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Vastaa Reeman
palautekyselyyn

“Uusi vuosi uusi lupaus, aika jättää kippis kulaus” laulaa Portion Boys
hittikappaleessaan Pumppaa. Tänä vuonna kippistely on helppo jättää
vähemmälle. Pandemia jyllää ja bileet on sitä myöten jätetty
muutenkin vähälle. Muistakaa jaksaa vielä, kyllä me tästä pirulaisesta
vielä selvitään.
Se koronaviruksesta.
Tämä talvi-Reema pukataan ulos kevättalven jo luodessa valoa
sieluihin ja sydämiin täällä Oulun pohjoisessa pimeydessä. Kevät on
aina kasvavan energian aikaa ja mahdollisuus ottaa kiinni kaikessa
siinä mikä syksyllä jäi venymään kaamoksen painaessa päälle. Ota
siis kaikki ilo irti, kerää kaikki tekemättömät asiat listaksi ja
pumppaa, pumppaa, pumppaa vaan.
Uuden vuoden myötä myös hallitus on vaihtunut, ja tätäkin Reemaa
rustaa taas ihan uudet naamat. Meitä päätoimittajia on tänä vuonna
kaksin kappalein. Löytyy kokemusta ja näkemystä, uutta ja vanhaa,
enkkua ja ruotsia. Millään emme voi luvata yhtä hyvää tykitystä, kuin
Reemalta on aikaisempien vuosien perusteella lupa odottaa, mutta
yritämme parhaamme ja kokoamme verbalaisten omaa ääntä.

TÄÄLLÄ

Talvesta huolimatta olemme jo kesäkunnossa.

Instagram: Verba_ry

Vieraiden kielten tuntemuksestamme huolimatta tästä tuli kovin
suomenkielinen Reema. Otamme tavoitteeksemme lisätä kielten
rikkautta tuleviin Reemoihin ja olisimme kovin otettuja, mikäli juuri
sinulla olisi jokin aivan loistava idea juttuideaksi. Vastaa myös
palautekyselyyn, jotta Reema voisi palvella juuri sinun tarpeitasi,
rakas lukija.

S-postilista: Verbapapa@lists.oulu.fi

Kehitystä itsetuntoon teille kaikille toivottaa

Kotisivut:

Reematiimi

Seuraa Verbaa somessa:
Facebook:

Verba ry

verba.fi

Päätoimittajat: Joonas Uusitalo, Miika Jauhiainen

Itseään kunnioittavassa pääkirjoituksessa tässä olisi päätoimittajan kuva, mutta meidän kuvat löytyy onneksi hallitusesittelystä sivulta 8.

Kirjoittajat: Emilia Laukkanen, Jonna Kurikkala, Verban hallitus,
Visa Lukinmaa, Miika Jauhiainen, Jenni Kurtti
Kansitaide: Jenni Kurtti
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Puheenjohtajan tervehdys
Heippahei kaikki verbalaiset!
Rehellisesti voin heti tähän alkuun todeta, etten olisi syksyllä
2017 opintojen alkaessa ja ensimmäiseen
hallitusvuoteen
hypätessäni uskonut nyt kirjoittavani puheenjohtajan tervehdystä teille. Hurjan jännää!

Mutta kukas täällä oikein kirjoitteleekaan? Mie oon Emilia,
neljännen vuoden nordisti. Ja ei,
en oo kotosin Rovaniemeltä,
vaan Parikkalasta, tuolta ItäSuomen perukoilta. Arkeeni
mahtuu ainejärjestöhommien ja
opiskelujen lisäksi ulkoilua pienen koiravanhuksen kanssa,
Ainejärjestötoiminnasta on kavereiden kanssa hengailua
näiden
kolmen
aiemman sekä töitä ravintola-alalla.
hallituskauden aikana tullut
tärkeä osa opiskelija-arkeani Tähän loppuun haluan toivottaa
enkä osaisi kuvitella opiskeli- kaikille hurjasti tsemppiä kevääjaelämää juuri nyt ilman seen. Onneksi päivät ovat alhallitushommia. Uskon, että kaneet jo pidentyä ja aurinkokin
tuleva vuosi tulee olemaan on välillä pilkistellyt pilvien tasekä antoisa että haastava. kaa. Toivottavasti nähdään pian
Meillä
on
hallituksessa muuallakin kuin Zoomissa!
huipputiimi kasassa, joten en
malta odottaa, mitä kaikkea
Emilia laukkanen
päästään yhdessä kokemaan!
Puheenjohtaja

Verba ry

Ensimmäisessä
hallituksen
kokouksessa puhuimme toiveista, joita kullakin on tulevalle vuodelle. Vastaus toisensa jälkeen huokui kaipuuta
normaalimpaan arkeen ja elämään. Oispa sitsit. Oispa luennot yliopistolla. Oispa bileitä.
Voitaispa kokoustaa kiltiksellä
siten, että nähtäisiin muutenkin
kuin tietokoneen ruudun kautta. Viime ajat ovat olleet monelle raskaita, mutta ihan
varmasti kohta helpottaa, ja
päästään pikkuhiljaa takaisin
normaalimpaan arkeen.
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Opiskelijan viimeinen Via Dolorosa:
Graduahdistuksen reflektointia
Gradun kirjoittamiseen valmistaudutaan koko yliopistoajan
alusta asti. On akateemisen kirjoittamisen kurssit, on tutkimuskurssit, on kulttuurikurssit…
Kirjoitetaan esseitä, luetaan tutkimuksia, analysoidaan aineistoa, syvennytään historiaan…
Harjoitustyönä siinä kandikurssien ja maisterikurssien välissä
kandin työ. Ja silti kaiken tämän
jälkeenkin graduseminaarin alkaessa on pieni ihminen jonkin
suuren ja tuntemattoman äärellä. Itsekö tässä nyt ’yhtäkkiä’
pitäisi alkaa tekemään tutkimusta ja keksiä pyörä uudestaan? Ei kai minulla riitä osaaminen sellaiseen. Vai riittääkö?
Mistä minä tiedän, niin se laulaa
Antti Tuiskukin. Epävarmuus on
itselleni ainakin ollut se suurin
koetinkivi koko graduprosessissa, vaikka kaikkia meitä graduseminaariin asti pääseviä on
valmisteltu tätä tutkielmaa varten monta vuotta. Olisi ihanaa
todeta, että epävarmuus häviää
jossain kohti opiskelua, mutta
omalla kohdallani (ja uskallan
väittää monesta muusta samaa)
siinä kävi aika lailla päinvastoin.
Yllättäen tiedon lisääntyessä
lisääntyy myös tieto siitä, että ei
oikeastaan tiedäkään mistään
mitään.
Graduprosessin aikana
tulee usein olo, että miten minä

voin lukea kaiken tämän aineiston, sisäistää sen ja vielä saada
sen omaan työhöni jotenkin
järkevällä tavalla nivottua? Onko
jossain kirjallisuuden ja tutkimustyön viidakoissa vielä sopukoita, jotka olen jättänyt kokonaan koluamatta? Valitsemani
teoria on hyvä, mutta onko se
paras juuri tälle työlle? Olen
kirjoittanut nyt 3556 sanaa
aiheesta X, onko se tarpeeksi ja
onko se edes käyttökelpoista
tekstiä? Juttelut graduohjaajan
kanssa saattavat aiheuttaa tilanteen mukaan joko epätoivoisen
tai toiveikkaan olon omasta
gradusta, välimuotoa ei ole.
Lisäksi omasta tekstistä ajattelee
helposti erittäin mustavalkoisesti
liikkuen akselilla: olen nero –
olen ääliö. Kalenterin sivut viuhuvat graduilijan ohi, mutta
stressitaso ja sivumäärät pysyvät
samoissa lukemissa koko ajan,
stressitaso siis liian korkealla ja
sivumäärät liian pieninä. Eihän
tästä tule ikinä valmista tai jos
tuleekin niin ikinä kuuna ikuna ei
Oulun yliopiston (tai minkään
muunkaan yliopiston) historiassa
ole nähty näin kuppaista ja tumpelolla tavalla kirjoitettua gradua.
Siinäpä sitä häpeän tunnetta
lisäksi vielä stressin ja ahdistuksen seuraksi! Nyt se varmasti
valmistuu, kun ruoskin itseäni ja
asetan työlle järjettömän korkeat
odotukset. Ja jos kukaan ei missään vaiheessa hoksauta opiske-
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lijaa tästä tai siihen ei itse
havahdu, tälle tielle moni jää.
Gradu
jää
kirjoittamatta
kokonaan.
Tämä hieman kärjistetty,
mutta omia kokemuksiani silti
mukaileva teksti kuitenkin jättää
gradun kirjoittamisesta aivan
jäätävän huonon kuvan. Kaikki
nuo yllä kuvatut tunnelmat ovat
aivan oikeita asioita, joita opiskelija saattaa käydä läpi graduprosessin aikana, mutta hyviä
uutisia: niistä pääsee yli! Tämä on
aika optimistisesti todettu, sillä
tälläkin hetkellä kirjoittaessani
tätä tekstiä Reemaan, pitäisi
minun olla graduni äärellä, en siis
ole itsekään vielä prosessista
ulkona. Uskallan kuitenkin väittää, että epävarmuudet, ahdistukset ja stressi kuuluvat hyvin
paljolti prosessiin ja niistä voi
oppia todella paljon. Kun oppii
käsittelemään tällaisia tunteita,
oppii myös hyväksymään itsessään näitä epävarmuuksia.
Graduprosessissa on tärkeää, että on ’kanssagraduilijoita’,
joihin voi tukeutua keskustelemalla asioista ja jakamalla
vinkkejä sekä pohtimalla yhdessä
huolenaiheita. Graduohjaaja tukee myös prosessia omalla
asiantuntijuudellaan ja tiedoillaan akateemisesta maailmasta.
Lopulta kuitenkin graduilijan
pitää itse pitää omia puoliaan ja
tukea itseään prosessin aikana.
Tämä saattaa olla ns. ’kuuma
otos’ (eng. hot take), mutta
väittäisin, että graduprosessin
aikana opiskelijan paras ’ase’ on
myötätunto. Myötätunto itseä
kohtaan auttaa, kun graduohjaaja
toteaakin, että tämä koko teoreettinen osio on melko turha

gradusi aiheeseen nähden. Myötätunto auttaa, kun opiskelijatoveri toteaa gradunsa olevan
viittä vaille valmis, vaikka on
vasta tammikuu ja itse et ole
edes syönyt kaikkia joulukonvehteja saatikka avannut gradukansiotasi loman jälkeen. Myötätunto auttaa, kun makaat kello
04:32
pimeässä
huoneessa
kattoa tuijottaen ja mietit, että
olisivatko ne aiemmin hankitun
ammattisi työt nyt kuitenkaan niin
kamalia, eihän minusta ole
tällaiseen akateemiseen maailmaan alkuunkaan. Myötätunto
itseä kohtaan auttaa sinua
muistamaan, että kukaan muu ei
vaadi sinulta täydellisyyttä, kuin
sinä itse. Myötätunto myös pala-

“Myötätunto itseä kohtaan
auttaa sinua muistamaan, että
kukaan muu ei vaadi sinulta
täydellisyyttä, kuin sinä itse.”
uttaa sinut siihen totuuteen, että
olet hyvä ja riittävä riippumatta
mistään asiasta, joka liittyy opiskeluihin. Myötätunto itseä kohtaan muistuttaa myös siitä, että
gradustressin iskiessä kovaa, on
olemassa kaksi hyväksi todettua
taktiikkaa: hetki syvään hengittelyä, kädet sydämen päällä ja
takaisin hommiin, tai vaihtoehtoisesti gradutiedosto kiinni ja
palataan asiaan huomenissa. Itsensä ruoskiminen ja mollaaminen eivät kuulu myötätuntoisen opiskelijan hommiin
ollenkaan ja niillä ei saa aikaan
kuin
mielipahaa
ja
lisää
ahdistusta.
Graduprosessi on opiskelijan viimeinen Via Dolorosa,
mutta kaikessa tuskaisuudes-
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saan ja joskus loputtomalta
tuntuvassa pakerruksessa se on
myös suurin opetus minkä
opiskelija saa yliopiston aikana
omista taidoista ja opituista
asioista, mutta myös suhtautumisesta itseen ja omaan arvoon. Oman itsensä tunteminen
ja myötätuntoinen suhtautuminen
itseen ovat tietoja ja taitoja, joita
tulet elämässä tarvitsemaan
aivan joka alueella, sen lupaan.
Kirjoitin tämän tekstin muistutuksena itselleni, mutta toivon
jonkun voivan samaistua näihin
tunnelmiin tai sitten saavan
pieniä ideoita siihen, miten

gradustressin iskiessä päin näköä tuhannen auringon voimalla
voi olla itsensä tukija ja ystävä.
Tsemppiä kaikille opiskeluista
nauttiville ja niiden parissa välillä
tuskasteleville. I feel you!

- Jonna Kurikkala

Puuhatehtävä
Auta opiskelija kadonneen opiskelumotivaation luokse

motivaatio
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Verban hallitus 2021

1) Tuomas Harila
2) Ruotsia ensimmäistä vuotta

1) Nimesi
2) Mitä opiskelet ja kuinka monetta vuotta?
3) Mikä on pestisi Verban hallituksessa?
4) Mitä odotat vuodelta 2021?
5) Opiskelemasi kielen kaunein sana?
1) Emilia Laukkanen

3) Fuksivastaava
4) Enemmän kuin vuodelta 2020
5) Utfart
1) Miika Jauhiainen

2)Opiskelen ruotsia ja 4. vuosi menossa!

2) Ruotsin kieltä pääaineena ja kansainvälistä yritysviestintää sivuaineena

3)Puheenjohtaja

3) Reeman päätoimittaja

4)Uuden oppimista ja normaalimpaa arkea!

4) Koronan taltuttamista

5)älskling

5) Återvändsgränd

1) Lotta Kauppi

1) Jenni Kurtti

2) Opiskelen kolmatta vuotta pääaineenani englanti. Sivuaineinani minulla on mm. ruotsi ja pedagogiset opinnot.

2) Opiskelen pääaineenani ruotsia 4. vuotta, sivuaineena saksa.
3) Kylttyyrivastaava

3) Varapuheenjohtaja ja somevastasva. Olen myös Verban varaedustaja
Humanistisessa Killassa

4) Ois aika jees jos saisin kandin tänä vuonna tehtyä!

4) Aktiivista yhteistyötä Verbassa ja Killassa, uusia tuttavuuksia ja toivottavasti paluu läsnäolo-opetukseen. Aion myös valmistua kandiksi
kevätlukukauden päätteeksi.
5) Kaikki sanat kuulostaa kauniilta musiikin muodossa.

5) Kahviaddiktina fika on kyllä kova <3
1) Jonna Latva-Kyyny
2) Neljättä vuotta enkkua

1) Hanna-Maija Nikula
2) Ruotsin kieltä pääaineena ja neljäs vuosi menossa!
3) Sihteeri, tiedottaja, jäsenrekisteri- ja GDPR-vastaava
4) Koronarokotetta! Ja tietenkin niitä eniten kaipaamiani haalaribileitä
ja muita tapahtumia.
5) Hah, käytän enemmän hauskoja tai rumia sanoja, mutta sanotaan
nyt vaikka solstråle!

1) Jere Laitinen

3) Vuju- ja tapahtumavastaava
4) En tiedä sanoinko saman viime vuonna mutta jos kandin sais
pakettiin. Myös maailmantilanteen palaaminen normaaliin olis
kiva.
5) Jostain syystä oon aina tykännyt sanasta Cincinnati, se on
hauska. En oo tosin ikinä vieraillut kyseisessä kaupungissa!
1) Petra Paljakka
2) Opiskelen neljättä vuotta englantia ja sivuaineina mulla on
ranska, pedagogiset opinnot ja psykologia.

2) Englannin kieltä 3. vuotta
3) Talousvastaava, haalarimerkkivastaava
4) Opiskelijakulttuurin korostetumpaa näkyvyyttä
ja mahdollinen uusi harrastus

3) Vuosijuhla- ja tapahtumavastaava
4) Odotan, että saadaan järjestettyä kivoja tapahtumia
opiskelijoiden arkea piristämään ja - kuten varmasti moni muukin
- sitä, että päästäisiin pian kohti normaalinpaa arkea.
5) Tranquility

5) Ethereal
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1) Olli Räsänen

Just the Facts! - with Visa Lukinmaa

2) Englannin toisen vuoden opiskelija
3) Liikuntavastaava
4) Paluuta tutun opiskelijaelämän pariin ja monia bileitä
ennen kaikkea.
5) Petrichor
1) Teemu Tuomisto
2) Opiskelen nyt kolmatta vuotta pääaineena ruotsia ja sivuaineina
saksaa ja enkkua, eli oon kerännyt melkein koko sarjan!
3) Toimin hallituksessa ruotsin kielen koulutuspoliittisena vastaavana ja kiltisvastaavana
4) Toivottavasti tänä vuonna päästäisiin järkkäämään jotain
haalarihulinoita ja pöhisemään Lipastolle. Vapaa-ajalta ootan
reissuja kavereiden kanssa ja kesätöitä!
5) I svenskan tycker jag om ordet hav ja saksassa mun erityinen
lemppari on also, joka on vähä niinkuin suomen ”noni”, eli sopii
moneen paikkaan!

1) Joonas Uusitalo
2) Englantia viidettä vuotta, yliopistoa ihan liian
monetta vuotta
3) Reeman päätoimittaja, tapahtumavastaava
4) Pussikaljoja Ainolanpuistossa, loppuvuoden
opiskelijarientoja, kandiksi valmistumista pitkän
odotuksen jälkeen ja kyykkää
5) Euphoria
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Did you know there is a dude called Alcibiades in human history? Check him out,
he’s hilariously charismatic and amazing with his bs.
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JUST THE FACTS! Probably, who am I, an honest person?
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Kaunis nainen ja tyhmä mies

Otteita Valekalasta
Kalevalan päivän (28.2.) Kunniaksi
otteita siitä vähemmän tunnetusta
kansalliseepoksesta
Tuhlaajapoika

Voi taivas!

Poika käveli isänsä luokse, joka seisoi talon kuistilla.

Minä ihastelen, kun loistat

- Heitätkö kakskymppisen?, kysyi poika.

Poika otti rahat ja lähti tiehensä. Isä katseli poikansa perään
ja tuumi itsekseen: Tuo poika se on varsinainen tuhlari.Tämän
jälkeen hän poltti loppuun tupakkansa ja täydensi tuhkakuppiaan.

Pian viereen saa naisen, silmiinsä kuvan ihanaisen.
“Jos tuon vain omakseni saan, hänelle tulen kaikkeni antamaan”
Niin kihlat vuoden päästä ostettiin, kassalle uudet sormukset nostettiin.
Uskoon uuteen meni hiukset, vaatteet… vaan riittävätkö katteet?
“Miten talouteni kestää enää! Muija pian lähtee, mä yksin jään.”

Synkkenen, kun sadat

- Minulla ei ole tällä hetkellä lompakossa kuin yksi
viisikymppinen. Saat sen, mutta älä tuhlaa rahoja, vastasi isä.

Mies tiskillä esittelee paksua lompakkoaan, litkien vasta kolmatta kolpakkoaan.

Mies kapakassa taas istuu perseellään, kun surutta hänet jätetään.
Tuoneet ei kutrit kauniit loistoa, muistuttivat pikemminkin roistoa.

Ihmettelen, kun tuulet

“Vielä eilen luulin, et ainut oon. Mut nyt se jo käpertyy toisen miehen kainaloon.”

Kauhistelen, kun salamoit

Ylisukupolvisuus
Voi taivas, minkä sä teet!

Vanha ukko ja nuori jätkä istuivat samalla puistonpenkillä.
He puhuivat keskenään:
Mitä olet puuhaillut viime aikoina?, kysyi nuorempi.
Olen vain lukenut sotahistoriaa, vastasi vanhempi.
Mmm… Täytyyhän sitä aikaansa seurata..., tuumaili nuorempi.

Ei mikään ilmaista oo
Menin kauppaan
Siihen A:lla alkavaan
Kaipasin viiniä
Hinta noussut, tahtoivat kyniä
Kävin autokaupoilla
Ajelin Opelilla

Järjetöntä

Tien pientareelle jäin

En ole totta puhuakseni vielä tähänkään päivään mennessä käsittänyt, mitä järkeä on formulakuskien
touhuissa.

Konepellin savuavan näin

Ajaa nyt hirvittävää kyytiä paikasta paikkaan, vain päästäkseen sinne, missä jo on.

Huoltoasemalla

Kun he lähtevät matkaan, minä olen jo perillä.

Piti käydä kusella

Ja ennen kuin teilaatte, niin sallinettehan puolustautua. Sillä jopa tuo valtiotieteiden tohtori sekä
Keminmaan ikuinen kuningas, koko kansan Paavo on kerran todennnut: ”Pahimmin ilmastonmuutokseen
vaikuttavasta moottoriurheilusta olisi luovuttava.” (HS 5.4.2019)

Ja jo euron kolikolla
Seisoin laarilla
Niin... Ei mikään ilmaista oo.

Kyllä, Paavo on aina oikeassa!
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Medieval Dynasty
“Oispa joku kiva crafting-peli,

jossa ois paljon mettää”, tuumin
yhtenä iltana ja rupesin katsomaan läpi Youtuben suosittelemia listoja eri craftingpeleistä
tai
metsäpeleistä.
Forest-pelillä oli lupaava nimi,
mutta se osoittautui zombiselviytymiseksi. Ei kiitos. Halusin
jotain leppoisampaa, en peliä,
jossa juoksen henkeni edestä.
Stardew Valley oli jo läpikoluttu
ja tällä kertaa kaipasin muutenkin kolmiulotteista peliä pikselihahmojen sijaan, nyt kun vihdoin
käytössäni oli kone, jossa oli
tarpeeksi tehoja vähän vaativammillekin
peleille.
Lopulta
pähkäilin kahden keskiaikasimulaattorin, Kingdom Come
Deliverance:n ja Medieval Dynastyn välillä, joista valitsin
sitten jälkimmäisen. Nyt pelitunteja on jo takana n. 80.
Pelihahmosi on nuori
mies. Hän eli onnellista ja yksinkertaista
elämää
maatilalla
vanhempiensa ja sisarustensa
kanssa, kunnes sota pilasi kaiken. (War, war never changes…)
Lähdet yksin pakoon ja suuntaat
etelään etsimään enoasi. Perillä
saat kuitenkin kuulla paikalliselta
auktoriteetilta enolle käyneen
köpelösti kauppareissulla (he
ded). Sinulle kuitenkin luvataan,
että saat rakentaa talon itsellesi
laaksoon, sekä viljellä ja metsästää. Sinun on vain maksettava
veroja. Tästä itse peli sitten
alkaakin. Jo heti varhaisessa vaiheessa sinun pitää mennä flirttailemaan paikallisten naisten

kanssa, koska noh… Ei dynastiaa
ilman perillisiä. Pelissä aika kulkee ja hahmot ikääntyvät, mikä
tarkoittaa sitä, että pelihahmosikin kuolee jossain vaiheessa
vanhuuteen. Jos perillistä ei ole
peli päättyy siihen. Laaksossa on
kaikki neljä vuodenaikaa, talvella
on lunta ja syksyllä on ruskaa.
Visuaalisen ilmeen lisäksi vuodenajat vaikuttavat lämpötilaan ja
siihen mitä syötävää luonnosta
voi kerätä. Sinulla on monta kehitettävää skilliä, kuten maanviljely,
metsästys ja diplomatia. Skillien
kehittämisellä ja rahalla voit
opettaa
hahmolle
uusien
tavaroiden, kuten penkin, sirpin
tai kenkien tekemistä.

“Laaksossa on kaikki
neljä vuodenaikaa, talvella on lunta ja syksyllä on ruskaa.”
Laaksossa on muutamia kyliä,
joissa voit käydä kauppaa tai
rekrytoida kylääsi asukkaita. Kylästäsi puheenollen… Voit rakentaa monenlaisia rakennuksia
kylääsi, asuintaloja, kutomoa, tavernaa jne. Rakennusten lisäksi
voit tehdä aitoja, teitä ja peltoja.
Ei muuta kuin kirves käteen ja
puita kaatamaan! Saat itse
päättää mihin sijoitat kyläsi,
kunhan talosi eivät tönötä liian
lähellä naapurikylää. On mukava
tunne nähdä kuinka kylä kasvaa
pikkuhiljaa, ja oikeastaan juuri se
on se juttu, mikä saa minut aina
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vain pelin ääreen. Ja kaikki
eläimet, jotka haluan ostaa kylään, mutta jotka ovat niin pirun
kalliita: Kanoja, vuohia, lampaita,
hevosia, lehmiä, sikoja… Niin, ne
verot…Mitä enemmän kylässäsi
on asukkaita, taloja ja peltoa, sitä
suuremmiksi kasvavat jokavuotiset verosi. Peliä kehitellään
yhä, mikä tarkoittaa satunnaisiin
bugeihin törmäämistä. Useimmissa tapauksissa ne ovat huvittavia eivätkä haittaa pelaamista:
Ampumasi eläin hypähtää viisi
metriä ylös, vaimosi pitelee sylis-

sään näkymätöntä lasta tai susi
lähestyy sinua luonnollisen juoksuliikkeen sijaan kuin liukuhihnalla. Kerran bugi kuitenkin
esti minua suorittamasta tärkeää questia, jolla olisin välttänyt
verojen maksun ja sain korkoa
veloilleni. Toisaalta peliin saa
säännöllisesti korjauspäivityksiä
sekä lisää sisältöä, mikä tuo lisää
pelattavaa peliin.

Jenni Kurtti

15

16

