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Puheenjohtajan tervehdys
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Tervetuloa yliopistoon, tuore anglisti, ger-
manisti tai nordisti!

Onnittelut mitä mainioimmasta 
opiskelupaikkavalinnasta! Lämpimästi 
tervetuloa niin yliopistoon kuin mei-
dän kieltenopiskelijoiden omaan aine-
järjestöön Verbaan. Vihreähaalarinen väki 
palaa jo halusta ottaa teidät ensimmäisen 
vuoden opiskelijat, eli fuksit, vastaan.

Fuksivuosi on monelle muutosten aikaa. 
Uudet opinnot, ehkä uusi kaupunki ja uusi 
koti, ystäväpiirikin saattaa kokea muutok-
sen. Tämän kesän aikana muutoksen on 
kokenut myös humanistinen tiedekunta, 
kun pakkasimme kimpsumme ja kamp-
summe ja muutimme ’humanistipäädystä’ 
keskelle kampusta. Ensimmäisten viik-
kojen aikana fuksit eivät siis liene ainoita 
hiukan hukassa olevia. Muuton myötä 
voin myös ilolla kutsua kaikki teidät kah-
vittelemaan ja tappamaan aikaa uudelle 
kiltahuoneellemme. Vanha koppero 
vaihtui uuteen, isompaan tilaan, jonka 
nykyään myös jaamme saamen kielen ja 
kulttuurin opiskelijoiden ainejärjestön 
Giekun kanssa. Kiltikselle voi tulla ihan 
kuka vaan, itsekin toisen opiskeluvuo-
den keväällä tein periaatepäätöksen alkaa 
systemaattisesti hengailla aiemmin kart-
tamallani kiltahuoneella. Alussa jännitti 
mennä yksin kiltikselle, ja ensimmäi-
set kerrat vietin visusti nenä kirjassa tai 
puhelimen näytössä kiinni, mutta jo reilu 
viikon päästä vakiokasvojen kanssa lensi 
läppä kuin olisimme tunteneet aina.

Vaikka kiltahuoneella hengailu ei olisi-
kaan se oma juttu, kehotan teitä jokaista 
tutustumaan yliopiston monipuoliseen 

harraste- ja vapaa-ajantoiminnan tarjon-
taan. Bileitä ja kissanristiäisiä löytyy tietty 
joka lähtöön, mutta miltä kuulostaisi ot-
taa osaa upeaan improvisaatioteatteripro-
jektiin eli speksiin, tai vaikkapa talvella 
järjestettävään kyykkäliigaan? Touhua 
on tarjolla aina valokuvauskerhosta vael-
tamiseen ja kuorolaulantaan, joten haastan 
jokaisen teistä kokeilemaan tänä syksynä 
jotain, mitä ette ole ikinä ennen kokeilleet!
Toivottavasti viihdytte osana 
yliopistoyhteisöä!

Roosa Heinonen
Verban puheenjohtaja



 Verba ry on uusien kielten opiskelijoiden yhdistys Oulun yliopistossa, ja sinun aine-
järjestösi. 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 vuosijuhlilla. 

Perinteisiä Verban tapahtumia jotka järjestetään usein yhteistyössä muiden aine-
järjestöjen 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 aine-
järjestöjen kanssa.

Miten pääsen mukaan toimintaan?

Liity   jäseneksi!  Kun täytät jäsenlomakkeen ja maksat jäsenmaksun (vuosi-
jäsenyys 15 €, ainaisjäsenyys 20 €), pääset nauttimaan Verban tapahtumista ja muista 
luontaiseduista.

Käy  tapahtumissa! Verban monenkirjavasta tapahtumatarjonnasta löytyy 
jokaiselle jotakin. Tutustu ihmisiin esimerkiksi sählyn tuoksinnassa, Kaarlen tanssilat-
tialla tai vaikka retkellä taidemuseoon! 

Hengaa Verbaariossa! Verkostoidu muiden kieltenlukijoiden kanssa Verban 
ja Giekun yhteisessä upouudessa kiltahuoneessa osoitteessa HU103.

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! 

Mikä ihmeen                      ?
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Verban hallitus 2018 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 on suosikkijätskimakusi?
2. Minkä lyhyen vinkin antaisit uudelle opiskelijalle?

3. Mikä on parasta Oulussa opiskelussa?
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Roosa Heinonen, germaaninen filologia, 4. vsk
Puheenjohtaja

1. Kolmen kaverin suklaakinuskipähkinähässäkkä.
2. Kokeile tänä syksynä jotain uutta ja tavallisesta 
poikkeavaa, saatat yllättää itsesi!
3. Poikkitieteellinen meno, kamuja saa niin teekka-
reista kuin kasvatustieteilijöistä, sekä tietty tutuista 
turvallisista humanisteista!

Joel Juntunen, englantilainen filologia, n. vsk
Sihteeri ja tiedotusvastaava

1. Magnumin Double Raspberry mahtuu poskeen 
kuin poskeen. 
2. Tiesitkö, että maailma on täynnä mielenkiintoisia 
ihmisiä joita et ole tavannut vielä. Aloita jo nyt! 
3. Tässä kaupungissa saat olla oma itsesi.

Annika Alajarva, englantilainen filologia, 3. vsk
Talous- ja haalarimerkkivastaava

1. Päärynä on varma valinta!
2. Älä pelkää heittäytyä uusiin tilanteisiin, aina voi 
oppia itsestään jotain uutta ja saada vaikka muuta-
man uuden tuttavankin!
3. Ihanat ihmiset ja lämminhenkinen ilmapiiri.
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Janina Ikäheimo, englantilainen filologia, 4. vsk
Reema- ja viestintäprojektivastaava, hovitaiteilija

1. Ben&Jerry’s:in Phish Food. 
2. Osallistu mahdollisimman monenlaiseen menoon! 
Itse olen erittäin ujo mutta tsemppasin fuksisyksynä ja 
koen saaneeni monta hyvää kaveria. 
3. Täällä pääsee pyörällä helposti kaikkialle.

Veera Asukas, englantilainen filologia, 4. vsk
Reema- ja mediavastaava, varapuheenjohtaja

1. Frozen yogurt ftw.
2. Kaikki loksahtaa kyllä paikalleen. Jossain vaiheessa 
huomaatte, että olettekin ihan päteviä oppilaita ja 
osaatte navigoida yliopistolla jo melko etevästi.
3. Täällä on paljon nähtävää, vaikka olisikin asunut 
Oulussa koko elämänsä!

Oona Harju, englantilainen filologia, 3. vsk
Fuksivastaava

1. Suklaa, mutta erikoismaininnan saa Magnumin 
Double Raspberry!
2. Tee tehtävät ajoissa, ettei lukukauden loppuun 
kasaannu hirveenä hommaa. Ja älä ressaa liikaa, kyllä 
kaikki järjestyy.
3. Oulu on just sopivan kokonen kaupunki ja täältä 
löytyy kaikenlaista tapahtumaa ja meininkiä ympäri 
vuoden!

Roosa Posti, englantilainen filologia, 2. vsk
Fuksivastaava

1. Sokos Herkun Turkinpippuri-gelato! 
2. Jos käy kurssit kerralla kunnolla nii elämä on 
huomattavasti helpompaa. 
3. Oululaiset (vanhat ja uudet) ihmiset on omaa luok-
kaansa, parhaita ikinä!
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Teemu Körkkö, englantilainen filologia, 2. vsk
Fuksivastaava

1. Ingmanin Oreo-jätski!
2. Heitä digitaalinen kalenteri roskiin ja siirry paperi-
seen. Helpottaa kummasti elämää.
3. Sellutehtaan hajut ei ylety Linnanmaalle. (eiku oikeasti 
Oulussa on kaikki tärkeä mukavan lähellä < 3)

Jonna Latva-Kyyny, englantilainen filologia, 2. vsk
Tapahtumavastaava 

 1. Salmiakki tai lakritsi.
2. Oo avoin ja vastaanottavainen heti ekoista päivistä 
lähtien.
3. Huiput yliopistokaverit!

Vesa Putkonen, englantilainen filologia, 2. vsk
Tapahtumavastaava

1. Minttu.
2. Kurssit ekalla osallistumiskerralla läpi.
3. Foodoon pyöreä pöytä.

Petra Paljakka, englantilainen filologia, 2. vsk
Tapahtumavastaava

1. Vadelmasorbetti, erityisesti Australian Homemade Ice 
Cream’in!
2. Lähde rohkeasti mukaan tapahtumiin, niissä tutustuu 
helposti uusiin ihmisiin. Älä kerää itsellesi liikaa hom-
mia, että ehdit myös nauttiakin opiskeluajasta ja rentou-
tua välillä.
3. On tutustunut huipputyyppeihin. Lisäksi on myös 
hyvin tapahtumia.
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Emilia Laukkanen, ruotsin kieli, 2. vsk
Tapahtumavastaava

 1. Ben&Jerry’s:in Topped Strawberry Swirled.
2. Tutustu rohkeasti uusiin ihmisiin ja uskalla olla just 
sellanen ku oot!
3. Koko ajan löytyy vaikka mitä tapahtumaa ja 
tekemistä.

Jasmin Tikkanen, englantilainen filologia, 4. vsk
Tapahtumatoimari

1. Kolme kaverusta suolainen kinuski+pähkinä tms. 
2. Vaikka tapahtumissa onkin kiva juosta, on toisinaan 
myös erittäin ok ottaa hetki ihan vain itsellesi ja olla 
vaikka kotosalla jos siltä tuntuu. 
3.Toripolliisi, Ainolan puisto kesäisin ja tietty ihmiset.

Ilona Maijala, ruotsin kieli, 4. vsk
Ruotsin koulutuspoliittinen vastaava

1. Suklaa-vaniljapehmis.
2. Älkää murehtiko liikaa. Vaikka alussa kaikki tuntuu 
hankalalta ja uudelta, niin kyllä ne pikkuhiljaa selkeen-
tyy! Ettekä tosiaan ole yksinään ja ainoita, jotka alussa 
on välissä vähän kujalla.
3. Oulu on itsessään tosi ihana kaupunki, jossa riittää 
menoa, mutta myös paikkoja rauhoittua kaupungin 
hälinästä.

Sanni Junttola, englantilainen filologia, 3. vsk
Englannin koulutuspoliittinen vastaava

1. Ben & jerry’s Chocolate fudge brownie. 
2. Älä jätä tehtäviä roikkumaan, muuten ne kasautuu! 
3. Kaikki ihanat kaverit ja tuttavuudet yliopistolla!
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Ida Jantunen, germaaninen filologia, 4. vsk
Saksan koulutuspoliittinen vastaava ja kv-vastaava

1. Jymyn vegaaninen minttusuklaa. 
2. Opiskelustressinkin keskellä pidä oma hyvinvointisi 
ykkössijalla ja ole itsellesi armollinen. 
3. Ilmapiiri & ihmiset yliopistolla, sopivan kokoinen 
kaupunki, lähellä oleva meri sekä luonto.

Eeli Nikkarinen, englantilainen filologia, n. vsk
Kulttuurivastaava

1. Amppari. 
2. Valitse sivuaineet aikaisin ja työllistymistä ajatellen. 
3. Oulu on nuorekas ja moderni kaupunki.

Anu Vehkomäki, englantilainen filologia, 4. vsk
Kulttuurivastaava

1. Trio.
2. Kysy rohkeasti, jos jokin on epäselvää. Kaikki kyllä 
selviää.
3. Täällä on rauhallista asua, mutta löytyy myös tapah-
tumia.

Otto Partio, englantilainen filologia, 3. vsk
Liikuntavastaava

1. Ben & Jerry’s cookie dough toimii aina. 
2. Jos et tiedä mitä tehdä, tee jotain! 
3. Oulu on hyvä sekoitus rauhallisen idyllistä Pohjois-
Suomea ja kaupungin vilinää ja vilskettä.



Englantilainen Filologia

Titta Harju, 2. vuoden opiskelija
Hei!
Mie oon Titta, 21-vuotias toisen vuoden eng-
lannin opiskelija ja kotoisin Rovaniemeltä. 
Sivuaineina mulla ruotsi ja matkailu, ainakin 
toistaiseksi. Luennoilla ravaamisen lisäksi 
minut voi löytää sporttipassin lentisvuoroilta 
yrittämässä osua palloon tai kotoa sukkapuikot 
kädessä. Proksi halusin koska itseäni pienryh-
mäohjaus auttoi löytämään ystäviä yliopisto-
sta ja siten aloittamaan opinnot jouhevasti. Jos 
näätte mut käytävillä niin saa tulla puhumaan 
vaikka olisinkin uppoutunut sukan kutomiseen!

Vesa Putkonen, 2. vuoden opiskelija

Terve! Mie oon Vesa ja mie oon Lappeen Ran-
noilta kotoisin. Oon niinkin vanha kun 27, 
mutta opiskelen vasta toista vuotta englantilais-
ta filologiaa ja tarkoitus olisi sitten valmistuttua 
ryhtyä englannin opettajaksi. Vaikka aloitankin 
nyt toisen vuoteni tässä oppilaitoksessa, on 
opiskelijaelämä kuitenkin pidemmältä ajalta 
tuttua, sillä tämä on miulle jo toinen kierros 
korkeakoulussa. Oon tän syksyn ajan tiiviisti 
tapahtumissa ja meiningeissä mukana, mutta 
kevääksi häippäsen sitten vaihtoon Englantiin. 
Yliopistolta miut löytää yleensä Foodoo-ravin-
tolan pyöreistä pöydistä ja miulta voikin tulla 
aina kysymään jos joku asia askarruttaa!

Omaopet:
Pentti Haddington (pentti.haddington@oulu.fi)

Andrew Pattison (andrew.pattison@oulu.fi)
Mirka Rauniomaa (mirka.rauniomaa@oulu.fi)

Pienryhmäohjaajat:

Omaopet ja pienryhmäohjaajat 
(eli PRO:t)
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Emilia Manninen, 3. vuoden opiskelija

Moi! Oon Emilia, 22-vuotias suomussalmelainen 
kolmannen vuoden enkun opiskelija. Sivuainee-
na mulla on ruotsi ja valmistun aineenopettajak-
si. Asun Oulun keskustassa ja lukujärjestyksen 
ulkopuolella mut voikin bongata opiskelemassa 
pääkirjastossa, syömässä Vanillassa (keskustan 
opiskelijaravintola) tai pyörimässä opiskeli-
jatapahtumissa. Autan enemmän ku mielelläni 
missä tahansa asiassa

Petra Paljakka, 2. vuoden opiskelija

Oon Petra, 21-vuotias ja kotoisin Brysselistä. 
Opiskelen toista vuotta englantia ja sivuaineena 
mulla on ranska. Näillä näkymin musta tulee 
aineenopettaja. Omalta fuksiviikolta on jäänyt 
paljon hyviä muistoja, minkä takia halusinkin 
itse proksi helpottamaan opiskelijaelämään ja 
muihin tutustumisessa. Saa rohkeesti tulla ju-
tulle oli sitten asiaa opiskelujutuista tai mistä 
vaan!

Fuksit vuosimallia 2016 kuuntelemassa Verba-infoa.
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Emma Keränen, 2. vuoden opiskelija:

Heippa! Mie olen Emma, 20-vuotias ja kotosin 
Tervolasta. Opiskelen toista vuotta germaanista 
filologiaa ja isona minusta tulee saksan ja ruot-
tin kielen aineenopettaja. Yliopiston käytävillä 
luentojen jälkeisen ahkeran opiskelun lisäksi 
käyn epäsäännöllisen säännöllisesti kuntosalilla, 
pakenen kotona velvollisuuksia Netflixin parissa 
ja pyörin Verban vihreissä eri opiskelijatapah-
tumissa. Proksi halusin, koska se auttoi minua 
pääsemään mukaan yliopistoelämään ja tutus-
tumaan moniin uusiin ihmisiin. Saa tulla nykä-
seen hihasta yliopistolla, opiskelijatapahtumissa 
tai missä ikinä muhun törmääkään!

Miia Seppälä, 5. vuoden opiskelija

Hei, olen Miia, viidennen vuoden germanisti!

Germaaninen Filologia

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

Pienryhmäohjaajat:
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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:

Johanna Tervo, 3. vuoden opiskelija: 

Moi! Mä oon Johanna, 22-vuotias ja kotoisin 
Kuhmosta. Opiskelen kolmatta vuotta ruotsia 
ja sivuaineena mulla on psykologia. Halusin 
proksi, sillä tykkään tutustua uusiin ihmisiin ja 
haluan olla avuksi, tässä tapauksessa fukseille. 
Tulkaa ihmeessä jutulle!

Kiia Palo, 4. vuoden opiskelija:

Hei, olen Kiia, neljännen vuoden ruotsinopis-
kelija.
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Fuksisyksyn tapahtumat

MITÄ? Verba-info ja lautapeli-ilta
MISSÄ? TellUS, Business Kitchen
MILLOIN? 3.9. klo 15:00
Rakas ainejärjestömme Verba esittäytyy! 
Kerromme ainejärjestömme toiminnasta, 
jäsenistä ja tapahtumista. Tapahtuma 
jatkuu Verban peli-illan muodossa, joten 
tule tutustumaan uusiin kanssaopiskeli-
joihisi.

MITÄ? Yliopistosuunnistus
MISSÄ? Lähtö Humanistipallolta
MILLOIN? 4.9. klo 14:00

MITÄ? Kalervontien grilli-ilta
MISSÄ? Kalervontien grillikatoksella
MILLOIN? 5.9. 18:00
Tule paikalle tutustumaan muihin fuksei-
hin sekä myöhemmin illalla myös van-
hoihin viisaisiin! Kello 20:00 julkistetaan 
suunnistuksen voittajat, joten be there or 
be square!

MITÄ? Kaupunkikierros, Back to School-
bileet
MISSÄ? Keskusta, Pataässä
MILLOIN? 6.9. Kaupunkikierros klo 
16:00, Back to School -bileet alkavat klo 
22:00.
Toivotamme uudet ja vanhat opiskelijat 
tervetulleeksi Back to School-bileillä! Tule 
Pataässään nauttimaan kanssaopiskeli-
joiden seurasta vähän epäakateemisem-
missa merkeissä, sekä juhlistamaan kou-
lujen alkamista yhdessä muiden kanssa 
vaikka karaoken kautta.

MITÄ? Future Factory
MISSÄ? Linnanmaan kampus
MILLOIN? 7.9.
Uusille opiskelijoille suunnattu innovoin-
titapahtuma! Tänä vuonna jo toista kertaa 
kaikki yliopiston uudet opiskelijat kilpai-
levat pienissä ryhmissä palkintopaikoista!

MITÄ? Fuksipiknik
MISSÄ? Oulun keskustassa
MILLOIN? 8.9. klo 14:00
Olit sitten fuksi ensimmäistä viikonlop-
pua Oulussa tai vanha Verban patu, 
tervetuloa tutustumaan uusiin, tapaamaan 
vanhoja kavereita ja viettämään lauan-
taipäivää 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? Fuksi-iltama
MISSÄ? Apinatalo
MILLOIN? 8.9. klo 17.00
Verban perinteinen fuksi-iltama. Tämän 
illan aikana voi tutustua muihin opiskeli-
joihin, pienryhmäohjaajiin sekä pelailla 
lautapelejä. Verba on myös saattanut 
keksiä pientä ohjelmaa illan ratoksi!

MITÄ? Haalari-info
MISSÄ? PR102
MILLOIN? 11.9. klo 16:00
Tämän infon aikana opit yliopiston
klassikkovaatteesta, haalareista! Ker-
romme miten, miksi ja milloin voit hank-
kia nämä uljaan vihreät Verban haalarit.
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MITÄ? Vulcanalian päivätapahtuma
MISSÄ? Linnanmaan kampus
MILLOIN? 12.9. klo 10:00
Tämä koko Yliopiston avajaisjuhla 
kirjaimellisesti avaa akateemisen vuo-
den! Tule kampukselle ostamaan haala-
rimerkkejä, sillä vain harvoin kaikki 
ainejärjestöt kokoontuvat sulassa so-
vussa Väylän(yliopiston halki kulkevan 
käytävän) varrelle myymään merkkejään. 
voit myös suorittaa passitehtäviä ja näin 
saada omaksesi Vulcanalian haalarimer-
kin!

MITÄ? Vulcanalia
MISSÄ? Energia Areena
MILLOIN? 12.9. klo 19:00
Vulcanalia on yliopisto-opiskelijan suurin 
juhla! Tänä vuonna Vulcanalia pidetään 
Energia Areenalla Limingantullissa, ja 
luvassa on pressuilua, makeita esiintyjiä ja 
hurjana hauskanpitoa!

MITÄ? Humanistifuksi-ilta
MISSÄ?  Tukikohta
MILLOIN? 13.9. klo 18:00
Humanistisessa fuksi-illassa pääset tu-
tustumaan 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? 19.9.
Fuksisuunnistuksessa humanistifuk-
sit muodostavat suunnistusryhmiä ja 
vanhemmat opiskelijat rastivahteja. Näytä 
taitosi erilaisissa hassuissa tehtävissä ja 
luovuutesi ryhmän asujen kautta! Voit-
tajat saavat pokaalin ja ikuista mainetta 

sekä kunniaa. Joko olisi taas Verban 
vuoro napata pääpalkinto?

MITÄ? Humanistifuksisitsit
MISSÄ? 
MILLOIN? 12.10.
Sitsit ovat osa akateemista pöytäjuh-
laperinnettä, jonne tullaan syömään, 
juomaan, laulamaan ja viihtymään 
kavereiden kanssa. Tätä kokemusta ei 
kannata jättää väliin! Ilmoittautumisesta, 
ajankohdasta ja paikasta tiedotetaan 
myöhemmin.

Muita syksyn tapahtumia:

MITÄ: Verban syysexcu 
MISSÄ: Kiimingin Reposelällä
MILLOIN?  
Verban syysexcursiolla mökkeilemme 
verbaporukalla vanhoille jo tutuksi 
käyneellä mökillä Kiimingissä. Excun 
ohjelmaa, ilmoittautumisaikataulua yms. 
ei ole vielä päätetty, mutta nyt on hyvä 
varata tämä viikonloppu exculle!

Listassa mainitsematta jääneitä perinteisiä 
Verban syksyllä järjestämiä tapahtumia 
ovat myös mm:
kielten leffaillat, lautapeli-illat, liikunta-
vuorot, ompeluillat sekä halloweenbileet. 
Syksyisin myös järjestetään fukseille 
suunnattu kiltahuonekierros, joka antaa 
fukseille mahdollisuuden tutustua kaik-
kien muiden ainejärjestöjen kiltiksiin.

Mikäli jollakin muulla ainejärjestöllä 
on kiehtovalta vaikuttavat bailut tu-
lossa, kannattaa ne käydä tsekkaamassa, 
sillä mikäpä sen hauskempaa kuin 
poikkitieteellisyys! Tapahtumat löytyvät 
yleensä Facebookista, mutta niistä tiedo-
tetaan myös muita reittejä. Stay tuned!
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Fuksin ABC

Ainejärjestö:
Jonkun aineen opiskelijoiden muodosta-
ma järjestö, joka ajaa jäseniensä ja järjestää 
tapahtumia.

Amanuenssi: Opintojen ohjaaja ja järjes-
telijä: vähän kuin yläasteen ja lukion opo.

Anglisti: Englannin opiskelija

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

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

Excursio, “excu”: Opistomatka tai “opin-
tomatka”. Voi suuntautua esim. yritykseen 
tai muuhun vastaavaan laitokseen. Ylei-
simmin kuitenkin ainejärjestön yhteistä 
mökkireissua.

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.

Haalarit: Opiskelijoiden dress code, joista 
voi tunnistaa kanssaopiskelijansa. Verbal-
la nämä ovat sammalenvihreät.

Hallituksen kokous, “halko”: Avoin ta-
pahtuma, jossa päätetään Verban tulevista 
menoista. Kuka vain saa tulla seuraamaan 
näitä noin kerran viikossa olevia kokouk-
sia.

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

HOPS: Henkilökohtainen opintosuun-
nitelma, joka kootaan WebOodissa opin-
tojen alkuvaiheessa.

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

Kandidaatintutkinto:  Alempi 
korkeakoulututkinto, jonka tavoiteaika on 
3 vuotta.

Kilta:  Humanistipiireissä sanalla viitataan 
humanistiseen kiltaan, kattoainejärjestöön
johon Verba, oma ainejärjestömme kuu-
luu.

Kypsyysnäyte: Kandin ja gradun jälkeen 
tehtävä tentti, jolla osoitetaan, että opis-
kelija osaa kirjoittaa suomea ja että hän on 
tehnyt tutkielmansa itse.

Kylteri: Kauppatieteiden opiskelija.

Fuksin ABC on lipasto-jargon-suomi-sanakirja, jonka avulla voit selventää ja palauttaa 
muistiin aloitusviikon informaatiotulvassa sadelleita käsitteitä.
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Lipasto:  Slangisana yliopistolle. 

Maisterintutkinto: Ylempi korkeakoulu-
tutkinto, jonka tavoiteaika on 2 vuotta.

Napa: Lähin ja suurin opiskelijaruokala.

NMES, “National meeting of English 
students”: Suomessa opiskelevien enkun-
lukijoiden kokoontuminen.

Noppa: Opintopisteen lempinimi, myös 
sähköinen oppimisympäristö.

Nordisti, “nudisti”: Ruotsin opiskelija.

Nordistipäivät: Suomessa opiskelevien 
ruotsinlukijoiden kokoontuminen.

Opintopiste, “op”, “noppa”: Nämä muo-
dostavat tutkintosi. Melkein kaikista kurs-
seista saa 5 op.

OP(P)M: Oma pullo (ja pyyhe) mukaan.

OYY: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, eli 
jokaisen Oulun yliopistossa opiskelevan 
etujärjestö. Jäsenmaksulla saat mm. opis-
kelijakortin.

Pallo, “humppapallo”: Humanistisen 
tiedekunnan pääsisäänkäynnin edessä 
oleva kivipallo. Yleinen tapaamis- ja kii-
peilypaikka.

Pegasus: Yliopiston pääkirjasto. 
Sisäänkäynti löytyy Pallon takaa.: Lipas-
ton pääkirjasto. 

Poikkitieteellisyys: Eri tieteenalojen 
yhteistyö. Joka kuussa järjestetään esim. 
poikkitieteelliset haalaribileet, joihin 
kaikki ainejärjestöstä riippumatta ovat 
tervetulleita.

Pro  gradu, “gradu”: Ylemmän 
korkeakoulututkinnon lopputyö.

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

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

PSOAS: Pohjois-Suomen opiskelija-
asuntösäätiö. Halpaa ja opiskelijaystäväl-
listä asumista.

Publiikki:  Tuoreiden kandejen ja maiste-
rien julkistamistilaisuus. Pukeudu parem-
piin vaatteisiisi.

Reema: Verban oma ainejärjestölehti, joka 
ilmestyy neljästi vuodessa.

Teekkari: Tekniikan alan opiskelija. Tun-
nistettavissa tupsulakista.

Tentti: Essee- tai muita tehtäviä sisältävä 
koe, joka on yksi kurssien monista suorit-
tamismuodoista.

Tohtori: Korkein yliopistotutkinto.

Tuutori: Ohjaava opiskelija/opettaja 
joka auttaa kaikessa koulunkäynnin 
aloittamiseen liittyvässä.

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

Verbapapa:  Verban sähköpostilista. Kan-
nattaa liittyä!
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Vuosijuhlat, “Vujut”: Näitä juhlitaan kun 
ainejärjestö täyttää pyöreitä, tai vaikka 
vain vitosia. 

Väitöskirja:  Tohtorin lopputyö.

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

Wesibussi: Wappuna liikkuva bilebussi, 
jossa voi juoda, tanssia ja kuunnella jytä-
musaa. 

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

Ainolan puisto: Puistoalue keskustan 
ja Tuiran patosillan välissä. PSOAS:in 
toimisto sekä Oulun taidemuseo sijaitse-
vat täällä.

Alppila: Linnanmaan ja keskustan välissä 
sijaitseva asuinalue. 

Franzénin puisto: Oulun tuomiokirkon 
edessä oleva puisto, jossa humanistit wap-
puisin 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 lääkis-
läiset, ja täältä löytyy myös Oulun yliopis-
tollinen sairaala (OYS).

Limingantulli: Kauppa-alue, josta löytyy 

mm. Prisma, Gigantti, Kärkkäinen, XXL 
sekä noitavainojen muistomerkki Möntti, 
jolla järjestetään humanistien Wappu-
piknik.

Linnanmaa:  Yliopisto sijaitsee täällä.

Nallikari: Merenrannassa oleva uima-
ranta. Ihanaa tunnelmaa, matalaa vettä ja 
lokkeja.

Pikisaari: Idyllinen puutalojen värittämä 
saari keskustan läheisyydestä. Kesällä kau-
niin alueen läpi on mukava pyöräillä.

Rotuaari: Keskustan kävelykatu

Syynimaa: Linnanmaan vieressä ole-
va asuinalue, jonne on helppo eksyä.

Tuira: Mainettaan parempi asuinalue 
Merikosken siltojen vieressä. Mm. Eloku-
vateatteri Star löytyy täältä. Äänestetty v. 
2017 Oulun parhaaksi asuinalueeksi. 

Oulussa suunnistamisen 
alkeet
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Opiskelijan sähköiset työkalut

Optima (optima.oulu.fi)
Työympäristö, jonne suurin osa luento-
jen slaideista ja materiaaleista ladataan. 
Optimaa käytetään myös tehtävien an-
toon, palautukseen ja kurssiin liittyvään 
keskusteluun. Jokaiselle kurssille on oma 
työympäristö, johon ilmoittaudutaan erik-
seen kurssin alkaessa.

O365 (o365.oulu.fi)
Yliopiston tarjoama sähköposti. Opiskeli-
joiden sähköpostit ovat yleisesti muotoa 
etunimi.sukunimi@student.oulu.fi, ja opet-
tajien etunimi.sukunimi@oulu.fi.            
O365-sähköpostista voi myös suoraan 
tulostaa yliopiston tulostuspalvelusta. 
O365:stä saat myös käyttöösi Office-pake-
tin ja pilvipalvelun.

Tuudo:
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 tärkein    netistä    löytyvä 
työkalu. WebOodista voi tarkastella  opin-
to-oppaita  ja  omia  suorituksia  
sekä  HOPSia. Ennen kaikkea WebOodia  
käytetään kuitenkin kursseille ilmoittau-
tumiseen. Vasemmasta sivupalkista löyty-
vät ilmoittautumiset, suoritukset ja hylä-

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

Finna (oula.finna.fi) 
Finna tarjoaa  hurjan määrän eri  
sivustoja, jonne yliopisto omistaa lisenssit. 
Kieltenopiskelijalle kenties  tärkein  Fin-
nan  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 halutes-
saan. 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 opin-
tojaksoilta.

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

Turvallinen yhteys Oulun yliopiston verk-
koon kotisohvaltasi! Tätä kautta pystyt 
lukemaan Helsingin sanomia ilmaiseksi.
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Sopot ovat täällä sinua varten!

Mikä ihmeen sopo?
Veera Asukas

Sopo, eli sosiaalipoliittinen vastaava on 
henkilö, jonka luo voi mennä mm. Kelan 
myöntämiä tukia koskevissa asioissa, 
asumista koskevissa asioissa, kiusaamis- 
tai häirintätapauksissa sekä muissa hen-
kilökohtaisissa asioissa. He voivat joko 
auttaa sinua itse, tai ohjata sinut muun 
asiantuntevan henkilön puheille. OYY:n 
sosiaalipoliittinen vastaava Hennamari 
Toiviainen (puh. 040 526 5821, säpö: 
sopoasiantuntija(a)oyy.fi) auttaa sinua 
niin yhdenvertaisuuden, toimeentulon, 
asumisen kuin terveyden tiimoilta. 

Verbassa sopot ovat järjestäneet yhdessä 
koulutuspoliittisten vastaavien, eli kopo-
jen, kanssa Verbaistukea johon voi mennä 
yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa 
vastaanottamaan vertaistukea yliopiston 
kurssien suhteen. Joskus verbaistuessa 
on ollut myös vastaavia opettajia luen-
noimassa!

Ensimmäinen verbaistuki järjestettiin 
vuonna 2016

Sosiaalipoliittisten vastaavien ja 
häirintäyhdyshenkilöiden 

yhteystiedot:

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 liitty-
viin 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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45 Special: Rokkiväen 
suosima kolmikerroksinen 
yökerho. Joku voisi väittää, 

että tämä on Oulun paras ja legendaarisin 
keikkapaikka.

Ainolan puisto: Keskustan kupeessa ole-
va iso puistoalue, jonka reunalla sijaitsee 
mm. Oulun Taidemuseo.

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

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

Kaupunginteatteri ja -kirjasto: Kaup-
patorin laidalla sijaitsevat ydinvoimalan 
näköiset kulttuurikohteet.

Kaarle;  Kaarlenholvi  ja  Jumpru: Yhdis-
tetty yökerho ja kapakka keskustassa. Yksi 
suosituimmista paikoista opiskelijabilei-
den järjestämiseen. Ikkunalaudoilla saa 
tanssia ihan luvan kanssa!

Kuutio: Hämyisä kapakka Kaijonharjussa.

Megazone: Täällä pääsee pelaamaan Bar-
ney 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.

Teekkaritalo: Kaijonharjun keskei-
sin menomesta ja monien bileiden 
pääkallopaikka, joka löytyy osoitteesta 
Kalervontie 7.

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

Toripolliisi: Pullea poliisipatsas, joka val-
voo Oulun torielämää.

Tuba: Kestävään kehitykseen perustuva 
rafla Taidemuseon ja keskustan välissä.

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

Vanilla: Unirestan opiskelijaravintola kes-
kustassa:  täältä löytyy perusruoan lisäksi 
salaattibaari.

Walhalla: Lääkisläisten kiltatalo 
Hietasaaressa. Täällä järjestetään bileitä, 
sitsejä!

+ Oululaisuudet:
Känkky: Yön pikkutunneilla vähän 
epämääräisistä paikoista hankittu eväs, 
useimmiten (majoneesi)pitsa tai kebab.

Nakkifakiiri: Keskustaan yöaikaisin 
parkkeerattu kärry, josta voi noutaa nak-
kisämpylöitä.

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

Oulun maamerkit ja menomestat
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Ainejärjestötoimintaan osallistuminen 
ja bileissä käyminen eivät ole ainoat ta-
vat tutustua uusiin ihmisiin, sillä Oulun 
yliopistossa voi harrastaa monenlaista. 
Listasimme alas muutaman hyvän vaih-
toehdon:

Liikuntaa voi harrastaa monipuolisesti 
halvemmalla Oulun korkeakoululiikun-
nan Sporttipassin avustuksella, jolla pää-
see kaikkien muiden etujen lisäksi myös 
Verban viikottaiselle vuorolle ilmaiseksi. 
Lisäksi liikuntaa tarjoaa mm. Oulun aka-
teeminen Mölökky- ja Kyykkäseura (fa-
cebook: OAMK). Kampusalueen läheltä 
löytyy mm. koripallokenttiä, tenniskenttiä 
sekä lentopallokenttiä. Oulu on myös tun-
nettu pyöräilymahdollisuuksistaan, joten 
kannattaa julkisilla liikkumisen sijaan 
suosia polkupyörää! Muistathan lukita 
pyöräsi, sillä pyörävarkaudetkaan eivät ole 
harvinaisia.

Kulttuuritoimintaa tarjoavat mm. 
ylioppilaskunnan sekakuoro Cas-
siopeia (facebook: Cassiopeia), sekä 
improvisaationäytelmiin keskittyvä Pahki 
ry (facebook: Pahki), joka tuottaa vuosit-
tain 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 hengai-
luiltoihin osallistumista ja oman aine-
järjestön tapahtumissa käymistä.

Hyödyllisiä linkkejä:

Lisää harrastejärjestöjä ja niiden kuvauk-
sia löydät osoitteesta:
http://www.oyy.fi/opiskelijalle/jarjestotoi-
minta/harrastejarjestot/
Lisätietoa Sporttipassista:
http://www.oulunkorkeakoululiikunta.fi/
Lisätietoa Oulun kaupungin tarjoamista 
liikunta- ja ulkoilupaikoista:
https://www.ouka.fi/oulu/liikunta-ja-ul-
koilu

Verban liikuntavuoro
Otto Partio

Heipä hei uudet verbalaiset ja tervetuloa 
minunkin puolesta! Minun työtehtäviini 
kuuluu jokaviikkoisen Verban liikun-
tavuoron pyörittäminen Norssilla, sekä 
joukkueiden kasaaminen erinäisiin ylio-
piston liikuntatapahtumiin, kuten esim. 
umpihankifutisturnaus sekä wappu-
soudut/syyssoudut.
Verban liikuntavuoroa on järjestetty 
torstai-iltaisin Oulun normaalikoulun 
yläkoulun ja lukion liikuntasalilla. Alka-
van lukuvuoden liikuntavuoron viikoit-
tainen ajankohta selviää lähiaikoina. 
Liikuntavuorolla pelaamme yhdessä At-
laksen maantieteen opiskelijoiden kanssa 
erinäisiä palloilulajeja kuten futsalia, sali-
bandya, koripalloa ja lentopalloa. 
Liikuntavuoro tarjoaa mukavaa vasta-
painoa opinnoille ja biletykselle, ja vuo-
rolla tutustuu moniin uusiin ihmisiin. 
Urheilutaustalla tai sen puutteella ei ole 
mitään vaikutusta, vaan liikuntavuoro on 
avoin kaikentasoisille liikkujille, mikäli 
heiltä vain sporttipassi löytyy. Tervetuloa 
hikoilemaan ja pitämään hauskaa!

Mitä Oulussa voi harrastaa?
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Nytte ko oletta päässy yliopistoon (GZ 
muuten) nii varmaa kohta huomaatte että 
hei täällähän on välillä erilaisia kekkereitä 
ja karkeloita joissa voi juoda erilaisia vir-
voitusjuomia! 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.

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

-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 virvoitusjuo-
mia, 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.

-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 kuun-
tele 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. 

- Eero-vaari   

Lyhyt bile-etiketti
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Verban haalarimerkit

Verbalta löytyy varastoistaan monenmoista haalarimerkkiä. Haalarimerkeistä osa on 
pysyvästi valikoimassa, mutta välillä tulee uusia merkkejä vanhojen tilalle. Merkki-
ideoita varten järjestetään joskus kilpailuja, mutta uusia ideoita voi aina ehdotella 
hallituslaisille. 
Merkkejä voi ostaa Verban ja Giekun kiltahuoneelta 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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