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Reeman tervehdys

ei, sinä uusi Verban fuksi (ja sinä
vanhempi tieteenharjoittaja, joka
silkasta mielenkiinnosta olet päättänyt vilkaista, miltä tämän vuoden Fuksi-Reema
näyttää)!
Tämä käsissäsi pitelemäsi lehti on siis
Fuksi-Reema, Verba ry:n perinteinen fukseille suunnattu näppärä opaslehtinen,
joka pitää sisällään tiukkaa faktaa ja kieli
poskella kirjoitettuja juttuja opiskelijaelämästä. Lehden suunnittelu alkoi hyvissä
ajoin, jo heti viime wapun jälkeen. Harmiksemme kesä kuitenkin vaivutti lehden
tekemisen unholaan pariksi kuukaudeksi.
Siinä olikin sitten urakka koittaa päästä
takaisin kärryille siitä, missä vaiheessa
Fuksi-Reeman teko oikein olikaan. Saimme kuitenkin rääpittyä Reeman kasaan ja
painettua juuri ajoissa, jotta fukseilla olisi
kevyttä iltalukemista näiden ensimmäisten hulinantäyteisten päivien ajan.
Seuraavilla sivuilla pääset tutustumaan
Verba ry:n lisäksi myös Oulun yliopiston
Humanistisen Killan toimintaan sekä perehtymään Ouluun ja oululaiseen opiske-

lijaelämään. Pääset tuhertelemaan lehteen
myös itse, sillä Reeman ihana taiteilija on
tehnyt teille huikean ja opettavaisen värityskuvan.
Reema on Verban oma ainejärjestölehti, josta ilmestyy noin neljä numeroa
vuodessa (Talvi-Reema, Wappu-Reema,
Syys-Reema ja Joulu-Reema) sekä fukseille suunnattu erikoisnumero eli FuksiReema. Jos sinä, fuksi, koet palavaa halua
päästä kirjoittamaan Reemaan, ole yhteydessä Reeman toimitukseen. Kaikenlaiset
juttuideat ja valmiit tekstit ovat tervetulleita.
Verbanvihreään joukkoon sinut toivottaa
Reeman toimitus
Sara Junttila, Joonas Uusitalo ja Joni Jäntti
reemankuumalinja@gmail.com
Vihreä Reema-Loota löytyy osoitteesta
HUM103, Kielikylpyhuone. Myös sinne
voi jättää postia.
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Puheenjohtajan tervehdys

H

ei sinulle, uusi fuksi!
Onnittelut opiskelupaikasta ja tervetuloa vihreään porukkaamme! Verba on
ollut itselleni opiskelujen alusta lähtien
paikka, joka tuntuu kodilta ja ihmiset tuntuvat perheeltä, joten toivottavasti sinäkin
pääset tutustumaan uusiin upeisiin ihmisiin.
Kolme vuotta sitten olin täysin samassa tilanteessa. Uusi yliopisto, uusia ihmisiä ja uudet opinnot. Mikään ei tuntunut
jännittävämmältä kuin se, mitä tuleva tuo
tullessaan. Tänään, kun mietin sitä, miltä
tuntui olla fuksi (eli ensimmäisen vuoden opiskelija, jos jollekulle sana
ei ole tuttu) on helppo
muistaa se, että kaikki ne
hetket, joita on tähän asti
luonut yliopistossa tutuksi tulleiden ihmisten
kanssa, on ne jotka nostaa hymyn huulille joka
kerta. Onhan siellä välillä
ollut opiskelustressailua
ja pientä pääkipua yhden
jos toisenkin asian suhteen, mutta ensisijaisesti
muistot ovat aivan mahtavia.
Kuka minä sitten
olen? Olen Stina, neljännen vuoden ruotsin
opiskelija. Viime marraskuussa minut valittiin
Verba ry:hyn toimimaan
sen
puheenjohtajana.
Aikaisempien
vuosien
aikana olen ollut mukana
yhdessä jos toisessakin

hommassa, mutta tällä hetkellä olen eniten innoissani juuri siitä, että te olette valinneet saman tien kuin me muutkin kieltenopiskelijat. En malta odottaa sitä, että
pääsen tutustumaan teihin ja oppimaan
teiltä.
Toivottavasti näemme tapahtumissa ja
onnea opintoihin!
Parhain terveisin
Stina Huhtela
Puheenjohtaja
Verba ry
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Mikä Verba?

U

usien kielten opiskelijoiden yhdistys
Verba ry on Oulun yliopiston uusien kielten opiskelijoiden ainejärjestö. Se
on perustettu vuonna 1972. Verbalaiset
opiskelevat pää- tai sivuaineina englantia
(englantilainen filologia), ruotsia (ruotsin
kieli), saksaa (germaaninen filologia) ja
ranskaa. Verba ry on Humanistisen tiedekunnan suurin ainejärjestö.
Verban tehtävä on edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelumahdollisuuksia tiedottamalla, edustamalla ja
kommunikoimalla muiden järjestöjen,
laitosten ja ylioppilaskunnan kanssa sekä
pyrkimällä välittämään kielten opiskelijoiden näkökulmaa muualle yliopistomaailmaan. Lisäksi se pyrkii tekemään
jäsentensä osaamista tunnetuksi myös
yliopiston ulkopuolella ja parantamaan
siten heidän työllistymismahdollisuuksiaan. Verban toiminnan ytimenä on kielten opiskelijoiden edustaminen erilaisissa
opiskelijatapaamisissa ja -tapahtumissa,
tiedottaminen sekä vapaa-ajanviettomahdollisuuksien ja erilaisten tempausten
järjestäminen esimerkiksi retkien, liikuntatapahtumien ja opiskelijabileiden muodossa.

Verban ja saamen kielten ja kulttuurin
ainejärjestö Gieku ry:n yhteinen kiltahuone Kielikylpyhuone eli Kylppäri löytyy
kahvila Humuksen vieressä olevalta kiltahuonekäytävältä huoneesta HUM103.
Tilaa tai tietokoneita ei voi sanoa olevan
liikaa, mutta humanistit tulevat tunnetusti
toimeen keskenään, ja tilaa löytyy aina uusille verbapalleroille!
Verban hallitukseen, joka valitaan
sääntöjen mukaisessa syyskokouksessa,
kuuluu 9 varsinaista jäsentä, 5-9 varajäsentä sekä puheenjohtaja. Hallitus pyritään valitsemaan siten, että hallituksen
jäseninä on kaikkien kolmen pääaineen
edustajia. Hallitus kokoontuu yleensä noin
kerran viikossa jossain päin yliopistoa tai
Oulua. Kokouskutsut tulevat sähköpostiin. Kokoukset ovat avoimia kaikille, eikä
niihin tulemalla sitoudu mihinkään, joten
kannattaa tulla kuuntelemaan, mitä ”rivijäsenien” päänmenoksi oikein juonitaan.
Lämpimästi tervetuloa mukaan Verban toimintaan! Mikäli jokin asia mietityttää, älä epäröi ottaa yhteyttä johonkin
Verban hallituksen jäsenistä. Me toivomme, että fukseilla on unohtumaton fuksivuosi tiedossa.
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Verban hallitus 2019
Stina Huhtela – Puheenjohtaja
Roosa Posti – Mediavastaava, fuksimamma, varapuheenjohtaja
Annika Alajarva – Talousvastaava, haalarimerkkivastaava
Teemu Tuomisto – Sihteeri, tiedottaja
Ville Nättinen – Tietosuojavastaava, mediavastaava, tiedottaja
Matias Ruonala – Fuksivastaava
Lotta Kauppi – Fuksivastaava
Sara Latvala – Fuksivastaava
Emilia Laukkanen – Tapahtumavastaava
Jonna Latva-Kyyny – Tapahtumavastaava
Harri Rauhala – Tapahtumavastaava
Ville Kaikkonen – Tapahtumavastaava
Vesa Putkonen – Tapahtumavastaava, Humanistisen Killan varsinainen jäsen
Otto Partio – Liikuntavastaava
Joonas Uusitalo – Reema-vastaava
Sara Junttila – Reema-vastaava, kiltahuonevastaava, Humanistisen Killan varajäsen
Joni Jäntti – Reema-vastaava
Anniina Räsänen – Sosiaalipoliittinen vastaava, kulttuurivastaava
Jere Laitinen – Englannin koulutuspoliittinen vastaava
Kiia Palo – Ruotsin koulutuspoliittinen vastaava
Wilma Pohjonen – Saksan koulutuspoliittinen vastaava
Ilona Maijala – Alumnivastaava
Lisää tietoa hallituslaisista löydät esimerkiksi Talvi-Reemasta (osoitteesta veba.fi/reema
tai Kylppärin painetusta versiosta) ja Verban sosiaalisen median eri kanavista. Joku hallituslainen kyhjöttää luultavasti Kylppärin sohvalla. Sitä saa mennä tökkimään ja nykimään hihasta!

Ota Verban somet seurantaan, jotta pysyt
kärryillä tulevista tapahtumista ja kielten
opiskelijoita koskevista asioista.
Facebook
Instagram
Sähköpostilista
Kotisivut

Verba ry
verba_ry
Verbapapa
verba.fi
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Pikaopas Kielikylpyhuoneeseen
eli Kylppäriin

K

u nää tuut kiltikselle eli Kielikylpyhuoneeseen eli Kylppäriin nii muistappa ottaa kengät pois jalasta. Jos et tohi
olla sukkasiltee, nii mikkää ei estä tuomasta omia kiltistossukoita tai -villasukkia.
Meiltä löytyy myös yhteiseen käyttöön
tarkoitettuja villasukkia, jos varpaita meinaa palella.
Edellistä tärkeempi juttu on kuiteski
moikata kiltiksellä olevia. Fuksina saattaa
olla vähä jännää ja pelottavaa olla, varsinki ku vanhemmat opiskelijat kattelee ehkä
vähä sillä silmällä, että mitäs nämä uudet
opiskelijat oikein on, mutta ihan kivoja me
vanhemmat verbalaiset ollaan. Toivotaan
kovasti, että kiltahuoneella kaikilla on kiva
olla.
Kahavia saa keittää ja juua. Jos keität kahavia, niin muista kysyä halluuko
muutki. Se, joka keittää kahavit, huolehtii
myös kahavipannun tiskaamisesta ja käytetyn suodatinpussin biojätteeseen laittamisesta!
Pikaopas kahavin keittoon: Hae vettä
vihreällä vesikannulla vessojen viereisestä
siivouskomerosta. Kaaja vesi kannulla vesisäiliöön. Laita suodatinpussi paikoilleen.
Mittaa kahavinporot ja napsauta kahavinkeitin päälle. Kaurajuomaa taikka maitua
löytyy ylleesä jääkaapista, jos semmosta
halluu käyttää.
Jos nää juot kahavia taikka teetä, nii
mukeja nää löyät laatikoista. Yhteiset
mukit on kaikkien käytössä. Voit toki
tuua oman mukisi. Kirjota mieluusti nimesi ommaan kuppiisi. TISKAA MUKISI AINA KÄYTÖN JÄLKEEN. KILTAHUONEVASTAAVA EI SIEDÄ LIKAISIA

KAHVIMUKEJA KILTAHUONEESSA.
Meillä on kahavikassa, jonne on suotavaa nakata kolikoita silloin tällöin, jos
yhteisiä kahaveja ja teitä meinaa nauttia.
Toki kolikon sijasta voi tuua vaikka sen
maitotölökin taikka kahavipaketin, ettei
kiltahuonevastaavan tarvihe sitte juosta kauppaan maitua hakemaan. Jos satut
avvaamaan avvaamattoman maijon tai
kaurajuoman, nii kirjota siihe tölökkiin
päivämäärä, jollon purkki on ekkaa kertaa
avattu. Vältytään sitte turhalta arvailulta,
onko jo maito mahollisesti pilalla vai ei.
Jos roskis, pahviroskis tai bioroskis on
täys, nii ois kiva, jos ne kävis tyhyjentää.
Jokku polttelee syöpäkääryleitä, nii
elekää tehkö sitä uluko-oven läheisyydessä vaan kävele reippaasti kauemmas. Ei oo
kiva, ku savut ja hajut tullee sisälle. Tupakantumpit tuhkikseen.
Kiltiksellä saa opiskella, jutella, juua
kahavia ja teetä, tehä ryhmätöitä, nukkua,
kirjoittaa gradua ja ihan vaan hengailla.
Kielikylpyhuone on verbalaisten ja giekulaisten yhteinen oleskelutila. Kavereita
muista ainejärjestöistä saa tuua käymään
kiltiksellä, kuha neki ossaa olla, eikä ne
kittaa ilimaseks meijän kahaveja.
Vanahemmille opiskelijoille: näytetään
me uusille mallia, miten kiltikselllä kuuluu
olla. Neuvotaan, jos joku ei ihan heti löyvä
kahavimaitoja tai tiiä, misä ulukoroskikset
on.
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Mikä Humanistinen Kilta?

O

ulun yliopiston Humanistinen Kilta
ry (per. 1965) eli Humanistinen Kilta
eli Kilta on Oulun yliopiston humanistiainejärjestöjen kattokilta. Muita humanistijärjestöjä Verban lisäksi ovat Gieku ry,
Tiima ry, Suma ry, Index ry, Communica
ry, Kultu ry ja Timppa ry. Humanistinen
Kilta on humanistisia arvoja ajava yhdistys, joka valvoo humanistiopiskelijoiden
etua Oulun yliopistossa. Jokaiselta järjestöltä pyritään saamaan joka vuosi Killan
hallitukseen yksi varsinainen jäsen ja yksi
varajäsen. Ehkä juuri sinä olet ensi vuonna
Humanistisen Killan hallituksessa edustamassa Verbaa?
Miksi Humanistinen Kilta on tärkeä
myös Verban fukseille? Syksyn aikana
Humanistinen Kilta järjestää erilaisia fuksitapahtumia kaikille humanistifukseille.
Nämä tapahtumat ovat oiva keino tutustua myös muihin humanististen alojen
opiskelijoihin. Fuksi-ilta, fuksisitsit ja fuksisuunnistus ovat monille fukseille syksyn
kohokohtia. Keväällä Humanistinen Kilta
järjestää fukseille wappu-infon ja haalarivalan. Myös fuksipassi, jota toivottavasti

täytät ahkerasti fuksivuotesi aikana, on
Humanistisen Killan organisoima.
Humanistinen Kilta järjestää myös
muunkinlaista ohjelmaa. Olet ehkä jo
käynyt Humuksessa, Humanistisen Killan
kahvilassa, joka löytyy Geokadulta aivan
humanistien kiltatilojen läheisyydestä.
Humuksessa järjestetään erilaisia tapahtumia ja tempauksia. Humus on jokaisen
humanistin (totta kai muidenkin!) oma
taukotila, jossa voi lukea lehtiä tai opiskella kahvin-/teenjuonnin lomassa.
Bileitä ei tietenkään tule unohtaa. Humanistinen Kilta järjestää niitäkin yksin ja
yhteistyössä muiden kiltojen kanssa. Seuraa Humanistista Kiltaa somessa, jotta pysyt kärryillä tulevista tapahtumista.

Tahokko nää kahavia?

Humus hemmottelee meitä arkisin seuraavanlaisin aukioloajoin:
MA-TO klo 8-16
PE klo 8-15

Facebook
Oulun yliopiston Hu		
manistinen Kilta ry.
Instagram
humanistinenkilta
Sähköpostilista humanistit
Kotisivut
oulunhumanistinenkil
		ta.wordpress.com

Käyppä Humuksessa! Humus-kuppila on
Humanistisen Killan kahvila Geokadulla,
johon voi poiketa kahville ja pikkupurtavalle luentojen välillä tai matkalla kiltahuoneelle. Humuksessa viihtyvät niin
opiskelijat kuin yliopiston henkilökuntakin. Humuksesta löytyy myynnistä myös
tarpeellista pikkutavaraa kuten kyniä, vihkoja ja kuukautissuojia.

Seuraa Humusta myös somessa, niin pysyt
kärryillä tapahtumista ja tarjouksista sekä
mahdollisista poikkeusaukioloajoista!
Instagram: humus_kuppila
Facebook: Humus-kuppila
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Verban edustajat Humanistisen Killan
hallituksessa
Vesa Putkonen, Verban edustaja Humanistisessa Killassa

Sara Junttila, Verban varaedustaja Humanistisessa Killassa

Heippa! Mie oon nyt toista vuotta Verban hallituksessa tapahtumavastaavana ja
tänä vuonna Verban toisena edustajana
Humanistisessa Killassa. Killassa toimin
fuksivastaavana, joten pääasiassa varmaan
Killan hommissa tulen teille fukseille tänä
syksynä tutuksi. Verban tapahtumatyyppinä toimiminen on ihan huippua ja matalan
kynnyksen homma järjestötoimintaan, jos
haluat siihen vaikka ensi keväänä lähteä.
Humanistinen Kilta on kaikkien Oulun yliopiston humanistien yhteinen
kattojärjestö, joka järjestää yhteishumanistisia tapahtumia ja toimintaa jäsenjärjestöjensä hyväksi. ”Humppikilta” pitää
myös kaikkien humanistien rakastamaa
Humus-kuppilaa, josta parhaat kahvit saa.
Tänä syksynä meillä on tulossa varsinkin
fukseille suunnattuja tapahtumia seuraavasti:

Hej! Oon Sara Junttila. Viidennen (hui!)
vuoden ruotsin kielen opiskelija. Edustan
Verbaa Humanistisen Killan hallituksessa
2019. Killassa olen mediavastaava sekä
toinen tapahtumavastaavista. Kuluneen
vuoden aikana olen tehnyt esimerkiksi
Killan tapahtumiin markkinointimateriaaleja (mm. Facebook-tapahtumien kansikuvia ja tapahtumajulisteita). Keväällä
järjestin esimerkiksi Oluenmaisteluillan
sekä erilaisia bileitä ja wapputapahtumia
yhdessä meidän toisen tapahtumatyypin
kanssa.
Parasta Killassa on ehdottomasti ollut
se, että meillä on aivan mahtava porukka
tänä vuonna kasassa. Olen päässyt tutustumaan muihinkin humanisteihin. Järjestötoiminta on parasta!
Vinkkinä, että kannattaa seurata Instagramissa myös Killan maskottia, Loirokäärmettä! Loirolle voi lähettää myös
kysymyksiä. Loiron löytää instagramsita
nimimerkillä loironilja.

12.9. Humanistifuksi-ilta
26.9. Fuksisuunnistus
16.10. Fuksisitsit
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Pienryhmäohjaajien ja fuksivastaavien
esittely
1. Kuka olet, mitä opiskelet ja monennettako vuotta?
2. Kerro jokin elämänohje uusille opiskelijoille!
3. Mikä on ollut lempikurssisi opintojesi aikana?
Roosa Posti, fuksimamma
1. Moro! Mää oon Roosa ja opiskelen englantia kolmatta vuotta. Sivuaineena opiskelen paaaljon kauppista.
2. Tentin voi uusia, mutta bileitä ei! (Okei,
oikeesti et käykää virkamiesruotsi jo fuksivuonna pois alta, niin siitä ei tarvi enää
huolehtia.)
3. Santerin ”Yleinen kielitiede ja fonetiikka” taitaa olla mielenkiintoisin kurssi, siitä
jäi päällimmäiseksi tunteeksi innostus.

Sara Latvala, fuksivastaava ja englannin
pienryhmäohjaaja
1. Heippa fuksit! Olen Sara, 2. vuoden enkun opiskelija, pienryhmäohjaaja ja Verban fuksivastaava.
2. Mene rohkeasti kohti uusia seikkailuja
äläkä stressaa liikaa! Yliopistossa on paljon mahtavia tapahtumia ja ihmisiä, joten
kannattaa aktiivisesti osallistua ja kokeilla,
vaikka aluksi empisi. Kun opiskelun tasapainona on mielekäs opiskelijakulttuuri ja
kaverit, myös opinnot sujuvat kevyemmin.
3. Lempikurssi olisi varmaan Academic
Communication 1. Työmäärä oli suuri,
mutta opimme paljon tarpeellisia taitoja
esittämiseen, kirjoittamiseen ja puhumiseen liittyen. Tunnelma oli rento ja opettaja mukava.
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Lotta Kauppi, fuksivastaava
1. Heippa! Olen Lotta Kauppi. Toisen vuoden englantilaisen filologian opiskelija.
Sivuaineinani minulla ovat ruotsi ja psykologia. Tänä vuonna toimin Verban hallituksessa fuksivastaavana.
2. Fukseille vinkkinä, että kannattaa rohkeasti lähteä mukaan erilaisiin aktiviteetteihin ja tapahtumiin, vaikkei ehkä tuntuisikaan sillä hetkellä omalta jutulta. Sitä
kautta kuitenkin löytää helposti kavereita
ja saa vähän vaihtelua opiskeluarkeen.
3. Lempikurssini on tähän mennessä ollut
English Grammar ja erityisesti semantiikkaa käsitellyt osio.
Matias Ruonala, fuksivastaava
1. Moi! Mä oon Matias Ruonala ja opiskelen 2. vuotta englantilaista filologiaa, sivuaineena ruotsin kieli.
2. Älä vertaa itseäsi muihin, vaan elä rohkeasti, välittämättä muiden mielipiteistä!
3. Svensk fonetik med uttal. Se, että kieltä
pääsee käyttämään käytännössä, on kasvattanut itseluottamusta ja osaamista merkittävästi, mikä on ollut kiva huomata.

Teemu Körkkö, englannin pienryhmäohjaaja
1. Olen Teemu ja opiskelen kolmatta vuotta pääaineena englantilaista filologiaa.
2. Taisin käyttää tämän jo viime vuonna,
mutta heitä digitaalinen kalenteri roskiin
ja hanki sen tilalle paperinen. Se vain ajaa
asiaa paremmin.
3. Lempikurssini on Language & Language Editing, joka käsittelee yksinomaan
oikolukemista. Kurssi oli haastava, mutta
opin paljon.
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Titta Harju, englannin pienryhmäohjaaja
1. Mie oon Titta ja opiskelen kolmatta
vuotta englantilaista filologiaa. Sivuaineina mulla on ruotsin kieli ja matkailu.
2. Vesi on voimajuoma.
3. Lempikurssini tähän mennessä on ollut suomen kielen rakenne. Kurssilla oppi
paljon uutta omasta äidinkielestä ja hyöty
näkyy käännöskursseilla.

Topi Ketonen, englannin pienryhmäohjaaja
1. Olen Topi ja opiskelen kolmatta vuotta
englantilaista filologiaa.
2. Kuten viisas mangusti ja pahkasika kerran totesivat, Hakuna Matata, eli älkää turhia stressatko vaan nauttikaa elämästä :-)
3. Molemmat käännöskurssit eli Translating into English ja Translating into Finnish.
Katri Knuuttila, saksan pienryhmäohjaaja
1. Olen Katri Knuuttila ja opiskelen kolmatta vuotta germaanista filologiaa.
2. Mieti ennen nukkumaanmenoa kolme
hyvää asiaa kuluneesta päivästä. Itse jaksan paremmin, kun keskityn enemmän
positiivisiin asioihin murehtimatta liikaa
(ja turhaan) esimerkiksi epäonnistumisista.
3. Interkulturelle Kommunikation, jonka
kävin viime keväänä. Kurssin lopputyö oli
aika haastava, mutta kurssin aiheet olivat
todella mielenkiintoisia.
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Emma Keränen, saksan pienryhmäohjaaja
1. Mie olen Emma ja oon kolmannen vuoden germanisti!
2. Sanoisin, että älkää stressatko liikaa!
Etenki opiskeluista tulee stressattua itellä aivan liiaksi, mutta kaikesta on tähän
mennessä aina selvitty.
3. Lempparikurssi on ollu Sprachdidaktik.

Teemu Tuomisto, ruotsin pienryhmäohjaaja
1. Moi! Olen Teemu ja opiskelen toista
vuotta ruotsin kieltä ja toimin nyt myös
pienryhmäohjaajana.
2. Uusille fukseille haluan sanoa, että opiskelu on muutaki, ku vaan nuudeleiden
syömistä.
3. Lempikurssejani opintojeni aikana
ovat ehdottomasti olleet Språkhistoria ja
Språklig variation.

Anniina Karjalainen, ruotsin pienryhmäohjaaja
1. Karjalainen Anniina, opiskelen ruotsin
kieltä toista vuotta.
2. Asiat ei oo koskaan niin huonosti, etteikö ne vois olla vielä vähän huonomminki.
3. Lempikurssi tähän mennessä: Svensk
fonetik med uttal.
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Hupsista! Loiro on loitsinut humanistien haalareiden värit kadoksiin!
Osaatko sinä värittää haalareiden värit takaisin?
15

Fuksin ABC
Fuksin ABC on fuksin sanakirja ensimmäisten viikkojen informaatiotulvaa vastaan.
Ainejärjestö: Jonkun aineen opiskelijoiden
muodostama järjestö, joka ajaa jäseniensä etuja
ja järjestää tapahtumia. Tiedetään myös tietyissä piireissä kiltana.

palot. Järjestetään joka vuosi eri kaupungissa:
keväällä 2020 germanistit ympäri Suomen saapuvat vieraiksemme Ouluun!
Haalarit: Opiskelijoiden tärkein asuvalinta.
Näistä tunnistat oman ainejärjestösi opiskelijat sekä myös muut opiskelijat. Verban haalarit
ovat sammalenvihreät.

Amanuenssi: Opintojen ohjaaja ja järjestelijä.
Muistuttaa yläasteen ja lukion opoa.
Anglisti: Englannin kielen opiskelija.

Hallituksen kokous, ”halko”: Avoin tapahtuma, jossa päätetään Verban tulevista tapahtumista ja muista jutuista. Verban jäsenet ovat
tervetulleita seuraamaan näitä noin kerran viikossa olevia kokouksia.

Auskultointi: Opetusharjoittelu ja siihen liittyvät kasvatustieteen opinnot. Alkavat vasta
kolmannen vuoden keväällä ja jatkuvat neljännen vuoden syksynä. Ei ole pakollinen, ellei
hankkiudu opettajaopintoihin.

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

Dekaani: Tiedekunnan isoin pamppu, joka
allekirjoittaa opiskelijoiden tutkintopaperit ja
jakaa tutkintotodistukset publiikeissa.
Excursio, ”excu”: Opintomatka tai ”opintomatka”. Voi suuntautua johonkin yritykseen
tai muuhun työelämään viittaavaan paikkaan.
Yleisimmin kyseessä kuitenkin on ryyppyreissu mökille tai johonkin vastaavaan paikkaan.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitelma,
joka kootaan WebOodissa opintojen alkuvaiheessa. HOPS on pakollinen osa opintoja!
Humus-kuppila: Humanistisen Killan kahvila,
joka sijaitsee Kielikylpyhuoneen välittömässä
läheisyydessä, Geokadulla.

Fuksi: Ensimmäisen vuoden opiskelija, eli juurikin sinä siinä.

Kandidaatintutkinto: Alempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteaika on 3 vuotta.

Fuksisuunnistus: Humanistisen Killan tapahtuma, jossa fuksit kiertävät vanhempien opiskelijoiden pitämiä rasteja Oulun keskustassa.
Voittajat palkitaan avokätisesti!
Germanisti: Saksan kielen opiskelija.

Kilta: Humanistipiireissä sanalla viitataan
Humanistiseen Kiltaan, kattojärjestöön, johon
Verba, oma ainejärjestösi, kuuluu. Sanalla kilta
voidaan viitata myös ainejärjestöön.

Germanistipäivät, ”G-päivät”: Kaikkien Suomessa opiskelevien germanistien yhteiset pip-

Kypsyysnäyte: Kandin ja gradun jälkeen suoritettava tentti, jolla osoitetaan, että opiskelija
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osaa kirjoittaa suomea ja että hän on tehnyt
tutkielmansa itse.

lypaikka.
Pegasus: Yliopiston pääkirjasto. Sisäänkäynti
löytyy pallon takaa.

Kylteri: Kauppatieteiden opiskelija.
Lipasto: Slangisana yliopistolle.

Pienryhmäohjaaja, ”pro”: Ohjaava opiskelija/opettaja, joka auttaa kaikessa koulunkäynnin aloittamiseen liittyvässä.

Maisterintutkinto: Ylempi korkeakoulututkinto, jonka tavoiteaika on 2 vuotta.

Poikkitieteellisyys: Eri tieteenalojen yhteistyö. Joka kuukausi järjestetään mm. Poikkitieteelliset haalaribileet, joihin kaikki ainejärjestöstä riippumatta ovat tervetulleita.

Napa: Linnanmaan kampuksen suurin opiskelijaravintola. Sijaitsee keskellä.
NMES, ”National Meeting of English Students”:
Kaikkien Suomessa opiskelevien anglistien yhteiset pippalot. Järjestetään joka vuosi eri kaupungissa.

Pro gradu, ”gradu”: Ylemmän korkeakoulututkinnon lopputyö.
Professori: Yliopiston korkein opetus- ja tutkimusvirka tai arvonimi. Yliopiston professoreilla on sekä hallinnollisia että tutkimus- ja
opetustehtäviä. Proffat antavat meille noppia.

Noppa: Opintopisteen lempinimi, myös entinen sähköinen oppimisympäristö.
Nordisti, ”nudisti”: Ruotsin kielen opiskelija.

Pruju: Kasa papereita tai kopioita. Opettajan
antama luentomonistekokonaisuus.

Nordistdagar, ”nudistipäivät”: Kaikkien
Suomessa opiskelevien nordistien yhteiset pippalot. Järjestetään tänä vuonna Joensuussa ja
ilmoittautumisen pitäisi olla auki tällä hetkellä.

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

Opintopiste, ”op”, ”noppa”: Nämä muodostavat tutkintosi. Melkein kaikki kurssit ovat arvoltaan 5 op.

Publiikki: Tuoreiden kandien ja maistereiden
julkistamistilaisuus. Laita ykköset niskaan.
Reema: Verban oma ainejärjestölehti, joka ilmestyy neljästi vuodessa. Pidät juuri nyt fuksireemaa kädessäsi.

OPM: Oma pullo mukaan. Usein muodossa
OPMx2, eli oma pullo mukaan, oma pyyhe
mukaan.

Teekkari: Tekniikan alan opiskelija. Tunnistettavissa erikoisesta tupsulakista.

OYY: Oulun yliopiston ylioppilaskunta, eli jokaisen Oulun yliopistossa opiskelevan etujärjestö. Jäsenmaksulla saat mm. opiskelijakortin.

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

Pallo, ”humppapallo”: Humanistisen tiedekunnan entisen pääsisäänkäynnin edessä
sijaitseva kivipallo. Yleinen tapaamis- ja kiipei-

Tohtori: Korkein yliopistotutkinto.
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Tuudo: Elämänhallintasovellus, joka pitää
sisällään mm. kaiken kuten opiskelijakortin,
ruokalistat, yliopiston kartan, lukujärjestyksen
ja kirjastokortin.

Alppila: Linnanmaan ja keskustan välissä sijaitseva asuinalue.
Franzénin puisto: Oulun tuomiokirkon
edessä oleva puisto, jossa humanistit vappuaattona lakittavat Franzénin patsaan.

Verba: Uusien kielten opiskelijoiden yhdistys
Verba ry, eli sinun ainejärjestösi.

Kaijonharju: Yliopiston lähellä sijaitseva
asuinalue, josta löytyy mm. Pub Kuutio, pari
ravintolaa, pari ruokakauppaa, sekä Teekkaritalo.

Verbapapa: Verban sähköpostilista. Kannattaa
liittyä, sillä siellä on hyödyllistä tietoa mm. tapahtumista.
Vulcanalia: OYY:n järjestämät lukuvuoden
avajaisbileet, joissa on paljon tehtävää ja nähtävää. Kannattaa ehdottomasti ostaa lippu!

Kiikeli (ei kikkeli): Nuorison ja puistokemistien suosima saari torinrannan vieressä.
Kontinkangas: Täältä löytyy lääketieteellisessä tiedekunnassa opiskelevat lääkisläiset, sekä
Oulun yliopistollinen sairaala (OYS).

Vuosijuhlat, ”vujut”: Näitä yleensä juhlitaan, kun ainejärjestö täyttää pyöreitä, tai vaikka vain vitosia. Verban seuraavat vujut ovat
vuonna 2022.

Limingantulli: Kauppa-alue, josta löytyy
mm. Prisma, Gigantti, Kärkkäinen, XXL, sekä
noitavainojen muistomerkki Möntti, jolla järjestetään humanistien Wappupiknik.

Väitöskirja, ”väikkäri”: Tohtorin lopputyö.
Wappu: Opiskelijavuoden loppuhuipentuma.
Noin kaksi viikkoa kestävä tapahtumamaraton
huhtikuussa.

Linnanmaa: Yliopisto, eli lipasto, sijaitsee täällä.

Wesibussi: Wappuna ja Vulcanalian aikaan
liikkuva bilebussi, jossa voi juoda, tanssia ja
kuunnella hyvää musiikkia. Tuotot menevät
hyväntekeväisyyteen, joten voit hyvillä mielin
humaltua tietäen tekeväsi hyvää!

Nallikari: Merenrannassa sijaitseva uimaranta. Kesäisin hyvin suosittu.

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

Rotuaari: Keskustan kävelykatu.

Pikisaari: Idyllinen puutalojen värittämä saari
keskustan läheisyydessä. Kesäisin hyvin kaunis.

Syynimaa: Linnanmaan vieressä sijaitseva
asuinalue, joka on kuin sokkelo. Ota navigaattori mukaan, kun seikkailet täällä ensimmäistä
kertaa.

Oulussa suunnistamisen alkeet
Ainolan puisto: Puistoalue keskustan ja Tuiran patosillan välissä. PSOAS:n toimisto ja
Oulun taidemuseo löytyy täältä. Vappuaattona
suosittu piknikpaikka.

Tuira: Mainettaan karvan verran parempi
asuinalue Merikosken siltojen vieressä. Täältä
löytyy mm. elokuvateatteri Star. Suomen koti-
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seutuliiton vuoden kaupunginosa 2019.

kin järjestää monia pippaloita.

Oulun maamerkit ja menomestat

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

45 Special: Rokkiväen suosima kolmikerroksinen yökerho. Väitetty Oulun parhaaksi keikkapaikaksi.

Toripolliisi: Pönäkkä poliisipatsas, joka valvoo Oulun torielämää.

Eden: Nallikarissa sijaitseva kylpylä, jonka yhteydessä on myös hotelli. Wapun avajaiset on
pidetty täällä pari kertaa.

Tuba: Kestävään kehitykseen perustuva ravintola taidemuseon ja keskustan välissä.
Valve: Kulttuuritalo, jossa voi nauttia monipuolisesta taidetarjonnasta, kuten taiteesta,
elokuvista ja tanssista.

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

Vanilla: Unirestan opiskelijaravintola kekustassa: täältä löytyy perusruuan lisäksi myös
salaattibaari.

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

Walhalla: Lääkisläisten kiltatalo Hietasaaressa. Täällä järjestetään bileitä!

Kaarle, Kaarlenholvi ja Jumpru: Yhdistetty
yökerho ja pubi keskustassa. Yksi suosituimmista paikoista opiskelijabileiden järjestämiseen. Täällä ikkunalaudoilla saa tanssia ihan
luvan kanssa!

Oululaisuudet
Känkky: Monesti bileillan jälkeen haettu eväs
yhdestä monista Oulun pizzerioista. Usein majoneesipizza.

Kuutio: Hämärä paikka Kaijonharjun keskustassa. Sen vierestä voit kesäisin bongata suuret
määrät puistokemistejä.

Nakkifakiiri: Keskustaan öisin ilmestyvä kärry, josta nimensä mukaisesti saa nakkisämpylöitä, muttei fakiireja.

Megazone: Täällä voi ampua kavereita laaserhipan merkeissä. Aulasta löytyy myös arcadepelejä.

Pahki: Kävellä jotain esinettä päin törmäten
siihen. Esim. ”kävelin eilen Kaarlessa seinään
pahki.”

Qstock: Heinäkuussa Kuusisaaressa järjestettävä kaksipäiväinen festivaali.
Superpark Areena: Päivisin urheilu- ja vapaaajan keskus, iltaisin keikkapaikka.
Teekkaritalo: Kaijonharjun keskeisin menomesta ja monien bileiden pääkallopaikka, joka
löytyy osoitteesta Kalervontie 7. Täällä Verba-
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Top 5: Fuksikokemukset
Top5 on jatkuva sarja, jossa Joonas laittaa asioita ja ilmiöitä ainoaan, oikeaan ja objektiiviseen paremmuusjärjestykseen.
5 – Fuksipassin täyttö
Humanistinen Kilta ja humanistiainejärjestöt ovat yhdessä kovalla vaivalla suunnitelleet sinulle, aloittelevalle fuksipallerolle,
cooleista cooleimman Fuksipassin™️, joka
sisältää oululaisen opiskelijan tärkeimmät
saavutukset yksien kansien välissä. Näiden
tehtävien suorittaminen paitsi vihkii sinut
oululaiseen opiskelijakulttuuriin, myös
tarjoaa mahdollisuuden tavoitella Vuoden
Fuksi -titteliä, joka on arvokkain akateeminen arvo, jonka fuksi voi näin yliopistotaipaleensa alussa saada.

luennoilla ja pidetään hauskaa kera kieltenopiskelijoiden kerman. Nordistipäivät
(ruotsi) järjestetään perinteisesti syksyllä
ja G-päivät (saksa) sekä NMES (englanti) keväällä. Syksyn Nordistipäivät pidetään 20.-22.9. Joensuussa, kevään NMES
Tampereella ja G-päivät OULUSSA! Vink,
vink, G-päiville kaivataan vapaaehtoisia
järjestäjiksi koko ajan mukaan, ja voit
lähteä mukaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ensi kevään siisteintä tapahtumaa
ottamalla yhteyttä Roosa Heinoseen (roosa.heinonen@hotmail.com).

4 – Viherbileet
Niistä kuiskutellaan varovasti jo joulukuun
puolella. Niistä kuulemiselta ei voi välttyä
tammikuussa, jos hengaa kiltiksellä. Ne
ovat yksi vuoden odotetuimmista tapahtumista. Viherbileet, nuo Verban, Sigman
(matematiikka ja fysiikka) ja Syntaksiksen
(biologia) perinteiset tammikuun lopun
pirskeet ovat megalomaaninen tilaisuus
tutustua luonnontieteilijöihin ja tietenkin
bailata. Viherbileet ovat myös yleensä se
tilaisuus, jossa fuksit laittavat haalarinsa ensimmäistä kertaa päälle, mikä tekee
niistä fuksivuoden tähtihetken.

2 – Sitsit
Sitsit eli akateemiset pöytäjuhlat ovat yksinäisen opiskelijan elämässä pieniä valopilkkuja, jossa kokoonnutaan yhdessä
pöydän ympärille pitämään puheita, laulamaan ja muuten vain elostelemaan. Harvemmin sitseille tarvitsee pukeutua erityisen juhlavasti, vaan teeman mukainen
pukeutuminen antaa mahdollisuuden olla
luova. Fuksisitsit, Verban omat sitsit -sitsit, supersankarisitsit, Piknik-sitsit; minkä
teeman ympärille milloinkin kokoonnutaan, tunnelma on aina omalaatuisensa ja
kannustankin fukseja kokeilemaan sitsejä
edes kerran opiskelija-aikanaan, vaikka
ne eivät ensin kuulostaisi omaan korvaan
sopivilta, sillä kovin moni on ensi alkuun
tuominnut nämä huikeat pöytäjuhlat vain
katuakseen myöhemmin, ettei ole aiemmin niillä käynyt.

3 – Nordistdagar/G-päivät/NMES
Kullakin kieliaineella on omat kyseisen
kielen opiskelijoille tarkoitetut valtakunnalliset tapahtumat kerran vuodessa vaihtuvilla paikkakunnilla. Nämä ovat tavan
takaa olleet viikonlopun mittaisia, opiskelijat yhteensaattavia kokemuksia, joiden
aikana rastikilpaillaan, sitsaillaan, ollaan

1 – Wappu
Wabu ei lopu, mutta käytännössä wapulla
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tarkoitetaan noin kahta viimeistä viikkoa
huhtikuussa, jonne kasautuu melkoinen
määrä eri opiskelijajärjestöjen tapahtumia.
Wappu on maagista aikaa, jolloin kaikki
saavat kulkea kaikkien bileissä ja haalariasuiset ovat kuin yksi suuri kansa Oulun kaduilla. Fuksiwappu on opiskelijalla
vain kerran elämässä. Kannattaakin siis
varautua wappuun huolella opiskelemalla koko kevät muuten ahkerasti, niin jää
aikaa ottaa rennommin ja pitää hauskaa.
Useimmat kurssien deadlinetkin on asetettu wappua ajatellen, mutta silloin tällöin jokunen essee tai tentti saattaa ikä-

västi livahtaa rientojen kansa päällekäin.
Tällöin huolellinen valmistautuminen
on olennaista ja voit pitää hauskaa ilman
kustannusta opiskelumenestykseen. Wappu-kokemuksen olennainen osa on myös
Wesibussi, joka on bilebussi, joka kulkee
Keskustan ja Linnanmaan väliä. Sisään
mahtuu noin 80 ihmistä, eli tunnelma on
tiivis, mutta kokemus on täysin ainutlaatuinen eikä Wesibussia kannata todellakaan jättää välistä, jos vain pääsee kyytiin!

Wappu on opiskelijan parasta aikaa.
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Kopo-sopo -terkut
1. Mikä ihmeen kopo?
Kopon eli koulutuspoliittisen vastaavan
päätehtävä on olla yhteydenpitäjä oppiaineen henkilökunnan ja opiskelijoiden
välillä. Verbalta löytyy jokaiselle kielelle
oma kopo, joka toimii opiskelijoiden äänitorvena henkilökuntaan päin, jos esimerkiksi kurssien arvosanat eivät ole tulleet
ajoissa, tai jos vaikkapa kurssin arvosteluperiaatteet eivät tunnu oikeudenmukaisilta. Kopot pyrkivät siis vaikuttamaan
koulutustamme koskeviin epäkohtiin ja
puuttumaan sellaisiin muutoksiin, joista
ajattelevat koituvan opiskelijoille enemmän haittaa kuin hyötyä. Kopot järjestävät
myös opiskeluun liittyviä tapahtumia, kuten keskustelutilaisuuksia henkilökunnan
kanssa. Kielten kopoina toimivat englannilla Jere Laitinen, ruotsilla Kiia Palo, sekä
saksalla Wilma Pohjonen.

3. Mikä ihmeen verbaistuki?
Verbaistuki on Verban kopojen ja sopon
järjestämää matalan kynnyksen vertaistukitoimintaa. Tukikerrat voivat koostua
esimerkiksi vain yleisestä hengailusta, tai
niillä voi olla jokin teema liittyen vaikkapa johonkin kurssiin, jossa opiskelijat
toivovat tukea ja yhteisöllistä pulmien
pohdintaa. Tukikertoja on järjestetty mm.
auskultointiin, sivuaineisiin ja fuksien
kurssipalautteeseen liittyen. Jos fuksit tai
vanhemmatkin opiskelijat tuntevat kaipaavansa tukea jonkin asian tai kurssin saralla, vinkatkaa niistä ihmeessä meille niin
järjestämme tukikerran!
4. Verban sopon ja kopojen terkut fukseille
Onneksi olkoon opiskelupaikasta, ja tervetuloa Verban vihreään joukkoon! Meidän puoleemme voi aina kääntyä pulman
kohdatessaan tuntui se miten pieneltä tai
suurelta tahansa, ja olemme aina opiskelijoiden puolella. Iloista syksyä ja törmäillään lipastolla!

2. Mikä ihmeen sopo?
Sopo aka sosiaalipoliittinen vastaava. Sopo
seuraa valtion ja yliopiston mahdollisesti
tekemiä sosiaalopoliittisia päätöksiä, sekä
tiedottaa niistä jäsenistölle. Samalla sopo
myös infoaa verbalaisia erilaisista opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä tapahtumista kuten mielenterveyspäivistä, joita
YTHS järjestää. Sopo toimii myös kuuntelevana korvana jäsenille kiusaamiseen,
häirintään ja muihin opiskeluun liittyvissä sosiaalisissa ongelmissa ja tarvittaessa
opastaa asian kanssa eteenpäin koulutuspalvelupäällikölle. Ainejärjestössä sopo
katsoo, että toiminta on yhdenvertaista,
tasa-arvoista, ja että kaikki halukkaat voivat osallistua siihen. Verban sopo-vastaavana toimii Anniina Räsänen.
22

Äänestä! eli lyhyesti edustajistovaaleista
Saatuasi tuoreen opiskelupaikkasi ja ilmoittautuessasi läsnäolevaksi opiskelijaksi
Oulun yliopistoon maksoit samalla Oulun
yliopiston ylioppilaskunnan (OYY) jäsenmaksun. Tiesitkö, että juuri sinulla on
yllättävän paljon valtaa tässä noin 11 000
jäsenen yhteisössä?
Ylioppilaskunnan olemassaolo tulee suoraan yliopistolaista: jokaisella yliopistolla on opiskelijoiden muodostama
ylioppilaskunta, jolla on itsehallinto, eli
se ei ole riippuvainen esimerkiksi yliopiston rehtorista tai tiedekuntien tuesta.
Yliopistolain mukaan ylioppilaskunnan
tarkoituksena on olla jäsentensä yhdyssiteenä ja edistää heidän yhteiskunnallisia,
sosiaalisia ja henkisiä sekä opiskeluun ja
opiskelijan asemaan yhteiskunnassa liittyviä pyrkimyksiä. Lisäksi ylioppilaskunnan
tehtävänä on osallistua yliopiston kasvatustehtävän hoitamiseen valmistamalla
opiskelijoita aktiiviseen, valveutuneeseen
ja kriittiseen kansalaisuuteen. Ah, miten
ylevä tehtävä meillä onkaan! Humanistin
sydän ei voi olla liekehtimättä tällaisen arvomaailman edessä.
Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin on
edustajisto. Karkeasti yksinkertaistettuna
edustajisto päättää, mihin jäsenmaksusi (eli 114 euroa, joka sisältää 57 euron
YTHS:n terveydenhoitomaksun) käytetään. Se päättää esimerkiksi vuosittain
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta,
sekä valitsee ylioppilaskunnan hallituksen. Jos ylioppilaskuntaa haluaa verrata
Suomen hallintoon, niin edustajisto on
kuin eduskunta, ja äänioikeus on kaikilla
”kansalaisilla” eli läsnäolevilla opiskelijoilla.
Ketä siellä edustajistossa sitten on?

Aivan tavallisia opiskelijoita. Kaikilla ylioppilaskunnan jäsenillä on oikeus asettua ehdolle sekä äänestää. Edustajistossa
on yhteensä 37 paikkaa, ja se koostuu
erilaisista ryhmistä eli vaaliliitoista ja
-renkaista. Esimerkiksi humanisteilla ja
kasvatustieteilijöillä on HuKa, tekniikalla
ja taloudella TeTa, ja luonnontieteilijöillä Tieteelliset; toisaalta edustajistossa on
myös muutamia poliittisia opiskelijajärjestöjä kuten vihreät ja keskusta.
Viime vuosina edustajistossa puhuttaneita asioita ovat esimerkiksi opiskelijakalenterin toteuttaminen, ylioppilaskuntien
automaatiojäsenyys, Oulun ylioppilaslehti, sekä Linnanmaan kampusalueen kehittäminen. Osa edustajistossa päätetyistä
asioista näkyy suoraan opiskelijoiden arjessa (esimerkiksi tänä vuonna opiskelijakalenteria ei tule), osa taas välillisesti.
Edustajistovaalit pidetään kahden
vuoden välein, ja tänä syksynä marraskuun alussa on taas aika asettua ehdolle
sekä äänestää. Äänestysprosentti on viime
vuodet ollut harmittavan matala, joten
jokaisella äänellä on oikeasti merkitystä.
Syksyn päivämääriä ei valitettavasti lehden mennessä taittoon ole vielä julkistettu,
joten lukiessasi tätä suosittelen suuntaamaan osoitteeseen oyy.fi ja merkitsemään
vaalipäivät kalenteriisi. Äänestäminen tapahtuu sähköisesti ja siinä menee ainoastaan parikymmentä sekuntia. Opiskelijan
vapaa-ajasta taistelee moni eri taho, mutta
äänestäminen vaaleissa vie oikeasti vain
hetkisen.
Kalle Parviainen
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Silloin kun minä olin fuksi...
Kun omien opiskelujen alkuaikoja katselee nostalgisin silmin, lienee aika valmistua. Olenko minä oikeasti sitä ”vanhaa Verbaa”? Höh. Tässä satunnaisia huomioita enkun fuksin päivästä seitsemisen vuotta sitten. Epävirallisia fuksipisteitä
jaossa sinulle, jos selvität, mitä näissä mainituissa tiloissa nykyään majailee.
Humanistisella tiedekunnalla oli omat
ATK-luokat [ja niitä taidettiin vielä oikeasti kutsua ATK-luokiksi, toim. huom.].
Jos halusi tulostaa, niin oli mentävä sinne
tai kirjastoon. Näissä ATK-luokissa sijaitsi
myös lähiseudun ainoa skanneri.
Kiltahuoneemme Verbaario oli kahdelle henkilölle mitoitettu toimisto, johon änkeytyi parhaimmillaan parisenkymmentä opiskelijaa luentotauoilla (tai
luentoja välttelemään). Ilmanlaatu oli
kääntäen verrannollinen huoneen ihmismäärään. Verbaariosta oli hyvä näkymä
tiedekunnan sisäpihalle, jossa kukaan ei
koskaan käynyt. Verbaariossa taisi myös
olla vielä putkinäytöt tietokoneissa, mutta
ne korvattiin litteillä fuksivuoden aikana.
Snellmaniasta sai torstaisin Unirestan
maankuulua porkkanapizzaa, joka helpotti keskiviikon bileissä hankittua olotilaa.
Opiskelijoiden omistamalla Unirestalla oli
monopoli Linnanmaan kampuksen ravintoloissa. Lounas maksoi 2,70 €.
Opiskelijakortin toimittaja oli Lyyra.
Mistään älypuhelinsovelluksista ei ollut
tietoakaan, vaan ainoa tapa todistaa opiskelijastatus oli perinteisellä muovikortilla
ja lukuvuositarralla. Lukuvuositarroja sai
tietenkin vain OYY:n toimistolta, joka sijaitsi silloin vielä Mannenkadulla. Sinne
oli jännittävää mennä heti ensimmäisenä
päivänä uudelle paikkakunnalle muuton
jälkeen hakemaan tarraa.
Koneella oli sauna, jota kutsuttiin tietenkin Koneen saunaksi. Verban pikku-

joulut ja syyskokous olivat perinteisesti
siellä. Esiintymässä oli myös Taikuri Kari
puolen metrin dildoineen. Yleensä myös
erään nimeltä mainitsemattoman verbalaisen juomat katosivat illan aikana: tarina
ei kerro, joiko hän ne itse, vai jättikö hän
ne vain niin houkuttelevasti esille, että
loppuillasta janoiset kanssaverbalaiset
naukkailivat luullen niitä yleisessä jakelussa oleviksi juomiksi.
Ensimmäisenä päivänä pelattiin raivoomenaa, Verban kansallisurheilua. Tämä
oli oikein hyvä tapa tutustua uusiin ystäviin ja kutitteleviin partoihin.
Tellus oli kirjasto eikä mikään pöhinäareena. Siellä oli pääasiassa luonnontieteiden materiaaleja. Telluksen vieressä
oli vielä toinen kirjasto, Luna. Vielä vanhemmat opiskelijat muistelivat aikoja, kun
Snellmaniassakin oli kirjasto.
Englantilaisella filologialla oli töissä muun muassa Ian, Richard ja Elise.
Pronunciation 1 -kurssia tahkottiin kielistudiossa kuulokkeet korvilla, ja säikähdettiin, kun Ian kommentoi yhtäkkiä
ääntämistä. Rikun runoanalyysiä väännettiin iltakaudet hiki hatussa. Vanhemmat
opiskelijat pelottelivat DevLitin 8 op kurssilla, jota ei kukaan koskaan päässyt läpi.
Tästä kurssista tehtiin haalarimerkkikin,
joka taitaa edelleen komistaa allekirjoittaneen haalareita. Muutama kurssi vaati omia prujuja, jotka tietenkin ostettiin
Paperikaupasta keskusaulasta. Fonetiikan
peruskurssilla kerrottiin kolme vitsiä.
24

Verban joukkue Topless Linguists
voitti Humanistisen Killan fuksisuunnistuksen. Verballa oli oma fuksipassi, ja
vuoden fuksi palkittiin vasta vappuaattona
uitoissa. Itse vappu taisi kestää yhdeksän
päivää, eikä sisältänyt mitään moderneja
wappusuorituksia. Pallolle toki kiivettiin.
Lisäksi oli VAPu eli Verban auttava puhelin, johon oli hyvä soitella.
Yliopiston avajaiset olivat Rotuaarilla,
ja avajaistuotteena muutamat onnekkaat
saivat tuubihuivin. Yliopiston ikuinen rehtori Lauri Lajunen kertoi avajaisissa vitsin,
ja ainakin Teekkaritorvet esiintyivät. Vulcanalia taas oli Toppilan Möljällä.
Verban syysexculle matkattiin pari
tuntia parinkymmenen minuutin sijaan.
Paikka taisi olla leirikeskus Rokualla, jossa
ensitöikseen käännettiin seinällä ollut-jaha, what happens in excu stays in excu,
joten ei siitä sen enempää.
Gangnam Style kuului joka bileissä
ainakin puolen tunnin välein (ja jos olit
bileiden ulkopuolella, niin altistuit lähinnä sen bassokuviolle). Eräs verbalainen
osasi soittaa sen akustisesti kitaralla, ja
sitä kuunneltiinkin krapuloissa syysexcun
aamunuotiolla. Muita kovia hittejä olivat

Robinin alkupään tuotanto sekä vesilinjailu kuten Suomenruotsalainen.
Kaijonharjun kapakka Caio oli hyvä
mesta, ja sieltä sai ruokaa. Opiskelijat ja
laitosten henkilökunta tapasivat säännöllisen epäsäännöllisesti illanistujaisissa
täällä.
Linja 25 oli verbalaisten vakiokapakka,
josta sai halvalla juomia. Paikan sulkeuduttua 1bar toimi hetken korvikkeena,
mutta pian todettiin, että samanveroista
paikkaa ei enää koskaan tulisi. Muuten
pystybaareja kierrettiin kuukausittain
Kuukautiset-tapahtuman alla: joka kuukausi oli vuorossa uusi pystäri keskustassa
tai jossain Oulun ihanassa lähiössä.
Pyöräilymatka keskustasta Linnanmaalle ja Kaijonharjuun mitattiin Hei
Scully -kappaleen soittomäärällä. Reippaalla ei-tankojuoppouden rajaa rikkovalla polkemistahdilla kappaleen ehti kuunnella seitsemän ja puoli kertaa matkan
aikana.
Mutta jotkin asiat eivät koskaan muutu: verbalaisten muodostama vihreä yhteisö tekee opiskeluajasta ikimuistoisen.
Einar-setä

Wappuna paistoi aina aurinko.
25

Verban hallitus 2019
toivottaa uudet fuksit
tervetulleiksi
Oulun yliopistoon!
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