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Fuksivuoden syksy: minä, yksin, yliopistoon? Hurjaa ja jännää! Ei silloin auttanut 

olla kaksonenkaan, vaan piti rohkeasti tutustua uusiin tyyppeihin ja mennä 

mukaan juttuihin (paitsi raivo-omenaan). Ja nyt me ollaan hallituksessa ja kolmas 

yliopistovuosi on alkamassa – ihan yhtä hurjalta ja jännältä tuntuu edelleen. 

Railakkaan vapun ja helteisen jäätelökesän jälkeen on aika kerätä motivaatiota 

opintoja varten. Onneksi luentojen lomaan mahtuu kaikkea kivaa ohjelmaa, josta 

Syys-Reema muistuttaa parhaansa mukaan. Luonnollisesti kaikki alkusyksyn 

tapahtumat on kahlattava läpi, jotta voi antaa hyvän ensivaikutelman fukseille ja 

samalla oppia tuntemaan uudet kielten opiskelijat ainakin kasvoista. Kaikkea 

energiaa ei kuitenkaan kannata tuhlata heti, sillä syksyn iltojen edelleen 

pimetessä on luvassa paljon huikeaa ohjelmaa. Perinteinen syys-excu järjestetään 

tänäkin vuonna, ja Halloween-bileiden voittaja-asua on paras alkaa suunnitella jo 

nyt. 

Helteisen kesän keskellä oli hankala saada Reema kasaan, ja ilman apujoukkoja ei 

olisi pärjätty. Onneksi Verballa on mahtava hallitus, niin hommat rullaa eteenpäin! 

Kiitos kaikille jotka osallistuivat Reeman tekemiseen, yhteistyö on voimaa ja 

ylipaino ylivoimaa! 

We can do this! Mahtavaa syksyä kaikille, nähdään kun tavataan! 

Peace and Love, Laura ja Meeri 

 

 Laura Meeri 

Leo Komarov #71 
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Verbalaiset, filologialaitosten henkilökunta ja muut lukijat, 

 

minulla on suuri kunnia Verba ry:n puheenjohtajana kirjoittaa puheenjohtajan palstaa usean 

vuoden tauon jälkeen paluun tehneeseen Reema-ainejärjestölehteemme. 

 

Nyt puolikkaan lukuvuoden ajan kestäneen puheenjohtajakauteni aikana olen pyrkinyt yhdessä 

upean hallituksen kanssa kehittämään Verban toimintaa entistäkin paremmaksi perinteitä 

unohtamatta. Perinteikkäästä Verbasta yhtenä merkkinä on esimerkiksi juuri Reeman paluu - 

edellinen lehtemme kun on vuodelta 2011. Samoin olemme jatkaneet myös 

tavaramerkeiksemme muodostuneiden vuosittaisten tapahtumiemme, kuten Viherbileiden ja 

Valentine's-bileiden järjestämistä. 

 

Uusia tuuliakin Verbaan on tänä vuonna tuotu. Etenkin paljon peräänkuulutettua alkoholitonta 

toimintaa on kevään aikana tarjottu enemmän. Otimme heti vuoden ensimmäisessä hallituksen 

kokouksessa yhteiseksi tavoitteeksemme järjestää lukuvuoden aikana kerran kuukaudessa 

ainakin yhden alkoholittoman tapahtuman helmikuusta alkaen. Helmikuussa järjestimmekin 

lautapeli-illan, maaliskuussa leffaillan, huhtikuussa kirjamarkkinat sekä toukokuussa excursion 

YleX Pop -tapahtumaan. Samalla linjalla pyrimme jatkamaan myös syksyn tullen! 

 

Kesän aikana "Verban villin kesän" ja "Verban taikatalven" perinteitä jatkava "Verban shelvä 

keshä" -Facebook-ryhmä on koonnut yhteen kaupungissa kesäänsä viettäviä opiskelijoitamme 

monenlaiseen puuhaan: on grillailtu ja pelailtu videopelejä, on käyty baareilemassa, rannalla ja 

piknikillä! 

 

Tämän lehden mennessä painoon fuksiviikon ja syksyn muiden tapahtumien suunnitelmat ovat 

jo hyvässä vauhdissa. Odotan itse jo tulevaa syksyä innolla, niin opintojen kuin vapaa-

ajantoiminnankin puolesta. Toivottavasti pääsen näkemään teistä mahdollisimman monia 

syksyn aikana yliopistolla ja sen ulkopuolella! 

 

Rakkain Verba-terveisin,  

Henri Savilampi 

Puheenjohtaja  
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Nyt on taas aika kaivaa kalenterin ja värikkäät kynät esiin, ja laittaa ylös syksyn 

tärkeitä tapahtumia. Katso missä Verba liikkuu – eli missä sinunkin pitää olla!  

 

Mitä: Fuksit tulee! 

Milloin: ma 25.8. – to 28.8. 

Missä: Everywhere! 

Ne on täällä! Tule mukaan fuksiviikon tapahtumiin, kohtaa fukseja ja tule itse 

kohdatuksi. Maanantaina pidetään peli-ilta yliopistolla, tiistaina grilli-ilta, 

keskiviikkona fuksisauna yliopistolla Koneen saunalla, ja torstaina suunnataan 

keskustaan kaupunkikierrokselle (ja kapakkaan). Saitko kaikki ylös? Hyvä! 

 

 

Mitä: Humanistifuksi-ilta 

Milloin: ke 3.9.  

Missä: Teekkaritalo 

Iik, syksyn ensimmäiset bileet Teekkaritalolla, eli pakko mennä! Fuksit aloittavat 

iltansa jo kuudelta, mutta vanhempia opiskelijoita suositellaan saapuvan paikalla 

yhdeksän jälkeen. Täytetään Teekkaritalo vihreillä haalareilla ja näytetään, että 

Verba todellakin on suurin humanistien ainejärjestö! 

 

 

Mitä: Yliopiston avajaisviikon huuma 

Milloin: ma 8.9. – ke 10.9. 

Missä: Keskusta ja yliopisto 

Maanantaina kokoonnutaan Rotuaarille syömään hernekeittoa klo 10 alkaen, ja 

iltapäivällä on pääjuhla Saalastinsalissa. Tiistaina on taidepäivä: musiikki- ja 

tanssiesityksiä sekä videoita ja valokuvanäyttelyitä yliopistolla. Keskiviikkona 

yliopistolla järjestetään ainejärjestömarkkinat, eli käteistä mukaan ja 

haalarimerkkiostoksille! Myös erilaiset harrastejärjestöt ja yritykset esittelevät 

toimintaansa. 
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Mitä: Vulcanalia 

Milloin: ke 10.9. klo 20 

Missä: Toppilan Möljä 

Perinne jatkuu! Hyvää musiikkia, hyvää seuraa ja taatusti hyvät bileet. Verban 

pressu parkkeeraa tuttuun tapaan alueen ulkopuolelle. Viimeistään Vulcanaliaan 

on tultava aloittamaan uusi lukuvuosi – ei jokaiselle aamuluennolle ole pakko 

mennä! 

 

 

 

Mitä: Fuksisuunnistus + jatkot 

Milloin: ke 17.9. 

Missä: Keskusta + Hevimesta 

Vaikka vain fuksit saavat suunnistaa, jatkoille ovat tervetulleita kaikki. Myös 

rastinpitäjäksi voi ilmoittautua, joten seuraa sähköpostiasi! 

 

 

 

Mitä: Fuksisitsit + jatkot 

Milloin: to 9.10 

Missä: Teekkaritalo 

Hitsi, sitseille ei kyllä pääse juuri muut kuin fuksit, mutta onneksi jatkoilla meno on 

aina huikea. Ykköset (haalarit) ylle ja mukaan sekoilemaan, fuksisitseistä 

puhutaan pitkälle syksyyn!  

 

 

 

Mitä: Verban syys-excu 

Milloin: 17. - 19.10 

Missä: Ristironkkeli 

Legendaarinen syys-excu suuntautuu tänä vuonna Siikalatvalle Ristironkkeliin. 

Hauskanpitoa keskellä ei-mitään Verba-porukalla, kuulostaa lupaavalta. Joko voi 

ilmoittautua? 
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Mitä: Halloween-bileet 

Milloin: ke 29.10 

Missä: Kaarlenholvi 

Be boo-tiful ja pue itsesi tunnistamattomaksi! Jo perinteiseksi muodostuneisiin 

pippaloihin saapuu Verban kerma ja kilpailu parhaan pukeutujan tittelistä on 

tiukka, niin tiukka että viime vuonna palkinto meni häpeällisesti Verban 

ulkopuolelle. Tänä vuonna tuodaan poika kotiin! 

 

 

Obs! Muista myös Verban muut tapahtumat, kuten kuukautiset sekä peli- ja 

leffaillat. Verban hallituksen tapahtuma- ja kulttuurivastaavat ottavat vastaan 

ehdotuksia erityisesti alkoholittomista tapahtumista. Seuraa Verban tiedotusta 

nettisivuillamme, Facebookissa sekä verbapapa-sähköpostilistalla! 

  

©Jaakko Hänninen 2014 
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Ennen kuin opinnot lähtevät kunnolla käyntiin, on hyvä katsoa menneeseen 

kesään haikein mielin. Kerää hyvä porukka kasaan pussikaljalle Kaijonharjuun, ota 

uusin Reema mukaan, ja palaa Verban shelvän keshän fiiliksiin! 

 

 

Toukokuu 

Jäätävän vapun jälkeen ilmat lämpenivät, ja Verba suuntasi rannalle. Vihreä porukka valtasi 

vatsalihaksillaan niin Nallikarin kuin Kuivasjärvenkin rannat, ja isot pahat opiskelijat ryntäsivät 

myös Suomen Tivoliin heti avajaispäivänä etuilemaan jonoissa ja onkimaan palkintoja.  

 

 

Paras oli kuitenkin vasta tulossa: toukokuun viimeisenä päivänä Verba teki haalarihyökkäyksen 

YleX Pop –konserttiin, jossa esiintyi Verban oma suosikki, Robin! Eturiviin asti ei päästy, mutta 

tunnelma oli käsinekosketeltava. Kesärenkaat todellakin oli hallussa! 
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Kesäkuu 

Verbalaiset viettivät juhannusta omissa oloissaan tai Kuutiossa, mutta heti jussin jälkeen iski 

läheisyydenkaipuu. Verba päätti kokoontua kesäisesti grillailun ja pelailun merkeissä 

Kalervontielle; sehän on melkein kuin grillibileet Teekkaritalolla! Menossa mukana oli Mario 

Kart sekä hurja kilpailuhenki. 

 

 

Heinäkuu 

Heinäkuun hiostavat helteet saivat verbalaiset taas rantautumaan. Kerrostalokämpissä meinaa 

nimittäin tulla kuuma! Kuun lopussa vanha kunnon pressu pääsi taas tositoimiin, kun Qstock 

keräsi myös verbalaiset yhteen. Rappioputki pääsi jo hyvin alkuun, mutta damn kun tapahtuma 

loppui kesken! Seura oli kuitenkin moitteetonta ja pressu rapisi kivasti. 

 

 

Elokuu 

Elokuu toi loputkin verbalaiset vihdoin takaisin Ouluun. Vielä on hyvin kelejä ja aikaa nauttia 

terasseista ja patioista! Pikkuhiljaa katseet kuitenkin suuntaavat kohti syksyä – ja uusia 

opiskelijoita. Naaaidaan fukseja…(ง    °    °)ง 

 

      © Jaakko Hänninen 2014 
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Boom Kah, Juodaan vaan! 
 

 

Juo-daan, juo-daan vaan (x2) 

 

 

Luennot on ohi kohta 

Joten väistä se kandiproffa 

Alkoon ei ehdi enää 

Turha siitä stressii vetää 

 

Ei me jäädä tänne hyytyy 

Ei panna päätä tyynyyn 

Nyt vedä täysii 

Koneet käyntiin 

 

Juo-daan, juo-daan vaan 

 

Heeii, eikö ole juotavaa? 

Joten heeii, kelpaa ihan mikä vaan? 

:,: Missä tänään kännis nähään? 

Teek-kari-ta-lol-la :,: 

 

Hevimestaa etsimässä 

Mut bileet alkaa heti tässä 

Hyvät drinkit on mun ässä hihas 

Joten juodaan tässä pihas 

 

Sit voidaan sinkoo sinne tänne 

Mut ei Tivolii pidemmälle 

Nyt vedän kännii, koneet käyntiin 

Juo-daan, juo-daan vaan 

 

(kertosäe) 

 
säv. Robin: ”Boom-kah” 

san. Verba 
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nälkäisen humanistin ruokalapakina 
kirjoittaja: Kati Mustalintu 

 

 

 

Oulun yliopiston kilometritaipaleen varrella on useita syöttölöitä, jotka kohtuullista korvausta 

vastaan ruokkivat tuhansia nälkäisiä kansalaisia päivittäin. Nenä kohti ruoan tuoksua, jonon 

jatkoksi (suomalaiset ovat onnellisia jonottaessaan), tuosta tarjotin mukaan, lautanen, 

salaattia, juotavaa, leipää, lämmin ruoka, tarjotin kantoon, kassalle kukkaroa ja opiskelijakorttia 

hapuilemaan, aterimet vielä mukaan, pikainen skannaus vapaista istumapaikoista, pöytään vaan 

ja taisteluvälineet kouraan. Siinäpä se perusrutiini, joka toistuu päivästä toiseen. Unirestalla on 

Linnanmaalla kuusi ravintolaa, joista viisi on itselleni edes etäisesti tuttuja. Se kuudes, Kastari, 

on toisaalta muutenkin aivan liian kaukana nälkäistä humanistia ajatellen. Mitään en ole 

menettänyt. Tai sitten olen. 
 

Maanantai 

Ihan perse koko päivä, etten sanoisi. Aamukahvit jäi juomatta ja lipastolle pyöräillessä satoi 

vettä. Luentokin eteni jotenkin hitaanlaisesti, näki ettei taulun ääressä hääräävällä 

luennoitsijallakaan ollut aivan ykköspäivä. Oispa ruokaa. Luennolta lähdettäessä joku sanoi, 

että Snellmaniassa olisi pinaattikeittoa. 

Pinaattikeittoa. Homma haisee maanantaille. 

Snellun jono ei onneksi ole hälyttävän pitkä. Ravintola on hyvin keskeisellä paikalla humanistien 

ja kasvatustieteilijöiden rajamaastossa; Humanistinen pallo näkyy ruokalan ikkunoista. Paikkoja 

parisataa, linjasto sijoitettu aika järkevästi. Ruokaloista ehdottomasti modernein mm. 

värityksensä suhteen, toiset tykkää, mutta omasta mielestäni melko steriili ja kylmä 

laitossyöttölä se kuitenkin on. Snellmania oli talvella 2013 pitkään suljettuna remontin takia. 

Linjaston liikkumista odotellessa skannailen ruokalistaa ruudusta – joo-o, pinaattikeittoa. 

Lihansyöjän vaihtoehtona siskonmakkarakeittoa, joka näyttää jopa herkulliselta. Englanniksi 

pelkkä sausage soup – ruokaa maksaessani (2,60€ plus take-away kahvi 0,95€) pohdiskelen 

käännösmahdollisuuksia siskonmakkarakeitolle. Sister sausage soup? Vähän jo hymyilyttää. 

Hyvä ruoka, parempi mieli. Vien tarjottimen pois, haen kahvini ja luovutan maksun yhteydessä 

saamani kuitin Snellmanian rahastajalle. ”Kahvin saa kuittia vastaan”, luvataan kyltissä. 

Englanniksi lupaus on kääntynyt muotoon Coffee against the receipt. Toisessa kyltissä 

muistutetaan, että Takeaway bread is forbidden. 

Hyvältä maistuu, tämä kuittia/reseptiä vastaan oleva kahvi. 
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Tiistai 

Voisin sanoa opiskelleeni koko maanantai-illan. Tai sitten voisin sanoa olleeni Hevimestassa 

katsastamassa euron iltaa kavereiden kanssa. Oli miten oli, mutta tiistai on silti oikeinkin skarppi 

päivä, ei ihme kyllä edes väsytä. Aamupäivän luennot olivat näpsäkkäästi Fysiikankadulla ja 

luentotauolla ohi viipottanut biologikaveri naureskeli, että miten se humanisti on eksynyt tänne 

aivojen puolelle. 

Luento päättyi muutamaa minuuttia etuajassa ja Aularavintolaan johtavia portaita alas 

loikkiessa nenään kantautuu jonkin hyvän mausteen tuoksu. Jonot eivät ole pitkiä ja 

Aularavintolassa ne kulkevat aina sujuvasti, vaikka karkeasti arvioiden se ruokkiikin kai eniten 

nälkäisiä päivässä. Ruokapaikkojakin on 550. Hymyilen sisäisesti ruokalistaa lukiessani, 

poropyörykät on englannistettu muotoon Reindeer balls. 

Keskeisestä sijainnistaan johtuen Aularavintolassa näkee opiskelijoita suunnilleen jokaisesta 

tiedekunnasta, suurimmat luentosalit ovat Aularavintolan välittömässä läheisyydessä. Omat 

lempparipaikkani ovat portaiden mukaisesti nousevat pikkupöydät, joissa penkkeinä toimii pari 

matalaa tyynyä. Sieltä on mukava katsella ruokalan hyörinää. Väritys on tuttua retroa, oranssi 

on lämmin vuodenajasta riippumatta. Salaattibaarin jonossa on aina kovasti väkeä, toistaiseksi 

sen tarjonta on jäänyt vielä katsastamatta. Jonkinlainen ”kokoa oma annoksesi” -systeemi siinä 

kuitenkin on. 

Ruokailuhetki on menestys, nälkä lähti eli 5/5. Astioiden palautuspisteessä kerrotaan vatien 

paluusta. Dishes return. Kaveri kertoi, että joskus vuosia sitten vatien palaamista oli edeltänyt 

säiliöiden paluu – Containers return. Jutun todenperäisyydestä ei tietoa. Tiistai on silti hyvä 

päivä. 

 

Keskiviikko 

Kasin aamut, I'm loving it. Luento L2:ssa ja laskeskelen jo ennen luennon päättymistä, että kello 

kahdentoista ruuhka tukkii Aularavintolan niin hyvin, että parasta suunnata vähän etelään kohti 

Discusta ja Dataniaa. Molemmissa on aina mukava käydä kun tilaisuus sen suo, en tiedä onko 

© Sara Nikula 2014 
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kyseessä otollinen feng shui vai pelkkä vaihtelun tuoma piristys. Datania on 120-paikkainen 

sähkö- ja tietotekniikan opiskelijoiden lähiruokala, jossa tänään jälkiruokana tarjolla herkullinen 

Berry kissel. Alan jo vahvasti olla sitä mieltä, että Uniresta pyöräyttää käännöksensä Google 

Translatorilla ja lisää siihen vähän omaa kivaa mukaan – toisaalta taas mainiot käännöskukkaset 

ovat juuri osa Unirestan  viehätystä. Ruokailuhetki on rauhallinen, onnistuin välttämään jonot 

toivomallani tavalla. 
 

Torstai 

Torstai on paras päivä. Torstai on hernekeitto ja pannari -päivä, torstai on pizzapäivä. Käyn 

juomassa kahvit kiltahuoneella puoliltapäivin ja suuntaan jo Snellmaniaa kohti, kunnes kaveri 

tulee ovella vastaan naama näkkärillä ja sanoo, että pizzat on jo loppu siltä päivältä. 

Huokailuttaa, aina sama homma. Toisaalta ehkä parempi niin päin, kuin että ylimääräistä ruokaa 

heitettäisiin kymmeniä kiloja päivässä roskiin. 

Samainen kaveri ehdottaa, että skippaisimme seuraavan luennon. Kyseessä olisi muutenkin 

massaluento, aihe oli kummallekin tuttu ja Optimasta löytyisi hyvät muistiinpanot iltapäivään 

mennessä. Ajatus houkuttaa kovasti, etenkin siksi että silloin olisi aikaa kävellä 125-paikkaiseen 

Discukseen asti pizzan perässä. Discuksen pizzat ovat aina vähän muita parempia. 

Discuksen linjasto on rakennettu hieman erilaiseksi kuin muiden ruokaloiden, mutta 

tavoitteisiin päästään ja pöydässä hymyilyttää. Tonnikalapizza on rapeaa ja maistuvaa, suurista 

ikkunoista näkyvällä sisäpihalla vihmoo vettä. On kiireetön hetki, Discuksen asiakaskunta on 

ehkä hitusen miesvoittoinen ja kaverikin tuumaa, että kivahan se on hyvännäköisiä teekkareita 

vilkuilla. 

Toinen kaveri laittaa viestiä, kysyy missä olemme. Tämä oli skipannut kokonaan 

aamukahdeksan luennot, oli ilmeisesti ollut Kaarlessa opiskelijabileissä pilkkuun asti. Kerromme 

Snellmanian ja Discuksen pizzatilanteet, mutta väsynyt opiskelija jää silti kiltahuoneellemme 

lepäilemään. Kahden kilometrin pikataival 

Discuksen takia ei ilmeisesti maistu. 

Discuksen tunnelma on rauhallinen ja kello hiipii 

vaivihkaa kohti seuraavan luennon alkua. Aina 

toisinaan juuri ruokailuhetket ovat niitä päivän 

parhaimpia aikoja, kun saa rauhassa jutella niitä 

näitä kavereiden kesken. Haen molemmille vielä 

kahvit ja pohdiskelemme seuraavan aamun 

tenttiä. Fiilis on hyvä, läpi mennään hyvillä 

arvosanoilla. 

 

Perjantai 

Tiedekunnan tenttipäivä. Oispa hyvä päivä. Pyöräilin lipastolle puolta tuntia etuajassa 

syödäkseni Aulakahvilan tarjoaman aamupuuron ennen tenttiä. Kävi mieletön tuuri, oli vieläpä 

mannapuuroa. 

© Sara Nikula 2014 
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Tentin loputtua kävelin naama kiinni kirjassa kohti Juliniaa ja tarkistin, olinko muistanut 

tarvittavat asiat. Hyvältä näyttää, läpi mennään. 

Juliniassa ei ole juuri jonoa, perjantaisin ei ole tiedekunnan tenttipäivästä johtuen kovin paljoa 

luentojakaan ja 150-paikkaisessa ravintolassa on reilusti varaa valita pöytänsä. Lueskelen 

ruokalistaa, Uniresta on aika vastikään ottanut valikoimiinsa jonkinlaisen ”salaatti ja proteiini” -

setin, josta kenelläkään ei liene mitään hajua, miten se kirjoitetaan. Eilen salaattikompo, tänään 

salaattikombo, englanniksi salad compo ja kylmäkaapin kyltti opastaa, että comboon kuuluu 

yksi proteiini. Pääruokana on Janssonin kiusausta, Jansson's Temptation. Liikun linjaston 

mukana houkutusta kohti, mutta kaveri bongaa Julinian Kimmon olevan töissä ja suuntaa 

herkkukeitaan ääreen. Jos hyvä lukija kysyt, kuka on Julinian Kimmo, niin suuntaapa Julinian 

herkkukeitaalle asiaa ihmettelemään – Kimmo ei turhaan ole Julinian suosituimpia kokkeja. 

Kahvin saa tänäänkin against the receipt. 

Perjantain iltapäivä menee ryhmätöitä tehden niin, että ehdimme kuitenkin Aularavintolaan 

ennen kello kuutta ja ravintolan sulkeutumista. Plussaa siis pitkistä aukioloajoista, ehtii 

tarvittaessa syömään kahteenkin kertaan. 
 

Unirestalla on hyvät nettisivut, joiden kautta on kätevä tarkistaa mm. päivän ruokalistat sekä 

aukioloajat. Facebookin välityksellä toimiva tiedotus on myös ajan hermolla, kannattaa tykätä. 

Käännöskukkasille löytyy oma huumorispainotteinen nettisivunsa osoitteesta 

http://pahka.kapsi.fi/urinesta/index.php, sivuston tekijöinä mystiset Heikki ja Jussi, jotka 

vakuuttavat kyseessä olevan lempeämielinen parodia. Unirestan henkilökunnalle saa ja pitää 

hymyillä ja sanoa kiitos, eipä se opiskelu olisi yhtä maukasta ilman heidän työpanostaan. 

Humanistisella tiedekunnalla on lisäksi oma kahvilansa, Humus-kuppila, jonka jättikokoiset ja 

iloisenkirjavat kahvimukit, herkulliset leivät ja salaatit sekä hyväntuulinen henkilökunta ovat 

monesti päivän piristys. Taisinpa vahingossa kuulla jonkun teekkarin kehuvan sitäkin, että 

Humukseen kannattaa kävellä vähän kauempaakin, että pääsee nättejä humanistityttöjä 

katselemaan. 

Tässä viiden ruokalan mittaisessa jaarittelussani pyrin huomioimaan etenkin syksyn 2014 

tuoreet tulokkaat, kyllä te laitoksen tavoille nopeasti opitte muiden esimerkkiä seuraamalla, 

mutta moni asia käy ilmi vasta ajan myötä. Ei kannata stressata. Kaikki vanhemmat opiskelijat 

ovat joskus olleet fukseja ja muistavat kyllä, millaista on olla yksin uudessa ja oudossa 

ympäristössä – muutamassa viikossa homma kuitenkin jo rutinoituu, on uusia tuttuja, kavereita, 

bileitä ja vaikka mitä. Rohkeasti ja avoimin mielin uutta kohti; uusia kavereita voi hommata 

vaikka kysymällä, mitähän hyvää Juliniassa on tänään tarjolla? 

 

  

Kuva: 

http://cdn.marketplaceimages.window

sphone.com/v8/images/205b8095-

6a9a-4cb1-97f0-efa4dbe693dc 



 
16 

Stammtisch 

Germanistipalsta –  

Von Germanisten für Germanisten 
Koonnut: Miika Peitso 

 
Germanisti! Luovuuttasi ja valovoimaasi tarvitaan Germanismin sanan viemisessä 

maailmalle! Syksyn aikana kuvataan uusi esittelyvideo germaanisen filologian 

opiskelusta Oulun yliopistossa. Tulee sisältämään vauhtia, häröilyä ja vaarallisia 

tilanteita. 

 

 

 

 

 

 

 

Miltä tuntuisi tämän jälkeen lähteä vaikka omaan vanhaan lukioon esittämään, 

kuinka on elämänsä huipulla? Videopätkän aikaansaamisen jälkeen tarkoituksena on 

oman jaksamisen jälkeen kierrellä lukioita ja näyttää oikeaa suuntaa abeille, jotka 

eivät välttämättä tiedä omaa parastaan.  

Tervetuloa messiin! Mikäli pelkkä solidaarisuus ja saksan laitoksen tulenkantajana ja 

kiiltokuvana toimiminen ei sinällään riitä sinulle, on myös tiedossa opintopisteitä, 

ihan kelpoa seuraa ja respektiä Gerhardilta sekä high-fiven Knobilta!  
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Erityisesti herzliche Glückswünsche uusille germanistifukseille! Muistakaa 

olla aktiivisia myös luentosalien ulkopuolella, maailma tarvitsee teitä! 

 

Spämmikää toki Verbaarion G-Punkt- postilaatikkoa ja liittykää Oulun 

Germanistit- facebooksivulle! Auf Wiedersehen! 

 

Lisätietoja miika.peitso@student.oulu.fi ja jaakko.hanninen@student.oulu.fi tai 

ihan jos vain liittyy seuraan Humuksessa tai Verbaariossa! 

 

 

 

 Ainakin yksi kapakkailta kaikille Oulun germanisteille, jonne 

myös henkilökunta lämpimästi tervetullut 

 

 Perinteikkäät germanistien pikkujoulut! 
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Verban anglistit kiittävät kesällä eläköitynyttä pitkäaikaista lehtoriamme, Richard 

W. Goymeria, yhteisistä vuosista Oulun yliopistossa ja toivottavat antoisia 

eläkepäiviä! 

 

The English Philology students in Verba thank our long-time lecturer, Richard W. 

Goymer, for his years at the University of Oulu and wish him a pleasant 

retirement! 
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