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Puheenjohtajan tervehdys

Heipä hei sinä uunituore fuksi ja tervetuloa yliopistoon!

Ensinnäkin: paljon onnea sisäänpääsystä ja loistavasta valinnasta! Kielten yhteisömme on aivan 
mahtava, ja olemme superiloisia, että sinäkin olet nyt yksi meistä.

Oma akateeminen taipaleeni alkoi armon vuonna 2012. Vaikka vuosia onkin kulunut, ihan en-
simmäinen päivä yliopistolla on silti jäänyt mieleen varsin elävänä. Hirveä jännä dekaanin esit-
telypuheen aikana, hirveä jännä ensimmäisessä pienryhmäohjauksessa, ja hirveä helpotus kun 
kaikki menikin ihan hyvin. Ensimmäinen päivä, ensimmäinen viikko ja jopa koko ensimmäinen 
vuosi voivat olla aika hurjia ja ahdistaviakin juttuja, mutta en voi kuin vakuuttaa, että elämä kyllä 
asettuu niihin yliopistouomiinsa ennemmin tai myöhemmin. Samassa tilanteessa kanssasi on 70 
muutakin fuksia, puhumattakaan meistä entisistä fukseista, jotka ovat myös kokeneet tismalleen 
saman prässin kuin sinä nyt.

Oma ainejärjestösi Verba pyrkii pehmentämään laskeutumistasi mahdollisimman paljon. Verba 
tarjoaa fuksiviikon aikana ja sen jälkeenkin paljon erityyppisiä illanistujaisia, joissa tutustutaan 
uusiin opiskelukavereihin ja vanhempiin opiskelijoihin. Vaikka ainejärjestömme puheenjohtajana 
saatankin olla vähän jäävi sanomaan, niin sanonpas silti: ensimmäisen viikon tapahtumat ovat 
aivan supertärkeitä ja ihania juttuja, joissa luodaan koko opiskeluajan kestäviä ystävyyksiä. Vaikka 
ujostuttaisikin, niin tulehan silti rohkeasti 
mukaan: kukaan ei pure, eikä ketään jätetä 
yksin! Myös tulevaisuudessa, tulipa eteesi 
tenkkapoo tai ei, Verban puoleen voit aina 
kääntyä.

Yksi konkreettinen Verban sinulle tarjoama 
asia on tämä nimenomainen lärpäke, jota 
juuri pitelet käsissäsi. Otahan siis hyvä 
asento ja pläräile läpi yliopistomaailman 
aakkoset, fuksiviikon aikataulu ja hassut 
pikkufaktat kuluvan vuoden hallituksesta. 
Jos jotain jää kuitenkin mielen päälle, sinua 
auttavat mielellään pienryhmäohjaajat sekä 
hallituksen väki. Vielä kerran tervetuloa, ja 
muista nauttia tästä elämäsi (toistaiseksi) 
parhaasta ajasta!

Huippuparasta syksyä toivottelee

Laura Kämäräinen
puheenjohtaja
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   Mikä on 

Verba ry on uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Oulun yliopistossa. Ainejärjestömme 
on perustettu vuonna 1972. Verbalaiset opiskelevat joko pää- tai sivuaineenaan englan-
tilaista, pohjoismaista tai germaanista filologiaa tai ranskan kieltä. Verba on Humanisti-
sen Killan suurin ainejärjestö.

Verban tehtävänä on edustaa kielten opiskelijoita Humanistisessa killassa sekä ajaa ja 
edistää opiskelijoidemme asiaa yliopiston hallinnollisissa elimissä. Lisäksi Verba on 
tärkeä tiedotus- ja kommunikointikanava opiskelijoiden sekä muiden ainejärjestöjen ja 
opintoasioiden välillä.

Myös vapaa-ajan tapahtumat ovat tärkeä osa Verban toimintaa. Ainejärjestömme 
järjestää niin bileitä kuin alkoholittomiakin tapahtumia ympäri vuoden ja edustaa 
vieraiden kielten opiskelijoita muiden tahojen tapahtumissa. Perinteisesti Verba järjestää 
muun muassa Halloween- ja ystävänpäiväbileet. Lisäksi Verballa on oma viikoittainen 
liikuntavuoro. Järjestettyyn ohjelmaan kuuluvat lisäksi muun muassa leffa- ja merkki-
ompeluillat. Omien tapahtumiensa lisäksi Verba tekee myös paljon yhteistyötä muiden 
ainejärjestöjen kanssa.

Miten mukaan?

Liity jäseneksi! Kun täytät jäsenlomakkeen ja maksat jäsenmaksun 
(vuosijäsenyys 15 €, ainaisjäsenyys 20 €), pääset nauttimaan Verban 
luontaiseduista.

Käy tapahtumissa! Verban monenkirjavasta tapahtumatarjonnasta löytyy 
jokaiselle jotakin. Tutustu ihmisiin esimerkiksi sählyn tuoksinnassa tai Teek-
karitalon saunaosastolla.

Hengaa Verbaariossa! Verkostoidu muiden kieltenlukijoiden kanssa Verban 
tiivistunnelmaisessa kopissa osoitteessa HU228.

Tule seuraamaan halkoja! Verban hallituksen kokoukset ovat kaikille 
avoimia tapahtumia. Osanotto ei sido mihinkään.

Soluttaudu hallitukseen! Verban hallitus vaihtuu vuoden välein, ja uusi 
kokoonpano valitaan marraskuussa. Erilaisia pestejä löytyy paljon, ja aherrus 
ei ole yksinäistä.

?
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Verban hallitus

Kuka järjestää haalaribileet? Kuka sukkuloi opiskelijoiden ja korkeampien tahojen välillä? Entä 
kuka häärii Verbaario-vastaavana? Tässä pääset tutustumaan ainejärjestösi ihmisiin muutaman 

suuntaa-antavan kysymyksen avulla. Utelimme seuraavaa:

1. Mikä oli oman fuksivuotesi mieleenpainuvin kokemus?
2. Mikä on paras tai muutoin mielenkiintoisin kurssi, jolla olet ollut?

3. Mikä on parasta Oulussa?

Laura Kämäräinen, puheenjohtaja. Englantilainen filologia, 
5. vuosikurssi.
1. Syyslukukauden viimeinen tentti (Fonetiikan peruskurs-
si), jonka päätteeksi tenttisalista sai ilmaista skumppaa. Siinä 
kohtalontoverien kanssa kilistellessä oli kiva fiilis, että jes, 
selvisinpäs!
2. Varmaan British & Irish Art tai American Literature. Artissa 
kävin joka luennolla kun aihe oli niin kiinnostava, mutta olin 
niin mätisäkki etten tehnyt loppuesseetä ja täten opintopisteet-
kin jäi saamatta…
3. Aktiivinen opiskelijaelämä. Meidän poikkitieteellisyys on 

vertaansa vailla, kun (melkein) kaikki ovat saman katon alla ja Teekkaritalolle ovat kaikki aina 
tervetulleita. Siihen voi myös luottaa, että joka viikko tapahtuu jotain.

Saara Tikkakoski, varapuheenjohtaja ja kulttuurivastaava. 
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi.
1. Ian Morris-Wilsonin (nyt jo eläkkeellä) fonetiikan, ääntämisen 
ja kääntämisen kurssit. Sure, bileet ja suunnistukset oli hauskoja, 
mut Ianin opetus oli kokemus, jota en varmaan ikinä unohda. 
2. Andrew’n Language and Language Editing -kurssi sekä North 
American History. Molemmat mielenkiintoisia, ensimmäinen 
käytännönläheisyytensä takia, toinen vaihtoehtoisen näkökul-
mansa takia. 
3. Oulussa on parasta talvi. Eiku. No revontulet on ihania. Sitte 
Makian brunssi, Keltaisen aitan terassi kesäisin. Torinranta, hep-
patallit ja luonnonläheisyys.

Joel Juntunen, talousvastaava. Englantilainen filologia, 
3. vuosikurssi.
1. Ehdottomasti fuksisuunnistuksen valerasti kaikkine mätisäk-
keineen, ja sen jälkeinen kosto Wappusuunnistuksessa. 
2. Ehdottomasti British & Irish Art ja siellä esitellyt tavat maalata 
historian vammaisimmat hevoset. 
3. Isossa cityssä voit olla mitä vain haluat eikä muotteihin tarvitse 
mennä. Pienpaikkakuntalaiset huomio!
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Juuso Luomajoki, sihteeri. Englantilainen filologia, 
4. vuosikurssi.
1. Fuksisuunnistus, ja etenkin lähellä ollut tukehtuminen ras-
tilla, jossa pelattiin Aliasta vaahtokarkit suussa. Parasta!
2. English Phonetics, joka lähes räjäytti tajunnan ja ainakin 
nosti ymmärryksen puheen ja suun toiminnasta aivan uudelle 
tasolle.
3. Oulussa voi harrastaa vaikka mitä. Itse olen tänne muutet-
tuani hurahtanut kansantanssiin ja irkkutanssiin. Kannattaa 
ottaa selvää harrastustarjonnasta (esim. Oulun Korkeakou-
luliikunnan halvoista jutuista) ja kokeilla kaikenlaista!

Asta Lyytinen, kansainvälisyys- ja kulttuurivastaava. 
Englantilainen filologia, 4. vuosikurssi.
1. Fuksivuosi oli kyllä huippu, siitä on jäänyt niin miljoona 
hyvää muistoa! Syysexcusta pidin oikein paljon, siellä tutustui 
hyvin myös vanhempiin opiskelijoihin.
2. Nyt jo eläkkeelle jääneen Ian Morris-Wilsonin Pronuncia-
tion 2! Huipun luennoitsijan huippu kurssi, harjoituskertoja 
odotti innolla joka viikko! 
3. Oulu on loppujen lopuksi melko pieni kaupunki, mutta 
täältä löytyy paljon tekemistä, eli varmasti jotain kaikille! 
Lisäksi ainakin omasta mielestäni Oulu on turvallinen paikka 
asua, koskaan ei ole pelottanut kulkea paikasta toiseen, eikä 
isoissakaan bileissä ole kenellekään sattunut kummempia. 

Jukka Aikio, fuksivastaava. Englantilainen filologia, 
4. vuosikurssi.
1. Humanistiristeily Pietariin! Hauskaa oli myös meno- ja tu-
lomatkalla. 
2. Pronunciation II, jossa nykyään jo eläköitynyt herrasmies 
Kentistä pisti meidät lukemaan näytelmiä toisillemme pienis-
sä ryhmissä. 
3. Pyörällä pääsee tosi hyvin melkeinpä mihin vaan ja pai-
kallisliikenne toimii.
 

Ilona Maijala, fuksivastaava. Pohjoismainen filologia, 
2. vuosikurssi.
1. Fuksisuunnistus. Hyvä porukka ja hauskoja tehtäviä, mikä 
sen parempaa?
2. Svensk fonetik med uttal. Oli mahtava päästä oppimaan, 
miten se lausuminen oikeasti toimii, ja luennoijakin oli 
huippu.
3. Täällä on paljon omanikästä porukkaa ja melkein koko 
ajan tapahtuu jotain, jonne pääsee näppärästi pyörällä.
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Veera Asukas, fuksivastaava. Englantilainen filologia, 
2. vuosikurssi.
1. Täytyy sanoa, että fuksisuunnistus on parhaimpia muis-
toja. Hauskaa oli niin suunnistamassa kuin jatkoilla. Ilman 
uutuudenkiiltäviä ystävyksiä tämäkin ilo olisi ollut vain puo-
likas sellainen. Sexcu oli hyvää bondausta.
2. Tykkäsin fonetiikasta, ngl. Kävin kurssilla surullisen vähän 
mutta läpi pääsin, ja jopa hyvin arvosanoin. Translating into 
English oli myös oikein mukava. 
3. Oulussa on parasta solidaarinen joukkotunnelma. Me 
kaikki ollaan tässä paska kaupunnissa, niin miksipä ei tulla 
toimeen toistemme kanssa ja samalla ohjeisteta, että missä se 
Kuutio/Mäkkäri/Kiikeli nyt olikaan.

Salla Inget, tapahtumavastaava. Germaaninen filologia, 
3. vuosikurssi.
1. Koko fuksiviikko oli mieleenpainuva, paljon kivoja tapah-
tumia ja pääsi heti tutustumaan ihmisiin! 
2. Wortschatz des Deutschen, sanavarasto kasvoi paljon kurs-
sin aikana. 
3. Paljon harrastusmahdollisuuksia ja sopivan kokoinen kau-
punki.

Jasmin Tikkanen, tapahtumavastaava. Englantilainen 
filologia, 2. vuosikurssi.
1. Fuksisuunnistus oli todella hauska ja tiimihenki vertaansa 
vailla! 
2. Translating into English oli mielenkiintoinen ja yksi niistä 
harvoista kursseista, johon kotitehtävätkin teki aina innolla.
3. Oulusta löytyy yllättävän paljon kaikkea, kun vaan tietää 
mistä etsiä, ja kaikille on jotain tekemistä.

Sara Junttila, tapahtumavastaava. Pohjoismainen filologia, 
2. vuosikurssi.
1. Nordistdagar! Hieman epäröin, uskallanko osallistua, kun 
en saanut muita fuksikavereitani mukaan. Onneksi uskalsin, 
sillä oli hurjan mukavaa ja koin ensimmäiset sitsinikin ky-
seisen viikonlopun aikana. 
2. Grammatik on ihanaa. 
3. Oulu vaan on ihan paras.
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Jaana Raudaskoski, englannin koulutuspoliittinen 
vastaava. Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi.
1. Vappu! Fiilis oli kyllä vertaansa vailla, kun sai lukuvuoden 
kestäneen työmaan jälkeen elellä poikkitieteellisessä hassut-
telukuplassa hetken aikaa ennen kesäduunien alkamista.
2. Researching Literature and Culture. Tämän kurssin kirjal-
lisuusosiossa pääsi ensimmäistä kertaa valitsemaan täysin 
itsenäisesti tehtävien aiheet, oli huippua! 
3. Jos aloittaisin tästä aiheesta, olisin aivan pysäyttämätön. 
Oulu on paras ja ihanin!

Aino Maaninka, ruotsin koulutuspoliittinen vastaava, 
liikuntavastaava. Pohjoismainen filologia, 4. vuosikurssi.
1. Fuksisuunnistus! Kannattaa ehdottomasti haalia kasaan 
mukava porukka ja lähteä suunnistamaan. 
2. Yleisen kielitieteen peruskurssi, koska Santeri. Aluksi esim. 
käsitteiden ymmärtäminen voi olla haastavaa, mutta voin 
melkeinpä luvata, että kurssi vain paranee loppua kohti! 
3. Parasta Oulussa on se, että täällä on elämää.

Jaakko Hänninen, saksan koulutuspoliittinen vastaava. 
Germaaninen filologia, 4. vuosikurssi.
1. Taikuri Kari Wesibussissa! 
2. Mündliches Übersetzen, jossa katsotaan Ein Fall für zwei:ta 
ilman ääniä ja käännetään suomenkieliset tekstitykset takai-
sin saksaksi. 
3. Majoneesikänkky. 

Aku Varanka, sosiaalipoliittinen vastaava. Englantilainen 
filologia, 2. vuosikurssi.
1. Fuksisuunnistus! Mahtavaa hauskanpitoa, ehdottomas-
ti suosittelen.
2. Conversation Analysis. Mukava kurssi, ja transcribaaminen 
on kivaa.
3. Musakulttuuri, pyörällä pääsee matkaamaan helposti, ja 
tekemistä löytyy kaikille.
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Elina Pallaspuro, Verbaario-vastaava. Englantilainen 
filologia, 2. vuosikurssi.
1. Komppaan Veeraa ja sanon, että suunnistus for sure, ja sen 
jälkeen sexcu, mostly koska uudet ystävät.
2. Introduction to Literature, koska aihe lähellä sydäntä, ja 
kurssi mukavan interaktiivinen.
3. Yllättävän paljon tekemistä, ja luontokin lähellä. Sopivan 
kompakti kaupunni.

Aino Puhakka, Reema-vastaava. Englantilainen filologia, 
2. vuosikurssi.
1. Ehkä hallitushommiin hakeutuminen. Myös vappusoudut, 
Viherbileet ja Vulcanalia jäivät mieleeni mukavina tapah-
tumina.
2. Translating into English. Vaativa ja hermostuttava kurssi, 
joka on samalla kuitenkin äärettömän mielenkiintoinen.
3. Nelivitosen keikat, meren läheisyys ja ihmiset.

Janina Ikäheimo, tiedotus-, media- ja Reema-vastaava. 
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi.
1. Sexcu lukeutuu omiinikin suosikkikokemuksiini, mutta 
ensimmäisen päivän lautapeli-illan jälkeisistä jatkoista ja jat-
kojen jatkoista jäi käteen kasa hyviä muistoja! 
2. Mielenkiintoisin kurssi tähän asti on joko Introduction to 
Literature tai Yleinen Kielitiede.
3. Parasta Oulussa on ehdottomasti pyörätiet! Pyörällä pääsee 
liki kaikkialle, kunhan muistaa lukita sen, etteivät kuuluisat 
oululaiset pyörävarkaat pääse iskemään.

Juho Näppä, Reema-vastaava. Englantilainen filologia, 
2. vuosikurssi.
1. Täytyy sanoa että Wapun avajaiset HopLopissa. Eipä oo en-
nen tullu oltua pallomeressä päissään. 
2. Varmaankin Academic Communication 1. Sai kirjottaa 
omannäkösensä esseen. 
3. Täällä on paljon hyviä baareja.
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Mitä: Uusien opiskelijoiden yleisinfo
Milloin: Ma 22.8. klo 10.00
Missä: L3-sali
Humanistinen Kilta ja humanistinen 
tiedekunta toivottavat uudet opiskelijat 
lämpimästi tervetulleeksi ja tarjoavat val-
tavan määrän uutta tietoa. Tilaisuuden 
jälkeen paikalta poistutaan oppiaineit-
tain, ja tämän jälkeen jakaannutaan 
pienryhmiin, joissa annetaan lisää infoa 
ja päästään tutustumaan osaan uusista 
opiskelukavereista.

Mitä: Verbainfo
Milloin: Ma 22.8. klo 15.00
Missä: HU106
Mikä ihmeen Verba? Tervetuloa tutus-
tumaan uuteen ainejärjestöönne! Paikan 
päällä esittäytyvät hallituksen jäsenet, 
ja kuulette lisää Verban toiminnasta ja 
tavoitteista. Samalla voit vilkuilla uusia 
opiskelukavereitasi!

Mitä: Peli-ilta
Milloin: Ma 22.8. heti Verbainfon jälkeen
Missä: Pegasuksen takana nurmikolla
Verbainfosta on luontevaa siirtyä pelaile-
maan iltapäiväksi lautapelejä. Tämä on 
oiva tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin, 
niin fukseihin kuin vähän vanhempiinkin 
opiskelijoihin. Täällä istumme Verban 
pressulla rennoissa tunnelmissa yhdessä 

pelaillen. Peli-illan jälkeen osa opiskeli-
joista voi perinteisesti suunnistaan Kuu-
tioon jatkoille. Tätä ei kannata missata!

Mitä: Yliopiston lukuvuoden avajaiset
Milloin: Ma 22.8. klo 14.00–16.00
Missä: Rotuaarilla (Oulun keskustassa)
Perinteiset Yliopiston avajaiset järjestetään 
Rotuaarilla, Oulun keskustan ytimessä. 
Paikalla kuullaan puheita ja Teekkaritorvi-
en soittoa, kun fuksit ja vanhemmat opis-
kelijat kokoontuvat juhlistamaan uuden 
lukuvuoden alkua.

Mitä: Yliopistosuunnistus
Milloin: Ti 23.8. klo 14.00–16.00
Missä: Yliopisto, lähtö Humanistipallolta
Mikä olisi hauskempi tapa tutus-
tua Linnanmaan kampukseen, kuin 
leikkimielinen suunnistuskilpailu? Hu-
manistipallolta lähdettyään pienet jouk-
kueet pääsevät säntäilemään ympäri 
yliopistoa fuksivastaavien muodostamien 
rastien perässä. Huom.! Paras joukkue 
palkitaan!

Mitä: Grilli-ilta
Milloin: Ti 23.8. klo 18.00
Missä: Kalervontien grillikatos 
(Kalervontie 1)

Syksyn tapahtumia
Syksy on Wapun ohessa Verban tapahtumarikkainta aikaa. Näin fuksit saavat usei-
ta tilaisuuksia tutustua toisiinsa ja vanhempiin opiskelijoihin. Infot sisältävät tärkeää 
tietoa, ja vapaa-ajan tapahtumat pitävät huolen siitä, että fuksisyksy alkaa vauhdikkaasti. 
Tapahtumat ovat pääosin vapaaehtoisia, mutta hyvin suositeltavia.
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Tie opiskelukaverin sydämeen käy vatsan 
kautta – tule siis grillaamaan ja seuruste-
lemaan niin uusien kuin vanhojenkin 
verbalaisten kanssa Kalervontien gril-
likatokselle. Jos paikka ei ole ennaltaan 
tuttu, kulkue grillikatosta kohti lähtee 
Humanistipallolta.

Mitä: Caionharju Cierros
Milloin: Ke 24.8. klo 16.00
Missä: Kaijonharju, lähtö Humanisti-
pallolta
Monelle Kaijonharju on kokonaan uusi 
ympäristö, ja helpoin tapa tutustua sen 
tarjoamiin palveluihin on tulla mukaan 
kiertämään sitä fuksivastaavien kanssa. 
Fuksit tutustutetaan alueen koko tarjon-
taan aina lähikaupoista pitserioihin ja 
tärkeimpiin tapahtumapaikkoihin.

Mitä: Oppiaineiden omat infotilaisuudet
Missä: 
Milloin: To 25.8. klo
Tule kuulemaan oman oppiaineesi hen-
kilökunnan esittäytymistä! On mukava 
tietää, millaisia ihmisiä syksyllä tulee 
kohtaamaan, ja mikäpä olisi mukavampi 
tapa ottaa selvää, kuin kokoontua rennosti 
jutustelemaan ja kuuntelemaan tulevia 
opettajia. Infotilaisuuden tarkat ajat ja pai-
kat saat pienryhmäohjaajiltasi. 

Mitä: Fuksisauna
Milloin: To 25.8. klo 18.00
Missä: Koneen saunalla
Yhdessä saunominen on ehdoton 
osa opiskelijakulttuuria. Saunominen 
ei kuitenkaan ole tässä tapahtumas-
sa ehdoton pakko, vaan fuksit ovat 
myös tervetulleita hengaamaan muuten 

vain. Paikalle ilmestyvät Verban hallitus 
sekä pienryhmäohjaajat, ja myöhemmin 
illasta myös ehkä muita vanhempia opis-
kelijoita.

Mitä: Sivuaineinfo
Milloin: Pe 26.8. klo 10.15–12.00
Missä: Yliopisto, sali L5
Sivuaineinfossa saat tietoa monista eri 
sivuaineista, jotka muodostavat suuren 
osan tutkinnostasi. Kaiken lisäksi osan 
sivuaineista voi mahdollisesti aloittaa jo 
ensimmäisenä opiskeluvuonna. Infossa 
saat paljon olennaista tietoa, joten kannat-
taa tulla paikalle.

Mitä: Kaupunkikierros
Milloin: Ma 29.8. klo 16.00
Missä: Keskusta
Oulu on kiva kaupunki, ja opiskelijan on 
myös hyvä tietää keskustasta ne oleelli-
simmat paikat, vaikka siellä ei välttämättä 
tulekaan niin usein liikuttua. Verba tutus-
tuttaa sinut keskeisimpiin paikkoihin.

Mitä: Haalari-info
Milloin: Ti 30.8. klo 11.45–12.15
Missä: Yliopisto, sali HU106
Verban fuksivastaavat kertovat miten 
sinäkin voit saada haalarit omak-
sesi! Paikalla infotaan haalareiden 
hankintaprosessista, ja siitä, miten se 
hoituu yhdessä fuksien ja fuksivastaavien 
kanssa.

Mitä: Humanistifuksi-ilta
Milloin: Ke 31.8. klo
Missä: Teekkaritalolla
Syksyn railakkaimmat fukseille omistetut
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bileet ovat tässä! Tule kokemaan Teek-
karitalo kanssaopiskelijoiden mukana, 
kun humanististen ainejärjestöjen fuksit 
kokoontuvat yhdessä lukuvuoden ensim-
mäisiin talobileisiin. Virallisen osuuden 
jälkeen luvassa rutkasti hauskanpitoa ja 
krebaamista.

Mitä: Yhteistyökumppaneiden info
Milloin: 
Missä: 
Mitä ovat OYY ja YTHS? Tässä infossa 
se selviää! Luvassa erittäin tärkeää tietoa 
yliopiston yhteistyökumppaneista, jotka 
tukevat sinua opintojesi aikana.

Mitä: Ainejärjestömarkkinat ja opiskelijan 
etupäivät
Milloin: Ke 7.9. klo 10.00–14.00
Missä: Yliopistolla pääväylän varressa 
Tule katsomaan, kun yritykset sekä har-
raste- ja ainejärjestöt esittelevät toi-
mintaansa! Paikan päältä löytyy myös 
tuhoton määrä merkkejä ostettavaksi.  
Varaa siis reilusti käteistä mukaan, sillä 
vastaavaa tilaisuutta haalia merkkejä ei ole 
tulossa vähään aikaan.  

Mitä: Vulcanalia
Milloin: Ke 7.9. klo 19.00
Missä: Ouluhalli
Opiskelijoiden syksyn suurin tapahtuma 
Vulcanalia tulee taas! paikalta löytyy hy-
vää musiikkia, hyvää seuraa ja varmasti 
paikan parhaat bileet. Verban pressu park-
keeraa pääkallopaikalle, joten seuraksi 
löytyy varmasti myös uusia kavereita 
omasta ainejärjestöstä.

Mitä: Verbaistuki
Milloin: To 8.9. klo 14.00-16.00
Missä: Telluksen Frost Club -tilassa
Syksyn ensimmäisessä Verbaistuessa 
puhutaan opintojen aloittamisesta ja 
kesälomilta palaamisesta. Tilaisuuteen 
ovat tervetulleita myös fuksit.

Mitä: StudentRUN
Milloin: Ti 13.9. klo 16.00
Missä: Paikka ilmoitetaan myöhemmin
Yhdeksässä eri kaupungissa kirmataan 
samaan aikaan hyväntekeväisyysjuoksu, 
jonka tuotot ohjataan Itämeren hyväksi. 
5 kilometrin lenkille saavat osallistua kai-
kenkuntoiset reippailijat.

Verba ja Humanistinen Kilta järjestävät tapahtumia myös myöhemmin syksyllä. Älä unohda 
ilmestyä paikalle Humanistifuksisuunnistukseen, Syysexcursiolle, Humanistifuksisitseille ja 

Halloween-bileisiin.

Muista myös muut Verban järjestämät tapahtumat, kuten Verban Kuukautiset, leffa- ja peli-illat 
sekä liikuntavuorot. Parhaiten perillä pysyt liittymällä Verban sähköpostilista Verbapapalle ja 

seuraamalla Facebookia. 

Mikäli tapahtumat kuulostavat oudoilta tai hämmentäviltä, älä huolestu! Luvassa on mittavaa 
tiedotusta.

HUOM! Verba Ry pidättää oikeuden muutoksiin tapahtumien aikatauluissa ja 
tapahtumapaikoissa.
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Tapahtumakalenteri

 Yliopiston ja 
oppiaineiden 
tapahtumat 

Verban tapahtumat Humanistisen Killan 
tapahtumat 

Muut tapahtumat 

Ma 22.8. Lukukauden avajaiset  
@Rotuaari  
klo 14.00 

Verbainfo @HU106  
klo 15.00 
 
Peli-ilta infon jälkeen 
Pegasuksen takana 

Uusien opiskelijoiden 
yleisinfo @L3  
klo 10.00–12.00 

 

Ti 23.8.  Yliopistosuunnistus 
@Humanistipallo klo 
14.00 
 
Grilli-ilta 
@Kalvervontie 
klo 18.00 

  

Ke 24.8.  Caionharjun Cierros 
@Humanistipallo 
klo 16.00 

  

To 25.8. Oppiaineiden omat 
infotilaisuudet 

Fuksisauna @Koneen 
sauna klo 18.00 

  

Pe 26.8. Sivuaineinfo @L5 
klo 10.15–12.00 
 

   

Ma 29.8.  Kaupunkikierros 
@Keskusta klo 16.00 

  

Ti 30.8.  Haalari-info @HU106 
klo 11.45–12.15 

  

Ke 31.8.   Humanistifuksi-ilta 
@Teekkaritalo 

 

Ke 7.9. Ainejärjestömarkkinat 
@Pääväylä  
klo 10.00–14.00 
 
Vulcanalia @Ouluhalli 
klo 19.00 

   

To 8.9.  Verbaistuki 
@Telluksen Frost 
Club 
klo 14.00–16.00 

  

Ti 13.9.    StudentRUN 
@TBA klo 16.00 
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Fuksin aakkoset

Yliopistomaailma läväyttää fuksin kasvoille kavalkadin uusia sanoja, ilmauksia ja 
nimikkeitä. Tässä alkuaikoja helpottava lipastojargon-fuksi-sanakirja.

Ainejärjestö: Nimensä mukaisesti jonkun 
aineen opiskelijoiden muodostama 
järjestö, joka jollain tavalla ajaa jäseniensä 
etuja ja järjestää tapahtumia.

Amanuenssi: Opintojen ohjaaja ja 
järjestelijä: vähän kuin yläasteen ja lukion 
opo.

Anglisti: Englannin opiskelija.

Auskultointi: Opetusharjoittelu ja siihen 
liittyvät kasvatustieteen opinnot. Tule-
vat yleensä vastaan kolmannen vuoden 
keväällä ja neljännen syksyllä.

Balance: Entinen Snellmania, eli 
humanistipäädyn opiskelijaruokala.

Dekaani: Tiedekunnan iso kiho, joka alle-
kirjoittaa opiskelijoiden tutkintopaperit ja 
jakaa tutkintotodistuksia publiikeissa.

Dosentti: Tiettyyn aiheeseen erikoistunut 
opettaja.

Ekskursio, excu: Opintomatka tai ”opin-
tomatka”. Voi suuntautua esimerkiksi 
yritykseen tai muuhun vastaavaan lai-
tokseen. Yleisimmin excu tarkoittaa 
kuitenkin ryypiskelyä tavallisuudesta 
poikkeavassa paikassa.

Fuksi: Sinä! Eli ensimmäisen vuoden 
opiskelija.

Fuksisuunnistus: Humanistisen kil-
lan järjestämä tapahtuma, jossa fuksit 
laitetaan kiertämään ympäri Oulua ja 
suorittamaan erilaisia tehtäviä.

Germanisti: Saksan opiskelija.

Haalarit: Opiskelijoiden dress code. Ver-
ban haalarit ovat sammalenvihreät.

Halko: Hallituksen kokous. Avoin ta-
pahtuma, jota saa tulla kuka tahansa 
seuraamaan. Järjestetään parhaimmillaan 
noin kerran viikossa.

Hallopedi: Ylioppilaskunnan tehtäväänsä 
nimittämä opiskelija, joka tuo yliopiston 
tai tiedekuntien hallintoon opiskelijoiden 
näkemyksiä ja asiantuntemusta.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuun-
nitelma. Tehdään WebOodissa opintojen 
alkuvaiheessa.

Humus-kuppila: Humanistisen killan 
pyörittämä kahvila. Sijaitsee Verbaarion 
välittömässä läheisyydessä.

Kandidaatintutkinto: Alempi 
korkeakoulututkinto, jonka saa tavoitea-
jassa suoritettua kolmessa vuodessa.

Kilta: Humanistipiireissä sanalla viitataan 
Humanistiseen kiltaan, eli humanistiseen 
kattoainejärjestöön.
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Kypsyysnäyte: Kandidaatintutkielman ja 
gradun jälkeen tehtävä eräänlainen tentti, 
jolla osoitetaan, että opiskelija osaa kirjoit-
taa suomea ja että hän on varmasti tehnyt 
tutkielmansa itse.

Lehtori: Opettaja.

Lipasto: Yliopisto. 

Maisteri: Ylemmän korkeakoulututkin-
non suorittanut henkilö.

NMES: National Meeting of English 
Students, eli Suomessa opiskelevien 
enkunlukijoiden kokoontuminen. 
Järjestetään seuraavan kerran Jyväsky-
lässä.

Noppa: Opintopiste tai sähköinen 
opiskeluympäristö.

Nordisti, nudisti: Ruotsin opiskelija.

Opintopiste: Näistä rakentuu tutkinto.

OPM: Oma(t) pullo(t) mukaan. Jos välissä 
on toinenkin P, tarkoittaa se lisäksi pyy-
hettä.

OYY: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, 
eli jokaisen Oulun yliopistossa perustut-
kintoa opiskelevan etu- ja palvelujärjestö.
Jäsenmaksulla saat muun muassa opiskeli-
jakortin.

Pallo: Humanistisen tiedekunnan pää-
sisäänkäynnin edessä oleva uurteinen 
kivipallo. Yleinen tapaamis- ja 
kiipeilypaikka.

Pegasus: Lipaston pääkirjasto. Sisäänkäyn-
ti heti Pallon takana.

Poikkitieteellisyys: Eri tieteenalojen 
yhteistyö. Kuukausittain järjestetään 
esimerkiksi poikkitieteelliset haalaribileet.

Pro gradu, tuttavallisemmin vain gradu: 
Ylemmän korkeakoulututkinnon loppu-
työ.

Professori: Yliopistovirassa tutkiva ja 
omaa ainettaan opettava henkilö.

Promootio: Uusille tohtoreille muutaman 
vuoden välein järjestettävä vihkimisti-
laisuus.

Pruju: Kasa papereita tai kopioita. Opet-
tajan antama luentomonistekokonaisuus.

PSOAS: Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntosäätiö. Halpaa ja opiskelijalähtöistä 
asumista.

Publiikki: Tuoreiden kandidaatin- ja 
maisterintutkintojen julkistamistilaisuus. 
Tänne saa verhoutua hieman parempiin 
hepeniin.

Reema: Verban oma ainejärjestölehti.
Ilmestyy noin neljä kertaa vuodessa.

Seminaari: Opiskelumuoto, jossa opis-
kelijat pitävät vuorotellen esitelmiä.

Sitsit: Bileet, joissa istutaan pitkien 
pöytien ääressä, syödään illallinen, nos-
tetaan maljoja ja lauletaan juomalauluja.

Teekkari: Tekniikan alan tupsulakkipäinen 
opiskelija.

Tentti: Koe. Yleisin kurssien suorittamis-
muoto.

Tohtori: Korkein yliopistotutkinto.
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Tutor(i): Ohjaava opiskelija tai opettaja. 
Auttaa kaikessa koulunkäynnin aloit-
tamiseen liittyvässä.

Verba: Uusien kielten opiskelijoiden yh-
distys Verba ry, eli sinun akateeminen 
kotisi.

Verbapapa: Verban sähköpostilista. Kan-
nattaa ehdottomasti liittyä!

Vujut: Vuosijuhlat, joita juhlitaan, kun 
ainejärjestö täyttää pyöreitä, tai vaikka 
vain vitosia.

Väitöskirja: Tohtorin lopputyö.

Wappu: Opiskelijavuoden kohokohta. 
Kaksi viikkoa kestävä deliriumrupeama 
huhti-toukokuun vaihteessa.

Wesibussi: Wappuna liikennöivä party-
bussi, jossa juodaan, tanssitaan ja kuun-
nellaan jytämusaa.

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhuolto-
säätiö. Oulun toimipiste sijaitsee kätevästi 
lipaston naapurissa Yliopistonkadulla.

Oulun alueet
tutuksi

Alppila: Linnanmaan ja keskustan välissä 
sijaitseva kasvava asuinalue.

Franzénin puisto: Oulun tuomiokirkon 
edessä oleva puisto. Humanistit lakittavat 
vappuisin Franzénin patsaan.

Kaijonharju: Hieman Linnanmaalta itään 
päin sijaitseva lähiö. Sulautuu salakava-
lasti Linnanmaahan.

Kiikeli: Nuorison ja kemistien suosima 
alue torinrannan vieressä.

Kontinkangas: Lääkisläiset opiskelevat 
täällä. Alueella sijaitsee myös Oulun 
yliopistollinen sairaala.

Limingantulli: Aakea hallikauppa-alue. 
Täältä löytyvät muun muassa Prisma, 
Gigantti, Kärkkäinen ja pari kirpparia, 
sekä noitavainojen muistomerkki Möntti, 
jonka äärellä järjestetään humanistien 

wappupiknik.

Linnanmaa: Yliopisto sijaitsee täällä.

Nallikari: Merenrannassa oleva uimaran-
ta. Ihanaa meritunnelmaa, tuulimyllyjä ja 
lokkeja.

Raksila: Keskustan itäpuolella oleva alue, 
jossa sijaitsevat marketit. Yöaikaan pai-
kan valtaavat matalataajuuksia ilmoille 
puskevat BMW:t ja Audit.

Rotuaari: Oulun foorumi; keskustan 
kävelykatu.

Syynimaa: Linnanmaan vieressä oleva 
asuinalue, johon on todella helppo eksyä.

Tuira: Mainettaan parempi alue 
Merikosken siltojen vieressä. Täällä on 
muun muassa Star-elokuvateatteri, jossa 
kannattaa ehdottomasti käydä.
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Oulun maamerkit, menomestat ja
muut vapaa-ajan kohteet

45 Special: Rokkiväen suosima kolmeen 
kerrokseen rakennettu yökerho. Oulun 
paras ja legendaarisin keikkapaikka.

Ainolan puisto: Keskustan kupeessa ole-
va iso puistoalue, jonka reunalla sijaitsee 
muun muassa Oulun taidemuseo.

Eden: Nallikarissa sijaitseva kylpylä, jonka 
yhteydessä toimii myös hotelli.

Kaupunginteatteri ja -kirjasto: 
Kulttuurikohteet sijaitsevat Kauppatorin 
laidalla.

Kaarle; Kaarlenholvi ja Jumpru: Yhdis-
tetty yökerho ja kuppila keskustassa. Yksi 
suosituimmista paikoista opiskelijabilei-
den järjestämiseen. Ikkunalaudoilla voi 
tanssia!

Kuutio: Hämyisä kuppila Kaijonharjussa.

Megazone: Täällä pääsee pelaamaan Bar-
ney Stinsonin lempipeliä, eli laserhippaa.

Qstock: Heinäkuussa Kuusisaaressa 
järjestettävä kaksipäiväinen rock-festari.

Superpark Areena: Päivisin urheilu- ja 
vapaa-ajan keskus, iltaisin keikkapaikka. 
Täällä on järjestetty muun muassa hiphop-
festivaalit.

Teekkaritalo: Kaijonharjun keskei-
sin menomesta ja monien bileden 
pääkallopaikka. Sijaitsee osoitteessa 

Kalervontie 7.

Tietomaa: Oulun oma Heureka. Hauska 
tiedekeskus, jossa on vaihtuvia näyttelyitä.

Toripol(l)iisi: Pullea patsas, joka valvoo 
Oulun torielämää.

Tuba: Hauskasti kirpparikalusteilla sisus-
tettu ravintola. Lafkan toiminta perustuu 
kestävään kehitykseen, joten ruokalistalta 
löytyy muun muassa lähiruokaa.

Valve: Kulttuuritalo, jossa voi naut-
tia monipuolisesta taidetarjonnasta. 
Nähtävillä muun muassa tanssia, teatteria 
ja elokuvia.

Vanilla: Unirestan opiskelijaravintola kes-
kustassa. Täältä löytyy perusruuan lisäksi 
kattava salaattibaari.

+Oululaisuudet

Känkky: Yön pikkutunneilla hieman hä-
myisemmistä paikoista hankittu eväs, 
useimmin (majoneesi)pitsa tai -kebab.

Nakkifakiiri: Keskustaan yöaikaan park-
keerattu kärry, josta voi noutaa nak-
kisämpylöitä.

Pahki: Kävellä jotain esinettä päin 
törmäten siihen. Esim. “Kävelin eilen Ilo-
nassa peiliin pahki.”

Patio: Oululainen nimitys terassille.
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Omaopettajat ja pienryhmäohjaajat 
(eli PRO:t)

Omaopet ja PRO:t auttavat sinua yliopistourasi alkuun. He järjestävät virallisia ja 
vapaamuotoisia tapahtumia ja perehdytystuokioita. Tässä paimenet esittäytyvät 

oppiaineiden mukaan.

Englantilainen filologia

Omaopettajat

Englannin omaopettajat ovat 
Andrew Pattison (andrew.pattison@oulu.fi) ja 

Eric Sandberg (eric.sandberg@oulu.fi). 

PRO:t

Veera Asukas
Helou, mun nimi on Veera, ja olen tänä vuonna englannin PRO ja samalla toimin Ver-
ban hallituksessa fuksivastaavana. Hain englannin opettajaksi, koska olen aina tykän-

nyt ohjaamisesta ja ihmisten auttamisesta 
(ja koska olin liian tyhäm lääkikseen niin 
päätin hakea tänne). Mitä muihin kiinnos-
tuksiin tulee, tykkään lukemisesta, sarjoista, 
musiikista ja kasveista. Kisset on kivoja ja 
koiret kans. 
Tukan väri vaihtuu noin kerran viikossa, ele-
kää ihmetelkö. Mua näkee paljon niin Verban 
kuin yliopiston tapahtumissa ja pööpöilen 
Verbaariossa säännöllisesti. Apua saa aina 
tulla kysymään (vaikka luokkahuoneet on 
joskus vähän hakusessa itselläkin). 
Eipä tässä muuta, hyvää syksyä teille nap-
puloille ja muistakaa olla aktiivisia oppilaita 
niin luennoilla kuin yliopiston tapahtumis-
sa!
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Jasmin Tikkanen
Terve! Olen Jasmin, 20-vuotias toisen vuoden 
englannin opiskelija. Opiskelun lisäksi aikani ku-
luu muun muassa pianon soittoon, potkunyrk-
keilyyn, pelaamiseen, kokkailuun ja kavereiden 
kanssa pyörimiseen. Verba on myös lähellä sydäntä 
ja toiminkin hallituksessa tapahtumavastaavana. 
Luentojen ohella minut voi usein bongata Verbaari-
osta ja erinäisistä opiskelijatapahtumista, nähdään 
siis niissä!

Aku Varanka
Moro! Olen Aku, ja oon aloittanut englan-
ninopiskelijan urani vuonna 2015, joten vielä 
aika alussa ollaan. Luonteeltani olen pirteä ja 
sosiaalinen, joten minua voit lähestyä opiskeluun 
tai mihinkään liittyvissä ongelmissa helposti. 
Vapaa-aikani käytän muusikkona ketkuillessa, 
teen bändihommia aktiivisesti, ja varmaan minut 
löytää myös yliopiston tapahtumista mölyämästä. 
Vieraiden kielten opiskelu ja fuksivuosi on 
mahtavaa. Ottakaa opiskeluajastanne kaikki irti!

Tapio Anttila
Hehei! Nimeni on Tapio (eli Tapsa), ja olen toisen 
vuoden englantilaisen filologian opiskelija. En ole 
opettajalinjalla, ja toivoisin isona työskenteleväni 
ICT-juttujen parissa. Täten sivuaineeni on tieto-
jenkäsittelytiede. Lisäksi olen pienryhmäohjaaja!
Vapaa-ajallani soitan sähköbassoa, pelaan 
videopelejä, luen kirjoja, työskentelen Rotuaarin 
Mäkkärillä ja odotan esikoislapseni syntymää avo-
vaimoni kanssa. Vaikka olenkin (tavallaan) liki pa-
rimetrinen arpinaama, olen oikeasti ihan mukava 
ja huumorintajuinen kaveri. Nähdään ohjauksissa 
ja Verbaariossa!
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Omaopettajat

Saksan omaopettajat ovat 
Sabine Grasz (sabine.grasz@oulu.fi), Satu Selkälä (satu.selkala@oulu.fi) 

ja Lothar Knobloch (lothar.knobloch@oulu.fi).

PRO:t

Roosa Heinonen
Olen Roosa, 20-vuotias toisen vuoden ger-
manisti. Sivuainehaaveitani vaihdan suun-
nilleen yhtä usein kuin sukkiani, mutta tällä 
hetkellä suunnitelmissa ovat ainakin eng-
lannin sivuaineopinnot ja aineenopetta-
jaksi ryhtyminen. Ahkeran opiskelun lisäksi 
paiskin töitä pitsanvääntäjänä ja nyhrään 
solmuja kannonnokassa partion merkeissä. 
PRO-homma minulle edellisen vuoden fuk-
sina tuiki tuntematonta, mutta eiköhän me 
yhdessä löydetä myös valoa tunnelin päästä.

Jaakko Hänninen
Moi! Olen Jaakko, 24-vuotias neljännen 
vuoden germanisti. Sivuaineina opiskelen 
ranskaa ja kauppatieteitä. Opiskelujuttu-
jen ohella tykkään olla satunnaisesti kas-
santätinä, katsoa telkkarista roskarealityjä 
ja aina silloin tällöin nauttia hyvän oluen tai 
ehkä jopa lasillisen punaviiniä. PRO-hom-
mien lisäksi pyörin Verban hallituksessa 
saksan koulutuspoliittisena vastaavana ja 
germaanisen filologian oppiainetoimikun-
nassa opiskelijajäsenenä.

Germaaninen filologia
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Omapettajat

Pohjoismaisen filologian omaopettajat ovat Kirsi Lepistö (kirsi.
lepisto@oulu.fi), Jenni Tahkokorpi (jenni.tahkokorpi@oulu.fi) ja 

Riitta Kosunen (riitta.kosunen@oulu.fi).

PRO:t

Ilona Maijala
Moi! Mie olen Ilona, toisen vuoden pohjoismaisen filolo-
gian opiskelija ja germaanista ja englantilaista filologiaa 
sivuaineena aloitteleva tyttönen. Sitten joskus isona minusta 
tulee (toivottavasti) kieltenope, mutta tällä hetkellä kulutan 
aikaani opiskelujen lisäksi muun muassa musiikin, pelailun ja 
kokkailun parissa. Pörräilen paljon yliopistolla, mutta minut 
voi paikallistaa myös eri puolilla Linnanmaata ja monissa 
opiskelijatapahtumissa. Jos kaipaat vinkkejä opiskeluun tai 
juustokakkujen tekemiseen, tai haluat vaikka näyttää söpön 
kissavideon, niin minulle saa tulla 
rupattelemaan.

Emilia Yli-Kotila
Olen Emilia, toisen vuoden ruotsinopiskelija. Isona musta 
tulee toivottavasti opettaja, joten sivuaineiksi oon ajatellut 
muita kieliä. Vapaa-aika kuluu aika pitkälti kassatätinä, mutta 
muulloin tykkään katella sarjoja ja viettää aikaa kavereiden 
kanssa. Mikäli jokin asia askarruttaa tai kaipaat vain rupattelu-
kaveria, voit kääntyä puoleeni. Nähdään! 

Elisa Rovaniemi
Heippa! Mää oon Elisa ja opiskelen toista vuotta pohjois-
maista filologiaa. Isona musta toivottavasti tulee kieltenopet-
taja. Yliopisto ja opiskelijaelämä on ehtinyt tulla aika tutuksi 
tässä vuoden aikana ja toivottavasti voin auttaa niissä asioissa 
myös teitä fukseja! Yliopiston lisäksi mun elämässä on isossa 
osassa ystävät, tanssi ja lomamatkoista haaveileminen. Näh-
däänpä syksyllä niin yliopistolla kuin opiskelijatapahtumis-
sakin!

Pohjoismainen filologia



22

Tervetuloa Verbaistukeen!
Hei kaikki!

Olen Jaana Raudaskoski. Fuksivuoteni tammikuussa 2016 otin vastaan englantilaisen 
filologian koulutuspoliittisen vastaavan, eli tuttavallisemmin enkun kopon, pestin. 
Minua kiinnostavat sosiaali- ja koulutuspoliittiset asiat erityisesti siksi, että olen *kröhm* 
kohtalaisen käntty muihin opiskelijoihin verrattuna ja olen nuorempana aikaisemman 
opiskelupaikan saatuani tehnyt suunnilleen kaikki mahdolliset virheet, joilla homman 
saa lyötyä läskiksi.

Näiden omakohtaisten kokemusteni vuoksi koen, että muiden auttaminen opin-
noissa pärjäämisen suhteen on minun kutsumukseni hallitusasioissa. Verban kopo-/
sopotiimiin kuuluu lisäkseni päätirehtöörimme, ruotsin kopo Aino Maaninka, saksan 
kopo Jaakko Hänninen sekä sosiaalipoliittinen vastaava Aku Varanka.

Uuden hallituksen aloitettua vuoden alussa otti Aino heti puheeksi vertaistukitoiminnan 
käynnistämisen. Pidimme kevään aikana pari suunnittelukokousta, joissa mietimme 
aiheita tapaamiskertoja varten ja käytännön toteutusta. Lopulta suunnittelumme 
johti siihen, että ideoimistamme asioista syntyi kaksi kokonaisuutta: Verbaistuki ja 
tuutorointitoiminta. 

Tuutoroint i toiminnan 
käynnistäminen on vielä 
tätä juttua kirjoittaes-
sani kesken, mutta tavoit-
teenamme on saada jo 
syksyllä uusille opiskeli-
joille laadukasta tuutoroin-
tia tarjolle. 

Verb ais tu k itoiminnan 
käynnistimme 1.3. OYY:n 
Olkkarissa ja paikalle 
saapui juttelemaan muka-
van kokoinen joukko opis-
kelijoita. Ensimmäisellä 
kerralla teemana oli ideointi, ja mietimme porukalla aiheita tulevia tapaamisia varten. 
Toisen tapaamiskerran järjestimme 16.3. Humuskuppilassa, ja tällä kertaa aiheena oli 
auskultointi, eli opetusharjoittelu. Paikalle saapuikin parikymmentä innokasta tulevaa 
auskua, ja opiskelijat Elina Hämäläinen ja Juho Tuovinen kertoivat uusille harjoitteli-
joille omista kokemuksistaan Oulun Normaalikoululla. 
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Kevään viimeinen 
Verbaistuki järjestet-
tiin 10.5. Verbaariossa. 
Kevään opetushar-
joittelu oli päättynyt ja 
jutustelu keskittyi taas 
harjoitteluun liittyviin 
asioihin. Keskustelu oli 
jälleen vilkasta ja an-
toisaa, ja sen johdosta 
puheenjohtajamme Lau-
ra suunnitteli kyselyn 
harjoittelijoille. Kyse-
lyn tulokset lähetetään 
kevään aikana tiedoksi 
opetusharjoittelusta vas-
taaville henkilöille. Ta-
voitteenamme on, että 
kyselystä tulisi vuosit-
tainen perinne. 

Syksyn Verbaistukitoiminta tulee olemaan aika fuksi-orientoitunutta. Olit sitten fuk-
si tai uusi sivuaineopiskelija, toivotamme sinut mukaan kokoontumisiin. Yritämme 
parhaamme mukaan keksiä syksyksi ajankohtaisia aiheita, joista olisi teille mahdolli-
simman paljon hyötyä opinnoissanne. 

Haaveenamme on Verbaistuki, jossa sekä fuksit että vanhemmat opiskelijat jakavat 
ajatuksiaan ja tutustuvat toisiinsa. Toivomme myös, että Verbaistuesta kasvaa ajan 
myötä viestintäkanava, joka auttaa koulutus- ja sosiaalipoliittisista asioista vastaavia hal-
lituksen jäseniä arvioimaan ja parantamaan harjoittamaansa edunvalvontaa aktiivisesti. 

Jo tähän mennessä olemme saaneet runsaasti hyviä ideoita kokouksissa ja toivomme, 
että te rakkaat jäsenet ottaisitte sankoin joukoin osaa toimintaamme. Verbaistuesta tie-
dotetaan sekä Verbapapa-postituslistalla että Facebookissa. Syksyn 2016 ensimmäinen 
tapaaminen järjestetään syyskuun aikana, joten seuratkaahan tiedotuskanaviamme!

Lämpimästi tervetuloa toivottavat

Aino, Aku, Jaakko   ja   Jaana
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Optima (optima.oulu.fi) 
Työympäristö, jonne suurin osa luentojen 
slaideista ja ylimääräisestä materiaalista 
ladataan elektronisessa muodossa. Op-
timaa käytetään joillain kursseilla myös 
tehtävien antoon, palautukseen ja yleiseen 
kurssiin liittyvään keskusteluun. Jokaiselle 
kurssille täytyy ilmoittautua Optimassa 
erikseen, jos tahtoo päästä materiaaleihin 
käsiksi.

O365 (o365.oulu.fi) 
Yliopiston tarjoama sähköpos-
ti. Opiskelijoiden sähköpostiosoit-
teet määräytyvät periaatteella 
etunimi.sukunimi@student.oulu.fi, ja 
opettajien sähköpostiosoitteet seuraavat 
kaavaa etunimi.sukunimi@oulu.fi. 
O365-sähköpostista voi myös suoraan 
tulostaa yliopiston tulostuspalve-
lussa. O365-sähköpostia suositellaan 
käytettäväksi, sillä samalla saat käyt-
töösi Office-paketin sekä pilvipalvelun.

Lukkari (lukkari.oulu.fi)
Opiskelijoiden lukujärjestystyökalu, jonne 
voi poimia kursseja erikseen hakemalla 
tai HOPSin kautta. Kurssien aikataulut 
päivittyvät Lukkariin Weboodin mukaan. 
Lukkariin voit laittaa myös omia vapaa-
ajan menojasi.

Aapo
Opiskelijan mobiilisovellus kokoaa yhteen 
kaikki tärkeimmät palvelut. Voit tarkistaa 
luurista muun muassa kurssi-ilmoittau-
tumiset, opintopisteet, ruokalistat ja bus-

siaikataulut.

WebOodi (weboodi.oulu.fi) 
Opiskelijan ehkä tärkein netistä löy-
tyvä työkalu. WebOodista voi tarkas-
tella opinto-oppaita ja omia suorituksia 
sekä HOPSia. Ennen kaikkea WebOodia 
käytetään kuitenkin kursseille ilmoittau-
tumiseen. Vasemmasta sivupalkista löyty-
vät ilmoittautumiset, suoritukset ja hylätyt 
kurssit. Oodin asetuksiin on tärkeää lait-
taa sähköpostiosoite, jota aktiivisimmin 
luet, sillä esimerkiksi joidenkin kurssien 
ilmoitusasiat ohjautuvat sähköpostiin Oo-
din kautta.

Nelli (www.nelliportaali.fi) 
Nelli-portaali tarjoaa hurjan määrän eri 
sivustoja, jonne yliopisto omistaa lisenssit. 
Kieltenopiskelijalle kenties tärkein Nellin 
kautta toimiva sivu on maanmainio MOT-
sanakirja. Älä kuitenkaan turvaudu vain 
netin sanakirjoihin käännöskursseilla; 
opettajat ei tykkää.

Noppa (noppa.oulu.fi)
Optiman kaltainen työympäristö, jonne 
tiettyjen kurssien materiaalit lada-
taan elektronisessa muodossa. Opis-
kelijat voivat tarkastella materiaaleja ja 
esimerkiksi tulostaa ne itselleen halutes-
saan. Kursseille ei tarvitse ilmoittau-
tua Nopassa erikseen, vaan ne löytyvät 
Weboodi-ilmoittautumisten perusteella. 
Vain opettajat voivat ladata materiaalia 
Noppaan.

Opiskelijan sähköiset työkalut
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Verban haalarimerkit

Verban valikoimissa on 11 erilaista haalarimerkkiä. Merkit maksavat Verban jäsenille 
2,50 euroa ja muille 3,00 euroa. Haalarimerkkejä voit ostaa Verban ständiltä aine-

järjestömarkkinoilta tai Verbaariosta.

Jos sinulla on idea hauskasta haalarimerkistä, älä epäröi ottaa yhteyttä hallituslaisiin! 
Silloin tällöin järjestetään myös merkki-ideointikilpailuja, joihin voit ottaa osaa.

UUT
UUS

!
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Humanistinen tiedekunta 

Informaatiotutkimus 
Index 

  

Kulttuurintutkimus 
Kultu 

 

Historia 
Tiima 

 

Logopedia 
Communica 

 

Saamen kieli 
Gieku 

 

Suomen kieli 
Suma 

 

Vieraat kielet 
Verba 

 

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Kasvatustiede 
Motiva 

 

Luokanopettajakoulutus 
OLO 

 

Musiikkikasvatus 
Mukava 

 

Varhaiskasvatus 
Lastarit 

 

 

 

Luonnontieteellinen tiedekunta 

Biokemia 
Histoni 

 

Biologia 
Syntaksis 

 

Geologia 
Nikoli 

 

Kemia 
Valenssi 

 

Maantiede 
Atlas 

 

Matematiikka ja fysiikka 
Sigma 

  

Tietojenkäsittely 
Blanko 

 

Lääketieteellinen tiedekunta 

Hammaslääketiede 
Oulun Hammaslääketieteen 
Kilta 

 

Hoitotiede, 
terveyshallintotiede, 
kliininen laboratoriotiede ja 
radiografia 
Terveystieteiden kilta 

 

Lääketiede 
Oulun Lääketieteellinen Kilta 

 

Lääketieteen tekniikka 
OLTO 

 

 

 

Teknillinen tiedekunta 

Arkkitehtuuri 
Arkkitehtikilta 

 

Konetekniikka 
Koneinsinöörikilta 

 

Prosessitekniikka 
Prosessikilta 

 

Sähkötekniikka 
Sähköinsinöörikilta 

 

Tietotekniikka 
OTiT 

 

Tuotantotalous 
Optiem 

 

Ympäristötekniikka 
Ympäristörakentajakilta 

   

 

Oulun yliopiston ainejärjestöjen haalareiden värit




