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Hei sinä fuksi! 

Tervetuloa opiskelemaan kieliä Oulun 

yliopistoon! Onnittelut, tulit valinneeksi 

erinomaisen opiskelupaikan – olipa pääaineesi 

sitten ruotsi, saksa tai englanti, täältä löydät niin 

erinomaista seuraa kuin loistavan ympäristön 

opiskeluille. Toivottavasti tulet viihtymään 

tiedeyhteisössämme seuraavat viisi vuotta. 

Ensimmäiset päivät, viikot ja kuukaudet voivat 

tuntua sekavilta, vaikeilta tai jopa ahdistavilta. 

Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Verba ry:n 

– eli sinun ainejärjestösi – tehtävänä on auttaa 

teitä kaikissa asioissa. Oletko muuttanut 

ensimmäisen kerran pois kotoa etkä tiedä mitä 

tehdä iltaisin? Onko kursseille ilmoittautuminen 

hankalaa? Oletko tullut Ouluun toiselta 

paikkakunnalta etkä erota Toripoliisia 

Rotuaarista, saati tunne täältä ketään? Ei hätää, 

Verba on olemassa juuri sua varten, sua varten. 

Tulitpa meille opiskelemaan suoraan lukiosta, 

intistä tai vaikkapa välivuoden jälkeen, 

yliopistomaailma voi tuntua ihmeelliseltä 

paikalta, joten pyrimme tarjoamaan sinulle 

mahdollisimman paljon oleellista (ja välillä myös 

vähemmän oleellista) tietoa niin opiskeluista 

kuin vapaa-ajanvietoistakin, kuten esimerkiksi 

juuri tämän kädessäsi olevan erinomaisen 

fuksioppaan täynnä timanttista tietoa. 

Ensimmäisten viikkojen, päivien, jopa tuntien 

vaikutus on suuri koko opiskeluajalle, joten 

toivottavasti tunnet olosi kotoisaksi 

mahdollisimman pian. 

Kannattaa myös muistaa, että meistä jokainen 

on ollut joskus fuksi – kaikki vanhat ännännen 

vuoden jäärätkin ovat lopulta ihan samanlaisia 

opiskelijoita kuin sinäkin, ja heistä jokainen on 

ollut aivan yhtä eksyksissä etsiessään jotain 

hämärää luentosalia yliopiston käytävillä. Yksi 

opiskelujen alkuaikojen hienoimmista 

kokemuksista ainakin minulle olikin jonkinlainen 

avoimuuden tunne: kelle tahansa pystyi mennä 

juttelemaan tai kyselemään höpöjä, olipa kyse 

sitten omasta ihanasta pienryhmäohjaajasta tai 

täysin tuntemattomasta henkilöstä. 

Jotkut, kuten allekirjoittanut, innostuivat 

ainejärjestötoiminnasta niin paljon että liittyivät 

heti fuksivuonna sen hallitukseen ja järjestävät 

nyt teille tapahtumia ja ohjelmaa. Toiset käyvät 

muuten vain tapahtumissa. Osa löytää 

yliopistolta uuden harrastuksen (miltä kuulostaa 

vaikkapa valokuvaus, taekwon-do tai 

lautapelit?) tai täysin uuden kaveripiriin. 

Yliopisto on loistava paikka – ketään ei pakoteta 

mihinkään ja kaikki saavat olla yksilöitä. Saat itse 

päättää, kuinka usein ja millä tavalla lähdet 

mukaan toimintaan! Opiskelijan arkeen kuuluu 

paljon muutakin kuin vain luennoilla käyminen ja 

tenteissä hikoileminen, ja itselleni ainakin 

ainejärjestötoiminta oli juuri se juttu, jolla pääsi 

sisään yliopistoelämään. Toivottavasti myös 

mahdollisimman moni teistä liittyy rakkaaseen 

ainejärjestöömme. 

Koska kaikki hyvät jutut on jo kirjoitettu ainakin 

kerran, niin tyydynkin tässä lainaamaan erästä 

toista humanistilehteä: loppuvaiheen opiskelijan 

yleisin katumuksen aihe ei todellakaan ole, että 

olisipa opiskellut ahkerammin, vaan se, ettei 

tullut nauttineeksi opiskelijaelämästä 

enemmän. Ottakaa siis kaikki irti näistä vuosista, 

ne menevät ohi yllättävän nopeasti. Kehotankin 

kaikkia lähtemään rohkeasti kokeilemaan uusia 

juttuja. Nosta pylly ylös sieltä solukämpän 

sohvalta, tallusta Pallolle, ja lähde vihreään 

letkaan kohti uusia seikkailuja. 

Rattoisaa syksyä kaikille 

  

Kalle Parviainen, 

puheenjohtaja, Verba ry

 

 

Puheenjohtajan tervehdys 
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Verba ry on uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Oulun yliopistossa. Ainejärjestömme on 

perustettu vuonna 1972. Verbalaiset opiskelevat joko pää- tai sivuaineenaan englantilaista, 

germaanista tai pohjoismaista filologiaa tai ranskan kieltä, ja samalla Verba on Humanistisen 

killan suurin ainejärjestö. Verban kiltahuoneen nimi on Verbaario. 

Verban tehtävänä on edustaa kielten opiskelijoita Humanistisessa Killassa sekä ajaa ja edistää 

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 sekä edustaa vieraiden kielten 

opiskelijoita muiden tahojen tapahtumissa. Perinteisesti Verba on järjestänyt esimerkiksi 

Halloween- ja Ystävänpäivä-bileet. Viime lukuvuoden aikana leffa- ja peli-iltojen tarjonta 

lisääntyi, ja lisäksi Verba pyörittää omaa liikuntavuoroaan joka viikko. Verba tekee myös paljon 

yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa. 

 

 Miten mukaan Verban toimintaan? 

 Liity jäseneksi! Täyttämällä 

jäsenlomakkeen ja maksamalla 

jäsenmaksun (vuosijäsenyys 20e, 

ainaisjäsenyys 25e) pääset 

nauttimaan Verban luontaiseduista. 

 Hengaa Verbaariossa! Mikä onkaan 

parempi tapa bondata kuin valittaa 

kursseista yhdessä muiden kanssa tai 

nukahtaa toisen verbalaisen viereen 

sohvalle? 

 Opiskele! Käy luennoilla ja 

harjoitusryhmissä, ja mene joka kerta 

uuden tyypin viereen. Facebook-

kaveriesi määrä kasvaa taatusti, 

verkostoituminen kannattaa! 

 Käy tapahtumissa! Tulee mukaan 

tanssimaan Kaarlessa ja pelaamaan 

Aliasta Humuksessa. Myös Verban 

liikuntavuorolla kannattaa käydä. 

  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 vastuussa Verban 

toiminnasta. Erilaisia pestejä löytyy 

paljon eikä kenenkään tarvitse yksin 

huolehtia bileiden järjestämisestä. 

Hallituslaiset vastaavat kysymyksiin 

mielellään.  
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H a l l i t u s   2 0 1 5 
Verban hallitus vuodelle 2015 on ollut täydessä tohinassa jo puolet 

toimikaudestaan. Kaikki hallituksen jäsenet tulevat Sinulle varmasti tutuksi 

fuksivuotesi aikana, mutta paina jo nyt kasvot mieleesi niin tiedät kenen puoleen 

kääntyä tarvittaessa! 

1. Lempianimaatiosi? (elokuva tai tv-sarja) 

2. Vinkkisi fuksivuoteen? 

3. Paljasta jokin random fakta itsestäsi! 

 

Kalle Parviainen, puheenjohtaja 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Mielialasta riippuen varmaankin Tonari no Totoro tai Beauty and the Beast. 

2. Seuraa tiedotusta niin vapaa-ajanvietoista kuin virallisista hommistakin. Lue 

sähköpostia joka päivä. Kokeile kaikkea vähintään kerran. 

3. Esitin kuudennen luokan joulunäytelmässä "Tonttulan tirektiivi" EU-

virkamiestä. 

 

Ville Javanainen, varapuheenjohtaja 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Sword Art Online. 

2. Liiku mahdollisimman paljon tapahtumissa ja ole aina rohkeasti oma itsesi. 

Silloin kaikki hoituu kuin itsestään. 

3. Tykkään katsoa vanhojen laulukilpailujen parhaita koe-esiintymisiä 

YouTubesta uudelleen ja uudelleen. 

 

 

Asta Lyytinen, sihteeri ja tiedotusvastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Anastasia ("Miehet on isoja vauvoja!") 

2. Alussa luentosalien löytäminen voi olla vähän vaikeaa. Kannattaa siis varata 

reippaasti aikaa paikasta toiseen siirtymiseen niin et oo "se yks tyyppi joka on 

aina myöhässä"  

3. Yritin pitää teettömän tammikuun, mutta homma kaatui siihen että muistin 

tämän päätöksen vasta 3.1. kolmatta pannullista juodessani. Ehkä ensi vuonna. 

5 



Jenni Roivainen, talousvastaava 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Leijonakuningas. 

2. Älä jätä kurssitehtäviä roikkumaan, siitä tulee helposti tapa. 

3. Oon lievästi bakteerikammoinen. 

 

 

 

 

Laura Kämäräinen, fuksivastaava 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Adventure Time. 

2. Osta Humuksesta sitä kalliimpaa kahvia ja laita siihen tolkuttomasti kermaa. 

Läikytä ensin vähän lattialle ja sitten nauti Verbaariossa paskassa seurassa. 

Palauta mottisi Humukseen. 

3. Olen nukkunut Kosovossa puistossa kulkukoirien kanssa. 

 

 

 

 

Lotta Hietalahti, fuksivastaava 

germaaninen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Paavo Pesusieni. 

2. Jos näet hienon haalarimerkin, osta! Eipä tarvi myöhemmin harmitella, kun 

samaa merkkiä ei tunnu löytyvän enää mistään. 

3. Jos pääsisin lomalle mihin vaan, käväisisin Konnussa. 

 

 

 

 

 

Jukka Aikio, fuksivastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Muumilakson Tarinoita! (Ne oikiat, toista tuotantokautta ei lasketa.) 

2. Kulje tapahtumissa, puhu ihmisille, osallistu keskusteluun verbaariossa, kysy 

apua ja muista nauraa aina välissä! 

3. Guilty pleasureni on pop musiikin mukana lip synccaaminen. 
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Heikki Saastamoinen, tapahtumavastaava 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Bravest warriors. 

2. Käytä hyväksi vanhempia opiskelijoita ja heidän viisauttaan, he ovat täällä 

teitä varten. 

3. Olen pärjännyt yli vuoden ilman kattilaa. 

 

 

 

Salla Inget, tapahtumavastaava 

germaaninen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Muumit toki! 

2. Kivoja bileitä ei tarvi skipata, vaikka seuraavana päivänä olisi kasiaamun 

luento. Myöhemminkin ehtii nukkua! 

3. En tykkää rusakoista, ne on inhottavia ja pelottavia. 

 

 

 

 

Saara Tikkakoski, tapahtumavastaava ja avustava kv-vastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Kaunotar ja Hirviö. 

2. Ole aktiivinen ja tutustu ihmisiin, muista myös hoitaa opinnot kunnolla. 

Perustakaa fuksien faceryhmä, jossa voitte jakaa tietoa ja vastauksia Johnin 

kurssien tentteihin. 

3. Ärsyynnyn suhteettoman paljon jos juuri jalkaan laitetut puhtaat ja kuivat 

sukat kastuu. Pakko vaihtaa uusiin. 

 

 

 

Henri Savilampi, projektivastaava 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Muumilaakson tarinoita, luonnollisesti. 

2. Opettele käyttämään (sähköistä tai paperista) kalenteria! Se auttaa paljon 

luentojen ja vapaa-ajan sovittamisessa yhteen. 

3. Mää tykkään videopeleistä! :3 
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Elina Hämäläinen, eng-kopo 

englantilainen filologia, 5. vuosikurssi 

1. Liikkuva Linna. 

2. Anna uteliaisuuden ja seikkailunhalun viedä, ja tutustu rohkeasti uusiin 

asioihin ja ihmisiin. Harjoittele ajankäyttöä - blokkaa itsellesi kalenteriin aikaa 

opiskelun lisäksi ystäville, liikunnalle, ja vapaa-ajalle.  

3. Vaikka miten suunnittelisin ja asettelisin seuraavan aamun kamppeet 

valmiiksi, ovat sukkani AINA häveyksissä. Joko kävelen unissani ja piilotan ne 

itseltäni, tai kotitontullani on tosi outo huumorintaju. 

 

Miika Peitso, deu-kopo ja kv-vastaava 

germaaninen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Az ember tragédiája - The tragedy of man 

2. Noudata aina vanhemman tieteenharjoittajan kuolematonta viisautta 

kaikuvia neuvoja! 

3. Reissaamisella pidän mun liekin kirkkaana. Ylimääräisestä tunteen palosta 

sikiää usein abstraktia mspaint-taidetta. 

 

 

 

 

Joel Juntunen, sosiaalipoliittinen vastaava (sopo) ja kulttuurivastaava 

englantilainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. Tokyo Godfather. 

2. Kuuntele vanhempia opiskelijoita, kokemuksella on syvä rintaääni. 

3. Minulla on ollut profiili rakkausrunot.fi sivulla ja +300 kirjoitettua runoa. 

 

 

 

 

 

Juuso Luomajoki, kulttuurivastaava ja verbaariovastaava 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Digimon Adventure! 

2. Koita hoitaa asiat ajoissa, et kuitenkaan jaksa tehä niitä sitte myöhemmin! 

3. Oon hieman Singstar-addikti. Siinä määrin, että omistan tv:n ihan vaan 

Singstar-käyttöä varten. 
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Meeri Salonurmi, Reema-vastaava 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Rise of the Guardians -animaatioleffa. 

2. Yliopistouraa aloittaessa kaikki ovat samalla viivalla, joten ole rauhassa 

oma itsesi ja suhtaudu uusiin juttuihin ja tuttuihin ennakkoluulottomasti ja 

avoimesti. 

3. Edustin ala-astettani kahdesti juoksukisoissa enkä edes tykkää juosta. 

 

 

Aino Maaninka, liikuntavastaava 

pohjoismainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Paavo Pesusieni 

2. Hommaa Sporttipassi!   

3. En ole koskaan käynyt Tallinnassa. 

 

 

Emilia Lehojärvi, toimari 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Pompoko! 

2. Varaudu (etenkin talvisin) päivän ekaan luentoon hedelmällä ja termarilla 

täynnä teetä. Ei tunnu maailma ja aamu yhtään niin pahalta ku voi 

teeskennellä olevansa teekutsuilla. 

3. Pelkään kuolettavasti isoja lintuja, kastematoja ja perhosia. 

 

 

Mikael ”Muksu” Multasuo, toimari 

pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi 

1. South Park. 

2. Ota ilo irti koko yliopistoelämästä, unohtamatta kuitenkaan levätä 

tarpeeksi. Kysy, jos jokin askarruttaa ja kokeile opiskelua opiskelukavereidesi 

kanssa pienissä ryhmissä, varsinkin, jos jokin asia tuntuu vaikealta. 

3. Vaikka olenkin melko hardcore ja "miehisen" metallin kuuntelija, 

suosikkigenreni on kuitenkin leffojen soundtrackit. Erityisesti Disneyn 

elokuvien musiikit on lähellä sydäntä. 

Laura Salonurmi, Reema-vastaava 

pohjoismainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Pienenä oli aina katsottava Digimon ja Pokémon! 

2.Kannattaa testata ainakin Aularavintolan salaattibaari, Snellmanian 

pitsatorstai ja Julinian herkkukeidas, koska ruoka on hyvää ja syöminen 

kivaa! 

3. Osaan pelottavan monen High School Musical –kappaleen sanat ulkoa. 
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Santtu Isometsä, toimari 

englantilainen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Archer. 

2. Nosta, nosta niin v*****i. 

3. Olen selvinnyt puhumalla japanilaisten polkupyöräpoliisien sakoista. 

 

 

 

 

Ville Siikaluoma, toimari 

englantilainen filologia, n. vuosikurssi 

1. Archer. 

2. Älä jätä ketään yksin - yhteisöllisyys on yliopisto-opiskelun kerma. Älä 

hukuta itseäsi hommiin, vaan lähde rohkeasti oman mukavuusalueesi 

ulkopuolelle! 

3. Minulla on kaikki 150 alkuperäistä Pokémon-pelikorttia 90-luvulta. 

 

Jaakko Hänninen, toimari 

germaaninen filologia, 3. vuosikurssi 

1. Adventure Time! 

2. Rahat loppuu kuitenkin kesken vuoden aikana, joten kannattaa nauttia 

heti syksyllä niin paljon kuin voi, kevään voi sit tyytyväisenä syödä pelkkää 

makaroonia! 

3. Olen eksynyt omaan vessaani. 

 

Veka Kauhanen, toimari 

englantilainen filologia, 4. vuosikurssi 

1. Leffoista Tuulen Laakson Nausicäa ja sarjoista Archer. 

2. Jos jokin asia ahdistaa, tai et tunnu saavan tietoa omin päin - kysy! Aina on 

joku, joka tietää jonkun, joka tietää paremmin. Opinnoista murehtimista ei 

kannata tehdä yksin, yllättävän moni on usein lähes samassa tilanteessa, tai 

on jo käynyt läpi vastaavaa.  

3. Olen saanut hymypoikapatsaan ala-asteella ja se hävettää. Patsaalle 

tehtiin oma yo-lakki, joka lieventää hävetystä huomattavasti. 

 

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! 
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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! Infoista saat paljon tärkeää 

tietoa, ja vapaa-ajan tapahtumissa pääset tutustumaan muihin opiskelijoihin. 

Opetus alkaa ti 1.9. tai ke 2.9., joten ennen sitä sekä opetuksen lomassa ehtii hyvin 

kierrellä eri tapahtumia. Osallistuminen tapahtumiin on kuitenkin pääosin 

vapaaehtoista, samoin kuin alkoholijuomien nauttiminen. Tule mukaan omalla 

tyylilläsi ja ota kaikki irti fuksivuodestasi! 

 

Mitä: Uusien opiskelijoiden yleisinfo 

Milloin: ma 24.8.2015 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: Verbainfo 

Milloin: ma 24.8. klo 14 

Missä: Yliopisto, humanistipääty sali 

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! 

 

Mitä: Peli-ilta 

Milloin: ma 24.8. Verbainfon 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-alustalle. Nimestään huolimatta pelejä 
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pelaillaan jo iltapäivällä, ja samalla on hyvä tilaisuus jutustella niin uusien kuin vanhempienkin 

opiskelijoiden kanssa. 

 

 

Mitä: OodiHops-koulutus 

Milloin: ti 25.8. klo 10–11 

Missä: Yliopisto, Sali L3 

Heti opintojen alussa on hyvä saada kuntoon HOPS eli henkilökohtainen opintosuunnitelma. 

Tässä infossa saat tietoa siitä, missä ja miten HOPS tehdään. Lisäksi saat selkeämmän kuvan 

yliopistotutkintojen rakenteesta ja pääset jo muodostamaan omaa tutkintoasi! 

 

Mitä: Yliopistosuunnistus 

Milloin: ti 25.8. klo 

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! 

 

Mitä: Grilli-ilta 

Milloin: ti 25.8. klo 18 

Missä: Kalervontien grillikatos  

Tie opiskelukaverin sydämeen käy vatsan kautta – tule siis grillaamaan ja seurustelemaan 

muiden uusien verbalaisten kanssa Kalervontien grillikatokselle. Jos et tiedä minne mennä, tule 

humanistipallolle ja liity mukaan vihreään letkaan, joka suuntaa kohti grilliruuan tuoksua. 

 

Mitä: Koulutusrehtori ottaa vastaan uudet opiskelijat 

Milloin: ke 26.8. klo 12 

Missä: Yliopisto, Saalastinsali 

Yliopiston ylimmät tahot saattavat usein jäädä etäisiksi riviopiskelijalle, joten tässä 

tervehdystilaisuudessa pääset tutustumaan ainakin koulutusrehtoriimme. 

 

Mitä: Oppiaineiden omat infotilaisuudet 

Milloin: to 27.8. klo 

Missä: Yliopisto 

Jokainen oppiaine pitää oman infotilaisuutensa, jossa henkilökunta esittäytyy uusille 

opiskelijoilleen. Millaiset tyypit pitävät sinulle kursseja, kukahan on tuleva kandiohjaajasi? 

Infotilaisuuksien tarkat ajat ja paikat saat pienryhmäohjaajiltasi. 
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Mitä: Fuksisauna 

Milloin: to 27.8. klo 18 

Missä: Kaijonharju, Apinatalo 

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 Raivo-omenaa! 

Mitä: Sivuaineinfo 

Milloin: pe 28.8. klo 10–12 

Missä: Yliopisto, sali L5 

Sivuaineinfossa saat tietoa monista eri sivuaineista, jotka itse asiassa muodostavat hyvin suuren 

osan tutkinnostasi! Siksi on tärkeää valita sekä itseä kiinnostavat ja hyödyttävät sivuaineet. 

Lisäksi jotkut sivuaineet on mahdollista aloittaa jo ensimmäisenä opiskeluvuonna oman 

oppiaineesi rinnalla. Infossa saat paljon olennaista tietoa, joten kannattaa tulla paikalle! 

 

Mitä: Kaupunkikierros 

Milloin: pe 28.8. klo 

Missä: Keskusta 

Oulu on kiva kaupunki, ja vihreässä seurassa on hyvä tutustua uuteen kotipaikkakuntaan. Verba 

tutustuttaa sinut tärkeimpiin paikkoihin, ja illan lopuksi siirrytään istuskelemaan johonkin 

kapakkaan. 

 

Mitä: Yliopiston lukuvuoden avajaiset 

Milloin: ma 31.8. klo 10.30–12 

Missä: Keskusta, 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. 

 

Mitä: Haalari-info 

Milloin: ti 1.9. klo 

Missä: Yliopisto, sali 

Verban fuksivastaavat kertovat, miten sinäkin voit saada itsellesi vihreät haalarit! Infossa 

luvassa tärkeää tietoa siitä, miten haalarien hankintaprosessi hoidetaan yhdessä fuksien ja 

fuksivastaavien kanssa. 
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Mitä: Humanistifuksi-ilta 

Milloin: ke 2.9. 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: Yhteistyökumppaneiden info 

Milloin: pe 4.9. klo 8.30–10.30 

Missä: Yliopisto,  Saalastinsali 

Mikä on YTHS? Entä OYY? Tässä infossa pääset tutustumaan yliopiston yhteistyökumppaneihin, 

jotka tukevat sinua yliopisto-opintojesi aikana. 

 

Mitä: Ainejärjestömarkkinat ja opiskelijan etupäivät 

Milloin: ke 9.9. klo 10–14 

Missä: Yliopisto 

Haalarimerkkejä sekä harraste-, yritys- ja ainejärjestöesittelyjä! Muista napata talteen 

Vulcanalia-passi, johon saat leimoja ständeillä suorittamistasi tehtävistä, ja päivän lopussa saat 

Vulcanalia-haalarimerkin palautettuasi täyden passin. Käteistä mukaan ja ständejä kiertämään! 

 

 

Mitä: Vulcanalia 

Milloin: ke 9.9. klo 

Missä: Ouluhallin edusta 

Perinne jatkuu, mutta uudella paikalla! 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! 

 

Myöhemmin syksyllä: 

 

Mitä: Fuksisuunnistus 

Milloin: ti 15.9. klo 

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 paikassa x, jossa myös paras joukkue palkitaan. 

Lisää infoa myöhemmin, seuraa sähköpostiasi! 
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Mitä: Kansalliset nordistipäivät 

Milloin: 2.–4.10.  

Missä: Oulu 

Valtakunnallinen ruotsinopiskelijoiden tapaaminen järjestetään nyt ensimmäistä kertaa 

Oulussa. Tapahtumaan on tulossa nordistiopiskelijoita muista Suomen yliopistoista, ja 

tapahtuma järjestetään yhteistyössä Pohjola-Nordenin, Svenska Nu:n ja Svenska Privatskolanin 

kanssa. Ohjelmassa on muun muassa suunnistusta, luentoja sekä sitsit! Järjestelyihin on 

mahdollista päästä mukaan, joten kysy lisää Verban projektivastaava Henri Savilammelta ja 

seuraa sähköpostiasi. 

 

Mitä: Syysexcu 

Milloin: 9.–11.10 

Missä: 

Legendaarinen syys-excu on tänä vuonna hieman erilainen, sillä hauskanpitoon on yhdistetty 

yritysvierailu. Ensin käydään siis tutustumassa yritykseen x, minkä jälkeen suunnataan tuttuun 

tapaan keskelle ei-miään. Verban vihreä poppoo, ympäröivä pimeä metsä, ei ketään lähimailla; 

joko saa ilmoittautua? 

 

Mitä: Humanistifuksisitsit 

Milloin: ke 14.10 klo 

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. 

 

Mitä: Halloweenbileet 

Milloin: ke 28.10. 

Missä: 

Jo perinteisiksi muodostuneissa pippaloissa pukukilpailu on niin tiukka, että parina viime 

vuonna parhaan puvun palkinto on mennyt Verban ulkopuolelle. Tänä vuonna tuodaan poika 

kotiin! Bileet järjestetään yhteistyössä ainejärjestö Communican kanssa. 

 

 

Muista myös: Verban kuukautiset, leffa- ja peli-illat, liikuntavuoro… Lisää 

tapahtumia suunnitellaan syksyn mittaan, ja niistä tiedotetaan ensimmäiseksi 

sähköpostin välityksellä sekä Facebookissa. Liity siis verbapapa-sähköpostilistalle 

ja seuraa Verba ry:tä Facebookissa! Verba pidättää oikeudet muutoksiin 

aikatauluissa. 
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 Yliopiston ja oppiaineiden 
tapahtumat 

Verban tapahtumat Humanistisen Killan 
tapahtumat 

ma 
24.8. 

Yleisinfo klo 10–12 
@L3 

Verbainfo klo 14 @Hu 
Peli-ilta @Yliopisto 

 

ti 
25.8. 

OodiHops-koulutus klo 10–11 
@L3 

Yliopistosuunnistus klo 
Grilli-ilta klo 18 @Kalervontien 

grillikatos 

 

ke 
26.8. 

Koulutusrehtorin tervehdys klo 
12 @Saalastinsali 

  

to 
27.8. 

Oppiaineiden omat infot klo @ Fuksisauna klo 18 @Apinatalo  

pe 
28.8. 

Sivuaineinfo klo 10–12 @L5 Kaupunkikierros klo @Keskusta  

ma 
31.8. 

Yliopiston avajaiset klo 10.30–
12 @Rotuaari 

  

ti  
1.9. 

Opetus alkaa! 
Tieteen päivät @Yliopisto 

Haalari-info klo @  

ke 
2.9. 

  Humanistifuksi-ilta klo 
18 @Teekkaritalo 

pe 
4.9. 

Yliopiston 
yhteistyökumppaneiden info 
klo 8.30–10.30 @Saalastinsali 

  

ke 
9.9. 

Ainejärjestömarkkinat klo 10–14 
@Yliopisto 

Vulcanalia klo @Ouluhallin 
edusta 

  

ti 
15.9. 

  Fuksisuunnistus klo 
@Keskusta 

ke 
14.10 

  Fuksisitsit klo 
@Teekkaritalo 
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Akateemiset aakkoset, eli lähes kaikki mitä Sinun tulee tietää kieltenopiskelusta. 

 

Ainejärjestö 

Nimensä mukaisesti jonkun aineen 

opiskelijoiden muodostama järjestö, joka 

jollain tapaa ajaa jäseniensä etuja ja järjestää 

heille tapahtumia. 

 

Amanuenssi 

Opintojen ohjaaja ja järjestelijä, eräänlainen 

jokapaikanhöylä. 

 

Anglisti 

Englannin opiskelija. 

 

Auskultointi 

Opetusharjoittelu ja siihen liittyvät 

kasvatustieteen opinnot. Normaalilla 

aikataululla etenevälle ja opettajaksi 

halajavalle opiskelijalle nämä tulevat 

vastaan kolmannen vuoden keväällä ja 

neljännen vuoden syksynä. 

  

Bumerangi 

Essee, harjoitustyö tahi vastaava, joka 

palautuu opiskelijalle takaisin 

hyväksymättömänä. Yleensä liitteenä on 

punakynällä tehtyjä merkintöjä. 

 

Dekaani 

Tiedekunnan iso pomo. Allekirjoittaa 

opiskelijoiden tutkintopaperit ja jakaa 

tutkintotodistuksia publiikeissa. 

  

Dosentti 

Tiettyyn aiheeseen erikoistunut opettaja. 

Essee 

Kirjoitelma. Pituus vaihtelee muutamasta 

sadasta sanasta kymmeniin sivuihin. 

 

Ekskursio, excu 

Matka jonnekin, esimerkiksi toiselle 

paikkakunnalle, jossa luvassa on 

todennäköisesti alkoholin käyttöä. Myös 

yritysexcuja on olemassa. 

  

Fuksi 

Ensimmäisen vuoden opiskelija. 

 

Fuksisuunnistus 

Humanistisen Killan järjestämä tapahtuma, 

jossa fuksit kiertävät ympäri Oulun 

keskustaa suorittaen erilaisia tehtäviä. 

  

Germanisti 

Saksan opiskelija. 

 

G-päivät 

Vuosittainen kansallinen 

saksanopiskelijoiden tapahtuma. Kysy lisää 

germanisteilta! 

  

 

Haalarit 

Opiskelijoiden univormu. Verban haalarit 

ovat vihiriät. 
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Humus-kuppila 

Humanistisen Killan pyörittämä yliopiston 

paras kuppila. 

 

Ilmoittautuminen 

Kursseille ja lukuvuosille on parasta muistaa 

ilmoittautua ajoissa.  

 

Kandidaatti 

Alempi korkeakoulututkinto, jonka saa 

kasaan kolmessa vuodessa. Myös tutkinnon 

suorittanut henkilö. 

 

Kilta 

Isolla kirjoitettuna tarkoittaa 

humanistipiireissä Humanistista Kiltaa. 

Talon toisella puolella kilta voi tarkoittaa 

ainejärjestöä. 

  

Koskilinjat 

Oulun joukkoliikenteen liikennöitsijä. 

 

Kurssi 

Jotakin tiettyä asiaa käsittelevä 

opintokokonaisuus. Kurssi voi kestää 

muutamasta päivästä lukukauteen. Kurssin 

laajuus mitataan opintopisteissä. 

 

Kypsyysnäyte 

Kandidaatin ja gradun jälkeen tehtävä 

eräänlainen tentti, jossa osoitetaan, että 

osaat kirjoittaa suomea ja että teit 

tutkimuksen ihan itse. 

 

 

Känkky, känkkylä 

Oululainen termi pitsalle ja pitserialle. 

  

Lehtori 

Opettaja. 

 

Lisensiaatti 

Jatkotutkinnon suorittanut henkilö. 

 

Lipasto 

Yliopisto. 

 

LuTKa 

Luonnontieteitä opiskeleva henkilö. 

  

Maisteri 

Ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut 

henkilö. 

  

NMES 

National Meeting of English Students, eli 

kansalliset englanninopiskelijoiden päivät. 

Järjestetään Oulussa keväällä 2016! 

 

Noppa 

Noppa voi tarkoittaa kahta asiaa:  

1) Opintopiste 2) sähköinen järjestelmä 

Noppa. 

 

Nudisti, nordisti 

Ruotsin opiskelija. 

  

Opintopiste 

Näitä pitää kerätä, jotta opiskelut sujuvat ja 

Kela pysyy tyytyväisenä. 

 

OPM 

Oma pullo mukaan. Joskus myös OPPM, eli 

oma pullo ja pyyhe mukaan. 

  

Pallo 

Humanistisen tiedekunnan 

pääsisäänkäynnin edessä oleva suuri pallo. 

Kannattaa kokeilla kiipeämistä sen päälle! 

 

Patio 

Oululainen sana terassille. 
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Pegasus 

Yliopiston pääkirjasto, löytyy heti 

humanistisen tiedekunnan vierestä. 

 

Poikkitieteellinen, poikkitieteellisyys 

Eri tieteenalojen yhteistyö. 

 

Pro gradu 

Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyö ja 

mieletön stressin ja hikoilun aihe. 

 

Professori 

Yliopistovirassa tutkiva ja opettava 

tohtorishenkilö; monesti hän myös johtaa 

laitosta. 

 

Promootio 

Uusille tohtoreille muutaman vuoden välein 

järjestettävä vihkimistilaisuus. 

 

Pruju 

Läjä papereita; kopionippu; opettajan 

antama luentomoniste. 

 

PSOAS 

Pohjois-Suomen opiskelija-asuntösäätiö. 

Saatat asua tämän lafkan kämpässä. 

 

Publiikki 

Tuoreiden maisteritutkintojen 

julkistamistilaisuus. 

 

Seminaari 

Opiskelumuoto, jossa opiskelijat pitävät 

vuorokertoina esitelmiä. 

 

 

Snellmania 

Humanisteja lähinnä oleva ruokala. 

Torstaisin sieltä saa pitsaa.  

 

 

Teekkari 

Tekniikan alan opiskelija. Tunnistat heidät 

tupsulakeista, jotka kaukaa näyttävät 

epäilyttävän paljon ylioppilaslakilta. 

 

Tentti 

Koe. Tämä voi olla välikoe, loppukoe, 

kirjatentti, suullinen kuulustelu tai mikä muu 

tahansa. Yleisin kurssien suoritusmuoto. 

 

Tohtori 

Korkein yliopistotutkinto. 

 

Toripolliisi 

Patsas, joka sijaitsee Kauppatorilla. 

  

Tutor(i) 

Ohjaava opettaja tai opiskelija. 

  

Uitot 

Teekkarifuksien wappuperinne, jossa he 

laskevat liukumäkeä alas kylmään veteen. 

  

Verba 

Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Verba 

ry, eli Sinun ainejärjestösi. 

 

Verbapapa 

Verban sähköpostilista, eli elintärkeä 

tiedotuskanava. 

 

Väitöskirja, väikkäri 

Tohtorin lopputyö. 

  

 

 

Wappu 

Opiskelijavuoden kohokohta. Wappua 

juhlitaan pitkään ja hartaasti noin 

puolentoista viikon ajan huhtikuun lopulla. 
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Ylkkäri 

Oulun ylioppilaskunnan julkaiseman lehden 

entinen nimi (nykyisin Oulun ylioppilaslehti). 

Näitä löydät ympäri kampusta olevista 

lehtikojuista. 

 

 

YTHS 

Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö. Auttaa 

vaivaan kuin vaivaan. 

  

Ööpinen 

Arkkitehtikillan julkaisema wappulehti. 

  

  

  

Tässä osiossa esittelemme lyhyesti muutamat opiskelijoille tärkeät alueet. 

 

 

Alppila 

Natsit asu täällä. (No, really.) 

 

Franzénin puisto 

Oulun tuomiokirkon edessä oleva puisto. 

Humanistit lakittavat wappuisin Franzénin 

patsaan. 

 

Heinäpää 

Limingantullin ja keskustan välillä oleva 

asuinalue, PSOASn halvimmat yksiöt 

löytyvät täältä. 

 

Kaijonharju 

Hieman Linnanmaalta itäänpäin sijaitseva 

lähiö. Kukaan ei tiedä tarkalleen, missä 

Linnanmaan ja Kaijonharjun raja menee. 

 

Limingantulli 

Peltomarkettien prototyyppi. Prisma, 

McDonalds, Gigantti, Kärkkäinen, 

autoliikkeet – kaikkea löytyy.   

 

Linnanmaa 

Yliopisto sijaitsee täällä. 

Möntti 

Limingantullin Prisman edessä sijaitseva 

noitavainojen uhrien muistomerkki. 

  

Rajakylä 

Oulun ghetto, kolmisen kilometriä 

yliopistolta luoteeseen. 

 

Raksila 

Keskustan itäpuolella oleva alue. Sisältää 

suurehkon kauppakeskuksen, jonka pihalla 

ns. autoharrastajat kokoontuvat öisin. 

 

Rotuaari 

Oulun keskustan aukio ja kävelykatu. 

  

Syynimaa 

Linnanmaalta etelään oleva asuinalue. 

Tänne on helppo eksyä. 

 

Toppila 

Meri-Toppilassa on PSOASn asuntoja ja 

muutama kauppa. Myös mainiot frisbee-

radat! 
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Torinranta 

Oulussa on torikin! Se rajautuu 

luonnollisesti vesialueeseen, jota myös torin 

rannaksi kutsutaan. 

  

Tuira 

Länsi-Tuirasta löytyy Maailmanlopun Siwa ja 

Lidl, Itä-Tuirasta Tuiran uimaranta ja 

ghettoa. 

 

 

  

Tässä osiossa on listattu ehkäpä tärkeimmät opiskelijoiden suosimat Oulun 

menomestat. 

 

1bar 

Viihtyisä pystybaari keskustassa. 

 

45 Special 

Kolmeen kerrokseen rakennettu yökerho. 

Täällä järjestetään monia keikkoja ja myös 

opiskelijabileitä. 

 

Apinatalo 

Tellervontie 2:n pitkä ja punainen 

kerrostalo. Saanut nimensä rakennuksen 

vieressä, Kaijonharjun kirjaston edessä 

olevan patsaan mukaan. Bileet ovat yleensä 

ylimmästä kerroksesta löytyvässä 

kerhotilassa. 

  

Arkkaritalo 

Keskustassa sijaitseva arkkitehtien mesta. 

  

Caio 

Ravintola Caio on viihtyisä baari 

Kaijonharjun keskuksessa. 

 

Hevimesta 

Nimensä mukaisesti hieman raskaampaa 

musiikkia soittava yökerho keskustassa. 

 

Kaarle; Kaarlenholvi, Jumpru 

Yökerho ja baari keskustassa. Yksi 

suosituimmista paikoista opiskelijabileiden 

järjestämiseen. 

 

Kantis 

Taas yksi baari keskustassa. Täällä voi laulaa 

karaokea! 

 

Kuluma 

Heti 1barin vierestä löytyvä legendaarinen 

juottola. 

  

Kuutio 

Se hämyisämpi Kaijonharjun kapakoista. 

   

Teekkaritalo 

Kaijonharjun paras menomesta sijaitsee 

osoitteessa Kalervontie 7. 

  

Valhalla 

Toppilansaaressa sijaitseva Lääkisläisten 

menomesta. 
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Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat ovat erityisesti fuksivuoden aikana niitä 

tukipilareita, joiden puoleen tulee kääntyä kun ilmenee ongelmia. Tyhmiä 

kysymyksiä ei ole! 

 

Germaanisen filologian omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: 

 

Hallo! 

 

Die „omaopettajat“ der Germanischen Philologie sind Satu Selkälä, Sabine Grasz und Lothar 

Knobloch. Am Anfang des Semesters organisieren wir ein gemeinsames 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. Falls ihr schon vorher 

Fragen habt, könnt ihr uns gerne eine Email schreiben 

oder zu uns kommen! 

 

satu.selkala@oulu.fi 

sabine.grasz@oulu.fi 

lothar.knobloch@oulu.fi 

 

 

 
Jaakko Hänninen  

Moi! Olen Jaakko, 23-vuotias kolmannen vuoden germanisti. Sivuaineena opiskelen 

ranskaa. Opiskelujuttujen ohella tykkään olla satunnaisesti kassantätinä, katsoa 

telkkarista roskarealityjä ja aina silloin tällöin nauttia hyvän oluen tai ehkä jopa lasillisen 

punaviiniä. PRO-hommien lisäksi pyörin Verban hallituksessa toimihenkilönä ja 

germaanisen filologian oppiainetoimikunnassa opiskelijajäsenenä. 

 

Lotta Hietalahti  

Hei! Olen Lotta, 20-v. Kokkolasta kotoisin oleva saksanopiskelija ja toivottavasti 
tuleva kieltenopettaja. Englannin sivuaineopinnot olen jo aloittanut, ja luultavasti 

ruotsikin siintää jossain kaukana tulevaisuudessa. Oman fuksivuoteni muistan kuin 
eilisen, sillä aloitin vain vuotta teitä aiemmin. Ouluun muuttaminen oli äärettömän 

jännää, mutta äkkiä tästä opiskelijaelämästä sai kiinni, enkä enää pois vaihtaisi – 
Verbaa siis! Jos pitäisi valita rakkain vaatteeni, olisi vastaus epäilemättä haalarit. 

Lomittajanvihreä väri ei alkuun houkutellut, vaikka onhan se komea näky 
Teekaritalon yössä – varsinkin haalarimerkeillä kuorrutettuna. Toivottavasti tavataan 
ja tutustutaan! Kysyä saa mitä ikinä mieleen juolahtaa – tai sitten vain istua seuraan 

juttelemaan. 

 



Pohjoismaisen filologian omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: 

  

Aino Maaninka  

Moikka! Olen Maaningan Aino, kolmannen vuoden pohjoismaisen filologian 

opiskelija, eli tuttavallisemmin nordisti. Mikäli sinua kiinnostaa jokin muu kuin 

opelinja, voit tulla kyselemään minulta jeesiä! Opiskelen sivuaineenani 

taloustiedettä ja viestintää, ja pyrinkin näin ollen vaikuttamaan 

tulevaisuudessa yritysmaailman saralla. Vapaa-aikani saan kulumaan 

rinteessä ja salilla. Jos kaipaat tsempparia/vertaistukea, treenikaveria tai 

muuten vain juttuseuraa, tulehan kiskaisemaan piposta! 

 

Milka Porrassalmi  

Hej! Olen Milka Porrassalmi, kolmatta vuotta alotteleva ruotsin 

pääaineopiskelija. Sivuaineena luen informaatiotutkimusta ja sitä kautta 

toivon joskus työllistyväni kirjastoon, kenties ruotsinkieliselle 

Pohjanmaalle, mistä oon kotosinkin. Enpä tiiä elämästä paljo sen 

enempää ku tekään fuksipalleroiset, mutta aina voi kysyä, niin otetaan 

asioista selevää yhesä! 

 

 

Jari Saastamoinen 

Tere! Mie olen Jari. (Olen kotoisin Savosta ja sen vuoksi yritän parhaani mukaan 

olla käyttämättä muotoja ’’mää’’ tai ’’nää’’). Opiskelen kolmatta vuotta ruotsin -

ja saksanopettajaksi, mutta kulutan vapaa-aikaani harrastaen muiden vieraiden 

kielten opiskelua. Jos siis mielesi tekee harjoitella mm. viron, espanjan tai 

japanin kieltä, tartu rohkeasti hihasta kiinni. Olen muutenkin aika teatraalinen 

sielu, näytteleminen on mitä terapeuttisin harrastus. Tsemppiä kaikille uusille 

opiskelijoille, jaan mielelläni (enemmän tai vähemmän hyödyttömiä) neuvoja, 

joiden avulla Teistä tulee kielten ammattilaisia! 

 

 

Hej alla nya nordister! 

Det är vi som är tutorlärare 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! 

mvh, 

Riitta (riitta.kosunen[at]oulu.fi), 

Elisa (elisa.risto[at]oulu.fi),  

Jenni (jenni.tahkokorpi[at]oulu.fi)  

Kirsi (kirsi.lepisto[at]oulu.fi) saknas från bilden 
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Englantilaisen filologian omaopettajat ja pienryhmäohjaajat: 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Frida Bergman 

Helou vaan kaikille! Mää oon 21-v. ja toisen vuoden englannin 

opiskelija tuolla opettajalinjalla. Sivuaineena aloitan Japanin 

opinnot tässä syksyn aikana. Vapaa-ajalla käyn lähinnä töissä ja 

harrastan maskeerausta. Siinäpä se aika äkkiä kuluuki... PRO-

hommissa oon nyt ensimmäistä kertaa mukana ja aloin tähän 

koska on kiva päästä tutustumaan uusiin ihmisiin ja yhdessä on 

helpompi pohtia että mitenkäs tätä opiskelua vois sillee sujuvasti 

hoitaa eteenpäin! 

 

Tiina Eilittä 

Hei! Olen 20-vuotias ja opiskelen englantia toista vuotta. Muutin 

Ouluun reilu vuosi sitten, eli olen kotoisin Rovaniemeltä.  Vapaa-

ajallani tykkään laittaa ruokaa, katsella Netflixiä ja joogata. 

Tykkään myös eläimistä ja minulla onkin kissa, jonka kanssa tulee 

paljon leikittyä ja touhuttua. Yliopistolla minuun voi törmätä 

luentojen lisäksi kirjastossa ja käytävillä. Saa tulla moikkaamaan 

tai kysymään, jos jokin mietityttää! 
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Tapio Tikkanen 

Hei teille kaikille. Tämä kolmannen vuoden aloittava yksinäinen 

susi päätti ryömiä pois luolastaan ja opastaa uusia (ja vanhoja) 

kärpänpoikasia Oulun yliopistoon. Vapaa-aikani kulutan 

liiallisella pelaamisella, filosofisella ajattelulla, tahallisella 

viivyttelyllä ja taekwondolla. Minut löytää usein yliopiston 

Pegasus-kirjastosta ja Humus-kuppilasta päivittäin. Älä pelkää 

tulla häiritsemään sutta, sillä kyllä minä teitä autan vapaa-

aikananikin. 

 

Joshua Ward 

Hei. Olen kolmannen vuoden englannin opettajan opiskelija. 

Saavuin Ouluun  Amerikasta noin neljä vuotta sitten, ja olen 

selviytynyt täällä yliopistossa suomenkielentaidostani 

huolimatta. Jos koskaan tunnet vähän kulttuurishokkia uudessa 

ympäristössäsi, muistakaa että jos minä olen onnistunut 

sopeutumaan tähän, so can you! Opiskelen saksaa sivuaineena ja 

harrastan myös muita kieliä vapa-aikanani. Tykkään lukemisesta, 

scifistä, komediasta ja ruuasta. 

 

Meeri Salonurmi 

Moi! Olen jo neljännen vuoden englannin opiskelija, ja sivuaineina 

minulla on vähän kaikkea: pohjoismaista filologiaa, kauppatieteitä, 

matkailua, viestintää ja myös kasvatustieteitä.  Olen filologialinjalla, 

mutta haaveissa on suorittaa myös opettajaopinnot – jos sinulla on 

samanlaisia suunnitelmia, tule rohkeasti juttelemaan! Vapaa-ajallani 

tykkään viettää sitä todellista opiskelijaelämää, eli kokkailen halpaa 

ruokaa, käyn tapahtumissa ja olen myös mukana Verban 

hallitustoiminnassa. Jos on kysyttävää opinnoista, Verbasta, tai vaikka 

Kaijonharjun kaupoista, selvitetään hommat kuntoon yhdessä! 

 

Jenni Roivainen 

Moi! Olen Jenni, neljännen vuoden englannin opiskelija. Olen 

aineenopettaja-linjalla, joten tämä syksy kuluu aika tiiviisti Norssilla. 

Opiskelen englannin lisäksi myös ruotsia, ranskaa ja kauppatieteitä, 

ja lisäksi toimin Verban hallituksessa talousvastaavana. Nähdään 

opiskelijatapahtumissa! 
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Verban kiltahuone Verbaario sijaitsee luonnollisesti toisen kerroksen kielten 

käytävällä, huoneessa HU228. Ainejärjestömme kokoon nähden huone on kovin 

pieni, mutta ketään ei kuitenkaan käännytetä ovelta pois, sekaan vaan! 

Verbaariossa voit esimerkiksi hengailla muiden opiskelijoiden kanssa, pelata 

korttia, ottaa päiväunet sohvan nurkassa tai tarkistaa sähköpostin. Huoneessa on 

neljä tietokonetta, joten myös opiskelutehtävien tekeminen onnistuu – jos pystyt 

keskittymään jatkuvan puheensorinan keskellä. Verbaariosta löytyy myös 

hyllyllinen kirjallisuutta sanakirjoista klassikoihin, joita saa lainata. Lisäksi tiloista 

löytyy jääkaappi, mikro, vedenkeitin sekä kahvinkeitin. Muistathan kuitenkin 

siivota omat sotkusi ja pitää huoneen siistinä niin kaikilla on mukavaa! 

Kotitonttuna Verbaariossa häärii verbaariovastaava Juuso Luomajoki. 
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Lukkari (lukkari.oulu.fi)  

Opiskelijoiden lukujärjestystyökalu, jonne 

voi poimia kursseja erikseen hakemalla tai 

HOPSin kautta. Kurssien aikataulut 

päivittyvät Lukkariin Weboodin mukaan. 

HOX! Lukkariin voit laittaa myös omia vapaa-

ajan menojasi. 

 

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.  

HOX! Älä kuitenkaan turvaudu vain netin 

sanakirjoihin käännöskursseilla; opettajat ei 

tykkää. 

 

Noppa (noppa.oulu.fi)  

Työympäristö, jonne tiettyjen kurssien 

materiaalit ladataan elektronisessa 

muodossa ja opiskelijat voivat tarkastelle 

niitä ja esimerkiksi tulostaa ne itselleen 

halutessaan. Kursseille ei tarvitse 

ilmoittautua Nopassa erikseen, vaan ne 

löytyvät Weboodi-ilmoittautumisten 

perusteella. 

HOX! Vain opettajat voivat ladata materiaalia 

Noppaan. 

 

Optima (optima.oulu.fi)  

Työympäristö, 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 ilmoittautua 

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, 

esimerkiksi opettajien sähköpostiosoitteet 

ovat yleensä muotoa 

etunimi.sukunimi@oulu.fi. O365-

sähköpostista voi myös suoraan tulostaa 

yliopiston tulostuspalvelussa. 

HOX! O365-sähköpostia suositellaan 

käytettäväksi, sillä samalla saat käyttöösi 

Office-paketin sekä pilvipalvelun. 

 

 

WebOodi  (weboodi.oulu.fi)  

Opiskelijan ehkä tärkein netistä löytyvä 

työkalu. WebOodista voi tarkastella opinto-

oppaita ja omia suorituksia sekä HOPSia, 

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. 

 

Opiskelijan 

sähköiset 
työkalut 
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Juomalaulut ovat olennainen osa yliopistoelämään liittyviä tapahtumia. Tuttuja 

kappaleita on muokattu niin, että kaikki osaavat edelleen laulaa mukana, mutta 

sekaan on lisätty hieman jännitystä. Juomalauluja lauletaan etenkin sitseillä, joissa 

käymällä laulut oppiikin parhaiten. Jostakin on aloitettava, joten opettele tästä 

ensimmäinen juomalaulusi! 

Kaljaa 

§ Kauan 

san. Janne Kalinainen, osin Hannu Kröger 

 

Aina kun iltaisin mä opiskelen 

mun mieli tekee niin – kaljaa. 

Toisien kanssa milloin oleskelen 

mun mieli tekee niin – kaljaa. 

Siihen himoon auta eivät vissyt eikä limut, 

pienen lohdun voivat tuoda typsyt sekä pimut. 

Suostu mä en… 

Nyt tyytymään limppariin, kun kerran kumota voin paljon parempaakin: 

Kaljaa – saunassa kiskotaan, 

Kaljaa – juomasta nautitaan, 

Kaljaa – lisää me aina halutaan. 

 

Teekkaritalolle siis polkuni käy 

ja reppu kilisee – kaljaa. 

Sauna vaan kuumaksi ja 

kassista kohta otetaan – kaljaa. 

Mut miksi täytyy loppua nyt tämän ihanuuden, 

tahdon pullon paremman, ihan ihkauuden.  
Miksi on niin… 

Kas pullohan tyhjenee, kun sitä illan mittaan näin naukkailee: 

Kaljaa – lisää me tahdotaan, 

Kaljaa – tiskiltä noudetaan, 

Kaljaa – juoda me aina halutaan! 
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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! 

 

Slurps! 

 

Oih, todellakin! 

 

Emme ole biologeja! 

 

 

Baby, YEAAH! 

 

Verban uusin merkki ja 

taattu hittituote! 

 

 

Vanha merkki joka on 

poistumassa valikoimasta. 

Todellisen merkityksen 

ymmärtävät vain 

vanhemmat opiskelijat! 

 

 

 

God morgen! 

 

 

Jokaisen ruotsinopiskelijan 

tai ruotsinmielisen pakko-

hankkia-merkki! 

 

 

Naura, tai itke ja naura. 

Ja tietenkin..

Baby, YEAAH! 
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Oulun yliopiston ainejärjestöjen haalareiden värit 

Opi tunnistamaan bileissä haahuilevat haalarihemmot ja heidän 

pääaineensa!

 

Humanistinen tiedekunta 

Informaatiotutkimus/Index   

Kulttuuritutkimus/Kultu  

Historia/Tiima  

Logopedia/Communica  

Saamen kieli/Gieku  

Suomen kieli/Suma  

Vieraat kielet/Verba  

 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kasvatustiede/Motiva  

Luokanopettajakoulutus/ 
OLO 

 

Musiikkikasvatus/Mukava  

Varhaiskasvatus/Lastarit  

 

Luonnontieteellinen tiedekunta 

Biokemia/Histoni  

Biologia/Syntaksis  

Geologia/Nikoli  

Kemia/Valenssi  

Maantiede/Atlas  

Matematiikka ja 
fysiikka/Sigma 

  

Tietojenkäsittely/Blanko  

 

Lääketieteellinen tiedekunta 

 

 

 

Teknillinen tiedekunta 

Arkkitehtuuri/Arkkitehti-
kilta 

 

Konetekniikka/Koneinsi-
nöörikilta 

 

Prosessitekniikka/Prosessi-
kilta 

 

Sähkötekniikka/Sähköinsi-
nöörikilta SIK 

 

Tietotekniikka/OTiT  

Tuotantotalous/Optiem  

Ympäristötekniikka/Ympä-
ristörakentajakilta 

   

 

Hammaslääketiede/Oulun 
hammaslääketieteen kilta 

 

Hoitotiede, 
terveyshallintotiede, 
kliininen laboratoriotiede, 
radiografia/Terveystieteiden 
kilta ry 

 

Lääketiede/Oulun 
Lääkietieteellinen Kilta  OLK 

 

Lääkietieteen 
tekniikka/OLTO 
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