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Puheenjohtajan tervehdys
Hei uusi Verban fuksi! Onnea
opiskelupaikan johdosta ja lämpimästi
tervetuloa kieltenopiskelijoiden kirjavaan
joukkoon!

la. Me kaikki olemme kuitenkin olleet jossakin vaiheessa siinä samassa tilanteessa,
joten verbaistukea on aina tarjolla.
Omasta fuksisyksystäni 2015 muistan
sen, miten mietin sitä, miten tällainen
hieman vanhempi ja jo työelämässäkin
ollut fuksi sopeutuu joukkoon. Olin
positiivisesti yllättynyt ihmisten ystävällisyydestä ja sosiaalisuudesta ja innostuinkin Verban toiminnasta niin, että pyrin hallitukseen heti fuksivuoden syksyllä
ja se päätös kyllä kannatti! Olen päässyt
tekemään aivan huikeita juttuja, joista saa
vielä työkokemusta ja opintopisteitäkin
sekä tutustunut ihanaan sakkiin ihmisiä.
Lisäksi vertaistuki kurssien kanssa
tuskaillessa ja sivuaineita miettiessä on
ollut aivan korvaamatonta. Opiskeluaika
menee aivan kiitäen ohi ja kannattaakin rohkaistua ja lähteä mukaan johonkin aktiviteettiin, oli se sitten Verban
tapahtumiin osallistumista, joku projektiluontoinen juttu tai vaikka joku yliopiston
lukuisista harrastejärjestöistä.

Onnittelut mainiosta opiskelualan valinnasta: saksan, ruotsin ja englannin opiskelijoiden työllisyysnäkymät ovat erinomaiset ja kielten henkilökunta on helposti
lähestyttävää ja ammattitaitoista. Lisäksi
on olemassa oma ainejärjestösi Verba,
joka koostuu suuresta ja monimuotoisesta
joukosta, joka näkyy yliopistolla ja
osallistuu aktiivisesti monenlaiseen toimintaan. Olit sitten urheilija, muusikko,
pelaaja, bilettäjä, lukutoukka tai kaikkea edellämainittua, löytyy verbalaisten
runsaista riveistä erittäin suurella todennäköisyydellä samanhenkisiä tyyppejä.
Järjestömme tärkeimmät tehtävät voisi
tiivistää niin, että valvomme jäseniemme
etuja yliopistolla eri toimielimissä sekä
järjestämme jäsenistölle monipuolisesti
erilaisia aktiviteetteja lukuvuoden aikana.
Pitelemäsi Fuksi-Reema on yksi konkreettinen esimerkki puuhistamme.
Yliopisto-opiskelijan alkutaival
uudessa ympäristössä tuntuu lähes kaikista aluksi jännittävältä, sekavalta ja jopa
pelottavalta. Me Verban hallituksessa
olemme suunnitelleet pitkään ja hartaasti
teille ohjelmaa ensimmäisille viikoille
ja toivoisimmekin, että jännityksestä ja
ujostelusta huolimatta rohkaistuisitte paikalle tutustumaan sekä muihin fukseihin
että vanhempiin tieteenharjoittajiin. Oli
keskustelukumppani sitten toinen fuksi
tai vanhempi opiskelija, hän luultavasti
jännittää tapaamista ihan yhtä paljon tai
vähintäänkin muistaa sen, miltä itsestä
tuntui ensimmäisinä viikkoina yliopistol-

Yliopistoaikaan kuuluu itsensä kehittäminen sekä uudistuminen ja niitä
kannattaa harrastaa tässä upeassa
poikkitieteellisessä ympäristössä muutenkin kuin erakoitumalla kirjavuoren kanssa
Pegasuksen nurkkaan, joten lähde kokeilemaan ensin vaikkapa Verban järjestämiä
fuksiviikon tapahtumia. Me ollaan sun
puolella!
Loistavaa syksyä toivotellen,

Jaana Raudaskoski,

puheenjohtaja, Verba ry.
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Mikä ihmeen

?

Verba ry on uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Oulun yliopistossa, ja sinun ainejärjestösi. Ainejärjestömme on perustettu vuonna 1972, ja sen jäsenet opiskelevat joko
pää- tai sivuaineenaan englantilaista tai germaanista filologiaa, tai ruotsin tai ranskan
kieltä. Verba on Humanistisen 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 iso osa toimintaamme. Verba
järjestää niin bileitä kuin kulttuuritapahtumiakin ympäri vuoden sekä edustaa vieraiden
kielten opiskelijoita muiden tahojen tapahtumissa, kuten vujuilla.
Perinteisiä Verban tapahtumia jotka järjestetään usein yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ovat mm. Halloween-, viher-, ja ystävänpäiväbileet.
Järjestämme myös kulttuuritapahtumia kuten haalarimerkkiompelu- ja leffailtoja, sekä
retkiä Oulun alueen museoihin. Järjestämme jopa verenluovutusta! Lisäksi Verballa on
oma viikottainen liikuntavuoro.
Omien tapahtumiensa lisäksi Verba tekee myös paljon yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.

Miten pääsen mukaan toimintaan?
Liity jäseneksi! Kun täytät jäsenlomakkeen ja maksat jäsenmaksun (vuosijäsenyys 15 €, ainaisjäsenyys 20 €), pääset nauttimaan Verban tapahtumista ja muista
luontaiseduista.
Käy tapahtumissa! Verban monenkirjavasta tapahtumatarjonnasta löytyy
jokaiselle jotakin. Tutustu ihmisiin esimerkiksi sählyn tuoksinnassa, Kaarlen tanssilattialla tai vaikka retkellä taidemuseoon!
Hengaa Verbaariossa! Verkostoidu muiden kieltenlukijoiden kanssa Verban
tiivistunnelmaisessa kiltahuoneessa osoitteessa HU228.
Tule seuraamaan halkoja! Verban hallituksen kokoukset ovat kaikille
avoimia tapahtumia, eikä osallistuminen sido mihinkään.
Soluttaudu hallitukseen! Verban hallitus vaihtuu joka vuosi, ja uusi
kokoonpano valitaan marraskuussa. Erilaisia pestejä löytyy paljon, ja aherrus ei ole
yksinäistä!
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Verban hallitus 2017 esittäytyy
Kuka järjestää haalaribileet? Kuka sukkuloi opiskelijoiden ja korkeampien tahojen
välillä? Entä kuka huolehtii Verbaariosta? Tässä pääset tutustumaan ainejärjestösi
päätöksentekoelimiin muutaman suuntaa-antavan kysymyksen avulla. Utelimme
seuraavaa:
1. Mikä oli oman fuksivuotesi lempitapahtuma?
2. Mikä on ollut mielenkiintoisin kurssi tähän mennessä?
3. Mikä on lempipiirrettysi?
Jaana Raudaskoski, puheenjohtaja
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Humanistifuksisitsit.
2. Language and language editing, käännöskurssien jälkeen
suoritettava jatkokurssin tapainen, opin paljon!
3. Naruto, Death Note ja Hopeanuoli.
Joel Juntunen, talous- ja haalarimerkkivastaava
Englantilainen filologia, 4. vuosikurssi
1. Fuksivuoden fuksisuunnistus.
2. British and Irish art.
3. Kaikki Ghibli-tuotannot.

Ilona Maijala, sihteeri
Pohjoismainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Fuksiviikko kokonaisuudessaan, mutta grilli-ilta oli kyllä
yks mieleenpainuvimmista.
2. Vaikea kysymys! Ainakin Svensk fonetik med uttal ja
Introduction to Literature in English on ollut kivoja.
3. Muumit.
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Anu Vehkomäki, tiedotus- ja mediavastaava
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Taru Sormusten Herrasta sitsit.
2. Johnin British Studies. Mielenkiintoinen kurssi ja opettaja, jaksaa kuunnella aamullakin.
3. Matka maailman ympäri 80 päivässä ja sen jatkot.

Veera Asukas, Reema-vastaava ja varapuheenjohtaja
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Lempparitapahtuma oli ehkä ensimmäisen päivän Verban peli-ilta. Ulkona oli ihana sää ja tuleviin kavereihinkin
tuli tutustuttua!
2. Tykkäsin Andrewin Translating into English -kurssista.
Hän on hyvä ja vastaanottavainen opettaja, ja tunsin oppivani paljon uutta.
3. Aaaaadventure Time ja Hunter x Hunter!
Janina Ikäheimo, Reema- ja mediavastaava
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Lempitapahtumani oli varmaan Syysexcursio
jääkylmään mökkiin. Fuksiviikon aikana solmitut suhteet
syvenivät entisestään!
2. British and Irish Art. Taide ja sille naureskelu on mun
juttu.
3. Adventure Time, Hunter x Hunter tai Archer, en osaa
päättää.
Eero Romsi, Reema-vastaava
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Kevätexcu.
2. Öööää kaikki Johnin kurssit.
3. Nalle Luppakorva.
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Oona Harju, fuksivastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus, mutta Koneen sauna fuksiviikolla oli
kans bestest.
2. British and North American Studies, etenkin Johnin
brittipuolisko.
3. Digimon oli pienenä kova ja nykyään vielä kovempi!
Dem kylmät väreet.

Ossi Mononen, fuksivastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Fuksisitsit.
2. Research in language studies.
3. Faustin ajan My Little Ponyt.

Laura Kämäräinen, fuksivastaava
Englantilainen filologia, 6. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus best, tosin tappio kaihertaa vieläki..
2. Nyt jo eläkkeelle (:c) jääneen Richard Goymerin vetämä
American Literature.
3. Adventure Time.

Annastina Sundberg, liikuntavastaava
Pohjoismainen filologia, 5. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus, ehdottomasti!
2. Skönlitteratur oli kyllä kiva!
3. Pasila.
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Stina Huhtela, sosiaalipoliittinen vastaava
Pohjoismainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus tai koko fuksiviikko.
2. Språkfärdighet 2 tai SverigeAktuellt on ehdottomia
ykkösiä!
3. Simpsonit on aika jees! Ja Archer.

Roosa Heinonen, saksan koulutuspoliittinen vastaava,
Germaaninen filologia, 3. vuosikurssi
1. Humanistifuksisitsit, ne antoi lempeän johdatuksen
sitsikulttuuriin. Ainakin jos muisti syödä ennen sitsejä.
2. Mündliches Übersetzen.
3. Se on kyllä nukkeanimaatio mutta koska Eeroki sano
Nalle Luppakorvan niin Fantastic Mr. Fox.

Teemu Kokkonen, englannin koulutuspoliittinen vastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus ja Verban sarjan voitto!
2. British And North American Studies.
3. Digimon > Pokemon FITE ME!

Elina Pallaspuro, Verbaario-, viher-, ja muuttovastaava
Englantilainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus ja sexcut.
2. Translat.
3. Muumit.
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Jonna Kurikkala, tapahtumavastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Viherbileet kun sai ekaa kertaa juhlia Verban-vihreet
haalarit jalassa!
2. Translating into Finnish ja Translating into English,
molemmat haastavia mutta mielenkiintoisia kursseja!
3. Kaunotar ja Hirviö (Disney).

Joonas Uusitalo, tapahtumavastaava
Englantilainen filologia, 2. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus.
2.Researching Literature and Culture.
3. BoJack Horseman.

Sara Junttila, tapahtumavastaava
Pohjoismainen filologia, 3. vuosikurssi
1. Fuksisuunnistus.
2. Praktisk affärskommunikation.
3. Muumit.

Sara Nikula, kulttuurivastaava
Pohjoismainen filologia, 5. vuosikurssi
1. En muista enää... Vappuna ainakin oli kivaa.
2. “Filosofian erikoisalat: mahdollisten maailmojen teoria”. Vai pitikö tän olla pääaineesta?
3. Hopeanuoli.
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Omaopet ja pienryhmäohjaajat
(eli PRO:t)
Englantilainen Filologia

Omaopet:

Maarit Siromaa (maarit.siromaa@oulu.fi)
Andrew Pattison (andrew.pattison@oulu.fi)
Mirka Rauniomaa (mirka.rauniomaa@oulu.fi)

Pienryhmäohjaajat:

Janina Ikäheimo, 3. vuoden opiskelija

Hellou!
Olen teidän pienryhmäohjaajanne Janina, ja yhdessä
pro-parini Veeran kanssa autamme teidät alkuun
opinnoissanne. Jännittävää, eikö? Olen kolmannen vuoden enkun aineenopettajaopiskelija, eli
kandin kirjoittelu ja opeharjoittelut alkavat ihan
kohta, apuva! Harrastuksiini lukeutuvat ruoanlaitto,
metsästys sekä taiteen(?) tuottaminen. Toimin
vapaa-ajallani ainejärjestössämme Reeman toimittajana, päätoimisena taittajana sekä mediavastaavana.
Aloitusviikolla nähdään!
Veera Asukas, 3. vuoden opiskelija
Hei vaan kaikki kitkatit,
mun nimi on Veera ja oon tänä vuonna yksi neljästä
englantilaisen filologian pienryhmäohjaajasta. Olen
Janinan pro-pari ja meistä kaikista se seniori, sillä
olin ohjaamisessa mukana myös viime vuonna.
Opiskelen nyt kolmatta vuotta englantia, ja lähitulevaisuudessa siintääkin kandi ja opettajaharjoittelu
Norssilla. Toimin tänä vuonna myös Verban hallituksessa Reema-vastaavana ja varapuheenjohtajana.
Vapaa-ajalla tykkään kuunnella musiikkia, kokata,
katsoa elokuvia ja sarjoja ja telmiä porukoitteni
koirien kanssa. Minua näkee miltei tapahtumassa
kuin tapahtumassa, ja toivoisin näkeväni myös paljon fukseja nauttimassa (toivottavasti) hyvästä säästä ja seurasta!
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Jonna Kurikkala, 2. vuoden opiskelija
Heips!
Oon Jonna, 28 v. ja opiskelen englantilaista filologiaa since 2016. Yritän välttää ns. finglishin puhumista mutta epäonnistun siinä yleensä surkeasti. Oon
kotoisin Kalajoelta, kerennyt asua Pietarsaaressa ja
valmistua matkailu-alalta AMK:sta, muuttaa töiden
pariin Kokkolaan kunnes kiinnostus opiskella yliopistossa englantia vei voiton ja täällä sitä ollaan! Tykkään
matkustella ja läyhätä asiasta kuin asiasta kavereiden kanssa, musiikin kuuntelu on henkireikäni ja
livekeikat parasta ikinä. Toimin Verban hallituksessa
yhtenä tapahtumavastaavista ja olen myös yksi enkun
pienryhmäohjaajista syksyllä saapuville fukseille. Mut voi nähdä pyörimässä ympäri
lipastoa, aika suurella todennäköisyydellä oon kahvikuppi kädessä ja vähän hukassa,
tohtii tulla jutskaileen!
Joonas Uusitalo, 2. vuoden opiskelija
Hei!
Olen Joonas Uusitalo, 24-vuotias englannin aineenopettajaopiskelija ja lähtöisin Oulusta. Olen mukana
monenlaisessa ja minulta onkin hyvä kysyä yliopiston
ja Oulun monista harrastusmahdollisuuksista. Vapaaajallani pelailen paljon lauta- ja videopelejä sekä
puuhaan eri järjestöjen hallituksissa. Lempiurheiluni
on kyykkä ja paras vuodenaika wappu ja Verban
tapahtumavastaavana minut löytää usein tekemästä
kevyttä kenttätutkimusta myös muiden järjestöjen
tapahtumista.

Fuksit vuosimallia 2016 kuuntelemassa Verba-infoa.

10

Germaaninen Filologia

Omaopet:
Sabine Grasz (sabine.grasz@oulu.fi)
Satu Selkälä (satu.selkälä@oulu.fi)
Lothar Knobloch (lothar.knobloch@oulu.fi)

Pienryhmäohjaajat:
Roosa Heinonen, 3. vuoden opiskelija:
Moikka!
Olen Roosa, 21-vuotias kolmannen vuoden germanisti.
Sivuaineenani luen tällä hetkellä englantia ja
kauppatieteitä. Ahkeran opiskelun lisäksi paiskin töitä
pitsanvääntäjänä ja nyhrään solmuja kannonnokassa
partion merkeissä. PRO-homma on minulle jo vanhaa
kauraa viime vuodelta, joten eiköhän me yhdessä
löydetä valoa tunnelin päästä. Saa tulla juttelemaan!

Terhi Vesaniemi, 2. vuoden opiskelija
Moi!
Oon 20-vuotias Ex-etelänvetelä ja opiskelen tokaa
vuotta Germaanista filologiaa. Mut löytää yleensä joko
kotoo kattelemasta koiravideoita tai opiskelijabileistä
Valkovenäläinen kädessä. Muhun voit tukeutuu kun
Oulun murre ei luonnistu ja Toripolliisi pelottelee autan mielelläni! :)
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Ruotsin kieli

Omaopet:
Jenni Tahkokorpi (jenni.tahkokorpi@oulu.fi)
Kirsi Lepistö (kirsi.lepisto@oulu.fi)
Riitta Kosunen (riitta.kosunen@oulu.fi)
Elisa Risto (elisa.risto@oulu.fi)

Pienryhmäohjaajat:
Elisa Rovaniemi, 3. vuoden opiskelija:
Heippa!
Mä oon Elisa ja opiskelen kolmatta vuotta pohjoismaista filologiaa opettajalinjalla. Sivuaineina löytyy
englanti ja suomi toisena kielenä. Yliopisto ja
opiskelijaelämä on ehtinyt tulla tutuksi tässä kahden vuoden aikana ja toivottavasti voin olla avuksi
teille fukseille! Yliopiston lisäksi mun elämässä
on isossa osassa ystävät, tanssi ja lomamatkoista
haaveileminen. Nähdäänpä syksyllä niin yliopistolla kuin opiskelijatapahtumissakin!

Emilia Yli-Kotila, 3. vuoden opiskelija:
Moi!
Oon Emilia, 22-vuotias ruotsin opiskelija. Isona
musta tulee opettaja. Sivuaineena mulla on suomi
ja haluaisinkin opettaa myös suomea toisena kielenä. Vapaa-aikana vietän aikaa kavereiden kanssa,
katon Netflixii tai suuntaan kotikonnuille KeskiPohjanmaalle. Nähdään yliopistolla ja bileissä!
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Fuksisyksyn tapahtumat
MITÄ? Future Factory
MISSÄ? Linnanmaan kampus
MILLOIN? 1.9.-7.9.
Uusille opiskelijoille suunnattu innovointitapahtuma! Tänä vuonna ensimmäistä kertaa kaikki yliopiston uudet
opiskelijat kilpailevat pienissä ryhmissä
paalupaikoista, ja tapahtuma kruunataan
kutsuvierasgaalalla!

MITÄ? Kulkue ja yliopiston avajaisjuhla
MISSÄ? Linnanmaan kampus
MILLOIN? 6.9. klo 14:00
Tämä koko Yliopiston avajaisjuhla kirjaimellisesti avaa akateemisen vuoden!
Avajaisjuhlan jälkeen on Vulcanalia,
opiskelijoiden suurin juhla.
MITÄ? Vulcanalia
MISSÄ? Linnanmaan kampus
MILLOIN? 6.9. klo 19:00
Vulcanalia on yliopisto-opiskelijan suurin
juhla! Tänä vuonna Vulcanalia pidetään
Linnanmaalla, ja luvassa on pressuilua,
makeita esiintyjiä ja hurjana hauskanpitoa!

MITÄ? Verba-info ja lautapeli-ilta
MISSÄ? Linnanmaan kampus
MILLOIN? 1.9. klo 15:00
Rakas ainejärjestömme Verba esittäytyy!
Kerromme ainejärjestömme toiminnasta,
jäsenistä ja tapahtumista. Tapahtuma
jatkuu Verban peli-illan muodossa, joten
tule tutustumaan uusiin kanssaopiskelijoihisi.
MITÄ? Lauantaihengailut
MISSÄ? Oulun keskustassa
MILLOIN? 2.9. klo 14:00
Olit sitten fuksi ensimmäistä viikonloppua Oulussa tai vanha Verban patu,
tervetuloa tutustumaan uusiin, tapaamaan
vanhoja kavereita ja viettämään lauantaipäivää ihanassa seurassa. Tapahtuman
ohjelma riippuu säästä. Jos sää on hyvä,
rantaudumme pressun, boomboxin ja
pihapelien kanssa jonnekin puistoon ja
jos sää on huono, keksimme jotain muuta
tekemistä sisätiloissa
MITÄ? Palvelut tutuksi
MISSÄ?
MILLOIN? 4.9. klo: 14:00
Oulun yliopiston monenmoiset palvelut
esittäytyvät tiistaina! Käy tutustumassa
yhteistyökumppaneihimme.

MITÄ? Sivuaineinfo
MISSÄ?
MILLOIN? 8.9.
Humanistien (that’s you!) yhteinen
sivuaineinfo. Täällä pääset tutustumaan
monenmoisiin mahdollisiin sivuaineisiin,
joista jotkut voivat jopa yllättää. Luvassa
paljon hyödyllistä tietoa koskien juuri
sinun opintojasi!
MITÄ? Fuksisauna
MISSÄ? Apinatalo
MILLOIN? 8.9. klo 17.00
Verban perinteinen fuksisauna. Ikävä
kyllä emme voi luvata saunomisen
mahdollisuutta, mutta illan aikana voi
tutustua muihin opiskelijoihin, pelailla
lautapelejä. Verba on myös saattanut keksiä pientä ohjelmaa illan ratoksi!
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MITÄ? Haalari-info
MISSÄ? L7
MILLOIN? 13.9. klo 11:45
Tämän infon aikana opit yliopiston
klassikkovaatteesta, haalareista! Kerromme miten, miksi ja milloin voit hankkia nämä uljaan vihreät Verban haalarit.
MITÄ? Humanistifuksi-ilta
MISSÄ? Walhalla
MILLOIN? 14.9. klo 18:00
Humanistisessa fuksi-illassa pääset tutustumaan muihin kanssahumanisteihin,
sekä oppimaan erinäisistä ainejärjestön
ulkopuolisista aktiviteeteistä. Tämä on
mitä mainioin mahdollisuus tutustua
ainejärjestösi ulkopuolisiin opiskelijoihin,
joten tule rohkeasti mukaan!
MITÄ? Fuksisuunnistus
MISSÄ? Oulun keskusta, jatkot salaisessa
baarissa!
MILLOIN? 20.9. 18:00
Fuksisuunnistuksessa humanistifuksit muodostavat suunnistusryhmiä ja
vanhemmat opiskelijat rastivahteja. Näytä
taitosi erilaisissa hassuissa tehtävissä ja
luovuutesi ryhmän asujen kautta! Voittajat saavat pokaalin ja ikuista mainetta
sekä kunniaa. Joko olisi taas Verban
vuoro saada pokaali koristamaan kiltahuonetta?
MITÄ? Humanistifuksisitsit
MISSÄ? Teekkaritalo
MILLOIN? 12.10.
Sitsit ovat osa akateemista pöytäjuhlaperinnettä, jonne tullaan syömään,
juomaan, laulamaan ja viihtymään
kavereiden kanssa. Tätä kokemusta ei
kannata jättää väliin! Ilmoittautumisesta
tiedotetaan myöhemmin.

Muita syksyn tapahtumia:
MITÄ: Euroopan kielten päivä
MISSÄ: Ympäri Oulua
MILLOIN: 26.9.
Verba osallistuu tänä vuonna Euroopan
kielten päiville talkooporukalla järjestetyllä toiminnalla! Lisätietoa tapahtumasta
tulee lähempänä.
MITÄ: Verban syysexcu
MISSÄ: Kiimingin Reposelällä
MILLOIN? 6.-8.10
Verban syysexcursiolla mökkeilemme
tutussa vanhassa excupaikassa. Excun
ohjelmaa, ilmoittautumisaikataulua yms.
ei ole vielä päätetty, mutta nyt on hyvä
varata tämä viikonloppu exculle!
MITÄ: Sitsit
MISSÄ: Tukikohta
MILLOIN? 17.10.
Mikäli et päässyt fuksisitseille, niin ei
hätää! Verba, Motiva ja SIK sitsaavat
lokakuusta. Laittakaahan tästäkin jo
päivämäärä ylös, lisätietoa tulee syksyn
aikana!
Listassa mainitsematta jääneitä perinteisiä
Verban syksyllä järjestämiä tapahtumia
ovat myös mm:
kielten leffaillat, lautapeli-illat, liikuntavuorot, ompeluillat sekä halloweenbileet.
Mikäli jollakin muulla ainejärjestöllä
on kiehtovalta vaikuttavat bailut tulossa, kannattaa ne käydä tsekkaamassa,
sillä mikäpä sen hauskempaa kuin
poikkitieteellisyys! Tapahtumat löytyvät
yleensä Facebookista, mutta niistä tiedotetaan myös muita reittejä. Stay tuned!
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Tapahtumakalenteri
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Fuksin ABC
Fuksin ABC on lipasto-jargon-suomi-sanakirja, jonka avulla voit selventää ja palauttaa
muistiin aloitusviikon informaatiotulvassa sadelleita käsitteitä.
Ainejärjestö:
Jonkun aineen opiskelijoiden muodostama järjestö, joka ajaa jäseniensä ja järjestää
tapahtumia.

Haalarit: Opiskelijoiden dress code, joista
voi tunnistaa kanssaopiskelijansa. Verballa nämä ovat sammalenvihreät.

Anglisti: Englannin opiskelija

Hallituksen kokous, “halko”: Avoin tapahtuma, jossa päätetään Verban tulevista
menoista. Kuka vain saa tulla seuraamaan
näitä noin kerran viikossa olevia kokouksia.

Auskultointi: Opetusharjoittelu ja siihen
liittyvät kasvatustieteen opinnot. Alkavat
yleensä vasta kolmannen vuoden keväällä
ja jatkuvat läpi neljännen vuoden.

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

Dekaani: Tiedekunnan iso kiho, joka allekirjoittaa opiskelijoiden tutkintopaperit ja
jakaa tutkintotodistuksia publiikeissa.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka kootaan WebOodissa opintojen alkuvaiheessa.

Excursio, “excu”: Opistomatka tai “opintomatka”. Voi suuntautua esim. yritykseen
tai muuhun vastaavaan laitokseen. Yleisimmin kuitenkin ainejärjestön yhteistä
mökkireissua.

Humus-kuppila: Humanistisen Killan
kahvila, joka sijaitsee Verbaarion välittömässä läheisyydessä.

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

Fuksi: Sinä! Eli ensimmäisen vuoden
opiskelija.
Fuksisuunnistus: Humanistisen killan
tapahtuma, jossa fuksit kiertävät Oulun
keskustassa sijaitsevia rasteja. Voittajalle
luvassa mainetta ja kunniaa!
Germanisti: Saksan opiskelija.
Germanistipäivät: Suomessa opiskelevien
saksanlukijoiden kokoontuminen.

Kandidaatintutkinto: Alempi
korkeakoulututkinto, jonka tavoiteaika on
3 vuotta.
Kilta: Humanistipiireissä sanalla viitataan
humanistiseen kiltaan, kattoainejärjestöön
johon Verba, oma ainejärjestömme kuuluu.
Kypsyysnäyte: Kandin ja gradun jälkeen
tehtävä tentti, jolla osoitetaan, että opiskelija osaa kirjoittaa suomea ja että hän on
tehnyt tutkielmansa itse.
Kylteri: Kauppatieteiden opiskelija.
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Lipasto: Slangisana yliopistolle.

tervetulleita.

Maisterintutkinto: Ylempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteaika on 2 vuotta.

Pro
gradu, “gradu”: Ylemmän
korkeakoulututkinnon lopputyö.

Mara: Humanistipäädyn opiskelijaruokala.

Professori: Yliopiston korkein opetus- ja
tutkimusvirka tai arvonimi. Yliopiston
professoreilla on sekä hallinnollisia että
tutkimus- ja opetustehtäviä.

NMES, “National meeting of English
students”: Suomessa opiskelevien enkunlukijoiden kokoontuminen.
Noppa: Opintopisteen lempinimi, myös
sähköinen oppimisympäristö.
Nordisti, “nudisti”: Ruotsin opiskelija.
Nordistipäivät: Suomessa opiskelevien
ruotsinlukijoiden kokoontuminen.
Opintopiste, “op”, “noppa”: Nämä muodostavat tutkintosi. Melkein kaikista kursseista saa 5 op.
OP(P)M: Oma pullo (ja pyyhe) mukaan.
OYY: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, eli
jokaisen Oulun yliopistossa opiskelevan
etujärjestö. Jäsenmaksulla saat mm. opiskelijakortin.
Pallo, “humppapallo”: Humanistisen
tiedekunnan pääsisäänkäynnin edessä
oleva kivipallo. Yleinen tapaamis- ja kiipeilypaikka.
Pegasus:
Yliopiston
pääkirjasto.
Sisäänkäynti löytyy Pallon takaa.: Lipaston pääkirjasto.
Poikkitieteellisyys: Eri tieteenalojen
yhteistyö. Joka kuussa järjestetään esim.
poikkitieteelliset haalaribileet, joihin
kaikki ainejärjestöstä riippumatta ovat

Pruju: Kasa papereita tai kopioita. Opettajan antama luentomonistekokonaisuus.
PSOAS: Pohjois-Suomen opiskelijaasuntösäätiö. Halpaa ja opiskelijaystävällistä asumista.
Publiikki: Tuoreiden kandejen ja maisterien julkistamistilaisuus. Pukeudu parempiin vaatteisiisi.
Reema: Verban oma ainejärjestölehti, joka
ilmestyy neljästi vuodessa.
Teekkari: Tekniikan alan opiskelija. Tunnistettavissa tupsulakista.
Tentti: Essee- tai muita tehtäviä sisältävä
koe, joka on yksi kurssien monista suorittamismuodoista.
Tohtori: Korkein yliopistotutkinto.
Tuutori: Ohjaava opiskelija/opettaja
joka auttaa kaikessa koulunkäynnin
aloittamiseen liittyvässä.
Verba: Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Verba ry, eli sinun ainejärjestösi.
Verbapapa: Verban sähköpostilista. Kannattaa liittyä!
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Vuosijuhlat, “Vujut”: Näitä juhlitaan kun
ainejärjestö täyttää pyöreitä, tai vaikka
vain vitosia.

Wesibussi: Wappuna liikkuva bilebussi,
jossa voi juoda, tanssia ja kuunnella jytämusaa.

Väitöskirja: Tohtorin lopputyö.

YTHS:
Ylioppilaiden
terveydenhuoltosäätiö.
Oulun toimipiste sijaitsee yliopiston
naapurissa Yliopistokadulla.

Wappu: Opiskelijavuoden kohokohta.
Kaksi viikkoa kestävä tapahtumamaraton
Huhti- ja Toukokuun vaihteessa.

Oulussa suunnistamisen
alkeet
Ainolanpuisto: Puistoalue keskustan
ja Tuiran patosillan välissä. PSOAS:in
toimisto sekä Oulun taidemuseo sijaitsevat täällä.

mm. Prisma, Gigantti, Kärkkäinen, XXL
sekä noitavainojen muistomerkki Möntti,
jolla järjestetään humanistien Wappupiknik.

Alppila: Linnanmaan ja keskustan välissä
sijaitseva asuinalue.

Linnanmaa: Yliopisto sijaitsee täällä.

Franzénin puisto: Oulun tuomiokirkon
edessä oleva puisto, jossa humanistit wappuisin lakittavat Franzénin patsaan.
Kaijonharju: Yliopiston läheillä sijaitseva
asuinalue, jonka keskustasta löytyy pubi,
muutama ravintola ja pari ruokakauppaa.
Kiikeli: Nuorison ja kemistien suosima
saari torinrannan vieressä.
Kontinkangas: Täällä opiskelevat lääkisläiset, ja täältä löytyy myös Oulun yliopistollinen sairaala (OYS).
Limingantulli: Kauppa-alue, josta löytyy
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Nallikari: Merenrannassa oleva uimaranta. Ihanaa tunnelmaa, matalaa vettä ja
lokkeja.
Pikisaari: Idyllinen puutalojen värittämä
saari keskustan läheisyydestä. Kesällä kauniin alueen läpi on mukava pyöräillä.
Rotuaari: Keskustan kävelykatu
Syynimaa: Linnanmaan vieressä oleva asuinalue, jonne on helppo eksyä.
Tuira: Mainettaan parempi asuinalue
Merikosken siltojen vieressä. Mm. Elokuvateatteri Star löytyy täältä. Äänestetty v.
2017 Oulun parhaaksi asuinalueeksi.

Opiskelijan sähköiset työkalut
Opiskelija joutuu uransa aikana tutustumaan useisiin sähköisiin työkaluihin. Kokosimme alas niistä tärkeimmät.

Optima (optima.oulu.fi)

Työympäristö, jonne suurin osa luentojen slaideista ja materiaaleista ladataan.
Optimaa käytetään myös tehtävien antoon, palautukseen ja kurssiin liittyvään
keskusteluun. Jokaiselle kurssille on oma
työympäristö, johon ilmoittaudutaan erikseen kurssin alkaessa.

O365 (o365.oulu.fi)

Yliopiston tarjoama sähköposti. Opiskelijoiden sähköpostit ovat yleisesti muotoa
etunimi.sukunimi@student.oulu.fi, ja opettajien etunimi.sukunimi@oulu.fi.
O365-sähköpostista voi myös suoraan
tulostaa yliopiston tulostuspalvelusta.
O365:stä saat myös käyttöösi Office-paketin ja pilvipalvelun.

Tuudo:

Opiskelijan mobiilisovellus kokoaa yhteen
kaikki tärkeimmät palvelut. Voit tarkistaa
luurista muun muassa kurssi-ilmoittautumiset, opintopisteet, ruokalistat ja bussiaikataulut.

WebOodi (weboodi.oulu.fi)

Opiskelijan tärkein
netistä
löytyvä
työkalu. WebOodista voi tarkastella opinto-oppaita ja omia suorituksia
sekä HOPSia. Ennen kaikkea WebOodia
käytetään kuitenkin kursseille ilmoittautumiseen. Vasemmasta sivupalkista löytyvät ilmoittautumiset, suoritukset ja hylä-

tyt kurssit. Oodin asetuksiin on tärkeää
laittaa sähköpostiosoite jota käytät, sillä
joidenkin kurssien ilmoitusasiat ohjautuvat sähköpostiin Oodin kautta.

Finna (oula.finna.fi)

Finna tarjoaa hurjan määrän eri
sivustoja, jonne yliopisto omistaa lisenssit.
Kieltenopiskelijalle kenties tärkein Finnan kautta toimiva sivu on maanmainio
MOT-sanakirja.

Noppa (noppa.oulu.fi)

Optiman kaltainen työympäristö, jonne
tiettyjen kurssien materiaalit ladataan
elektronisessa
muodossa
opettajien
toimesta. Opiskelijat voivat tarkastella
materiaaleja ja
esimerkiksi tulostaa ne itselleen halutessaan. Kursseille ei tarvitse ilmoittautua
Nopassa erikseen, vaan ne löytyvät
Weboodi-ilmoittautumisten perusteella.

Palaute (palaute.oulu.fi)

Oulun yliopiston uusi palautejärjestelmä,
jonne voi jatkossa ladata palautetta opintojaksoilta.

Secure Acces Portal of University of
Oulu (sa.oulu.fi):

Turvallinen yhteys Oulun yliopiston verkkoon kotisohvaltasi! Tätä kautta pystyt
lukemaan Helsingin sanomia ilmaiseksi.
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Sopot ovat täällä sinua varten!
Sosiaalipoliittisen vastaavan
tehtävät

Sosiaalipoliittisten vastaavien ja
häirintäyhdyshenkilöiden
yhteystiedot:

Hei! Olen Stina Huhtela, toisen vuoden
pohjoismaisen filologian opiskelija. Verbassa toimin sopon ja muutaman muun
asian parissa. Sopo eli sosiaalipoliittinen
vastaava ottaa huomioon teidät ja teidän
elämät. Jos on ongelmia PSOAS:in, Kelan
tai muiden ei-opiskeluihin-liittyvienasioiden suhteen niin saa ottaa hihasta
kiinni ja kysäistä. Mikäli tulee kysymyksiä
harrastuksiin tai ajanviettoon liittyen,
olen tavoiteltavissa, minulta löytyy informaatiota niin eri tanssipaikoista kuin
aktiivisesta hyväntekeväisyydestäkin.
Sopo-hommissa istun myös Humanistisen Killan kopo- ja soporyhmässä, sekä
osallistun OYY:n sopojen keskusteluihin
sosiaalisessa mediassa.

Verba ry:n sosiaalipoliittinen vastaava:

Stina Huhtela

Minut löytää niin tapahtumista, kuin
yliopiston käytäviltä. Ruokalassakin saa
seuraan istua, en pure. Lisäksi jos sinulta
löytyisi joku hyvä idea, miten Me voidaan
yhdessä tehdä tästä opiskeluajasta
parempaa, niin kaikki ehdotukset otetaan
huomioon.

Verban sopo Stina Huhtela

Stina Huhtela
stina.huhtela@student.oulu.fi
OYY:n sosiaalipoliittinen vastaava:
Hennamari Toiviainen
040 526 5821
sopoasiantuntija@oyy.fi
OYY:n häirintäyhdyshenkilöt:
Teemu Hiltula
teemu.hiltula@hotmail.com
Susa Vikeväkorva
susa.vikevakorva@student.oulu.fi
Atte Tuomaala
atte.tuomaala@student.oulu.fi
Marika Kortesalmi
marika.kortesalmi@student.oulu.fi
Nita Mäenpää
nita.maenpaa@student.oulu.fi
OYY helpdesk:
Mikäli et tiedä keneltä hakea vastausta
opiskeluun tai opiskelijaelämiseen liittyviin kysymyksiin, voit laittaa sähköpostia
osoitteeseen: help@oyy.fi
PS. Jos sopoihin yhteyden ottaminen
jännittää, kannattaa ottaa yhteyttä
pienryhmäohjaajiisi. Hekin ovat aina
valmiita auttamaan niin pienissä kuin
isoissakin ongelmissa.
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Oulun maamerkit ja menomestat
45 Special: Rokkiväen
suosima kolmikerroksinen
yökerho. Joku voisi väittää,
että tämä on Oulun paras ja legendaarisin
keikkapaikka.
Ainolan puisto: Keskustan kupeessa oleva iso puistoalue, jonka reunalla sijaitsee
mm. Oulun Taidemuseo.

Teekkaritalo: Kaijonharjun keskeisin menomesta ja monien bileiden pääkallopaikka, joka löytyy osoitteesta Kalervontie 7.
Tietomaa: Oulun oma Heureka. Hauska
tiedekeskus, jossa on vaihtuvia näyttelyitä.
Toripolliisi: Pullea poliisipatsas, joka valvoo Oulun torielämää.

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

Tuba: Kestävään kehitykseen perustuva
rafla Taidemuseon ja keskustan välissä.

Hevimesta: Baari keskustan laitamilla.
Täällä järjestetään legendaariset eurot
maanantaista torstaihin!

Valve: Kulttuuritalo, jossa voi nauttia
monipuolisesta taidetarjonnasta, kuten
taiteesta, elokuvista ja tanssista.

Kaupunginteatteri ja -kirjasto: Kauppatorin laidalla sijaitsevat ydinvoimalan
näköiset kulttuurikohteet.

Vanilla: Unirestan opiskelijaravintola keskustassa: täältä löytyy perusruoan lisäksi
salaattibaari.

Kaarle; Kaarlenholvi ja Jumpru: Yhdistetty yökerho ja kapakka keskustassa. Yksi
suosituimmista paikoista opiskelijabileiden järjestämiseen. Ikkunalaudoilla saa
tanssia ihan luvan kanssa!

Walhalla:
Lääkisläisten
kiltatalo
Hietasaaressa. Täällä järjestetään bileitä,
sitsejä, sekä tämän vuoden humanistifuksi-ilta!

Kuutio: Hämyisä kapakka Kaijonharjussa.
Megazone: Täällä pääsee pelaamaan Barney Stinsonin lempipeliä laserhippaa.
Aulasta löytyy myös muita arcade-tyypin
pelejä.
Qstock: Heinäkuussa Kuusisaaressa
järjestettävä kaksipäiväinen festari.
Superpark Areena: Päivisin urheilu- ja
vapaa-ajan keskus, iltaisin keikkapaikka,
jossa on järjestetty mm. hiphop-festivaalit.

+ Oululaisuudet:
Känkky: Yön pikkutunneilla vähän
epämääräisistä paikoista hankittu eväs,
useimmiten (majoneesi)pitsa tai kebab.
Nakkifakiiri: Keskustaan yöaikaisin
parkkeerattu kärry, josta voi noutaa nakkisämpylöitä.
Pahki: Kävellä jotain esinettä
päin törmäten siihen. Esim.
“Kävelin eilen peiliin pahki
Ilonassa.”

21

Mitä Oulussa voi harrastaa?
Ainejärjestötoimintaan
osallistuminen
ja bileissä käyminen eivät ole ainoat tavat tutustua uusiin ihmisiin, sillä Oulun
yliopistossa voi harrastaa monenlaista.
Listasimme alas muutaman hyvän vaihtoehdon:
Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti
halvemmalla Oulun korkeakoululiikunnan Sporttipassin avustuksella, jolla pääsee kaikkien muiden etujen lisäksi myös
Verban viikottaiselle vuorolle ilmaiseksi.
Lisäksi liikuntaa tarjoaa mm. Oulun akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura (facebook: OAMK). Kampusalueen läheltä
löytyy mm. koripallokenttiä, tenniskenttiä
sekä lentopallokenttiä. Oulu on myös tunnettu pyöräilymahdollisuuksistaan, joten
kannattaa julkisilla liikkumisen sijaan
suosia polkupyörää! Muistathan lukita
pyöräsi, sillä pyörävarkaudetkaan eivät ole
harvinaisia.
Kulttuuritoimintaa
tarjoavat
mm.
ylioppilaskunnan
sekakuoro
Cassiopeia (facebook: Cassiopeia), sekä
improvisaationäytelmiin keskittyvä Pahki
ry (facebook: Pahki), joka tuottaa vuosittain nk. PahkiSpeksin. Yliopistolta löytyy
myös Oulun yliopiston roolipelikerho
Cryo (cryo.fi), joka kokoontuu viikoittain
pelaamaan roolipelejä.
Kansainvälistä toimintaa taas tarjoavat
mm. Erasmus student network -, eli ESN
Oulu (facebook: ESN Oulu) ja AIESEC
(facebook: AIESEC Oulu).
Lisäksi kannattaa harkita OYY:n hengailuiltoihin osallistumista ja oman ainejärjestön tapahtumissa käymistä.

Hyödyllisiä linkkejä:
Lisää harrastejärjestöjä ja niiden kuvauksia löydät osoitteesta:
http://www.oyy.fi/opiskelijalle/jarjestotoiminta/harrastejarjestot/
Lisätietoa Sporttipassista:
http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/
Lisätietoa Oulun kaupungin tarjoamista
liikunta- ja ulkoilupaikoista:
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ulkoilu

Verban liikuntavuoro

Annastina Sundberg

Minun pestiini kuuluu hoitaa viikottain
pyörivää Verban liikuntavuoroa. Viime
vuonna se järjestettiin torstaisin, mutta
tämän vuoden viikonpäivää sekä kellonaikaa, jolloin se järjestetään, ei ole vielä varmistettu.
Pelaamme
yhdessä
Atlaksen,
eli
maantieteen opiskelijoiden kanssa, sillä
vuoromme ovat samanaikaisesti ja se
takaa (useimmiten) sen, että pelaajia on
riittävästi ja saadaan hikiset pelit pystyyn.
Vuorolla pelataan palloilulajeja, kuten
futsalia, sählyä, koripalloa, ultimatea ja
lentopalloa.
Liikuntasalin ollessa varattu ylioppilaskirjoitusten takia, ulkoistetaan vuoro joko
lumihankeen tai tekonurmelle.
Liikuntavuoron tunnelma on mukava eikä
tarvitse olla liikunnallinen multitalentti
uskaltautuakseen mukaan! Ja mikä
parasta - vuorolla tutustuu uusiin tyyppeihin oman oppiaineen ulkopuolelta!
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Lyhyt bile-etiketti
Nytte ko oletta päässy yliopistoon (GZ
muuten) nii varmaa kohta huomaatte että
hei täällähän on välillä erilaisia kekkereitä
ja karkeloita joissa voi juoda erilaisia virvoitusjuomia! Ennen ko menettä näihin
tsembaloihin niin muutama pikkunen
vinkki. Tai oikiastaan sääntö. En hyväksy
valituksia.
Ekanaki ja tärkeimpänä, huolehtikkaa
kavereistanne. Vaikka että vielä niin
hyvin tuntiskaan. Jos näyttää että alakaa
kaveri jo vähä puhaltelemaan nii käykää
hakkee vettä. Tai jos näyttää että kohta
lähtee lapasesta nii sanokaa että nyt nalle
kainaloon ja nuq.
Seuraavat tullee listamuodossa.

-Elä koske toisten tavaroihin tai toisiin
ihmisiin iliman luppaa.
-Jos siellä joku puhhuu mikkiin nii oo
hilijaa ja kuuntele rauhassa. Tai jos siellä
on jotaki ohojelmaa nii oo hilijaa ja kuuntele ja mielellään vielä osallistu siihen.
-Älä häiritte kettään. Elä kanskaan kiusaa
kettään. Jos kiusatuttaa nii mee kotia
kiusaa ittiäs.
-Kuuntele vanahempia opiskelijoita. Jos
ne sannoo että nyt riittää nii sitte riittää.
Vaikka et jois alakoholipitoisia juomia tai
oot alakoholittomissa kekkereissä nii nää
säännöt on voimassa.
Eipä mulla muuta.

-Kunnioittakkaa sitä paikkaa missä
kekkeröitte. Jos oletta talolla nii siellä
on säännöt seinässä. Lue ne. Muista ne.
Toteuta ne.

- Eero-vaari

-Äläkää rikkoko mittään. Jos sattuu joku
vahinko nii käykää sanomassa jollekki
vanahemmalle opiskelijalle. Mieluusti
pienryhymäohojaajalle.
-Äläkää kusko keskele pihhaa. Vessat on
hyviä kusipaikkoja, kannattaa kokkeilla.
-Juokaa välisä vettä.
-Jos juotte alkoholipitoisia virvoitusjuomia, voi olla että tulette humalaan. Sillon
saattaa tehä tyhymyyksiä mutta niitä ei
saa tehä. Eli äläkää tehkö tyhymyyksiä.
-Kettää ei saa töniä. Jos tönit nii sinut
voidaan ohjata pihalle.
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Verban haalarimerkit
Verbalta löytyy varastoistaan monenmoista haalarimerkkiä. Haalarimerkeistä osa on
pysyvästi valikoimassa, mutta välillä tulee uusia merkkejä vanhojen tilalle. Merkkiideoita varten järjestetään joskus kilpailuja, mutta uusia ideoita voi aina ehdotella
hallituslaisille.
Merkkejä voi ostaa Verbaariosta aina, kun joku hallituksen avaimellinen jäsen, eli
puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, on paikalla. Verban haalarimerkit kustantavat 2.5 euroa jäsenille ja 3 euroa muille.

Kuvassa kaikki Verban tällä hetkellä myynnissä olevat merkit.
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