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Pääkirjoitus
Hei

On hienoa saada palautetta lukijoilta. Jos
vastaisuudessakin löytyy ehdotuksia niin
lehden parantamista kuin juttuja varten,
ottakaa vaan meihin toimituksen jäseniin
reippaasti yhteyttä. Ainejärjestölehtihän
on juuri teitä verbalaisia varten!

ja tervetuloa Verban uusille fuk-

seille!
Syksy on saapunut, ja Reeman toimitus
on iltojen pimetessä työstänyt teidän luettavaksenne uuden Syys-Reeman. Käsillä
ovat myös syksyn lukuisat tapahtumat:
fuksien orientaatioviikko on mennyt jo,
mutta edessä on niin alkoholittomia kuin
myös alkoholillisiakin tapahtumia. Luvassa on ainakin viime kerralla suuren
suosion saavuttanut Syysexcursio (joka
viime vuonna oli ainakin minun syksyni
kohokohta), Halloween-bileet ja Verban
syyskokous sekä pikkujoulut. Luodaan siis
yhdessä hyviä muistoja tänäkin syksynä!

Syysterveisin,
Janina Ikäheimo
Reema-vastaava

Olemme myös ehtineet kesän aikana tutustua Verban jäseniltä saatuun palautteeseen, ja tässä ja tulevissa Reemoissa tulee olemaan muutamia teidän lukijoiden
toivomia muutoksia. Tulemme lisäämään
asiapitoisia juttuja, kuten haastatteluja.
Ajattelimme myös kertoa hallitustoiminnasta tarkemmin, niin omasta kuin
esimerkiksi OYY:nkin näkökulmasta.
Tästä Reemasta voittekin jo lukea Verban hallitusarjesta. Ei kannata kuitenkaan
huolestua; samat tutut hassuttelujutut
saavat nekin palstatilaa.
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Puheenjohtajan
syystervehdys
Hellurei ja hellät tunteet!
Kesä meni ohi että vilahti, ja taas ollaan
bäkkiin sorvin ääressä. Omalla kohdallani
tämä tarkoittaa viidettä vuotta yliopistolla,
opintotukien loppumista ja puheenjohtajapestin puoliväliä. Rimaa hipoen menee,
mutta menköön. Tämä syksy on myös
omalla tavallaan haikea, sillä tämä jäänee
viimeisekseni ainejärjestöaktiivina. Nyt
otetaan siis täydellä teholla kaikki irti!
Syksy 2016 onkin alkanut kerrassaan
vauhdikkaasti. Riehakas fuksiviikko toivon
mukaan tarjosi uusille opiskelijoille hyvän alun vihreämpään elämänvaiheeseen,
ja mukavaa yhteistä koulunaloituskivaa

meille entisille fukseille. Syksyllä olemme
myös ennättäneet tehdä syysretken kasvitieteelliseen puutarhaan, luovuttaa verta
ja krebata Teekkaritalolla. Mulla onkin
vähän semmoinen kutina, että tästä on tulossa aivan huippu syksy.
Hallitus on palannut hommiin jo aivan
täydellä teholla, ja loppusyksylle onkin
juonittu jo vaikka mitä mukavaa. Luvassa
on perinteisiä rientoja, kuten Syysexcu,
Halloween ja pikkujoulut. Tulossa on myös
uudenlaisia kulttuurielämyksiä taidemuseossa ja teatterissa, ja onpas Verballa jo
yksi sitsipäiväkin lukittuna. Tylsää ei siis
toivon mukaan ennätä tulla! Keväällä
kerätty palaute on antanut meille hurjasti
ideoita toiminnan kehittämiseen, ja tänä
syksynä tulettekin näkemään kuinka hallitus nappaa palautteessa antamistanne
vinkeistä vaarin. Palautteen tuomia muutoksia pääsette näkemään jo tässä lehdessäkin – odottakaas vaan!
Kevät meni mielettömän hyvin, syksy
vielä paremmin. Aivan mahtavaa ruska-,
loska- ja talviaikaa, toivottavasti tämä on
meidän kaikkien (toistaiseksi) huippuparas syksy!
Aina lämmöllä,

Laura Kämäräinen
puheenjohtaja
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Mitä
hallituksessa
tapahtuu?
Kuvat: Jere Lind, Jaana Raudaskoski ja Verban Instagram

H

allituksen toiminta voi näyttäytyä riviverbalaiselle
joskus etäisenä tai jopa epäselvänä asiana. Mitä kaikkea hallituksessa toimiminen vaatii, kuinka paljon oheistoimiin kuluu omaa
aikaa ja mitä työtehtävien täyttäminen käytännössä tarkoittaa?

Vaikka kokoukset ovatkin hallitustoiminnan ydin, sisältää hallitusvuosi paljon muutakin hommaa. Vähemmälle huomiolle
jäävät yleensä hallituslaisten hoitamat sekalaiset nakkihommat,
joita vuoden aikana kyllä piisaa. Oletko koskaan miettinyt, kuka
Teekkaritalon siivoaa bileiden jälkeen? Tai kuka hoitaa merkkien
tilauksen, ständimyynnistä nyt puhumattakaan? Jep, hallitus.

Verban tavoitteena on olla mahdollisimman läpinäkyvä ja helposti lähestyttävä ainejärjestö. Selitämmekin mielellämme, mitä
hallitustoiminta käytännössä tarkoittaa. Tämä juttu voi hyödyttää
esimerkiksi hallitukseen halajavia uusia tekijöitä.
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Nakkihommat

Hallituksen väki on avainosassa myös esimerkiksi sitsejä järjestettäessä.
Tapahtumien organisoinnin, ständeilyn
ja siivouksen lisäksi yksi yleisimpiä hallituksen hoitamia sitsihommia on sitseillä
tarjoilu. Tarjoilijat saavat työtänsä
vastaan yleensä yhden siiderin, oluen tai
limsan sekä ilmaisen ruuan, joten ihan
täysin ilmaiseksi heidän ei tarvitse rehkiä.
Tarjoilijoiden ei tosin tarvitse olla hallituslaisia, eli jos sitseillä tai jopa vuosijuhlilla työskentely kiinnostaa, olet enemmän
kuin tervetullut!

Laura Kämäräinen

H

allitustoiminnan kenties epäkiitollisin puoli on kaljalimaisen Teekkaritalon siivoaminen aamuyöllä. Verba
siivoaa sekä omia että vaihtelevan määrän
muiden, esimerkiksi Humanistisen Killan, bileitä. Siivoojia yksi taloilta vaatii
noin 4-6 kappaletta, ja aikaa yhteen
siivousnakkiin kuluu suurin piirtein tunnista kolmeen. Verban hallitus myös hoitaa
pullomerien palautuksen kauppaan siivouksen jälkeen. Suurien talobileiden jälkeen ei siis ole suinkaan tavatonta
nähdä kourallinen vihreähaalarista väkeä
kymmenen haisevan jätesäkin kanssa
panttaamassa Linnanmaan Prisman kaikkia pullonpalautuskoneita. Siivoamisen
ja pullonpalautuksen teettämä vaiva
on kuitenkin sen arvoista, sillä yksi
siivouskeikka tuottaa yleensä vähintään
sata euroa, jotka käytetään lyhentämättömänä Verban toiminnan rahoittamiseen.

Kaikkien näiden ns. ”paskanakkien” jako tapahtuu hallituksen omassa salaisessa Facebook-ryhmässä. Puheenjohtaja hoitaa nakkien jaon postaamalla
päivämäärät ja tarkat kellonajat, jolloin
työvoimaa tarvitaan, ja loput hallituslaiset napsivat itselleen sopivia hommia
ilmoittamalla käytettävyytensä kommenttikentässä. Kaikkien hallituslaisten odotetaan osallistuvan mielellään
ainakin yhteen siivoukseen ja pariin ständivuoroon vuoden aikana, joten hallituspaikka ei tarkoita pelkästään leppoisaa
lorvimista ja sähköpostien kirjottelua.

Siivouksien lisäksi hallitus ständeilee säännöllisesti eri tapahtumissa ja bileiden lipunmyynnissä.

Yleensä lipunmyyntiä pyöritetään sekä
parin päivän ajan yliopistolla että bileiden
koittaessa myös yöllä baarissa. Näidenkin
hommien hoito siis vaatii hallitukselta
joustoa, taukojen uhraamista ja tiukan
paikan tullen myös luentojen skippaamista.
Merkkien tai lippujen myynti ei siis aina
ole aivan itsestäänselvyys, mutta onneksi
hallitukseen hakeutuu vuosittain niin
nohevaa porukkaa, että koskaan ei ole
jääneet merkit tai liput myymättä.
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Hallituksen
kokoukset eli
halkot

sen lailliseksi, eli toteaa paikalla olevan
hänen lisäkseen vähintään neljä kokoustajaa. Tämän jälkeen valitaan pöytäkirjantarkastajat, eli henkilöt, jotka kokouksen
jälkeen lukevat läpi tulostetun pöytäkirjan
ja katsovat, ettei siinä ole virheitä.

Aino Puhakka

Muodollisuuksien jälkeen käsitellään
Verballe saapuneet postit ja laskut.
Tämän jälkeen jatketaan ajan- ja kokouskohtasiin asioihin. Käsittelylautasella voi olla esimerkiksi tapahtumien järjestämiseen, koulutuspoliittisiin
suhteisiin tai Reeman kirjoittamiseen liittyviä aiheita. Asioiden puiminen voi kestää yllättävänkin kauan, ja juttu saattaa
lipsua välillä sivuteille. Pääsääntöisesti
aiheet kuitenkin käsitellään mahdollisimman asiallisesti ja taloudellisesti.

Halkot ovat kaikille avoimia tapah-

tumia, joita saa tulla seuraamaan milloin
tahansa. Ajankohdat vaihtelevat, mutta
yleensä kokoukset ajoittuvat maanantaista
torstaihin kello kahdestatoista kuuteen.
Suosituimpana paikkana on viime aikoina toiminut Opiskelijoiden olohuone
kasvatustieteiden tiedekunnan käytävällä.
Kokouksia on kuitenkin aikojen saatossa
pidetty myös muissa yliopiston tiloissa,
kaupungin baareissa ja esimerkiksi Kaijonharjun Apinatalolla. Sähköpostiin ja
Facebookiin tipahtelevissa kokouskutsuissa aika ja paikka merkitään
aina selkeästi.

Mikäli
Muita
EsiinTulevia
Asioita eli METAa ei ilmene,

puheenjohtaja päättää kokouksen. Tätä
ennen mainitaan kuitenkin seuraavan
kokouksen ajankohta. Seuraavat halkot
päätetään enenevissä määrin netin kautta
täytettävässä Doodle-palvelussa, koska
sen avulla saadaan kaikkien henkilökohtaiset aikataulut parhaiten selville. Sihteeri
kirjaa ylös kaiken tärkeän keskusteluissa
esille nousseen. Joka ikistä sanaa ei tietenkään ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista kirjoittaa ylös, vaan vain tärkein
aines päätyy pöytäkirjoihin.

Kokoukset alkavat nimilistan kierrättämisellä ja asialistojen jakamisella.
Puheenjohtaja tulostaa jokaista kokousta
varten listan läpikäytävistä aiheista.
Aluksi puheenjohtaja julistaa kokouk-

Halkoissa käyminen on hallituslaisille
vahvasti suositeltua. Ihmisillä on
tietenkin myös omia menoja, joita ei aina
pysty siirtämään. Tavoite kuitenkin olisi,
että halkoissa käytäisiin, koska niissä
käydään läpi paljon tärkeitä asioita, joista hallituslaisten on hyvä olla perillä.
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Tapahtumien
järjestäminen
Sara Junttila

T

apahtumavastaavat ovat vastuussa
pääasiassa alkoholillisten tapahtumien
järjestämisestä. Näitä ovat esimerkiksi
sitsit ja erilaiset teemabileet kuten
Halloween- ja Ystävänpäiväbileet. Lähes
kaikki tapahtumat ovat yhteistyötä useamman ainejärjestön kanssa. Tapahtumavastaavilla onkin siis merkittävä rooli
uusien suhteiden luomisessa. Monet bileet
ovat muodostuneet vuodesta toiseen toistuviksi perinteiksi, mutta uusia ideoita tapahtumien ja niiden kehittämisen suhteen
otetaan aina vastaan.

kenkattava checklist onkin siis hyvä
olla, ettei tapahtuman alkaessa tarvitse
enää panikoida ohjelman kulkua tai puuttuvaa läppäriä. Myös eri ainejärjestöjen
toisistaan poikkeavat käytänteet ja esimerkiksi sitsiperinteet tulee ottaa huomioon, jotta tapahtumasta tulee kaikille
mieluisa. Kompromisseilta ei voida
välttyä, mutta toisaalta toisten tapoihin ja
perinteisiin tulee suhtautua avoimesti.

Tapahtumien järjestäminen alkaa ottamalla yhteyttä ainejärjestöihin, joiden
kanssa haluttaisiin yhteinen tapahtuma
järjestää. Kun kaverit ovat löytyneet, voidaan sopia ensimmäinen tapaaminen,
jossa aloitetaan suunnittelu. Sitseillä
ja bileillä on useimmiten jokin teema,
jonka mukaan pukeudutaan ja koristellaan tapahtumapaikka. On hyvä jakaa
erilaiset vastuualueet ainejärjestöjen
kesken, jotta työmäärä saadaan jaettua
sopiviin osiin: joku hoitaa ruoan ja tapahtumapaikan varaamisen, ja toinen vastaa
esimerkiksi Facebook-tapahtuman sekä
julisteen ja ilmoittautumislomakkeen
tekemisestä.

Kaikki ei ole pelkästään tapahtumavastaavien vastuulla. Esimerkiksi lipunmyyntivuorot
jaetaan
Verban
hallituslaisten kesken. Julisteen ja tapahtumakuvan laatii useimmiten se, joka osaa
käyttää muutakin ohjelmaa kuin Paintia.
Tapahtumien järjestäminen on siis
yhteistyötä meidän tapahtumavastaavien, eri ainejärjestöjen ja hallituslaisten kesken. Yksin ei siis onneksi tarvitse
olla vastuussa kaikesta.

On tärkeää aloittaa tapahtuman suunnittelu tarpeeksi ajoissa, jotta kaikki asiat tulee varmasti otettua huomioon ja ikäviltä
yllätyksiltä vältytään. Jonkinlainen kai-
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Etymologiapalsta

Aino Puhakka

Y

hdysvaltojen potentiaalisesti katastrofaaliset presidentinvaalit lähestyvät.
Sen kunniaksi Etymologiapalstalla tarkastellaan tällä kertaa politiikka-, vaali- ja hallintosanastoa.
Politic ja politics pohjautuvat kreikan polis-sanaan, joka tarkoittaa ’kaupunkia’. Samasta
sanajuuresta on kehittynyt myös police.
Candidate tulee latinan candidatus-sanasta, joka tarkoittaa ’häntä, joka pyrkii virkaan’.
Alun perin termi tarkoitti ’valkokaapuista’ (candid on ’valkoinen’): antiikkisessa
Roomassa valtion virkoihin halajavat pukeutuivat valkoisiin toogiin.
President tulee suoraan latinan verbistä praesidere, joka tarkoittaa ’toimia johtajana tai
päällikkönä’. Minister sen sijaan polveutuu latinan ’vähempää’ tarkoittavista sanoista
minor ja minus. Ministeri on siis henkilö, joka työskentelee jonkin toisen päättävän elimen, kuten kuninkaan, alaisuudessa. Latinan minister tarkoittaa ’alempiarvoista’, ’palvelijaa’ tai ’papin apuria’.
Opposition-sanan alkuperäinen tarkoite oli selestiaalinen. 1300-luvulla sillä viitattiin taivaankappaleisiin, jotka sijaitsivat vastakkaisissa kohdissa toisiinsa nähden. Myös
tämän sanan alkuperä piilee latinassa, tarkemmin sanottuna oppositionem-muodossa.
Äänestyslippua tarkoittava ballot tuo mieleen pallon. Etymologinen totuus on hyvinkin
lähellä, sillä sana on kehittynyt italian palloa tarkoittavasta palla-muodosta. Ennen
äänestyslippujen yleistymistä salaisia äänestyksiä käytiin usein pienten eriväristen pallojen avulla.
Budjetilla on varsin konkreettinen alkuperä: sana tulee vanhan ranskan ja latinan
bougette- ja bulga-muodoista, jotka tarkoittavat ’nahkalaukkua’ tai ’lompakkoa’.
Washington D.C.:ssä oleva White House tunnettiin aluksi vain President’s House
-nimellä. Perimätiedon mukaan rakennus koki 1800-luvulla brittiläisten tuhopolttajien
käsissä mittavia tuhoja. Karrelle palanut ja tummunut rakennus maalattiin lopulta uudelleen, ja valkoinen maalipinta loi kansan keskuudessa presidentin residenssille uuden nimen.
Lähteet: etymonline.com ja wikipedia.org
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Verbaariosta
Arkadianmäelle
Aino Puhakka / Kuvat: Tytti Tuppuraisen kotisivut, tytti.info

Humanistin maisterintutkinnon ja verbalaisen taustan voimin
on mahdollista ponnistaa moninaisiin ammatteihin. Yksi kirkkaimmista esimerkeistä on alun perin Tuirasta kotoisin oleva
SDP:n kansanedustaja Tytti Tuppurainen. Nykyinen lainsäätäjä
tunnustautuu intohimoiseksi humanismin, rauhan ja tasa-arvon
puolestapuhujaksi.

Tytti

Tuppurainen valmistui Oulun yliopistosta
vuonna 2003 pääaineenaan
saksan kieli. Sivuaineinaan
hän luki sosiologiaa, yleistä
valtio-oppia, historiaa, humanistista ympäristöoppia
ja sen aikaisia Eurooppa-

opintoja. Vuonna 1994
aloitetut opinnot venyivät
lähes kymmenvuotisiksi:
vuosien saatossa oman
aikansa veivät kahden
lapsen syntymät ja oman
yrityksen, kierrätys- ja
lajittelualaan keskittyvän
Oulun Ekotuote oy:n pe-
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rustaminen.
Tuppuraisen houkutteli saksan kielen pariin jo
lapsena alkanut kiinnostus kieliä kohtaan. Lisäksi
lukiossa hänellä oli erittäin hyvä saksan ja ruotsin
opettaja, joka lisäsi innostusta entisestään.

– Saksan osaamisesta
on ollut nykyisessä työssäni huikea etu. Toimin
eduskunnan
Saksaystävyysseuran puheenjohtajana ja olen yhteyksissä suurlähetystön kanssa.
Saksalla on keskeinen rooli
Euroopan
unionissa,
joten kielen osaaminen
on tärkeää, Tuppurainen
pohtii.
Opiskeluaikoinaan
Tytti oli mukana myös
Verban
toiminnassa.
Hallituspestejä ja muita
yksityiskohtia
parem-

min
mieleen
ovat
jääneet kokoustamiset ja
Verbaarion sohvilla käydyt polveilevat väittelyt ja
filosofoinnit.
– Ainejärjestötoiminta
auttoi minua verkostoitumaan ja luomaan uusia
sosiaalisia suhteita. Hallituksessa toimiminen voi
myös auttaa avaamaan
näkökulmia ja löytämään
oman juttunsa elämässä,
Tuppurainen sanoo.
Lama-ajan kasvattina
Tuppurainen
ymmärtää
nykyopiskelijoiden
ahdinkoa. 90-luvulla säästöhuolet olivat vahvasti
läsnä, ja esimerkiksi opettajat joutuivat jäämään
pakkolomille.
Kaikesta
huolimatta Tytin koulumuistot ovat suurimmaksi
osaksi positiivisia. Yliopistossa ollessa usko omaan
tekemiseen vahvistui, ja
tieteen tekeminen tuntui
mukavalta.
– Olin perheessäni ensimmäinen, joka pääsi
yliopistoon. Akateeminen
koulutus oli, ja on edelleenkin minulle ylpeyden
aihe, jota en ole ottanut
itsestäänselvyytenä, Tytti
pohtii.
Valmistumisensa jälkeen
Tuppurainen teki sälätöitä
muun muassa toimittajana. Vuonna 2005 hän pääsi
mukaan OAMK:n EUprojektiin, ja päätyi lopulta
työskentelemään laitokses-
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“Ainejärjestötoiminta auttoi
minua verkostoitumaan ja
luomaan uusia
sosiaalisia
suhteita.”
sa seuraavan kuuden vuoden ajan. Eduskuntaan hän
pääsi vuonna 2011.
– Päädyin eduskuntaan,
sillä olen aina halunnut vaikuttaa asioihin. Ja
jos haluaa saada asioihin muutosta, niin täytyy
olla jollain tapaa mukana
politiikassa.
Erityisesti
ympäristö- ja luonnonasiat
ovat minulle tärkeitä, Tytti
kertoo.
Nykyään Tytin työarki
koostuu
eduskunnan
täysistunnoista, valiokuntatapaamisista ja maakuntakierroksista.
Viikonloppuisin
hän
lentää
perheensä luo Ouluun.
Tytin terveiset kieltenlukijoille ovat kannustavat
ja lempeän huolehtivat.
– Lähtekää mukaan ainejärjestötoimintaan ja opiskelijaelämään! Yliopistoopiskelijan arki on nykyään
rankkaa, ja esimerkiksi
valmistumisesta voi tulla
paineita. Pitäkää siis itsestänne huolta. Jos tuntuu, että stressiä on liikaa,
hakekaa rohkeasti apua,
Tytti kehottaa.

Kolumni

Janina Ikäheimo / Kuvat: Janina Ikäheimo

P

erjantaina 24.9. otin viikon vapaata metsästysreissua varten. Tämän
viikon aikana tulisin kantamaan kivääriä
ensimmäistä kertaa itse ja mahdollisesti
ampumaan ensimmäisen oman saaliini. Mutta jos muuta ei tältä reissulta jää
käteen, niin ainakin kerrottavaa. Vanhoissa, komeissa aarnimetsissä kanalintujen
perässä taivaltaessa nimittäin ehtii sattua
monia asioita.
Ensimmäisen kahden saaliittoman päivän
jälkeen mietin, että mikä tässä onkaan
tärkeintä. Saaliin saaminen vai luonto?
Voin sanoa, että ehdottomasti luonto. Ne
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aarnimetsät, pirunpellot ja lehdot nimittäin ovat näkemisen arvoisia. Maarianheinän tuoksu lehdolla, pienet solisevat
purot ja korkeissa, satoja vuosia vanhoissa
männyissä kiikkuvat naavalla vuoratut
kotkanpesät jo yksin ovat syitä, joiden
vuoksi jaksaa rämpiä soiden, koivikkojen
ja mättäiden läpi.
Myös tulistelu tervaskannon ääressä
makkaraa paistellen, kuumaa nokipannukahvia siemaillen ja kampanisuja siihen kastaen on minulle iso osa täydellistä
eräkokemusta. Eikä koirankaan työskentelyä ole sen hassumpaa katsella.

Vaikka eräily on yleensä ottaen mukavaa, niin välillä tulee hetkiä, kun
jalat ovat kipeät ja ei yhtään huvittaisi ylittää enää yhtään suota. Yhtäkkiä kahlaaminen jääkylmän puron
läpi alkaa houkuttaa, ja silloin ei auta
kuin vetäistä housut nilkkoihin, tyhjentää makasiini panoksista, nostaa
koira toiseen käteen ja lähteä lampsimaan. Voin sanoa, että kävelystä
kipeytyneet jalkapohjat eivät enää
tunnukaan niin kipeiltä. Varmaan,
koska niistä on mennyt tunto.
Jos taas auto on vielä kaukana, ja harmittaa, kun koira ei anna kiinni tai
saapas ryyppää vettä, on hyvä vain
istua paikalleen, mutustaa muutama
suklaapala ja hörpätä vettä. Päivän
päätteeksi on aina mukava vihdoin
nähdä horisontissa siintävä auto, ja
perillä odottaakin jo syötävää, sauna
ja sänky. Perille tultua maistuu niin
uni kuin ruokakin, eikä päivän pienistä harmeista ole mielessä enää
jälkeäkään.
Joskus kuitenkin tuntien hakemisen jälkeen haukkuva koira nostaa
linnun puuhun. Se omanlaisensa,
kimeä haukkumaääni on yksi jännittävimpiä ääniä maailmassa. Siinä
hetkessä unohtuu jalkojen ja selän
kolotus. Ei myöskään haittaa, että
kamppeet kastuvat, kun astuu maahan ryömimään kohti mäntyä, jossa
toivottavasti on teeri, ukkometso tai
koppelo, eikä orava. Kaiken tämän
vaivan jälkeen se hetki, kun katsot kiväärin tähtäimestä ja oksanhangalla istuu juuri se kauan haettu
lintu... No, sanotaanko, että se hetki
on aina erityinen.
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Verbaistuen
kuulumisia

Jaana Raudaskoski / Kuvat: Jaana Raudaskoski ja Verban Instagram

T

iedekunnassamme, kuten muuallakin yliopistolla, on ollut meneillään varsinainen myllerrysten vuosi. Suurin paine muutokselle on tullut Opetus- ja kulttuuriministeriöltä, joka jakaa rahoituksen yliopistoille tulossopimusneuvottelujen pohjalta.
Nämä neuvottelut käytiin kevätlukukauden ja alkukesän aikana, ja ne ovat aiheuttaneet
joitain muutoksia.
Huomattavin verbalaisia koskeva asia lienee se, että tiedekuntamme rahoitus tulee
vähenemään huomattavasti. Tulossopimusneuvottelujen lisäksi myös koulutuksen johtosääntöä on muutettu, ja se vaikuttaa myös opiskelijoiden edunvalvontamahdollisuuksiin. Koulutuksen johtosääntö on lyhykäisyydessään asiakirja, jossa kerrotaan kuka tai
mikä päättävä elin on vastuussa mistäkin koulutuksen osa-alueesta.
Tulevaisuudessa tiedekunnassamme tulee olemaan kolme tutkinto-ohjelmaa:
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HIKUVIE:

Historia-, kulttuuri- ja viestintätieteiden tutkinto-ohjelma, jonka hakukohteina ovat historia, aate- ja oppihistoria, arkeologia ja kulttuuriantropologia, informaatiotutkimus sekä
saamelainen kulttuuri,

KIEKI:

Kielten ja kirjallisuuden tutkinto-ohjelma, jonka tulevia hakukohteita ovat englantilainen filologia, germaaninen filologia,
ruotsin kieli, suomen kieli, saamen kieli sekä kirjallisuus, sekä

LOGO: Logopedian tutkinto-ohjelma.
Uusien tutkinto-ohjelmien myötä opiskelijaedustus muuttuu siten, että vanhat oppiainetoimikunnat on lakkautettu, ja tilalle tulevat tutkinto-ohjelmatoimikunnat.
KIEKI:n tutkinto-ohjelmatoimikunnassa on kaksi varsinaista opiskelijajäsentä, Saara
Tikkakoski (englantilainen filologia) ja Iia Paloheimo (kirjallisuus). Lisäksi varajäseninä on kaksi opiskelijaa, Jaana Raudaskoski (englantilainen filologia) ja Tiia Kokko
(suomen kieli). Tällä hetkellä vieraiden kielten henkilökuntaa toimikunnassa edustavat
Satu Selkälä, Tiina Keisanen ja Kirsi Lepistö. Tiedekuntahallitus, tiedekunnan johtoryhmä ja koulutustoimikunta jatkavat entiseen tapaansa.
Meillä opiskelijajäsenillä on tärkeä tehtävä pysyä ajan tasalla kaikkien KIEKI:n kuuden
hakukohteen suunnitelmista, olla yhteydessä ainejärjestöihin ja valvoa opiskelijoiden
etua tutkinto-ohjelmatoimikunnassa.
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Tutkinto-ohjelmatoimikunta tekee tällä hetkellä kovaa vauhtia suunnittelutyötä uusien,
yhteisten kieliaineiden kurssien parissa. Hakukohteet saavat edelleen päättää itse opintojensa rakenteen, mutta muutoksen myötä pyritään rakentamaan kielten ja kirjallisuuden opiskelijoille yhteisiä opintokokonaisuuksia. Tällä hetkellä työ on siinä vaiheessa,
että uusia opintokokonaisuuksia suunnitellaan.
Suunnitelmissa on tällä hetkellä muun muassa yhteisiä, pääosin valinnaisia kieliopintoja
sekä työelämätaitojen valinnainen kokonaisuus, jonka alle on tulossa monipuolisesti
erilaisia vaihtoehtoja, kuten yritystoimintaa, luottamus- ja järjestötehtävissä toimimista
ja projektinhallintaa. Työelämärelevanttien uusien kokonaisuuksien on tarkoitus lisätä
joustavuutta opintoihin.
Nykyisten opiskelijoiden elämään kaikki tämä vaikuttanee lähinnä sillä tavalla, että jos
työ etenee suunnitellusti, uusia vaihtoehtoja olisi tarjolla jo ensi syksynä.
Siinäpä oli lyhyesti selitettynä muutama pääkohta tästä aiheesta. Jos lisäkysymyksiä
heräsi, nykäise ihmeessä hihasta yliopistolta tai laita viestiä studentmailiin!
Syysterkuin,

Jaana

Syksyllä Verba antoi tukensa myös Punaisen Ristin veripalvelulle.
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Kulttuurijaosto
Aino Puhakka

KEIKKA

LEFFA

Red Hot Chili Peppers
@Hartwall Areena, Helsinki, 14.9.2016

Bridget Jones’s Baby
Ensi-ilta 16.9.2016

RHCP piti syyskuun puolessavälissä Suomessa
tuplajuhlat, kun The Getaway –kiertue rantautui Helsinkiin kahden keikan voimin.
Peräkkäisinä iltoina pidetyt konsertit vetivät
Hartwall-areenan täyteen faneja.
Keskiviikon keikalla kuultiin suuri määrä hittejä, kuten Give It Away, Californication ja Can’t
Stop. Näkyvässä osassa olivat luonnollisesti
myös uuden levyn kappaleet, joista esiin on
nostettava radiossakin paljon soinut hieno
Dark Necessities sekä letkeä Elton Johnkollaboraatio Sick Love. Paljon esiintymisaikaa
saivat myös basisti Flean ja kitaristi Josh Klinghofferin improvisoidut jamittelut.
Mahtavan musiikin lisäksi RHCP tarjoili
näyttävän valoshow’n. Hallin katosta roikkui
monta sataa valoputkiloa, jotka vaihtoivat väriä
ja tanssivat lukuisten muodostelmien tahdissa.
Valojen liikehdintä sopi sekä vauhdikkaampiin
funk-numeroihin että sinisävyisiin balladeihin.
Hienoista elementeistä huolimatta esiitymisessä oli aistittavissa pieni suorittamisen ja
autopilotin kaiku. Kontakti yleisöön jäi hieman
viileäksi, sillä sen kummempia esittäytymisiä
tai välispiikkejä ei kuultu. Ainoastaan Flea ehti
juttelemaan katsojille.
Kaikesta huolimatta vajaan kahden tunnin
show iskosti katsojaan pienoisen hurmion ja
koko illan säilyneen kestohymyn.

Järjestyksessä kolmas Bridget-elokuva kuuluu niihin teoksiin, joita ei tarvitse nähdä
tietääkseen mitä tarinassa lopulta käy. Leffa
soveltuukin täydellisesti viikonlopun viihteeksi, jonka aikana ei tarvitse suuremmin aivojaan
jumpata. Ennalta-arvattavuus ja kliseisyys saattavat toki mennä jo ärsytyksen puolelle.
Leffa tulvii yllättävän väsyneitä vitsejä naisista, miehistä ja seksistä. Joukossa on toki myös
hittejä, mutta yleinen vaikutelma vitsikattauksesta on lässähtänyt ja useaan kertaan kuultu.
Yksi ehdottomasti parhaimpia asioita elokuvassa on sen roolitus. Lähes kaikki alkuperäisnäyttelijät ovat palanneet rooleihinsa, ja vanhoja tuttuja löytyy niin Bridgetin perheestä
kuin kaveripiiristäkin. On aina ihanaa nähdä
Hollowood-elokuvassa ikääntyneempiä ihmisiä (ja eritoten naisia): rypyt, pehmeys ja
harmaus ovat tosiasioita!
On harmi, että Bridget-konseptin ympärille
on rakennettu niinkin pettymyksen tuottavia tekeleitä. Jonesin hahmo on yksi länsimaisen elokuvahistorian samaistuttavimpia
(nais-)hahmoja. Hän on ärsyttävä, huolittelematon ja virheellinen: aivan kuten tavalliset
ihmisetkin ovat. Sarjan ensimmäinen elokuva
ansaitsee suloisuudessaan jo pienen klassikkomaineen. Siksi jatko-osien huonous pistää hieman harmittamaan.
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Veera Asukas, Janina Ikäheimo
ja Elina Pallaspuro
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