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Haalarimerkkien ompelu haalareihin on olennainen osa
opiskelijakulttuuria, ja Verba tarjoaa laajan valikoiman merkkejä,

joilla voit yhtä aikaa koristaa haalareitasi, tunnustaa
verbalaisuuttasi sekä tukea Verban toimintaa. Ohjeet merkkien

ostamiseen löydät sivulta 22.
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Pääkirjoitus

Reeman toimitus
Miika Jauhiainen
Joonas Uusitalo

Rakas uunituore kielitieteilijä!

Pitelet kädessäsi ensimmäistä kontaktia, jonka Verba ottaa sinua
kohti. Tämä tiivis paketti Verba-infoa on tehty sinun perehtymistäsi
silmälläpitäen. Toivomme, että se auttaa sinua kaikessa siinä
opiskelun aloittamiseen liittyvässä, millä ei ole varsinaisesti opintojen
kanssa tekemistä.

Korona on tehnyt opiskelusta ja varsinkin sen aloittamisesta rankkaa.
Luentoja pidetään vieläkin ihan liian vähän kampuksella ja toisiin
opiskelijoihin tutustuminen on hankalaa. Kurssit ovat tavallaan
yhteinen vihollinen, joka luo yhtenäisyyttä opiskelijoiden välille.
Huomaamme nopeasti, mitä etäopiskelu on tehnyt opiskelijoiden
yhtenäisyyden tunteelle. Verba tekee kaikkensa, jotta voimme
järjestää sellaisia tapahtumia, joissa verbalaiset voivat kokoontua
yhteen ja verkostoitua toistensa ja muiden opiskelijoiden kanssa.

Maisterintutkinnon opiskeluun menee seuraavat noin viisi vuotta
elämästäsi, ota niistä kaikki irti. Tee kaikkea fiksua, mutta myös vähän
jotain tyhmää. Muista suorittaa kurssit ajallaan, mutta älä pelkää tulla
pari kertaa torstaiaamun luennolle bileyön jälkeen väsyneenä ja/tai
krapulaisena. Syö, liiku ja nuku hyvin, mutta nauti välillä siitä aamuyön
majokänkystä baari-illan jälkeen. Pidä huolta, että rahat riittää, mutta
muista pitää silloin tällöin viikko tai pari lomaa.

Viiden vuoden päästä tulet ihmettelemään, miten aika meni niin
nopeasti.

Heippahei ihanat uudet fuksit!

Täällä kirjoittelee Verban puheenjohtaja Emilia. Ensinnäkin haluan
toivottaa teidät erittäin lämpimästi tervetulleeksi Oulun yliopistoon
sekä Verban toimintaan. Verban tehtävänä on järjestää tapahtumia
vastapainoksi opiskelulle, tukea jäseniä opintoihin liittyvissä asioissa
sekä edustaa kieltenopiskelijoita erilaisissa opiskelijatapaamisissa ja
-tapahtumissa. Voit siis erittäin matalalla kynnyksellä ottaa yhteyttä
kehen vaan hallituksen jäseneen, jos jokin asia askarruttaa! (Psst.
Löydät hallituksen esittelyt selaamalla tätä lehteä eteenpäin.)

Minulle fuksivuosi oli mieleenpainuvin kaikista tähänastisista
opiskeluvuosista. Ensimmäinen opiskeluvuosi kului tutustuen
opiskelijaelämään uudessa kotikaupungissa; kävin bileissä ja
sitseillä, osallistuin kyykkäkisoihin ja Laskiaisen mäenlaskukisaan,
vietin ensimmäisen opiskelijavapun sekä lähdin Verban hallituksen
toimintaan mukaan. Fuksivuonna tutustuin myös ihmisiin, jotka
pysyvät elämässäni varmasti opiskeluvuosien jälkeenkin.

Tiedän, ettei maailman tilanne ole sama kuin neljä vuotta sitten, kun
minä aloitin opinnot. Toivon kuitenkin, että saisitte mahdollisimman
paljon irti fuksivuodesta, ja siksi pyrimmekin Verban hallituksen
kanssa järjestämään teille mahdollisimman normaalia toimintaa,
terveysturvallisuus toki huomioiden. Rohkaisen jokaista lähtemään
mukaan kaikkeen, mikä tuntuu yhtään mielekkäältä ja kiinnostavalta.
Ole rohkea ja avoin uusille tilanteille ja ihmisille!

Toivottavasti nähdään pian yliopiston käytävillä ja tapahtumissa, en
malta oottaa!

Syksyisin terveisin,

Emilia Laukkanen

Puheenjohtajan tervehdys
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Verba pähkinänkuoressa
Mikä on Verba?

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 englannin, ruotsin, saksan tai ranskan
kieltä. Verba on Humanistisen Killan suurin ainejärjestö!

Mitä Verba tekee?

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. 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. Perinteisiä Verban tapahtumia jotka järjestetään usein
yhteistyössä muiden ainejärjestöjen kanssa ovat mm. Halloween-, Viher-, ja
ystävänpäiväbileet.

Kuinka liityn mukaan Verbaan?

1. Mene osoitteeseen verba.fi

2. Klikkaa Infopaketti -> Liity jäseneksi

3. Täytä jäsenlomake

4. Maksa jäsenmaksu

5. Todista jäsenmaksusi hallituksen jäsenelle

6. ???

7. Profit

Huomaa, että tämä on vasta alustava suunnitelma
ja tiedot voivat vielä muuttua etenkin koronan takia.

To 14.10. Fuksisitsit
Humanistifuksien ensimmäinen kosketus
akateemiseen pöytäjuhlaan. Laita ykköset
ylle ja tule laulamaan, pitämään puheita ja
ehkä myös nauttimaan juomingeista siinä
samalla.

To 30.9. Fuksisuunnistus
Fuksivuoden tapahtumien kruunun-
jalokivi! Humanisti-fuksien rastikilpailu,
johon voit kasata oman, noin 4-8
hengen joukkueen. Rasteilla pär-
jääminen vaatii taitoa, tuuria ja ehkä
hieman lahjontaa ;)

Ke 1.9. Grilli-ilta
Rento grillailu- ja hengailutapahtuma
Kalervontien grillikodalla klo 18 eteen-
päin. Tule tutustumaan kanssaverbalai-
siin ja Verban hallitukseen. OPM

Tapahtumakalenteri

Ti 31.8. Verbainfo
Tule klo 17 eteenpäin kuulemaan Zoomin
kautta, mitä Verba voi tehdä sinun opis-
kelukokemuksesi hyväksi. Zoom-linkki
julkaistaan sähköpostitse

To 16.9. Fuksi-ilta
Humanistisen killan järjestämä info- ja
bileilta kaikille humanistisen tiedekun-
nan fukseille.

To 2.9. yliopistosuunnistus
Hauska ja leikkimieleinen kisailu siitä,
ketkä fukseista ovat oppineet
tuntemaan yliopiston kuin omat
taskunsa. Tule paikalle klo 12.
Joukkueet kasataan paikan päällä, joten
tule rohkeasti mukaan.

Ma 6.9. Peli-ilta
Humus-kuppilassa klo 17 alkaen lauta-
ja seurapelejä yhdessä muiden fuksien,
pienryhmäohjaajien ja fuksivastaavien
kanssa.
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Pikaopas Kielikylpyhuoneeseen
eli kuinka kiltis toimii

Siisteys

Ihan ensimmäisenä kiltahuoneella pi-
tää muistaa ottaa kengät pois, jottei
siivo leviä aivan hirveäksi heti kätte-
lyssä. Kiltiksellä on yhteiseen käyttöön
villasukkia, mutta voit myös tuoda
omat sukkasi “omat sukat”-koriin
taulun alle. Muutenkin siisteydestä on
hyvä pitää huolta, eli roskia ei jätetä
mihin sattuu, vaan ne viedään kilta-
huoneen nurkassa sijaitseviin roska-
ja kierrätysastioihin. Kiltistä siivotaan
säännöllisen epäsäännöllisesti vapaa-
ehtoisvoimin, mikä ei riitä ylläpitämään
siisteystasoa, jos siellä possuillaan.

Turvallinen ja rauhallinen tila

Kielikylppärissä ja muissa humanistien
kiltatiloissa on etenkin arkisin päiväs-
aikaan poikkeuksetta myös muita
ihmi-siä. Osa on rentoutumassa, osa
on opiskelemassa, joten pidä huolta,
ettei melutasosi ole häiritsevän kova.

Kielikylpyhuone, eli kylppäri eli kiltis on Verban ja Giekun opiskelijoiden yhteinen
rentoutumis-, opiskelu-, ja ajanviettopaikka, joka on taistelemalla ja mieltä
osoittamalla meille humanistisen tiedekunnan uusiin tiloihin ansaittu. Siellä tulee
siis käyttäytyä niin, että kaikillä on hyvä siellä olla ja että saamme nämä tilat vielä
tulevai-suudessakin pitää. Koronarajoitusen toivottavasti höllentyessä myös
kiltis tulee olemaan vapaasti käytettävissä heti kun se vain on mahdollista.

Kiltahuoneet ovat myös lähtökohtai-
sesti turvallisia tiloja, jossa jokaisella
on oikeus olla oma itsensä ja puhua
sitä kieltä mitä haluaa. Älä ole ääliö.

Varustelu

Mitä kaikkea kiltahuoneelta sitten
löytyy? Mukava sohva, pari nojatuolia
ja muutama laadukas säkkituoli mah-
dollistavat rennon letkeän oleskelun.
Kiikkutuolia pyydämme käyttämään
vain maton päällä, jottei se tee uraa
hauraaseen lattiaan. Sohvan laatikois-
sa ja suljetuissa kaapeissa on Verban
ja Giekun tavaraa, johon ei tarvitse
koskea, ellei ole joku erityinen tarve ja
lupa hallitukselta. Sähköpöydät ovat
aivan vapaassa opiskelukäytössä, ja
koneilla pääsee kirjautumaan yliopis-
ton verkkoon. Tietokoneet ovat ensisi-
jaisesti opiskelukäyttöön ja jos et ole
opiskeluasialla, annathan tilaa opiske-
lemaan halajavalle toverillesi. Mikäli
kiltikseltä mielestäsi puuttuu jotain,
ole yhteydessä Verban hallitukseen.

Tussitaulu

Kielikylpyhuoneen tussitaulu on täysin
epäpyhä paikka, jolle ilmestyy kaiken-
näköisiä taideteoksia Brexit-laskurista
oluen nimiin eri kielillä. Välillä siellä on
myös virallisempaa viestintää, joten
älä mene kumittamaan tietoa, josta voi
olla verbalaisille tai giekulaisille hyö-
tyä. Varo vaaraa erilaisten tussien
kanssa, ettet vahingossa piirrä per-
manentilla, sillä sen irtisaaminen on
kovaa hommaa.

Joonas Uusitalo

Kahvi/tee

Kahvin ja teeveden keittäminen on
oikein sallittua ja jopa suotavaa,
kunhan kysyy myös muilta, haluavatko
hekin kenties näitä virvokkeita. Juomia
kustannetaan kiltikselle kahvikas-
sasta, joka sijaitsee kaapissa kahvien
ja teiden seassa. Kahvikassaan saa
laittaa rahaa niin paljon kuin raaskii
laittaa. Kahvikupille ei varsinaisesti ole
määritelty hintaa, mutta jos mietit, että
kahvipaketti maksaa noin 4-5 euroa ja
siitä keittää noin 50 kuppia kahvia, niin
voit tehdä päätelmiä siitä, paljonko
juomasi kahvi maksaa. Myös maitoa ja
kauramaitoa löytyy jääkaapista. Jos
avaat uuden purkin, kirjoita siihen sel-
keästi, millloin se on avattu, ettei
toverisi joudu silmäpelillä arvioimaan,
tuleeko maito nesteenä vai klönttinä
ulos.
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Verban hallitus 2021

1.Mikä on nimesi ja mitä opiskelet?
2.Mikä on pestisi hallituksessa?

3.Mitä pestisi sisältää?
4.Mottosi

5.Henkinen ikäsi
6.Minkä asian tekemättä jättämistä kadut fuksivuodeltasi?

1. Emilia Laukkanen, ruotsia, 5. vuosi

2. Puheenjohtaja

3. Puheenjohtajan tulee olla kartalla kaikesta, mitä
ainejärjestössä tapahtuu. Puheenjohtajan näkyvin
tehtävä on järjestää hallituksen kokoukset, eli laatia
asialista, kutsua kokous koolle sekä johtaa keskus-
telua kokouksen aikana.

4. Kyllä se aurinko risukasaankin paistaa!

5. 5

6. En mitään! Fuksivuonna juoksin pää kolmantena
jalkana joka paikkaan, missä oli menoa ja meninkiä.

1. Jere Laitinen, Englannin kieli, 4. Vuosi

2. Talous- ja haalarimerkkivastaava

3. Taloustilanteen valvominen, laskujen maksaminen,
haalarimerkkien myyminen ja postittaminen

4. Jokainen päätös vie asiaa eteenpäin

5. 24

6. Baaribileisiin myöhään jäämistä

10 11

1. Lotta Kauppi, englantia neljättä vuotta.

2. Varapuheenjohtaja ja somevastaava. Lisäksi varaedustan
Verbaa Humanistisen Killan hallituksessa

3. Varapuheenjohtajana toimin puheenjohtajamme Emilian
apuna ja tarvittaessa sijaistan häntä kokouksissa.
Somevastaavan hommat liittyy pääasiassa Verban Insta-
gramin ja Facebookin hallinnointiin ja sisällön jakamiseen.
Killassa toimin sosiaalipoliittisena vastaavana, eli pestiin
sisältyy pääasiassa humanistiopiskelijoiden edunvalvontaa
ja samalla varaedustan kokouksissa Verbaa.

4. Ei ole

5. 10

6. Tein kaiken mitä halusinkin, joten en kadu mitään!

1. Hanna-Maija Nikula, viidennen vuoden nudisti

2. Toimin sihteerinä, tiedottajana sekä jäsenrekisteri- ja
GDPR-vastaavana.

3. Lyhyesti sanottuna kirjoittelen kokouksissa pöytäkirjat
ja muistuttelen niiden tarkastamisesta sekä lähettelen
sähköposteja.

4. Iittala-tarrat kuuluu roskiin ja ananas pitsaan.

5. Vaihtelee, välillä 18, toisinaan taas 60.

6. Ehkä sitä, etten lähtenyt hallitukseen mukaan vielä
silloin, vaikka Verban toiminta kiinnosti samalla tavoin
kuin nyt.

1. Suvi, saksan kieli ja kulttuuri, kuudes vuosi

2. Fuksivastaava

3. Fuksiviikon järjestäminen. Pestiin kuuluu myös suun-
nittelua ja tiedottamista.

4. Kaikki järjestyy.

5. 25

6. Olen tyytyväinen fuksivuoteeni, mutta silloin vuosi-
juhlat jäivät kokematta.
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1. Vilma, Saksan kieli ja kulttuuri, toinen vuosi

2. Fuksivastaava

3. Työhöni kuuluu järjestää fukseille tapahtumia ja hankkia
haalarit.

4. Unohdinko jotakin?

5. Ei mitään hajua. En ole teini, mutta en todellakaan ole vielä
aikuinen!

6. Koronavuotena jäi hieman harmittamaan että en päässyt
elämään fuksivuotta enkä saanut fuksipassia tehtyä ollenkaan.
Olen nimittänyt siksi toisen opintovuoden fuksivuosi
kakkoseksi!

1. Moi! Oon Teemu ja opiskelen nyt neljättä vuotta (herregud)
pääaineena ruotsia ja sivuaineina saksaa, englantia ja kansain-
välistä yritysviestintää.

2. Hallituksessa toimin ruotsin Kopona eli Koulutuspoliittisena
vastaavana ja Kiltisvastaavana.

3. Ruotsin Kopon pesti sisältää ruotsin kielen opiskelijoiden edun
ajamisen ja yhteydenpidon opiskelijoiden ja henkilö-kunnan
välillä. Muhun voit ottaa myös yhteyttä tilanteissa, jos kurssien
kanssa on epäselvyyksiä, noppia/arvosanoja ei kuulu tai muuten
vain on jotain, mitä kokee, että voisi kehittää muuttaa.

Kiltisvastaavana oon vastuussa meidän Kiltiksestä, joka on
yhteinen Giekun kanssa. Mää hankin kiltikselle kaikenlaisia
tavaroita ja valvon sitä, että kaikilla on siellä mukavaa! :)

4. Kyl aina yhen voi ottaa!

5. Varmaan 18-20v:n välissä

6. Verban exculle lähtöä!

1. Jonna Latva-Kyyny, enkkua opiskelen ja viides vuosi lähtee
käyntiin

2. Tapahtuma- ja vuosijuhlavastaava

3. Tapahtumavastaavalle kuuluu kaikenlaisten Verban tapah-
tumien suunnittelua ja järjestelyä, toki vähän hiljaista on nyt
tapahtumarintamalla. Maaliskuussa Verba juhlii viis-
kymppisiään, ja niitä pippaloita oon myös organisoimassa.

4. Yleisesti inhoan kaikkia quoteja ja mietelauseita, mutta
muhun on tatuoitu Kun maailma ei riitä -leffasta sanat "There's
no point in living if you can't feel alive" niin mennään sillä.

5. 18

6. Kurssit olis voinu hoitaa kerralla loppuun, ettei ne olis sit
uudestaan vastassa. Mutta kaikenlaisissa kissanristiäisissä
olin kyllä innolla mukana koko vuoden!

1. Olen Petra Paljakka ja opiskelen englantia nyt viidettä
vuotta.

2. Vuosijuhla- ja tapahtumavastaava

3. Vuosijuhlavastaavan hommiin kuuluu vuosijuhlien suun-
nittelua ja järjestämistä, eli mm. ideointia yhdessä meidän
toisen vuosijuhlavastaavan Jonnan sekä muun hallituksen
kanssa, tilojen varailua ja paljon asioiden selvittelyä.

Tapahtumavastaavan pestiin taas kuuluu erilaisten
tapahtumien kuten baaribileiden, sitsien ja suunnistusten
suunnittelua ja järjestelyä sisältäen asoita kuten mm.
tapahtumien ideointia yhdessä muiden tapahtumavastaavien
kanssa, tapahtumakuvausten kirjoittelua ja koristelua.

4. Mulla ei oikeastaan ole mottoa, mutta jos jotain moton
tapaista pitäisi keksiä niin: keksi joka päivään ainakin jotakin
kivaa (oli se sitten kävely, hyvää ruokaa tai kaverin kanssa
kahvittelu tai viinilasillisen nauttiminen).

5. Sanoisin, että ainakin talvisin se on lähempänä 60, koska
viihdyn silloin hyvin kotona viltin alla, teemuki kädessä
katsellen jotakin sarjaa tai leffaa. Muuten saattaa olla sitten
siellä teinin tai parikymppisen tasolla :D

6.En käynyt Wesibussissa. Sitä ei ole vieläkään tullut tehtyä,
mutta jospa sinne pääsisi ensi wappuna!

1. Tuomas Harila, Ruotsia toista vuotta

2. Fuksivastaava

3. Huolehditaan muiden fuksivastaavien kanssa, että
fuksit pääsevät mukaan yliopistoelämään.

4. Soppii

5. 15

6. Eipä jäänyt mikään kaduttamaan, kun lähti avoimin
mielin mukaan kaikkeen mahdolliseen.
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1. Olli Räsänen, kolmannen vuoden englannin opiskelija

2. Toimin liikuntavastaavana

3. Vastaan yleisesti urheiluun liittyvien tapahtumien
järkkäämisestä ja viikottaisista liikuntavuoroista joita
järkätään yhdessä Atlas ry:n kanssa. Toki, nyt kyseiset
tapahtumat on ollu tauolla jo jonkin aikaa koronan vuoksi.

4. Mielummin mukana kaikessa ja joskus pettyä kun olla
kokeilematta ja katua.

5. Ehkä muutaman vuoden vanhempi kuin oma ikä mutta
välillä tietenkin lapsettaa

6. Enpä tiedä, yleensä olin kaikessa mukana niin eipä jäänyt
paljoa tekemättä ja kokeilematta. Kaikkea kyllä kannatti
kokeilla.

1. Miika Jauhiainen, opiskelen ruotsin kieltä pääaineenani
kolmatta vuotta.

2. Reeman toimittaja

3. Reema-lehden sisällöllistä suunnittelua ja toteutusta

4. Aina on aikaa miettiä - olipa tilanne kuinka kireä tahansa

5. Paljon

6. En mitään. Kaikella on tarkoituksensa, uskon niin.

14 15

1. Joonas Uusitalo, englantia n. vuotta

2. Reema-vastaava ja tapahtumavastaava

3. Reema-vastaavana kerään ja kirjoitan juttuja sekä taitan
Reeman, eli sijoittelen jutut ja kuvat niiden oikeille
paikoilleen. Kuten tämän lehden kiiltäviltä sivuilta
huomaatte, graafinen suunnittelu on intohimoni*

4. Miksi tehdä tänään jotain minkä voi jättää tekemättä
huomennakin?

5. Olen henkisesti äärimmäisen keski-ikäinen

6. Fuksikurssit. Oikeasti, opiskelkaa edes fuksivuonna niin,
ettei kurssit jää roikkumaan. Ne on kuitenkin pakko tehdä
jossain vaiheessa.

Verban villi vainutehtävä
Etsi kirjainsotkun keskeltä 15 Ouluun ja opiskelijaelämään liittyvää

sanaa. Sanat voivat olla pystyyn, vaakaan tai vinottain.

1. Jenni, olen viidennen vuoden nudisti

2. kylttyyrivästäävä

3. Teatterireissuja, videopeli-iltoja ja marttakerhoilua

4. Älä jossittele vaan keskity tähän hetkeen.

5. Kolmekymmentä vastaa oikeestaan aika hyvin päänsisäistä
mentaliteettia.

6. Harmittaa kyllä jälkeenpäin etten osallistunut fuksi-
suunnistukseen.



Fuksin ABC
Eli lyhyt sanakirja oululaiseen opiskelijaelämään

Ainejärjestö: Jonkun aineen opiskelijoiden
muodostama järjestö, joka ajaa jäseniensä
asioita 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 tapah-
tuma, jossa päätetään Verban tulevista me-
noista. Kuka vain saa tulla seuraamaan
näitä noin kerran viikossa olevia kokouk-
sia.

Hallopedi: Ylioppilaskunnan tehtäväänsä
nimittämä opiskelija, joka tuo yliopiston
tai tiedekuntien hallintoon opiskelijoiden
näkökulmaa.

HOPS: Henkilökohtainen opintosuunnitel-
ma, joka kootaan WebOodissa opintojen
alkuvaiheessa.

Humus-kuppila: Humanistisen Killan kah-
vila, joka sijaitsee kiltahuoneiden lähellä ja
toivottavasti avataan pian!

Hurmos: Yliopiston ja OAMKin uusi yhteinen
avajaistapahtuma. Kuulemma kovat pilleet
tulossa, mutta nähtäväksi jää.

Kandi: Tutkielma, jonka tekeminen on edel-
lytys kandidaatintutkinnolle. Laajuus 10op,
pituus n. 25 sivua ja joidenkin mielestä lä-
hes ylitsepääsemättömän suuri työmaa.
Ainakin kunnes se on ohi.

Kandidaatintutkinto: Alempi korkeakoulu-
tutkinto, jonka tavoiteaika on 3 vuotta.

Kilta: Humanistipiireissä sanalla viitataan
humanistiseen kiltaan, kattoainejärjestöön
johon Verba, oma ainejärjestömme kuu-
luu. Muut kuin humanistit saattavat puhua
ainejärjestöstään kiltana (esim. Sigma-
kilta)

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.

Kyykkä: Voittajien urheilulaji. Näyttää aluksi
vain ihme heittelyltä, mutta kun sitä pääsee
itse pelaamaan (esimerkiksi World Cup of
Kyykkä -turnauksessa) niin siitä saa paljon
hupia.

Känkky: Halpa pizza reilulla määrällä täyt-
teitä ja kunnon turauksella majoneesia

Lipasto: Slangisana yliopistolle.

Maisterintutkinto: Ylempi korkeakoulutut-
kinto, jonka tavoiteaika on 2 vuotta.

Napa: Lähin ja suurin opiskelijaruokala.
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Nakkifakiiri: Kuin tyhjästä ilmestyvä liikkuva
nakkikioski Oulun keskustassa. Nähty
Letkunpuiston laidalla, mutta voi
seuraavana perjantaina olla missä vaan.

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

Noppa: Opintopisteen lempinimi

Nordisti, “nudisti”: Ruotsin opiskelija.

Nordistipäivät: Suomessa opiskelevien
ruotsinopiskelijoiden kokoontuminen.

Opintopiste, “op”, “noppa”: Nämä
muodostavat tutkintosi. Melkein kaikista
kursseista saa 5 op. Kandidaatintutkinto
koostuu 180:stä ja maisterin tutkinto 120:stä
opintopisteestä, joten (toivottavasti)
seuraavan viiden vuoden aikana suoritat
yhteensä 300 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”: OAMKin pääsisään-
käynnin edessä oleva kivipallo. Ei ole vielä
päässyt irti vanhasta nimestään, joka johtuu
humanistisen tiedekunnan vanhasta sijain-
nista pallon ympärillä.

Pegasus: Yliopiston pääkirjasto. Sisään-
käynti löytyy Pallon takaa.

Poikkitieteellisyys: Eri tieteenalojen yhteis-
työ. Joskus aikana ennen pandemiaa
järjestettiin esim. poikkitieteelliset
haalaribileet.

Pro gradu, “gradu”: Ylemmän korkeakoulu-
tutkinnon lopputyö.

Professori: Yliopiston korkein opetus- ja
tutkimusvirka tai arvonimi. Yliopiston pro-
fessoreilla 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 (noin) 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

Uniresta: Ylioppilaskunnan omistama
ravintolayritys, joka ennen tuotti kaikki
yliopiston ravintolat, mutta toimi nykyään
enää yhdessä ravintolassa yliopistolla ja
toisessa Keskustassa. Tunnettu loistavista
ruokien nimien käännöksistään.

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

Verbapapa: Verban sähköpostilista. Kan-
nattaa liittyä!

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
jytämusaa.

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö.
Oulun toimipiste sijaitsee yliopiston
naapurissa Yliopistokadulla.
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Oulussa suunnistamisen alkeet
45 “Nelifemma” “Numero”: Rock-
henkisempi baari ja keikkapaikka, jos-
sa myös hyvää ruokaa.

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

Alppila: Linnanmaan ja keskustan vä-
lissä sijaitseva asuinalue.

Da Max: Kaarlen naapurista löytyvä
pizzeria

Franzénin puisto: Oulun tuomiokirkon
edessä oleva puisto, jossa humanistit
wappuisin lakittavat Franzénin pat-
saan.

Hevimesta: Baari hevimmän musan
ystäville. Euroilla tarjolla edullista
olutta arkisin

Kaarlenholvi “Kaarle”: Jumpru-pubin
yläkerrassa oleva tunnelmallinen yö-
kerho, jossa järjestetään paljon opis-
kelijabileitä

Kaijonharju: Yliopiston lähellä si-
jaitseva asuinalue, jonka kes-
kustasta löytyy pub Kuutio ja pari
ruokakauppaa.

Kantakortteli: Toinen keskustan kah-
desta opiskelijaravintolasta, jotka tar-
joavat 2,7€ lounasta.

Kiikeli: Nuorison ja kemistien
suosima saari torinrannan vieressä.

Kontinkangas: Täällä opiskelevat lää-
kisläiset, ja täältä löytyy myös Oulun
yliopistollinen sairaala (OYS).

(pub) Kuutio: Vaaran paikka keskellä
Kaijonharjua. Ruusujen pesimäpaikka.

Limingantulli: Kauppa-alue, josta löy-
tyy mm. Prisma, Gigantti, McDonald’s,
XXL sekä noitavainojen muistomerkki
Möntti, jolla järjestetään humanistien
Wappupiknik.

Linnanmaa: Yliopisto sijaitsee täällä.

Nallikari: Merenrannassa oleva
uimaranta. Ihanaa tunnelmaa,
matalaa vettä ja lokkeja.

Pikisaari: Idyllinen puutalojen
värittämä saari keskustan
läheisyydestä. Kesällä kauniin alueen
läpi on mukava pyöräillä.

Pekuri: Toinen keskustan kahdesta
opiskelijaravintolasta, jotka tarjoavat
2,7€ lounasta.

Rotuaari: Keskustan kävelykatu

Syynimaa: Linnanmaan vieressä oleva
asuinalue, jonne on helppo eksyä.

Teekkaritalo: Kaijonharjun Sagrada
Familia. Bilemestoista parhain ja
kovimmalla käytöllä etenkin Wappuna.
Myös kova sitsipaikka.

Tuira: Mainettaan parempi asuinalue
Merikosken siltojen vieressä. Mm.
Elokuvateatteri Star löytyy täältä.
Äänestetty 2017 Oulun parhaaksi
asuinalueeksi.

Walhalla: Lääkiksen kiltatalo. Sitsien ja
vuosijuhlien pito- ja jatkopaikka #2.
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Harrastejärjestöesittely
Yliopistolla toimii myös useita harrastejärjestöjä, joiden tehtävänä on

tarjota opiskelijoille mielekästä tekemistä opintojen ohelle.
Harrastejärjestöt ovat myös oiva tapa tutustua uusiin ihmisiin

mielekkään tekemisen parissa. Tässä pikakatsaus niistä tunnetuimpiin.

Lisää harrastejärjestöjä löydä OYY:n listalta osoitteesta
https://www.oyy.fi/jarjestot/harrastejarjestot/

Speksi on pohjoismainen opiskelijakulttuurin
tuotos, jossa komediamusikaaliin yhdistetään
improvisaatiota. Pahkispeksi on noin sadan
ihmisen tuotanto, joka esitetään joka vuosi yli
tuhannelle katsojalle teatterin lavalla.

Speksin tuotantoon osallistuu hyvin kirjava joukko
erilaisia ihmisiä, ja suuren tuotannon tekemiseen
tarvitaan paljon työvoimaa. Speksiin kannattaakin
lähteä mukaan myös vaikka ei itse lavalla
kekkaloimisesta olisikaan kiinnostunut. Speksin
tekijöistä tuppaa tulemaan oikein hyviä kavereita
myös tuotannon ulkopuolella.

Lisätietoa: Pahki.fi
Rattoradio on opiskelijavoimin kasattu radio-
asema, joka lähettää ohjelmaa ihan oikeilla
radiotaajuuksilla ja netissä wappuna (noin
kahden viikon ajan) Oulun seudulla. Opiskelijat (ja
ehkä jotkut valmistuneetkin) tekevät
omannäköistään ohjelmaa, joita bläästätään
aamusta iltaan ja myös pitkin yötä. Rattoradion
yksi parhaita puolia on, että poliittisia aiheita
lukuunottamatta aiheet ovat täysin vapaita.
Ronskimpi materiaali sijoitetaan toki iltaan ja
yöhön, mutta keskimäärin kaikenlainen etenkin
kiinnostava ohjelmisto on oikein tervetullutta.
Rattoradio on myös mainio paikka tutustua radion
tekniseen toteuttamiseen, ja mukaan etsitäänkin
aina myös ihan ihmisiä, jotka haluavat tulla
mukaan pistämään radiota pystyyn.

Lisätietoa: Rattoradio.fi

Tapiiri on Oulun korkeakoulujen taidepiiri, joka
Järjestää excursioita museoihin, ohjelmallisia
illanviettoja ja näyttelyitä jäsenten töistä. Tapiirilla on
ollut tavallisesti keskiviikkoiltaisin vapaamuotoisia
taideiltoja, jolloin jäsenet kokoontuvat yliopiston
aulakahvilaan tekemään taidetta, mutta koronan
aikana toiminta on ollut vähemmän säännöllistä.

Lisätietoja: facebook.com/tapiirioulu

Oulun Akateeminen Mölökky- ja Kyykkäseura ry Eli
tuttavallisemmin OAMK ry peluuttaa perinteistä
karjalaista mailapeliä kyykkää. Kyykkä on hauskaa
etenkin sen akateemisessa muodossa, jota pelataan
neljän hengen joukkueissa talvella yliopiston kyykkä-
stadionilla sekä parkkipaikoilla. Kyykänpeluuseen on
helppo lähteä mukaan joko sunnuntaisin stadionilla
järjestettävässä sunnuntaikyykässä, ainejärjestöille
pidettävissä kyykkäinfoissa tai ihan vain ilmoit-
tautumalla mukaan Oulun Kyykkäliigaan (OKL), jonka
kausi alkaa tavallisesti lumien tultua.

Lisätietoa: oamkry.fi ja YouTubessa kanava Ripe Kimari

Oulun yliopiston roolipelikerho CRYO tarjoaa
mahdollisuuksia pelata lauta- ja roolipelejä
uusien tuttavuuksien kanssa. Jokatiistaiset peli-
illat ovat mainio tapa saada jalkaa pikkuisen oven
väliin, ja tutustua muihin pelaamisesta
kiinnostuneisiin ihmisiin. Tavallisesti peli-illat
pidetään yliopiston aulakahvilassa, mutta
koronan takia iltoja on pidetty vähän missä
sattuu, ja välillä etänäkin. Ajantasaisinta tietoa
tapahtumista saa CRYOn nettisivuilta sekä
Discordissa CRYOn serverillä. CRYO järjestää
myös kahdesti vuodessa Maracon-tapahtuman,
jossa rooli- ja lautapelejä kokoonnutaan
pelaamaan kokonaiseksi viikonlopuksi!

Lisätietoa: cryo.fi

Maailman paras oululainen Teekkarikuoro
TeeKu hyväksyy jäsenikseen myös muiden alo-
jen opiskelijoita. Kuoro on sekakuoro sen
jokaisessa merkityksessä. Mukaan mahtuu niin
miehiä, naisia, kuin muitakin ja eniten tilaa on
tunnetusti siellä nuotin välittömässä läheisyy-

dessä. TeeKu treenaa yhdessä keskiviikkoisin yliopistolla Saalastinsalissa ja
esiintyy joitakin kertoa vuodessa erilaisissa tilaisuuksissa. Treenit ovat avoimia,
ja niihin voi tulla ilman sen ihmeellisempien koelaulujen suorittamista.

Lisätietoa: teeku.kapsi.fi
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Haalarimerkkejä (s.2) voit (toivottavasti pian) ostaa
Kielikylpuhuoneelta, kun haalarimerkkivastaava on
paikalla. Koska koronatoimia on vaikeampi ennustaa
kuin ensi viikon säätä, ohessa on ohjeet sille, kuinka

näitä haalarimerkkejä voi tilata etänä.

Laita sähköpostiä osoitteeseen
haalarimerkit@verba.fi ja ilmoita, mitä

haalarimerkkejä haluat tilata ja kuinka monta. Liitä
mukaan nimesi ja osoitteesi, jotta merkit löytävät

perille.

Esimerkiksi näin:

Hei!
Haluan ostaa haalarimerkkejä seuraavasti:

1kpl VERBA
1kpl OTTERLY WASTED

1kpl NUDISTI

Matti Meikäläinen
Meikäläisenkuja 1 A 123

12345 Meikälä

Merkkien hinta on 2,5€/kpl jäsenille ja 3€/kpl
muille. Postikulut ovat 2€per lähetys

Haalarimerkkien osto-ohje Oulun yliopiston opiskelijoiden haalarien värit

Lääketieteet

Kasvatustieteilijät

Humanistit Luonnontieteilijät

Teekkarit

Kylterit




