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				Pääkirjoitus
Syksy on jo pitkällä, ja takana on kylmä
ja märkä kesä sekä tietenkin alkusyksyn
fuksiriennot. Verba on saanut riveihinsä hyvän lisän innokkaita ja aktiivisia
fukseja, ja vanhat opiskelijat saavat
valmistua hyvillä mielin. (Siis oikeasti,
nyt vähän vauhtia siihen hommaan.)
Uudet vihreät vahvistukset ovat jo
osoittaneet kyvykkyytensä voittamalla
Humanistisen Killan järjestämän fuksisuunnistuksen ja tuomalla Pojan kotiin
eli Verbaarioon. Kyseessä vaikuttaisi
olevan aika loistava vuosikerta, joka
paranee vanhetessaan! Oman fuksisyksynsä epätietoisiin tunnelmiin voi palata selailemalla alkusyksystä ilmestynyttä Fuksiopasta tai lukemalla tämän
Reeman katsauksen fuksitapahtumiin.
Syksyn pimeyden keskeltä löytyy kuitenkin muutamia valopilkkuja, kuten suuri vaalipäivä keskiviikkona 4.11. Silloin
yliopistolla tapahtuu, sillä opiskelijat
pääsevät vaikuttamaan sekä edustajisto- että tiedekuntahallitusvaaleissa
äänestämällä. Lisää vaaleista voit lukea
tästä lehdestä, ja samalla ottaa selvää
ketkä Verban jäsenet ovat ehdolla.
Jos jäi harmittamaan, ettet lähtenyt
ehdolle syksyn vaaleihin, kannattaa järjestötoimintaan tutustuminen aloittaa
omasta ainejärjestöstä. Tapahtumiin
osallistumisen lisäksi nyt on oiva aika
lähteä mukaan hallitustoimintaan. Verban uusi hallitus valitaan pikkujouluja
edeltävässä syyskokouksessa tiistaina 24.11 ja ainejärjestötoiminnasta voi
tulla kyselemään kähmintäsaunassa.
Nimensä mukaisesti siellä toki sauno-

taan, mutta kähmintä tapahtuu uusien
potentiaalisten hallituksen jäsenien tavoittelemisen muodossa. Vaikka vielä
kiinnostus ainejärjestötoimintakohtaa
kohtaan ei olisikaan valtava, kannattaa ehdottomasti tulla paikalle, sillä
ties vaikka löytäisit juuri omia kiinnostuksen kohteitasi vastaavan pestin!
Ja sanoiko joku pikkujoulut? Kyllä, nimittäin tänä vuonna Verba juhlii isosti ja valtaa koko Teekkaritalon! Lisäksi on mainitsemisen arvoista, että päivävalinta ei
olisi voinut olla parempi. Pääsemme rikkomaan arjen rutiineja ja juhlimaan tiistaina, joka on aika villi valinta perinteisten keskiviikkojen ja torstaiden rinnalla.
Erityisesti Reeman päätoimittajat ovat
ilahtuneita pikkujoulujen ajankohdasta, sillä samaisena päivänä täytämme
vuosia! Mikäs sen mukavampaa, kuin
juhlia koko Verban kanssa vain meille
varatulla Teekkaritalolla. Näitä hallitustoiminnan luontaisetuja, you know.
Tästä Reemasta on kiittäminen ennen
kaikkea mukana olleita kirjoittajia, joiden
ansiosta se paljon toivottu Verban jäsenten kädenjälki pääsee näkyviin. Tämän
vuoden puolella päästään lukemaan vielä yksi Reema jouluisissa tunnelmissa.
Ennen glögin ja piparien aikakautta saa
kuitenkin vielä fiilistellä syksyä, kynttilöitä, villasukkia ja kumisaappaita. Kivaa
loppusyksyä vihreälle haalarikansalle!

Meeri & Laura
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Fuksisyksy 2015
Uusia vieraiden kielten opiskelijoita aloitti Oulun yliopistossa noin 80. Viime vuosista poiketen vain englantilaisen filologian opiskelijat on jaoteltu suoraan filologialinjalle sekä aineenopettajalinjalle, kun taas ruotsin ja saksan opiskelijat ovat kaikki filologialinjalla ja voivat myöhemmin hakea opettajalinjalle. Uusia fukseja ovat olleet
luotsaamassa pienryhmäohjaajat, joita on tänä vuonna kaksi saksalta, kolme ruotsilta ja kuusi englannin puolelta. Pienryhmäohjaajien esittelyt voi käydä lukemassa
Fuksioppaasta, joka löytyy Verban nettisivuilta.

Jo ensimmäisenä päivänä Verba esitteli omaa toimintaansa sekä Verba-infossa että
konkreettisesti peli-illassa, joka olikin oikeasti peli-iltapäivä. Pahaa aavistamattomat
fuksit houkuteltiin mukaan Raivo-omenaan ja hurjimmat lähtivät heti ensimmäisenä iltana jatkoille Caioon. Fuksiviikolla Verba piti omistaan huolta järjestämällä
myös muita perinteisiä ryhmäytymistapahtumia, kuten yliopistosuunnistus, grilli-ilta, saunailta sekä kaupunkikierros. Vaikka lukuvuoden ensimmäinen viikko oli rankka myös vanhemmille opiskelijoille, selvisivät uudet kokelaat varsin mallikkaasti.

Myös Humanistinen Kilta tuli nopeasti tutuksi fukseille, kun ensimmäiset Talo-bileet osuivat Humanistifuksi-illalle, missä Verban edustus oli jälleen vahvana paikal4

la. Killan järjestämässä Fuksisuunnistuksessa uudet opiskelijamme ylittivät kaikki
odotukset voittamalla koko kilpailun! Upea kiertopalkinto pääsi jälleen koristamaan
Verbaariota ja koko Verba voi olla ylpeä uusista jäsenistään. Humanistifuksisitseillä
fuksit pääsivät tutustumaan sitsikulttuuriin Verban oman Heikki Saastamoisen johdolla, sillä tapahtumawastaavamme on myös Humanistisen Killan hallituksen jäsen ja toimi sitseillä seremoniamestarina.
On hienoa nähdä, miten uudet opiskelijat ovat päässeet mukaan yliopistoelämään sekä tapahtumien kautta että opiskelujen puolella. Erityisen ilahduttavaa on
fuksien aktiivinen osallistuminen Verban toimintaan
ja tapahtumiin. Pienryhmäohjaajat haastattelivat yhtä
kunkin alan fuksia Reemaa varten, joten annetaan fuksien itse kertoa miten heillä
menee!

Wadap fuksit?
Elli Lassila, pohjoismainen filologia
Ida Jantunen, germaaninen filologia
Antti Peltokorpi, englantilainen filologia

Miten yliopistoelämä on lähtenyt käyntiin?
Elli: Yliopistoelämä lähti käyntiin hyvin.
Ida: Hyvä fiilis on päällimmäisenä, vaikka vähän stressaakin.
Antti: Opiskelu on lähtenyt liikkeelle ihan hyvin kaiken kaikkiaan. Pari ensimmäistä viikkoa olivat kyllä kaikin puolin mukavia. Samaan aikaan tuntuu ihan mukavalta
päästä kiinni rutiiniin, kun talo ja sen tavat alkavat pikkuhiljaa tulla tutuiksi. Luennoillakin on ollut toistaiseksi ihan kivaa, vaikka akateeminen vapaus on alkanut maistua
parin kurssin kohdalla vähän liikaa.
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Millaisin odotuksin tulit yliopistolle ja miten nämä odotukset ovat toteutuneet?
Elli: Tää täytti kaikki odotukseni, ja enemmän!
Ida: Odotin, että olisin enemmän opiskelijabileissä, mutta se puoli on jäänyt kiireiden takia pois.
Antti: En oikeastaan tiennyt mitä odottaa. Isoin asia varmaankin oli vain se, että
englantilainen filologia oli itselle selkeä ykkösvaihtoehto haettavista opintopaikoista, ja sen takia kerkesinkin odottaa tuloksia ja alkavia opintoja melko pitkään. Sen verran pitkään viihdyin lukion penkillä, että
on ihan mukavaa päästä opiskelemaan yhtä itselle
mieluisaa ainetta, verrattuna lukion yleissivistävään
sekametelisoppaan. Siltä osin on ollut hieman yllättävää huomata, miten paljon näin ensi alkuun on kaikille humanistisen tiedekunnan opiskelijoille yhteisiä
Ida Jantunen, saksan fukkursseja.
si

Mikä yliopistolla on yllättänyt positiivisest? Entä negatiivisesti?
Elli: Positiivista kivat opettajat, negatiivista fyysinen uuvuttavuus.
Ida: Opettajat on kivempia kuin odotin! Jo alussa on paljon tehtäviä ja palautuksia,
ja vieläpä vaikeista aiheista.
Antti: Olen ollut positiivisesti yllättynyt siitä, kuinka hyvin Verban touhuihin on päässyt mukaan. Oli se sitten eri tapahtumissa tai ihan vain Verbaariossa istuskellessa,
tuntuu että vanhemmat ja kokeneemmat opiskelijat ovat nopeasti napanneet kiinni ja ottaneet mukaan porukkaan. Oikeastaan ainoa negatiivinen yllätys liittyy varmaankin itse opetuksen alkamiseen. Joillain kursseilla on tuntunut, että pitäisi jo
aika paljon osata etukäteen. Esimerkiksi akateemista esseekirjoitusta ja lähteiden
merkitsemistä ei ole itsellä tullut harjoiteltua melko pitkään aikaan. Nyt kuitenkin
tuntuu että asioiden pitäisi olla jo hallussa, vaikkei niitä sen kummemmin ole käyty
läpi. Yksi asia mikä yllätti myös hieman, on se miten vähän sitä omaa pääainetta
loppujen lopuksi opiskellaankaan.
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Mikä on tuntunut kivoimmalta kurssilta?
Elli: Kivoin kurssi on yleinen kielitiede, koska Santeri on paras Smiley heart
Ida: Phonetik des Deutschen.
Antti: Kivoin kurssi on varmaankin ollut Introduction
to Literature in English. Luennoista on jäänyt tosi
positiivinen mielikuva, ja tuntuu melkein, että aika
loppuu luennoilla kesken. Ericin jorinoita kirjallisuudesta ja luettavista novelleista on ollut todella kiva
kuunnella.
Antti Peltokorpi, englannin
Oletko käynyt fuksitapahtumissa? Mikä oli paras
fuksi
fuksitapahtuma?
Elli: Paras fuksitapahtuma oli ne ekat teekkaritalon bileet, ja kuutiokautiset oli kans
kiva juttu.
Ida: Jonkin verran, mitä nyt kiireiltäni olen ehtinyt. Vulcanalia on ollut tähän asti
paras.
Antti: Yleisesti ottaen olen ollut aina sellainen ihminen, joka ei mene mukaan mihinkään ja istuu hiljaa takapenkillä. Nyt olen sitten yrittänyt aktiivisesti käydä kaikissa fuksitapahtumissa ja muissakin riennoissa mukana. Eniten varmaan tykkäsin
humanistifuksi-illasta, ihan vaan koska tuli vietettyä aikaa mukavassa porukassa ja
tutustuttua uusiin ihmisiin.
Oletko tutustunut muihin Verban fukseihin tai yli oppiainerajojen?
Elli: Joo, mun naapurissa asuu yks toinen verbalainen fuksi, ja kuljeskelen lipastolla
myös sumalaisten fuksien porukassa.
Ida: Pintapuolisesti, mutta en vielä kovin syvällisesti.
Antti: Lähinnä tuntuu, että fukseihin on tutustunut pienryhmän sisällä, muihin pienryhmäläisiin ja muita kieliä opiskeleviin melko ymmärrettävästi vähän vähemmän.
Fuksitapahtumissa ja muissa meiningeissä on tuntunut, että tutustuu paremmin
vanhempiin opiskelijoihin ja hallituslaisiin. Jonkun verran tutustuin muiden ainejärjestöjen jäseniin Blankon fuksisaunassa, kun kävin siellä ihmettelemässä menoa.
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		 Fuksit nakuilivat 		
keskustassa – katso kuvat!
Uusille opiskelijoille järjestetään kauhean paljon kaikenlaista ohjelmaa turhanpäiväisistä kissanristiäisistä suurempiin tapahtumiin. Yksi suurimmista, parhaimmista ja taatusti mieleenpainuvimmista häppeningeistä on Humanistisen
Killan järjestämä vuosittainen fuksisuunnistus. Tälläkin kertaa kaikkien humanististen ainejärjestöjen fuksit kerääntyivät alkuillasta Toripoliisille ja valmistautuivat jännittävään kokemukseen. Reeman erikoistoimittaja seurasi yhtä
Verban lukuisista joukkueista ja haisteli suunnistuksen ilmapiiriä.
Syksyinen ilta oli lämmin ja aurinko paistoi mukavasti, kun Killan puheenjohtaja
lähetti toistasataa humanistifuksia liikkeelle. Pienen arpomisen jälkeen Elämäm korkiä kouluksi itseään kutsunut
joukkue päätti suunnata kohti Kiikeliä
ja siellä olleita lukuisia rasteja. Ensimmäisenä vastaan tuli Suman rasti, jossa
yhden joukkueen jäsenen tuli neuvoa
muita järjestelemään tavaroita ennaltamäärätyllä tavalla. Ongelmana rastilla
oli vain, että neuvomassa ollut jäsen ei
saanut puhua. ”Kyllä tämä tästä,” kommentoi Laura Kela kovasta huitomisesta
huolimatta hieman kankeaksi jäänyttä
suoritusta. Pisteitä ropisi kuitenkin mukavasti.
Seuraavilla rasteilla tehtävät vaihtelivat
ilahduttavasti: fuksit pääsivät kääntämään musiikkikappaleita englannista
suomeen, heittäytymään shamaanisiin
menoihin, esiintymään musiikkivideolla
sekä pelaamaan Aliasta käsimerkein. Kiikelistä poistuttaessa takana oli jo varsin
hienoja suorituksia. ”On mennyt ihan
8

kivasti,” kertoi Anu Vehkomäki. ”Luulin, että tämä olisi paljon vaikeampaa.”
Rasteilta heruikin varsin hyvin pisteitä,
joita jaettiin varsin vaihtelevin kaavoin:
Kultun rastilla joukkueen pistesaldoon

Rastit vaativat tiukkaa keskittymistä.
pystyi lisäämään pisteitä suorittamalla
ylimääräisen tehtävän (mutta tehtävän
epäonnistuessa pisteet vähenisivät),
kun taas Suman toisella rastilla pisteitä
jaettiin tiukkojen paperille kirjattujen
ohjeiden mukaan.
Suunnistuksessa esiintyi myös käytännön ongelmia: vessahätä nimittäin uhkasi joukkueen jäseniä. ”Olen liian fan-

cy käymään puskassa,” eräs joukkueen
jäsen kertoi, vaikka joukkueen teema
ei ehkä sitä paljastanutkaan. Toinen
käytännön ongelma oli kartturiksi ajautuneen Sara Junttilan kyseenalainen
kartanlukutaito, mutta illasta selvittiin
ilman suurempia eksymisiä.

Verba, Verba, Verba…

– varsinkin nordistien odotettiin pärjäävän hyvin.
Kun viimeinenkin elämäm koululainen
sai osuman pallosta, oli aika siirtyä seuraavalle rastille, jossa yllättäen oli myös
vuorossa riisumista. Perinteisellä munansiirtorastilla oli toistakymmentä haalariasuista opiskelijaa joko yleisönä tai
rastivahtina.

Rastilta tavattu Jussi Paakkonen oli nosIllan viidennellä rastilla rastivahdeilla talgisella päällä muistellessaan omaa
oli vihdoinkin päällään vihreät haalarit fuksivuottaan, ja kehui mahtavia suun– oli aika suoriutua vanhempien verbanistusmuistoja.
laisten syynäävien
Perinteisen rastin
silmien alla. Rastille
luonne
kuitenkin
oli kuitenkin jonoa,
hieman
arvelutti:
joten joukkue päätti
”En tiedä, onko
pitää pienen evästämä rasti hieman
tauon Radisson Blu
seksistinen; kyllä–hotellin
takana.
hän sekä miehillä
Lahjuksiksi tarkoiteettä naisilla voi olla
tuista juustohampukovat paineet riiShamaaninen esitys Kultun rastilla.
rilaisista riitti myös
suuntua. Naiset saatjoukkueelle itselleentavat tosin olla vähemmän humalassa
kin syötävää. Mahat täynnä oli sitten kuin miehet, eivätkä kehtaa riisua.”
hyvä pelata polttopalloa. Pelialueen
koko määräytyi riisuttujen vaatteiden Paakkonen painotti suunnistuksen akaperusteella, ja joukkue sai levitettyä suh- teemista vapautta: ”Ketään ei kuitenteellisen ison ringin itselleen. Fuksien kaan todellakaan pakoteta mihinkään.
väistellessä palloa yleisönä rastilla olleet Esimerkiksi yksi joukkue kääntyi pois,
vanhemmat ruotsinopiskelijat mietti- kun kuulivat mitä tällä rastilla täytyy tehvät, mitä kasvissyöjille oikein voisi tar- dä.” Samoilla linjoilla oli myös englantijota lahjuksena. ”Viinaa ja porkkanaa,” laisen filologian pienryhmäohjaajanakin
kuului Aino Maaningan vastaus hetken toimiva Meeri Salonurmi: ”Mun mielestä
pohdiskelun jälkeen. Myös verbalaisten on hyvä, että uskaltaa, mutta on yhtä lailvoittomahdollisuuksiin uskottiin kovasti la hienoa, että uskaltaa jäädä pois. Sitä
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varsinkin pitää arvostaa. Kokonaisuutenahan tämä on huippuryhmäyttävä
kokemus, ja on kiva nähdä uudet fuksit
innoissaan.” Myös Kari-Pekka Kallungilla
oli tarjota ajatuksia rastista: ”Varsinkin
jos katsoo, minkälaisia setämiehiä tässä
on rastinpitäjinä, niin miettisin kyllä kahdesti riisumista. Poisjääminen ei missään
nimessä haittaa: tällainen tehtävä voi
olla oman mukavuusalueen ulkopuolella.”
Rastivahtien mielestä joukkueen suoritus oli oikein hyvä, ja lahjuksetkin kelpasivat. Varsinkin Ville Javanainen kehui
hampurilaisten olevan täyden kympin
arvoisia. Aiemmalla Suman rastilla painotettiin myös itse lahjusten antamista:
ne pitää esittää sopivalla tyylillä, eikä
vain lätkäistä käteen. Joukkue käyttikin
pelisilmää lahjusten antoon oikein hyvin – illan alkuvaiheessa Communican
tytöille tarjottiin minttukaakaota ja suklaata, koska vahdeilla ei ollut vielä nälkä.
Jos fuksien niin myös rastivahtien täytyy kuitenkin olla tarkkana suunnistuksen aikana: Verban kolmannelle rastille
kertyi paikoin paljon jonoa, ja rastilta
jouduttiin käännyttämään pois muutama joukkue – niiden joukossa olisi ollut
muun muassa pizzaa kantaneita fukseja.
Rastin pitäjät katsoivatkin kaipaavin katsein pizzalaatikon perään, sillä muuten
lahjukset olivat olleet kovin nestemäisiä,
kuten viinaa, vodkaa sekä jallupunkkua.
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Kiltaa ja käärmettä
Pimeyden laskeutuessa oli aika suunnata Franzénin puistoon. Yksikään joukkueen jäsenistä ei tiennyt, kuka tämä herra Franzén oli. Onneksi puheenjohtaja
Aleksi Nikula tiesi: ”Franzénin puistolla
on suuri merkitys Humanistiselle Killalle.
Franzén itsessäänhän oli suurmies ja oululainen humanisti, joka ajoi suomalaista kulttuuria todella paljon eteenpäin.”
Nikula käänsi katseita myös tulevaan

Killan rastilta oli tarjolla paljon pisteitä.
kevääseen. ”Joka wappuhan Franzénin
patsas lakitetaan. Fukseille tämä saattaa
tulla hieman yllättävänä mutta taatusti
mukavana perinteenä. Voisi jopa sanoa,
että lakitus on humanisteille lakin päähänlaittolupa.”
Killan rastilla vuosikaudet ollut tehtävä
(joka tunnettiin mm. Humahäkin verkkona) oli toimittajan kauhuksi vaihtunut
muotinäytökseen, jossa käytettiin jätesäkkiä, kermavaahtoa ja kurkkua. ”Killan
tulee uudistua,” kertoi Nikula lyhyesti
perusteluna perinteistä luopumiselle.

”Rastilla on ollut hyviä ja mielikuvituksellisia suorituksia. Kiltahan jakaa paljon
pisteitä mielivaltaisesti, joten olemme
yrittäneet pitää ilmapiirin tuomitsevana
mutta reiluna. Meidän rastimmehan on
yksinkertaisesti parempi kuin muut rastit.” Muuten Killan rastilla oli hyvinkin
entisenlainen meno: Loiron kiinninappaamisesta ja täyden nimen tietämisestä ropsahti lisää pisteitä. Joukkue
lähtikin juosten yllättävän nopeasti liikkuneen luikertelijan perään jättäen toimittajan hetkeksi yksin.”Iltahan on mennyt hyvin,” Loiro kommentoi joukkueen
palattua rastille. ”Olen maistellut paljon
jaloviinaa ja saanut hikeäkin pintaan.
Monet ovat tienneet nimenikin, mutta
nolosta googlettamisesta on rankaistu.
Olen lisäksi päässyt moneen yhteiskuvaan.”
Kellon lähestyessä kovasti yhdeksää ja
suunnistuksen loppua joukkue kurvasi
vielä Killan rastin vieressä olleelle giekulaisten ylläpitämälle pisteelle. Myös tällä
rastilla oltiin vakuuttuneita omien parhaudesta. ”Ilman Giekua ei ole mitään.
Olemme pieni mutta pippurinen ainejärjestö, ja meillä on hyvin tärkeä rooli,”
rastivahdit kertoivat. Myös erinomaista
säätä kiiteltiin, ja omien fuksien voittomahdollisuuksiin luotettiin. Minkäänlaista vetämistä kotiinpäin ei kuitenkaan
selkeästi tapahtunut ainakaan pisteytyksessä: joukkue sai rastilta täydet pisteet.
Sitten olikin jo aika rientää kohti maalia.

takaisin viimeiseltä rastilta. ”Mukavaa
oli! Käytiin aika vähillä rasteilla, mutta
meillä oli hyvä fiilis. Asenteestahan tämä
oli kiinni. Ja rastien tehtävät olivat kivoja: polttopalloa lukuunottamatta kaikki
olivat jollain tavalla uusia kokemuksia.
Ehkä olisi pitänyt etkoilla, jotta heti olisi ollut hyvä meno päällä. Nyt ujostutti
kovasti aluksi,” tytöt pohtivat illan tapahtumia. Etkoja kaipaili myös toinen
suunnistuksen jälkeen tavoittamani
joukkue: ”Oli tarkoitus järjestää etkot,
mutta joukkue saapui paikalle liian myöhään! Nythän meillä on helevetin hyvät
fiilikset, mutta alussa olimme liian selvinpäin.”
Tiukan kolmetuntisen jälkeen kaikki
joukkueet saapuivat onnellisesti Toripoliisille, jossa uudet ihanat verbalaiset
vannoivat vielä fuksivalan puheenjohtajan perässä. Kaikki odottivat kuitenkin
kiivaasti jo jatkoja, joissa tulokset tultaisiin julkistamaan. Ja miten suunnistuksessa sitten kävikään? Noh, kuten kaikki
jatkoilla olleet varmaan muistavat (tai
eivät muista), niin eräs Verban toinen
joukkuehan eli Black winter of satan sen
voitti. Ei muuta kuin onnea voittajille ja
suurkiitos kaikille osallistuneille – nähdäänpä taas piakkoin seuraavan fuksiriennon merkeissä.
Teksti ja kuvat: Kalle Parviainen

Johanna ja Laura suuntasivat innoissaan
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L i i ku n t a t u u t o r o i n n i l l a
potkua opintoihin!
Kaipaatko lisää energiaa ja vireyttä päiviisi? Haluaisitko, että liikunta
olisi osana arkeasi?
Nyt se onnistuu helposti – liikuntatuutoroinnin avulla! Liikuntatuutorointi on vertaistukitoimintaa, jonka tarkoituksena on kannustaa ja innostaa opiskelijoita liikkumaan
ja kokeilemaan uusia lajeja. Meidän liikuntatuutoreiden tehtävänä on järjestää matalakynnyksistä liikuntaa teille kaikille liikunnasta kiinnostuneille ja kannustaa aktiiviseen elämäntapaan. Jokainen tuutoroitava saa oman henkilökohtaisen liikuntatuutorin, joka opastaa ja kannustaa tuutoroitaviaan liikkeelle erilaisten lajikokeilujen
kautta.
Tuutorointia järjestetään noin kerran kuukaudessa, tai ryhmän toiveiden mukaan
useamminkin. Sinun ei tarvitse olla huippukunnossa osallistuaksesi, tärkeintä on,
että olet innokkaasti mukana! Jos et siis vielä ole löytänyt itsellesi mieluista liikuntaharrastusta, tai et oikein tiedä, mistä sopivia liikuntapaikkoja ja -mahdollisuuksia
löytyy, on liikuntatuutorointi oikea tapa aloittaa aktiivisempi elämäntyyli. Tuutoroitavaksi lähteminen avaa myös hyvät mahdollisuudet verkostoitumiseen ja uusien
kaverisuhteiden luomiseen!
Lähde siis mukaan aktiiviseen joukkoomme! Lisätietoa saat minulta kasvotusten tai
sähköpostitse (aino.maaninka@student.oulu.fi). Tuutoroitavaksi voit ilmoittautua
OYY:n nettisivujen kautta.
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Älä ole pöllö - äänestä!
Marraskuun ensimmäisellä viikolla pärähtää, kun samaan aikaan järjestetään yliopistolla kahdet vaalit: ylioppilaskunta saa uuden edustajiston ja tiedekuntien hallitukset uudet opiskelijaedustajat. Tässä
jutussa kerromme, mistä ihmeestä on oikein kyse.
Koonnut: Kalle Parviainen

Edustajistovaalit
Edustajisto on Oulun yliopiston ylioppilaskunnan korkein päättävä toimielin. Sen
toimintaa ja asemaa voi verrata Suomen hallintoon: kansa valitsee eduskunnan ja
eduskunta valitsee hallituksen; meillä opiskelijat valitsevat edustajiston ja edustajisto valitsee hallituksen. Edustajisto päättää muun muassa jäsenmaksun suuruudesta, ylioppilaskunnan suurista linjoista ja erilaisista talousasioista, sekä tosiaankin
valitsee hallituksen ylioppilaskunnalle.
Edustajistossa on yhteensä 37 jäsentä (ja heidän varajäsenensä), ja sen toimikausi on kaksi vuotta. Humanistit ja kasvatustieteilijät
muodostavat edustajistossa oman ryhmänsä, johon
kuuluu nykyisellä toimikaudella peräti yhdeksän
edustajaa. Muita ryhmiä ovat esimerkiksi tekniikan ja
talouden opiskelijoiden muodostama ryhmä.
Tänä vuonna vaalit ovat ensimmäistä kertaa sähköiset, eli voit äänestää vaikka kotoa tai vaihdosta käsin.
Muuten vaalit noudattavat suhteellista vaalitapaa.
Kuka näissä kekkereissä saa sitten äänestää? Kaikki
Oulun yliopiston ylioppilaskunnan jäsenet, eli mikäli olet maksanut jäsenmaksusi,
niin ei muuta kuin suuntaamaan vaaliuurnille.
Mihin huolella lappuun rustaamasi numero sitten käytännössä vaikuttaa? Ylioppilaskunta on viime vuosina vaikuttanut esimerkiksi suurta kohua aiheuttaneissa tilauudistuksissa (Tellukseen saatiin tiloja opiskelijoille eikä yrityksille, teekkareiden
kiltahuoneet pysyvät katakombeissa) ja päättänyt Ylioppilaslehden uudistamisesta.
Tuoreimpana esimerkkinä Oulua ollaan viemässä vahvasti valtakunnankartalle, kun
humanistien omaa Siiri Nousiaista ollaan ajamassa Suomen Ylioppilaskuntien Liiton
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eli SYL:n johtoon.
Edustajisto kokoustaa noin kymmenisen kertaa vuodessa. Uudet edaattorit pääsevät hommiin heti marraskuun puolivälissä, kun heidän kaksivuotinen toimikautensa
alkaa.

Hallintovaalit
Tiedekuntahallitus on tiedekuntamme korkein päättävä elin. Se päättää muun
muassa tiedekunnan raha-asioista, suurista linjoista, ja ohjaa tiedekunnan toimintaa.
Käytännössä tiedekuntahallitus
hyväksyy esimerkiksi henkilökunnan palkkaamisesta sekä seuraa
ja ohjaa tiedekunnan asioiden
tiedottamista niin henkilöstölle kuin opiskelijoillekin. Esimerkiksi englantilaisen ja
pohjoismaisen filologian viimeisimmät uusien opettajien ja lehtoreiden palkkaamiset ovat tiedekuntahallituksen linjausten mukaisia.
Tiedekuntahallitukseen valitaan yhteensä neljä opiskelijaedustajaa: kaksi varsinaista
jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Jäsenten toimikausi on kaksi vuotta.
Näissä vaaleissa äänioikeus on jokaisella läsnä olevaksi ilmoittautuneella ylioppilaskunnan jäsenellä. Lisäksi toisin kuin edustajistovaaleissa, näissä vaaleissa opiskelijalla on äänioikeus vain siinä tiedekunnassa, jossa hänellä on ensisijainen opinto-oikeus – mikäli opiskelet siis germaanista, pohjoismaista tai englantilaista filologiaa,
et voi äänestää teekkarikaveriasi talon toisella puolella.
Äänestä näissä vaaleissa, mikäli oman oppiaineen tulevaisuus kiinnostaa edes hitusen!

Sähköinen ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 28.10.2015 klo 9.00, ja se
päättyy varsinaisena vaalipäivänä eli keskiviikkona 4.11.2015 klo 15.00. Vaalipäivänä 4.11. voit äänestää myös kirjekuoriäänestyksenä Linnanmaan kampuksen keskusaulassa klo 9.00–16.00.

Verban ehdokkaat edustajistovaaleissa: Aino Maaninka, Kalle Parviainen, Heikki Saastamoinen, Ville Siikaluoma, Kaisa Tervahauta
Verban ehdokkaat hallintovaaleissa: Aino Maaninka, Kalle Parviainen
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Käännöskukkasia
Koonnut: Aino Puhakka

Tv-sarjojen ja elokuvien tekstityksiin livahtaa silloin tällöin huvittavia
käännösvirheitä. Tässä muutamia englanninkielisistä julkaisuista bongattuja mokia.
Touched by an Angel (Enkelin kosketus):
”Your place should be marked with a
plaque or something.”
”Paikkasi pitäisi merkitä vaikka rutolla.”
Star Trek:
”Captain, we are off course!”
”Kapteeni, tietenkin olemme!”

The X-Files (Salaiset kansiot):
”The club scene used to be so simple.”
”Klubikohtaus oli niin yksinkertainen.”
Blue Bloods:
Rikostutkija pyytää viemään kuulusteltavan pois huoneesta:
”Take him out.”
”Tapa hänet.”
Ace Ventura - When Nature Calls:
”I heard them talking of c-section.”
”Kuulin heidän puhuvan C-osastosta.”
Batman Forever:
”May I persuade you to take a sandwich with you?”
”I’ll get drive-through.”
”Ottaisitteko voileivän mukaan?”
”Menen suoraan läpi.”

Frasier:
”Maybe you should get a life.”
”Elinkautinen tekisi Teille hyvää.”

Charlie and the Chocolate Factory (Jali
ja suklaatehdas):
”Charlie, elbows off the table.”
”Jali, olkapäät pois pöydältä.”

Dallas:
Bobby kiittää naista illallisseurasta:
”Thank you for your company.”
”Kiitos firmasi puolesta.”
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The English Patient (Englantilainen
potilas):
”A mountain shaped like a woman’s
back”
”Naisen käsilaukun muotoinen vuori”

Emmerdale:
”Old age is not necessarily a byword
for incompetence.”
”Vanhuus ei ole vain synonyymi pidätysongelmille.”

The Bold and the Beautiful (Kauniit ja
rohkeat):
”Where did you get that beer?” - ”From
the fridge”
”Mistä sait tuon oluen?” - ”Ridgeltä”

Gilmore Girls (Gilmoren tytöt):
Teinikapinoinnista:
”That is when she’s going to get the
mohawk.” (=kampaus)
”Silloin hän ottaa kirveen esiin.”

The Bold and the Beautiful (Kauniit ja
rohkeat):
HIV-potilaasta:
”He needs medication.”
”Hän tarvitsee mietiskelyä.”

Lähteet:
http://www.jounipaakkinen.fi/kaannos.html
http://ka.ramk.fi/oka/English/fun/Kaannoskukkasia.htm

The Bold and the Beautiful (Kauniit ja
rohkeat):
”This is gonna sound crazy, but I need
you to bear with me.”
”Tämä kuulostaa hullulta, mutta tee
kanssani lapsi.”
MacGyver (Ihmemies MacGyver):
”You don’t have a prayer!”
”Et rukoillut!”
Emmerdale:
Lääkäristä puhuttaessa:
”To hell with the Hippocratic oath.”
”Hemmettiin tekopyhä vala.”
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Oulun vihreä viikko
Kuun vaihteessa, eli 29.9.-4.10., saimme jälleen huomata kuinka pieni pohjoinen kaupunkimme muuttui hetkellisesti oikeaksi kelttiläiskulttuurin keskukseksi. Kuuteen päivään mahtui monenlaista ohjelmaa ja alla on varsin lyhyt ja
vajavaisen valikoiva raportti niistä muutamasta.
Koonnut: Laura Jalkanen

Keskiviikko 30.9.
“Multimedia-performanssiluento - Look Behind YouTM”
Muusikko Steafán Hanveyn sananmukaisesti useaa eri median lajia yhdistelevä esitys, jossa eritellään isän ja pojan vaikeita kokemuksia Pohjois-Irlannin pahimpien
levottomuuksien aikaan. Hanvey syntyi Derryssä vuonna 1972 pian kuuluisan verisunnuntain jälkeen.
“The Stag”
Vuonna 2013 Toronton filmifestivaaleilla esitetty The Stag on varsin koominen leffa
alusta loppuun, mutta taustalle kuitenkin kätkeytyy yllättävän syvällinen miesten
kasvutarina. Lisäksi yhdessä päärooleista nähdään monelle muun muassa Sherlock-televisiosarjasta tuttu irkkunäyttelijä Andrew Scott.
Torstai 1.10.
“Kirjaesittely: The Eccentric Member for Galway - A Biography of ‘Humanity’ Dick Martin”
Kirjailija ja dokumenttituottaja Peter Phillips on vuosia perehtynyt tähän historialliseen irlantilaismieheen, jonka ansioksi luetaan erityisesti RSPCA:n (Royal Society for
the Prevention of Cruelty to Animals) perustaminen.
“Irlantilaista tarinankerrontaa aikuisille”
Klaustrofoobikoiden kannattaa kenties jättää tämä ohjelmanumero väliin, sillä joka
vuosi kokenut tarinankertoja Eamonn Keenan onnistuu vetämään tuvan täyteen
yleisöä. Se ei kylläkään ole mikään ihme, sillä tämä mies tietää kuinka kuulijat lumotaan. Keenan hallitsee niin perinteiset irlantilaiset kansantarinat kuin modernimmatkin kertomukset.
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Perjantai 2.10.
“Seminaari: Irlantilainen nykyrunous”
Vierailevana runoilijana tänä vuonna nähtiin pohjoisirlantilainen Leontia Flynn, joka
sekä luki omia tuotoksiaan että avasi hieman omaa sielunmaisemaansa hauskan itseironiseen tyyliin. Viime vuodesta tuttuun tapaan oman panoksensa seminaariin
toivat myös oma John Braidwoodimme sekä Åbo Akademin professori Anthony
Johnson.
Allekirjoittaneella ei valitettavasti ollut tänä vuonna mahdollisuutta osallistua tämän useampaan tapahtumaan. Väliin jäivät siis musiikkijamit, gaelilainen jalkapallo
ja teatteriesitykset – puhumattakaan koko festivaalin pääesiintyjästä, Grammy-palkitusta The Chieftains -yhtyeestä. Mutta kyllä tälläkin kerralla irkkufestivaaleilta
jotain käteen jäi – jos ei muuta, niin ainakin pari pääsylippua, CD-levy ja takuulla
teemaan (sekä vihreisiin haalareihini) sopiva haalarimerkki.
Ja mikäli jollekulle on epäselvää, niin tämä tekstihän ei (valitettavasti) ole maksettu
mainos. Silti suosittelen lämpimästi kaikkia verbalaisia hyötymään monipuolisesta
irkkufestivaalitarjonnasta, kun se taas ensi vuonna rantautuu kaupunkiimme.
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Etymologiapalsta
Koonnut: Aino Puhakka
Lähteet: etymonline.com, dictionary.com

Hei kaikki sanojen ystävät ja kahvipöytäpätijät! Luettavissanne on nyt
uusi etymologiapalsta. Tämänkertaisessa osiossa käsitellään ajankohtaista syksy-aiheista sanastoa.
Syksy-sanalle löytyy kaksi englannin kielen vastinetta. Brittienglannissa käytetty autumn tulee latinan autumnus-sanasta, jonka alkuperää ei tiedetä tarkalleen. Sen sijaan Yhdysvalloissa suosittu fall tulee vanhan englannin ’kuolemista’ ja ’tippumista’
tarkoittavasta sanasta feallan. Syksyyn on viitattu myös sananparrella fall of the leaf.
Kuukaudet september, october, november ja december pohjautuvat roomalaiseen
kalenteriin ja kuukausien järjestyslukuihin. Vanha roomalainen kalenteri alkoi maaliskuusta. Septem tarkoittaa ’seitsemän’, octo ’kahdeksan’, novem ’yhdeksän’ ja decem niin ikään ’kymmenen’.
Influenssa, ja sitä myöten myös flunssa, polveutuu keskiaikaisesta latinan sanasta
influentia, joka alun perin tarkoitti ’epäsuotuisaa tähtien vaikutusta’. Keskiajan ihmiset ajattelivat sairauksien johtuvan tähdistä ja niiden epäedullisesta järjestäytymisestä. Influentian yleinen merkitys on myöhemmin kaventunut pelkkään ’vaikutukseen’.
Halloweenin vietto pohjautuu keskiaikaiseen kelttiläiseen Samhain-sadonkorjuujuhlaan ja kristilliseen pyhäinpäivään. Nykyään kaikkien tuntema sananmuoto on
lyhennys Allhallow-even –nimestä. ”Pyhien ilta” oli vuoden viimeinen ilta vanhassa
kelttiläisessä kalenterissa.
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Pumpkin juontaa juurensa, monen muun sanan tavoin, latinaan ja kreikkaan. ’Melonia’ tarkoittavat peponem ja pepon tarkoittivat alun perin ’auringossa kypsynyttä’.
Kurpitsasta veistetty jack-o-lantern on sen sijaan brittiläinen perinne. Alun perin
jack-o-lantern tarkoitti vartijaa, tai muuta lyhdynkannattelijaa. Samaa nimitystä on
käytetty kuvaamaan myös mystisiä valoilmiöitä, jotka joskus ilmestyvät suomaiden
ylle. Nimi siirtyi myöhemmin kelmeänkeltaisille kurpitsakasvoille.

Skeleton pohjautuu latinan sceleton-sanaan, joka tarkoittaa ’kehon kaikkia luita’.
Sanalla on juurensa myös kreikassa, jossa skeletos tarkoittaa luurangon lisäksi ’kuivattua’ tai ’kuivunutta’.
Wellies, eli kumpparit, saivat nimensä Wellingtonin ensimmäisen herttuan Arthur
Wellesleyn mukaan. Herttua oli mieltynyt vedenpitäviin saappaisiin, ja hänen nimensä assosioitui kenkiin peruuttamattomasti. Umbrella taas polveutuu latinasta,
jonka verbi umbra tarkoittaa ’varjostaa’.
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Karmee Gourmet:
		Mikä soppa!
Karmee Gourmet –ruokaohjepalsta palaa tauoltaan kuin Iso-Arska
ikään! Tällä kertaa viilenevän sään seuraksi tarjoamme isolla kattilalla ja suurella sydämellä laadittua keittoa. Totuttuun tapaan Karmee
Gourmet myös esittää viinisuosituksia, ettei elämä olisi pelkkää syömistä. Kysyttävää tai kommentteja? Chef vastaa osoitteessa elina.hamalainen@student.oulu.fi
Kirjoittaja: Elina Hämäläinen

Täyteläinen kana-riisi-pinaattikeitto

Kustannusarvio: 7 euroa | Annoksia: 5 | Yhden annoksen hinta: 1,40
euroa
Tämä syntisen paksu, herkullinen kanakeitto auttaa pitämään loitolla vilun, ja tuo lohtua, jos kohdallesi on
osunut vilustuminen tai flunssa.
Viinisuositus: Viilennetty Liebfraumilch, 6,80 euroa valtuutetuissa
myyntiliikkeissä kautta maan.
Välineet: Kattilan, kauhan, veitsen,
leikkuulaudan, pari kulhoa tai mukia;
lisäksi sauvasekoitin (tai perunanuija,
tai tyhjä viinipullo).
Ainekset:
1,5 litraa vettä + riisin keittämiseen tarvittava vesi (0 euroa)
2 desiä riisiä, mikä tahansa riisi käy (0,40 euroa)
4 kanaliemikuutiota (0,40 euroa)
300 g maustamattomia broilerisuikaleita (2,90 euroa)
5 cm pala inkivääriä (0,50 euroa)
2 kananmunaa (0,50 euroa)
150 g pakastepinaattia tai ryöpättyä nokkosta (0,90 euroa)
1 sitruuna (0,90 euroa)
Maustamiseen: persiljaa, mustapippuria (0,50 euroa)
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Tee näin:
1. Keitä ensin riisi väljässä vedessä. Älä lisää keitinveteen suolaa! Valuta keitinvesi
pois riisistä, ja lisää kattilaan 1,5 litraa vettä ja kanaliemikuutiot. Kiehauta, ja sekoita
niin, että kanaliemikuutiot sulavat. Anna kiehua hiljalleen noin 10 minuuttia välillä
sekoittaen.
2. Riisin kiehuessa: kuori inkivääri lusikansyrjällä raaputtamalla. Viipaloi inkivääri pituussuunnassa ohuiksi viipaleiksi. Mehusta sitruuna. Särje kananmunat kuppiin, ja
vatkaa ne tasaiseksi liruksi.
3. Tartu perunansurvimeen, viinipulloon, tai sauvasekoittimeen. Tilsi tai aja pehmenneitä riisejä liemessään ”puuroksi”. Ei ole tarkoitus saada aikaan liisteriä, vaan
mukavan sakea pöperö. Lisää keittoon persilja ja rouhittu mustapippuri, jos haluat.
4. Anna keitoksen kiehua hiljalleen. Laita sekaan inkivääri, ja hetken päästä lisää
myös kanasuikaleet. Anna kiehua matalalla lämmöllä, kunnes kana on täysin valkoista eli kypsää, ja hajoaa haarukalla tökättäessä.
5. Nosta reipas kauhallinen nestettä sekoitetun kananmunan kanssa samaan kuppiin, ja sekoita tasaiseksi. Valuta seos hitaasti ja varovasti keiton sekaan, koko ajan
sekoittaen. Nakkaa pinaatti/nokkoset keittoon, ja anna kiehua hiljalleen noin kolme
minuuttia kattilaa pohjia myöten sekoitellen.
6. Siirrä kattila pois kuumalta hellalta, ja lisää sekaan sitruunamehu. Kannattaa ensin
laittaa vain puolet, sekoittaa, ja maistaa, kaipaatko lisää happamuutta. Valmista tuli!

Tiesitkö?
Voit säästää sähköä ja aikaa keittämällä riisin mikrossa!
Tämä ohje on pitkäjyväiselle riisille (ei siis puuro-, sushi-, tai risottoriisille):
Huuhtele riisi ensin kylmällä vedellä, ja laita se mikronkestävään astiaan, esimerkiksi
lasikulhoon.
Laske riisin päälle kylmää vettä niin, että vettä on riisin pinnan yläpuolella noin sentin kerros.
Laita riisikulho kymmeneksi minuutiksi mikroon 700 W:n teholla. Anna riisin vetäytyä rauhassa 5 minuuttia ennen kuin avaat luukun. Älä polta itseäsi höyryllä tai
paljain käsin kuumaan kulhoon koskemalla! Pöyhi riisi haarukalla, ettei se jämähdä
valtaisaksi riisikakuksi, ja ei muuta kuin syömään!
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Nordistdagar 2015
Ensimmäinen vuosittainen ruotsinopiskelijoiden kokoontuminen järjestettiin Oulussa lokakuun ensimmäisenä
viikonloppuna. Verba järjesti tapahtuman kaikille ruotsinopiskelijoille, ja paikalla oli väkeä isäntäkaupungin lisäksi Jyväskylästä, Tampereelta, Turusta ja Helsingistä. Ohjelmaan
sisältyi esimerkiksi tutustumista Oulun kapakoihin baarikierroksen avulla sekä yliopiston kiertämistä yliopistosuunnistuksen merkeissä. Lauantai-iltana nudistit ja
svenssonit pääsivät tositoimiin eli sitsaamaan viikinkiteemalla. Sitsien aikana Jyväskylä ilmoitti halunsa järjestää tapahtuma ensi vuonna. Perinne on siis saanut alkunsa ja ensi vuonna kokoonnutaan Keski-Suomessa, toivottavasti siihen mennessä
saadaan myös kaikkien muiden yliopistojen ruotsinopiskelijat mukaan. Vi ses då!

Baarikierroksella Snookerissa

Paula Rossin luennolla lauantaina

Helan går!

Raivo-omena tuli kaikille tutuksi
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Mukaan Verban hallitukseen?
Kiinnostaisiko järjestääVerban bileitä ja muita tapahtumia? Haluatko olla mukana
vaikuttamassa ainejärjestösi asioissa? Verban perinteiset pikkujoulut lähestyvät, ja
siellä on mahdollisuus liittyä mukaan hallituksen toimintaan. Tässä osiossa on lyhyt
tietoisku Verban hallituspesteistä ja niihin kuuluvista tehtävistä. Lisää tietoa hallitushommista saa esimerkiksi lukemalla hallituslaisten esittelyt Verban kotisivuilta
tai etsimällä hallituksen jäsenen käsiinsä ja tenttaamalla tiukasti.
Puheenjohtaja
Puheenjohtaja pitää yhdistyksen langat käsissään ja yrittää orkestroida hallituksen
toimia kokonaisen vuoden ajan. Piirtää suuret linjat ja on perillä kaikista asioista.
Varapuheenjohtaja
Varapuheenjohtaja on pääasiassa nimellinen virka, ja yleensä tämän tittelin haltijalla on myös toinen tehtävä. Varapuheenjohtaja johtaa kokouksia mikäli varsinainen
puheenjohtaja on estynyt.
Talousvastaava
Talousvastaava hallitsee ainejärjestön taloudellisia asioita. Hän on yhteydessä pankkiin, hoitaa laskutusta, ja on selvillä budjetista.
Sihteeri
Sihteerin tärkein (ja oikeastaan ainut) tehtävä on kirjoittaa pöytäkirjat kokouksista,
ja toimittaa ne muulle hallitukselle luettavaksi.
Tiedotusvastaava
Tiedotusvastaava kertoo verbalaisille ja tarvittaessa muillekin ainejärjestöille Verban tapahtumista. Bileistä ja muista tiedotellaan niin Verban kotisivuilla, sähköpostilistalla kuin Facebookissakin.
Tapahtumavastaava
Tapahtumavastaavat järjestävät bileitä ja muita häppeninkejä. He ottavat yhteyttä
baareihin ja muihin ainejärjestöihin ja miettivät, minkälaisia tapahtumia ylipäätään
kannattaa järjestää. Tapahtumavastaavia on hallituksen kokoonpanosta riippuen
kaksi tai kolme. Kannattaa huomata, että esimerkiksi lipunmyyntiin ja siivoukseen
osallistuu koko hallitus, eikä kaikki jää suinkaan tapahtumavastaavien harteille.
Fuksivastaava
Fuksivastaavien työpanos painottuu syksyyn, jolloin he hoitavat fuksiviikon tapahtumia sekä laittavat haalaritilauksen tulille. Tapahtumavastaavien tavoin fuksivas25

taavia on viime vuodet ollut kolme kappaletta, joten hommia ei tarvitse tehdä yksin.
Koulutuspoliittiset vastaavat
Koulutuspoliittiset vastaavat eli kopot ylläpitävät suhteita oppiaineisiin ja puuttuvat
tarvittaessa opetuksen epäkohtiin tai kehittävät opetusta entistäkin paremmaksi.
Kopoja on yhteensä kolme, eli jokaiselle kielelle omansa.
Sosiaalipoliittinen vastaava
Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii verbalaisten hyvinvoinnista. Hän osaa
neuvoa tarvittaessa esimerkiksi opintotukiasioissa.
Kulttuurivastaava
Kulttuurivastaava huolehtii ainejärjestön kulttuuritapahtumista. Käytännössä nämä
ovat (alkoholittomia) kulttuuririentoja, kuten peli-iltoja Humuksessa tai elokuvareissuja.
Liikuntavastaava
Liikuntavastaava pyörittää Verban viikoittaista liikuntavuoroa, ja tarvittaessa ideoi
muutakin liikunnallista aktiviteettia.
Reema-vastaavat
Reema-vastaavat toimittavat käsissäsi olevaa lehteä. Yksin ei tarvitse suinkaan hoitaa kaikkea, vaan vierailevia kirjoittajia löytyy niin hallituksesta kuin sen ulkopuoleltakin.
Kansainvälisyysvastaava
Kv-vastaava hoitaa ainejärjestömme suhteita vaihtareihin ja heistä vastaaviin ainejärjestöihin.
Verbaariovastaava
Verbaario-eli vihervastaava huolehtii rakkaasta kiltahuoneestamme.
Toimihenkilö
Toimihenkilöillä hoitavat tarvittaessa heille sovittuja nakkihommia, mutta heillä voi
olla myös virallinen titteli.
Verban kähmintäsauna järjestetään noin viikko ennen pikkujouluja, aikatauku tarkentuu myöhemmin. Tilaisuudessa nykyiset hallituslaiset esittelevät omat pestinsä
ja vastailevat kaikenlaisiin hallitustoimintaan liittyviin kysymyksiin. Jos hallitustoimintaan on edes pientä kiinnostuksen paloa, niin kannattaa tulla paikalle --ja
kannattaa tulla paikalle, vaikkei sitä olisikaan, sillä tämän illan jälkeen sellainen voi
hyvinkin syttyä!
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