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Hei, uusi anglisti/nordisti/germanisti!

Kaksi vuotta sitten, kun itse aloitin opintojani Oulun yliopistossa,
muistan, että ensimmäiset päivät olivat niin suurta tietotulvaa, että
mikään ei tahtonut jäädä päähän, kun informaatiota tyrkytettiin joka
suunnasta. Samalla hieman jännitti uusiin opiskelukavereihin ja
opettajiin tutustuminen.

Tätä ensimmäistä viikkoa ja koko opiskeluvuotta helpottaaksemme me, Uusien kielten
opiskelijoiden yhdistys Verba ry, olemme tehneet sinua varten tämän Fuksioppaan. Opas
jaetaan kaikille uusille kielten opiskelijoille heti ensimmäisenä päivänä yliopistolla, ja jos omansa
hukkaa, niitä saa myös lisää kiltahuoneeltamme Verbaariosta.

Fuksioppaan tarkoituksena on koota yhteen tiiviiseen ja helposti mukana kulkevaan pakettiin
kaikki elintärkeä tieto uudelle verbalaiselle. Oppaan sivuja selatessasi huomaat, että lehtisen
sivulta löydät muun muassa tärkeimmät yhteyshenkilösi yliopistolla, syksyn tapahtumia (myös
alkoholittomia!) ja yliopiston kartan.

Toivottavasti pääsen tutustumaan teihin kaikkiin syksyn aikana. Ei muuta kuin rohkeasti
hankkimaan uusia kavereita Verbasta ja sen ulkopuolelta, sillä yliopisto-opinnot ovat mitä
parasta aikaa luoda itselle poikkitieteellinen kaveripiiri, josta on hyötyä työelämässäkin!

Riemukkain syysterveisin,
Henri Savilampi
Verban puheenjohtaja

Ps. Tämä Fuksiopas on ensimmäinen laatuaan, joten ainejärjestölehtemme Reeman toimitus
kuulisi mielellään, mistä oli hyötyä, mistä ei ja mikä jäi oppaasta puuttumaan! Näin saamme
kehitettyä oppaasta entistä paremman ensi syksyksi. Voit antaa palautetta suoraan Lauralle ja
Meerille kasvotusten tai lähettämällä heille sähköpostia osoitteeseen reema@verba.fi.
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Verba on uusien kielten opiskelijoiden
yhdistys
Oulun
yliopistossa.
Verbalaiset opiskelevat joko pää- tai
sivuaineenaan
englantilaista,
germaanista
tai
pohjoismaista
filologiaa tai ranskan kieltä, ja samalla
Verba on Humanistisen killan suurin
ainejärjestö.

Miten mukaan Verban toimintaan?
Liity
jäseneksi!
Täyttämällä
jäsenlomakkeen
ja
maksamalla
jäsenmaksun (vuosijäsenyys 10e,
ainaisjäsenyys
15e)
pääset
nauttimaan Verban luontaiseduista.
Hengaa Verbaariossa! Mikä onkaan
parempi tapa bondata kuin valittaa
kursseista yhdessä muiden kanssa tai
nukahtaa toisen verbalaisen viereen
sohvalle?
Käy tapahtumissa! Tulee mukaan
tanssimaan Kaarlessa ja pelaamaan
Aliasta Humuksessa. Myös Verban
liikuntavuorolla kannattaa käydä.
Opiskele!
Käy
luennoilla
ja
harjoitusryhmissä, ja mene joka kerta
uuden tyypin viereen. Facebookkaveriesi määrä kasvaa taatusti,
verkostoituminen kannattaa!
Tule seuraamaan halkoja! Verban
hallituksen kokouksissa saavat käydä
kaikki, eikä se sido mihinkään.
Halkoissa saat inside-tietoa ja olet
perillä asioista.
Tervetuloa hallitukseen!
Verban
hallitus on tiivis porukka, joka on
vastuussa
Verban
toiminnasta.
Erilaisia pestejä löytyy paljon eikä
kenenkään tarvitse yksin huolehtia
bileiden
järjestämisestä.
Jos
vähänkin kiinnostaa, hallituslaiset
vastaavat kysymyksiin mielellään.

Verban tehtävänä onkin edustaa
kielten opiskelijoita Humanistisessa
killassa sekä ajaa opiskelijoidemme
asiaa
yliopiston
hallinnollisissa
elimissä. Lisäksi Verba on tärkeä
tiedotus- ja kommunikointikanava
opiskelijoiden
sekä
muiden
ainejärjestöjen ja opintoasioiden
välillä.
Myös vapaa-ajan tapahtumat ovat
tärkeä osa Verban toimintaa.
Ainejärjestömme järjestää niin bileitä
kuin alkoholittomiakin tapahtumia
ympäri lukuvuoden. Perinteisesti
Verba on järjestänyt esimerkiksi
Halloween- ja Ystävänpäivä-bileet, ja
viime lukuvuoden aikana leffa-ja peliiltojen tarjonta lisääntyi.
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Verban hallitus 2014
Verban hallitus vuodelle 2014 on suuri mutta yhtenäinen poppoo. Paina kasvot
mieleesi, ja tiedät kenen puoleen kääntyä ongelmia kohdatessasi!

1. Opeta meille vähän englantia/ruotsia/saksaa!
2. Mikä on lempifoneemisi?
3. Vinkkisi fuksivuoteen?
Henri Savilampi, puheenjohtaja
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Floccinaucinihilipilification, eli se, että pitää joitain
asioita epätärkeinä tai arvottomina.
2. Velaarinasaali /ŋ/
3. Älä anna opintojen jarruttaa biletystä, äläkä biletyksen opintoja.

Heikki Saastamoinen, varapuheenjohtaja, liikunta- ja fuksivastaava
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Don't be a homophonophobe.
2. Glottaaliklusiili /ʔ/
3. Muistakaa että Verba-tovereilta löytyy apua niin isoon kuin pieneenkin
hätään. Ask and ye shall receive!
Kalle Parviainen, sihteeri ja tiedotusvastaava
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. In the deepest, calmest hours of the night when you have naught
but your own company, I hope my image fills you with bliss.
2. Batman.
3. Vaikka verkostoituminen onkin kirosana, niin harrasta sitä. Uusia
kavereita on kiva hankkia heti opintojen alussa.
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Jenni Roivainen, talousvastaava
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Flibbertigibbety
2. Dorsovelar frikativ /ɧ/
3. Muistakaa kysyä jos joku asia askarruttaa mieltä!

Miika Peitso, tapahtumavastaava
germaaninen filologia, 3. vuosikurssi
1. Treppenwitz = Briljantti argumentti, jonka hoksaa jo varsinaisen
tilanteen rauettua.
2. /ə/ "schwa"-vokaali. Paras kaikista.
3. Älä pidä kosteasävytteisiä sitsietkoja! Plus et tule sitseille syömään,
eli tankkaa ennen. Jos haluat suun makiaksi heti alkuun ja huomiota
niin saavu pari minuuttia myöhässä.

Jukka Aikio, tapahtumavastaava
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Extemporaneousness = Lack of foresight. Sanaa voi kerrata
herätessään krapulassa tuntemattomassa asunnossa.
2. Foneemien kuningas, /ə/
3. Elä ressaa.

Emilia Lehojärvi, tapahtuma- ja kv-vastaava
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. . Ich möchte meine Kugelschreiber in deine Arschelestücken.
2. No svaahan se, /ə/
3. Verbailaus kannattaa _aina_! true story
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Ville Javanainen, fuksivastaava
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. The word "studying" is probably derived from the words
"students dying".
2. Bilabiaalinen nasaali /m/.
3. Verkostoidu! Ole mukana tapahtumissa ja toiminnassa, koska sillä
tavalla tutustuu parhaiten ihmisiin Verbassa ja muualla yliopistossa.
Näin luodut kontaktit ja kaverisuhteet kestävät kovemmankin kulutuksen.

Laura Kämäräinen, fuksivastaava
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Låt oss ha smurfsex - knulla tills vi blir blåa!
2. Glottaaliklusiili /ʔ/.
3. Elä ressaa, kaikki aina järjestyy ja krapulastaki selviää.

Asta Lyytinen, kulttuurivastaava
englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Clinomania= an excessive desire to stay in bed ♥
2. ə !!!
3. Mene mukaan KAIKKEEN! Tai no, ei ehkä ihan kaikkeen, mutta
kannattaa olla aktiivinen ja tutustua ihmisiin.

Saana Ruokonen, viher- ja verbaariovastaava
englantilainen filologia, 4. vuosikurssi
1. "Colourless green ideas sleep furiously" - because Noam Chomsky
said so.
2. Postalveolaarinen affrikaatta /dʒ/
3. Lujaa voi mennä, mutta ikinä ei voi mennä liian lujaa.
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Elina Hämälainen, eng-kopo
englantilainen filologia, 4. vuosikurssi
1. Always remember that read and lead rhyme. So do read and lead.
However, read and lead don't rhyme and neither do read and lead.
2. /ə/, eli universaali miettimisääni. Öööö....
3. Pidä huolta itsestäsi, ja pistä itsesi likoon! Liiku rohkeasti myös oman
pikku ainejärjestön piirin ulkopuolella.

Jaakko Hänninen, deu-kopo
germaaninen filologia, 2. vuosikurssi
1. Schnitzelkraut = Pohjois-Saksan kansallisruoka, kannattaa tilata
ravintolassa jos on niillä seuduin liikenteessä.
2. Soinniton velaarifrikatiivi [x] (koska Sveitsi)
3. Anna palautetta! Huonosti olevista asioista ei tarvi kärsiä hiljaa, niitä
voi muuttaa paremmaksi.

Katri Kuosmanen, sve-kopo
pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi
1. . Va va de du sa?
2. sje-ljudet /ɧ/
3. Osallistu niin moneen tapahtumaan kuin mahdollista, vaikka just sillä
hetkellä ei huvittaisikaan. Enemmän hyötyä kuin luennoista!

Veka Kauhanen, sopo
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. . Anatidaephobia = Pelko siitä, että ankka tuijottaa sinua jatkuvasti.
2. Pakko olla /ʊ/, kuulostaa orgasmin/kaatumisen feikkaamiselta.
3. Älä murehdi liikoja, heittäytyminen on aina hauskempaa.
Mahdollisimman paljon kun on mukana jutuissa ja häppeningeissä niin
oma paikka löytyy nopsaan!
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Laura Salonurmi, Reema-vastaava
pohjoismainen filologia, 3. vuosikurssi
1. . Trevligt att träffas!
2. Finlandsvenskan tje-lud /ʧ/ on ehdoton lemppari.
3. Testaa Aularavintolan Salaattibaari, Julinian Herkkukeidas ja
Snellmanian pizzatorstai!

Meeri Salonurmi, Reema-vastaava
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Today is a gift, that’s why it’s called the present.
2. Mukavan pehmeä, bilabiaalinen nasaali /m/
3. Hengaa ja bondaa!

Kati Mustalintu, toimihenkilö
englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Irlantilaiset eivät sano "kaipaan sinua", vaan "Braithim uaim thú" –
"tunnen poissaolosi".
2. Breathy-voiced /a/ (koska Cheek!)
3. Muista deadlinet ja 10 päivän takaraja ilmoittautumisille. Itse
palautin jonkin esseen Braidwoodille myöhässä ja sain siitä kuulla
seuraavassa pienryhmätapaamisessa. Kesken ripityksen lintu törmäsi
ikkunaan ja aiheutti lievää hämminkiä niin, että Braidwoodilla meni
hetki muistaa, että täällä oli ollut opiskelijan kuumotus kesken. Hän
tiedusteli, olinko järjestänyt kyseisen lintuharhautuksen. Myönsin
tietysti syyllisyyteni. "Nice try, you almost had me distracted. Every time
that you return your essay late, God kills a bird. I like birds. Stop killing them."

Hallituksen jäseniin saat helpoiten yhteyttä sähköpostilla, periaatteella
etunimi.sukunimi(at)student.oulu.fi. Monet hengailevat usein myös kiltahuoneemme
Verbaarion tiloissa, tule siis rohkeasti nykimään hihasta tai tökkimään kylkeen!
Verba löytyy Facebookista, ja muista myös Verban omat nettisivut verba.fi!
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Alkusyksy saattaa vaikuttaa täyteen tupatulta, mutta pian tahti kuitenkin
hiljenee. Sen takia kannattaa käydä mahdollisimman monessa tapahtumassa,
tutustua ihmisiin, ja aloittaa yliopistotaival vauhdikkaasti! Osallistuminen on
kuitenkin pääosin vapaaehtoista, samoin kuin alkoholijuomien nauttiminen.
Tule mukaan omalla tyylilläsi ja ota kaikki irti fuksivuodestasi!

Mitä: Uusien opiskelijoiden yleisinfo
Milloin: ma 25.8. klo 10-12
Missä: Yliopisto, Sali L3
Humanistinen tiedekunta ottaa vastaan uudet opiskelijat ja tarjoaa valtavan
määrän uutta tietoa. Älä huoli, suurin osa tulee jossain vaiheessa vielä
uudestaan esille! Tilaisuuden jälkeen salista poistutaan oppiaineittain, ja fuksit
jaetaan pienryhmiin, joissa annetaan lisää infoa ja tutustutaan toisiin uusiin
opiskelijoihin.
Mitä: Verba-info
Milloin: ma 25.8.
Missä: tba
Infossa esitellään ainejärjestömme (eli sinun uusi ainejärjestösi!) Verba, sen
tavoitteet ja toiminta, sekä minkälainen porukka häärää taustalla. Tule
tapaamaan Verban hallitus ja vilkuilemaan, miltä uudet opiskelutoverit
näyttävät! Verba-infosta tapahtuu sulava siirtyminen…
Mitä: Peli-ilta
Milloin: ma 25.8. Verba-infon jälkeen
Missä: Yliopisto
Kun virallisuudet on hoidettu pois alta, on hyvä lieventää ensimmäisen päivän
jännitystä rennolla oleskelulla. Verban pressu vaeltaa tapahtumasta toiseen, ja
peli-illassa voit saada ensikosketuksen ainejärjestöllemme varatulle istuma-
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alustalle. Nimestään huolimatta pelejä pelaillaan jo iltapäivällä, ja samalla on
hyvä tilaisuus jutustella niin uusien kuin vanhempienkin opiskelijoiden kanssa.

Mitä: Yliopistosuunnistus
Milloin: ti 26.8.
Missä: Yliopisto
Tutustu Linnanmaan kampukseen hauskan
suunnistuksen muodossa! Kokoa oma joukkue,
esimerkiksi oma pienryhmäsi, ja lähtekää
yhdessä vaeltamaan ympäri yliopistoa ja
etsimään vastauksia kinkkisiin kysymyksiin. Obs!
Paras joukkue palkitaan!

© Sara Nikula 2014

Mitä: Grilli-ilta
Milloin: ti 26.8.
Missä: Kalervontien grillikatos
Tie opiskelukaverin sydämeen käy vatsan kautta – tule siis grillaamaan ja
seurustelemaan muiden verbalaisten kanssa Kalervontien grillikatokselle. Jos
et tiedä minne mennä, tule humanistipallolle ja liity mukaan vihreään letkaan,
joka suuntaa kohti grilliruuan tuoksua.

Mitä: Fuksisauna
Milloin: ke 27.8.
Missä: Yliopisto, Koneen saunatilat
Saunominen yhdessä on perinteinen osa yliopiston opiskelijakulttuuria. Ei
huolta, saunoa ei kuitenkaan ole pakko, ja kaikki ovat tervetulleita
hengailemaan muuten vain. Paikalla on ainakin Verban hallitus sekä
pienryhmäohjaajat, ja myöhemmin illasta joukkoon liittyy myös muita
vanhempia opiskelijoita. Saunaillassa viimeistään pääset kokeilemaan Raivoomenaa!
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Mitä: Kaupunkikierros
Milloin: to 28.8.
Missä: Keskusta
Oulu on kiva kaupunki, ja vihreässä seurassa on hyvä tutustua uuteen
kotipaikkakuntaan. Verba tutustuttaa sinut tärkeimpiin paikkoihin, ja illan
lopuksi siirrytään istumaan iltaa johonkin kapakkaan.
Mitä: Humanistifuksi-ilta
Milloin: ke 3.9. klo 18
Missä: Teekkaritalo
Tule, näe ja koe Teekkaritalo muiden humanistifuksien kanssa! Tapahtumassa
humanistinen kilta esittelee omaa toimintaansa ja antaa lisää tavaraa
infoähkyyn. Virallisen osuuden jälkeen on aika vuoden ensimmäisten
Teekkaritalo-bileiden, ja myöhemmin illalla vanhemmat opiskelijat tulevat
näyttämään mallia.
Mitä: Yliopiston avajaiset
Milloin: ma 8.9. klo 10.30-12
Missä: Rotuaari
Tule Rotuaarille syömään hernekeittoa ja
hakemaan
ensimmäinen
haalarimerkkisi!
Samalla pääset kuuntelemaan puheita ja
toivottavasti
myös
Teekkaritorvia.
Edestakaiset bussikuljetukset yliopiston ja
Rotuaarin välillä hoitavat sinut kätevästi
paikasta toiseen. Iltapäivällä vietetään
pääjuhlaa Saalastinsalissa.

© Sara Nikula 2014

Mitä: Ainejärjestömarkkinat ja opiskelijan etupäivät
Milloin: ke 10.9. klo 10-14
Missä: Yliopisto
Haalarimerkkejä sekä harraste-, yritys- ja ainejärjestöesittelyjä! Muista napata
talteen Vulcanalia-passi, johon saat leimoja ständeillä suorittamistasi
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tehtävistä, ja päivän lopussa saat Vulcanalia-haalarimerkin palautettuasi
täyden passin. Käteistä mukaan ja ständejä kiertämään,!
Mitä: Vulcanalia
Milloin: ke 10.9. klo 20
Missä: Toppilan Möljä
Perinne jatkuu! Hyvää musiikkia, hyvää seuraa ja taatusti hyvät bileet. Verban
pressu parkkeeraa tuttuun tapaan alueen ulkopuolelle jo ennen varsinaisen
ohjelman alkamista. Viimeistään Vulcanaliaan on tultava aloittamaan uusi
lukuvuosi – ei jokaiselle aamuluennolle ole pakko mennä!
Mitä: Fuksisuunnistus
Milloin: ke 17.9.
Missä: Keskusta
Taas on aika suunnistaa ja kilpailla kaikkien humanistifuksien kesken. Kokoa
opiskelukavereidesi kanssa joukkue, keksikää teema pukeutumiselle, ja ei kun
suunnistamaan ja edustamaan Verbaa! Suunnistuksen jälkeen jatkoja vietetään
Hevimestassa, jossa myös paras joukkue palkitaan. Lisää infoa myöhemmin,
seuraa sähköpostiasi!
Mitä: Fuksisitsit
Milloin: to 9.10
Missä: Teekkaritalo
Fuksisitseillä saa pukeutua parhaimpiinsa ja kokea yhden yliopiston
hauskimmista ilmiöistä, eli sitsit, eli akateeminen pöytäjuhla. Tarjolla on hyvää
ruokaa ja jännittävää ohjelmaa pieneen hintaan. Paikkoja on rajoitetusti
jokaiselle ainejärjestölle, ja ne menevät nopeasti. Seuraa siis sähköpostiasi ja
odota ilmoittautumisohjeita! Vaikka et mahtuisi mukaan itse sitseille, jatkoille
ovat kaikki tervetulleita.

Muista myös: Verban kuukautiset, leffa- ja peli-illat, Halloween-bileet… Lisää
tapahtumia suunnitellaan syksyn mittaan, ja niistä tiedotetaan ensimmäiseksi
sähköpostin välityksellä. Liity siis verbapapa-sähköpostilistalle! Verba pidättää
oikeudet muutoksiin aikatauluissa.
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tapahtumat

ti 26.8.

Yliopistosuunnistus
Grilli-ilta

Tietojärjestelmäinfo

ke 27.8.
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ke 3.9.

Humanistifuksi-ilta
Teekkaritalolla klo 18

ma 8.9.

Yliopiston avajaiset
Rotuaarilla 10.30-12

ti 9.9.

ke 10.9.

Ars Linnanmaa –päivä 9-14
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Vulcanaliassa

Ainejärjestömarkkinat ja
opiskelijan etupäivät 10-14
VULCANALIA! klo 20

ke 17.9.

Fuksisuunnistus + jatkot
Hevimestassa

to 9.10

Fuksisitsit
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Lammaslaulu
§ Lambada
säv. C. de Oliveira, san. anon.
:,: Naidaan lampaita
lampailla ei ole hampaita :,:
Käännän lampaan kyljelleen
työnnän sormet perseeseen
sillä lampailla ei ole hampaita
:,: Naidaan marsuja
marsuilla ei ole hamsuja :,:
Teippaan marsun ranteeseen
työnnän marsun perseeseen
sillä marsuilla ei ole hamsuja
:,: Naidaan mummoja
mummoilla on tekohampaita :,:
Heitän tekarit vittuun
työnnän kyrvän sen kurkkuun
sillä mummoilla on tekohampaita
:,: Naidaan fukseja
fukseilla ei ole tauteja, VIELÄ! :,:
Laitan fuksin kontilleen
pistän fuksia perseeseen
sillä fukseilla ei ole tauteja
:,: Naidaan poroja
porot ovat metsän horoja :,:
Tartun sarvista mä kii,
työnnän munan sen hanuriin,
koska porot on metsän horoja

:,: Naidaan käärmeitä
käärmeillä ei ole häpyä :,:
Ota käärmeestä kii,
kysy onko siistii
käärme vastaa "vitun siistii!"
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Verbafuksin ABC, eli tärkeitä ja ei-niin-tärkeitä termejä kirjain kirjaimelta.
Koonnut: Laura Kämäräinen ja Miika Peitso

Anglisti
Englanninopiskelija.
Bönthö
Armoton humalatila.
Caio
Se Kaijonharjun fiinimpi kapakka, löytyy R-kioskin ja kiinalaisen välistä.
D, the
She wants it.
Excu
Excu eli Excursio on Verban järjestämä hassutteluviikonloppu mökillä tai muissa
tiloissa jossain päin Suomea. Huhut kertovat, että aika moni on ollut Exculla
humalassa… Excursio -käsitteen alle lukeutuu kuitenkin myös esimerkiksi
yritysvierailut, joita Verba tosin harvemmin järjestää.
Fuksi
Ensimmäisen vuoden opiskelija.
Germanisti
Saksanopiskelija.
Humus
Jokaiselle humanistille tuttu Humanistisen killan pyörittämä kahvila ravintola
Snellmanian yläpuolella, aivan Verbaarion vieressä. Huomaa eriparimukit.
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IRC
Verban huikea IRC-kanava, eli #verba@IRCnet.
Julinia
Lähinnä luonnontieteilijöiden ja humanistien käyttämä ravintola heti yliopiston
uude(hko)lle puolelle saavuttaessa, eläinmuseota vastapäätä. Sisältää normiruuan
lisäksi mongolialaisen noutopöydän, Herkkukeitaan ja pienenpienen konditorian.
Kuukautiset
Kuukausittain järjestettävät
illanistujaiset jossain viime hetkellä
paljastettavassa baarissa Oulussa.
Lipasto
Yliopisto.
Muumikrapula
Verban tunnetuin haalarimerkki – must
have!
Nordisti/nudisti
Ruotsinopiskelija.

© Sara Nikula 2014

OPM
Oma Pullo Mukaan. Jos tapahtuman infossa lukee OPM, on oman alkoholin
tuominen jopa rohkaistavaa.
Pruju
Kurssimateriaali.
Raivo-omena
Verban perinneleikki, tervetuloa tapahtumiimme kokeilemaan!
Sitsit
Akateeminen pöytäjuhla, joiden aikana lauletaan, pidetään puheita, hassutellaan,
syödään ja ennen kaikkea juodaan.
Talo
Teekkaritalo, jokaisen opiskelijan rakas biletalo Kaijonharjussa. Osoite Kalervontie
7.

17

Uniresta
Ravintolapalvelut tuottava yritys Oulun yliopistolla. Kaikki ravintolat ja osa
kahviloista kampuksilla ovat Unirestan omistuksessa.
Verbaario
Verbalaisten oma rakas kiltahuone, jossa voi päivän aikana käväistä vaikka
nukkumassa, lukemassa sähköpostit, keittämässä kahvit, opiskelemassa tai ihan
vaan vaihtamassa kuulumisia muiden verbalaisten kanssa. Löytyy toisen kerroksen
kielikäytävältä huoneesta HU228.
Wappu
Tarviiko tätä selittää? Se aika vuodesta, jota jokainen opiskelija odottaa
hartaammin kuin joulua.
YTHS
Ylioppilaiden
terveydenhoitosäätiö.
Tarjoaa opiskelijoille kaikkia tarpeellisia
terveyspalveluja,
kuten
esimerkiksi
yleislääkärin
ja
hammaslääkärin,
huokeampaan hintaan kuin kaupunki tai
yksityiset, osan jopa täysin ilmaiseksi.
Osoite Yliopistokatu 1 A.
Äiti
Muista soittaa äitille.
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Öopinen
Arkkitehtikillan mainio wappulehti.
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The place to be
Verban kiltahuone Verbaario sijaitsee luonnollisesti toisen kerroksen kielten käytävällä, huoneessa
HU228. Verbaariossa voit esimerkiksi hengailla muiden opiskelijoiden kanssa, ottaa päiväunet sohvan
nurkassa tai tarkistaa sähköpostin. Lisäksi tiloista löytyy jääkaappi, mikro ja vedenkeitin, ja uusi
kahvinkeitin on suunnitteilla. Muistathan kuitenkin siivota omat sotkusi ja pitää huoneen siistinä niin
kaikilla on mukavaa!
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ATK---NURKKAUS
Nelli, Optima.. Mitä näitä nyt on.
Koonnut: Laura Kämäräinen

Nelli (www.nelliportaali.fi)
Nelli-portaali tarjoaa hurjan määrän eri sivustoja, jonne yliopisto omistaa lisenssit. Kieltenopiskelijalle
kenties tärkein Nellin kautta toimiva sivu on maanmainio MOT-sanakirjat.

Optima (optima.oulu.fi)
Maailman kätevin sivu, jonne suurin osa luentojen slaideista ja ylimääräisestä materiaalista ladataan
elektronisessa muodossa. Optimaa käytetään joillain kursseilla myös tehtävien antoon, palautukseen ja
yleiseen kurssiin liittyvään keskusteluun.
HOX! Jokaiselle kurssille täytyy ilmottautua Optimassa erikseen, jos tahtoo päästä materiaaleihin käsiksi.

O365 (o365.oulu.fi)
Yliopiston
tarjoama
sähköposti.
Osoite
määräytyy
pääasiassa
periaatteella
etunimi.sukunimi@oulu.student.fi, mutta joitain poikkeuksiakin toki löytyy. Mainio väline, jota
jokaisen opiskelijan lämpimästi suositellaan käyttävän.

WebOodi (weboodi.oulu.fi)
Opiskelijan ehkä tärkein netistä löytyvä työkalu. WebOodista voi tarkastella opinto-oppaita ja
omia suorituksia, mutta ennen kaikkea WebOodia käytetään kursseille ilmoittautumiseen.
Vasemmasta sivupalkista löytyvät sekä ilmoittautumiset, suoritukset kuin hylätyt kurssitkin.
HOX! Oodin asetuksiin on tärkeää laittaa sähköpostiosoite jota aktiivisimmin luet, sillä esimerkiksi
joidenkin kurssien ilmoitusasiat ohjautuvat sähköpostiin Oodin kautta.
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Verban haalarimerkiT
Verban valikoimasta löytyy 11 erilaista haalarimerkkiä. Merkkien hinta on Verban
jäsenille 2,5o euroa ja muille 3,0o euroa. Haalarimerkkejä voit ostaa
ainejärjestömarkkinoilta Verban ständiltä tai Verbaariosta.

Kenties Verban suosituin
merkki!

Baby, YEAAH!
Baby, YEAAH!

God morgen!

Slurps!

Verban uusin merkki ja
taattu hittituote!

Jokaisen ruotsinopiskelijan
tai ruotsinmielisen pakkohankkia-merkki!

Vanha merkki joka on
poistumassa valikoimasta.
Todellisen merkityksen
ymmärtävät vain
vanhemmat opiskelijat!

Naura, tai itke ja naura.

Oih, todellakin!

Emme ole biologeja!
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Ja tietenkin..

Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat ovat erityisesti fuksivuoden aikana niitä
tukipilareita, joiden puoleen tulee kääntyä kun ilmenee ongelmia. Tyhmiä
kysymyksiä ei ole!

Hej alla nya nordister!
Det är vi som undervisar inom läroämnet nordisk filologi. Vi önskar er alla hjärtligt välkomna till
oss och hoppas att ni ska trivas. Om ni har frågor eller funderar över något så kom och fråga
eller skicka e-post. Lycka till med studierna! Vi ses på kurserna!

Nedre raden från vänster:
professor Paula Rossi
Elisa Risto
paula.rossi@oulu.fi
tutorlärare, vikarie
elisa.risto@oulu.fi

Birgitta Tamminen
tutorlärare
birgitta.tamminen@oulu.fi

Översta raden från vänster:
Anne Saarijärvi
Riitta Kosunen
tutorlärare, vikarie
tutorlärare
anne.saarijarvi@oulu.fi
riitta.kosunen@oulu.fi

Kirsi Lepistö
tutorlärare,forskarledig hösten 2014
kirsi.lepisto@oulu.fi

Hannu Niemi (hannu.niemi@oulu.fi) och Jenni Tahkokorpi, tutorlärare, (jenni.tahkokorpi@oulu.fi)
saknas från bilden.
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Hallo!
Die ”omaopettajat” der Germanischen Philologie sind Sabine Grasz und Lothar Knobloch. Am
Anfang des Semester organisieren wir ein Treffen mit allen neuen Studierenden, wo ihr schon
viele konkrete Informationen zum Studium bekommt. Danach treffen wir noch persönlich alle
unsere „eigenen“ Studenten. Bei diesen Treffen gehen wir die persönlichen Studienpläne
durch. Fall ihr schon vorher Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine Email schreiben oder zu uns
kommen!

sabine.grasz@oulu.fi
lothar.knobloch@oulu.fi

Welcome to English Philology!
We are your teacher tutors (omaopettaja), and together with your student tutors we are there
to help you at the beginning of your studies.
If you have any questions about your studies, the best and quickest way to get an answer is to
contact us via email.
We wish you a smooth and happy start to your studies!

Contact information:
Maarit Siromaa
maarit.siromaa@oulu.fi
Pentti Haddington
pentti.haddington@oulu.fi
Tiina Keisanen
tiina.keisanen@oulu.fi
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PIENRYHMÄOHJAAJAT
yhteydenotot ja rakkauskirjeet periaatteella etunimi.sukunimi@student.oulu.fi
Laura Kämäräinen

Kalle Parviainen

Olen aivan juuri pian 21v
kolmannen vuoden anglisti.
Sivuaineenani opiskelen
herrakieli ruotsia, ja toivon
joskus kaukaisessa
tulevaisuudessa valmistuvani
kieltenopeksi. Töiden ja
opintojen ohella aikaani
kuluu aivan kiitettävästi
bileissä ramppaamiseen ja
lempivaatteeni onkin
haalarit. PRO-hommien
lisäksi päsmään myös
hallituksessa fuksivastaavan
hommissa, eli jos jokin
auvoisassa fuksielossa
mättää niin kannattaa tulla
vinkkaamaan!

Päevee vuan kaikille. Olen Kalle ja opiskelen jo kolmatta
vuotta englantilaista filologiaa. Pienryhmäohjaajana
toimin nyt toista kertaa, ja näiden hommien lisäksi
kuulun Verban ja Humanistisen killan hallituksiin, joten
jos ainejärjestötoiminta kiinnostaa, tulepas juttelemaan.
Vapaa-ajat kulutan (bileiden lisäksi) tietokoneella
kaikenlaista puuhaillen sekä lenkkipoluilla hikoillen.

Santtu Isometsä
Hei sinä opiskelemaan
tullut mies tai nainen,
joka etsit miestä
turvaksesi elämääsi. Olen
normaalivartaloinen,
tumma ja tulinen nuori
mies. Tykkään
lukemisesta, ruoanlaitosta, kynttiläillallisista, kävelyistä
rannalla sekä kuviokellunnasta. Tuu jutteleen
vaikka muuten vaan
nimim. best pro 2014

Emilia Lehojärvi
Olen toisen vuoden enkun
opiskelija ja 22-v. Vapaaajallani olen töissä ja yritän
epätoivoisesti räpeltää
opiskelujen parissa. PROhommiin lähdin koska olen
krooninen tekemisen haalaaja
ja yhdessä puuhastelu on
hauskaa ja siitä saa kultaakin
kalliimpaa kokemusta ja
toivottavasti hyviä muistoja.
Toimin myöskin Verban
hallituksessa tapahtumien ja
kv-asioiden vastaavana ja
yleisenä nakkikoneena. Jos siis
on jotain opiskeluun,
fukseiluun tai tapahtumiin
liittyvää asiaa niin saa
jutskailla (etenkin nakeista
keskustelen mielelläni).

Joshua Ward
Hei, olen Josh Ward, toisen vuoden englannin
opiskelija Amerikasta. Sivuaineena opiskelen
saksaa. Muutin Amerikasta Ouluun noin kolme
vuotta sitten, nyt opiskelen opettajaksi. Päivisin
yliopistolla kun en ole luennolla, minut voi löytää
lukemassa
kirjastossa,
istumassa
hiljaa
Verbaariossa tai Humuksessa, tai vaeltelemassa
käytävillä. Vapaa-ajallani yritän oppia suomea,
mutta useammin katson 'kotimaisia' (eli
amerikkalaisia) ohjelmia telkkarista. Harrastan
myös lukemista, kirjoittamista, ruoan laittoa,
kävelemistä ja muita harrastuksia.
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Aino Maaninka
Morjensta!
Olen Maaningan Aino, toisen vuoden pohjoismaisen filologian opiskelija eli
tuttavallisemmin nordisti. Näillä näkymin minusta ei tule opettajaa, vaan
suuntaan katseeni yritysmaailmaan. Mutta who knows, voihan se mieli vielä
muuttua matkan varrella. Elikkäs jos sinua kiinnostaa jokin muu kuin opelinja, voi
minulta tulla kyselemään jeesiä! Vapaa-aikani saan kulumaan rinteessä, kickboxing -salilla sekä tietty kotisohvalla loikoillen ja akkuja lataillen. Mikäli kaipaat
tsempparia/vertaistukea, treenikaveria tai muuten vain juttuseuraa, tulehan
kiskaisemaan piposta (joka on muuten aika usein päässä!).

Sofia Pihlaja

Annastina Sundberg

Hejsan! Olen Sofia, 21-vuotias toisen vuoden
ruotsinopiskelija ja yksi oppiaineemme tämän
syksyn pienryhmäohjaajista. Kotoisin olen
Ylikiimingistä, mutta tätä nykyä asustelen
Raksilassa. Opintojen ohessa teen satunnaisia
siivoojan hommia, käyn Korkeakoululiikunnan
tanssitunneilla ja silloin tällöin myös
opiskelijapippaloissa. Toivotan kaikille
unohtumatonta fuksisyksyä!

Moi! Olen Annastina, tuttavallisemmin Ansku,
vuosi sitten Salosta Ouluun muuttanut ruotsin- ja
saksankielen opettajaksi opiskeleva
suomenruotsalainen. Minuun voi törmätä
yliopistolla, kirjastossa, futiskentällä tai muualla
liikkumassa. Toimin pienryhmäohjaajana eli tule
vetämään hihasta jos jokin asia askarruttaa sinua.
Vi ses!

Myös Juuso Luomajoki toimii
englantilaisen filologian
pienryhmäohjaajana. Germaanisen
filologian pienryhmäohjaajina
puolestaan häärivät Riina Akujärvi ja
Johanna Lindvall. Nämä kolme
lusmua eivät kuitenkaan lähettäneet
esittelyjään ajoissa!
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Oulun yliopiston ainejärjestöjen haalareiden värit
Opi tunnistamaan bileissä haahuilevat haalarihemmot ja heidän
pääaineensa!
Humanistinen tiedekunta
Informaatiotutkimus/Index
Kulttuuritutkimus/Kultu

Lääketieteellinen tiedekunta

Historia/Tiima

Hammaslääketiede/Oulun
hammaslääketieteen kilta
Hoitotiede,
terveyshallintotiede,
kliininen laboratoriotiede,
radiografia/Terveystieteiden
kilta ry
Lääketiede/Oulun
Lääkietieteellinen Kilta OLK
Lääkietieteen
tekniikka/OLTO

Logopedia/Communica
Saamen kieli/Gieku
Suomen kieli/Suma
Vieraat kielet/Verba

Kasvatustieteiden tiedekunta
Kasvatustiede/Motiva
Luokanopettajakoulutus/
OLO
Musiikkikasvatus/Mukava

Teknillinen tiedekunta
Arkkitehtuuri/Arkkitehtikilta
Konetekniikka/Koneinsinöörikilta
Prosessitekniikka/Prosessikilta
Sähkötekniikka/Sähköinsinöörikilta SIK
Tietotekniikka/OTiT

Varhaiskasvatus/Lastarit

Luonnontieteellinen tiedekunta
Biokemia/Histoni
Biologia/Syntaksis

Tuotantotalous/Optiem

Geologia/Nikoli
Kemia/Valenssi

Ympäristötekniikka/Ympäristörakentajakilta

Maantiede/Atlas
Matematiikka ja
fysiikka/Sigma
Tietojenkäsittely/Blanko
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