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Sarjakuva: Jenni Kurtti
Kansikuva: Joel Juntunen

Pääkirjoitus: kiitos 2019
Vuoden viimeinen Reema tulee tässä – ei ehkä niin paksuna ja mahtavana
kuin oli tarkoitus, mutta ei se mitään.
Vuosi sitten en olisi edes uskonut asettuvani pikkujouluissa ehdolle
Verban hallitukseen ollessani jo vuoden irtautuneena täysin ainejärjestöhommista. Yllättäen alkoi kuitenkin vanha suola janottaa ja ikävä puristamaan rintaa, joten yllätin jopa itseni ja nostin käteni ujosti ylös – aivan
kuten neljä vuotta aikaisemmin fuksivuotenani. Pääsin taas viettämään
unohtumattoman vuoden rakkaan Verban hallituksessa. Syyskokouksessa ehkä vielä kuvittelin ottavani vain yhden pestin itselleni, mutta kuinkas
kävikään: järjestäytymiskokouksessa minusta tulikin Reema-vastaavan
lisäksi myös kiltahuonevastaava sekä Verban varaedustaja Humanistisen
Killan hallitukseen. Eniten minua jännitti Humanistinen Kilta, mutta yllätyin positiivisesti: Kilta tarjosi minulle aivan uudenlaista haastetta, ja
olemmekin tehneet parhaamme kehittääksemme Killan toimintaa entisestään. Vuonna 2019 olen siis ollut mukana kahdessa huippuhallituksessa.
Tämä on vuoden viimeinen Reema. Reemaa tehdessäni olen oppinut
InDesignin alkeet, joten näissä hommissa voi oppia jotain sellaista, jonka voi laittaa CV:n taidot-kohtaan. Reeman suunnittelu ja toteuttaminen
yhdessä Jonin ja Joonaksen kanssa on ollut hauskaa. Olemme saaneet kasaan viisi upeaa Reemaa, joiden lukemisesta verbalaiset ovat toivottavasti
nauttineet. Välillä lehden teko on aiheuttanut harmaita hiuksia: deadlinet ovat puskeneet päälle samalla kun puolet lehden sisällöstä ovat vielä
odottaneet kirjoittajaansa. InDesignkaan ei ole aina suostunut yhteistyöhön (ei, vika ei varmasti ole ollut taittajassa!).
Tämä oli minun viimeinen vuoteni Verban hallituksessa (vaikka ensi
vuoden toimin vielä Killan hallituskessa hupsista). Toivon siis, että Reema jatkuu uusien tekijöiden voimin ensi vuonnakin ja vielä entistä huikeampana ainejärjestölehtenä. <3
Nyt on aika kiittää ja kumartaa
sekä toivottaa ihanaa joulua 2019
ja onnellista uutta vuotta 2020
juuri sinulle Reeman lukija.
Sara Junttila
Reema-vastaava 2019
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Puheenjohtajan tervehdys
Syksy on kohta ohi ja tuntuu jokseenkin haikealta kirjoittaa (toivottavasti) viimeistä puheenjohtajan tervehdystä Reemaan. Vuosi sitten syyskokouksessa hyppäsin yhdenlaiseen vuoristorataan, kun päädyin hakemaan
Verban puheenjohtajaksi. Tässä vuodessa on ollut enemmän ylä- ja alamäkiä kuin osasin kuvitellakaan, mutta yhtäkään mutkaa tai pudotusta
en vaihtaisi missään nimessä pois.
Vuosi 2019 on ennen kaikkea ollut opettavainen. Olen oppinut paljon niin järjestötoiminnasta, organisaatioista, eri yhteystyökumppaneista
kuin kaikista ihmisistä, joiden kanssa olen päässyt tekemään töitä. Ennen
kaikkea olen oppinut itsestäni ja niistä läheisimmistä ihmisistä, joiden
kanssa tätä vuotta on viety eteenpäin, eli meidän omat hallituksen jäsenemme. Viimeinen kuukausi on ollut hektinen ja on saavutettu paljon,
vaikkei ihan kaikkeen mekään olla revetty. Siksi haluankin kiittää hallituslaisia, koska ilman heitä tästä vuodesta ei olisi selvitty.
Itselleni tämä vuosi on ollut raskaampi kuin mitä alun alkaenkaan ajattelin. Opin siitä, että pystyn melkein mihin tahansa, mutta omat rajatkin
täytyy olla. Vuoden aikana olen työstänyt niin kandia, kuin maisteriopintoja, tehnyt siinä sivussa töitä ja kuitenkin pitänyt sosiaalista elämää yllä.
Ihan vitun rankkaa, pakko myöntää. Kaikki työ kuitenkin palkitaan, koska kohta valmistun kandidaatiksi, hallitusvuosi tulee päätökseen ja töihin
on mukava palata, kun tämä syksy on ohi. Kiitoksia niille ihmisille, jotka
ovat jaksaneet seurata vierestä ja pysyä rinnalla sekä tukea kun sille on
ollut tarvetta. Kiitoksia yhteistyökumppaneille ja toisille ainejärjestöille, teidän kanssanne on ollut ihan mahtava tehdä asioita. Ennen kaikkea
haluan kiittää tästä vuodesta vielä kertaalleen meidän hallitustamme ja
haluan vaan sanoa, että me tehtiin tää. Me selvittiin tästä vuodesta. Me
ollaan aika huippuja kaikki.
Ainejärjestötoiminta on loppujen lopuksi todella mahtavaa ja se antaa enemmän kuin ottaa. Vaikka itselläni puheenjohtajuus loppuu, ei se
tarkoita, että minusta niin helposti pääsisi eroon, enkä itsekään varmasti
osaa niin helposti järjestötoiminnasta luopua. Joten jatkossakin saa tulla
moikkaamaan ja juttelemaan, jopa halaamaan, jos siltä tuntuu, koska tämän vuoden loppuminen ei ole kaiken loppu.
Siksi haluankin toivottaa ihanaa loppuvuotta itse kullekin!
Stina Huhtela
Verban puheenjohtaja 2019
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Reeman alumnihaastattelu
Haastattalija: Joni Jäntti

Otimme yhteyttä Verban alumniin, Miika Peitsoon, ja hän kertoi meille,
millaista oli olla verbalainen ja kuinka hänellä sujuu elämä valmistumisen
jälkeen.
Kuka olet?
Hei, olen Miika Peitso ja germanisti vuosimallia -12! En oo sinkku enkä
ees kinkku. Tänä päivänä noin 9 kuukautta valmistumisen jälkeen menee
elämässä erittäinkin makoisasti työelämässä, ja seitsemän upean opintovuoden opintolainojen takaisinmaksu pitää huolen siitä, etteivät vuodet
aikaan unholaan joudu.
Mitä kuuluu nykyään?
Olen vuoden alusta asti ollut Asia Exchangen leivissä ja oma henkilökohtainen työmaani on pitää ja parantaa välejä yhteistyökumppaneiden
kanssa sekä hankkia uusia lähinnä saksankielisestä Euroopasta. Työ on
ollut minulle äärimmäisen antoisaa ja mieleistä, sillä se antaa mahdollisuuden hyödyntää kaikkia opintojeni aikana hankkimaani osaamista
sekä kehittää itseäni. Minulle on annettu luottamusta ja itsenäisyyttä olla
oman toimenkuvani pienyrittäjä, mikä tekee onnistumisista vieläkin palkitsevampaa.
Onko ikävä opiskeluaikoja ja Verbaa?
Totta hemmetissä opintoaikoja ja Verbaa on ikävä. Toisaalta koin, että
siirtymä tähän tosi aikuisten elämään oli aika kivuton ja luonnollinen,
sillä minä en tuntenut uusia fukseja eivätkä fuksit tunteneet enää apinaakaan eikä minulla oikeastaan olisi ollutkaan enää mitään annettavaa
opiskelijayhteisölle. Irti päästäminen ja uusiin kuvioihin sukeltaminen oli
kyllä silti haikeata, mutta jääräilemään jäämiseen verrattuna ratkaisu, jota
en ole katunut.
Paras verbanvihreä muisto?
Enköhän monien muiden tavoin jaa saman mielipiteen syysexcusta ja
Wapusta mieleenpainuvimpina tapahtumina. Yksittäistä muistoa on
mahdoton valita tässä sarjassa! Molemmat ovat kuitenkin parhaimmillaan verbanvihreänä nautittuna, ja paheksuisin uuden hallituksen päätöstä jättää sexcu järjestämättä, mutta se ei ole minun asiani tässä kohtaa
enää. Perkele.
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Ammattilaisvihje verbalaisille
Jälkipolville lennähtää näin kokemuksen kovan koulun bassolla sellainen vinkkivitonen, että nauttikaa niistä opintovuosistanne, lähtekää mukaan kaikkeen ja hyödyntäkää laajaa opintotarjontaa monipuolisesti!!
Ette nimittäin enää koskaan saa samanlaista hopeatarjottimella pöytään
kannettua mahdollisuutta kehittyä ihmisinä ja ammattilaisina sekä haalia unohtumattomia ja korvaamattomia muistoja. Siinä samassa saattaa
ansioluetteloonkin jotain tarttua, joten kandee kyllä. Pitäkää kanssa kaverista Wappuna huoli. Osallistukaa Germanistipäiville ja pitäkää sielläkin
kaverista huoli. Siinä oli kolme vinkkiä, mutta Verba maksaa palstatilan
parlevuu.

Miika Peitso
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Random tonttu, ei liity tapaukseen.

Testaa millainen joulunviettäjä olet!
Tässä nopea testi, jolla joulumielen lisäksi löydät itsestäsi myös tapasi viettää joulua!
Mieluisin jouluruoka?
a) Kaikki ovat lemppareitasi
b) Mielesi tekee piparia
c) Seitankinkku
d) Joulutorttuja pelleittäin
Mieluisin tapa viettää joulua?
a) Perheen kanssa
b) Kovien pakettien tunnustelu
c) Villasukkien kutominen lahjaksi
d) Hiihtäminen
Millainen on jouluasusi?
a) Jouluvillapaita
b) Pelkkä tonttulakki
c) Itsekudotut villasukat
d) Jussipaita
Aito vai muovinen kuusi?
a) Mikä vain kuusi
b) Aito. Et tyydy muovisiin leluihin
c) Ei kuusta ollenkaan, sillä ympäristö kärsii
d) Itsekaadettu kuusi omasta metsästä
Uskotko joulupukkiin?
a) Vain jos paikalla on perheen pienimpiä
b) Totta kai. Pukki tyhjentää säkkinsä joka vuosi
c) Et halua uskoa pukin olemassaoloon ekologisista syistä
d) Olet itse se joulupukki
Matkustatko paljon jouluna?
a) Vaihtelee vuodesta. Välillä joulua vietetään sukulaisten luona
b) Piparin ja kovan paketin perässä menisit vaikkapa kuuhun asti
c) Et voisi kuvitellakaan, koska matkustaminen kuormittaa ympäristöä
d) Satoja kilometrejä hiihtoladulla
7

Millainen on ihanteellinen joulukortti?
a) Millainen vain. Ajatus on tärkein
b) Mahdollisimman paljastava ja sykähdyttävä
c) Sähköinen. Se ei kuormita paljoa ympäristöä
d) Näytät joulupukilta, joten olet usein itse joulukortissa
Kuinka teet joulusiivouksen?
a) Autat perhettäsi siivoamaan
b) Hinkkaat mielelläsi jokaisen pöydänjalan puhtaaksi
c) Et siivoa, sillä haluat pitää asuntosi bakteerikannan elinvoimaisena
d) Suorastaan lentoisa. Hiihtelet ympäri asuntoasi pyyhkien kaikki pinnat
Tulokset
Eniten a) -vastauksia
Olet keskinkertainen joulunviettäjä ja tykkäät perinteisestä joulusta sukulaisten kanssa.
Eniten b) -vastauksia
Olet ”Joulupukki”. Sukulaisesi eivät halua sinua pöytäänsä, sillä et voi lopettaa kaksimielisten kommenttien heittämistä. Lisäksi sinulla on ylläsi
vaan tonttulakki, senkin pervo.
Eniten c) -vastauksia
Olet vihreä joulunviettäjä. Parannat maailmaa ja ajattelet ensisijaisesti
ympäristöäsi. Et suostu istumaan sukulaistesi joulupöytään, sillä sieltä ei
löydy mitään vegaanista.
Eniten d) -vastauksia
Olet Juha Mieto. Joulutortut vapisevat edessäsi ja sinua usein luullaan
joulupukiksi. Koet parhaan asian joulussa olevan 10 kilometrin hiihtolenkki tuliterillä suksillasi. Notta Ristus!
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Musakorneri: Toisenlaiset joululaulut

Tässä jutussa esitellään muutamia tavallisesta poikkeavia joululauluja ja
-levyjä. Näiden kanssa jokainen vihreä verbalainen voi rauhoittua tai villiintyä joulun viettoon.
Eppu Normaali – Heinillä härkien kaukalon
Heinillä härkien lienee tuttu monelle. Lähes virsimäistä jouluklassikkoa
on veisattu Suomessa 1920-luvulta alkaen, ja se on levytetty lukuisille
joululevyille. Suomirockin dinosauruksen Eppu Normaalin versiosta on
virrenveisuu kuitenkin kaukana. Vuonna 1978 Poko Recordsin ”Kylmää
joulua” -promolevylle äänitetty kappale sisältää suoraan Sex Pistolsilta
otettuja kitarariffejä ja Martti Syrjän rääkymistä kolmen minuutin ajan.
Ehdoton klassikko.
Juice Leskinen Slam – Kuusessa ollaan LP
Juicen Sika-kappale on aivan liian normaali biisi tälle listalle, joten nostan ”Kuusessa ollaan” -levyltä muutaman muun kovemman vedon esille:
”Itäisten maiden viisaat miehet” sekä nimikkobiisin ”Kuusessa ollaan”.
Joulumielen nousua ei voi estää, kun kuuntelee lyyrikoita arabimaiden
öljynjalostuksesta ja sodista tai jouluaaton pamputuksesta.
M.A. Numminen – Joulupukki puree ja lyö
Tämä kappale on väkevä kuvaus siitä oikeasta vanhan ajan jouluaatosta.
Mieli herkistyy, kun lapset odottavat silmät säihkyen pukkia, mutta tämä
onkin vain juoppo, joka tulee sisään rellestämään ja tuhoamaan koko talon juoden ja syöden kaikki tarjoilut.
Re:play Suomi Mania 2 Joulubonus-levy
Ei jestas. Voiko mikään nostaa joulumieltä enemmän kuin hirveä 2000-luvun alun eurodance, jossa joulukappaleita on pilattu armottoman ohuilla
biiseistä toiseen toistuvilla samanlaisilla biiteillä ja tuntemattomilla nasaaliäänisillä autotunetetuilla naissolisteilla? Oma suosikkini on Parasolar feat. Marianin ”Kun Joulupukki suukon sai”. Tanssilattialle on hyvä
mennä reivaamaan tämän tekeleen kanssa.
Mikko Alatalo – Me ollaan hengissä, hyvää joulua (Joulun laulut -levyltä)
Mikko Alatalokin on yllättäen julkaissut joululevyn. Muistan kuulleeni
tätä tekelettä C-kasetilta lapsuudessani. Kukapa ei tykkäisi Alatalon Mi9

kosta laulamassa jouluna heräävästä kaipuusta ja deadlinejen ja suurien
cityjen pilaamasta parisuhteesta.
Rauli Badding Somerjoki – Iloisen tontun tarina (Joulupukin juhannusyö -levyltä)
Toinen lapsuuteni klassikko, jossa jouluna joudutaan taas putkaan. Tonttuna ei kannata mennä kaupungille huutelemaan iloisen joulun toivotusta, tai muuten paha poliisi pistää sinut pakettiin. Toki tontulla on vissiin
hauskaa myös valtion hotellissa, joten mene ja tiedä.
Mitkä ovat sinun valintasi toisenlaisiksi joulukappaleiksi?
Hyvää joulua kaikille!
Toivottelee
Pertti Ström
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Joulu on, taas mennään...
Kirjoittanut: Joulun henki ja raikas Visa Lukinmaa

Joulu on riemun aikaa. Silloin ihmiset laulavat iloisina kaduilla, kun katuja koristelee vehreät kuuset ja niiden sadat erit värit, joiden välkkeestä
valkoiset kadut hohkaavat pimeällä. Ei. Ei! Joulu on kylmä, vetinen ja masentava. Siihen ei auta iloinen laulaminen eikä lämmin keitto. Siihen auttaa sokeri ja varsinkin sokerisista aineista täydellisin: suklaa! Joten mikä
on jouluisempaa kuin suklaan eri muodot? Ei mikään. Joten tässä artikkelissa katson suklaata sen ihanassa vetisessä muodossa, eli kaakaossa.
Mutta, ennen kuin voin esitellä viisi eri vaihtoehtoa siitä, kuinka voit
nauttia kaakaota, täytyy meidän muodostaa, mitä kaakao on ja mikä on
sen suhde suklaaseen. No, tietenkin ne pavut! Kuten hyperakateminen
Wikipedia kertoo: ”Kaakao on kaakaopuun siemenistä eli pavuista valmistettua raaka-ainetta, jota käytetään muun muassa suklaan ja kaakaojuoman valmistuksessa” (Wikipedia 2019). Sitten siinä on joku prosessointi, varmaa...emt. Jotain lapsityövoimasta.
Nonii! Itse aiheeseen. Ensimmäisenä meillä on testissä kaakaon perusmuoto, eli lämmin kaakao. Tämä muoto on suosittu kautta aikojen sen
yksinkertaisuuden, mutta ilontuottamuksen ja lämmöntunteen takia. Se
ei petä keskitalvella, eikä makaa
lämpimämmän Pekan vieressä,
koska olit itse poissa opiskelemassa. Se on SIMPPELI! Valmistus vaatii joko kaakaojauhetta tai
pilkottua tummaa suklaata sekä
maitoa tai vettä. Sokeria voi lisätä halutessa. Neste lämmitetään
pienessä kattilassa, jonka päästessä lämpimään tilaan (älä anna
maidon kiehua!) voidaan siihen
sekoittaa valittu raaka-aine. Tämän jälkeen, voidaan se nauttia
hyvässä, suomalaisessa seurassa
eli yksin lisänä vaikka pipari.
ARVOSANA: 6/5, suklaikas ja
yksinäinen piparin kostuttaja.
11

Suosittu kaakaon kulutustapa on kermavaahdon kera. Tällöin suosittelen sen nauttimista yksin (taas),
koska pirulliset ystäväsi voivat dipata joulukeksinsä sinun kuppiisi. Et halua sitä joulun tunnetta,
jota kaverisi sinuun yrittävät aivopestä. Minä deGrassaan, mutta tämän valmistus ei eroa aikaisemmasta reseptistä, muistat vain
lisätä kermavaahto kaadettuasi
kaakaon kuppiin.
ARVOSANA: 4/5, maukas ja
muodollinen.
Kolmas tapa on tietenkin jenkkien suosima vaahtokarkkia sisältävä kaakao. Älä kysy miksi.
Tutkiessani aihetta huomasin
aivan liian monen design–sivuston puhuvan siitä, kuinka vaahtokarkit ovat best. Joten, työnnä
se pehmyt, sokerinen tabletti
kaakaon sekaan, äläkä ajattele
asiaa. Nauti!
ARVOSANA: 3,4/5, sokerisen
runollinen.
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Päästessämme kurvia kohti on aika kiihdyttää tahtia. Ei enää esteitä,
ei enää kumpuja ja liukasteita. Tästä lähtien lisäämme vain nesteitä. Tarkemmin sanoen, sitä jouluista, sokerista makua, josta meidän on kaikkien pakko tykätä, koska sitä on tähän vuodenaikaan kaikkialla: minttua.
*Deep sigh* Henkilökohtaisesti minulla ei ole mitään hajua mistä saada
minttua, joten tyydyin korvikkeisiin. Lisää sitä, *puuh* noin korkillinen,
ehkä kaksi. Tässä
parasta on sen karvainen, myrkyllinen
maku, joka saa sisäisen kyynillisyyden
tulemaan pinnalle.
Tämä maku tekee
sinusta joulun alla
todellisen suomalaisen.
ARVOSANA: 4,5/5,
menevä.
Viimeiseksi on
aika maistaa sitä iänikuista makua, jota ei saa mistään muualta kuin Suomesta: klassista jallukaakaota. Tähän lisää, mitä pullon pohjalta etkojen jälkeen on jäljellä.
Tärkeintä on muistaa, että kun alkoholia on tarjolla, on suomalaisillakin
se suu. Tämä juoma nautitaan aina ystävän seurassa, ja sitä saa jakaa. Hyvää yötä!
ARVOSANA:
voiko
sitä antaa?
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Joulupukin top 5: Tuhmat lapset
Joulupukilta aina toivotaan, vaaditaan ja saadaan, mutta koska pukki saa
mitä haluaa? Pukilla nimittäin tekee mieli puhua suunsa puhtaaksi, ja siksi
tämä lista julkaistaan valtakunnan arvostetuimmassa aikakausjulkaisussa.
Lue, ketkä ovat tänä vuonna olleet tuhmimmat, ilkeimmät ja vaarallisimmat lapset koko maailmassa.
5: Donald Trump
Helppo maali, mutta pakko mainita. Tässä on kaveri, joka ei ole tehnyt
tänä(kään) vuonna mitään hyvää, vaan kylvää tuhoa ympäri valkoista
taloa. Lapset on häkitetty ja Ukrainan presidentti säkitetty. Hän haluaa
olla presidentti, muttei tehdä mitään, mitä presidentin pitää. Ei osaa edes
kirjoittaa omaa äidinkieltään, vaan laukoo Twitterissä mitä sylki suuhun tuo. Tämä tyyppi ansaitsee lahjakseen ison kasan hamberdereitä ja
ämpärillisen covfefea.
4: Mannerheim
Kaikkien punaisten painajainen. Myös Joulupukki pelkää tuota suomalaisen yhteiskunnan suurinta sortajaa. Hänen haamunsa kylvää kauhuaan
vielä tänäkin päivänä pakottamalla poloiset korkeakouluopiskelijat laittamaan kuvansa seinälle ja ottamaan kuvia itsensä kanssa. Kuinka muka
muuten nämä tulipunaiset opiskelija-aktiivit olisivat tuon valkoisen kenraalin kuvalla tilojaan koristelleet. Mannerheimin haamu saakoon pukilta
Haamujengin imuroimaan hänet olemasta.
3: Pöhisijät
Jokainen, joka levittää ympärilleen tuota uuden sukupolven tautia,
pöhinää, ansaitsee itse päälleen kaikki nyky-yhteiskunnan tuntemat ruttotaudit. Tämä tauti rapauttaa yleissivistyksen ja maalaisjärjen ja korvaa
työnteon ja tutkimuksen jatkuvalla muutospaineella. Jokainen, joka tulee
selittämään pukille synergiaeduista, liinistä organisaatiorakenteesta tai
paradigmanmuutoksesta, saa pukilta voimakkaan fuusion pukin käden
ja oman selkänsä välillä.
14

2: Jeff Bezos
Ultramiljoonääri, jonka yrityksen kautta kulkevat miljoonat joululahjat
maailman lapsille, aikuisille ja mulkeroille. Tätä pahempaa pukin kilpailijaa on maailmasta vaikeaa löytää. Miten sitä kilpailee tällaista megajättiä vastaan? Maailman lapsille ei enää kelpaa pukin säkit jouluaattona,
kun Amazon tarjoaa tavaraansa primella jo saman päivän aikana. Jeffille
pukki tarjoilee orjatyötä pukin pajassa koko loppuvuosituhanneksi. Vessataukoja saa pitää, jos limsapulloja riittää.
1: Ilmastosyyllistäjät
Sitä ei moni tiijä ja harva arvaa, mutta ai että pukkia vituttaa kaikki jotka
yrittää estää häntä lentämästä lasten luokse lahjoja jakamaan, tuottamasta
lasten lahjoja sarjatuotannolla ilmaistyötä tekevien ”tonttujen” voimalla
sekä syömästä kinkkua, tuota ainoaa oikeaa joulupöydän kuningasta ja
joulupukin ruokavalion perustaa. Ameriikkalaiseen malliin näille tuhmureille Joulupukki tuo tänä vuonna hiiliä, joilla lämpiää talo kuin talo,
ympäristöä säästelemättä.
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© Jenni Kurtti
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