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									Pääkirjoitus
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niin myös vuosi 2015 ja sen myötä nykyisten päätoimittajien Reema-taipale sekä hallituskausi. Kulunut vuosi on ollut merkittävä sekä Reeman kannalta että koko Verban puolesta.
Uuden aikakauden Reema on vakiinnuttanut paikkansa Verbaarion pöydällä, ja on ollut hienoa olla mukana elvyttämässä ainejärjestölehteämme. Parasta kuitenkin on, ettei sen parissa ole tarvinnut uurastaa
yksin! Niin Verban hallituksesta kuin jäsenistön riveistä on löytynyt mukaan innokkaita tekijöitä, ja toivottavasti lehti pysyy elinvoimaisena jatkossakin. Luotto ainakin on kova, sillä tulevalle hallituskaudelle on
valittu tehokkaalta vaikuttava porukka!
Vaan eipä se vielä toistaiseksi istuva hallituskaan ole peukaloitaan pyöritellyt. Tämän vuoden aikana Verba
on muun muassa lisännyt toivottua alkoholitonta toimintaa sekä omissa tapahtumissaan että yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Verbalaisia on voinut bongata laskemassa mäkeä, ompelemassa merkkejä
haalareihin, katsomassa elokuvia Olkkarissa… Lisäksi Verba on järjestänyt ihan asiallistakin toimintaa, ja
kutsunut vierailevia luennoitsijoita puhumaan kielten opiskelijoille ajankohtaisista aiheista. Varmaan aika
moni voi olla yhtä mieltä siitä, että täpötäysi L3 on onnistunut Verba-tapahtuma? Lisää haikeaa muistelua
löytyy tuonnempana; ah tätä kulttuurin ja nostalgian määrää!
Haikeista fiiliksistä huolimatta vuoteen on mahtunut paljon juhlan aiheita. Nordistipäivät tekivät odotetun comebackin, Humanistinen Kilta täytti pyöreitä, ja Verba vietti sensaatiomaiset pikkujoulut Teekkaritalolla. Juhlatunnelmiin voi virittäytyä lehdestä löytyvien jouluisten reseptien avulla, ja punaviiniglögikin
maistuu huomattavasti paremmalle hyvässä seurassa nautittuna, humanistibaskeri päässä ja laululärpäke
kädessä!
Päätoimittajien on nyt aika jättää tilaa uusille kasvoille ja siirtyä kohti eläkepäiviä. Kiitos kaikille lehden
teossa mukana olleille tyypeille ja erityisesti Verban hallitukselle! Kuluneet pari vuotta ovat olleet antoisia, ihania, ja täynnä uusia kokemuksia. Huipussa porukassa oli ilo työskennellä, ja pidetään Runkkurinki
Vol 1 elossa vielä pitkään!
Iloista joulua! God jul! Merry Christmas! Frohe Weihnachten!
Reema-vastaavat Meeri ja Laura
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Puheenjohtajan terveiset
On myöhäinen talvinen ilta. Lunta satelee hiljalleen peittäen maiseman kevyeen valkoiseen vaippaan. Talvi on taas saapunut myös näille leveysasteille. Vuoden lopussa on itse kullakin säädyllä hyvä hetki tuijotella kkunasta ulos ja käyttää muutama minuutti pieneen itsetutkiskeluun. Kysyinkin itseltäni – ja suosittelen muitakin miettimään samaa – mitä oikein saavutin tänä vuonna?
Tämä vuosi on mennyt ohitse käsittämättömän nopeasti. Tuntuu että hommat saatiin vasta äskettäin
pyörimään, ja nyt jo vuosi onkin kääntynyt joulukuulle. Tosin näin ne vuodet näyttävät aina vierivän, joten
yllätyksenä tämän ei enää pitäisi tulla. Jälkikäteen tekisi mieli muuttaa moniakin asioita, ja olla enemmän ja
vahvemmin läsnä kaikessa, mutta jokainen meistä on lopulta kovin rajallinen. Verban toiminta on tänä vuonna jatkunut kuitenkin mielestäni vahvana, ja varsinkin uusia opiskelijoita on ollut ilo nähdä niin aktiivisina.
Haluaisin kiittää kaikkia verbalaisia ja varsinkin väistyvää hallitusta. Teidän kanssanne on ollut ilo ja kunnia
työskennellä. Muutamien henkilöiden kanssa olemme kokoustelleet, suunnitelleet tapahtumia ja nauraneet
ja itkeneet yhdessä kolmen vuoden ajan, joten käsittämättömän haikea tunnelma tässä on väkisin käsillä.
Suuret sukupolven muutokset ainejärjestötoiminnassa muuttavat pakostakin toimintaa, mutta toivoisin,
että edeltäjäni Henrin aloittama ja minun toivottavasti hyvin jatkama toimintakulttuurin muutos pelkästä
bileorganisaatiosta aidosti kaikista kielten opiskelijoista välittäväksi järjestöksi jatkuu myös ensi vuonna.
Humanistisen Killan vuosijuhlaviikolla Teekkaritalolla havaitsimme erään toisen neljännen vuoden verbalaisen kanssa pelottavan seikan: meistä on tullut vanhoja. Meistä oli tullut niitä tapahtumissa aina näkyviä
mutta fukseille tuntemattomia vanhoja hiippareita. On siis korkea aika väistyä pois hallituksesta; upeaa, että
niin moni ensimmäisen vuoden opiskelija lähti syyskokouksessa rohkeasti mukaan ainejärjestötoimintaan.
Kehotan kaikkia nauttimaan elämästä ja ottamaan aivan oikeasti kaiken irti opiskeluajasta. Eläkää hetkessä – kuule rakkaani, carpe diem riittää tänään.
Hyvää joulua ja upeaa uutta vuotta!

Kalle Parviainen
puheenjohtaja
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Verban syyskokous ja pikkujoulut 2015
Verban syyskokous ja pikkujoulut järjestettiin tiistaina 24.11. Teekkaritalolla. Sääntömääräisessä syyskokouksessa esiteltiin toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodella 2016. Verban toiminta jatkuu ensi vuonna
pääpiirteittäin samalla kaavalla, mutta joitakin muutoksia ja uudistuksia on luvassa. Esimerkiksi perinteisen syysexcun suuren suosion vuoksi myös keväällä järjestetään excu. Lisäksi Verba pääsee kestitsemään
ympäri Suomen saapuvia englanninopiskelijoita, kun National Meeting of English Students eli NMES rantautuu Ouluun. Myös jo hyväksi koettuihin tapahtumiin panostetaan edelleen, ja esimerkiksi alkoholitonta toimintaa pyritään lisäämään ja kehittämään.
Tärkein ohjelmanumero syyskokouksessa oli kuitenkin uuden hallituksen valinta. Ehdokkaita ja halukkaita
oli vaikka muille jakaa, mutta tiukan äänestyksen jälkeen uudet hallituksen jäsenet olivat selvillä. Onnittelut valituille ja tsemppiä! Hallitukseen valittujen nimet voit tarkistaa esimerkiksi Verban nettisivuilta.
Syyskokouksen jälkeen oli aika aloittaa pikkujoulujen juhlinta. Ohjelmaan kuului esimerkiksi pari musiikkinumeroa, jouluinen tietovisa sekä diplomien jako ansioituneille verbalaisille. Virallisten ohjelmanumeroiden jälkeen oli vuorossa vapaata saunomista ja muuta oleskelua, ja pippalot jatkuivat pitkälle yöhön.

Diplomeilla palkittiin:
Aino Maaninka: unohtumattomasta fuksisuunnistuksen jälkeisestä yöstä. VOI HELEVETIN HELEVETTI.
Jenni Roivainen: ennennäkemättömästä kärsivällisyydestä yhdistyksen raha-asioiden hoidossa. ON TÄMÄ
S**TANA TYÖMAA.
Jukka Aikio, Asta Lyytinen, Joel Juntunen: väsymättömästä oksennusten ja muiden eritteiden siivouksesta
tapahtumien jälkeen. Toivottavasti tämä vuosi ei ole harjoittelua tulevaa ammattianne varten. ”MIKÄ
TUO ON, HYI?”
Saara Tikkakoski: erittäin hienosti tehdystä työstä Verban syyseksursion eteen. VUODEN MATKADOMINA
Kari-Pekka Kallunki: vanhemman opiskelijan viisauden jakamisesta fukseille. SYKSYN SAALISTAJA
Henri Savilampi: erinomaisesti järjestettyjen Nordistipäivien johdosta. ALASTON YLIVIIKINKI
Joonas Pelttari: ahkerasta ja uutterasta liikuntavuorolle osallistumisesta. Olet ehdottomasti MVP eli Most
Verbable Player. IKILIIKKUJA
Kimi Kyllönen & Juho Näppä: harvinaisen komeasta naamakarvoituksesta. VUODEN SILOPOSKET
Mikael Multasuo: tiukkaan bileissä noudattamasi pukukoodin – eli bokserit ja hihaton t-paita – ansiosta.
NUDISTI
Aino Maaninka & Kalle Parviainen: valtavasta äänivyörystä niin edustajisto- kuin tiedekuntahallitusvaaleissakin. Verba maailmankartalle! VERBAN ÄÄNIHARAVAT
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Out with the old and in with the new
Vuoden 2015 hallituskausi lähestyy loppuaan. Nykyinen hallitus on nauttinut vuodestaan
suuresti, mutta kaikki hyvä loppuu aikanaan. Vanhusten on aika väistyä ja antaa uuden hallituksen ottaa ohjakset käsiinsä. Reema haastatteli hallitustoiminnan jättävää Miikaa sekä
uuden hallituksen jäsentä Ilonaa.

Miika Peitso, 4. vuosikurssi, germaaninen filologia, 3 kautta mukana hallituksessa
Miksi lähdit alun perin mukaan hallitustoimintaan?

Innostuin heti fuksivuonna hallitustoiminnasta, koska hallituksessa oli aivan loistavaa porukkaa. Halusin
myös osaltani olla mukana Verban toiminnan keskiössä ja edistää sen toimintaa.

Mitä pestejä olet hoidellut?

Ensimmäisen hallituskauden kiintiögermanistina minulle lankesi germaanisen filologian koulutuspoliittisen vastaavan pesti. Sen jälkeen
olin tapahtumavastaavana ja nyt kolmannella kaudella palasin jälleen
juurilleni germaanisen filologian kopoksi.

Mikä on mieleenpainuvin muisto hallitusuralta?

Mieleenpainuvimpana täytyy ehdottomasti mainita wapunvietot
jäynäilyineen, verbaarioetkoineen ja seikkailut maailman parhaassa
seurassa.

Mitä ainejärjestötoiminta on sinulle antanut?

Ainejärjestötoiminta on opettanut, miten paljon on mahdollista saada aikaiseksi ja vaikuttaa asioihin
oikealla porukalla ja positiivisella fiiliksellä.

Vinkki uusille hallituksen jäsenille?

Muistakaa myös uudet hallituslaiset, ettei mikään ole mahdotonta! Kannattaa heti ensimmäisestä
kaudesta alkaen antaa ajatuksen lentää ja omalla panoksellaan kehittää Verban toimintaa ja samalla itse
pitää luultavasti parhaimpia vuosia elämästä. Olkaa myös kaikessa mukana, sillä mitään hallituksen tai
ainejärjestön yhteistä ajanviettoa et varmasti tule katumaan.
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Ilona Maijala, 1. vuosikurssi, pohjoismainen filologia
Mikä innosti sinut mukaan hallitustoimintaan?

Kiinnostuin hallitustoiminnasta, sillä haluan päästä vaikuttamaan ainejärjestön asioihin sisältä käsin ja tutustua uusiin ihmisiin. Myös useat tuttuni ovat
olleet mukana ainejärjestöjensä hallitustoiminnassa ja kannustaneet hakemaan mukaan.

Mikä pesti kiinnostaa?

Moni hallituksen pesti kuulostaa kiinnostavalta, mutta varsinkin fuksivastaavan hommat tuntuvat omalta jutulta. Olisi mukava päästä tutustumaan heti syksyn alussa uusiin tulokkaisiin ja päästä järjestämään heille tapahtumia. Ja tietenkin hoitamaan haalarirumbaa!

Mitä odotat tulevalta hallituskaudelta?

Odotan paljon uuden ja kiinnostavan opettelua sekä mukavaa yhdessä tekemisen meininkiä -- mutta
myös sopivasti haastetta.

Hallitus ’15 kiittää ja kuittaa!
Tervetuloa uusi hallitus ’16! Mutta keitä he oikein ovat? Lue seuraava Reema, niin tiedät...
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Karmee Gourmet:
		Talven taikaa

Kun maass’ on hanki ja järki jäässä, ei aina jaksa miettiä, mitä askartelisipaskartelisi ruuaksi. Tällä kertaa Karmee Gourmet tarjoaa äpöstystä niin joulun odottamiseen kuin siitä toipumiseenkin! Kieroutuneesti aloitamme tällä kertaa jälkiruualla, jonka jälkeen
siirrymme modernisoidun janssoninkiusauksen pariin, joka on erinomaista tarjottavaa vaikkapa
uuden vuoden aaton illanistujaisissa tai miksei oivallinen ruoka joulusiivouksen yhteydessäkin.
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

Kookos-pannacotta glögikastikkeella
Kolottaako herkkuhammastasi, mutta vielä ei ole aika avata konvehtirasiaa, tai pidätkö vielä pikkujouluja
kaveriporukalla? Pannacotta on yksinkertainen, helppo mutta elegantti jälkiruoka, joka on ”jouluistettu”
glögikastikkeella ja pipareilla. Viinisuositus: Osborne Manzanilla, 7,20 euroa valtuutetuista myyntiliikkeistä kautta maan.
Itse pannacotta:
1 tlk täysrasvaista kookosmaitoa (chef suosittelee Pirkkaa; voidaan korvata 4 dl täysmaidolla)
3 rkl vanilliinisokeria
2 rkl vettä
1½ tl liivatejauhetta
(Murennettuja piparkakkuja)
Glögikastike:
2 dl glögiä
1 tl liivatejauhetta
1 rkl sokeria tai hunajaa
(Mandariinin, omenan tai appelsiinin lohkoja)
Välineet: Shotti- tai juomalaseja, kattila, vispilä, kauha, kulho
1.Aloitetaan valmistamalla pannacotta. Sekoita vesi liivatejauheeseen kulhossa, ja anna sen tekeytyä viitisen minuuttia. Sekoita kookosmaito ja vanilliinisokeri kattilassa, ja kuumenna kiehuvaksi koko ajan sekoittaen. Nosta kattila pois levyltä ja vispaa liivateneste sen sekaan. Murenna piparkakkuja lasien pohjalle.
Annostele pannacotta laseihin, ja nosta ne jääkaappiin hyytymään kolmeksi tunniksi.
2.Valmistetaan glögikastike! Kuten aiemmin, sekoitetaan ensin vesi ja liivate keskenään, ja annetaan sen
tekeytyä. Kaada sitten glögi kattilaan, kuumenna se kiehumispisteeseen, ja lisää siihen hunaja tai sokeri.
Nosta kattila pois levyltä, ja vispaa liivateneste sekaan. Jos haluat hedelmälohkoja annoksen koristeeksi, asettele ne nyt hyytyneen pannacottan päälle. Annostele glögikastike pannacottan päälle laseihin, ja
anna koko komeuden hyytyä jääkaapissa vielä yksi tunti ennen nauttimista.
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Janssonin kiusaus
Uuniruuat kuuluvat sydäntalveen, ja janssonin kiusaus on monien kosteiden juhlien suolainen klassikko.
Tässä modernisoidussa versiossa kohtaavat leikattu peruna, sipuli, kala ja konjakki erinomaisen harmonisella tavalla. Juomaehdotus: Kylmä olut – chef suosittelee etenkin Karhu A:ta, mutta mieluiten vasta
sitten, kun kaikki pilkkominen on suoritettu kunnialla loppuun...
1 kg perunoita
2 isoa sipulia
4 valkosipulin kynttä
2 dl kuohukermaa
2 prk janssoninfileitä
3 rkl kapriksia
3 rkl jaloviinaa
Rouhittua mustapippuria, voita tai öljyä.
Välineet: Leikkuulauta, keittiöveitsi, kuorimaveitsi, kulho, uunivuoka, paistinpannu, alumiinifoliota.
1.Kuori ja suikaloi perunat. Laita ne kulhoon odottamaan. Laita uuni kuumenemaan 200 asteeseen. Kuori
ja silppua sipuli ja valkosipuli, ja kuullota ne paistinpannussa rasvassa. Kippaa sipaleet perunoiden kaveriksi kulhoon, ja lisää myös kaprikset.
2.Valuta ja viipaloi janssoninfileet; säästä 1 rkl maustelientä purkista. Nakkaa viipaloidut fileet perunan ja
sipulin kanssa kulhoon, ja sekoita hyvin.
3.Voitele uunivuoka, ja pakkaa perunasipulisekoitus siihen. Sekoita kulhossa kuohukerma, rouhittu mustapippuri, ja jaloviina. Kaada tämä sekoitus tasaisesti vuokaan, ja nosta vuoka uuniin paistumaan 20 minuutiksi.
4.Kun 20 minuuttia on kulunut, laita alumiinifolio vuoan päälle ja paista vielä 30 minuuttia. Nosta vuoka
uunista, ja tarjoile janssonisi raikkaan salaatin ja kylmän oluen kanssa.

Moderni versio perinneherkusta:
Haluatko antaa kavereillesi tai perheellesi pienen jouluyllätyksen ennen aattoillan lahjojen avaamista?
Täytä perinteiset tähtitortut luumuhillon sijasta mämmillä, ja paista paketin ohjeen mukaan kypsäksi. Tomuta kevyesti tomusokerilla, aseta nätisti näytille, ja poistu paikalta. SAA OTTAA NEHMEN TAKE –kyltti
kruunaa esillepanon.
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Reema testaa, vol 1:

		Torttujen uudet muodot
Eri mediat ovat joulun aikaan pullollaan jouluruokien herkullisia reseptejä. Myös perinteinen joulutorttu on saanut uusia muotoja. Reema päätti kokeilla, onko näiden joulutortusta muokattujen
taideteosten näpertäminen yhtä helppoa kuin miltä se näyttää. Miten todellisuus vastasi ennakko-odotuksia? Lue, katso kuvat ja ota selvää!
Perinteinen joulutorttu on nelisakarainen tähti (tai tulkinnasta riippuen hakaristi). Neliönmuotoiseen
pohjalevyyn tehdään viillot jokaiseen kulmaan ja sakarat taitetaan keskellä. Myös perinteisestä mallista
esiintyy kahta eri variaatiota, sillä hillo voidaan laittaa sakaroiden alle tai päälle. Reema kokeili molempia
tyylejä.
Ilmeisesti perinteinen malli ei kuitenkaan ole tuttu ja turvallinen. Torttujen ulkomuodossa oli toivomisen
varaa, sillä malli, jossa sakarat olivat hillon päällä, oli paistuessaan paisunut ja sakarat irronneet alkuperäisestä asetelmasta. Alkuperäisestä suuresti poikkeava muoto vei pisteitä, vaikka toinen perinteisistä
tyyleistä onnistuikin. Onnistuminen: 3/5

Seuraavaksi testissä oli kukkamalli, joka on myös verrattain yleinen. Neliönmuotoisen torttulevyn kulmiin
leikataan suorakulman malliset viillot, ja kulmat taitetaan keskelle hillon päälle.
Tässä mallissa jokin meni kuitenkin pahasti pieleen. Kun tortut tulivat ulos uunista, kukat olivat paisuneet
ja levinneet täysin muodottomiksi, eikä alkuperäistä siroa mallia pystynyt juurikaan tunnistamaan. Onnistuminen: 2/5.

Myös enkelitorttuihin on joku saattanut törmätä. Niiden leikkauskaava on samanlainen kuin perinteisessä mallissa: jokaiseen kulmaan leikataan keskustaa kohti suuntaavat viillot. Hillo asetetaan torttulevyn
keskelle, ja yläreunan kulmat käännetään alaspäin. Alakulmien sakarat käännetään hillon päälle enkelin
käsiksi, ja näin levyn alareuna muodostaa enkelin mekon helman.
Voi pyhä sylvi miten kävikään. Enkelit eivät pysyneet koossa lainkaan, vaan uunissa paistumisen jälkeen
neidit olivat kädet aivan levällään. Alkuperäistä enkelien sulokkuutta oli vaikea tunnistaa. Onnistuminen:
1/5.
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Sitten eläinmaailmaan! Sosiaalisista medioista on voinut bongata useita ohjeita eläinaiheisten torttujen
tekoon. Reema päätti kokeilla muutamaa niistä; eläimethän ovat mukavan veikeitä torttumalleja! Ensimmäisenä testiin pääsi koiratorttu. Koiramallissa viillot tehdään torttulevyyn samaan tapaan kuin perinteisessä tortussa. Keskelle asetetaan hillo, jonka päälle yläreunasta sakarat niin että koiralle muodostuu korvat, sekä sivuilta sakarat niin, että koiralle muodostuu leuka. Hilloa lisätään vielä silmiin ja nenänpäähän.
Vastoin kaikkia odotuksia koiratorttu onnistui hyvin! Äkäinen snautseri muuttui uunissa kiltinnäköiseksi,
sillä hillosilmät levisivät ja ilme pehmeni. Alkuperäinen muoto on tunnistettava, joten onnistuminen on
ehdottomasti 5/5.

Pöllö-muoti on löytänyt tiensä myös joulutorttuihin. Pöllötorttujen teko on simppeliä: pohjan yläosasta
leikataan pala pois niin että saadaan pöllön pään muoto, ja alaosan reunoja pyöristetään. Ylijääneistä leikatuista osista tehdään pöllölle kulmakarvat ja suu. Hilloa tulee silmiin.
Valitettavasti yksinkertaisesta ohjeesta huolimatta jokin meni pahasti pieleen uunissa paistumisen aikana. Pöllö on epämuodostunut ja sen silmät olivat levenneet ja sulautuneet yhteen. Vinksahtaneesta
kammotuksesta on jossain määrin tunnistettavissa alkuperäinen eläin, mutta suloista siitä ei saa millään.
Onnistuminen: 2/5.

Viimeinen eläintorttu on varsin monitulkintainen, sillä toimituksen mielestä se muistutti sekä kissaa, koiraa että nallea. Torttumallin tekeminen on eläimen monipuolisuudesta huolimatta, sillä ohje on sama kuin
pöllötortussa: ensin pohjan yläosasta leikataan pala pois niin, että eläimelle muodostuu pyöreähköt pystykorvat, alareunoja pyöristetään, ja ylijäämätaikinasta tehdään eläimen kulmakarvat ja posket. Hilloa
laitetaan silmiin ja suuhun.
Jos raa’an tortun ulkomuoto oli tunnistamaton, paistunut leivonnainen oli epäilyksiä herättävä. Eläinmäisyys oli havaittavissa ainoastaan korvissa, sillä kasvonpiirteet olivat paisuneet ja sulautuneet yhteen. Ei
jatkoon. Onnistuminen: 1/5.
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Viimeisenä, muttei vähäisimpänä, on vuoden rivoin torttumalli: piirakka. Piirakkatortun ohje on muihin
verrattuna monimutkainen ja sisältää useita askelia. Ensin neliönmuotoinen pohja leikataan neljäksi kolmioksi, joista kaksi yhdistetään salmiakin muotoon keskiosaksi ja kaksi muuta osaa laitetaan sivuille ja
hapsutetaan. Keskiosan päälle laitetaan iso kasa hilloa. Hapsut taitetaan keskelle hillon päälle keskimmäisistä lyhyimmistä hapsuista alkaen.
Piirakka on vuoden torttu! Sen ulkonäkö vain parani uunissa, ja paisuminen antoi tortulle ulottuvuutta.
Plussaa myös siitä, että hilloa saa laittaa runsaasti. Onnistuminen: 5/5!

Toim. huom. Perinteisen luumuhillon sijaan päätimme käyttää villimpää vaihtoehtoa, omena-kanelihilloa.
Lisäksi vaikka ulkonäöllisesti kaikki tortut eivät täyttäneet kriteerejä, maistuivat ne silti juuri sille mille
pitääkin: joululle.
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Edustajistovaalit 2015
Edustajistovaalit pidettiin 4.11., ja verbalaisia oli ehdolla viisi vaaliliitto Huka:n kautta. Voitokkaasti ehdokkaista kaksi löivät itsensä läpi vaaleissa. Saammeko siis esitellä, Verban
ääniharavat 2015, Aino Maaninka ja Kalle Parviainen!

Mikä innosti sinut lähtemään ehdolle edustajistoon?
Kalle: Näen Oulun yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston jotenkin loogisena jatkumona omalle opiskelijavaikuttamisuralleni. Olen nähnyt, kokenut ja
vaikuttanut asioihin niin riviopiskelijana, ainejärjestöaktiivina kuin kattokillassakin, joten halusin
kokea vielä sen kaikkein korkeimman opiskelijavaikuttamisen tason. Mielestäni minulla on paljon annettavaa koko opiskelijakunnalle, ja edustajistoon
pääseminen osoittaa, että myös muut näkevät minut luottamuksen arvoisena. Kiitos vielä kerran kaikille minua äänestäneille.
Aino: Halu vaikuttaa ja toimia opiskelijan paremman elämän puolesta. Sain tiedon edustajistovaaleista eräältä kaverilta, joka on toiminut edaattorina edellisessä edustajistossa. Innostuin ideasta,
joten päätin lähteä ehdolle. Uudet haasteet pitävät
mielen vireänä ja niistä saa ammennettua motivaatiota ja intoa arkeen.

minut keväästä 2013 asti englantilaisen filologian
oppiainetoimikunnassa (entinen opetuksenkehittämistyöryhmä).
A: Toimin Verba ry:ssä ruotsin koulutuspoliittisena
vastaavana ja liikuntavastaavana, ja onnekseni minut valittiin nyt myös tulevalle hallituskaudelle.

Minkälaisiin asioihin haluat vaikuttaa tai muuMinkälainen tausta sinulla on järjestötoimin- tosta?
nasta?

K: Haluaisin tuoda ylioppilaskuntaa lähemmäs tavallisia opiskelijoita, ettei se ole vain se mystinen kirjainlyhenne OYY. Muutto Rauhalasta Linnanmaalle
paransi ylioppilaskunnan näkyvyyttä huomattavasti, ja suurin osa opiskelijoista tietää OYY:stä nykyisellään edes jotain – esimerkiksi Olkkari on upea
keksintö. Haluisin tehdä myös ylioppilaskunnasta
avoimen kaikille ja ottaa kansainvälisetkin opiskelijat mukaan kunnolla. Varsinkin tähän viimeiseen
kohtaan voisi jokainen vaikuttaa ainejärjestötasolla.

K:Käytyäni ahkerasti aikalailla kaikissa mahdollisissa tapahtumissa kauan sitten fuksivuoteni syksyllä
päätin liittyä Verban hallitukseen avoimin mielin.
Pääsin fuksivastaavaksi yhdessä Heikin ja Satun
kanssa, ja opin vuoden aikana valtavasti ainejärjestötoiminnasta. Seuraavana vuonna toimin Verban
sihteerinä sekä tiedotusvastaavana. Minulla oli
kunnia toimia myös Humanistisen Killan tiedotusvastaavana samana vuonna – toivottavasti ihmiset
eivät kyllästyneet jatkuvaan sähköpostiviestien tulvaan! Tänä vuonna olen sitten ollut rakkaan vihreän
A: Opiskelijoiden hyvinvointi ja opintojen sujujoukkiomme puheenjohtajana.
Muista pesteistä mainittakoon, että olen myös ol- vuus, vaihto-opiskelijoiden integroiminen kiinteäksi osaksi Oulun yliopiston opiskelijayhteisöä sekä
lut kahtena syksynä pienryhmäohjaajana sekä toi
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ylioppilaskunnan tuominen lähemmäksi tavallisen
riviopiskelijan arkea ovat esimerkkejä asioista, joihin pyrin vaikuttamaan. Opintojen sujuvuus, ja erityisesti niiden joustavuus (esim. kurssien erilaiset
suoritustavat) on mielestäni tärkeää huomioida
eri oppiaineissa, jotta jokainen opiskelija pääsisi
hyödyntämään täyden potentiaalinsa hänelle mielekkäimmällä tavalla. Vaihto-opiskelijoiden integroiminen osaksi yliopistoyhteisöä tapahtuu mm.
parantamalla englannin kielistä viestintää ja järjestämällä yhteistä, matalakynnyksistä toimintaa
yhdessä eri opiskelijayhteisöjen (esim. aine- ja harrastejärjestöt) kanssa. Mielestäni on myös tärkeää,
että ylioppilaskunta koettaisiin tärkeänä ja läheisenä toimijana tavallisen riviopiskelijan näkökulmasta. Ideaali tilanne olisi se, että opiskelijat hyödyntäisivät OYYn tarjoamia palveluja ja kävisivät OYYn
asiantuntijoiden, hallituksen ja edustajiston jäsenten kanssa aktiivista keskustelua. Tällä tavoin koko
ylioppilaskunnan ja yliopiston kehittäminen olisi
tehokasta.

Mitä odotat tulevalta edustajistokaudelta?
K: Odotan jo alkanutta kautta innolla – tätä kirjoittaessani meillähän on ollut jo yksi edustajiston
kokous. HuKan eli humanistien ja kasvatustieteilijöiden vaaliliiton ryhmäkokouksista poistuttaessa
olen aina lähtenyt kotiin hymy naamalla, joten tunnen löytäneeni oikean paikkani. Toivottavasti seuraavat kaksi vuotta eivät pyyhi hymyä mennessään.
A: Pitkiä ja antoisia keskusteluja, eriäviä mielipiteitä
ja hampaiden kiristelyä, kompromisseja sekä onnistumisen iloa.

Näin paikat lopulta jakautuivat:

Miten aiot edistää humanistien ja verbalaisten
asioita?
K: Stereotypiat elävät edelleen vahvoina yliopistolla, haluaisin rikkoa niitä. Tiesittekö, että humanistinen tiedekunta tekee yhdessä kasvatustieteiden ja
kauppatieteellisen kanssa yli puolet yliopiston tutkimuksesta? Tämä puoli yliopistosta ei siis missään
nimessä ole sitä höpöhöpö-osastoa. Yliopiston profiloituminen pelkästään tekniikan alan osaamiseen
on vääränlaista kehitystä. Nykyisessä poliittisessa
ilmastossa tarvitaan humanismia ehkä enemmän
kuin koskaan, ja aion tuoda omaa laaja-alaista ja
paikoin kriittistäkin ajatteluani esille aina kun se on
mahdollista. Edustan edustajistossa kaikkia humanisteja, joten mielestäni pelkästään oman oppiaineen tai ainejärjestön lobbaaminen ei (valitettavasti) ole tarkoituksenmukaista.
A: Osallistumalla aktiivisesti keskusteluun, ja olemalla yhteydessä ainejärjestöjen jäseniin. Toivon,
että myös opiskelijat tulisivat oma-aloitteisesti nykimään hihasta ja kertomaan ajatuksiaan.

Lähde: OYY [www]
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Hallintovaalit 2015
Edustajistovaalien lisäksi syksyllä järjestettiin myös hallintovaalit, joiden kautta oli mahdollista pyrkiä opiskelijaedustajaksi tiedekuntahallitukseen. Verballa oli kaksi ehdokasta
Humanistisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen, ja iloksemme molemmat kandidaatit
lunastivat itselleen paikan! Ääniharavoina toimivat jälleen tutut naamat eli Maaningan
Aino ja Parviaisen Kalle. Onnittelut heille!

Mikä innosti sinut lähtemään ehdolle tiedekuntahallitukseen?
Aino: Pääsääntöisesti samat seikat kuin mitä edustajistoon ehdolle lähtiessä. Haluan olla ajantasalla
tiedekuntaamme koskevista asioista ja tuoda opiskelijanäkökulmaa päätöksentekoon.
Kalle: Suurimmat vaikuttimet olivat varmaankin
muut opiskelijat. Yksinkertaisesti perinteinen
”sähän sopisit tähän hommaan, kokouksia on
harvoin, ei vaadi paljoa aikaa” –rekrytointi toimi
varsin tehokkaasti. Toisaalta minulla oli myös aitoa
kiinnostusta tähän pestiin oppiainetoimikunnassa toimimiseni myötä. Lisäksi halusin ja haluan
selkeyttää tiedekunnassa ja yliopistolla toimivien
elimien vaikutusmahdollisuuksia sekä niiden keskinäisiä hierarkioita muille opiskelijoille.

netuksi vähintäänkin ainejärjestöjen hallituksille,
ja kuulostella aktiivisesti, mitä opiskelijat haluavat
tiedekunnalta.

Mitä odotat tulevalta tiedekuntahallituskaudelta?
A: Suurista linjoista keskustelua, kipeitä päätöksiä,
uuden oppimista, mielenkiintoisia keskusteluja,
vain muutamia asioita mainitakseni.
K: Odotan tätäkin toimea erittäin innokkaasti.
Erityisesti henkilökuntaan tutustumista ja uusien
verkostojen luomista vartoilen innolla.

Minkälaisiin asioihin haluat vaikuttaa tai muutosta?

A: Opiskelijanäkökulmaa sekä heidän ääntään
tulisi ottaa enemmän huomioon päätöksenteossa.
Läpinäkyvyys ja avoimuus ovat seikkoja, joita voisi
mielestäni parantaa. Tähän mennessä tiedekuntahallitus ja siellä tehtävät päätökset eivät tavoita
tarpeeksi hyvin opiskelijoita. Pyrinkin siis hallituskaudellani toimimaan äänitorvena henkilökunnan
ja opiskelijoiden välillä.
K: Yliopiston organisaation rakenteellinen muutos saattaa heikentää tiedekuntahallitusten
vaikutusmahdollisuuksia, mutta haluaisin etsiä
tiedekuntamme sisältä hyviä käytänteitä ja jakaa
niitä eteenpäin niin kaikille oppiaineille (jatkossa
mahdollisesti ei puhuta enää oppiaineista, vaan
yksiköistä, oi tätä termien sekamelskaa) niin meillä
kuin muissakin tiedekunnissa. Lisäksi kuten edellä
mainitsin, haluaisin tehdä tiedekuntahallitusta tun-

Kampanjointi tuotti tulosta.
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Etymologiapalsta
koonnut: Aino Puhakka
lähteet: etymonline.com, dictionary.com, todayifoundout.com

Hyvää joulunalusaikaa kaikille! Etymologiapalstan toisessa osassa ollaan arvatenkin
jouluisissa tunnelmissa.
Christmas juontuu tietenkin Kristuksesta, tarkemmin
sanottuna vanhan englannin sanaliitosta Christes mæsse. Mæsse on mass-sanan vanhempi muoto. Entäpä sitten Xmas? Monet yhdistävät kyseiseen sanamuotoon
negatiivisia mielleyhtymiä. Xmas voi luoda mielikuvan
jotenkin halvemmasta, materialistisemmasta ja epäpyhemmästä joulusta. Tosiasiassa ilmaus syntyi jo 1500-luvulla. X on toinen kirjoitusasu kreikkalaiselle chi-kirjaimelle, ja sitä on käytetty ’Kristusta’ tarkoittavan
Χριστός-sanan lyhenteenä jo vuosisatojen ajan. Samaa
tyyliä on hyödynnetty muun muassa ’kristittyä’ tarkoittavassa Xtian-sanassa.

Joulua edeltävät pyhät, eli adventit, ovat saaneet nimensä latinasta. Advent tulee sanasta adventus, joka
tarkoittaa ’lähestymistä’ ja ’saapumista’. Samainen adventus toimii kantana myös muun muassa an adventure
-sanalle.
Englantilaiseen jouluperinteeseen kuuluu idyllinen mielikuva ovelta ovelle kiertävistä kuorolaulajista. Carol-sana tullee vanhan ranskan carole-muodosta, joka on alun
perin tarkoittanut ’iloista laulua’ ja ’piiritanssia’. Sanan
alkuperä voi olla myös keskiaikaisen latinan choraula,
joka tarkoitti ’huilun tahtiin tanssittua tanssia’.

tan-sanoista, jotka tarkoittavat ’basilikamaista kasvia’ ja
’oksaa’. Kilpailevan selityksen mukaan mistel tulisi saksan sanasta mist, joka tarkoittaa ’ulostetta’; tässä tilanteessa tarkemmin sanottuna linnun kakkaa. Avifauna
kun levittää kasvien siemeniä kierrättämällä ne ensin
ruoansulatussysteeminsä läpi. Mene ja tiedä!

Suomessa joulupäivän jälkeen koittaa tapaninpäivä.
Englanniksi päivä tunnetaan nimellä Boxing Day. Sanan
etymologiaan ei liity nyrkkeily, vaan lahjojen antaminen.
Ennen vanhaan työläiset, palvelijat ja postimiehet saivat
työnantajiltaan joulukuun 26. päivänä lahjan, joka kulki
nimellä a Christmas box. Box saattoi viitata myös yleiseen keräyslaatikkoon, johon ihmiset saattoivat tuoda
lahjoituksia. Myöhemmin nämä lahjat sitten jaettiin työläisten tai vähäosaisten kesken.

Iloista joulua toivotetaan tietenkin sanoilla Merry
Christmas. Merry juontaa juurensa vanhan englannin
myrge-sanasta, joka tarkoittaa ’miellyttävää’ ja ’suloista’. Sanaa käytettiin ennen laajemmissakin konteksteissa, mutta nykyään sen käyttö on typistynyt lähinnä
jouluntoivotuksiin ja a merry-go-round -tyyppisiin erikoisuuksiin.

Angloamerikkalaiseen jouluperinteeseen kuuluu myös
romanttissävytteinen oleskelu mistelinoksan alla. Yhdyssana mistletoe koostuu vanhan englannin mistel- ja
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Vuosikatsaus 2015

Mitä kaikkea ehtikään tapahtua kuluneena vuonna?
kuvat: Verban instagram-tili
Vuoden 2015 alussa Verban uusi hallitus
aloitti toimintansa. Edellisen vuoden hallitus jatkoi kokonaisuudessaan edelleen, ja lisäksi mukaan tuli uusia toimijoita. Uudella ja uljaalla kokoonpanolla oli tarmoa ja intoa järjestää
tapahtumia, ja niitä olikin runsaasti ympäri vuoden!

helmikuisessa vesisateessa. Kuun lopussa englantilaisen filologian lehtori Ian Morris-Wilson jäi
ansaitusti eläkkeelle, ja läksiäisiä vietettiin Caiossa. Tapahtuma oli suoranainen menestys, sillä
paikalle saapui runsaasti Ianin entisiä oppilaita.
Verba muisti Iania kuksalla, johon oli kaiverrettu Ianin nimi foneettisin aakkosin. Ianin poissaTammikuussa fuksit saivat haalarinsa, ja niitä ulkoi- oloon sopeuduttiin hiihtolom… siis perioditauolla.
lutettiin ensimmäisen kerran Viherbileissä, jotka
järjestettiin perinteiseen tapaan yhdessä Sigman ja Paluu takaisin sorvin ääreen oli melko kevyt, silSyntaksiksen kanssa. Lumisateessa oli hyvä heittää lä heti aluksi otettiin pari loiventavaa kuukautisilhyvästit tipattomalle ja siirtyä kohti kosteaa kevättä! la Pub Merikulmassa Tuirassa. Verba pääsi myös
Tammikuun lopulla Alexander Stubb saapui Ouluun edustamaan maamme pääkaupunkiin, kun neljän
luennoimaan Verban kutsumana. Tilaisuus herätti hengen ryhmärämä lähti Helsinkiin Germanistipoikkitieteellisesti kiinnostusta sekä opiskelijoiden päiville. Vihreä joukko matkasi myös Vaasaan, josettä henkilökunnan keskuudessa, ja yksi yliopis- sa vietettiin eräänä huhtikuisena viikonloppuna
ton isoimmista saleista oli ääriään myöten täynnä. NMES:iä eli englannin opiskelijoiden valtakunnallista tapaamista. Tuliaisina oli kevään 2016 NMES OuFuksien haalarit saivat täytettä ompeluillassa, lussa. Aika huikeeta! Hetkeksi myös vakavoiduttiin,
jonka aikana katsottiin teemaan sopivasti Lilo kun pohjoismaisen filologian lehtori Birgitta Tam& Stitch –elokuva. Lisää haalarimerkkejä pystyi minen lähti kohti uusia polkuja. Iloa huhtikuiseen
hamstraamaan ainejärjestömarkkinoilla. Lisäksi arkeen toi kevätkokouksen mukana edellisen vuoiloa aiheuttivat myös viimein saapuneet kuukauti- den hallitukselle myönnetty vapautuminen hallitusset – Verba ei ollutkaan raskaana, huh! Kuukautis- vastuusta sekä leffailta, jossa katsottiin Big Hero 6.
ten saapumista juhlittiin Pub Olohuoneessa Puolivälinkankaalla, ja samalla Verba liittyi Instagramiin.

NMES-edustus Vaasassa.

Mäenlaskussa laskiaisena.

Vuoden ensimmäinen Reema ilmestyi juuri ennen ystävänpäivää. Tuota ystävyyden ja rakkauden täyteistä päivää puolestaan juhlittiin yhdessä
Tiiman kanssa Kantiksessa. Helmikuun toista riemun päivää, laskiaista, vietettiin tietenkin pulkkamäessä! Verban vihreät joukot valloittivat
Syynimaan kukkulan, ja kuuma kaakao lämmitti

Huhtikuun lopussa koitti viimein opiskelijoiden yhdistetty joulu ja juhannus, eli wappu. Humanistit
aloittivat wapun ensimmäisinä perinteisellä Mönttipiknikillä sekä sen jatkoilla Teekkaritalolla. Mönttipiknik oli tuttuun tapaan Noitavainojen muistomerkillä Limingantullissa, ja tilaisuudessa vannottiin
yhteishumanistinen haalarivala. Wappumenot jatkuivat ompeluillassa ennen suurta wapun ajavaispäivää, jolloin 500 nopeinta lipun saanutta opiskelijaa
vietti riemukkaan illan HopLopissa. Vastaavanlaista
ei ollut ennen nähty, ja mielenkiinnolla odotamme,
mitä ensi vuodelle kehitetään! Perinteikäs meno
jatkui puolestaan kirkkovenesouduissa, jossa Ver17

ban joukkue souti räntäsateessa. Sijoitus ei ollut sesti Qstockin aikana, kun pressu kokosi porukkaa
kovin menestyksekäs, mutta voiton juhlia päästiin yhteen viettämään heinäkuista viikonloppua.
kuitenkin viettämään, kun Oulun Kärpät voitti Suomen mestaruuden. Opiskelijoita kokoontui juhlimaan muun muassa reiveihin SuperPark-areenalle
sekä Teekkaritalolle. Ensimmäinen Wappuviikko
huipentui Verban omaan pallogrillipiknikiin Humanistipallon luona ja sen päällä sekä astetta suurempiin grillailuihin Bbq-bileissä Teekkaritalolla.

Fuksit pelailemassa.

Vappuna Ainolan puistossa.

Verba ei suinkaan tyystin unohtanut yliopistoa wapun aikana, vaan otti myös kielten lehtorit mukaan
ilotteluihin henkilökuntapiknillä. Lisäksi Kilta järjesti
Verban aloitteesta ensimmäisen humanistisen wappusuunnistuksen, jossa kaikki halukkaat pääsivät
suunnistamaan ja fuksit olivat rastinpitäjiä. Suunnistuksen jälkeen verbalaiset pääsivät lämmittelemään Apinatalon saunaan ennen siirtymistä vuoden
odotetuimpiin bileisiin eli AAAAK:iin. Bileissä palkittiin wappusuunnistuksen voittajajoukkue, joka
koostui tietenkin verbalaisista! Voitonhuumaisia
verbalaisia saattoi bongata esimerkiksi kuukautiskierrolla eli baarikierroksella tai waatonaaton bileissä, mutta viimeistään wappuaattona eli waattona.

Elokuussa sekä vanhat että uudet opiskelijat alkoivat rantautua Ouluun, ja kuun lopussa fuksit saapuivat yliopistolle. Samaan aikaan fuksien kanssa saapui myös syksyn ensimmäinen Reema fuksioppaan
muodossa. Sekä opintoihin että yliopistoelämään
muutenkin orientoiva fuksiviikko oli kovin intensiivinen, sillä lukuisten infojen lisäksi Verba järjesti jos
jonkinlaista iltamaa. Tuttuun tapaan ohjelmassa oli
heti ensimmäisenä päivänä peli-ilta sekä innokkaimmille jatkot Caiossa, ja myöhemmin viikolla grilli-ilta, saunailta, yliopistosuunnistus ja kaupunkikierros. Verba edusti vahvasti myös muissa alkusyksyn
tapahtumissa, kuten lukuvuoden avajaisissa Rotuaarilla, humanistifuksi-illassa Teekkaritalolla sekä
juhlavuottaan viettävässä Vulcanaliassa ja omissa
kuukautisissaan Kuutiossa. Erityisen ilahduttavaa
oli uusien opiskelijoiden innokkuus lähteä mukaan
tapahtumiin, ja vanhat opiskelijat saivat rauhallisin
mielin alkaa valmistua tietäen, että aktiivisia jäseniä löytyy yhä. Fuksit pääsivätkin näyttämään taitonsa Humanistisen Killan fuksisuunnistuksessa,
jossa voitto osui ansaitusti Verballe. Hyvä fuksit!

Humanistisen perinteen mukaisesti Verban waatto alkoi Franzénin puistosta ja jatkui wappukulkueen mukana Ainolan puistoon seuraamaan
teekkareiden uittoja. Sää oli aurinkoinen ja Verban pressu täyttyikin ääriään myöten vihreästä haalarikansasta. Päivä jatkui grilli-illassa Kaijonharjussa, ja sen jälkeen muistikuvat ovatkin
vähän hajanaiset… Huhujen mukaan verbalaisia
on bongattu sekä Kaijonharjun yöstä että keskustasta waaton bileistä ja ashematunnelin örinöistä.
Huh, johan oli wappu! Toukokuussa Verba alkoi pikkuhiljaa siirtyä kesälaitumille, ja toiminta hiljentyi. Sitä ennen Verbaario hoidettiin
kesäkuntoon, ja potentiaalisia uusia kielten opiskelijoita käytiin moikkaamassa ja kannustamassa
pääsykoepäivinä. Kesällä Verba aktivoitui erityi-

Makkara maistui exculla.

Lokakuun ensimmäisenä viikonloppuna Verba
järjesti Nordistipäivät, eli valtakunnallisen pohjoismaisten kielten opiskelijoiden tapaamisen,
ensimmäistä kertaa hyvin, hyvin pitkään aikaan.
Uusi perinne jatkuu ensi vuonna Jyväskylässä
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– siellä nähdään! Uusia tuulia puhalsi myös Syysexcun suuntaan, sillä ennen Muhoksen Wanhalle Tyllille suuntaamista haalarikansa kävi yritysvierailulla Maistilan panimolla Alppilassa. Excun
uusi formaatti vaikutti pidetyltä, huolimatta majoitustilojen katon läpi siintävästä tähtitaivaasta.

Halloweenbileiden pukukisan voittaja.

Syksyn mittaan Verban saattoi bongata myös kiltahuonekierrokselta, fuksisitseiltä ja leffailloista,
sillä jokaiselle kieliaineelle järjestettiin jo kauan
suunnitteilla olleet erikieliset elokuvaillat. Myös
syksyn toinen Reema ilmestyi, ja lokakuun lopussa syyslom.. siis perioditauon jälkeen järjestettiin Halloween-bileet yhdessä Communican
kanssa perinteisesti Kaarlessa. Pukuloistosta
huolimatta voitto ei osunut Verballe, taaskaan.
Marraskuun alussa koitti opiskelijoiden suuri vaalipäivä, jolloin valittiin Ylioppilaskunnan edustajisto sekä opiskelijajäsenet tiedekuntahallituksiin.
Verballa oli ehdokkaista molemmissa vaaleissa, ja
ainejärjestömme iloksi ehdokkaat olivat myös menestyksekkäitä! Verbalaisia ehdokkaita pääsi edustajistoon, ja humanistisen tiedekunnan hallituksen
molemmat varsinaisen jäsenen paikat menivät Verban jäsenille. Verba ja Reema onnittelevat valittuja!

että juhlaväkenä, ja viikko huipentui varsinaisiin
vuosijuhliin Oulunsalon Peuhussa. Onnistuneissa
juhlissa tuntui hyvältä olla humanisti! Juhlien jälkeen oli aika hieman vakavoitua, sillä uuden hallituksen valinta läheni. Hallituskähmintä järjestettiin Apintalolla, ja varsinkin fuksien keskuudesta
nousi kova kiinnostus ainejärjestötoimintaa kohtaan. Syyskokouksessa valittiinkin sekä fuksi- että
anglistipainotteinen hallitus vuodelle 2016. Onnea
uusille hallitustoimijoille! Kokous järjestettiin Teekkaritalolla, ja sen jälkeen Verba vietti pikkujouluja.
Isompi paikka keräsi myös enemmän osallistuja,
ja onnistuneen illan takasi jäsenistön aktiivisen
osallistumisen lisäksi ohjelma, johon kuului muun
muassa Communican kuiskuttelijoiden esitys, jouluinen tietovisa sekä diplomien jako vuoden aikana
ansioituneille verbalaisille. Pikkujoulujen jälkeen
Verba suuntasi katseet tulevaisuuteen humanistien
työelämäpäivässä sekä järjestämässään KAJ-illassa.

Loppuvuoden tapahtumia: KAJ-ilta ja Mario Kart -turnaus.

Myös joulukuussa humanismi kukki, kun humppapäädyssä vietettiin humanismi- ja kulttuuripäivää.
Tarjolla oli joulumieltä kohottamassa pipareita ja
glögiä sekä haalarimerkkejä, sillä humanistiset ainejärjestöt ständeilivät tapahtuman yhteydessä.
Viime vuoden tapaan Verba järjesti myös Mario
Kart –peliturnauksen, jotta vuoden aikana solmitut ystävyydet saataisiin todelliselle koetukselle
ennen joulua. Kaikkien iloiseksi yllätykseksi fuksit
saivat suuren vihreän joululahjan, sillä haalarit saapuivat! Sitä varten järjestettiin vuoden viimeisiin
Verba-tapahtumiin lukeutuva ompeluilta. Joulumieltä Verba levitti vielä yhdessä Indexin, Kultun,
Suman ja Tiiman hyväntekeväisyysbileissä, joissa kerättiin rahaa Oulun vastaanottokeskukselle.

Hallitustoiminnsta kiinnostuneet kähmintäsaunassa
ja syyskokouksessa.

Vuoden lopuksi ilmestyi vielä yksi jouluinen Reema,
jota kukaan ei kuitenkaan ehtinyt lukea ennen loMarraskuussa Humanistinen Kilta täytti pyöreät malle lähtöä.
50 vuotta, ja juhlahumu kesti kokonaisen viikon.
Verba oli mukana juhlinnoissa sekä työvoimana
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