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Pääkirjoitus
Vuosi lähestyy loppuaan, ja kohta on taas joulu. Vuoden
pimeimmästä ajasta ja sitä seuraavasta valosta on helppoa vetää
vertauskuvia ihmiselämään ja opiskeluun. Ennen joululomaa
pukkaavat päälle kaikki velvollisuudet, joita on lykätty eteenpäin
koko syksy. Loka- ja marraskuun pimenevät iltapäivät eivät vain
ole kovin optimaalisia tehokkkaalle työskentelylle. Etenkin
allekirjoittaneelle vuoden pimein aika näyttäytyy kasana lykättyjä
velvollisuuksia, joita paiskitaan kellon ympäri viimeiset kaksi
viikkoa ja sitten lopetetaan kuin seinään ehkä aatonaattona tai
aatonaatonaattona.

Jouluna on aika laskea aseet pariksi viikoksi ja valmistautua
kevääseen ja yllättävän valoilmiön aiheuttamaan uuteen
energiapurskeeseen, jonka voimalla jaksaa paahtaa wappuun asti.
Joululoma on siitä kiva, että sen aikana melkein kaikki ehtivät
pitää ainakin jonkun verran lomaa. Kesällä on töitä ja syys- ja
hiihtolomat ovat tietenkin itseopiskelua varten. Vaikka et siis olisi
hengellistä sorttia, on joulu joka tapauksessa hyvä hetki pysähtyä
hetkeksi ja miettiä, millä eväillä tulevasta keväästä selviää.

Vuoden viimeisen Reeman halusimme pitää kevyenä, mutta
informaatiopitoisena. Toivomme, että Reema virittää
joulutunnelmaan, mutta on miellyttävää lukea myös pyhien jälkeen
kiltahuoneella, jos sinne nyt ylipäätään on asiaa vallitsevan
maailmantilanteen johdosta. Omalle kohdalleni tämä on viimeinen
Reema, ja haluankin kiittää näistä kahdesta vuodesta jokaista
kirjoittajaa ja lukijaa, joka on tehnyt Reeman kanssa
työskentelystä kaiken siihen käyttämäni ajan arvoista. Ensi
vuodeksi hyppään koko Verba-laivan ruoriin ja sitä myöten tältä
sivulta seuraavalle.

Joonas Uusitalo
Reema-vastaava 2019, 2021
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Heippa verbalaiset!

Joulu kolkuttelee jo ihan oven takana ja sehän tietää vuoden viimeistä
puheenjohtajan tervehdystä. Tätä kirjoittaessa on hieman haikea mieli,
sillä hallitusvuodet Verbassa ovat minun osaltani ihan loppusuoralla.
Viime kuussa valittiin uusi hallitus vuodelle 2022, ja ensimmäistä kertaa
neljään vuoteen en asettunut syyskokouksessa ehdolle jatkamaan
hallitustoimintaa. Neljä tapahtumarikasta hallitusvuotta ovat antaneet
paljon, mutta nyt on aika siirtyä sivuun rakkaan ainejärjestömme
hallituksesta.

Näin joulun alla haluaisin muistella vielä vähän mennyttä syksyä. Tänä
syksynä on päästy järjestämään pitkästä aikaa tapahtumia lähes
normaalisti. On ollut baaribileitä, sitsejä ja pikkujouluja. Ja sehän se
vasta onkin ollut ihanaa!

Syksyn aikana järjestetyissä tapahtumissa on ollut mukava nähdä
vanhoja tuttuja sekä tutustua uusiin verbalaisiin. Vaikka joitain
opiskelukavereita pääsikin korona-aikana näkemään, on ollut ihanaa
kohdata tapahtumissa niitä ihmisiä, joita ei välttämättä muuten näkisi.
Hiljalleen opiskelijaelämä alkaa näyttää taas normaalimmalta. Ja onhan
tätä odotettukin kohta lähes kaksi vuotta.

Koen, että yhteisöllisyys verbalaisten kesken on mahdottoman tärkeää.
Se vertaistuki ja ne tsempit, mitä muilta saa, ovat korvaamattomia.
Vaikka opiskelijoiden välinen yhteisöllisyys on kokenut kolauksen tänä
kuluneena aikana, uskon, että me yhdessä saamme sen rakennettua
takaisin. Toivottavasti saamme aloittaa uuden vuoden turvallisesti
tapahtumarikkaana.

Toivon, että kaikilla teillä on ihanan rentouttava joululoma! Syökää hyvin,
nukkukaa paljon ja viettäkää aikaa läheisten kanssa. Hyvää joulun aikaa
kaikille <3

Jouluisin terveisin,

Emilia Laukkanen
Puheenjohtaja

Puheenjohtajan tervehdys
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1. Pomodoro-tekniikka! Toimii oikeasti, esimerkiksi kirjoitus-tehtävissä, joihin
tuntuu muuten vaikealta paneutua. Lyhykäisyydessään pomodoro perustuu
lyhyehköihin keskeytyksettömiin työskentelyjaksoihin, joita rytmittävät pienet
tauot. Puhelimen oman ajastimen lisäksi tähän löytyy netistä ja sovellus-
kaupoista omia ajastimia ja ohjeita.

2. Varaa aikaa. Lyhyempien vapaiden pätkien aikana voi tehdä pienempiä,
vähemmän keskittymistä vaativia tehtäviä, mutta isommat kokonaisuudet voivat
vaatia pidemmän slotin kalenterista.

3. Keskity ymmärtämään, älä kopioimaan. Allekirjoittaneella on joskus opintojen
alkuvuosina tullut käytettyä luentoja pikavauhtiseen kirjoittamiseen itse
sisältöön keskittymisen sijaan, mikä ei ehkä ole paras taktiikka.

4. Muistiinpanoista on silti hyötyä, etenkin kirjojen ja artik-keleiden kohdalla.
Yritä myös hahmotella tekstistä isommat kokonaisuudet (ja lue ne väliotsikot jne)
pienten yksityiskohtien sijaan. Tiedän, että tää voi olla vaikeaa käytännössä!

5. Etsi itsellesi sopiva opiskeluympäristö. Moni tuntee itsensä tehokkaammaksi
poistuessaan kotoa, jotkut tarvitsevat täyden hiljaisuuden siellä tai esimerkiksi
lukusalissa.

6. Hyvä työskentelyasento esimerkiksi pöydän ääressä. Sohvalla tai sängyllä
maaten tenttikirjan lukeminen on aika varma tapa ottaa suunnittelemattomat
päikkärit.

7. Pois se puhelin!

Mikäli opiskelutekniikat tai -taidot kaipaavat perusteellisempaa hiomista,
kannattaa ottaa yhteys opintopsykologiin (https://www.oulu.fi/fi/opiskelijalle/
tukea-opiskeluun/opintopsykologin-ohjauspalvelut) Ajanvaraus aukeaa jälleen
alkuvuodesta.

Tsemppiä verbalaisille opiskeluun ja ihanaa joulun odotusta!

Empiirinen yhden hengen tutkimus yliopisto-opiskelusta on osoittanut, että
lukukauden viimeisille päiville tuppaa kertymään tenttejä ja deadlineja kurssien
päättyessä ja loman lähestyessä. Nopatkin pitäisi kerätä talteen ainakin Kelan
tyytyväisenä pitämiseksi, mutta joskus essee ei vain tunnu kasvavan pituutta eikä
monikymmensivuisista tieteellisistä artikkeleista tartu mitään pitkäkestoiseen
muistiin. Koska ne tentit ja muut sieltä kuitenkin (luultavasti) tulee ja keväällä
seuraa (luultavasti) kasa uusia, kokosin muutaman vinkin helpottamaan noppien
tavoittelua.

Sopon opiskeluvinkit

Jenni Terho
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Heipsan nykyverbalaiset, alumni täällä
huutelee työelämän hämäristä
kuulumisia. Raapaisen tässä jutussa
hieman pintaa siitä, kuinka tänne
hämäriin pääsin ja millaista se on.
Toivottavasti viihdytte!

Olen valmistunut enkulta joulukuussa
2018 ja pääaineen lisäksi opiskelin
pitkät sivuaineet saksaa, aineen-
opettajan pedagogisia ja psykologiaa.
Käytännössä valmistuin siis englannin
ja saksan aineenopettajaksi. Ura vaan
ei ihan niin vain sellaisena urjennut-
kaan, liekö syy ollut oma joustamat-
tomuuteni työpaikan maantieteellisen
sijainnin suhteen, Oulun seudun ylitar-
jonta kyseisiin rooleihin, työkokemuk-
sen (joka sekään ei ollut aivan nolla)
puute vai kenties suhteiden puute, sitä
on vaikea sanoa.

Seuraavat 9 kuukautta valmistumi-
sesta tein mm. lyhyitä sijaisuuksia,
muutaman pidemmän käännöstyön ja
toimin osa-aikaisena opettajana Oulun
kaupungin monikulttuurikeskus Villa
Victorissa, jossa opetin englantia
maahanmuuttajille 2 tuntia viikossa.
Työ oli erittäin haastavaa koska enkun
aineenopettajia ei kouluteta A) kielen
alkuopetukseen, B) englannin opetta-
miseen ilman yhteistä kieltä. Työ sisäl-
si näitä molempia, koska osallistujien
sekä englannin että suomen kielen
osaamisessa oli suuria eroja. En ole
koskaan ennen suunnitellut yhtä kuva-
painotteista opetusta.

Oli miten oli, syyskuussa 2019 sain
kokopäivätöitä teknisenä kirjoittaja IT-
alan yrityksestä. Minulla kävi tuuri:
aiempaa teknistä osaamista ei
vaadittu, vain hyvää englannin kielen
taitoa sekä kykyä, halua ja
mielenkiintoa oppia työn tekninen
puoli sisältäen niin dokumentointi-
työkalut kuin itse dokumentoinnin
sisällön. Kykyä oppia työkalujen

käyttöä tosin tuki aiempi muotoilijan
AMK-tutkintoni, jonka puitteissa esim.
Adoben yleisimmät ohjelmat olivat
tulleet tutuksi.

Nyt olen ollut työssä kaksi vuotta ja
työsuhde on vakituinen. Työtehtäviini
kuuluu mm. manuaalien eli ohje-
kirjojen ja muiden lyhyempien ohjeiden
teko, muut tekniset dokumentit kuten
ominaisuus- ja tuettujen laitteiden
listat, markkinointimateriaalien teko
eli tuote-esitteet, yritys- ja tuote-
esityspohjat graafista ilmettä myöten,
nettisivujen ja somen (Linkedin)
sisällön tuotto ja päivittäminen. Kaikki
tietenkin englanniksi. Rooli on
tavanomaista laajempi, koska yritys on
pieni eikä muita dokumenttien tekijöitä
ole. Teknisen kirjoittajan lisäksi olen
siis myös esimerkiksi copywriter,
graafikko, somevastaava ja kielen-
tarkastaja. Päätyökalujani ovat Adobe
Framemaker, joka mahdollistaa
rakenteellisen dokumentoinnin DITA ja
XML merkintäkieliin perustuen, MS
Officen eri työkalut sekä Adoben PDF-
työkalut.

Teknisen substanssiosaamisen puu-
tetta korvaan yhteistyöllä teknisen
tuen, koodarien ja myynnin puolen
kanssa. Usein minulle joko annetaan
tekniset tiedot sisältäviä teksti-raaki-
leita, jotka sitten muokkaan oikeaksi
ymmärrettäväksi kieleksi ja siisteiksi
dokumenteiksi tai sitten lähden itse
kirjoittamaan oman ymmärrykseni ja
googletuksen tuella luonnoksia ja
tarkistutan tekstien teknisen päte-
vyyden lopuksi kollegoilta. Opin koko
ajan ja pystyn työskentelemään jo
huomattavasti itsenäisemmin kuin

“Teknisen substanssiosaami-
sen puutetta korvaan yhteis-
työllä teknisen tuen, koodarien
ja myynnin puolen kanssa.”

Teknisen kirjoittajan alumnitarina
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aloittaessani ja työtapani painottuu
jatkuvasti enemmän siihen, että luon-
nostelen ensin itse ja tarkistutan kuin
siihen että pyytäisin muita kirjoit-
tamaan karkeita luonnoksia.

Työn hyviä puolia ovat toimistotyö
aikuisten kanssa, etätyömahdollisuus,
liukuvat työajat, mahdollisuus pitää
lomia ja palkattomia vapaita lähes
milloin vain, yrityksen kansainvälisyys
(vaikka se ei usein näy muuten kuin
sähköpostiliikenteessä), toimisto kes-
kustassa, stressittömyys (työt jäävät
töihin eikä tarvitse tehdä yhtään
enempää kuin työaika sanelee) sekä
ylipäätään rento työilmapiiri. Olen
kokenut suurena etuoikeutena esi-
merkiksi sen, että saa mennä
lounaalle minne, milloin ja kenen
kanssa haluaa. Työ avaa ovia myös
laajempiin uramahdollisuuksiin.
Monipuolisten työtehtävien kerryt-
tämän kokemuksen lisäksi aloitan
tänä syksynä työhön sisällytettävän
(eli saan opiskella työajalla, kuinka
mahtavaa!) tuotteistamisen ja
palvelumuotoilun erikoisammatti-
tutkinnon suorittamisen. Kuka tietää
mihin sekin sitten tulevaisuudessa
johtaa. Toisaalta työ ei ole emotionaa-
lisesti yhtä palkitsevaa kuin opettajan
työ, enkä pääse käyttämään niitä
vahvuuksia, joita minulla on opetta-
jana tai pedagogista ammatti-taitoani
ylipäätään (paitsi siinä että tiedän
miten selkeitä ohjeita annetaan).
Lisäksi palkka olisi ollut lähtö-
kohtaisesti parempi täysipäiväisenä

aineenopettajana, mutta toisaalta nyt
palkkani on nousu-johteinen ja sillä
on potentiaalia nousta lopulta
paremmaksi kuin mitä opettajana
pystyisin saavuttamaan,
puhumattakaan siitä, että voin saada
myös bonuksia kuukausipalkan lisäksi

Kokonaisuutta ajatellen olen tällä
hetkellä tyytyväinen työpaikkaani ja
urani suuntaan. Välillä mietin hieman
kaihoisasti opettajan töitä, mutta
toisaalta rakastan tämän työn
vapautta ja vähäistä kuormittavuutta
suhteessa sen hyötyihin. Ehkäpä
opetuksenkaipuuta voisi lieventää
vaikka antamalla yksityisopetusta
harrastusmielessä muutaman tunnin
viikossa tai ehdottaa töissä, että
alkaisin pitää kollegoilleni englannin
tunteja työajalla. Joka tapauksessa
mahdollisuuteni työmarkkinoilla ovat
vain monipuolistuneet horjuvasta
alusta huolimatta (tai siitä johtuen) ja
hyvä niin!

Jos haluat kuulla lisää tai kysyä
vaikkapa vinkkejä niin minua saa
nykäistä etänä hihasta Instagramissa
@saatikka -tilini kautta, Linkedinissä
tai vaikka perinteisesti sähköpostilla
saara.m.tikkakoski@gmail.com.

Aurinkoa pimeisiin päiviinne
toivottaen,

Saara Tikkakoski

“Välillä mietin hieman kaihoi-
sasti opettajan töitä, mutta toi-
saalta rakastan tämän työn
vapautta ja vähäistä kuormit-
tavuutta suhteessa sen
hyötyoihin”
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Joulun aikaan itse kullakin on tyypillisesti paljon tekemistä, mutta jos jos-
tain syystä tuntuu, että alkaa tylsistyttää, niin tähän on listattuna jouluista
tekemistä kahdelletoista eri päivälle.

1. Vietä koko päivä katsoen juonellisesti
ennalta-arvattavia jouluisia romcomeja. Mikäs
sen ihanampaa kuin heittää aivot narikkaan ja
nauttia näistä angloamerikkalaisen kapitalis-
min tuotteista. Love Actually ja Holiday ovat
tietysti klassikoita, mutta Hallmarkin tai
Netflixin omat joululeffat ovat myös oikein
kelpoja, ja niitä on paljon.

2. Pistä pystyyn tonttupaja kave-
reiden kanssa. Askarrelkaa itse joulu-
kortteja, kynttilöitä, saippuoita tai vaik-
ka sytykesipsejä, joita voitte sitten jou-
lun alla antaa läheisille. Itsetehdyistä
lahjoista kuulemma tykätään.

3. Tee hyvää. Joulun aikaan on
monenlaisia hyväntekeväisyyskampan-
joita, joista hyvinä esimerkkeinä on esi-
merkiksi Joulupuu-keräys tai kirkon
Toisenlainen lahja. Jos oma taloudellinen
tilanne on tiukka, voi auttavan kätensä
ojentaa onneksi muutenkin. Auta naapu-
rin selkävaivaista vanhusta ripustamaan
jouluvalot tai tekemään joulusiivot, tai
soita vanhalle ystävällesi toivottaen hy-
vää joulua.

4. Hanki uusi lautapeli. Joulu-
lomalla on hyvin aikaa pelata perheen
kanssa vanhoja kaapista löytyviä
lautapelejä, mutta mitä jos tänä vuonna
pyhittäisitte koko päivän uuden strate-
giapelin opettelulle? Pian Terraforming
Mars, Carcassonne tai Settlers of Catan
voi olla teidän perheenne uusi
jouluperinne.

12 Days of Christmas
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5. Syö niin paljon raakaa pipari-
taikinaa, että maha tulee kipeäksi. Itse
tehty ja kaupan pakastealtaasta hankittu
taikina toimivat molemmat yhtä hyvin.
Nam!

6. Opettele jouluevankeliumi ulkoa.
Uskonnollinen tätisi taatusti yllättyy, kun
ennen joululounasta kilistätkin maljaa, ja
luettelet Raamatun joulukertomuksen jae
jakeelta sanatarkasti oikein. Hyvän-
henkinen hämmennyksen aiheuttaminen on
parasta.

7. Varmista, ettei kukaan tuttavasi
selviä Whamageddonista. Mikäli hyvän-
henkinen hämmennys ei kuulosta sinun
jutultasi, vaan tahdot ennemmin saada
ilkikurisuuspisteitä, blastaa Whamin Last
Christmas-biisiä kaiuttimista aina, kun
tapaat jonkun.

8. Yritä saada puhelusi läpi Jou-
lupukin kuumaanlinjaan. Tämän tehtä-
vän suorittamiseen on tietysti vain yksi
mahdollinen päivä, mutta kun ryhdyt
miettimään, miten monesti lapsena
petyit, kun et päässytkään juttelemaan
Joulupukin kanssa suorassa televisio-
lähetyksessä, otat varmasti haasteen
vastaan. Jos pääset läpi, muista
lähettää terkkuja muille verbalaisille!

9. Lähetä viimeiset roikkuvat
sähköpostit professoreille ja palau-
ta se puolipätevä essee Moodleen.
Lisää loppuun hyvänjouluntoivo-
tukset ja sen jälkeen käännä aivot
pois opiskelija-asennosta. Älä vietä
joulua stressaten koulujutuista.
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10. Tee itse joululaatikot alusta lop-
puun. Onnea koitokseen. Tähän saat kyllä
ihan oikeasti kulumaan koko päivän.
Muista jakaa lopputuloksesta kuva sosi-
aaliseen mediaan ja samalla piilokettuilla
kaikille, jotka ovat niin laiskoja, etteivät
perunan imellytykseen ryhtyneet, vaan
ostivat laatikkonsa valmiina kaupasta.

11. Opettele uusia paketointitapoja
TikTok- tai YouTube-videoiden avulla.
Molemmista palveluista löytyy tuhansia
videoita, joita seuraamalla voit päivittää
paketointitaitosi nextille levelille. Näin
varmistat, että perheesi ja ystäväsi saa-
vat sinulta joulun päheimmät paketit.

12. Päästä sisäinen lapsesi
valloilleen ja rakenna niin hieno
lumilinna, että kemiläiset
vihertyvät kateudesta. Ota
mukaan muutama kaveri, niin
rakennushommat ovat entistä
hauskempia. Tämän kohdan
toteuttamiseen tarvitset tietysti
lunta, joten toivotaan, että sään
jumalat ovat puolellasi.

Pullantuoksuiset jouluterveiset kaikille Verbalaisille. Toivon, että pukki tuo
teille muutakin kuin kasan hiiltä vaikka kyllähän eläväinen humanisti
sillekin käyttöä keksii rattoisan illan jälkeen.

Ohessa vielä pieni huumorihuiskaus joka toivottavasti kohottaa
joulumieltänne sekä mahdollisesti toista suupieltänne.

"Miksi insinööri ei voi olla joulupukkina? Koska insinöörillä ei ole lahjoja."

Nöyrästi mukavaa joululomaa toivottaen,

Samuli

Fuksin Joulutervehdys

- Jonttu-tonttu
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Reema testaa: Kahdeksan torttua,
jotka eivät ole joulua nähneetkään

Joulutortut ovat olennainen joulupöydän herkku. Joskus kuitenkin tulee
sellainen olo, että sama vanha tähtitorttu luumutäytteellä käy tylsäksi.
Reema laittaakin pötyä pöytään ja esittelee kahdeksan aivan uudenlaista
tapaa nauttia voitaikinaa joulupöydässä. Tai uudenvuoden pöydässä. Tai
ihan missä vaan pöydässä. Nämä herkut maistuvat varmasti vuoden
ympäri, joten joulun jälkeiset alennustorttutaikinat kannattaa ottaa
hyötykäyttöön.

Testit tehtiin lähes ammattimaisessa keittiössä.
Kuvassa tortut ennen ja jälkeen paistamisen.

Ikea Wellington

Tämä ruotsalais-suomalainen fuusiokeittiön tuote on yksin-
kertainen kuin Lack-sohvapöytä. Torttutaikinan sisälle pyöritel-
lään lihapulla (valmiiksi kypsä), joka toimii mehukkaaana herk-
kuna rapean taikinakuoren sisällä
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Isoäidin piilopullo
Tämä alkoholin hajuinen herkku
kätkee sisälleen liköörikonvehdin.
Kääri konvehti taikinan sisään ja
pyöräytä taikinan kulma pullon
kaulaksi.

Sampsa
Samosa on Aasiassa suosittu
friteerattu leivonnainen, jonka
täytteenä on perinteisesti kanaa
ja/tai kasviksia curry-maustettuna.
Tässä Suomi-versiossa täytteenä
on pohjoisen makuja.

Täyte (12 täysikokoiselle tortulle):
2 porkkanaa
sipuli
paketti Härkistä

Peanut Butter and Jelly Tort

Maksapasteijapasteija

Tis amerikan triit is a greit vörsön
of thö finnish kristmäs tort. Thö
solty piinat batör kombaind wit
sweet tseli meiks ö pörfekt snäk.

Maksamakkara tai
maksapasteija toimii
herkullisen suolaisena
sydämenä
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Kinkku-ananas-
aurajuustotorttu
Suomalaisten suosituimmat
pizzatäytteet käyvät myös
herkullisesti lehtitaikinan päälle.
Pyörittele torttutaikina ympyrän
muotoon, laita pohjalle ketsuppia
ja pinoa täytteet päälle
haluamassasi suhteessa.

Ookko nää Oulusta,
syökkö nää jellonaa?

Tervajellona tortun välissä
maistuu raikkaalta, makealta ja
hieman suolaiselta, mutta torttua
ei kannata paistaa sauma
alaspäin, tai karkki voi palaa
peltiä vasten.

Naurava (räjähtävä)
nakkipiilo

Vanha kunnon nakkipiilo saa lisää
draamaa, kun leikkaat nakkien
kumpaankin päähän ristin
muotoiset viillot, jolloin ne
räjähtävät uunissa kukkaloistoon!

Koekeittiössämme tortuista tehtiin miniversiot leikkaamalla
torttutaikinalevy kahdeksaan osaan normaalin kahden sijaan.

Tällaisina tortut sopivat amouche-bouche-tyyppisisksi
alkupaloiksi tai napakoiksi finger foodeiksi. Reseptit toimivat

varmasti myös täysikokoisina torttuina, mutta testaustekniset
syyt (vatsalaukun tilavuus) esti toimitustamme testaamasta

kaikkia torttuja perinteisen kokoisina joulutorttuina
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Hello, this is my kitten, Noodle. She was born on the 3rd of June, making
her six months old this December. I got her on the 9th of September,
and I’ve had her for three months now. I love her beyond belief. When I
received my first pictures of her, I thought she was a bit derpy and ugly,
but I’m glad she grew out of that phase and is cute now.

Out of all the cats I’ve ever met, Noodle is the most social and friendly.
Every time she meets a new person, she hides under the bed for
roughly five to ten minutes, after which she comes out meowing and
demanding pets – as usual. She will sit and sleep on your lap no matter
how unfamiliar you might be to her; she loves affection and has already
turned a few cat-phobic people into cat lovers.

When Noodle sleeps, she tends to lay right next to my pillow or
somewhere on top of me whilst I am asleep. I would personally love if
she slept right next to me, but I will gladly accept her sleeping next to
my pillow, because she is adorable. Every day when I wake up, she
immediately runs over to me and demands pets. This begins a ten to
fifteen minute petting session, where I lay in my bed and she sits on top
of me, rubbing her head against me.

My Cat Noodle
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Noodle is obsessed with trying to eat the Finnish flatbread “rieska”
whenever it is available, though I’m pretty sure she is more interested
about the butter on top of the bread. She also likes pickles, but only to
she likes to lick off the vinegar, she leaves the pickle itself uneaten.

Toys that jingle in any way, shape or form are her absolute favourites,
especially if they also have feathers attached. She loves carrying things
in her mouth and will run around my apartment just jingling away. As
someone who only lives in a studio apartment, this jingling is incredibly
annoying when it randomly starts at four in the morning while you are
trying to sleep.

I’m hoping that by next summer we can start going out on walks,
because she has a lot of energy and loves to look out the window every
day, just looking at strangers walk by.

Thank you for taking the time to get to know Noodle!

<3 – aukku
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Verban suuri joulukysely
Me kysyimme. Te vastasitte. Teetimme Verban instagramissa kyselyn

seuraajien tavoista viettää joulua, ja tulokset ovat tässä

Mikä on lempĳoulukoristeesi?
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Mikä on lempĳouluruokasi?
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Mikä on lempĳoululaulusi?
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Vox Populi - Reema-lootan sisältöä

MAALI

Voi ei, Mufasa ei meinaa löytää veljensä Scarin luokse jouluksi! Auta
hänet läpi sokkelon, jotta veljekset pääsevät juhlimaan yhdessä.

LÄHTÖ

Joulun puuhasivu




