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Tammikuussa tuli ku-
luneeksi tasan vuosi siitä 
kun Rizana Nafeek teloitet-
tiin Saudi-Arabiassa. Tapaus 
osoittaa millaiseen oikeu-
delliseen tyhjiöön yksilö voi 
pahimmassa tapauksessa 
pudota. Rizanan tarina on 
luettavissa jäljempänä tässä 
lehdessä. Vaikka kaukaisten 
maiden ihmisoikeusongel-
mat nähdään usein eräänlai-
sina luonnonvoimina joihin 
on mahdotonta vaikuttaa, on 
niillä silti heijastusvaikutuk-
sia myös Suomeen.

Suomen hallituksen päätökset myöntää asevientilupia Sau-
di-Arabian ja Bahrainin kaltaisille maille herättävät aika-ajoin 
keskustelua mediassa. Muutama vuosi takaperin silloinen puo-
lustusministeri Stefan Wallin ei nähnyt asevientiluvan myön-
tämisessä Saudi-Arabiaan mitään kyseenalaista, koska maa 
ei ollut millään kieltolistalla eikä kaupoilla ollut näin laillis-
ta estettä. Ratkaisua perusteltiin siis puhtaasti lakiteknisillä 
yksityiskohdilla. Ratkaisun eettistä sisältöä ei vaivaannuttu 
pohtimaan lainkaan. Myöskään sille ei annettu mitään paino-
arvoa, että Saudi-Arabian asevoimat olivat kukistaneet Bah-
rainin arabikevään mielenosoitukset sotilaallisella voimalla. 
Suomessa valmistettuja aseita näin ollen käytetään diktatuu-
rien pönkittämiseen.

Asevientilupapäätöstä perusteltiin myös kotimaisen työl-
lisyyden tukemisella. Perustelua voisi verrata juristiin, joka toi-
mii puhtaasti itsensä ja asianajotoimistonsa taloudellisen edun 
turvaamiseksi riippumatta siitä, millaisia eettisiä häränpyllyjä 
joutuu samalla tekemään. Koska jokaisen lakimiehen velvolli-
suus on tukea oikeudenmukaisuuden toteutumista koko yh-
teiskunnassa, on luonnollista katsoa tämän velvoitteen ulot-
tuvuuden olevan myös globaali.

Kuten professori Stefan Kirchner jäljempänä tässä lehdessä 
toteaa, on eettisyys keskeinen osa lakimiehenä toimimista. 
Eettisesti kestävää juridista harkintaa ei puolestaan voi aina 
tehdä pelkästään legalismiin nojautuen.

Mitä puolestaan Digestan päätoimittajan vaihtuminen mer-
kitsee? Olen ensinnäkin erittäin iloinen että tulin valituksi 
tähän luottamustehtävään. Lehden luotsaaminen on haas-
teellinen ja ennen kaikkea monipuolinen tehtävä, jossa jou-
tuu harkitsemaan isoa kokonaisuutta aina asiasisällöistä ja 
visuaalisesta ilmeestä talouteen. On syytä muistaa että lehti 
on aina näiden osatekijöiden summa.

Digestaan pyritään jatkossakin tuottamaan monipuolista 
sisältöä aina tiukan asiallisesta juridisesta journalismista Ar-
tiklan toimintaa luotaavien reportaasien kautta railakkaaseen 
opiskelijahuumoriin.

Olen erityisen kiitollinen edeltäjälleni Irina Svirinalle saa-
mastani tuesta, sekä siitä miten loistavan lehden ruoriin olen 
päässyt. Tunnen istuneeni niin sanotusti valmiiseen pöy-
tään. Erityisesti visuaalinen ilme on ottanut aimo harppauk-
sia eteenpäin Irinan aikana ja kiitos siitä kuuluu myös taitta-
ja Heidi Pöysälle.

Päätoimittajan näkyvästä roolista huolimatta Digesta on 
kuitenkin aina koko jäsenistön yhteinen voimanponnistus. 
Siksi haluan kiittää lämpimästi kaikkia niitä jotka ovat olleet 
aktiivisia sekä auttaneet minua lehden tekemisessä. Digesta 
nimiseen savottaan ovat kaikki aina tervetulleita. 

Päätoimittaja: Heikki Forss, digesta@artikla.com Ulkoasu: Heidi Pöysä, heidi.poysa@gmail.com Tämän lehden avustajat: 
Tomi Tanskanen, Elias Rauhala, Julius Matilainen, Tuure Kolehmainen, Janne Hälinen, Heidi Härkönen, Ida Susan-
na Jokela, Jenni Luukkonen, Henry Alex Leikas, Eemeli Haataja, Eero Talvela Kannen kuva: Heikki Forss Julkaisija: 
Artikla ry, Yliopistonkatu 8, 96301 Rovaniemi, www.artikla.com Paino: Pohjolan painotuote oy, Rovaniemi 2014 
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Ratkaisun on oltava 
eettisesti kestävä

Pääkirjoitus 
Heikki Forss, Digestan päätoimittaja

”Eettisesti kestävää juridista 
harkintaa ei puolestaan 
voi aina tehdä pelkästään 
legalismiin nojautuen.”

”What are the trends of 
just litigation?”

Mitä ELSA:n porukka 
todellisuudessa
teki Amsterdamissa?

Sheriffin toimisto 
on auki.

s.30

s.6

s.22

6
8

4
12
15
16
21

22
26

2
9
11
24
25
28
30



4 DIGESTA 1 : 2014 DIGESTA 1 : 2014 5 

Vuoden 2013 alusta lähtien on lainsää-
dännön tasolla puututtu siihen kuka saa 
edustaa oikeudenkäynnissä asiaasi. Laki 
luvansaaneista oikeudenkäyntiavustajis-
ta tuli voimaan 1.1.2013. Sen ydinsisäl-
tö on nimensä mukaisesti tehdä luvan-
varaiseksi oikeudenkäyntiasiamiehenä 
toimiminen. Tätä elinkeinovapautta ra-
joittavaa lakia sovelletaan vain yleisiin 
tuomioistuimiin ja hallinto-oikeuksien 
lastensuojeluasioihin, joten hallinto-oi-
keudessa muissa asioissa saa edelleen 
toimia kuka tahansa. 

Yleisissä tuomioistuimissa voi asioida 
myös jos on suorassa työsuhteessa edus-
tamaansa tahoon, joka suojaa yritysten 
omien inhouse -juristien sekä konser-
nien yrityslakimiesten oikeutta edelleen 
edustaa omaa yritystään käräjillä. Myös 
työmarkkinajärjestöjen palveluksessa 
olevat lakimiehet saavat edustaa omaa 
järjestöään tai sen asiaa oikeudessa.  Eli 
lähtökohtaisesti lupalakimiesjärjestelmä 
luotiin suitsemaan lakiasiaintoimistois-
sa työskenteleviä ja näin asianajoliiton 
valvonnan ulkopuolelle jääneiden asia-
miesten ja -naisten toimintaa. 

Luvan edellytykset 

Uuden lainsäädännön tarkoitus ja ta-
voite on oikeudenhoidon edellytys-
ten parantaminen, sekä prosessin 
asianomaisten oikeusturvan kehittämi-
nen oikeudenkäyntiavustajien ja -asia-
miesten työn laatutasoa nostamalla. 
Käytännössä tämä työn laatutason kat-
sotaan paranevan kun myös muut oikeu-
denkäyntiasiamiehet asianajajien lisäksi 

saatetaan valvonnan piiriin. 
Myöskin opiskelijoille ja vastavalmis-

tuneille lupajärjestelmä vaikeuttaa pro-
sessijuristiksi ryhtymistä sekä alalle pää-
syä lähinnä kustannusten takia, mutta 
myös muu luvan saamisen edellytys voi 
tulla esteeksi ammatinharjoittamista 
aloitettaessa.

Luvan myöntämisestä on päättänyt 
1.1.2013 alkaen uusi riippumaton oi-
keudenkäyntiavustajalautakunta (lau-
takunnan kokoonpano toisaalla tällä 
aukeamalla), jolta lupaa tulee hakea kir-
jallisesti. Jo hakemuksen käsittelystä pe-
ritään kertaluonteinen hakemusmaksu 
(vastaa julkisoikeudellisesta suoritteesta 
perittävää maksua, eli jotain kymppejä.). 
Lisäksi vuosittain peritään luvan halti-
jalta valvontamaksu 350€. 

Luvan saamisen edellytykset ovat 
laissa yksilöity seuraavalla tavalla:
- Suorittanut  Suomessa oikeustieteen 
ylemmän korkeakoulututkinnon 
- Riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyn-
tiasiamiehen ja -avustajan tehtävään
- On rehellinen ja ei ole ilmeisen sopima-
ton oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avus-
tajan tehtävään
- Ei ole konkurssissa eikä toimintakel-
poisuutta ole rajoitettu

Edellytykset riittävälle perehtynei-
syydelle voidaan näyttää kolmella eri 
tavalla:

1.Suorittamalla asianajajista annetus-
sa laissa tarkoitettu asianajajatutkinto

2.Suorittamalla tuomioistuinharjoit-
telu tai toimimalla vähintään vuoden 
ajan syyttäjän tehtävissä.

3.Hankkimalla muuta työkokemusta 

valmistumisen jälkeen, kuten toimimalla 
vähintään vuoden ajan sellaisessa tehtä-
vässä, joka perehdyttää oikeudenkäynti-
asiamiehen- ja avustajan tehtäviin. (tä-
hän lasketaan esimerkiksi ns. Avustavan 
lakimiehen työ Asianajo- tai lakiasiain-
toimistossa (tässä ei suljeta pois muita-
kaan työnantajia esimerkiksi pankkeja, 
vakuutusyhtiötä tai työmarkkinajärjes-
töjä). Kuitenkin vain silloin kun siihen 
kuuluu oikeudenkäyntiasioissa avusta-
mista. Tällä lailla edellytyksen voi saada 
näytettyä täytetyksi esimerkiksi yksilöi-
dyn työtodistuksen avulla.

Käytännössä siis ainoa mahdollisuus 
valmistua OTM:ksi niin että on heti kel-
poinen hakemaan lupaa oikeudenkäyn-
tiavustajaksi, on suorittaa Asianajotut-
kinto opiskelujen aikana.

Tämä on toki myös mahdollista si-
sällyttää opintoihin (prosessin syven-
tävä kurssi, 5op), joten yliopisto jopa 
kannustaa siihen. Maksuttomalle kou-
lutukselle kuitenkin on tällöin heitettä-
vä hyvästit. Asianajotutkinnon suoritta-
minen kustantaa yhteensä 1500€, joten 
ihan halpaa ei puuha ole. Puolitoista ton-
nia täyttyy iloisesti kirjallisesta osasta 
150€, eettisestä osasta 675€ sekä oikeu-
denkäyntiosasta 675€.  Eettiseen osaan 
ja oikeudenkäyntiosaan kuuluu yhteensä 
4 seminaaripäivää Vuosaaren Rantapuis-
tossa, mutta kaikesta huolimatta sum-
ma tuntuu opiskelijan kukkarossa aika 
suolaiselta. 

Toisaalta investointi tarvitsee tehdä 
vain kerran elämässä, koska asianajotut-
kinto ei vanhene. Samalla se helpottaa 
myöhemmin mahdollista asianajoliitoon 

Opiskelijasta 
lupalakimieheksi

Teksti: Julius Matilainen

liittymistä kun asianajajalain muut vaa-
timukset täyttyvät mahdollisesti myö-
hemmin työelämässä. (lisätietoa Asian-
ajotutkinnosta Asianajoliiton internet 
sivuilta)

Prosessioikeuden professorimme 
Tuula Linna päätti tukea opiskelijoiden 
mahdollisuuksia luvan saamiseksi teke-
mällä asianajotutkinnosta prosessioi-
keuden syventävän kurssin. Hän suo-
sittelee asianajotutkinnon käymistä jo 
opiskeluaikana. Auskultointipaikkaa tai 
ensimmäistä työpaikkaa ei Tuulakaan 
voi tällä taata, mutta hän on sitä mieltä 
että se auttaa asiaa. Tämä voi siis olla si-
nulle se kuuluisa “keino erottua”.

Tuula on myös sitä mieltä häneltä ky-
syttäessä, että jonkinlainen stipendijär-
jestelmä kustannusten kattamiseksi olisi 
todella hyvä idea, mutta diplomaattisesti 
toteaa että tästä päättänevät tiedekun-
nan ja yliopiston kirstunvartijat. Hän 
kuitenkin muistuttaa että prosessioike-
us II:n jatkokurssin 5 opintopistettä on 
ainakin avaus oikeaan suuntaan opiske-
lijoiden tukemisessa asianajotutkinnon 
suorittamiseksi.

Kuka on ilmeisen 
sopimaton?

Miten taas täyttyy kolmas edellytys re-
hellisyydestä ja siitä että ei ole ilmeisen 
sopimaton toimimaan kyseisessä tehtä-
vässä?

Rehellisyyden edellytys voi jäädä täyt-
tymättä tai sopimattomuus tulla ilmi, 
jos hakija on tuomittu rangaistukseen 
“tietynlaisesta” rikoksesta tai jos lupaa 
hakiessaan on tahallisesti ilmoittanut 
itsestään väärää informaatiota. Toimi-
lupaa ei voida myöntää kolmeen vuoteen 
sellaiselle hakijalle, joka on erotettu ku-
rinpidollisena seuraamuksena asianajo-
liitosta. 

Ilmeisestä sopimattomuudesta pu-
huttaessa vastaan tulevat lähinnä ri-
koksista rangaistukseen tuomitut, mie-
lenterveys- ja päihdeongelmaiset. Jos 
ennakkotapauksista haluaa kuulla lisää, 

voinee kääntyä oikeudenkäyntiavusta-
jalautakunnan puheenjohtajan ja Rova-
niemen hovioikeuden tuoreen presiden-
tin Marianne Wagner-Prennerin puoleen. 
Wagner-Prenner saattaa olla monille tut-
tu rikosoikeuden oikeustapausharjoituk-
sista.

Lupalakimiehenä toimimisen velvolli-
suuksista ja muusta asiaan liittyvästä voi 
lukea tarkemmin alla lähdeluettelosta 
olevista linkeistä sekä tietysti Laista lu-
vansaaneista oikeudenkäyntiavustajista. 

Valtioneuvosto on asettanut oikeu-
denkäyntiavustajalautakunnan toimi-
kaudeksi 1.1.2013 - 31.12.2014. 

Toimikunnan jäsenet ovat hovioikeu-
denneuvos Marianne Wagner-Prenner 
Rovaniemen hovioikeudesta (varajäsen 
hovioikeudenlaamanni Robert Liljenfel-
dt Vaasan hovioikeudesta), käräjätuo-
mari Marja Virtanen Pirkanmaan kärä-
jäoikeudesta (varajäsen käräjätuomari 
Pekka Päivänsalo Helsingin käräjäoikeu-
desta), ylituomari Liisa Talvitie Vaasan 

hallinto-oikeudesta (varajäsen hallin-
to-oikeustuomari Hannele Sarell Turun 
hallinto-oikeudesta) ja professori Pekka 
Viljanen Turun yliopistosta (varajäsen 
professori Johanna Niemi Helsingin yli-
opistosta).

Lähteet:
-http://app.kauppalehti.fi/news/article/paa-
uutiset?article=201309511967 Salminen Merina 
- www.lakimiespaiva.fi/edunvalvonta/edunval-
vonta/oikeudenkayntiavustaja
- www.lakimiesliitto.fi/palvelut-ja-edut/edun-
valvonta/oikeuspolitiikka/laki-luvan-saaneis-
ta-oikeudenkayntiavustajista/
- http:// oikeusministerio.fi/fi/index/ajankoh-
taista/tiedotteet/2012/11/6C7FAMdw6.html
- www.oikeus.fi/60151.htm
- www.oikeusministerio.fi/fi/index/ajankoh-
taista/tiedotteet/2013/08/lupalakimiesjarjes-
telmalupaaonhaettavasyyskuunloppuun-
mennessa.html
- www.nuoretlakimiehet.fi/lehdet/03_2012.
pdf (s. 11-12  artikkeli Luvallisella asialla, 
Paavola Inga)

- www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2011/20110715
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he right to a fair trial is covered 
by Article 10 of the Universal 
Declaration of Human Rights 
(UDHR), Article 6 of the European 

Convention of Human Rights and in the 
International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR). So it is safe to say that right 
to a fair trial is indeed a fundamental human 
right?

Yes, absolutely. However, what is often forgotten is that the 
assessment whether the trial is fair or not begins much earlier 
than the public side of the trial such as the admission of evi-
dence. What matters for the right to be effective is access to 
justice. A lack of money or knowledge of these fundamental 
rights can be just as fatal for justice as for example the ques-
tion whether the process itself is public or not. One context 
in which this matters is the inadequate access to justice in the 
context of asylum cases. In asylum cases, in many countries 
courts are not as accessible as in other cases. This can result 
in a loss of justice when fundamental principles are ignored. 
Language barrier can also pose a problem.

The issue of funding legal disputes can also involve the risk 
of a loss of access to justice as the form and amount of le-
gal aid varies from country to country. In some countries the 
court will first take a look at the case and then decide whether 
or not you receive legal aid from public funds. This system is 

very risky for lawyers who might end up working on a case wi-
thout knowing whether they will earn money or not. Of cour-
se who suffers from that the most is the poor client because 
many lawyers will be reluctant to put much time and energy 
into such a case.

All around Europe courts are becoming overworked and 
in many countries their funding is getting cut because of the 
financial crisis. It is very problematic for the whole judicial 
system if justice cannot be done because the court is lacking 
money. In addition, courts are more and more frequently for-
ced to solve more and more cases by relying only on written 
procedures, which can be detrimental to persons who are not 
represented by an attorney. This problem does not involve only 
courts, but also prosecutors and other instances of the jus-
tice system.

Despite all this, people are more active in litigating and 
going to court, but it is very difficult to say whether justice 
can be done if it takes many years to get the case solved. 

Thus Finland and Germany have received 
complaints from the European Court of 
Human Rights (ECtHR) for overly extended 
legal processes. Is this one of the major 
faults in the European legal sphere?

Yes, but we can also argue that the ECtHR itself is not exactly 
fast. One solution to the problem would be to hire more judges 

Fair trial inquiry
Is the lack of public funding and abasement of legal ethics comp-
romising the fundamental principles of justice? What are the global 
trends of just litigation? Is right and fair trial a mere illusion? Digesta 
magazine tackles these profound questions with the Visiting Profes-
sor for Fundamental and Human Rights, Stefan Kirchner.

Text: Heikki Forss and Stefan Kirchner

T



8 DIGESTA 1 : 2014 DIGESTA 1 : 2014 9 

but it would be a long term investment. Judges in the western 
model cannot be discharged like normal employees. It is a life-
time appointment. But we cannot really make justice a mere 
expenditure or can we?

Is there other problems inside Europe?

The problems differ of course between different countries. In 
the richer countries, discrimination of immigrants remains an 
issue, elsewhere e.g. the independence of judges has to be ta-
ken more seriously. In some countries judges may face income 
troubles which makes them vulnerable to corruption. That is 
something which is often underestimated, especially from the 
perspective of richer countries.

According to international agreements, 
court proceedings do not always need to be 
public in certain circumstances, such as if 
it is in the interests of morals, public order 
or national security . Do you think these 
exceptions are sometimes abused?

More important than publicity is the function of publicity, that 
is, to make sure that the court itself is neutral. Publicity of the 
proceedings can be damaging to those taking part if there are, 
for example, juveniles involved. In other cases, publicity can 
be abused by the authorities to create a specific public image 
of the accused. If we take the case of the Greenpeace activists 
who were facing charges in Russia some time ago, the practice 
of placing the accused inside iron bars when the court is in ses-
sion can conflict with the presumption of innocence. It would 
be acceptable if the accused had a tendency to dangerous be-
havior, but in these cases it was hardly the case.

What all legal personnel should do is to keep a sense of 
ethics in mind at all times. This principle is not clear in all 
countries. One way to advance this is to promote programs 
that increase the awareness of officials concerning legal ethics. 

Attorneys, for example, are not only at the service of the client 
or the law firm but also at the service of justice as a whole.

But what about outside Europe? How do you 
comment on the abuse of immigrants in the 
developing countries, in Saudi-Arabia for 
example?

The human rights situation in Saudi-Arabia is very problema-
tic as is the situation of immigrant workers in the Persian Gulf 
countries as a whole. There is a lot that needs to change in 
this regard but there are of course many other human rights 
violations there, for example with regard to the situation of 
women who in general have a much weaker standing in court 
than men do in Saudi Arabia.

What is the emerging worldwide trend in the 
field of fair trial?

It is definitely access to justice. It is a fundamental right in 
its own as principles of fair trial do not make any difference if 
the trial process does not even start. Implementing it is a real 
challenge. The overall situation worldwide is getting better in 
some places and going for the worse in others. One emerging 
trend is that the judicial systems are getting more and more 
complicated, which in turn requires more and more funding. 
Simple cases are usually solved with little expense, but cases 
that usually do matter to people are often complex issues con-
cerning personal health, employment and where you live. The-
se issues have an enormous impact on people’s personal lives. 

And forum shopping can pose a serious 
problem to cases like these?

Yes, if changing the forum also means creating a concrete im-
balance, an inequality of arms. 

Raising awareness for human rights is one of the most im-
portant legal challenges today. The valid expectations that the 
trials are fair are also significant. If the people have no faith 
in the legal system and do not expect it to be fair, the system 
as a whole is weakened. But if citizens are confident about the 
legal system, aware of their rights and entrust that they have 
at least a fair chance of having justice, it will also challenge the 
judicial system to do so. D

”Raising awareness for 
human rights is one of 
the most important legal 
challenges today.”

Railakasta uuden vuo-
den alkua ja terveiset uudel-
ta edustajistolta! Jos jollain 
fuksilla tai jopa varttuneem-
malla tieteenharjoittajalla 
vielä mietityttää, että ”mikä 
ihmeen edari?”, alkuun pieni 
kertaus: Lapin yliopiston yli-
oppilaskunnan edustajisto on 
joka toinen vuosi vaaleilla va-
littava ylioppilaskunnan ylin-
tä päätösvaltaa käyttävä elin. 
Edustajistossa valtaa käyttä-
vät 20 edaattoria ja heidän 20 

varajäsentään. Edustajisto päättää suurista toimintalinjoista, 
joiden mukaan LYY:n hallitus voi sitten toteuttaa ylioppilas-
kunnan jokapäiväisiä käytännön tehtäviä.

LYY:n viimeisimmät edustajistovaalit pidettiin 5.-6.11.2013, 
ja saimmekin Artiklalta loistokkaan 33 ehdokkaan listan. Kiin-
nostus vaikuttamiseen oli huomattavaa, sillä ehdokkaaksi läh-
ti yhteensä 121 ylioppilaskunnan jäsentä! Ehdokasasettelu oli 
siis erittäin innokasta, mutta samaa ei voi sanoa äänestysaktii-
visuudesta: LYY:n edustajistovaalien äänestysprosentti putosi 
ennätyksellisen alas ollen vain 17,7 %. Erityisesti Artisteilla 
syksyn bileet näyttivät kiinnostavan enemmän kuin vaaliuur-
nilla vieraileminen, sillä ahkerasta kampanjoinnista huolimat-
ta Artiklan paikat edustajistossa tippuivat edellisen kauden 
kuudesta paikasta neljään! Näin ollen edustajisto sai uuden 
muotonsa kokoonpanolla Punapippuri 5, Artikla 4, YTK:n su-
perlista 3, TAO 3, Kokoomus 2, Keskeiset 2 ja Lastu 1 paikkaa.

Onneksi edustajistopaikkojemme vähyyttä kompensoidaan 
loistavilla valinnoillanne! Kaudella 2014-2015 oikeustieteen 
opiskelijoita edustavat Artiklan edaattoriryhmässä allekirjoit-
taneen lisäksi Johanna Teijonmaa, Emmi Hasu ja Julius Mati-
lainen sekä varajäseninä Samuli Rissanen, Ville-Sakari Ervasti, 
Miika Puisto ja Reeta Holmi. Ja hyvinhän me ollaankin edusta-
jistossa pystytty päämme pitämään!

Eli mitä meille siis kuuluu? Uuden edustajistomme toimikausi 
alkoi jo viime vuoden puolella: tehtävämme oli hyväksyä vuo-
den 2014 toimintasuunnitelma sekä valita edustajiston pu-

heenjohtajisto, LYY:n hallitus ja LYY:n puheenjohtaja. Ensim-
mäisen kokouksen viiden tunnin jännitysnäytelmä saatettiin 
lopulta päätökseen ja valitsimme ylioppilaskunnalle erittäin 
pätevän johdon. Erityisesti minua lämmittää huikea Artistie-
dustuksemme: Janne Hälinen hallituksen puheenjohtajana, 
Miika Kekola hallituksen jäsenenä ja Mikko Lindroos edustajis-
ton ensimmäisenä varapuheenjohtajana! Hyvä jätkät!

Hienoista vääntöä syntyi myös ylioppilaskunnan vuoden 
2014 talousarviosta, jonka kuitenkin sovussa lopulta pienin 
muutoksin hyväksyimme toisessa joulukuun kokouksessam-
me.

On ollut upeaa huomata, kuinka aktiivista porukkaa edus-
tajistoon on valittu. Kaikesta emme aina ole samaa mieltä, 
mutta päätöksenteon pointtina onkin saada aikaan keskus-
telua ja punnita eri vaihtoehtoja. Uudessa edustajistossamme 
on pidetty monta asiantuntevaa puheenvuoroa ja tasaväkistä 
äänestystä. Kaikkien päätösten takana seisomme kuitenkin 
yhdessä hyvillä mielin. Olen ylpeä edaristamme ja odotan jo 
innolla vuoden ensimmäistä kokousta! Seuraavassa Digestas-
sa pääsettekin kuulemaan edustajiston ensimmäisen kevään 

kulusta: onko auvoisa alku pysyvää vai saammeko aikaan vielä 
kunnon myllyn? Stay tuned!

P.S. Muistathan, että ylioppilaskunnan KAIKILLA JÄSENIL-
LÄ eli myös SINULLA on puhe- ja läsnäolo-oikeus edustajiston 
kokouksissa! Kokouskutsut ovat nähtävillä LYY:n nettisivuilla 
eli ei muuta kuin sankoin joukoin seuraamaan, että mitä me 
siellä oikein touhutaan! Nettisivuilta löytyvät myös edusta-
jiston kokousten päätösluettelot ja kokonaisuudessaan pöy-
täkirjoja pääsee lukemaan LYY:n toimistolla.

Edarikuulumisia!

Edariterveisiä
Ida Susanna Jokela, Artiklan edaattori

”On ollut upeaa huomata, 
kuinka aktiivista porukkaa 
edustajistoon on valittu.” 
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Nafeek migrated to Saudi-Arabia 
in 2005 to earn money to educate her 
three younger siblings. Her family was 
very poor. She started working as a do-
mestic worker in al-Dwadmi, but was 
also given childcare duties. Within less 
than a month from her arrival the fami-
ly’s four-month-old son, Naif al-Quthai-
bi, died while in Nafeek’s care.  Nafeek 
was immediately accused of murdering 
the child by strangling, while Nafeek clai-
med the cause of death was a feeding ac-
cident. The alleged motive was an argu-
ment Nafeek had with the mother of the 
baby earlier.

According to the Saudi police, Nafeek 
confessed the crime during her initial 
questioning. The whole confession do-
cument was in Arabic, a language Nafeek 
could not understand nor read. It was 
signed, according to a local custom, with 
a fingerprint. 

Nafeek was sentenced to death for 
murder in 2007. According to Amnesty 
International, Nafeek had no lawyer be-

fore or during her trial. She was also de-
nied access to adequate translation. Hu-
man rights groups say access to adequate 
translation and legal assistance is seve-
rely limited in the Saudi-Arabian legal 
system. Nafeek was also not given ade-
quate information of the developments 
in her case. The police officials did not 
give post mortem to the dead child, so 
the exact cause of death was never de-
termined and no forensic evidence sug-
gesting murder was extracted.

According to Nafeek’s parents, her age 
in her passport was forged. Nafeek’s pas-
sport claims that she was born in 1982, 
while in reality her real year of birth was 
actually 1988.  According to Nafeek’s fa-
mily and friends the forgery was made 
by the employment agency in order to 
allow Nafeek to be recruited for work 
abroad. Minors are not allowed to work 
in Saudi-Arabia. Nafeek’s birth certifica-
te and school registers confirm that she 
was born in 1988. This in effect would 
mean that Nafeek was under 18 during 
the alleged offence and thus according to 

the UN Convention on the Rights of the 
Child, which Saudi-Arabia has ratified, 
death sentence was out of the question. 
Rights groups also say that Nafeek was 
not allowed to present her birth certifi-
cate or other proof of her real age to the 
court during her trial in 2007.

After her conviction Nafeek gained ac-
cess to a lawyer and was able to express 
her case in her native language. Nafeek 
claimed her confession was forced and 
that she had no access to an interpret 
and that she was seriously beaten and 
threatened during the interrogation. Na-
feek made an appeal but her death sen-
tence was confirmed in 2010 at a higher 
court in an arbitrary process. The ver-
dict made by the higher court was based 
mainly on the confession. Nafeek was 
executed by beheading in January 2013.

In March 2011 the Asian Legal Resour-
ce Centre released a document to the 
United Nations Human Rights Council. 
One paragraph of this document reads 
as follows:

Case Nafeek
One of the most drastic examples of the violation of the 
principles of right and fair trial during the 21st century 
might be the case of Rizana Nafeek. It revealed serious 
defects in the Saudi-Arabian judicial system and ignited 
an international scandal resulting from Nafeek’s convic-
tion and execution by beheading in January 2013 - 
despite repeated pleas from the Sri Lankan government 
and an international outcry.

”It is also a well-
established 
principle that a 
confession cannot 
solely be the basis 
for a conviction for 
a serious charge, 
such as murder.”

Text: Heikki Forss Illustration: Heidi Pöysä

”It is a well-established principle of in-
ternational law that every accused is en-
titled to a fair trial. It is also a well-estab-
lished principle that a confession cannot 
solely be the basis for a conviction for a 
serious charge, such as murder. Besides 
this, all accused are entitled to legal re-
presentation, as well as proper interpre-
tation at the stage of the trial. In any 
case, before a charge of murder is made, 
forensic evidence should be led to satisfy 
that a murder had in fact taken place. Be-
sides all this, the young age of the accu-
sed, who was 17 years old at the time, is 
also an impediment to holding her guilty 
of such a serious charge.”

Nafeek’s story is not an isolated case. 
According to Amnesty International, at 
least 27 immigrant workers were exe-
cuted in Saudi-Arabia during the year 
2010 alone. In addition, at least 45 fo-
reign maids face execution in death row 
in the country. Saudi-Arabia executed 
79 people in total during 2012. This is 
a gruesome example of the plight of im-
migrant workers all around the world. 

Uusi vuosi tuo perinteisesti uusia 
tuulia niin opintojen, vapaa-ajan kuin 
työnhaunkin saralla. Oi meidän ihan 
joka keväinen projektimme, kesätöi-
den hakeminen. Se stressi, se epätie-
toisuus, kaikki tuo ihanuus on osana 
vuotemme alkua joka ikinen vuosi. 
50 hakemusta lähetettynä, eikä edes 
haastatteluun kutsua. Mikä on vika-
na? Onko hakemukseni huono? Odo-
tinko liikoja kesätöiltä? Nämä ovat sel-
laisia kysymyksiä, jotka askarruttavat 
meitä jokaista aina vuoden alussa. 

Me kaikki kilpailemme verisesti sa-
moista työpaikoista, mutta älkää toverit murehtiko, olemme kaikki 
samassa veneessä. Tehkäämme siis yhteistyötä: autetaan toisiamme 
ja hankitaan meille kaikille kesätyöpaikat! No ainahan se ei mene niin 
kuin suunnitellaan. Silloin kun suunnitelmat ei natsaa, on etsittävä 
uusia vaihtoehtoja. 

Yksi vaihtoehto on jäädä opiskelemaan Rovaniemelle! ”No ei ikinä”, 
sanovat jotkut, ”en todellakaan jää Rovaniemelle vielä kesäksikin”.  Mut-
ta onko se niin paha? Rovaniemellä koko kesän paistaa aurinko, yötä 
päivää. Saa suoritettua opintoja ja kokonaisvaltainen Rovaniemellä vie-
tettävä aika vähenee. Ei stressiä kavereiden, sukulaisten ja tutun tuttu-
jen tapaamisista. Voi käydä töissä, tehdä opintoja ja päivän päätteeksi 
rentoutua Kemijoen rannassa. Kuulostaako tämä aivan mahdottomalta 
vaihtoehdolta? Omasta mielestäni ei, vaikka Rovaniemellä en yhtään 
kesää ole viettänytkään. Olen kuitenkin kuullut, että kaikki jotka ovat 
Rovaniemellä kesänsä viettäneet, ovat viihtyneet. Kannattaa siis pitää 
kaikki vaihtoehdot avoinna ja lievittää stressiä ajattelemalla, että aina 
on varavaihtoehto. 

Onnea kevään opintoihin ja kesätyönhakuprojekteihin. Olemme kaik-
ki samassa veneessä ja tavoitteemme ovat samansuuntaiset. Ryhmässä 
on voimaa ja varsinkin ARTIKLASSA!

”Tehkäämme siis yhteistyötä: 
autetaan toisiamme ja hankitaan 
meille kaikille kesätyöpaikat!”

Kesätyöt kiven alla

Puheenjohtajan palsta
Tomi Tanskanen, Artiklan puheenjohtaja
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rtikla Ry järjestää vuo-
den kerhotapahtumak-
sikin tituleeratun Po-
ronkuseman joka vuosi 
helmi-maaliskuussa. Ta-
pahtuma on niittänyt 

mainetta opiskelijapiireissä jo vuodesta 
1991. Mutta kysytäänpä pääporoilta it-
seltään, millainen on Poronkuseman yli-
tuomarin, eli pääporon valintaprosessi?

Jan: Pääporolle ei ole tavallisesti ase-
tettu mitään erityisiä kriteereitä. Itseni 
kohdalla Artiklan hallitus päätti asias-
ta kokouksessaan minulta mitään kysy-
mättä. Minulle sitten soitettiin aikaisin 
aamulla kun olin vielä nukkumassa, ja 
sanottiin pestin olevan minun. Totesin 
siihen vain että selvä homma ja jatkoin 
uniani. Porotitteliä ei saa kuitenkaan 

missään nimessä vähätellä.
Miikka: Minun aikanani hakijoita oli 

kaksi. Kyllä pääporoksi valikoituu yleen-
sä fukseista se, jolla on ollut hyvä meno 
ja meininki fuksivuoden alusta asti. Joka 
tapauksessa päätös on yksin hallituksen; 
vanhalla pääporolla ei ole asiaan sana-
valtaa.

Vuoden 2014 pääporohaussa oli hui-
mat seitsemän hakijaa. Paikkaa haettiin 
lähettämällä vapaamuotoinen hakemus 
Artiklan hallitukselle. Tästä joukosta 
pääporoksi valittiin jo vuoden 2013 Po-
ronkusemaan kilpailijana osallistunut 
Pasi.

Pasi: No onhan sitä tullut oltua mo-
nessa meiningissä mukana. 

Paljon myyttistä hohtoa pörröisel-
le pinnalleen on ehtinyt kerryttämään 

myös harmaa pääporon puku. Monet 
ovat pohtineet mahtaako kyseinen asu 
olla sama kuin ensimmäisessä kusemas-
sa 1991. Perinteisen ohjeistuksen mu-
kaan sitä ei kuitenkaan saisi koskaan 
pestä.

Miikka: Toivottavasti se on pesty. 
Minä en ainakaan kehdannut pitää sen 
päähineosaa päällä. Se haisi ihan hir-
veälle.

Jan: Yhden koon poropuku sai aikaan 
koomisia tilanteita. Vuoden 2007 pääpo-
ro Ville Ruokamo on varsin iso kaveri ja 
näytti poropuvussa aivan tähtien sodan 
Chewbaccalta. Lahkeet ylsivät suunnil-
leen polviin.

Eikö poropuvussa ole kuitenkin tuka-
laa olla baarissa?

Miikka: Se riippuu siitä mitä pitää alla.

Istun Rovaniemeläisessä anniskeluravintolassa varsin arvovaltaisessa seurassa.  
Pöydässä istuu vuoden 2005 Poronkuseman pääporo Miikka Heikkinen,  

vuoden 2006 pääporo Jan Tuominen, sekä tuoreeltaan valittu vuoden 2014  
pääporo Pasi Parviainen. Liity siis seuraan nuuhkimaan menneiden vuosien  

kosteita tuulahduksia.

Kolmen poron 
illallinen

Teksti: Heikki Forss Kuva: Meri Forsman

A
Pääporo on vuosien varrella saattanut 

hukata pukunsa kerran jos toisenkin ja 
yhden tarinan mukaan pääporoparka oli 
jopa nyljetty todella brutaalisti yön aika-
na, koska tämä oli erehtynyt nukahta-
maan poromiehen viereen. 

Jan: Pääporoa ei niin vain helpolla 
nyljetä nahoistaan. Pääporot ovat aina 
omanlaisiaan persoonia. Heille ei kan-
nata källiä tehdä. 

Miikka: Eräskin tyyppi sai kunnol-
la selkäänsä kun yritti pölliä poropu-
vun. Vaikka katukylttien sun muiden 
tilpehöörien varastaminen voi kuulua 
joidenkin akateemisten tapahtumien, 
kuten vuosijuhlien profiiliin, se ei kuulu 
Poronkusemaan.

Pasi: Minä jouduinkin kirjoittamaan 
Poronkuseman nettisivuille, että älkää 

pukeutuko poroiksi vaikka tänä vuonna 
viidakkoteema onkin.

Siitä tuleekin haastavaa pitää kaikki 
suurriistanmetsästäjät poissa pääporon 
kimpusta?

Jan: Pääporo on suojeltu eläin.
Miikka: Veikkaan että siellä tulee ole-

maan myös aika monta Tarzania.
Pasi: Siinähän sitten palelevat!
Kerrotaan että pääporolle tulee hel-

posti stressi kaiken organisoimisen kes-
kellä. Onko väitteessä perää? 

Jan: Pääporon on hoidettava kaikki 
tehtävänsä niin, että perjantai-aamuna 
hänellä ei ole enää mitään muuta asia-
listallaan kuin hauskanpito. Pääporon 
tehtävä on olla hyvässä menossa ja mei-
ningissä jatkuvasti. Kaikki osallistujat 
tahtovat olla pääporon kanssa ja viettää 

tämän kanssa laatuaikaa. Jos pääporo 
joutuu silloin anteeksi pyydellen hoita-
maan jotain organisointitehtävää, se la-
tistaa myös osallistujien tunnelmaa. Pää-
poron ei myöskään tule pelätä oksentaa 
tai sammua.

Miikka: On varsin tavallista, että pää-
poro potkitaan hereille jatkobaarin taka-
huoneesta voittajaa julistamaan. Poron-
kusema on mutkaton tapahtuma.

Kyvyttömyys antaa perinteistä päivä-
käskyä, jossa lauantain rastikilpailu ju-
listetaan avatuksi ja annetaan myös hyö-
dyllistä tietoa kilpailijoille, on jo varsin 
tavallista pääporolle. Tällöin päiväkäs-
kyn on yleensä antanut joku paikalle 
sattunut emeritusporo. Joskus pääpo-
ro saattaa saada kesken pisteenlaskun 
puhelinsoittoja umpijuopuneelta eme-

Villiä menoa Poronkusemassa 2013. Tarkkasilmäisimmät kenties tunnistavat tutun inkkarin.
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ritusporolta, joka käskee antamaan jol-
lekin ryhmälle miljoona pistettä!

Lyijykyniä ja kinuskia

Poronkusema on niittänyt mainetta 
hulvattoman hullunkurisilla rastiteh-
tävillään. Kerran eräskin tuomarointiin 
pettynyt kilpailija poltti koko pisteen-
laskulistan! Myös ihmiscurling sekä ku-
miveneiden ja rintaliivien noutotehtä-
vät ovat olennainen osa Poronkuseman 
mytologiaa. Viime vuonna puolestaan 
pahennusta herätti lasten leikkipuiston 
telineissä alasti heiluvat kilpailijat.

Jan: Yleensä ollaan pyydetty eri ai-
nejärjestöjä rastinpitäjiksi. Nämä ras-
tit ovat usein olleet aika lessuja palape-
lin rakenteluja sun muita piirileikkejä. 
Poronkuseman rastien kuuluu olla mo-
raalisesti epäilyttäviä ja sisältää paljon 
seksiä. Vapautunut ruumiinkulttuuri 
kuuluu myös asiaan. Kaikkein suurinta 
huomiota on kerännyt ns. lyijykynäras-
ti. Siinä kilpailijalle annetaan kouralli-
nen lyijykyniä, joita on sitten työnnettä-
vä omasta kehosta löytyviin aukkoihin. 
Erityisesti naiset ovat niittäneet mainet-
ta kyseisen tehtävän parissa.

Kuulostaa sangen vaaralliselta.
Jan: Suosittu rasti.
Pasi: Vuoden 2013 kuseman mieleen-

painuvin rasti sijaitsi Onnelassa. Mie-
leenpainuvin se oli siksi koska siitä jäi 
selvimmät muistikuvat vaikkakin aika 
hatarat sellaiset. Tehtävän alussa tuli 
päättää ryhmästä matemaatikko, lyy-
rikko, uhri, taiteilija sekä yksi ylimääräi-
nen. Matemaatikon tuli ensin ratkaista 
laskutehtävä. Sitten lyyrikon kuului lau-
sua runo. Sen jälkeen ylimääräinen, eli 
minä, sai valita kermavaahdon, suklaa- 
ja kinuskikastikkeen väliltä. Kun olin 
valinnut kinuskikastikkeen, sai taiteili-
ja luovaa hulluuttaan sykkien luonnos-
tella taideteoksen kyseisellä kastikkeella 
uhrin alastomalle rinnalle. Minun tehtä-
väni oli nuolla rinta puhtaaksi.

Maistuiko?
Pasi: Pöljänä olin sanonut pitäväni Ki-

nuskikastikkeesta.

Poronkusemassa voi siis pärjätä jos 
löytyy myös niin sanotusti sanan säilää 
ja lyyristä rohkeutta?

Jan: Aika pitkään on ollut vakiona, 
että jatkobaarin takahuoneessa on pyrit-
ty pätemään myös kielellisellä puolella.

Mikä ihmeen korruptio?

Myös lahjonta näyttelee suurta osaa ta-
pahtumassa.

Miikka: sanoisin että yleensä korrup-
tio on enemmän rastinpitäjien ongelma 
kuin pääporon.

Jan: Pääporo on pikemminkin vastak-
kaisen sukupuolen edustajien suosiossa.

Pasi: Monet ovat minulle sanoneet-
kin, että nyt tulee varatulle miehelle vai-
kea viikonloppu.

Huhujen mukaan lahjonta vähenee 
dramaattisesti kilpailun voittajan julis-
tamisen jälkeen.

Jan: Minusta ainakin pidettiin hyvää 
huolta loppuun asti.

Tärkeä tekijä Poronkusemassa on yh-
teistyö paikkakunnan baarien kanssa. 
Yhteistyö ei valitettavasti aina ole toi-
minut mutkattomasti, kun osallistujat 
ovat nauttineet omia juomiaan baarien 
sisällä.

Pasi: Meillä olikin 2013 mukana pulk-
ka, jossa pidettiin omia juomia ja jätet-
tiin se aina ulos ennen kuin siirryttiin 
ravintolatiloihin. Jätimme mukana kul-

keneen varamiehen vartioimaan sitä.
Pulkka onkin kätevä keino välttää an-

niskelulainsäädäntöön liittyvät tulkinta-
ristiriidat, jollaisia havaittiin jo vuoden 
2008 kilpailussa.

Pasi: Kyllä tänä vuonna joistakin baa-
reista on irronnut rastinpitopaikka, jos 
vain ollaan luvattu ettei soiteta eikä lau-
leta.

Majoituskoulu on myös tärkeä osa ta-
pahtuman onnistumista ja ryhmähen-
gen syntymistä.

Miikka: Majoituskoululla on parhaat 
bileet. Siellä on hyvät meiningit ja mu-
siikki raikaa. Se luo yhteisöllisyyttä ja jos 
sattuu väsyttämään, niin siellä on muka-
va levähtää. Majoituksen on myös hyvä 
sijaita keskustassa.

Jan: Aivan- jos johonkin epäilyttävään 
tarkoitukseen sattuisi tarvitsemaan 
kynttilää ja se pitäisi hakea rantsusta 
taksilla, jää kyllä kynttilä hakematta. 
Koulujen liikuntasalit ovat siitä hyviä 
majoitustarkoituksiin, koska niissä on 
hyvät suihkut ja runsaasti WC-tiloja.

”Ryhmähenkeä”

Vuosien varrella on nähnyt jos jon-
kinlaista osallistujajoukkuetta, kuten 
gruusialainen elokuvaryhmä ja väkisin-
makuupussikarhut (!?). Mitä voittoon 
vaaditaan?

Jan: Voittajajoukkueella on oltava 
alusta loppuun aivan älytön meininki ja 
koko ajan hyvä meno päällä. On oltava 
täysillä mukana.

Miikka: Repertuaarista tulee löytyä 
myös roppakaupalla mielikuvitusta.

Jan: Voittajilla menee myös yleensä 
yli, mutta hyvän maun rajoissa. He ei-
vät mielistele vaan kunnioittavat pää-
poroa. Kaikkein eniten ärsyttävät kil-
pailijat, jotka suhtautuvat pääporoon 
ylimielisesti.

Kunniamaininnan voi saada myös 
parhaasta asusta sekä siitä kenellä on 
paras ”ryhmähenki”.

Pasi: Aluksi kirjoitin Facebook-tapah-
tumaan ”paras känni” palkintokatego-
riasta, mutta koska alkoholin käytön 

”Aika pitkään on 
ollut vakiona, 
että jatkobaarin 
takahuoneessa on 
pyritty pätemään 
myös kielellisellä 
puolella.”

ihannointi ei ole Artiklan virallisen lin-
jan mukaista, muutin sanamuotoa muo-
toon paras ”ryhmähenki”. En uskonut 
että sanat ”parhaat naamat” tai ”parhaat 
tumut” olisivat olleet sen asiallisempia.

Jan: Mukana olevat partiolaiset yleen-
sä valittavat siitä, miksei heitä palkittu 
parhaasta ryhmähengestä. Mukana on 
yleensä myös aina vähintään yksi ryh-
mä, jonka jäsenet ovat maskeeranneet 
itsensä tummaihoisiksi, kuten Orjatta-
ret 2013 sekä vuonna 2010 voittanut 
Team Jamaica.

Nyt kun Poronkusema ratsastaa villil-
lä viidakkoteemalla voi tummaihoisiksi 
maskeerattuja kilpailijoita vilahdella Ro-
vaniemen yössä tiuhemminkin. Asuihin 
kannattaa siis panostaa?

Miikka: Kyllä asut ovat myös tärkei-
tä, mutta ei voittajajoukkue aina ole pa-
nostanut pukuihin. Eräällä retkueella oli 
oma kitaristi mukana kaikkialla.

Oma lukunsa on Poronkusema kier-
topalkinto, jättikuksa, jonka voittaja-
joukkue saa haltuunsa aina seuraavaan 
kilpailuun asti ja johon jokaisen voitta-
jajoukkueen nimet kaiverretaan. Huhu-
taan että kuksa sisältää myös maagisia 
kykyjä. Yleensä Artikla kuitenkin pyytää 
voittajia palauttamaan kuksan hyvissä 
ajoin ennen seuraavan kilpailun alkua. 
Näin järjestäjät voivat ilmoittaa koko 
maailmalle jättikuksan jo odottavan 
Rovaniemellä voittajaansa. Onko kuksa 
koskaan kadonnut maata kiertäessään?

Miikka: En ole koskaan kuullut että 
kuksa olisi hävinnyt mihinkään. Kyllä 
voittajat ovat aina pitäneet siitä hyvää 
huolta.

Aikovatko herrat itse vielä osallistua 
tapahtumaan? Alkaako vanha suola; vai 
pitäisikö sanoa kusi, janottamaan?

Jan: Sehän riippuu siitä olenko paik-
kakunnalla.

Miikka: Harjoituksen puute voi kyllä 
jo vähän laskea suorituskuntoa.

Antoisan keskustelun jälkeen pää-
porot alkavat tehdä lähtöä, mutta minä 
jään vielä pöytään selaamaan muistiin-
panolappujani, joista en saa mitään sel-
vää. Mutta eiköhän tästä vielä jälkipol-
ville kirjoiteta. D

”What happens in Poronkusema, stays in Poronkusema.” Näi-
hin sanoihin voisi kiteyttää Poronkuseman syvimmän olemuksen. 
Vuosien varrella olen nähnyt todella hämärää touhua kevättalvi-
sessa Rovaniemen kaupungissa. Joskus olen joutunut nipistämään 
itseäni varmistaakseni, että se mitä juuri tapahtuu silmieni edessä, 
on totisinta totta eikä unta (yksi sana: kynttilä). Tämä hämäräpe-
räisyys ja suorastaan surrealistinen ilmapiiri on Poronkusemassa 
kaikkein parasta! Tässä tapahtumassa et voi koskaan tietää, mitä 
löydät edestäsi. Se voi olla esimerkiksi Matti Nykänen, helikopteria 
heiluttava Dalai Lama, verenhimoinen teletappi taikka punaisissa 
pitsialusvaatteissa strippaava hemaiseva fuksityttö.

Poronkusemaa vietettäessä koko Suomen kreiseimmät ja ren-
noimmat opiskelijat kerääntyvät napapiirille. Ehkä juuri napapiirin 
kaukaisuus verrattuna muihin Suomen yliopistoihin saa ihmiset ir-
rottelemaan Poronkusemassa niin ennennäkemättömällä tavalla? 
Kun satapäin opiskelijoita eteläisemmästä Suomesta kerääntyy ek-
soottiseen ja salaperäiseen Lappiin viikonlopuksi, moni ottaa reis-
susta kaiken irti. Odotukset ovat korkealla. Olenpa jopa kuullut 
turkulaisen kauppakorkeajoukkueen huutavan perjantai-illan va-
raslähtöbileissä ”kun me täältä sunnuntaina lähdetään, niin kaikki 
Rovaniemen naiset on raskaana!”

Artisti, joka ei osallistu poronkusemaan, ei ole artisti ollenkaan. 
Kehotankin – ei, vaan MÄÄRÄÄN kaikki Artiklan jäsenet ja eten-
kin fuksit varaamaan kalenteristaan 28.2. - 2.3.2014 vapaaksi kai-
kista maallisista velvoitteista (erityisesti lähestyvät tentit on syytä 
unohtaa). Luvassa on taivaallisen infernaalista menoa.

Heidi Härkönen
Pääporo 2009

P.S.: Muistakaa, että pääporolla on rajaton valta!

Poronkuseman syvin olemus
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sen talouden hoitaminen. Aion tehdä 
läheistä tuttavuutta Rovaniemen posti-
konttoreihin, pankkeihin ja Artiklan toi-
mistoon, sekä saada vähintäänkin posti-
merkki- ja painomusteallergian.

Toivoisin, että hallituskautenamme 
mahdollisimman moni Artisti kokisi ai-
nejärjestömme, ja sen jäsenistölleen tar-
joamien palveluiden kehittämisen tär-
keäksi, ja otankin mielelläni vastaan 
kaikenlaisia avautumisia ja kehityside-
oita koskien Artiklaa! Uskon, että täs-
tä tulee mielenkiintoinen ja opettavai-
nen vuosi.
Motto: Jos jottain tehhään, ni tehhään pär-
rrskele kunnolla!

Tiedotusvastaava: Katri Piiparinen
Tunnetaan paremmin nimellä Kate. Syn-
tynyt Hesassa, kasvanut Kotkassa ja 
opiskellut Vaasassa. Opiskelun lomas-
sa olen viettänyt kaksi välivuotta rink-
ka selässä maailmalla. Hallintotieteiden 
maisteritutkinto on gradua vaille valmis, 
mutta koska opiskelijaelämä on ihmisen 
parasta aikaa, päädyin aloittamaan syk-
syllä opintoni oikeustieteilijänä täällä 

Rovaniemellä.
Järjestelmällisenä persoonana haluan 

koordinoida tiedottamista niin, että jä-
senet saavat ajankohtaista informaatio-
ta niin opiskeluasioista kuin vapaa-ajan 
tapahtumistakin. Tämä vaatii hyvää 
kommunikaatiota hallituksen ja toimi-
henkilöiden kesken. Puheliaalle luon-
teelleni onkin tyypillistä kysellä paljon: 
mitä, missä, milloin? Välitän myös gra-
duja julkaistavaksi Edilexiin, ja toivoisin, 
että hyvän arvosanan gradustaan saa-
neet tarjoaisivat yhä enemmän tutkiel-
miaan julkaistavaksi.
Motto: Älä odota myötätuulta, vaan opet-
tele purjehtimaan!

KOPO-Vastaava: 
Tuure Kolehmainen
Olen Tuure ja täytin juuri 25v, kotoisin 
Jyväskylästä. Opiskelin aiemmin Jyväs-
kylän yliopistossa kirjoittamista ja mu-
siikkia. Olenkin yhtä kurssia vaille hum.
kandidaatti.

Ennen kaikkea muuta, olen muusik-
ko ja kitaristi. Minut oppii tuntemaan 
paremmin kuuntelemalla musiikkiani. 

Menkää, kuunnelkaa, yllättykää ja ker-
tokaa minulle. Miksi kuitenkin opiskelen 
lakia? Koska jos kaikki Artiklan jäsenet 
käyvät kuuntelemassa biisit viisi kertaa 
Spotifyssa, voin käydä kerran opiskeli-
jahintaan Fellissä syömässä. It´s a long 
way to the top.

Tykkään myös edustaa Artiklaa fu-
tis- ja salibandykentillä, tai missä vain 
liikunnallisessa mielessä. Kilpailuhenkeä 
ei estä mikään.

Teen asiat rima korkealla. Silloin kun 
edustan tekemiselläni muita, pyrin nos-
tamaan rimaa entisestään. Kopon pesti 
sopii minulle loistavasti, koska opiskelua 
voi aina kehittää.

Ja näkemykseni tästä lukuvuodesta, 
fuksikapteeni Lari Ahosen sanoin, Fuckin 
lovin´Artikla!
www.tuurekolehmainen.com

Ulkoasiainvastaava: Taru Ahonen
Int.sek (lat. tarkoittaa ”Hallituksen sek-
sikkäintä”) 

Innokas yllytyshullu Heinäveden 
monarkiasta. Jotkut voisivat kuvailla 
puheliaaksi tai äänekkääksi. Tosin en 

Puheenjohtaja Tomi Tanskanen 
Varapuheenjohtaja 
Sauli Konttajärvi

Sihteeri Riina Mäkitalo 

Taloudenhoitaja:  
Johanna Teijonmaa

Puheenjohtaja: Tomi Tanskanen
Olen 24-vuotias 5. vuoden johtamisen ja 
1. vuoden oikeustieteen opiskelija Tam-
pereen seudulta, jolla ei mene sormi suu-
hun missään tilanteessa. Olen saanut 
luottamuksen toimia Artiklan puheen-
johtajana tänä vuonna. Tästä iso kiitos 
kuuluu kaikille teille!

Pitkän opiskelutaustani (liian pitkän) 
turvin, sekä erittäin vahvan hallitus- ja 
toimihenkilöporukkamme avulla pyrim-
me pitämään huolta teidän kaikkien, 
koko jäsenistömme tarpeista niin opis-
kelun, kuin vapaa-ajan saralla. Meillä on 
erittäin aktiivinen ja motivoitunut jäse-
nistö, joka takaa meille mahdollisuuden 
vuodesta toiseen jatkaa Artiklan mahta-
via perinteitä!
Motto: Asioilla on tapana järjestyä!

Varapuheenjohtaja: 
Sauli Konttajärvi 
Molen poka Pellosta. 24 -vuotias 5. vuo-
den pöytälaatikkokylteri Oulussa ja hy-
peraktiivinen 1. vuoden oikkari Rollossa. 
Penninvenyttäjä -luonteena koen suu-
rena kunniana olla Artiklan uusi kulta-

sormi ja budjettihälytin, siis ilonpilaaja. 
Päätavoitteenani on vahvistaa yhdis-

tyksen ja tukisäätiön taloutta. Kaikkea ei 
yhdistystoiminnassakaan saada talkoilla 
tai sponsoreilta, vaan kahisevaakin tar-
vitaan toiminnan pyörittämiseksi. Ak-
tiivinen jäsenistö on kuitenkin yhdistys-
toiminnan ehdoton kivijalka. Toivonkin 
artistien osallistuvan sankoin joukoin 
yhdistyksemme perinteisiin ja uusiin 
tapahtumiin! 
Motto: Ei ne suuret tulot, vaan ne halvat 
huvit! 

Sihteeri: Riina Mäkitalo
Olen 22-vuotias ikuinen baby face ja 
toisen vuoden oikkari. Suonissani vir-
taa lahtelainen veri ja olenkin erittäin 
ylpeä Suomen Chicagon kasvatti.

Koska ärsyttävimmät piirteeni ovat 
pikkutarkkuus ja kielioppinäsäviisaus, 
päätin valjastaa nämä piirteet kerrankin 
hyvään tarkoitukseen ja päädyin hake-
maan Artiklan sihteeriksi. Muuten ih-
miset kuvailevat minua yleensä hymyi-
leväksi ja puheliaaksi ja toivonkin, että 
hallitusvuoden voi porskuttaa läpi posi-

tiivisuudella.
Tavoitteenani tälle vuodelle on aak-

kosjärjestää kaikki Artiklan materiaali, 
jonka saan käsiini ja järkätä yhdessä vuo-
sijuhlamarsalkoiden kanssa hienoimmat 
juhlaseremoniat, jotka pohjoisella napa-
piirillä on nähty. Toivottavasti tapaam-
me niin toimistolla kuin Artiklan tapah-
tumissakin!

Taloudenhoitaja: 
Johanna Teijonmaa
20-vuotias, Savonlinnan ylpeys ja avo-
kätisesti luovutettu lahja pohjoiselle 
Suomelle. Olen erittäin innostuvaa, ja 
lähestulkoon kaikesta kohtuuttomasti 
kiinnostuvaa sorttia, ja löydänkin itse-
ni kovin usein jos jonkinnäköisten uu-
sien haasteiden edestä. Koen toisinaan 
velvollisuudekseni pelastaa maailman, 
ja suurin haaveeni on joskus tietää kai-
kesta kaikki.

Kuluva lukuvuosi on yliopistoura-
ni ensimmäinen, ja fuksivuoteni onkin 
lähtenyt käyntiin melkoisella tohinalla. 
Vuoden 2014 ajan sydämenasianani tu-
lee olemaan ainejärjestömme päivittäi-

Artiklan hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden määrä 
paisuu kuin pullataikina. Nyt yhdistystä pusketaan eteen-

päin yhteensä kahdeksantoista hengen johdolla.  
Tällä innosta puhkuvalla joukkiolla on myös paljon  

sanottavaa, joten var så god!

Artiklan hallitus
vuosimallia 2014
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vaa sekä valmennuskursseille että rak-
kaalle ainejärjestöllemme. 
Motto: Never give up, the beginning is 
always the hardest.
   
Valmennuskurssitiedottaja: 
Linda Härkönen
Olen hyväntahtoinen ihminen, joka osaa 
nauraa itselleen. Tykkään analysoida 
kaikkea mahdollisimman tarkasti mo-
nelta eri kantilta ja pystyn helposti ole-
maan samasta asiasta vähintään kolmea 
eri mieltä tunnin sisällä, ennen kuin pää-
dyn kantaan, jonka pidän omaan tapaani 
määrätietoisesti.  

Odotan innolla tulevaa vuotta ja var-
sinkin kevään 2014 valmennuskursseja. 
Olen saanut jo herättää sisäisen nörtti-
ni ja opetella käyttämään tietokoneel-
la muutakin kuin Facebookia. Suurien 
suunnitelmien keksiminenhän on aina 
hauskaa, mutta myös käytännön toteut-
tamisesta aion kantaa vastuun. 
Motto: Jos olet pieni puu tuulisen mäen rin-
teellä, niin ole se kaikkein paras pieni puu 
juuri sillä paikalla. 

Klubimestari: Emmi Hasu
Olen muiden kanssa helposti toimeen 
tuleva käytännön ihminen, jolla on paha 
taipumus komentelemiseen. Minusta on 
myös sanottu, että olen äänekäs ja ute-
lias kodin hengetär, mikä kai ainakin 
viimeisen osalta selittää sen, että ha-
keuduin juuri tähän tehtävään. Odotan 
innokkaasti, mitä vuosi tuo tullessaan, 
ja minusta on hienoa päästä toimimaan 
Artiklan klubbiksena!

Lupaan ja vannon pyrkiväni parhaani 
mukaan siihen, ettei ensi vuonna sitseil-
lä kukaan polta suutaan liian kuumaan 
ruokaan. Tavoitteenani on myös toimia 
toimitilavastaava Henrin oikeana käte-
nä, ja auttaa Toipparin kehittämisessä ja 
käytön monipuolistamisessa.
Motto: If you have nothing good to say, keep 
quiet. 

Yritysyhteistyövastaava: 
Verneri Salminen
Olen Raumalta kotoisin oleva 22-vuotias 
ensimmäisen vuoden oikkari. Ennen La-
pin yliopistoa opiskelin Turun avoimes-

sa yliopistossa ja hain sieltä valmiuksia 
tulevaan ja nyt alkaneeseen todelliseen 
opiskeluun. Harrastuksiini kuuluu urhei-
lu laidasta laitaan, kuitenkin päällimmäi-
senä vihreän veran valtias eli kuningas 
jalkapallo.

Toimenkuvanani Artiklassa on yri-
tysyhteistyövastaava eli kerään sponso-
reita parhaani mukaan ja toimin osalta-
ni sidoshenkilönä yritysten ja Artiklan 
välillä. Tavoitteenani onkin saada mah-
dollisimman monta paikallista yritystä 
ja miksei kauempaakin yhteistyökump-
paneita mukaan tukemaan Artiklan toi-
mintaa. Haastankin nyt Sinut ja muut 
artistit tähän rumbaan mukaan ja autta-
maan yhteisen hyvän eteen. Tule ja kerro 
minulle innostavat ideasi niin vuollaan 
niistä yhdessä kultaa artisteille!
Motto: Be proud of who you are. 

Kulttuurivastaava: Deniz Yildiz
Olen 22-vuotias reipas etelän syrjäkyläl-
tä Järvenpäästä Rovaniemelle eksynyt 
neito. Olen sosiaalinen ilopilleri ja tulen 
hyvin toimeen avoimuuteni ansiosta eri-

Valmennuskurssivastaava:
Laura Kaivosoja

Valmennuskurssitiedottaja:Linda Härkönen

Toimihenkilöt

Kulttuurivastaava:Deniz YildizKlubimestari: Emmi Hasu

Yritysyhteistyövastaava:
Verneri Salminen

tunnista itseäni edellisistä. Olen kyllä 
oikeesti sika innoissani intsekkeydestä 
ja KV-viikoista! Haluaisin jo ottaa hou-
sut pois ja alkaa laulaa! 

Tavoitteena on todistaa jokaisel-
le epäilijälle, että KV-viikoissa on poh-
jimmiltaan OIKEASTI kysymys poh-
joismaisten verkostojen ja ystävien 
luomisesta! Olen myös helvetinmoi-
sen haasteen edessä, kun pitää yrittää 
järjestää vielä parempi KV-viikko kuin 
edellinen viikko oli. Haluan, että kaik-
ki halukkaat pääsevät mukaan KV-toi-
mintaan. On tärkeää saada vanhempia ja 
KV-viikkoneitsyitä liikkeelle, jotta mie-
lestäni hienoin oikkariperinne säilyy! 
Motto: I don’t think one more drink will do 
any harm at this point.

Ohjelmavastaava: 
Jouni Kuokkanen
Pienenä äiti sanoi, että jos vääntelee naa-
maa liikaa, se voi jäädä siihen asentoon. 
Tarinassa lienee totuuden siemen, jon-
ka vuoksi saan kuulla lähes päivittäin 
näyttäväni krapulaiselta/ väsyneeltä 

hyvinkin nukutun yön jälkeen; voin lu-
vata, että intohimoni tointani kohtaan 
on syvässä.

Alkaneen vuoden tapahtumakalenteri 
tulee sisältämään vanhojen klassikoiden 
lisäksi myös paljon uutta. Yhdessä kult-
tuuri- ja liikuntavastaavan kanssa pyrin 
varmistamaan, että artistien kyseen-
alainen, mutta korkea laatutaso jatkuu 
ja vuodesta tulee ikimuistoinen.

Toimitilavastaava: 
Henri ”Fabio” Virtanen
Olen 22-vuotias ensimmäisen vuoden 
oikeustieteiden opiskelija Stadista, jolla 
on takanaan myös vuoden opinnot hal-
lintotieteiden puolelta.  Luonteeltani 
olen sosiaalinen, avoin ja vergiltä tuok-
suva hupsuttelija, joka ryhtyy organisaa-
tiomuutoksen läpikäyneen yhdistyksen 
uuden tehtävän hoitoon innolla.

Meillä on etuna järjestää monipuo-
lista toimintaa uudella Toipparillamme. 
On tärkeää, että voimme ylpeänä tarjota 
mahdollisuuden myös muille kuin Artik-
lan jäsenille hyödyntää tilaamme. Tästä 

johtuen pyrimmekin tulevaisuudessa pa-
nostamaan entistä enemmän vuokraus-
toimintaan. Lisäksi tavoitteenani on täl-
lä hallituskaudella vaikuttaa Toipparin 
sisustukseen viihtyvyytemme paranta-
miseksi entisestään.
 Motto: Enemmän kv-viikkoja kuin opin-
toviikkoja.  ;D

Artiklan Toimihenkilöt:
Valmennuskurssivastaava: 
Laura Kaivosoja
Olen 21-vuotias superenerginen ja -po-
sitiivinen oikkarifuksi Hämeenlinnasta, 
joka on palavasti ihastunut uusiin opis-
kelukavereihinsa sekä lajiin nimeltä golf.

Oikikseen pääseminen on tiedettä-
västi kovan työn ja tuskan alla. Tavoit-
teenani onkin luoda monipuoliset, te-
hokkaat ja asiantuntevat kurssit, jotka 
maksimoivat jokaisen kursseille osallis-
tuvan mahdollisuudet päästä meidän ar-
vostettujen jurristien joukkoon.  Muuta-
man kerran tiedekuntaan pyrkimisen ja 
kirjastossa vietettyjen keväiden jälkeen 
tiedän, että minulla on paljon annetta-

Tiedotusvastaava
Katri Piiparinen

Ulkoasiainvastaava: Taru Ahonen

Ohjelmavastaava: 
Jouni Kuokkanen

Toimitilavastaava: Henri ”Fabio” Virtanen

KOPO-Vastaava: 

Tuure Kolehmainen

Kuva: Eero Talvela
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laisten ihmisten kanssa. Positiivisesta ja 
huumorintajuisesta luonteestani huoli-
matta osaan suhtautua myös vakavasti 
asioihin.

Oman kulttuuritaustani innoittama-
na lähden järjestämään poikkitieteelli-
siä, raikkaita ja vaihtaripainotteisia ta-
pahtumia. Kevään ohjelmassa luvassa 
kaikkea teatterikäynnistä kokkailupäi-
vään. Tapahtumissa onkin tärkeintä, 
että kaikki lähtee ennakkoluulottomas-
ti mukaan ja astuu oman mukavuusalu-
eensa ulkopuolelle!
Motto: Sä voit olla maailman kaunein per-
sikka, mut aina löytyy joku, joka ei tykkää 
persikoista.

Liikuntavastaava:
Meri-Tuulia Taipale
Olen 20-vuotias ensimmäisen vuoden 
opiskelija Jyväskylästä. Olen aina har-
rastanut paljon urheilua muun muassa 
fudista, suunnistusta ja lumilautailua ja 
liikunta onkin minulle tärkeä osa arkea, 
elämäntapa. Toimi liikuntavastaavana 
kiinnosti minua valtavasti, koska ha-
luan luoda meille bileiden vastapainoksi 
useampia liikuntatapahtumia. Tavoittee-
nani on myös saada kaikki, sukupuoles-
ta ja erityisistä lajitaidosta riippumatta 

mukaan arkiliikuntaan, koska todella-
kin, määrä korvaa laadun. Eli nyt kaikki 
mukaan, että saadaan paremmat pelit ja 
tapahtumat pystyyn! Tehdään tästä yh-
dessä loistava vuosi!

Webmaster: Jemina Timonen
Mä oon nörtti Stadista. Oikeesti oon pe-
sunkestävä oikkari-sielu, joka vaan hai-
rahti hetkeks väärälle tielle.

Ennen oikista opiskelin siis tietojen-
käsittelytiedettä (nii, tiiän..), mut päätin 
et siitä ei tulevaisuutta mulle tule. Tässä 
kuitenki selitys siihen miks mut tähän 
tehtävään valittiin. Oikikseen hain vas-
ta nyt koska lukemiselle ei aikasemmin 
löytyny tilaa luistelutreenien lomasta.

Tän vuoden tavotteena olis saada sen 
meijän tiedotusvastaava Katen kaa tää 
päivitys homma pyörii tehokkaasti et 
saadaan tieto kaikille kaikesta mahdol-
lisimman nopeesti ja ajoissa. Tarkotuk-
sena olis saada kans tän vuoden aikana 
hienot uudet nettisivut ihanaiselle Ar-
tiklalle. Pidetään peukkuja et tää suun-
nitelma toteutuu!

Mukavaa ja ansiokasta alkanutta 
vuotta kaikille!

Webmaster nr. 2: Jaakko Rastas 
24-vuotias Internetin natiiviasukas, 
joka ensimmäisen kerran kirjautui tähän 
maailmaan Helsingistä. Teknikko, jonka 
vastuulla on yhdessä Webmaster nr. 1:n 
kanssa vastata verkkosivujen pyörimi-
sestä ja hallituksen päänsekoittamises-
ta hienoilla lyhenteillä, jotka saattavat 
joskus jopa liittyä teknologiaan. Se ka-
veri, jonka puheista ei kukaan ymmärrä 
mitään siis. 
Motto: Rule #34

Digestan päätoimittaja: 
Heikki Forss
29-vuotias taidekoulujen kasvatti Poh-
jois-Savon takametsistä (Vieremältä). 
Digestan päätoimittajana tehtäväni on 
hokea milloin on aineistopäivä, tarkkail-
la verenpainettani ja karjua naama pu-
naisena ”YOU’RE OUT OF THIS CASE!”, 
jos lauseiden välistä puuttuu pilkku.

Digestan tarkoitus on, että saisit per-
hosia vatsaasi, herneen nenääsi ja alasi-
men päähäsi yksissä kansissa!
Motto: Kynä on miekkaa mahtavampi, 
mutta otan silti mielelläni vastaan haas-
teita kaksintaisteluun, kuin myös oikeuteen 
tahi säkkijuoksuun. D

Liikuntavastaa
va:

Meri-Tuulia Taipale

Webmaster: Jemina Timonen

Webmaster nr. 2: Jaakko Rastas 

Digestan päätoimittaja: 
Heikki Forss

Lapin yliopiston ylioppi-
laskunta, tuttujen kesken 
LYY, juhlii tänä vuonna Ar-
tiklan tavoin 35-vuotista 
taivaltaan Lapin yliopiston 
opiskelijoiden rinnalla. La-
pin yliopistohan perustettiin 
1.3.1979 (nimellä Lapin Kor-
keakoulu), ja totta kai opiske-
lijoiden tueksi ja turvaksi piti 
saada oma ylioppilaskunta, 
jolle annettiin niinkin oma-
peräinen nimi kuin Lapin 
korkeakoulun ylioppilaskun-

ta (LaKY). Samana vuonna perustettiin myös Oikeustieteiden 
tiedekunta. Yliopistoksi korkeakoulu muuttui vuonna 1991.

Vuosi 2014 on siis meille kaikille Lapin yliopistossa opis-
keleville merkityksellinen. Ylioppilaskunnassa se tulee näky-
mään monenmoisena tapahtumana, etenkin syys-lokakuun 
vaihteessa vietettävänä vuosijuhlaviikkona, joka kruunataan 
ylioppilaskunnan vuosijuhlilla. Niissä kemuissa toivon myös 
oikkareiden sankoin joukoin näkyvän ja kuuluvan. Näistä tie-
dotetaan pitkin vuotta, joten kannattaa pysyä kuulolla! Jokai-
selle löytyy varmasti jotakin itselle osuvaa toimintaa.

Vuoden kantavana teemana tulee olemaan lappilainen opis-
kelija, joka merkitsee sitä, että kaikessa toiminnassa nostetaan 
esille lappilaisten opiskelijoiden monimuotoisuus, Lapin tar-

joama ainutlaatuinen opiskeluympäristö sekä ennen kaikkea 
lappilainen opiskelijakulttuuri. LYY:n hallitus onkin tiivistänyt 
vuoden teeman leikkisästi sanoihin ”lappilainen hulluus”. Kyl-
lähän sitä pitääkin vähän hullutella, jopa suorastaan hupsutel-
la, tässä pimeydessä ja näissä pakkasissa, joiden paukkuessa 
itsekin tätä kirjoittelen. En nyt toki sentään ulkona naputtele 
– sehän vasta hullua olisikin!

Artikla on irrottamaton osa tätä meidän lappilaista opiskeli-
jaelämäämme. Toivonkin sydämeni pohjasta, että Artistit ot-
tavat tämän teeman omakseen ja ovat myös tänä vuonna te-
kemässä Lapin yliopiston opiskelijaelämästä sitä, mikä tekee 
siitä niin kokemisen arvoista. Tarttukaa siis siihen sisäiseen 
lappilaiseen hulluuteenne, ja muistakaa olevanne lappilaisia 
opiskelijoita. Sillä ei ole väliä, onko jänkällä kasvanut vaiko 
junantuoma etelän vetelä – täällä sitä ollaan kaikki, minä lup-
sakka savolainenkin, samassa veneessä. Toivotan teille antoi-
saa, ikimuistoista ja aktiivista vuotta. Tapahtumissa nähdään!

Tervehdin teitä, 
arvoisat Artistit! 

LYY:n hallituksen 
puheenjohtajan tervehdys

Janne Hälinen

”Tarttukaa siis siihen 
sisäiseen lappilaiseen 
hulluuteenne, ja muistakaa 
olevanne lappilaisia 
opiskelijoita.”

Kirjoittaja on Artisti-merkkinsä kunnialla 
ansainnut LYY:n hallituksen puheenjohtaja.
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Opintomatkalla tulppaanien 
ja puukenkien maassa

Teksti: Jenni Luukkonen

olemassaolollaan konkretisoivat: ei ole 
olemassa sellaista tapahtumaa, jota näi-
den instituutioiden mahti ei tavoittaisi. 
Siihen tarvitaan tekoja, siihen tarvitaan 
rohkeutta. ”Strong people don’t put ot-
hers down -they lift them up”. 

Yhtenä iltana vierailimme myös Haa-
gissa työskentelevän suomalaisen laki-
miehen kotona, jossa meitä odottivat 
ystävällisen isäntäpariskunnan lisäksi 
hollantilaiset herkut. Erityisesti mieleen 
jäivät kinuskilla täytetyt vohvelikeksit ja 
makea sinappi herkullisen juuston kera, 
jotka veivät kielen mennessään. Viikon 
aikana herkuttelukiintiö tulikin hetkeksi 
täyteen, sillä sen verran ohittamattomia 

”Olen kuullut 
Amsterdamia 
kutsuttavan 
vapaamielisyyden 
pääkaupungiksi 
ja sitä se varmasti 
onkin.”

oukko iloisia ja tulevaa viikkoa 
jo kovasti odottaneita oikka-
reita tapasi toisensa marras-
kuisena maanantaina Hel-
sinki-Vantaalla rankkasateen 

saattelemana. Me lumipyryiseltä Rova-
niemeltä aamulla lentäneet viittasim-
me kintaalla kehnolle säälle ja pistimme 
suurta toivoa Hollannin sää-äidin suun-
taan. Olihan alkamassa jo edellisenä ke-
väänä varaamamme Elsa Rovaniemen 
opintomatka Haagiin ja Amsterdamiin, 
jonka onnistumiseksi ja mahdollistumi-
seksi oli hallitus uurastanut jo pitkään. 
Viikon aikana oli luvassa erilaisia oikeu-
dellisia instituutioita, joista oli eri yhte-
yksissä kyllä kuullut ja lukenut, mutta 
joihin konkreettisesti vierailemaan pää-
sy oli enemmän kuin mielenkiintoista ja 
silmiä avartavaa. Tämän matkan jälkeen 
vierailukohteet eivät ole enää jotainjos-
sain -instituutioita, vaan hyvin konk-
reettisia ja todellisia. 

Aamupäivän lentomme Amsterda-
miin harmiksemme peruttiin ja muuta-
man tovin odottelun ja erittäin tehok-
kaiden matkanjärjestäjiemme ansiosta 
saimme ison ryhmämme lopulta mah-
dutettua Oslon koneeseen. Välilaskun 
aikana syömämme hyvin hinnoiteltu-
jen patonkien saattelemana lensimme 
illalla lopulta itse kohteeseen Amsterda-
miin ja puolen tunnin junamatkan jäl-
keen pääsimme perille Haagin kaupun-
kiin. Ja mikäs meitä siellä odottikaan, 
aivan järjetön vesisade tuulenpuuskien 
saattelemana. Todettakoon tässä koh-
taa, että jos kyseisiin paikkoihin mielii 
matkalle mennä, on sateenvarjo ehdoton 
varustus laukkuun pakattavaksi. Koko 
kuluneen viikon aikana osaksemme saa-
ma vesisade täytti vähäksi aikaa jonkin 
sortin vesikiintiön, ja muutaman kerran 
olotilan oltua kuin uitetulla koiralla alkoi 
se Rollon (pikku) pakkanen ja lumisade 
kuulostamaan, hmm, jotenkin houkut-
televalta vaihtoehdolta. 

Haagissa ohjelmaa ja eri instituutioi-
den vierailukohteita oli meille järjestet-
ty tiistaista perjantaihin saakka. Viikon 
aikana ryhmämme tutustui niin kan-

sainväliseen rikostuomioistuimeen, Ju-
goslavia-tuomioistuimeen, Euroopan 
poliisivirastoon, Eurojustiin, Euroopan 
patenttivirastoon kuin Suomen suurlä-
hetystöönkin. Kaikissa vierailukohteissa 
saapumiseemme oli panostettu todella 
paljon ja olo oli enemmän kuin tervetul-
lut. Viikon aikana tietoa kertyi rutkasti 
ja oli erittäin palkitsevaa, kun saamaan-
sa tietoa pystyi linkittämään opiskelujen 
kautta hankittuun tietoon, jolloin teoria 
konkretisoitui käytännöksi. 

Yksi mieleenpainuvimmista hetkistä 
oli päästä seuraamaan, niin kansainvä-
lisessä rikostuomioistuimessa kuin Ju-
goslavia -tuomioistuimessakin, konk-
reettista oikeuskäsittelyä ison lasiseinän 
takaa kuulokkeiden kautta tulkattuna. 
Muutaman metrin päässä meistä istui 
hirmuteoista epäiltyjä henkilöitä, joista 
yleensä Suomessa luetaan vain lehdis-
tä. Puhuttelevia olivat myös tietoiskut 
ja kuvakollaasit tapahtumista ja niiden 
uhreista, jotka konkretisoivat menneitä 
tapahtumia enemmän kuin tuhat sanaa 
ja toivat ne katsojaa lähelle. Kaiken sen 
hädän ja epäoikeudenmukaisuuden kes-
keltä löytyi toisaalta myös hyvin paljon 
toivoa, jota tuomioistuimetkin omalla 

J

Yllä: Amsterdamin keskustaa. Oikealla: Haagissa argentiinalaisessa ravintolassa.
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ihanuuksia meille vastaan tuli. Illalliset 
vaihtelevissa ravintoloissa ja kahvihet-
ket herkkuineen toivat vaihtelua perus-
arkeen, ja taidettiinpa tovi kuolata myös 
erään valtavan kokoisen viini- ja juusto-
putiikin edessäkin. 

Perjantaina jo hieman reissussa vä-
synyt porukkamme matkusti takaisin 
Amsterdamiin, jossa jokainen vietti va-
paa-aikaa aina sunnuntaiseen lentoon 
saakka. Amsterdamista jäivät erityises-
ti mieleen tulppaanit, puukengät sekä 
valtavat määrät polkupyöräilijöitä, joita 
saikin väistellä oikein urakalla jos ei alle 
mielinyt jäädä. Tämä lienee paitsi eko-
loginen, myös kätevin tapa liikkua suur-
ten ihmismassojen kaupungissa jopa tal-
viaikaan. Kaupunkia halkovat kauniisti 
lukuisat kanavat, joissa kelluu kokoai-
kaisessa asuinkäytössä olevia pieniä 
asuntolaivoja. Olen kuullut Amsterda-
mia kutsuttavan vapaamielisyyden pää-
kaupungiksi ja sitä se varmasti onkin. 
Yhtenä iltana kävimme kiertämässä kuu-
luisan punaisten lyhtyjen alueen, jossa 
testosteronin valtaamat miehet kierteli-
vät kuin vuoden autonäyttelyssä konsa-
naan. Naisen näkökulmasta katsottuna 
tilanne näytti enemmänkin huvittaval-
ta ja tragikoomiselta. Juttelimme siinä 
keskenämme, että kuinkahan moni näis-
täkin nuorista naisista on enemmän tai 
vähemmän ihmiskaupan uhreja. Kahvi-
paikkaa etsiessä vastaan tuli niiden pe-
rinteisten lisäksi myös coffee shop -kan-
nabiskahviloita. Yksi iso haave oli päästä 
vierailemaan Anne Frankin taloon, sillä 
jokainen kyseisen neidon päiväkirjan lu-
kenut on varmasti mielessään kuvitellut 
tuon talon, sen salaisen siiven ja siinä 
vietetyn elämän. 

Kaiken kaikkiaan viikko Hollannis-
sa oli unohtumaton ja tapahtumarikas 
monella tapaa, ja se varmasti jää yhdeksi 
hienoimmista muistoista opiskeluajoilta. 
Viikon aikaiset tapahtumat ja kokemuk-
set laajensivat maailmankuvaa, mutta ne 
myös avarsivat katsetta tulevana juristi-
na. Tällaiset kokemukset ovat osaltaan 
sitä arvokasta henkistä pääomaa, josta 
ammentaa voimavaroja myös tulevaisuu-
den työtehtävissä.  D

Lyhyesti: tutkintorakenneuudis-
tus = hyvä asia.Tutkintorakenneuu-
distus tapahtuu syksyllä 2014. Vai-
kuttaako se ennen sitä aloittaneiden 
opiskelijoiden tutkintojen suorittami-
seen? Ei juuri. Mutta mahdollisuuksia 
se antaa. Ensi syksynä meillä on kaksi 
tutkintorakennetta päällekkäin.

Moni ajattelee, että jotain lähtee, 
jostain leikataan, jotain viedään ja 
sitten joku tippuu, vähintään taivas. 
No. Ei tipu.Voinkin siis ilmoittaa suu-
ren ilon: tutkintorakenneuudistus te-
kee asiat entistäkin paremmiksi. Sen 
pohjalta mitä tiedän, kerron mielellä-
ni miksi. 

Uudistus on tehty aidosti opiskelijoita varten. Meitä kuunnellaan 
hyvin. Tiedekunnassa halutaan, että opiskelumme olisi mutkatonta. 
Uudistus selkeyttää jakoa notaarivaiheen ja maisterivaiheen välillä. 
Rakenteista ja opintokokonaisuuksista tulee selkeämpiä, opetusmuo-
toja lisätään ja niistä tulee monipuolisempia. Kaikki muutokset on teh-
ty opiskelijoita kuunnellen ja meidän resurssejamme ajatellen. Myös 
asioiden opiskelujärjestykseen kiinnitetään aiempaa enemmän huo-
miota ja opettajatutoreiden roolia on tarkoitus korostaa. Opiskelijoi-
den työmäärä ei lisäänny.

Uudistuksen ydin on seuraava: selkeä rakenne, paljon joustavuutta. 
Tässä kirjoituksessa ei ole tarkoitus avata uudistuksen sisältöä päälin-
joja enempää. Tiedekunta tulee tiedottamaan asiasta ainakin tiedotus-
tilaisuuden muodossa, jossa olisi hyvä olla läsnä.

Uudistuksen teema on mielestäni liike. Vaikka päivittäin näemme 
kuvanveistäjä Ukri Merikannon veistokset paikalleen kivettyneinä yli-
opistomme pääoven edessä, tiedekuntamme ei jää paikoilleen. Se pysyy 
liikkeessä ja kehittyy. Opiskelijoiden tulee olla tässä mukana. Kehitys 
on vastakkaisten voimien jatkuvaa positiivista jännitettä. Dekaani Juha 
Karhun sanoin: ”ideana on luoda mahdollisimman laadukas kansain-
välinen juristitutkinto”. Tämä on siis tiedekunnan näkemys, jota tar-
jotaan opiskelijoille. Joten miksipäs ei?

Meitä kuunnellaan

KOPO - palsta
Tuure Kolehmainen, Artiklan KOPO-vastaava

Tervehdys rakkaat artis-
titoverit! Uusi vuosi on vie-
rähtänyt reippaasti käyntiin 
ja ELSA:n hallitus vaihtunut 
uuteen. Koko uuden hallituk-
sen puolesta vielä kiitokset 
edelliselle hallitukselle erin-
omaisesta kaudesta ja hyväs-
tä preppauksesta. Eiköhän 
näillä mennä!
 

Syksy hujahti ohi vauhdil-
la. Käteen jäi mahtavat kokemukset ainejärjestömme Artiklan 
järjestämistä tapahtumista, kuten KV -viikosta ja Pohjolan pi-
doista, siitä kiitokset Artiklan hallitukselle. Myös paljon uusia 
mahtavia tuttavuuksia on tullut tehtyä ja siinä samalla on saa-
nut kokea artistien reippaan yhteishengen! Tahdonkin kiittää 
kaikkia opiskelutovereita, jotka ovat jaksaneet tsempata läpi 
syksyn ja antaa oman panoksensa toisten eteen.
 
Elsalaiselle on maaliskuussa luvassa herkkua: nimittäin 
Rollon oma NCM! Tämä ELSA Finlandin kansallinen kokoon-
tuminen saattaa yhteen porukan kaikista neljästä paikallis-
ryhmästä. Luvassa on sitseilyä, saunaa ja workshoppeja. Ta-
pahtumassa pääsee tapaamaan oikkareita eri puolilta Suomea 
ja Eurooppaa. Unohtaa ei saa myöskään legendaarista ELSA vi-
sion contestia! Tämän kilpailun voiton ikuisen kunnian vei vii-
meksi uusi tulokas Joensuu. Huhujen mukaan Rovaniemi ylitti 
kaikki siveellisyyden rajat ja joutui poistumaan lavalta. Nyt on 
aika hyödyntää kotikenttäetu ja tuoda poika takaisin kotiin. 

Edellinen NCM järjestettiin Turussa. Päivällä tutustuttiin 
uusiin kavereihin ja puuhailtiin workshopeissa. Kaikki kui-
tenkin huipentui lauantai-illan kekkereihin. Huhut kertovat, 
että rakkaus oli ylittänyt sekä kansalliset että kansainväliset 
rajat. Kala oli bongattu saunomassa. Keittiössä oli nautittu 
virkistysjuomia ja kermavaahtoa paikoista jotka eivät saa oi-
keutustaan ainakaan käytännöllisyyden perusteella. Kaiken 
kaikkiaan tapahtuma ylitti kaikki odotukseni. Rollo ottaa seu-
raavaksi haasteen vastaan!
 
Hauskanpito ei siihen lopu. Luvassa keväällä on excuja, tee-
mabileitä ja mahdollisesti ensimmäiset ELSA:n tiedekuntien-
kin rajat ylittävät sitsit! ELSA Day järjestetään maaliskuun 
alussa juuri ennen NCM:ää. Kevään loppupuolella huhtikuussa 
on luvassa Legal Trivia. 
 
ELSA Rovaniemen tavoitteena vuodelle 2014 on edelleen 
pyrkiä tuomaan toimintaansa helpommin lähestyttäväksi. 
ELSA on hyvä linkki ulkomaille esimerkiksi STEP -harjoitte-
lun kautta. Lisäksi pyrimme lisäämään toimintaa yli tiedekun-
tien rajojen.  ELSA:n uusi hallitus 2014 kiittää luottamuksesta 
ja lupaa tehdä parhaansa jäsenistön puolesta. Toivon sinulle 
tsemppiä opintoihin ja menestyksekästä vuotta 2014!
  

Kaloja, kermavaahtoa 
ja excuja

ELSA:n terveiset
Elias Rauhala, ELSA:n puheenjohtaja

”Huhujen mukaan Rova-
niemi ylitti kaikki siveel-
lisyyden rajat ja joutui 
poistumaan lavalta.” 



26 DIGESTA 1 : 2014 DIGESTA 1 : 2014 27 

Lopulta mökki löytyi ja se olikin aika us-
komaton lukaali saunoineen ja kivilat-
tioineen. Illan teemana oli ”There’s no 
contest”, eli piti todistaa, miksi oma maa 
on paras pohjoismaa. Asuvalinnat vaih-
telivat uppsalalaisten Abbasta Pykälän 
Petteri Niemen todella vaatimattomaan 
ja kyseenalaiseen Pykälä-huppariin.

Torstai
Aamulla koitti hapokas paluu Bergeniin, 
josta jatkoimme suoraan yliopistolle pro-
fessori Tore Lunden luennolle kilpailuoi-
keudesta. Sama setti seurasi vierailulla 
asianajotoimisto Wikborg Reinille, jossa 
saimme viinin ja tapaksen kera nauttia 
40 slaidia kilpailuoikeutta. Tästä oli hyvä 
lähteä ravintolaan syömään ja juomaan 
13 euron tuoppeja, jonka jälkeen oli vii-
mein tullut aika siirtyä hupsuttelemaan 
Bergenin yöelämään. Baari nimeltään 
Sjøboden maailmanperintökohde Bryg-
genillä oli positiivinen yllätys opiskeli-
jaystävällisine hintoineen, sillä tuoppi 
paikallista Hansaa kustansi vain reilut 
viisi euroa. 

Perjantai
Univelka alkoi painaa väsyneitä juristi-
nalkuja jo sen verran, että saavuttuam-
me Norjan kilpailuvirastolle pitkitty-
neen torkutuksen jälkeen kaksi tuntia 
myöhässä, saimme iloksemme huomata 
monen muun päätyneen samaan ratkai-
suun. Viraston tarjoaman esitelmän si-
sältö jäi siis hieman hämärän peittoon, 
mutta käsitteli luultavasti viikon aihetta. 
Sitten koitti aika viikon odotetuimmalle 
ohjelmanumerolle, eli Surpriselle! Kon-
karivieraat tiesivätkin jo sen suuntautu-
van paikalliselle ylpeydelle, Hansa-pani-
molle. Oppaamme puhui ilahduttavan 
selvää norjaa, joten allekirjoittanutkin 
ymmärsi lähes kaiken oluen panemisesta 
ja hyvän oluen aineksista. Kaksi tuntia 
eri olutlaatujen ”maistelua” ja syömistä 
nostatti kv-porukan hyvään pössikseen 
jo kahden aikaan iltapäivästä. Matka jat-
kui tiedekunnan aulassa suoritetun ly-
hyen häröilyn jälkeen kaupunkia hallit-
sevalle, 400 metriä korkealle Fløyenille, 
jonka huipulle nousimme maisemahissil-

lä. Ylhäällä joimme aidot minttukaakaot 
ja ihastelimme lähes Atlantille ulottuvaa 
henkeäsalpaavaa näkymää. Lyhyen mel-
landödin jälkeen oli vuorossa kv-sitsit. 
Artikla på bordet Kossujoikuineen oli 
menestys juhlakansan noustessa tuo-
leille huojumaan joiun ajaksi - av med 
allt luonnollisesti! Jatkoilla yliopiston 
baarissa Fjøsetissä väki alkoi olla jo san-
gen tukevassa sivumyötäisessä, joten ilta 
loppui ikävän aikaisin portsarin karei-
luun.

Lauantai
Kiitin luojaa edellisen illan aikaisesta 
päättymisestä, sillä aamu valkeni tunk-
kaisessa bergeniläiskommuunissa aina 
vain raskaammin. Poikien etkot alkoi-
vat onneksi vasta klo 14 vuosijuhli-
en pitopaikassa Hotell Norgessa. Oh-
jelmassa oli saunomista ja beerpongia 
tyttöjen siemaillessa tyylikkäästi viiniä 
omilla etkoillaan. Oma valmistautumi-
seni ei mennyt ihan suunnitelmien mu-
kaan. Ensin tajusin kalvosinnappien jää-
neen Suomeen, mutta harmitus haihtui, 
kun avatessani pukupussia minulle val-
keni, että eihän mukana ole frakkipai-
taakaan, johon niitä käyttää! Paniikis-
sa ryntäsin viereiseen Dressmanniin ja 
kaappasin lähimpänä olevan valkoisen 
paidan mukaani. Itse vuosijuhlat olivat 
ensikertalaiselle upea kokemus pienoi-
sesta etikettivirheestä huolimatta, vaik-
ka suurin osa ohjelmasta meni puhujien 
paksun Bergeninmurteen takia hieman 
ohi. Viiniä tarjoiltiin maltilliset kaksi 
lasia, joka ei näyttänyt kuitenkaan juh-
lijoita haittaavan. Illan kohokohta oli 
Pykälisti-Codexari Jaakko Laitisen en-
simmäinen puhe Nordiska Sekretariate-
tin presidenttinä. Ilta jatkui sumuisissa 
merkeissä meille varatuissa hotellihuo-
neissa.

Sunnuntai
Viikon päättävä ohjelmanumero oli heti 
sunnuntaiaamupäivästä alkanut sillis. 
Pääsin itsekin pukeutumaan ensim-
mäistä kertaa uunituoreisiin haalarei-
hin. Meno ei ollut yhtään hyytymään 
päin, sillä siitä piti huolen ainejärjestö-

jen antamat lahjat Bergenin int. sekille 
Christinelle. Jallut ja brennivínit hupe-
nivat nopeasti, samoin kuin kotimatkal-
leen lähteneet vieraat. Itse pääsin vielä 
osalliseksi eftersillikselle viimeisenä ul-
komaalaisena kaupungissa ja tunnelma 
oli lähempänä perjantai-iltaa kuin sun-
nuntaita. Aamun aikainen neljän herätys 
takaraivossa nukkumaan käytiin kuiten-
kin aikaisin ennen haikeaa kotimatkaa 
kohti Rovaniemeä.

Viikko oli kaiken kaikkiaan upea ko-
kemus, vaikka yksin lähteminen aiheut-
ti alkuun pientä ahdistusta. Suosittelen 
kuitenkin kaikille lämpimästi etenkin 
Bergeniin lähtöä! Hintataso ei ollut al-
kuunkaan niin paha kuin peloteltiin ja 
esim. vesipullo maksoi Helsinki-Van-
taalla peräti 30 senttiä enemmän kuin 
Oslossa. Järjestelyt toimivat hyvin ja 
norjalaiset osaavat kyllä juoda, vaikka 
kv-viikkoperinne ei ymmärtääkseni ole 
ihan niin vahva kuin Suomessa ja Ruot-
sissa. Pieni varoituksen sana kuitenkin 
naispuolisille henkilöille ja miksei niil-
lekin, joille sidukka tai lonkero on mie-
luisinta: Norjassa siideri ja viina on niin 
kallista, että sitä ette tule järjestäjien 
puolesta saamaan! Koko viikko mentiin 
pelkällä Tuborgilla, jonka viileydestä ei 
oltu turhan kiinnostuneita. Suomalai-
sia on muista ainejärjestöistä varmasti 
mukana, joten suomeakin pääsee puhu-
maan, jos haluaa. Itselleni tämä ei taa-
tusti jäänyt viimeiseksi kv-viikoksi ul-
komailla!

Keskiviikko
Allekirjoittaneella ei ollut vielä viikkoa 
ennen tapahtumaa mitään aikomusta 
osallistua viikolle, mutta juuri joululo-
milta palattuani rakas int.sekkimme 
Taru tuli houkuttelemaan minua läh-
temään matkaan, sillä olin onnistunut 
missaamaan kaamosluentojen lipun-
myynnin. Lento Oslon kautta Bergeniin 

sujui todella leppoisasti muutaman tun-
nin yöunien jälkeen ja saavuin Lexin de-
legaation kanssa pelipaikoille jo aamu-
kymmeneltä. Vieraanvarainen isäntäni 
Simon oli heti vastassa Tuborg-pullo 
kourassa ja kyseinen tuote tulikin tu-
tuksi seuraavien päivien aikana. Lyhyen 
Welcome-tilaisuuden jälkeen jatkoimme 
Studenthusetilta oikeustieteelliselle tie-

dekunnalle, jossa saimme kevyen säm-
pylälounaan ohella nauttia ruokalan ik-
kunoista avautuvasta uskomattomasta 
maisemasta. Alkuesittelyjen jälkeen oli 
aika lähteä hytteturille Furedalen Alpin 
hiihtokeskukseen. Kahden tunnin mat-
ka julkisella linja-autolla taittui hitaasti 
serpentiiniteitä, ja perille päästyämme 
oli pikku hämminkiä mökin sijainnista. 

Jeg er født med en 
bayer i hånden
Juristforeningen i Bergen järjesti tuttuun tapaan vuoden ensimmäisen 
kv-viikon 22.1.-26.1.2014. Viikon aiheena oli Tukholman tapaan Competi-
tion Law. Ujon fuksipojan kv-viikkoneitsyys korkattiin siis ypöyksin toisel-
la puolen Skandinaviaa. Muista ainejärjestöistä viikolle osallistuivat Oslo, 
Orator, Tukholma, Uppsala, Lex, Codex ja Pykälä.

Teksti & kuva: Henry Alex Leikas

”Artikla på bordet 
Kossujoikuineen 
oli menestys 
juhlakansan nous-
tessa tuoleille 
huojumaan joiun 
ajaksi.”
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Nousussa
Judica
Joensuu sai viimein oman oikiksen ja uusi ainejärjestö Judica ry näki 
myös päivänvalon. Artiklan hallituskin rientää varmaan pian lusik-
kaostoksille, kunhan ensin tokenee Kaamosluennoista. Rovaniemen 
oikkareiden huulilla on jo nyt se kaikista olennaisin kysymys: koska 
Judica pitää KV -viikon?

Kosto
Hoitosyyte kuuluu vuoden ratkiriemukkaimpiin tapahtumiin ja Ar-
tiklan jäsenistö odottaakin jo innolla syksyistä vastavierailua Ouluun.

Haalareiden hinnat
Taisi jäädä fukseilta härdellin jälkeen ylimäärästä lompakon pohjalle 
kuljeksimaan. Lainatkaamme herra Ruotsalaista ja toteamme, että 
”rahaa on!”.

Artiklan sitsikulttuuri
Lauluvihkoja ihaillaan koko yliopistolla, kerrankin toimintamme saa 
positiivista palautetta myös muilta LYY:n ainejärjestöiltä! Eipä tar-
vitse porukkaa sitseille hirveästi houkutella; hoitosyytteestä nyt pu-
humattakaan. 

Koulutuksen mukainen työ
Onhan se aina mukavaa kun jotkut pääsevät Cassulle, eli töihin suu-
reen ja kansainväliseen asianajotoimistoon. Toiset taas saavat tyytyä 
pelkkään ”kassuun” kun varusmiespalvelun aamut kutsuvat.

Laskussa
Natsikopit
Yliopiston kirjaston hakaristin muotoiset lukuloosit herättivät jälleen 
median huomion. Pääsevätkö ei-arjalaiset vastaisuudessa lukusaliin? 
Onko natsien kulta haudattuna kirjaston alle? Onko Hitler piilossa 
kirjaston kellarissa? Seuraamme tilannetta.

Artiklan edariedustus
Edariedustuksen pudotus kuudesta neljään oli kova takaisku, mutta 
eihän siitä ole kuin neljä vuotta kun Digestassakin riemuittiin nel-
jästä edaripaikasta. Onko artisteilla asiat liian hyvin, jos dokaaminen 
kiinnostaa enemmän kuin äänestäminen? Punapippurin lattiatason 
kampanjointi puolestaan kantoi hedelmää.

Senioreiden sitsikäyttäytyminen
(nimiä mainitsematta)

Rollon Baarit
Onnela lopettaa, Tivoli jyrätään maan tasalle eikä Legendastakaan 
taida jäädä jäljelle kuin nimi. Ei ihme että fukseilla on varaa jopa 
maksaa haalareista!

Kuukauden sitaatti:
”Aamupäivästä lähdimme exculle johon-
kin Liettuan tatarien yhteisöön, jossa 
joku itse old man jorisi meille jotain tyh-
jänpäiväistä. Tämän enempää en excus-
ta kerro, sillä ne olivat tylsimmät kuusi 
tuntia elämästäni.”

-Vuoden 2007 ELSA Rovaniemen pu-
heenjohtaja Tomi Hampaala tässä kertoili 
Liettuan matkasta Digesta 2/2007:ssä.

”

Juha Karhu, dekaani

John Lithgow, näyttelijä

Kuin kaksi 
marjaa

Kunnon portteri lämmit-
tää mieltä enemmän kuin 
villapaita ja hyvä lager pelas-
taa tenttiä edeltävän illan. 
Oluista voi saada yllättävän 
paljon iloa, ja laajalta olut-
tyyppien kentältä löytyy jo-
kaiselle jotakin. Parhaimmil-
laan olutharrastus on toverin 
seurassa. Näissä artikkeleissa 
jätän kuitenkin oluen valmis-
tuksen, humalalajien luette-
loinnin sekä muun vastaavan 
perehdyttämisen sikseen ja 

keskityn olennaiseen, eli hyvien (tai joskus huonompienkin) 
oluiden maisteluun. Tällä kerralla otan esille vain kaksi olutta: 
Velkopopovický Kozel Darkin ja Innis Gunn Oak Aged Beerin. 
Valitsin nämä kaksi olutta tähän artikkeliin, koska ne sysäsivät 
minut olutharrastuksen pariin. Yllätyin Kozelista, sillä luulin 
kaikkien oluiden olevan Lapin Kullan ja Karjalan tapaisia - ja 
Innis & Gunn muutti käsitykseni oluiden mausta täysin omal-
la erilaisuudellaan. 

Kozel Dark, Tšekki, 3,8%, tumma lager
Kozelin tumma löytyy lähes jokaisesta marketista tölkkinä, Al-
kosta pullona ja baareissa sitä tapaa hanatuotteenakin. Olut on 
keskitäyteläinen sekä erittäin tasainen ja pehmeä maultaan. 
Miedosta humaloinnistaan (eli siis ainesosasta, jolla oluiden 
kitkeryys tehdään) johtuen Kozel Dark ei tarjoa minkäänlais-
ta yllätystä makunsa suhteen - toisaalta se ei sellaista tarvit-
sekaan. Hyvänä perusoluena se sopii loistavasti aloittelevalle 
oluisiin tutustujalle sekä myös kokeneemman olutharrasta-
jan valikoimaan. Hinta-laatusuhde on mielestäni kohdillaan. 
Jos hinta olisi hieman alhaisempi, niin sanoisin sitä jopa erin-
omaiseksi.

Kozel Dark on parhaimmillaan saunakaljana talvella sekä 

riista- tai possuruoan kyljessä. Se on myös henkilökohtainen 
suosikkini riistakäristyksen nesteeksi (tai minkä tahansa tum-
man lihan hauduttamiseen): pehmeän tasainen maltaisuus ja 
lähes olematon humalointi antavat hirvikäristykselle ryhtiä 
ja täyteläisyyttä, jota ei pelkällä vedellä saa aikaan. Yleises-
ti ottaen Kozel Dark on turvallinen valinta tilanteeseen kuin 
tilanteeseen. 

Innis Gunn Oak Aged Beer, Skotlanti, 6,6%, ale
Tätä skotlantilaista herkkua löytyy lähes jokaisesta Alkosta, 
myös pienemmistä. 0,33l pullo kantaa etiketissään nimeä Innis 
& Gunn, joka on huomattavasti helpompi kuin Alkon listoilla 
oleva nimi. Innis & Gunn on jo hieman erikoisempi tuttavuus 
verrattuna Kozeliin. Se on erittäin täyteläinen ale-tyypin olut, 
jossa maistuu toffee ja vanilja. Maku on syvä ja monitahoinen, 
joka on saatu aikaan kypsyttämällä olutta tammitynnyrissä. 
Tämä tammen aromi yhdistettynä oluen ronskin maltaiseen 
ja sopivan makeaan runkoon tuo minulle mieleen jopa hieman 
viskimäisen aromin. Hinta-laatu-suhde on erinomainen, jos on 
tottunut makustelemaan oluita - ja hieman huono, jos ei osaa 
nauttia Innis & Gunnin ronskista makumaailmasta.

Innis&Gunn on erittäin hyvä ale, muttei millään muotoa 
arkkityyppi alesta kuten Kozel on tummasta lagerista. Tätä 
olutta kannattaa maistella ajan kanssa ja nautiskella paljaal-
taan, mutta se sopii grillatun tai savustetun ruuan kanssa hy-
vin yhteen. Vaikka oluessa onkin rohkea makumaailma, on 
se silti yllättävän helppo lähestyttävä myös vähemmän oluita 
kokeilleelle, sillä kuten Kozelissa, myös Innis & Gunnissa on 
mieto humalointi.

Kylmä kuriin ja 
iloa arkeen

Maistelutoverit
Eemeli Haataja

”Yleisesti ottaen Kozel Dark 
on turvallinen valinta tilan-
teeseen kuin tilanteeseen.” 

Juttusarjassa tutustutaan eri oluisiin. Kirjoittaja pitää 
oluista, eikä ole sen kummemmin kursseja tai 

koulutusta saanut aiheesta.
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Viuhahduslautakunta
Perälappilaisen Peräjänkhän kunnan 
viuhahduslautakunta hyväksyi viime 
maanantaisessa kokouksessaan järjes-
tyssäännön, joka kieltää viuhahtelun 
hautausmaalla ja kunnantalon parkki-
paikalla. Paikallinen kylähullu Robert 
Käppäläinen teki päätöksestä viipymät-
tä oikaisuvaatimuksen lautakunnalle. 
Kuten Käppäläinen oikaisuvaatimuk-
sessaan toteaa, kunta ei voi nykylain-
säädännön mukaan hyväksyä järjestys-
sääntöjä ja muutoinkin kyseinen valta 
kuului ennen kuntalain 7 §:n kumoamis-
ta valtuustolle, ei lautakunnalle. Hau-
tausmaan järjestyssäännön puolestaan 
hyväksyy kirkkovaltuusto ja vahvistaa 
tuomiokapituli, ei kunta. Käppäläinen 
totesi valmistautuvansa jo viemään asian 
kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen, 
sillä viuhahduslautakunnan puheenjoh-
taja on Käppäläisen kertoman mukaan 
”täysi kyrpä”. Rovaniemen hallinto-oi-
keus kumonnee päätöksen kunhan saa 
ensin samaisen kunnan omistaman po-
ronsarviuutetehtaan johtokunnan teke-
mästä päätöksestä aikaisemmin tehdyn 
valituksen ratkaistua. Johtokunta oli va-
linnut tehtaan tuotantopäälliköksi joh-
tokunnan sihteerin valjakkokoiran.

Aisopos ja lakimiehet
Useimmat varmaan tuntevat Aisopo-
ksen tarinan ketusta ja kissasta. Kissa 
kertoo osaavansa pelastautua metsäs-
tyskoirilta ainoastaan kiipeämällä puu-
hun. Kettu lupaa opettaa kissalle muita-

kin temppuja, mutta joutuu itse koirien 
raatelemaksi kissan naureskellessa puun 
oksalla. Kommentaareissa tämän tari-
nan kerrotaan sopivan ”lakimiehiä ja 
muita samankaltaisia vastaan”. Miksi? 
Kumman tarinassa on nyt tarkoitus olla 
se ”lakimies”, ketun vai kissan? Viittaus 
lakimiesten epärehellisyyteen on toki il-
meinen, mutta eikö advokaatin osaamat-
tomuus koidu yleensä tämän asiakkaan 
vahingoksi?

Shakkihaaste
Pelaa shakkia Digestan toimitusta vas-
taan! Toimitus pelaa valkoisilla, lukijat 
mustilla. Lähetä siirtoehdotuksesi mitä 
tahansa lehdessä mainittua palautekana-
vaa pitkin. Lukijoiden siirroksi valitaan 
laillisten ja lukukelpoisten siirtoehdotus-
ten joukosta se, jota on ehdotettu eniten. 
Tasatilanteessa arpa ratkaisee. Selvyy-
den vuoksi lähetä ehdotuksesi muodos-
sa ”mistä - mihin” (esim. B8 - C6).

Kuukauden shakkitehtävä
Anselmi artisti pelaa shakkia Petro-
nella pykälistiä vastaan. Anselmi aloit-
taa heti rohkeasti vetämällä valkoisella 
hummallaan oikeata laitaa niin että lan-
ta pöllyää. Vastustaja puolestaan mää-
rää rynnäkön mustalla lihamuurillaan. 
Artistimme vimmainen karakulointi oi-
kealla sivustalla on melkein tuottaa lä-
pimurron, kun vasemmalta sektorilta 
alkaa kuulua kummia: omat soltut ke-
rääntyvät soppatykin ympärille samalla 
kun vihulaisen musta piispa jyrää päälle 
kuin mämmitynnyristä herännyt kirkko-
herra pääsiäismessuun. Silloin kun asiat 
eivät voisi olla enää huonommin, vastus-
taja iskee ikävästi riverillä ylämummoon 
ja pot oddsit pyörivät kuin hedelmäpelin 
kiekot. Anselmi on hyvin vaikean tilan-
teen edessä. On hänen siirtonsa ja hänen 
on pakko voittaa! Ainejärjestön kunnia 
on vaakalaudalla! Osaatko sinä auttaa 
artistimme voittoon?

Viimeistään vuosijuhlien aikaan alkaa olla kylmää ja pimeää, jolloin kukaan ei 
enää viitsi lähteä jatkoilla halkopinon taakse. Silloin sopiva kätkö löytyy keittiön 
komerosta, jonne perustetaan Sheriffin toimisto. Siellä voi keskustella metelil-
tä suojassa kaikesta taivaan ja maan välillä aina ainejärjestöpolitiikasta golfiin 
ja teoreettisesta filosofiasta jazzin viimeisimpiin virtauksiin. Jokainenhan toki 
tietää että henkilökunnalla on parhaat bileet. Gidiyap ja matkaan siis!
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J O S  S I N U S S A  O N  J O T A K I N  P O I K K E U K S E L L I S T A ,

S A A T A T  L U O D A  U R A N  P O I K K E U K S E L L I S E S S A  T O I M I S T O S S A .

VA R M A A N  J O  A RVA AT,  M I L L A I S I A  H E N K I LÖ I TÄ  H A E M M E .

R E K RY TO I M M E  V U O D E S SA  5 0  O P I N TOJ E N SA  E R I  VA I H E I S SA 

O L E VA A  O P I S K E L I JA A .  J O S  S I N U L L A  O N  Ä LYÄ ,  A LT T I U T TA  JA 

S O S I A A L I S I A  TA I TOJA ,  K L I K K A A  W W W. C AST R E N . F I .  J O K A I N E N 

H A K E M U S  K ÄS I T E L L Ä Ä N .  J O N OT U S  O N  M A K S U TO N .

 

TAHTO & TA JU


