle 
se riskialttein. 
Tässä jouluisassa Reemassa pääsette 
herättämään omat taiteilijankykynne hen-
kiin ja tekemällä testin saat tietää, mikä 
jouluherkku olet! 
Ps. Tein lupauksen, että yritän olla tänä 
vuonna enemmän joulun hengessä mu-
kana. Älkää silti tulko ehdottelemaan vil-
tin mutkassa kirjan lukemista kermaisen 
höyryävä teekupponen kädessä, kun 
ulkona tupruttaa lunta. On mullakin rajat.

Halloweenisin terveisin,

Veera Asukas
Reeman toimittaja

JANINA IKÄHEIMO:

Joulu on taas, joulu on taas, aika vaihtaa 
päätoimittajaa! 
Vitsi vain, minä ainakin meinasin hakea 
tähän pestiin ensi vuonnakin. Kannat-
tajilleni lupaan taata laadukasta sisältöä 
yhdessä muun toimituksemme kanssa 
seuraavissakin Reemoissa! 
Halloween on ohi, ja joulukuu siintää 
jo nurkan takana. Sitä juhlistaaksemme 
julkaisemme hallituskautemme viimeisen 
Reeman, josta löytyy niin jouluteemaisia 
kuin jouluteemattomiakin(?) juttuja. 
Tässä vaiheessa hallitusvuotta ideoiden 
pitäisi olla jo lopussa ja toimituksien 
silmissä kiiltää joululoma, mutta voin 
ylpeänä sanoa, että Reemaan oli jopa 
tunkua! Kiitos siis kuluneesta vuodesta, 
minulla ainakin oli huippuhauskaa!

Pullantuoksuisin terveisin,

Janina Ikäheimo
Reeman toimittaja

Tervepä terve! Joulun ja viimeisen numeron kunniaksi saattekin lukea pääkirjoitukset 
kaikilta kolmelta Reeman toimittajilta, sillä mitä joulu olisi ilman pieniä perinteitä?
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EERO ROMSI:

No hei hei taas, kaikki kotiemme pikku 
pistiäiset!

Taas on vuosi kieriny ohi minunki elämästä 
ja luultavasti myös teidänki. Taas on kohta 
joulu ja pääsee kotia syömään äitin ruokia. 
Tätä on ootettu. Ja pian loppuu ne ärsyt-
tävät kurssit joissa aika menee madellen 
niinkö rampa kilpikonna. En nyt mainitse 
näitä kursseja tässä mutta eiköhän kaikki 
sisällään tiedä. Minä ainakin tiedän.
 
Äkkiä muuten meni tämäki Reeman 
vuosikerta! Mutta meillä on ollut kivvaa 
yhessä, eikö vain? Meikäläinen lähti tähän 
hommaan vain yks asia mielessä.. tai no 
ehkä kaks, mutta toinen niistä oli make 
reema great again ja siinä onnistuttiin. 
Ainaki niinkö nuin omasta mielestä. Me 
nostettiin tää ihan nextille levelille :DD vai 
mitä äijät :D äijät hei nyt nautitaa täst :DD 

Mutta voi olla että tämä yhteinen mat-
kamme katkeaa sillä kukaan ei tiedä tule-

vaisuudesta, eikä myöskään siitä jatkanko 
näitä hoMMMMMia. Mutta kivvaa oli. 
EHKÄ__PÄ jatkan EHKÄ_______PÄ en. 
Mutta jos emme enää nää niin muista että 
tämä johtuu minusta, ei sinusta. Muistele 
yhteisiä aikojamme lämmöllä.

Rakkaudella, 

Eero Romsi
Reeman toimittaja
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Puheenjohtajan tervehdys

Hei taas kaikille!

Tässä sitä kirjoitellaan vuoden viimeistä 
puheenjohtajan palstaa vuoden viimei-
seen Reemaan. Verban vuosi 2017 on 
ollut aivan hurjan aktiivinen ja hauska, 
mutta haasteitakin on riittänyt vuoden 
aikana. Upea hallituksemme on selvin-
nyt kaikesta, mitä eteen on sattunut ja 
olenkin aivan äärettömän onnellinen 
siitä, että olen saanut tehdä vuoden töitä 

tämän sakin kanssa. Mitkään ylisanat 
eivät riitä kuvaamaan sitä, miten kiitol-
linen olen tämän vuoden hallitukselle. 
Me olemme järjestäneet upeat vuosijuh-
lat, kivoja bileitä ja sitsejä, osallistuneet 
liikuntatapahtumiin ja järjestäneet vaikka 
minkälaisia kulttuuritapahtumia ja muita 
rentoja illanviettoja. Verban lukuvuo-
den aikana pyörivän, erittäin aktiivisen 
tapahtumarallin lisäksi olemme toimintaa 
varten rahaa monin eri keinoin ja sekin 



vaati porukalta paljon työtunteja. On 
koko hallituksen kovan työn tulosta, että 
voimme jättää ensi vuoden porukalle 
elinvoimaisen yhdistyksen ja mukavan 
pesämunan muuttokuluja varten vuosi-
juhlakuluista huolimatta.

Hallituksen lisäksi haluan erityisesti kiittää 
edellisiä puheenjohtajia Henriä, Kallea ja 
Lauraa, joilta kaikilta olen saanut vertais-
tukea ja neuvoja aina pyytäessäni. Myös 
ruotsin, saksan ja englannin henkilökunta 
ansaitsee ison kiitoksen kaikesta! Tahdon 
myös kiittää muita humanistijärjestöjä ja 
Kiltaa erityisesti yhteistyöstä muuttoasioi-
hin liittyen, toivottavasti myös seuraavat 
hallitukset jatkavat humanistien edun 
ajamista yhtä aktiivisesti, kun tiedekun-
nan muutto lähenee. 
Kiitoksia jaellessa ei voi sivuuttaa 
myöskään niitä kaikkia muita hienoja aine-
järjestöjä ja kiltoja, joiden kanssa olemme 
saaneet järjestää vaikka minkälaista toi-
mintaa tänä vuonna. 

Kaiken kaikkiaan, mielestäni parasta aine-
järjestötoiminnassa on se, että pääsee tu-
tustumaan aivan huippuihin tyyppeihin 
sekä oman tiedekunnan sisältä että ympäri 
Linnanmaan kampusta. Se neuvojen, tuen 
ja avun määrä mitä saa, kun pyytää, on 
ihan mieletön! Toivonkin, että pystyn 
jakamaan eteenpäin kaiken sen hyvän 
mitä olen teiltä saanut. <3

Loppuvuoden kohokohta, syyskokous ja 
pikkujoulut, on aivan nurkan takana, ja 
sitten päästään pitkästä aikaa nauttimaan 
Verban talobileistä! Lisäksi järjestämme 
vielä joulukuussa jonkinlaisen leffa- ja 
mässyillan, josta tulee lisätietoa ihan 
piakkoin. Myös pitkän aikaa suunniteltu 
t-paita- ja hupparitilaus toteutuu vih-

doinkin ja saamme iki-ihanalla Verba-
logolla varustettuja kamppeita talven läm-
mikkeeksi.

Vuoden 2018 hallitusta ei ole valittu vielä, 
koska syyskokous on edessäpäin, mutta 
uskon, että hommiin hakeutuu jälleen 
hyvä porukka. Toivotan kuitenkin tule-
valle poppoolle paljon onnea ja jaksamista 
ensi vuoden hallitushommiin. Vaikka ne 
välillä väsyttävätkin, niin kyllä se kaikki 
lopulta palkitsee, joten rohkeasti mukaan 
vaan!

Hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta 
koko jäsenistölle ja kaikille ystävillemme!

Toivottaa,

Jaana Raudaskoski
Verban puheenjohtaja
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Reeman Kinkkuresepti
Nyt kun kaikki asuvat omillaan eivätkä 
ehkä pääse kotia nauttimaan ihanaisista 
joulukinkuista, pitää kinkku tehdä itse. 
Veera on meistä se kinkkuveteraani, 
sillä Janinan kotona ei ole syöty ikinä 
itsetehtyä kinkkua, ja Eerolla kinkun 
valmistaa yksi Seppo. Tässä resepti 
muillekin, jotka haluavat olla oman 
elämänsä Seppoja! 

Tarvitset:

1 Kinkku
Uuni
Vettä
Kananmunaa
Ruisjauhoja

Resepti:

Sulata kinkku. Lämmitä uuni 100-125 
asteeseen. Sullo kinkku uunipellille tai 
-vuoalle. Laita alle pelti ettei tarvii siivota 
uunia jälkikäteen. Sekoita kuorrutuk-
sen aineet, ota kinkku ja sivele kuorrute 
kinkulle. 
Kun kinkun sisälämpö saavuttaa 75-
82 astetta, eli noin tunti per kilo, on 
se valmis. Sivele kinkkua vielä vähän 
sinapilla. Käytä uunissa kovalla lämmöllä 
ruskettumassa jos siltä tuntuu.
Nauti!

Kinkkupitsa:

Pohja:
2 dl kädenlämpöistä vettä
2 rkl öljyä
1 tl suolaa
1 pss kuivahiivaa
6 dl jauhoa

Täytteet:
1 prk tomaattimurskaa
1tl oreganoa, sokeria, 
timjamia
hyppysellinen suolaa, pip-
puria
150 g juustoraastetta
kinkkua
vapaavalintaisia täytteitä

Sekoita pohja-ainekset, 
vaivaa 5 min ja kohota 
liinan alla n. 20 min.

Laita uuni lämpenemään 
200 asteeseen. Sekoita 
tomaattimurskaan maus-
teet. Silppua kinkku.
Kaulitse pohja uunipel-
lille, lisää täytteet, paista n. 
10-15 min.

Pyttipannu:

8 keitettyä perunaa
1 sipuli
kinkkua
+ lisäksi paistettu muna

Kuori ja pilko perunat 1cm 
kuutioiksi. Sipellä sipuli 
pieneksi silpuksi. Pilko 
kinkku 1cm kuutioiksi. 
Kuumenna öljyä ja voita 
pannulla, ruskista pe-
runakuutiot. Lisää kinkku 

ja sipuli. Paista kypsäksi.

Hernekeitto:

500 g kuivia herneitä
2.5 litraa vettä
1 sipuli
kinkkua
meiramia, suolaa, pippuria

Huuhdo herneet ja liota 
niitä yön yli puolessa re-
septin vesimäärästä. Lisää 
liotuksen jälkeen loppu 
vesi.
Sipellä sipuli pieneksi,  
lisää keittoon. Silppua 
kinkku ja lisää keittoon. 
Keitä min. 4 h. keskite-
holla.

Lopussa vielä parhaat kinkkureseptit ylijäämäkinkulle! Kätevää!
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Joulupukki vastaa!

Haluaisin hirveesti kalliita meikkejä ja kunnollisen otsalampun.
    - Otsalampun saat. Meikeillä et tee mitään. Jouluterveisin, Joulupukki

Hei joulupukki! Tältä joululta toivoisin: kultaisia balettitossuja, rubiinia, he-
likopteria ja rusinoita.

    - Saat rusinoita. Ne on terveellisiä. ;) Revontulisin terveisin, Joulupukki

Villasukat, pipo (villaa), varustelekan lahajakortti. Ja jos jää vielä tillaa nii repro 
M28-30

   -Saat kaiken mitä haluat. Kuulostat mukavalta pojalta. Tonttuisin terveisin, Joulupukki 

Hei Kapitalisti-Pukki, tässä olisi toivelistani tänä vuonna: Lammas, yksi (1) hillo-
munkki, “Helmikuun manifesti” (verellä kirjoitettu), George Orwellin “Eläinten 

vallankumous” -kirja, villasukat (punaiset), yksi (1) Sandels-olut. Olkoon toveri Stalinin 
henki mukanasi tänäkin riistopyhänä.
   - Munkin ja villasukat saat. Tai oikeastaan et mitään. Liikaa toiveita. Kapitalistisin 
terveisin, Joulupukki

Iso hali ja joku sanomaan “kyllä sä pystyt tähän!”
   - Tämä ei ehkä kuulu Joulupukille. Poronkäristyksisin terveisin, Joulupukki

Rakas Joulupukki, tänä vuonna toivon: suklaata, lankaa villasukkiin, lohikäär-
meen (jos se ei ole mahdollista niin pieni lämpöpatteri kävisi myös). Kiitos!
   - Suklaata saat. Piparisin terveisin, Joulupukki

Toivoisin, että kurssien arvosanat saisi nopeammin ja saisin rikkauksia, jotta 
pääsisin reissuun.
   -Tämäkään ei kuulu Joulupukille. Joulusaunaisin terveisin, Joulupukki.

Rakas joulupukki, toivoisin lisää dänkkejä meemejä.
   -Mene 4chaniin. (Joulu)meemisin terveisin, Joulupukki.

Toivoisin, että Verbaarion seinällä olisi iso Kemin vaakuna. Veritimantit ja nor-
sunluu käy myös.

   - Erittäin hyvin toivottu. Tykkään maustasi. Joulunpunaisin terveisin, Joulupukki

Läh. Verbalaiset

Vast. Ott. Joulupukki
Joulupukin Pääposti
Tähtikuja 1
96930 NAPAPIIRI
VERBAARIO



Haastattelussa: Sampo Marjomaa
Anu Vehkomäki, Sampo Marjomaa

Verba on kuluneen vuoden aikana kun-
nostautunut kulttuurin saralla ja saimme 
vuoden viimeiseen Reemaan haastat-
teluun varmasti teillekin kaikille TV:stä 
tutun Sampo Marjomaan. Uskokaa tai 
älkää, elämää on myös Oulun ja rakkaan 
Verbaariomme ulkopuolella! Näin ollen 
kysyimme muun muassa miksi hän lähti 
valitsemalleen tielle, joka vei pois Oulus-
ta, ja mitä oululaisuus hänelle merkitsee.
Vastaus ensimmäiseen kysymykseen 
olikin hyvin tyhjentävä. 
   -Populaarikulttuuri on ollut rakkauteni 
pienestä asti; televisio välineenä kiin-
nostaa viestin laajan leviämisen takia. 
Esimerkiksi Kotivideoiden rivien välistä 

on mahdollista kaivella värähdyksiä 
aiheista kuten media- ja uskontokriit-
tisyys, eläinoikeudet, kansanperinne, 
kielitiede jne.

Normaalin työn käsitteeseen Sampo ei 
usko ja hän sanookin haluavansa tehdä 
töitä jotka inspiroivat, olivatpa ne sitten 
mitä tahansa.
   -Tehtävän täyttymyksellisyys on täysin 
projektikohtaista. Ohjaaminen on siitä 
mukavaa, että pääsee työskentelemään 
hyvin erilaisten ihmisten kanssa - joka on 
muutenkin tämän työn parhaita puolia! 
Parhaillaan kuvataan Ylen Uusi Päivä 
-ohjelman jaksoja, joissa vierailen, ja 
kun viime aikoina olen itse tuottanut 
ja ohjannut useamman projektin on 
mukava keskittyä vain näyttelemiseen. 
Uusi Päivä -ohjelman roolihahmoni 
on muuten nimeltään Erkki Kiiminki, 
shady reality-TV tuottaja. 
 
Hauskat kotivideot ovat pyörineet 
Nelosen ohjelmistossa lähes tauotta 
uusintoina ja uusintojen uusintoina yli 
vuosikymmenen ja nostaneet Sampo 
Marjomaan nimen ja kasvot Suomen 
tietoisuuteen. Halusimme tietää, miten 
tämä kaikki on vaikuttanut hänen 
elämäänsä, ja millaiset kohtaamiset 
fanien kanssa ovat jääneet mieleen.
   -Televisiossa oleminen tuo mukanaan 
julkisuutta ja se on osa diiliä. Työprojek-
tien ulkopuolella en ole tehnyt Kar-
dashianeja ja levittänyt niin sanotusti 
kaikkea maailman nähtäville. Eli en ole 
maksimoinut julkisuuttani. Ihmisiä on 
mukava kohdata, pääasiallisesti kansa on 
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mukavan sorttista. Ja kyllä, sanoisin että 
ohjelma on muuttanut elämääni jollain 
tavalla ja sehän on hyvä se.
 Mukavimpia kohtaamisia ovat Sampon 
mukaan ne, kun ihmiset tulevat pakotta-
van tarpeen ohjaamana kertomaan, miten 
ohjelma on vaikuttanut heihin. 
- Yhden sellaisen tarinan kertoi nuori 
nainen, joka oli menettänyt isänsä. Nauru 
katosi perheestä, kunnes hän eräänä 
iltana kuuli äitinsä nauravan jälleen ohjel-
maa katsoessaan – sellainen palaute saa 
oman tekemisen tuntumaan hetkellisesti 
järkevältä.

Tie on vienyt Oulusta Helsinkiin ja 
maailmallekin, mutta oululaisuus on 
Sampolle edelleen läheinen asia. Hän 
kertoo vierailevansa Oulussa usein ja 
oululaisuuden merkitsevän hänelle rentoa 
asennetta, tervettä anarkiaa ja kykyä nau-
raa itselleen. Töitäkin täälläpäin on yhä.
  - Oulussa asuu paljon rakkaita kavereita, 
joiden kanssa on ilo tehdä työjuttuja. 

Esimerkiksi JP Mannisen kanssa teemme 
valokuvaprojekteja ja Hailuodossa viime 
kesänä teimme timanttisella tiimillä 
Suomi-Filmi Kung-fun nimeltä Kaino 
ja Aapeli. Oulusta kaipaan perhettä, 
kavereita sekä autoilijoita, jotka osaavat 
elää pyöräilijöiden kanssa sovussa.
  Koska Verba on kieltenopiskeljoiden 
ainejärjestö, oli haastatteluun luonnol-
lisesti pakko saada mukaan kysymys: 
‘‘Osaatko puhua vieraita kieliä, tai oletko 
opiskellut niitä?’’
- Molemmat vanhempani ovat kielten-
opettajia eli sen vuoksi luin koulun 
peruspaketin lisäksi ranskan. Englantia 
käytän päivittäisessä elämässä vähintään 
yhtä paljon kuin suomea.
Lopuksi kysyimme vielä, mitä terveisiä 
Sampo haluaisi lähettää oululaisille opis-
kelijoille?
- Tehkää elämässänne niitä asioita 
mitkä saa teidät innostumaan – välttäkää 
normaaliutta!

Kuvat (c): Petri Aho
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Jouluaskartelun ABC
Veera Asukas, Janina Ikäheimo, Eero Romsi

Mitä olisi joulu ilman kodin koristelua? Siksi teimme itse ala-astetyyliin kaiken maail-
man joulukoristeita. Yritimme päästä minimibudjetilla, jotta koristeita voisi vääntää 
köyhempikin ylioppilas. Pidimme myös mallit yksinkertaisina, jotta kuka tahansa osaa 
toteuttaa nämä kodin kauhistukset!

Tarvikkeet:

Kartonkia eri väreissä (Prisma)
Valkoista kopiopaperia (Prisma)

Akryylimaalit (Tiger)
Kultamaali (Janinan kaappi)
1 Peruna (Tokmanni)
Musta tussi (Janinan kaappi)
Piipunrasseja (Prisma)
Styroksipallot (Prisma)

Sakset
(Kuuma)liimaa
Narua

Askartelumalleina toimivat:

Sormitontut -kortti
Lumihiutaleet
Perunaporo -kortti
Tötteröenkelit
Tarkkailutonttu -kortti

Tee näin:

Tonttuvatit -kortti

Leikkaa sinisestä pahvista korttipohjia. 
Kasta kätesi valkoiseen maaliin. Paina 
käsi korttipohjalle. Liimaa huovasta 
jokaiselle sormelle tonttulakki, ja piirrä 
jokaisen sormen päähän silmät, sekä tee 
niille räpylät.

Lumihiutaleet

Leikkaa neliö kopiopaperista. Taita 
puoliksi, ja taita puolikas vielä puoliksi. 
Leikkaa kuvioita paperilta. Taita auki, ja 
ihastele kättesi jälkeä. Halutessasi liimaa 
naru niin voit ripustaa sen jonnekin.

Perunaporo -kortti

Leikkaa korttipohja pahvista. Puolita 
peruna, ja kasta ruskeaan maaliin. Paina 
peruna korttiin. Maalin kuivuttua piirrä 
porolle sarvet ja kasvot, ja kultamaalilla 
kello kaulaan. Tee poroille piipunras-
sista sarvet ja liimaa ne paikoilleen 
kuumaliimalla.

Tötteröenkelit

Leikkaa ympyrä paperista. Leikkaa 
ympyrästä noin 1/4 kokoinen sektori 
pois. Liimaa kartioksi. Tunge joku tikku 
styroksipalloon, laita liimaa tikkuun ja 
iimaa styroksipallopää kartioon. Piirrä 
kasvot ja tee sädekehä piipunrassista. Voit 
tehdä myös tötterötonttuja käyttämällä 
punaista kartonkia valkoisen sijaan.

Tarkkailutontut

Leikkaa kartongista tontulle hattu, kasvot 
ja paita. Maalaa tontuille kasvot, jotka 
kurkkaavat hatun reunasta. Kiinnitä ik-
kunoihin naapureita säikyttelemään.
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Enkeleitä Verbaarion hyllyllä

Iloinen askartelija perunansa kanssa

Tonttuvatti-kortti
(kesken)

Tarkkailutonttu

Lumihiutale 1

Lumihiutale 2

Perunaporo-kortti



Tee-se-itse käpykoristeet
Anu Vehkomäki

Joulu lähestyy ja on aika alkaa valmistautua. Kävyt kelpaavat pienille oraville, mutta 
neuvokas opiskelija voi myös askarrella niistä hienot joulukoristeet. Tässäpä siis pari 
helppoa ja opiskelijan kukkarolle ystävällistä jouluaskartelua. Parhaita tähän ovat 
kuivat kävyt, itse kuivatin niitä saunassa vadissa, mutta ne kuivuvat myös sisällä noin 
muutamassa päivässä riittävästi. Märempiäkin käypjä voi käyttää, mutta kannattaa 
huomioida, että suomut aukeavat, kun ne kuivuvat kunnolla. Liimaa kannattaa käyt-

tää niin sanotusti riittävästi, että kävyt tarttuvat ja pysyvät 
tukevasti.

Tarvikkeet:

- Hulluna käpyjä
- Kuumaliimaa + kuumaliimapyssy
- Styrox-kartio kuuseen ja kranssipohja kranssiin
- Suoja pöydälle
- Rautalankaa (kranssiin)
- Koristeluun esim. spraymaalia, hilettä, nauhaa, helmiä tms.

KÄPYKRANSSI

1. Liimaa pieniä käpyjä kranssipohjan 
sisempään reunaan.

2. Aloita toinen kerros mahdollisimman 
lähelle ensimmäistä siten, että kävyt aset-
tuvat nätisti ja suuria välejä ei jää.

3. Voit vaihtaa jo isompiin käpyihin, jos 
haluat. Jatka kuten kaksi edellistä kerrosta 
asettelemalla kävyt siten. että ne muo-
dostavat melko tiiviin pinnan. Välit eivät 

kuitenkaan haittaa, jos maalaat kranssin, 
koska ne häipyvät maalin alle.

4. Jos kranssipohjassasi on tasainen pohja 
uloimmalla kerroksella liimaa kävyt siten, 
että ne ovat suunnilleen kranssin pohjan 
tasalla. Jos kävyt eivät asetu hyvin voit 
katkoa uloimpia suomuja esim. pihdeillä 
tai saksilla.

5. Anna kuivua.

11



6. Jos et halua koristella kranssiasi, laita 
reilulla kuumaliimalla rautalankalenkki 
kranssin taakse ripustuslenkiksi ja ri-
pusta. Kranssi on valmis!

7. Jos kuitenkin haluat koristella kranssia, 
voit esimerkiksi maalata sen haluamal-
lasi värillä. Jos haluat lisätä siihen hilettä, 
maalaa pieni osa kerrallaan ja ripottele 
kimalle, kun maali on vielä märkää, 
että se tarttuu. Anna kuivua hetki. Voit 
tehdä nauhasta rusetin, pujottaa sen läpi 
rautalankaa ja työntää rautalangan päät 
kranssipohjaan. Muista ripustuslenkki!

KÄPYKUUSI

1. Aloita styroksikartion liimaamalla 
pohjaan ensin suurempia käpyjä. Pienen-
nä käpyjä kohti huippua

2. Liimaa käpyjä siten, että ne näyttävät 
hyvältä. Eri kokoisia käpyjä kannattaa so-
vittaa paikalleen, ennen kuin lisää liimaa.
 
3. Jatka käpyjen liimausta kerros ker-
rokselta, kunnes pääset kuusen päähän. 
Päähän jää helposti aukko, johon ei 

mahdu käpy, joten kävystä voi katkoa 
esimerkiksi sivuleikkureilla suomuja 
siten, että jäljelle jää vain kävyn ranka, se 
häipyy muiden käpyjen sekaan ja pienet-
kin aukot saa tukittua.

4. Anna kuivua. Jos et halua koristella, 
kuusi on valmis.

5. Maalaa haluamallasi värillä, mielellään 
hyvin ilmastoidussa tilassa tai ulkona. 

6. Halutessasi koristele esimerkiksi lii-
maamalla helmiä käpyihin ja kietomalla 
valot ympärille.
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Testaa mikä jouluherkku olet!
Janina Ikäheimo

1. Mitä valitset joulupöydän juomatar-
jottavista?

A. Kotikaljaa!
B. Konjakkipaukku.
C. Glögiä, mitä muutakaan?
D. Kuohuviiniä!
E. Jonkun pienpanimon jouluolutta!

2. Mikä makea herkku puhuttelee 
sinua?

A. Piparitpa hyvinkin.
B. Tähtitortut, ehdottomasti!
C. Porkkanakakku!
D. Ei ainakaan ananaskonvehdit..
E. Onko siellä mitään vegaanista?

3. Mikä on suosikkijoululaulusi?

A. Joulumaa
B. Varpunen jouluaamuna
C. Hei tonttu-ukot hyppikää!
D. All I want for Christmas is you.
E. Mitä vain Michael Bublé:lta.

4. Mitä toivoisit löytäväsi joulupa-
ketistasi?

A. Lämpimät villasukat!
B. Jotain erilaista, kuten pulmapeli tai 
laatikollinen ampiaisia.
C. Lautapeli tai muuta viihdykettä
D. Rahaa tai lahjakortti, jolla voin hem-
motella itseäni
E. Jotain, mistä jää hyvä mieli.

5. Mikä on parasta joulussa?

A.Perinteet tietenkin!
B. Joulukuusen ja itsensä koristelu.
C. Lumienkelit ja ulkoilu!
D. Läheisten kanssa vietetty aika.
E. Se, että saa viettää juuri omanlaista 
joulua.

6. Mikä joulupuun koriste lumoaa sinut 
vuodesta toiseen?

A. Tähti, kuusen tärkein koriste!
B. Kynttilät, mielellään aidot.
C. Kaikki ne eriväriset joulupallot!
D. Kimalteleva hopeaköynnös.
E. Itse tehdyt paperikoristeet.

7. Jos saisit valita, minkä perinteen jät-
täisit joulustasi pois, mikä se olisi?

A. En voisi valita!
B. Joulurenkutukset
C. Lapsia pelottelevan joulupukin.
D. Lisäisin perinteen: vietettäisiin joulua 
yksinäisten kanssa perheen lisäksi.
E. Joulukinkun.

Laske, mitä vastauksia sait eniten ja lue 
tulokset seuraavalta sivulta!

Joulumieltä lietsoakseen Reeman toimitus on luonut teille jouluisan kyselyn, jonka 
tuloksista voit selvittää mitä jouluherkkua Sinä muistutat! Vastaa ja ylläty!
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Eniten A-vastauksia:

Olet joulukinkku

Olet kaikille suomalaisille tuttu vanha 
kunnon joulukinkku. Sinuun voi aina 
luottaa, ja olet monipuolinen persoona. 
Mukaudut uusiin tilanteisiin helposti, 
aivan kuten juhlapäivältä ylijääneet 
kinkkusiivut mukautuvat niin hernekeit-
toon kuin piirakkaankin. Sinulla on 
paljon kavereita aina ruskeakastikeesta 
sinappiin, ja oletkin useille joulupöydän 
odotetuin vieras.

Eniten B-vastauksia:

Olet lipeäkala

Olet vähän harvinaisempi herkku, 
mutta todelliset fanisi rakastavat sinua yli 
kaiken. Saatat olla kalvakka kuin yliop-
pilas sitsien jälkeen, mutta moni nauttii 
perinteistä pitävän minäsi seurasta. Jätät 
kaikkiin tapaamiisi ihmisiin lähtemät-
tömän jäljen, sillä huumorisi on oma-
laatuista, eikä yhtä mielipiteitä jakavaa 
herkkua löydy koko pöydästä.

Eniten C-vastauksia:

Olet porkkanalaatikko

Sinä kuulut nirsoimpienkin vieraiden 
joulupöytään, ja viihdytät mielelläsi 
vieraita juhlakauden ulkopuolellakin. 
Olet esiintyjäluonne, ja aina valmis toi-
mintaan. Lapsetkin pitävät sinusta, vaikka 
muita herkkuja vierastaisivatkin. Myös 
ihmiset jotka eivät oikein pidä joulusta 

tulevat toimeen kanssasi, ja näinollen 
kuulutkin moneen ei-perinteiseenkin 
juhlapöytään.

Eniten D-vastauksia:

Olet Juhlapöydän konvehteja - 
rasia

Kuten konvehtirasia, sinussakin on 
monia puolia. Kaikki pitävät vähintään 
yhdestä niistä, mutta on sinullakin 
omat ananaskonvehtisi. Onneksi nekin 
kelpaavat aina jollekin, ja sinulla onkin 
paljon niin läheisiä kuin etäisiäkin tuttuja. 
Kaikki tulevat kanssasi toimeen, ja oletkin 
näinollen kelpo kaveri vietäväksi tuttujen 
joulunviettoa piristämään.

Eniten E-vastauksia:

Olet porkkala

Olet joulupöydän uusi tulokas, pork-
kanasta tehty graavilohi. Ilahdutit viime 
vuonna montaa vegaania, ja myös 
sekasyöjää, kuten varmaan myös tänä 
vuonna. Suunnittelet joulua myös ekolo-
gisesta näkökulmasta: teet itse lahjasi, 
pakkaat ne kauniisiin kierrätyspapereihin 
ja huomioit kaikenlaiset joulupöydän 
vieraat kattauksessasi. 
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Puuhasivu
Jouluristikko!                         Janina Ikäheimo

1. Tähän sitä luumuhilloa
2. Oululainen jouluperinne

3. Täältä löydät Verban pikkujoulut
4. Joululaulujen kanadalainen kuningas

5. Verban kiltahuone
6. Poltetaan Norjassa

7. Neitsyt Marian joululahja
8. Petteri...

9. Joulukuun neljä sunnuntaita

10. Joululahjojen tuoja
11. Mantelin piilopaikka

12. Saksasta periytynyt jouluperinne
13. Verban kuoro

14. Joulupöydän perinteisin lihaherkku
15. Tanssipäivä 
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Kirjoita keskelle muodostunut sana lapulle ja palauta se germanistien palauteboksiin 
Verbaarioon! Oikeat vastaukset palkitaan hyvällä joulumielellä.



Janina Ikäheimo
Tuntematon Sotilas, joka pohjautuu 
Väinö Linnan romaaniin, pyörii nyt 
valkokankailla Aku Louhimiehen tulkin-
tana. Elokuva on jo kolmas laatuaan, ja 
monelle Edvin Laineen versio on ainoa 
oikea.
Omaa elokuvakokemustani hivenen 
häiritsi vieressäni istuvan pariskunnan 
kovaääninen jutustelu ja irtokarkkipussin 
rapistelu. Ollaan siis kaikki kivoja toisil-
lemme ja jätetään jutustelu kotia, jookos?

Itse elokuvasta pidin todella paljon. 
Onhan se toki erilainen kuin aiemmat 
filmatisoinnit, mutta kuten ohjaaja itse 
on sanonut, hän lähti eri näkökohdasta. 
Tuntematon yhdistelee Sotaromaania ja 
Tuntematonta sotilasta, joten luonnol-
lisesti elokuvassa näkyy myös erilainen, 
aikanaan kustannuslaitoksen sensuroima 
puoli sodasta. Se kritisoi uskontoa ja 
sotilaskuria tavalla, joka ei näy aiem-
missa elokuvissa. Louhimies halusi 
myös lähestyä sotaa nykysukupolven 
näkökulmasta, ja sen takia elokuva ottaa 
huomioon myös kotirintaman. Näytteli-
jänsuoritukset ovat loistavia, varsinkin 
Eero Ahon suoritus alikersantti Antero 

Rokkana jäi mieleeni. Myös Jussi Vatanen 
suoriutui roolistaan totisena, mutta tut-
tavallisena Vilho Koskelana erinomais-
esti. Alku vain ikävä kyllä on sekava, sillä 
kirjan pitkä alku tiivistetään viiteentoista 
minuuttiin. Näkökulma siirretään johdos-
ta itse sotilaisiin jotka ovat vielä tietämät-
tömiä tulevasta, kun kirjassa keskitytään 
sotilasjohdon ajatuksiin lähestyvästä 
jatkosodasta.
Elokuvassa näkyi kuvauksellisena 
teemana suomalaisen luonnon kauneus 
verrattuna sodan kauheuksiin. Monessa 
dramaattisessa kuvassa kameran fokus 
yhdistyy myös luontoon, tarjoten 
kontrastia sotilaan kauhun valtaamalle 
katseelle.  Nämä otukset eivät tiedä 
sodasta mitään, vaan jatkavat elämäänsä 
hektisestä ympäristöstä huolimatta. 
Kuvauksellisesti elokuva muutenkin on 
kaunis, ja se tuo minusta hyvin esiin myös 
kotipuolen kärsimykset. Ikävä kyllä Paula 
Vesalan laimea suoritus Lyytinä tekee 
tästä puolesta vähemmän vaikuttavan.

Kaiken kaikkiaan suosittelen eloku-
vaa, varsinkin jos aiemmat versiot ovat 
vähemmän tuttuja.

Antero Rokka (Eero Aho) ja Vilho Koskela (Jussi Vatanen)
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Eero vs Veera
“Christmas roast”

Mistä sitä edes aloittaisi? Eero on niitä, 
ihmisiä joita sanon ‘’tyyppi-ihmisiksi’’. Se 
on niin outo, että sitä ei voi kategorisoida 
millään lailla. Paitsi ehkä ärsyttäväksi. Ee-
rolla, niin kuin monilla muilla ihmisillä, 
on paljon vikoja. Sen viat vaan sattuu 
osumaan joka ikiseen hermoon, mitä 
mun kehosta löytyy. Siksi kokosinkin 
kätevän listan, missä voin tuulettaa omia 
ajatuksiani ja toivottavasti jollain lailla 
puhdistua henkisesti edes vähäsen.

1. Eeron moraalisella kompassilla ei 
löytäisi edes kasvatustieteiden parkkipai-
kalta pois. Eeron arvomaailma heijastaa 
kylläkin hänen sukupolveansa, eli joskus 
siinä 1800-luvun paikkeilla voimassa ol-
leita arvoja. 

2. Eero ei tykkää koirista. Ei lisättävää.

3. Eeroa ahdistaa monet täysin luon-
nolliset asiat, kuten parittomat sukat, 
ruoka johon on lisätty muita mausteita 
kuin suola (ja joskus jopa pippuria, how 
naughty!), muut hiilihydraatit kuin pe-
runa ja jos joku sanoo ‘’Happy Holidays!’’ 
eikä ‘’Merry Christmas!’’.

4. Eero ei tykkää Halloweenistä. Tämä 
on hyvin henkilökohtaista minulle, koska 
Halloween on mielestäni paras juhla. 
Pakanalliset perinteet kunniaan!

5. Eero on aina vihainen. Olen kerran 
nähnyt Eeron iloisena bileissä, ja rea-
goin fight or flight vaistolla. Oli liian 
luonnotonta.

6. Eero innostuu joskus asioista ihan 
kympillä, ja sitten kun pitäisi oikeasti 
toteuttaa ne, niin se tekee bänät. Niinkö 
Verban vuosijuhlilla, senkin rotta.

7. Eero ihmispuu kävelee liian lujaa. 
Harkinnassa on potkulauta, jotta pysyisin 
sen perässä. 

8. Eeroa ahdistaa fuksit. 

 Eero on yleisesti ottaen valkoi-
sin, vanhanaikaisin ja jääräpäisin 
konservatiivinen ja poliittisesti häilyvä ih-
miskääpä. Sen pitäisi asua vuorilla, missä 
se voisi jupista yksikseen hirsimökissä 
siitä, miten nyky-yhteiskunta ja nuoriso 
on pilannut kaiken ja miten kukaan 
kehtaa tehdä Tuntemattomasta sotilaasta 
uuden version. Hävetkää, liberaalit!
On sillä kourallinen hyviäkin piirteitä. 
Eero on hyvää juomaseuraa ja hän on 
erinomainen beer pong partneri. Jaamme 
myös yhteisen rakkauden Teekkaritaloa 
kohtaan.

Terveisin, 

Veera 
Tällainen liberaali itu_hibbi

Veera
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Nyt turvat kiinni ja korvat auki. Täältä 
kuulette totuuden.
Veera on sen verran liberaali hippirotta 
että sen parjaamisseen vois käyttää vaikka 
seuraavat kymmenen vuotta. Siis ennen-
kö pittää vettää henkeä välissä. Sitte voi 
taas jatkaa. Muttako kuvitelkaapa nyt:

A. Aikunen ihiminen ei ossaa herätä 
oikiaan aikaan tai edes laittaa nukkumaan 
oikiaan aikaan. Kukutaan yön läpi ja sitte 
koisitaan melekee iltapäivään. Ei käy. Joku 
roti pittää olla.

B. Aikunen ihiminen eikä ossaa laittaa 
sammaa paria olevia sukkia jalakaa. Joka 
päivä näyttää siltä että sokkona vetäis 
kaks sukkaa kaapista. Ei käy. Joku roti 
pittää olla.

C. Aikunen ihiminen eikä tiiä että 
jäläkiruoka syyään vasta ruuan JÄLÄ-
KEEN. Ei ennen. Joku roti pittää olla.

D. Aikunen ihiminen eikä ossaa ekana 
huolehtia ittestään. Pittää väkisin ottaa 
kaikki muut huomioon. Joku roti pittää 
olla.

E. Aikunen ihiminen ja tunkee ruokaan 
kaiken näkösiä nokkosia ja karnevaalipip-

pureita, jotka on tuotu mistä lie Vasco da 
Gaamasta. Joku roti pittää olla.

F. Aikunen ihiminen joka syö ties mitä 
tamburiinikastikkeita ja muita eksoottisia 
ruokia. Kyllä pittää perunaan olla tyyty-
väinen. Joku roti pittää olla.

G. Aikunen _SUOMALAINEN_ 
ihiminen joka viettää ja tykkää jostaki 
halloweenista. Ei ole meän juhula. 
Pakanahommia. Joku roti pittää olla.

H. Aikunen ihiminen eikä ossaa ite kor-
jata esimerkiksi telekkaria. Tai lamppua. 
Joku roti pittää olla.

Nii tuossa teille vasta MUUTAMA 
ominaisuus. Eihän kuulosta kovin 
normaalilta? No ei kyllä. Kyllä tässä 
maailmassa pittää joku roti olla. Mutta 
eipä nuilla muillakaan lättähatuilla ja 
pissaliisoilla ole. Kyllä nyt alako taas nii 
harmittaan. Syytän veeraa.
Mutta oha tuon kans mukavaa ryypätä. 
Ja aina saa riemun repeään ko siltä joku 
raaja mennee rikki. Ja se tykkää talosta. 
Se on jo palijon.

Terveisin,

Eero
Oikeuden ja järjen ääni

Eero
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Horo Scoop
Mentalisti Dolo-Roosa Heinonen (Ametistitarhuri™, mursukuiskaaja, käsillä parantaja 
ja enkelikorttiekspertti), Raguaari Raudaskoski, (Certifioitu yksi sarviskouluttaja, aro-
materapeutikko ja kristalliparantaja)

Kauris, “Moose”, 23.12.-19.1.

Koska Saturnuksella on myös ensi vuonna 62 
kuuta, joutuu kauris suureen ahdinkoon vuoden 
toisella kolmanneksella. Siitä selvitäkseen kauriin 
täytyy löytää sisäinen jumalattarensa ja ymmärtää 
elämän katoavaisuus. Jumalattareksi kohoava 
kauris löytää kuumaa säpinää vuoden neljännellä 
viidenneksellä yllättävästä paikasta. Kauris saa 
suunnan elämälleen Tarot-korttien ja punajuurien 
avulla. Kaiken kaikkiaan kauriin vuosi on kasvat-
tava, intohimoinen ja yllätyksellinen.

Vesihenkilö, “The Näck”, 20.1.-19.2.

Koska vesihenkilön voimakivi on kuparia, 
alumiinia ja vettä sisältävä fosfaattimineraali, 
rakastuu vesihenkilö palavasti alkukevään korvilla. 
Vesihenkilö löytää yllättävän sielunkumppanin 
intohimoisen käänteen myötä keskeltä arkikiirei-
den karikoita. Kaksoset aiheuttaa mieliharmia 
vesihenkilölle vuoden ensimmäisen puolikkaan 
lopulla, joten pidä varasi! Vesihenkilön kannattaa 
ongelmatilanteissa luottaa parantavien kristallien 
ja parsan voimaan. Vesihenkilön loppuvuosi on 
seesteinen, intohimoinen ja jännittävä.

Kalat, “Fishe’s”, 20.2.-20.3.

Koska kalat on tunnetusti erittäin psyykkinen 
merkki, vaivaavat erilaiset kolotukset ja reuma 
intuitiivisimpia yksilöitä vuoden ehtoopuolella. 
Koska Neptunus on tihein jättiläisplaneetta 
aurinkokunnassamme, aiheuttaa se lämpimiä 
värähdyksiä kalojen ja vaa’an välille jo vuoden en-
simmäiseltä kuudennekselta alkaen. Samasta syystä 

merkin tulee varoa sapelienkalistelua tulisen härän kanssa uuden kuun aikaan. Kalat 
tarvitsevat elämäänsä yksisarvisterapiaa ja rauhoittavaa sipulikeittoa. Kalojen vuodesta 
tulee ratkiriemukas, intohimoinen ja surun täyttämä.
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Oinas, “Hornes creature”, 21.3.-20.4.

Koska rauta, oinaan onnenmetalli, on ferromag-
neettinen, vetää oinas puoleensa yllätyksiä läpi 
vuoden. Varovaisimmat oinaat osaavat pitää 
varansa, kun kriittinen neitsyt koettelee oinaan 
sisäistä tasapainoa kevään neljännellä viiden-
neksellä. Intohimoisimmat hetket oinas pääsee 
kokemaan joulun alla, kenties pistävän pip-
purisen skorpionin syleilyssä? Oinas tarvitsee 
menestyäkseen akupunktiota ja sinappia. Vuosi 
2018 on oinaalle onnekas, intohimoinen ja aistil-
linen.

Härkä, “Royal Goat 1”, 21.4.-20.5.

Koska Venuksen pinnalla vallitsee yli 460:n 
celciusasteen kuumuus, hohkaa se tulisesti 
kohti haurasta härkää alkuvuodesta. Kiperät 
tilanteet sekoittavat härän voimapisteet, mutta 
neuvokas härkä löytää avun itsetutkiskelusta ja 
aromaterapiasta. Viisas härkä lääkitsee itseään 
omenalla ja kardemummalla, mutta lopullisen 
voimapisteiden avauksen takaa vain jousihen-
kilön valloittava seura. Härkä puskee vuoden 
läpi kunnianhimoisena, intohimoisena ja 
makeanhimoisena.

Kaksoset, “The Olsens”, 21.5.-21.6.

Kaksosen henkikasvi on kurjenpolvi, jonka 
koppisiemeninen olemus suojaa kaksosta lop-
puvuoden magneettikenttien voimistumiselta, 
joka saattaisi muuten johtaa kohtalokkaisiin 
erheisiin. Kaukonäköinen kaksonen hakee 
turvaa raittiista ulkoilmasta ja vesihenkilön 
rauhoittavasta aurasta. Vuoden toisella kym-
menyksellä maapallo pyörii oman akselinsa 
ympäri, johtaen kaksosen ja leijonan intohimoi-
seen kohtaamiseen. Kaksonen eheytyy naut-
timalla naurujoogasta ja kuminasta. Kaksosen 
vuosi 2018 on silmiä avaava, intohimoinen ja 
arvoituksellinen.



Ripu Rapu, “Crap”,  22.6.-22.7.

Koska ravun hallitseva planeetta kuu ei ole 
planeetta laisinkaan, aiheuttaa se ravulle suurta 
riittämättömyyden tunnetta. Rapu pyrkii tukah-
duttamaan tunteensa, mutta se on kohtalokasta. 
Ravun täytyy hidastaa, kuunnella itseään ja 
kysyä neuvoa esi-isiensä hengiltä ja syödä run-
saasti papaijaa. Itsetutkiskelussa apuun rientää 
intuitiivinen kalat, ja molemmat merkit hyötyvät 
tästä merihenkisestä symbioosista. Syksyn alussa 
ravun pitää välttää menneisyyteen takertumista 
ja kääntää kasvot kohti tulevaisuutta, joka on 
säkenöivä, intohimoinen ja yritteliäs.

Leijona, “True Finns’ spirit animal” 23.7.-22.8.

Leijona on poikkeuksetta yhtä seksikäs kuin 
henkikukkansa begonia ja voikukka. Leijonan 
tulee kitkeä kesällä elämänsä kukkapenkistä rik-
karuohonomaiset vesihenkilöt, jotka myrkyttävät 
läsnäolollaan leijonan mielen. Leijonan tuleekin 
nautiskella chakrapisteitään stimuloivaa appel-
siinia ja hakeutua suojelevaisen ravun seuraan, 
etenkin lokakuussa. Huomionhakuinen leijona 
pörhistelee harjaansa ja herättää intohimoa 
kumppanissaan läpi vuoden. Muutoin leijonan 
vuosi tulee olemaan säkenöivä, intohimoinen ja 
tutun turvallinen.

Neitsyt, “Software developer”, 23.8.-22.9.

Koska akaatti on tuliperäinen kivilaji, etsii neit-
syt elämäänsä seesteistä täydellisyyttä. Neitseen 
täydellisyydentavoittelu voi kuitenkin johtaa 
täydelliseen katastrofiin(!) ellei neitsyt ymmärrä 
aukaista kolmatta silmäänsä syömällä mus-
tikoita. Seurallinen kaksonen järisyttää kriittisen 
neitseen tasapainoa kohtalokkaasti intohimoisen 
helmikuun aikana. Turvaa tarjoaa neitseen 
parhaan ystävän, skorpionin tutkiva luonne, joka 
on neitsyttä epätoivoisesti janoava psyykkinen 
merkki. Neitseellinen vuosi on temperament-
tinen, intohimoinen ja värähtelevä.
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Vaaka, “Scale”, 23.9.-23.10.

Laskelmoiva vaaka ammentaa hengen voimaa 
öljypuukasvien heimoon kuuluvasta saarnista. 
Vaa’an yhtälöt menevät sekaisin kohtalok-
kaan oinaan läsnäolosta ja se johtaa suureen 
menestykseen työelämässä. Vapaa-ajalla vaaka 
ajautuu erimielisyyksiin aistillisen kauriin 
kanssa ja sielun haavat korjaavat vain syvä 
itsetutkiskelu ja tilli. Vuoden toistuva teema on 
kauriin läsnäolo, etenkin maapallon kiertäessä 
aurinkoa. Kaikesta huolimatta vaa’an vuotta 
sävyttää tasapaino, intohimo ja tunne-elämän 
myllerrykset.

Skorpioni, “Klaus Meine”, 24.10.-22.11.

Pluton uusi asema kääpiöplaneettana aiheuttaa 
skorpionille itsetunto-ongelmia puolen 
kuun tienoilla läpi vuoden. Skorpionin tulee 
ammentaa elämänviisautta rämäpäiseltä 
leijonalta, joka luotsaa skorpionin elämän 
takaisin raiteilleen. Skorpioni hoitaa kuntoaan 
intohimoisissa petipuuhissa sensuellin 
neitseen kanssa etenkin kaamosaikana. Skor-
pionin aisteja terävöittää sielullinen eheyty-
minen meditaation keinoin ja tietenkin kahvi. 
Skorpioni kokee oikukkaan, intohimoisen ja 
ristiriitaisen vuoden.

Jousihenkilö, “Bow Person”, 23.11.-22.12.

Koska Jupiterin läpimitta on noin 11 kertaa 
suurempi kuin Maan, kokee avosydäminen 
jousihenkilö ajoittain suurta väsymystä. Vuo-
den viidennen kymmenyksen tienoilla apuun 
rientää empaattinen kalat, josta jousihen-
kilö ammentaa uutta energiaa loppuvuoden 
haasteisiin. Jousihenkilön huumorintajua 
koettelee epäkorrekti härkä, mutta tässä 
mielenjärkytyksessä häntä auttaa arkkienkeli 
Mikael ja porkkanaraaste. Jousihenkilö tähtää 
vuonna 2018 saavuttamaan menestystä, into-
himoa ja onnistumisen tunteita.



Kiirastuli (lat. purgatorium, ‘puhdistuspaikka’) on katolisen kirkon teologian mukaan 
olotila, jossa pelastuneen ihmisen sielu kuoleman jälkeen puhdistuu (lat. purgare, ‘puh-
distaa’) synneistä ennen taivaaseen pääsyä. 
Kiirastuli, Wikipedia. 13.11.2017

Näin luterilaisena minua ei ole koskaan peloteltu kiirastulella. Kiirastuli on kuitenkin 
mielestäni mielenkiintoinen konsepti, ja ajattelin kerätä muutamia henkilökohtaisia 
näkemyksiä omista mahdollisista esihelveteistäni. Ahdistuskäyräni nousi kiivaasti tätä 
artikkelia kirjoittaessa.

1. Kävellä ikuisesti Ikeassa hitaan mummojoukon perässä, jotka puhuvat vain Ruotsia.
2. Lapset, jotka tuijottavat liian läheltä bussipysäkeillä. Bussini ei koskaan saavu.
3. Normaali maailma, mutta aina kun joku puhuu minulle, he hönkivät keskustelun 
korvaani.
4. Kuunnella imurin ääntä 24/7.
5. Olla jumissa kiihkouskovaisen nelosluokan luokanopettajani tunneilla ikuisesti.
6. Ihan sama minne menisin ja kuinka aikaisin lähtisin, olisin aina myöhässä kaikesta.
7. Odottaa hammaslääkäriä, kun oman ajan olisi pitänyt alkaa 20 minuuttia sitten.
8. Opiskella ruotsia pääaineena.
9. Maksaa kaupan kassalla, kun kaikki kolikkoni putoavat lompakosta maahan ja vierivät 
loputtomiin. Niiden jahtaaminen ei koskaan lopu. Muut kassalla jonottajat paheksuvat 
minua ikuisesti.
10. Kompastua ja kaataa tarjotin täynnä 
ruokaa, kun kaikki tuijottavat. Hiljaisuus 
laskeutuu. Kyyneleet valuvat kasvoillani.
11. Olla sukulaisten kyseltävänä, että milloin 
on häät ja milloin niitä _mukuloita_ aletaan 
tekemään, hm?
12. Halloween ei tulisikaan vuoden aikana ol-
lenkaan.
13. Joulu ei loppuisi koskaan.
14. Pitäisi käyttää vain beigejä vaatteita. Beiget 
paidat, beiget housut, beiget sukat, you name 
it.
15. Kaikki ruoka maistuisi rusinoilta.

Jos haluat minun kärsivän, toimi näin.
Veera Asukas
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Hellurei ja hellät tunteet. OYY on 
varmaan monelle jollain tavalla tuttu 
lyhenne: “Se on se ylioppilaskunta,” lienee 
vastaus jos kysytään mitä tämä kirjainyh-
distelmä tarkoittaa. Tässä jutussa kerron 
hieman, että mitä ihmettä me oikein 
teemme toimistolla päivittäin, ja miksi.

Minä olen siis Kalle Parviainen, ku-
udennen vuoden anglisti. Tutustuin 
OYY:n toimintaan jaostojen – eli kai-
kille avoimien kokousten, työpajojen ja 
keskusteltutilaisuuksien – kautta joskus 
vuonna 2013 tai 2014. Vuonna 2014 kävin 
myös tulkkaamassa muutaman edustajis-
ton kokouksen, sillä edustajistossa istui 
myös kv-opiskelijoita (vinkki kaikille: 
uuteen edustajistoon valittiin niin ikään 
kaksi kv-opiskelijaa, tulkkaustöitä on 
tarjolla jatkossakin). Vuotta myöhemmin 
hain ja pääsin itse istumaan edustajistoon, 
ja tänä vuonna olen ollut OYY:n hallituk-
sen jäsenenä. Vastuullani on ollut jatko-
opiskelijaprojekti, järjestötöitä muun 
muassa pj-klubien järjestämisen kautta, 
sekä kv-asioita.

Sana edustajisto on nyt mainittu muuta-
man kerran, joten lienee syytä selvittää, 
mikä se on. Edustajisto on ylioppilas-
kunnan ylin päättävä elin. Se hyväksyy 
esimerkiksi vuosittaisen talousarvion 
ja valitsee ylioppilaskunnan hallituk-
sen jäsenet. Hallitus sitten puolestaan 
toteuttaa näissä annetuissa raameissa 
toimintaa. Otetaan esimerkiksi järjestöa-
vustukset. Edustajisto linjaa, että mon-
tako tuhatta euroa järjestöille jaetaan 
avustuksia yhteensä. Hallitus (yhdessä 

työntekijän kanssa) sitten avaa haun ja 
tiedottaa siitä, ja tietenkin lopulta päättää 
hallituksen kokouksessa hakemusten 
perusteella, että kenelle rahaa jaetaan ja 
miten paljon.

Lyhyesti sitten ylioppilaskunnan or-
ganisaatiosta. Meillähän on sekä luot-
tamushenkilöitä että työntekijöitä. 
Selvennyksenä, että luottamushenkilöt, 
kuten minä, emme ole työsuhteessa 
ylioppilaskuntaan. Meillä ei ole määrättyä 
työaikaa – mikäli haluaisimme, voi-
simme puurtaa opiskelijan hyvän elämän 
eteen vuorokauden ympäri, ja paikoin 
illat venyvätkin aika pitkälle. Toki myös 
vapaapäiviä on, ja esimerkiksi Roosa on 
tänä vuonna opiskellut hyvin ahkerasti, ja 
tällä hetkellä ainakin kolme hallituslaista 
kirjoittaa gradua tai dippatyötä.

Tila-asiat eli kampuskehittäminen on 
ollut yksi vuoden suurimmista asioista 
toimistollamme. Viime vuoden lopulla 

Opiskelijan hyvää elämää - käytännössä
Kalle Parviainen
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valitsimme hakemusten pe-
rusteella edustajat humanisti-
sen ja kasvatustieteellisen tiedekunnan 
tilatyöryhmiin, ja olemme pitäneet 
heihin aktiivisesti yhteyttä (mikä toki on 
suhteellisen helppoa, koska esimerkiksi 
minä olen varajäsenenä HuTKin työry-
hmässä ja edustajiston puheenjohtaja 
Susa Vikeväkorva on KTK:n ryhmässä). 
Suurimmat ja kovimman työn takana 
olleet edunvalvontavoitot lienevät kil-
tatilojen ja Humuksen tulevaisuuden 
turvaaminen uusissa tiloissa, sekä 
vuorokauden ympäri auki olevan kam-
puksen saaminen 
käyttöön syksyn alussa. 
Kyynisimmät tietenkin 
jo huutelevat, että eihän 
OYY mitään tehnyt kil-
tatilojen suhteen, vaan 
opiskelijat. Olen kuiten-
kin sitä mieltä, että 
OYY:n tulee viitata koko 
yliopistoyhteisöömme, 
eikä vain toimiston 
väkeen.

Loppuun muutama 
sananen ylipäätään opis-

kelijavaikuttamisesta. Se, että 
annat palautetta kurssilta, on 
jo äärimmäisen tärkeää ja 
oikeaa vaikuttamista. Uuden 
palaute.oulu.fi -järjestelmän 
käyttäminen auttaa opetuk-
sen kehittämisessä yliopis-
ton laajuisesti valtavasti. 
Meidän toimisto yksinään 
ei voi vaikuttaa joka ikiseen 
asiaan, vaan tarvitsemme 
koko jäsenistön aktiivista 
panosta – joka ikinen mei-
dän opiskelijoista on oman 

alansa asiantuntija, ja pystyy 
ilmaisemaan mielipiteensä. Esimerkiksi 
tiedekuntien hallinnon opiskelijaedustajat 
eli hallopedit ovat korvaamattomia mei-
dän toiminnan kannalta.

Miltä kuulostaisi yliopisto, jossa lounas 
maksaisi 8,50 euroa? Tai että PSOASin 
edullisten asuntojen sijaan opiskelijat 
joutuisivat asumaan täysin markkinoiden 
säätelemissä vuokra-asunnoissa? Tai että 
YTHS:n sijaan meillä olisi vain kunnal-
lista terveydenhoitoa? Monet opiskeli-
joille kuuluvat etuudet voivat tuntua 
itsestäänselvyyksiltä, mutta opiskelijaliike 

Matkustamaan on päässyt paljon vuoden aikana. Oulu on 
melko kaukana kaikesta!

OYY:n hallitus höpöilemässä vuosijuhlilla helmikuussa.
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on tehnyt niiden eteen valtavasti töitä. 
Osa-asuntonormi, opintotuen hei-
kentäminen ja koulutusleikkaukset, 
korkeakoululaki ja ylipäätään muutokset 
kampuksella ovat tämän hetken kuumia 
perunoita. Toivottavasti saamme mei-

dän opiskeluaikanamme aikaan jotain 
hienoa, joka muistetaan vielä viiden tai 
kymmenen vuoden päästä.

Hyvää loppuvuotta kaikille toivottelee 
OYY-kumminne Kalle.

Wappuinen edustajiston kokous pidettiin kaupungintalolla.
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Nyt korvat auki kaikki lättähatut ja pis-
saliisat. 
Eero-setä kertoo teille miten asiat tehhään 
oikein. Kerralla.

Alotettaan aamusta. Herätys 
on viimistään yheksältä. Ei aleta nuk-
kumaan mihinkään puoleenpäivään. Ja 
sieltä sängystä noustaan heti eikä jäähä 
näpräämään ja venyttelemään. Kahvit ja 
puuro syyään pöyässä tai olkkarissa. 
Sitten muut aamuhommat ja töihin/kou-
luun.

Koulussa sitten ollaan kunnolla. EI 
PÖLISTÄ SIELLÄ TUNNILLA!! Tai 
valiteta kovista penkeistä. Niitten kuuluu 
olla kovia. Ei täällä oo tarkotus olla 
kivvaa. Ja opettajille tiedoksi että teän 
ei kuulu olla kaveri. Tai työtoveri. Te 
oletta siellä luokassa auktoriteetti ja il 
duce, ylipääliköistä ylipääliköin ja TEÄN 
TULLEE PITTÄÄ SE KANSAKUNTA 
NYRKISSÄ NIINKÖ ENNENKI PIET-
TIIN ENNENKÖ JOTKU SAATANAT 
PÄÄSTI HIPIT EDUSKUNTAAN JA 
PÄÄTTÄMÄÄN MEÄN ASIOISTA. 

Pahoittelen pientä purkausta. Jatketaan.

Ja ko sieltä koulusta tullaan nii ei mennä 
sinne kauppaan ostamaan karkkia ja kai-
kennäkösiä tamburiinikastikkeita. Menet 
kotia, syöt näkkileipää ja sen kanssa mai-
toa ja kahavit pääle, sellaat lehen läpi ja 
päätät että syöt tännään pottuja ja ruskiaa 
kastiketta.

Sitte voit lähtiä sinne kauppaan. SINNE 
KAUPPAAN EI SITTE LÄHETÄ TY-

HYJÄLLÄ MAHALLA TAI MUUTEN 
SIELTÄ OSTAA KAIKEN MAAILMAN 
TORTELLIINEJA JA MANDARIINEJA. 
Syöt vaikka toisen näkkileivän.

Sieltä kaupasta ostat pottuja. 
VAIKKAKIN pitäis kyllä olla omat potut 
muttako nyt tällähetkellä olemme jos-
saki oulussa ja TÄÄLLÄ EI KASVA KO 
KOIRANPUTKET JA NEKI ON KITU-
KASVUSIA KO TÄÄLLÄ ON LIIAN 
PALIJON IHIMISIÄ JA TALOJA JA 
NEONVALOJA. 

Anteeksi taas.

Pottujen lisäksi ostat lihhaa. Ja eikä sitten 
mittään tofulihhaa tai nyhtökauraa JOKA 
MUUTEN EI OLE MIKKÄÄN OIKIA 
ASIA JA EIKÄ SITÄ KUULU IHIMISEN 
SYYÄ. Ostat sitä jauhelihhaa. Possunau-
taa tai nautapossua tai nautaa, varal-
lisuuden mukaan siis. Jauhoja ja voita 
sulla on kotona. Jos ei ole nii herranen 
aika mikä sulla on hätänä. Ja ei, ei mittää 
margariineja tai öljyjä. Margariini ei ole 
oikiaa ja öljyt kuuluu moottoreihin. Ihan 
oikeaa voita pittää olla.

Sitte menet sinne kotia ja teet ruuan. 
Eläkä rupia siellä itkemään että et ossaa 
tehä sitä ruskiaa kastiketta. Opettele. Ei se 
ole nii vaikiaa.

Sitten syöt. Syönti kestää maksimis-
saan puoli tuntia. Sitten on ruokalepo 
jonka jälkeen on puitten haku. PAITSI 
PUITTEN HAKUKI ON VAIKIAA KO 
OLLAAN JOSSAKI OULUSSA MISSÄ 
LÄMPÖ TULLEE JOSTAKI PAT-

Ohjeita kaupunkilaisille ja muille vähä-älysille
Eero Romsi
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TEREISTA EIKÄ KAKLUUNISTA TAI 
LEIVINUUNISTA! Jos et hae puita nii 
käyt kävelyllä.

Sitte onki jo kello sen verran että katot 
uutiset KO EI SIELTÄ TELEKKA-
RISTA TULE ENNÄÄ MITTÄÄ MUU-
TAKAAN KUNNOLLISTA JA UUTI-
SETKI ON MENTY PILLAAMAAN 
KO ARVI EI OLE SIELLÄ ENNÄÄ 
VAAN SIELLÄ ON JOKU SLIIPATTU 
MÄRKÄKORVA HELSINGISTÄ JOKA 

EI OSSAA EES SITOA SEN KRAVAT-
TIA ITTENÄISYYSPÄIVÄNÄ JA JOTKU 
PUTTOUKSEN PISSAKAKKAHIHHIH 
HIPIT PÄÄSEE NÄYTTELEMÄÄN 
TUNTEMATTOMAAN SOTILAASEEN 
JOTA SITÄKÄÄN EI OIS TARVINNU 
ALAKAA UUTTA TEKEMÄÄN KO SE 
VANAHA VOITTAA KUITENKI.

ja jottei olisi mitään tulkuttamista, niin 
alta löydät ruskeankastikkeen ja pottu_
muusin reseptin.

RUSKIAKASTIKE

Tarvitset:
Nyrkillinen voita
Sopivasti jauhoja
Pikkasen vettä
Lihaliemikuutio
Sokuripala

Tee näin:
Sulata voi. Kun voi ei enää kupli rajusti, lisää jauho. Koostumuksen tulee olla sopivan 
löysä eikä mitään kokkaretta, ellet ole mies. Ruskista ne sitten kunnolla. Kun väri on 
RUSKEA lisää vesi. Vispaa, ettei tule kökköjä. Lisää lihaliemikuutiota maun mukaan ja 
_sokuripala_. Hyvää tulee. Halutessasi lisää paistettua jauhelihaa (murukastike).

OIKIA POTTUMUUSSI

Tarvitset:
syöjien määrän mukaan kunnollisia 
POTTUJA (rosamunda?!)
Suolaa
KUOHUkermaa
Kunnon nökäre voita

Resepti:
Kuori potut. Pilko neljänneksiksi, laita kattilaan (kylmään) veteen jossa on suolaa. 
Keitä kunnes kunnolla ylikypsiä. Muussaa perunasurvimella. Lisää kermaa, voita ja 
suolaa kunnes hyvää. Jos haluaa fiinistellä niin voi koristella sitä yrteillä (tilli t veera). 
Mutta en suosittelisi. Se on hyvää _JUURI_ _NÄIN_.
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Blast from the Reema’s past
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Löysimme allaolevan lappusen iänvanhan Reema-kansion välistä, otsikolla “VIIMEI-
SET REEMAT”. Toimitus tuntee, että taittohajotus paistaa tekstistä pahasti läpi, joten 
kirjoittaja varmaan onkin pestiinsä syyskokouksen ja kaamoksen kynnyksellä hajonnut 
entinen toimittaja. Itse kukanenkin voi yrittää miettiä sen syvällistä merkitystä.
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Hau-hau-hauskaa joulua toivottaa:
 Reeman toimitus ja Verban hallitus

Kuvat: Sara Nikula




