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Pääkirjoitus

Päätoimittajan ultimatum
Arvoisat Lapin yliopiston oikeustieteen ylioppilaat, tiedekunnan henkilökunta,
Artikla ry:n yhteistyökumppanit ja muut satunnaiset hampit, jotka luette tätä!
Ultimatum tarkoittaa julistusta ja todennäköisesti melko juhlavaa sellaista.
Sana on ollut tapana yhdistää teksteihin, joilla on pyritty muuttamaan
maailmaa tai esittämään jokin historiaa mullistava innovaatio kaikelle
kansalle. Tämä pääkirjoitus tuskin paljoakaan muuttaa historian pyörän
suuntaa. Tulevaisuuden humanistihörhöt, historiantutkijat ja arkeologit,
näkevät tämän tekstin osana 2000luvun alun jälkipostmodernia
kvartaalikapitalismin riivaamaa suomalaista yhteiskuntaa, joka elää kuin
sodomalaiset ja gomorralaiset ennen ilmastonmuutoksen aiheuttamaa
vedenpaisumusta.

Te, jotka jatkoitte lukemista alun häränkakan jauhannan jälkeenkin, saatte
kuulla, mitä ihan oikeasti haluan sanoa. Digestan peräsimessä on vaihtunut
perämies. Uutena päätoimittajana haluan tervehtiä lukijoita ja kertoa, mitä
aion valtakaudellani tehdä tälle ainejärjestölehdellemme. Uhosin SAKKE 06
tapahtumassa viime marraskuussa pari viinilasia liikaa juotuani tekeväni
Digestasta vuoteen 2009 mennessä Suomen parhaan oikkarien
ainejärjestölehden. Tavoitteeseen pääseminen lienee vaikeaa ellei mahdotonta
johtuen pykälistien roimasta etumatkasta oman lehtensä kanssa.
Marraskuussa annettu lupaus kuitenkin linjaa tulevaisuutta: tarkoituksenani
on viedä Digestaa eteenpäin sekä ulkoasun että sisällön puolella. Tässä
ensimmäisessä numerossa ko. asia ei tosin näy millään tavalla; päinvastoin on
ehkä menty takapakkia! Tarkoitus on kuitenkin tulevissa numeroissa tarjota
entistä hauskempi, ajatuksia herättävämpi ja mielenkiintoisempi Digesta.
Lehtemme aina kultaiselle 1980luvulle johtavan historian aikana on käyty
kovaa kamppailua asiallisuuden ja alapäähuumorin välillä. Uutena
päätoimittajana olen juristin jämptiydellä linjannut asiapitoisen materiaalin ja
hömpän välisen suhteen lukuihin 40 % asiaa ja 60 % hömppää. Juridiikkaan
sopivasti tämäkin pääsääntö sisältää poikkeuksen: tässä lehdessä suhde 90/10
asiallisuuden hyväksi. Siksi Digesta 1/07 on tappavan tylsä ja olenkin valinnut
numeron teemaksi VIRALLINEN LEHTI. Virallista tässä lehdessä ovat
Artiklan uusien jannujen esittely ja kaikki hallituslaisten löpinät.

Jotta lehdessä olisi tulevaisuudessakin jakkupuvunkireää skeidaa, olen
päättänyt aloittaa “Asiallista asiaa”palstan, jossa tällä kertaa käsitellään
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eduskuntavaaleja, joiden pitäisi kiinnostaa jokaista tulevaa juristintaimea. Ei
ainakaan minusta ole ihan yhdentekevää, kuka säätää parlamentissamme
säädöksiä ja hyväksyy hallituksen esityksiä, joista me rassukat sitten
tiiraamme “lainsäätäjän tahtoa”. Viihteellisemmästä osuudesta vastaa
OIF:n täydentäväksi opintojaksoksi naamioitu internetin “vangitun
tietosanakirjan” Hikipedian esittely. Ihmisapinan huumorintaju voi olla
kieroutunut! Hupia voi toki repiä myös vaikkapa raportista
Kaamosluennoilta tai Artiklan talvea kuvaavasta kuvakollaasista.
Vuoden ensimmäinen lehti on pitkälti minun käsialaani, mutta toivon
että jatkossa jäsenistö aktivoituisi kirjoittamaan ajatelmiaan
julkaisuumme. Kaikki tekstit, sarjakuvat & muut piirrokset, valokuvat
Artiklan tapahtumista yms. ovat tervetulleita. Myös haamukirjoittaja
apua on tiedossa, jos pää on täynnä ajatuksia, mutta sanoja ei saa
iskettyä paperille. Digestalle etsitään myös taittajaa, joten jos omaat
kykyjä asian tiimoilta, ota yhteyttä! Tehtävästä maksetaan myös
korvaus, mikäli joku finanssin tentin suorittanut keksii keinon kiertää
verotusta. Tämän vuodatuksen myötä toivotan oikein hyvää
lopputalvea ja intoa opintoihin sekä tsemppiä siviilielämään! Ja don´t
forget the Poronkusema…

Antti Kurvinen, Digestan päätoimittaja vuosimallia 2007

ankurvin@ulapland.fi

gsm 040 766 3585
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Puheenjohtajan palsta

Hyvää alkanutta vuotta kaikille artisteille!
Uusi  vuosi  tarkoittaa myös  uutta  hallitusta  ja vetovastuun  siirtämistä  uusille
toimijoille. Haalaribileiden, työnhakukurssin ja kaamosluentojen jälkeen on hyvä
istahtaa alas ja miettiä tulevaa vuotta.

Viime syksyn alussa oli ilo huomata kuinka aktiivisia uudet opiskelijamme ovat.
Heitä kiinnosti  tulla Artiklan järjestämiin tapahtumiin ja  tutustua vanhempien
vuosikurssien  opiskelijoihin,  jotka  myös  kiitettävällä  innolla  opastivat
nuorempiaan artistielämän saloihin. Syksy vie aina veronsa, mutta toivon, että
intoa riittää kaikilla myös tuleviin tapahtumiin, myös kevätkokoukseen, jossa
päätetään meitä kaikkia artisteja koskevia asioita.

Keväällä  luvassa  ovat  tietenkin  perinteinen  Mr. Artikla,  jossa  jokaisella
tiedekuntamme miespuolisella jäsenellä on mahdollisuus voittaa tuo korkealle
arvostettu  titteli  itselleen.  Unohtamatta Poronkusemaa,  jonka  tämän  vuoden
teemana on “Historian hyvät, pahat ja rumat”. Jotta kaikille löytyisi jotain, myös
sitsaamaan  päästään,  ystävänpäivänä  oli  ensimmäinen  kerta  P.S.C.  Interin  ja
Cartelin kanssa. Tenttikaljoja järjestetään myös joka kuukausi. Urheilupainotteisia
tapahtumiakin mietitään.

Haluaisin tässä yhteydessä muistuttaa mahdollisuudesta käyttää Lakimiesliiton
ja Editan vapaapaikkoja eri koulutustilaisuuksiin. Koulutukset ovat rahanarvoisia
etuuksia jäsenistöllemme. Kaikkiin koulutuspaikkoihin emme aina ole saaneet
osallistujaa, mikä on valitettavaa. Koulutuksista tietoa löytää Artiklan kotisivuilta
tai kopolta.

Toippari  on  tärkeä  osa  toimintaa  ja  ilman  tätä  mahdollisuutta  monet
unohtumattomat (ja ehkä myös unohdetut) hetket olisivat jääneet kokematta,
siksipä toimitilan kehittäminen yhä  jäsenistöämme paremmin palvelevampaan
suuntaan on  tärkeätä. Toipparin nähdessä kaiken, myös käytön  jäljet alkavat
vähitellen näkyä. Siksi jokaisen Toipparia käyttävän on tunnettava vastuu tilan
kunnossapitämisestä ja uskonkin jokaisen meistä niin tekevän.

Valtakunnallisesti vuoden alussa Helsingin yliopistossa syntyi mielenkiintoinen
ja  monia  tunteita  herät tävä  koulutuspoliitt inen  päätös.  Helsingin
oikeustieteelliseen  tiedekuntaan  valitaan  lukuvuodelle  2007–2008  suoraan
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oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittamaan 10 Lapin tai Turun yliopistossa
oikeusnotaaritutkinnon  suorittanutta.  Miten  tämä  vaikuttaa Turun  ja  Lapin
tiedekuntiin? Päätös ei ole Lapin yliopistoa kannattava rahallisesti tai idealtaan.
Tiedekuntamme  käyttää  rahojaan  oikeusnotaaritutkinnon  suorittajan
koulutukseen, mutta menettää mahdollisuuden saada koulutukseen käyttämänsä
summan opiskelijan valmistumisen yhteydessä. Täytyy kuitenkin muistaa, että
hakumenettely on poikkeuksellinen. Vaikutuksia saamme seurata parin seuraavan
vuoden aikana.

Tästä  ja  monista  muista  asioista  voi  tulla  keskustelemaan  toimistolle  tai  eri
valiokuntien kokouksiin.

Haluan toivottaa kaikille aurinkoista kevättä ja nähdään Poronkusemassa!

Maarit
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Artiklan hallitus ja toimihenkilöt
2007

Valta on jälleen vaihtunut rakkaassa
ainejärjestössämme. Vuodelle 2007 on valittu
(toivottavasti!) etevä ja kykenevä tiimi. Ohessa
esittelyt uusista badawaneista.

 Olen Maarit Pennanen, 20vuotias toisen vuoden opiskelija. Oulusta olen
lähtöisin, mutta jo Rovaniemelle hyvin kotiutunut. Artiklassa toinen vuosi
pyörähtää käyntiin, hieman eri tehtävissä ensimmäiseen verrattuna.
Puheenjohtajan tehtävän koen haastavaksi ja varmasti vuodesta tulee
mielenkiintoinen.

Artiklan toiminnan perustana ovat aktiiviset artistit ja toivonkin näkeväni
mahdollisimman monen artistin Artiklan järjestämissä tapahtumissa. Palautetta
ja ideoita otan mielelläni vastaan asiasta kuin asiasta. Aurinkoista kevään
odotusta kaikille!
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Moikka!

Olen Hanna Matikainen, 22vuotias ja kotoisin Varkaudesta.
Oikeustieteellisessä opiskelen nyt toista vuotta. Toimin Artiklan
varapuheenjohtajana ja valmennuskurssipäällikkönä. Artiklan toiminta on jo
osaltaan tuttua minulle, sillä viime vuonna olin hallituksessa mukana
tiedotusvastaavan roolissa.

Odotan innolla tulevaa vuotta ja uusia haasteita. Toivon mukaan näen suuren
joukon Artisteja yhteisissä tapahtumissa! Mukavaa kevään odotusta Digestan
lukijoille!

Tervehdys teille Digestan kestotilaajat!:)

Olen Reetta Nurminen, 19v. Oikkari. Alunperin olen maailmalle lähtenyt
Torniosta, jossa olen koko ikäni asustellut. Opinnot aloitin syksyllä 2006
täällä Rollossa. Olen tämän kauden hallituksessa sihteerinä. Toimenkuvaan
kuuluu huolehtia Artiklan jäsenrekisteristä ja tottakai, kirjata kokouksessa
päätettävät asiat pöytäkirjoihin. Lisäksi hommaan kuuluu myös Toipparin
huolehtimista ja toimistotyöskentelyä kuten muillakin hallituslaisilla.

No sitten vähän faktoja minusta lyhyesti ja ytimekkäästi:
Tämänhetkisessä kotitaloudessa pyörii itseni lisäksi hellu ja koira.
Harrastuksiin kuuluu musiikki niin harjoittamisen (piano, kuoro yms.) kuin
kuuntelemisen merkeissä. Koirani kanssa käyn myös agilityssä. Lenkkeily ja
ulkoilu on myös jees.
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Näin se kevät sitten jatkuu taas opiskelujen ja välillä juhlienkin merkeissä!
Hupasaa kevättalven jatkoa kaikille ja lukuiloa :)

Heipä hei,

Olen Jouni Gauriloff ja ainejärjestömme uusi koulutuspoliittinen vastaava
(tutummin KOPO). Tuon oman lisäni rovaniemeläisyyttä Artiklaan l. olen
natiivi kahden muun tämän vuoden artiklatoimijan lisäksi (ks. toinen
kulttuuri ja liikuntavastaava) kotoisin Rovaniemeltä. Varhaisnuoruus taitaa
olla takanapäin, kun 23vuotta on tullut jo täyteen. Opiskeluja on nyt takana
puolitoista vuotta ja lisää on vielä tulossa. Ottakaa koppi allekirjoittaneesta
käytävällä/kirjastossa/luentosalissa/bileissä/missä vain, jos jokin opintoihin
liittyvä asiaa hankaa kengässä. Myös muista asioista voi tilittää tai avautua.
Edunvalvontaasioiden lisäksi on hyvä mainita rooli toisena
valmennuskurssipäällikkönä(vpj:n lisäksi), joka tulee viemään aikaani
keväällä, mutta valmennuskurssien rooli Artiklan talouden osalta on
merkittävä. Koulutuspoliittinen valiokunta, jonka puheenjohtajana KOPO
toimii, kokoontuu kevään ja syksyn aikana n. kerran kuukaudessa. Sinne voi
tulla kuuntelemaan ajankohtaista asiaa edunvalvonnasta ja myös tuomaan
esille asioita, jotka mietityttävät sinua. Ajankohdista ilmoitetaan Artiklan
maililistalla. Toimin myös tiedekuntamme suunnittelutoimikunnan
varajäsenenä (1.8.200631.7.2008). Suunnittelutoimikunta valmistelee
tiedekuntaneuvoston päätöksiä.
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Hei!

Olen Artiklan uusi INT SEK. Opiskelen toista vuotta ja kotoisin Länsi
Venäjän rajalta. Asun hulppeassa luksusasunnossani Rovaniemen Monacossa.
Opiskelun ohella käyn töissä, eikä ahkera työnteko ole estänyt minua
käymästä baarissa. Keskimäärin käyn 4 kertaa viikossa Onnelassa ja
sunnuntaisin Nitetrainissa (sama lähtä Niteen... ja Meerille terkkuja).
Harrastuksiini kuuluu BJJ ja MMA. Pidän myös eläimistä ja
mansikkakinuskivanukkaasta.
Hain INT SEKin toimeen, koska KVtouhu on niin helvetin hauskaa.
Mielestäni viime vuoden INTSEK oli huono ja juuri minulla on oikeanlaista
kokemusta toimen hoitamiseen. Pidän ryyppäämisestä ja porojen
jahtaamisesta alasti. Pöydän alle sammuminen vuosijuhlissa on kivaa,
varsinkin ennen pääruokaa. En ole kuitenkaan alkoholisti vaan artisti. Jos
olisin alkoholisti, niin kävisin kai jossain kokouksissa...  Tänä vuonna ajattelin
parantaa Artiklan toimintaa huomattavasti ja hätistää artisteja ulkomaalaisille
viikoille.

Intsekainejärjestövapaaehtoisilmaistyönkuvaani kuuluu olla yhteyshenkilönä
eri oikeustieteellisten ainejärjestöjen välillä Pohjoismaissa. Käytännössä tämä
tarkoittaa matkustamista. Artikla ry on muiden pohjoismaalaisten
ainejärjestöjen tavoin liittynyt Nordiska Sekretarietin jäseneksi. Tällä hetkellä
ainejärjestöjä NS:ssa on yhteensä 14. Jokaisen ainejärjestön on järjestettävä
KVviikko, joihin kutsutaan vieraita muista NS:n jäsenistä. Oman viikon
järjestämisestä Artikla saa vapaapaikan muiden järjestämille viikoille. Koen
itse kvviikkojen kiertämisen hyväksi tavaksi verkostoitua muiden
oikeustieteilijöiden kanssa. Suosittelenkin osallistumista muiden maiden

10



viikoille.

KVkalenteri 2007
Bergen (Norja) vko 5
Århus (Tanska) vko 6
Orator (Islanti) vko 7

Turku (Suomi) vko 11
Pykälä (Suomi) vko 15
Lund (Ruotsi) vko ?

Nordiska Sekretarietilla on nyt myös omat kotisivut, joita voi esitellä vaikka
äidille!
Kaikki pällistelemään osoitteeseeen:
http://nordiskvecka.net/

Jan Tuominen

Moi!

Olen Sohvi Saarela, 20vuotias ensimmäisen vuosikurssin opiskelija. Syntynyt
olen Tyrnävällä, kasvanut Oulussa ja nyt asun Rovaniemellä. Hallituskiireiltäni
harrastan pokeria sekä salilla käyn aina kun muistan

Artiklassa hoidan tiedotusvastaavan tehtäviä. Tehtäviini kuuluu mm. Artiklan
tapahtumista tiedottaminen, mainokset, matrikkelit, Artistin Aapinen,
yhteistyökumppanien tiedotusten  välittäminen, gradunvälitys sekä tietysti
kaikkia hallituslaisia koskevat toimistovuorot jne. jne.
Eli lyhyesti sanottuna, jos koette tiedotuksen jollakin tavalla puutteelliseksi
niin ilmoittakaa minulle asiasta.
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Artiklan tiedotusvastaavan tehtävien lisäksi toimin myös ELSA Rovaniemi
ry:n seminars & conferences vastaavana.

Jaksamista opiskeluihin!

sosaarel@ulaplan.fi (0503058031)

Moi!

Olen Annamari Männikkö ja aloitin opiskeluni viime syksynä. Olen 22
vuotias, alun perin kotoisin Keminmaasta ja Tornion kautta muuttanut
Rovaniemelle jo muutama vuosi sitten. Opiskelijaelämä on lähtenyt käyntiin
vauhdikkaasti ja Artiklan toiminnasta kiinnostuneena päädyin
kulttuurivastaavaksi järjestämään opiskelijakollegoilleni arjen oheen
rentouttavaa ajanvietettä. Opiskelun ohessa treenaan taekwondoa ja pyrin
urheilemaan aktiivisemminkin.
Kevään tapahtumia löytää kulttuurikalenterista, joten kaikki nyt innolla
mukaan osallistumaan! Jos mieleen tulee uusia, mahtavia ideoita tai
kysymyksiä, niin voi ottaa yhteyttä tai tarttua hihasta. Hauskaa opiskeluvuotta
kaikille!

Rai Rai!!

Nimeni on Jenni Hiltunen ja toimin Artiklan toisena kulttuurivastaavana
vuoden
2007. Ikää minulla on 22 vuotta ja olen ihan aito rovaniemeläinen.
Hauskanpidon
ohella pyrin hiukan opiskelemaan ja tekemään töitä tanssinopettajana.
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Kulttuurivastaavana minun tehtävänäni on järjestää teille olennaisena osana
opiskelijaelämään kuuluvaa biletystä ja muuta vapaaajan tappamiseen
soveltuvaa
tekemistä. Pyrin kehittämään ja lisäämään bileitä ja olen kaikille uusille
ideoille erittäin avoin, joten ei muuta kuin hihasta kiinni, jos on joitakin
ideoita mielessä!! Parhaiten tavoitat minut puhelimella 0405298639 tai
sähköpostilla jehiltun@ulapland.fi ja tietysti törmäät minuun kaikissa kevään
tulevissa kekkereissä!

Moi kaikille! Olen Artiklan uusi klubimestari. Olen toisen vuoden opiskelija,
25vuotias ja tulen Rolloon Vuokatista. Harrastan lautailulajeja, motocrossia
ja golfia. Klubimestariksi ajauduin, koska jostain kumman syystä sotkeudun
aina järjestötoimintaan mukaan missä ikinä olenkin. Klubimestarin osuus
hallituksessa on vastata Artiklan kiinteistöasioista, eli klubimestari on Artiklan
“talkkari” ja “jokapaikanhöylä”. Hallituskatu 26:ssa sijaitseva toippari on
keskeinen osa Artiklan toiminnassa. Toippari on Artiklan omistuksessa. Siellä
järjestetään yhdistyksen omia tapahtumia ja sitä vuokrataan ulkopuolisille.
Toipparin vuokraaminen ulkopuolisille on tärkeä rahanhankintakeino
Artiklalle, siksi jokaisen jäsenen kannattaa markkinoida toimitilan
vuokraamista. Jäsenten kannattaa käyttää hyväksi myös mahdollisuutta varata
toipparia ilmaiseksi omaan käyttöönsä saunailtaa tai illanviettoa varten.
Jäsenten kannattaa kuitenkin muistaa aina toipparilla ollessaan, että jokainen
käyttäjä voi käyttäytymisellään vaikuttaa yhteisen tilan siisteyteen ja
viihtyvyyteen.
Otan avoimesti vastaan toteuttamiskelpoisia kehitysideoita ja mielipiteitä
koskien toippariamme.

Janne Junttila
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Moi!

Olen Marjukka Parikainen ja hoitelen Artiklassa taloudenhoitajan pestiä. Olen
toisen vuoden opiskelija ja Artiklassa toimin ensimmäistä vuotta. Olen
kotoisin
Oulun ja Kokkolan välissä sijaitsevasta Ylivieskasta. Ikää on kertynyt 22
vuotta. Opiskelun lisäksi (tai joskus jopa sen sijaan) harrastan ratsastusta.

Morientes! Olen Anssi Suominen, 21vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija
kotoisin Espoosta, Helsingistä ja Vantaalta. Kauniainen on vielä kokematta,
mutta sekin korjaantuu asuessani siellä ensi kesän. Artiklassa olen kirjailija ja
posteljooni. Hommani on siis kirjanvälitys, joka sisältää myös
postiliikenteestä huolehtimisen.
Urheilu on intohimoni. Harrastan mm. tennistä, golfia, hiihtoa, lenkkeilyä ja
kuntosalia. Penkkiurheilussa olen vähintään yhtä aktiviinen. Keulassa
kuningasjalkapallo ja elämäntyönä Manchester Unitedin kannattaminen.
Muita harrastuksiani ovat pienimuotoisesti politiikka ja suurimuotoisesti
darrailu.
Tavoitteeni on hoitaa tehtäväni Artiklassa mahdollisimman hyvin ja
hommahan on mukavasti pyörähtänyt käyntiin. Yritän myös muutenkin olla
aktiivinen ja edesauttaa artistien tunnettavuutta mm. muissa
oikkariainejärjestöissä!

14



Ville Ruokamo
22v ja vm.1984

Oon ammattilukion käynyt yo. eli siis puoliamis. Sisään oikikseen pääsin
vuonna 2006 ja kolme yritystä se herralta vaati ennen ku tärppäs.  Hoitelen
tässä siis Artiklan liikuntavastaavan hommia. Tehtäväni on avata Artiklan
sählyvuoron ovia, mutta toistaiseksi en oo kertaakaan kerinny ovia aukomaan
:D Mutta tarkoituksena on myös koittaa järjestää jotain muuta kivaa liikuntaa
artiklalaisille. Toiveita voi aina heittää, kattelen sit, mitä niistä voi toteuttaa.
Itsehän en harrasta “oikeaa” urheilua vaan ajelen vaan snowcrossia eli
moottorikelkalla kilpaa crossia SM ja EMtasolla. Muutenkin liikun paljon:
lenkkeilen, käyn salilla yms.
Toimin myös tän vuoden Pääporona eli hommaa ois silläkin saralla..mut
eiköhän tästä hyvä tule.

Aurinkoista ja nopparikasta kevättä Digestan lukijoille!

Ville

15



Olen Ilkka Tuomainen, ekan vuoden oikkari sekä  Artiklan  uusi  webmaster.
Syyskokouksessa kun ei saatu valittua uutta nettivastaavaa, niin pienen
suostuttelun jälkeen päätin lähteä mukaan hallituskuvioihin.
Rovaniemelle muutto oli viime syksynä pieni kulttuurishokki, olinhan asunut
koko
19vuotisen elämäni Kehä ykkösen sisäpuolella Espoossa. Uusi ympäristö ja
uudet
ihmiset tarjoavat kuitenkin loistavan opiskeluympäristön ja Artiklakin järjesti
syksyn mittaan kiitettävästi kekkereitä, joten olen kovin tyytyväinen
valintaani.
Mahdollisia suurempia uudistuksia Artiklan sivuille on luvassa ehkä
myöhemmin
keväällä, mutta sitä ennenkin otan mielelläni vastaan parannusehdotuksia ja
muuta palautetta nettisivuja koskien! Toimikausi on näillä näkymin tosin vain
puolivuotinen, sillä heinäkuussa koittaa korkeintaan vuoden mittainen reissu
Santahaminaan. Armeijan jälkeen olisi taas tarkoitus tulla jatkamaan opintoja
tänne Rolloon!
Lopuksi hieman Tuomio & Konetta lainaten: “Pullo kiertää  voi herran
jumala
minkä makusta, on juominen taas jonkun verran humalahakusta...”
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Nimeni on Antti Kurvinen ja tehtävänäni on toimittaa tätä kädessäsi olevaa
julkaisua päätoimittajan ominaisuudessa kuluvana vuotena. Olen fuksi elikkä
nuorempi tieteenharjoittaja. Ikää on miehelle kertynyt aika lailla tasan 20 ja
puoli vuotta. Rovaniemelle olen lakia lukemaan saapunut EteläPohjanmaan
“syrämmestä” Ylihärmästä; tuolta puukkojunkkarien ja Extreme Duudsonien
kotiseudulta. Yleisen koheltamisen ja häröilyn lisäksi pyrin harrastamaan
liikuntaa, erilaista järjestötoimintaa – politiikkaakaan en ole pystynyt täysin
välttämään  ja kulttuuria (muutakin kuin ravintolakulttuuria). Urheilussa
lähinnä sydäntä on pohjalaiseen tapaan pesäpallo, jota olen pelannut ja
valmennellut vuosien mittaan. Kulttuuriharrastuksista lähimpänä on teatteri
sekä lavan että katsomon puolelta. Odotan Artiklan jäsenistöltä vahvaa
osanottoa entistä paremman Digestan kehittämisessä. Myös muista kuin
lehteen liittyvistä asioista saa tulla juttelemaan ja avautumaan. Vastaan
kaikkiin asiallisiin ja asiattomiin kysymyksiin aina yhtä
epäasiallisesti… Loistokasta lopputalven jatkoa ja uuden kevään alkua.
Pidetään yhteyttä!
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Uusi vuosi – vanhat kujeet!

Uusi  vuosi  on  saatu  terhakkaasti  käyntiin  myös  opiskelurintamalla.
Pääsääntöisesti vuosi näyttää lähteneen  liikkeelle perinteisin menoin. Vuoden
2007  merkittävistä  tapahtumista  Kaamosluennot  on  jo  saatu  onnellisesti
päätökseen. Tämän vuoden Kaamosluentojen pääteemana oli tie ja opettajina
tut tu  joukko  vierailijoita  ja  tiedekunnan  opet tajia.  Jostakin  syystä
Kaamosluennoille  ei  ole  koskaan  tarvinnut  houkutella  ketään,  vaan
vapaaehtoisuus on ollut silmiinpistävää myös opettajaosastossa.

Omien havaintojeni mukaan Kaamosluennot 2007 sujuivat niin järjestelyiltään
kuin sisällöltäänkin poikkeuksellisen hyvin. Kaamosväittelyt olivat antoisia ja
poikkeuksellisen  hyviä  myös  sisällöllisesti.  Usein  väittelyiden  pääpaino  on
kohdentunut retoriikkaan, mutta nyt joukkueilla oli vetää hihastaan myös aimo
annos substanssiosaamista. Hyvä niin!

Kaamosluentojen  vakiokalustoon  on  viime vuosina  kuulunut  kiinteästi  OTL
(väit.)  Mikko  Vuorenpää,  joka  kykenee  vahvasti  eläytyen  luennoimaan
prosessuaalisista kysymyksistä mihin tahansa yleisteemaan liittyen. Mikon luennot
tuskin  jättävät  ketään  kylmäksi.  Mikko  kuuluu  myös  niihin  opettajiin,  jotka
osaavat laittaa asiat tärkeysjärjestykseen. Tänäkin vuonna kalenteriin sovittiin
ensin Kaamosluennot ja sitten vasta Mikon oma väitöstilaisuus, joka pidettiin
3.2  Turussa.  Paikalla  olleena  voin  sanoa,  etten  ole  ikinä  nauranut
väitöstilaisuudessa niin makeasti ja paljon kuin tuolloin.

Opiskeluun  liittyvät  viihteelliset  tapahtumat  ovat  tietenkin  tärkeitä
opiskelumotivaation ylläpitämisen kannalta, mutta kaiken viihteellisyyden ohella
on muistettava,  että  opintojen pitää edetä. Viime kädessä  se,  että opiskelijat
valmistuvat kohtuullisessa ajassa, on sekä tiedekunnan että opiskelijan itsensä
etu.  Tiedekunta  tarvitsee  jo  rahoituksellisessa  mielessä  tietyn  määrän
valmistuneita  vuosittain,  enkä  oikein  usko  työnantajienkaan  suhtautuvan
suopeasti kansalaisiin, jotka ovat nyhränneet opiskelujensa kanssa useita vuosia
yli keskiarvon.

Suurin  valmistumisen  este  näyttäisi  nykypäivänä  olevan  opintosuunnittelun
ontuminen.  Jostakin  kumman  syystä  opiskelijat  eivät  enää  osaa  suunnitella
opintojaan pitkäjänteisesti. Ainakaan kaikki. Vanhoina hyvinä aikoina – ennen
weboodeja ja muita hömpötyksiä – tarvittiin opintosuunnitteluun vain kynä ja
ruutupaperia  sekä  puoli  tuntia  aikaa.  Opetustiedot  sai  ilmoitustaululta  ja
tenttipäivät opintooppaasta.  Opintosuunnittelu oli  myös sikäli  kollektiivista,
että parhaaseen lopputulokseen pääsi suorittamalla opintosuunnittelun Lovisan

18



kahvilassa. Vanhemmilta opiskelijoilta sai kahvin juonnin lomassa pettämättömät
vihjeet suoritusjärjestyksestä ja muista suunnittelun kannalta keskeisistä asioista.
Jos suunnitelman mukainen tentti sattui tulemaan hylsynä takaisin, se lisättiin
opintosuunnitelmaan seuraavalle vuodelle. Pomppaamisesta ei seurannut mitään
kohtuullista “potutusta” kummempaa.

Nyt  opiskelijoiden  käytössä  on  weboodit  ja  muut  härvelit,  jotka  on
keskushallinnon toimesta luotu “helpottamaan” opiskelijan elämää. Lisäksi on
Hopsit  ja  opettajatutorit,   suunnittelun  apuvälineitä  nekin.  Silti  kyky
opintosuunnitteluun on ehkäpä huonompi kuin koskaan ennen. En oikein tiedä,
mistä se johtuu. Voisiko olla niin, että mainitut tekniset ja muut vempaimet ovat
vieneet opintosuunnittelun sivuraiteille? Etsitään tuhottomasti tietoa ja pyritään
tekemään  hienoja  tavoitteita  sekä  analysoimaan  niiden  toteutumista.
Opintosuunnittelun  tavoite  on  hämärtynyt.  Kyse  on  kuitenkin  pohjimmiltaan
tenttijärjestyksen rakentamisesta tiedekunnan antamien puitteiden osoittamassa
kehyksessä. Siihen ei tarvita tietotekniikkaa eikä hienoja tavoitteita, vain pieni
hetki ajattelua. Kun hyvää tenttisuunnitelmaa höystää sopivasti valituilla luennoilla
ja ennen muuta kirjoihin perehtymisellä, ei valmistumisen tavoiteajan (5,5 vuotta)
saavuttaminen ole edes vaikeaa.

Opiskeluintoa!

Markus Aarto
Inspehtoori 2007
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20 kysymystä ELSA Rovaniemen presidentille

Lähestyimme European Law Students‘ Associationin
Rovaniemen osaston puheenjohtajaa Tomi Hampaalaa
kysymyssarjalla, joka paljastaa, mikä mies hän on ja mikä
ihme se ELSA oikein on.

 Here we go!

1) Kuka olet, mistä tulet ja miksi olet täällä?
Olen ensimmäisen vuoden oikkari, ja nimeltäni Tomi
Hampaala. Kotoisin olen rakkaasta pääkaupungistamme
Helsingistä. Rovaniemelle tulin opiskelemaan sen takia, että
Helsinki kaupunkina on jo niin nähty paikka (huom. en edes
pyrkinyt sinne) ja Turku ei muuten vaan innostanut.
Lainlukemisen valitsin lähinnä sen takia, että saisin joskus
“aikuisten ammatin”.

2) Mikä ihme se ELSA oikein on?
European Law Students’ Association. Elsa on koko Euroopan
laajuinen sitoutumaton ja voittoa tavoittelematon
oikeustieteen ylioppilaiden järjestö, johon kuuluu lähes 40
jäsenmaata ja jäseniä on noin 30 000. Pidemmät selitykset
löytyvät osoitteesta www.elsafinland.fi

3) Miksi yksittäisen oikeustieteen ylioppilaan kannattaa liittyä
ELSA:n jäseneksi?
ELSA tarjoaa jäsenilleen vapaaajan viettomahdollisuuksia
(lähinnä excut) sekä mahdollisuuden osallistua ulkomailla
työharjoitteluun STEP vaihdon kautta. Lisäksi aktiivinen
osallistuminen ELSAn toimintaan luo juuri sinulle kontakteja
muistakin Suomen tiedekunnista sekä ulkomailta, mitkä ovat
varmasti tarpeen työelämään siirryttäessä.

4) Mitä ELSA Rovaniemi aikoo tehdä kuluvan vuoden aikana?
ELSA Rovaniemi osallistuu jälleen Poronkusemaan
järjestämällä oman rastin. Lisäksi suunnitteilla on
bilateraalivaihto (kahden ELSAn paikallisryhmän välinen)
Venäjälle Bashkortostaniin. Työn alla on myös uuden sitsi
perinteen luominen Oulun lääkiksen killan kanssa (hoitosyyte
bileet), joka todennäköisesti toteutetaan ensimmäisen kerran
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syksyllä. Näiden ohella luvassa on myös jo perinteiksi
muodostuneet ELSAn excut keväällä ja syksyllä.

5) Jos olisit eläin, mikä eläin olisit?
Laiskiainen ilman muuta. Mikä olisi kivempaa kuin maata ja
löhötä päivät pitkät…

6) Onko mustilla miehillä oikeasti isompi?
Tuohon kysymykseen en kuolemaksenikaan keksi vastausta
ja uskokaa pois, että miehenä olen pohtinut sitä useampaan
kertaan. Jokainen jota aihe kiinnostaa enemmän voi
henkilökohtaisesti paneutua kyseiseen dilemmaan lähemmin.

7) Paras ja huonoin puoli Rovaniemessä?
Mitään yksittäistä parasta tai huonoa puolta en ole Rollosta
vielä keksinyt. Positiivisina asioina mainittakoon ainakin
lukuisat bileet, hyvät liikuntamahdollisuudet ja mahtavat
opiskelijatoverit, jotka ovat suunnistaneet tänne Pohjolaan
ympäri Suomea. Rovaniemen heikkouksina (ainakin
mielestäni) on kaupungin pienuus ja sen myötä pienet vapaa
ajanviettomahdollisuudet. Baareja täältä toki löytyy paljon
kaupungin kokoon nähden, mikä on pelkkää plussaa.

8) Minkä paikan esittelisit ulkomaiselle vieraalle
Rovaniemellä?
Joulupukkihöpinät on jo niin moneen kertaan nähty, joten
suuntaisin vieraani kanssa todennäköisesti johonkin
räkäiseen karaokebaariin. Siinähän saisi sitten ihmetellä
suomalaista hulluutta.

9) Harrastatko virpomisen lisäksi mitään muuta?
Aprillipilat on maailman parhaita. Ainoa päivä vuodesta kun
saa kusettaa muita sydämensä kyllyydestä, eikä tarvitse
miettiä seurauksia. Silloin voi aina vedota siihen, että kusetus
on muka sallittua.

10) Suurin unelmasi ja pahin pelkosi?
Tulla isona joksikin ja tulla isona joksikin

11) Kumpi laittaa tanssijalkasi paremmin vipattamaan: Lordi
vai Antti Tuisku?
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Tähän kysymykseen on pakko äänestää
tyhjää… (henkilökohtaisesti vihaan niitä molempia)

12) Suositko enemmän suomalaista vai eurooppalaista
juomakulttuuria? Vai onko
niissä mitään eroa?
Eurooppalaisittain taidetaan juoda kohtuudella ja
suomalaisittain paljon. Itse taidan olla siinä välimaastossa kun
tykkään juoda kohtuudella paljon.

13) Minne haluaisit matkustaa?
Bahamalle siemailemaan mansikkamargaritoja hulatyttöjen
kera

14) Oletko koskaan halunnut ryhtyä kukkakauppiaaksi?
Ei nyt ensimmäisenä ole käynyt mielessä. Jos tuntuu joskus
siltä että tenttiluvut eivät maistu niin voisin vakavasti jopa
harkita asiaa.

15) Blondi vai brunette?
Oma tyttöystäväni on blondi, joten jos vastaan brunette niin
saan kaulimesta. Blondi siis.

16) Uskotko Jumalaan?
Raamattu on mielestäni historian suurin satukirja. Enempää
tuskin tarvitsee selitellä.

17) Aiotko äänestää eduskuntavaaleissa?
Kai se on ääniuurnille vääntäydyttävä, ellei ole muuta
“tärkeämpää” tekemistä.

18) Mitä kieliä puhut?
Suomi, englanti ja ruotsi. Viikonloppuisin olen myös
erikoistunut norjan kieleen ja sen kimurantteihin
kielioppisääntöihin.

19) Älykkyysosamääräsi?
Eiköhän se aika keskitasoa ole. En välttämättä ole se terävin
kynä penaalissa, mutta en varmaan tylsinkään.

20) Miksi suomalaisen opiskelijan kannattaa kansainvälistyä?
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Koska kaikki ne perinteiset syyt on jo niin moneen kertaan
taottu takaraivoihimme, niin mainittakoon sitten vaikka että
ulkomailla on enemmän nähtävää, paremmat bileet,
lämpimämpää ja baarit ovat pidempään auki.
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KULTTUURIA, KULTTUURIA

Meillä  artiklalaisilla  on  onni,  että  olemme  Lapin  yliopiston  suurimman
ainejärjestön jäseniä. Tämän ansiosta meillä on resursseja järjestää isoja kekkereitä
ja  tietenkin  huomattavasti  useammin  kuin  muilla  yliopiston  ainejärjestöillä.
Kekkereihin riittää yleensä porukkaa ja olen kyllä oppinut viime syksyn aikana
sen, että artiklalaiset osaavat juhlia, jos opiskelulta siihen aikaa riittää!!

Olen huomannut kuluneen syksyn jälkeen myös sen, että kekkereihin
osallistuu aina sama porukka, mutta olisi hienoa, jos tapahtumiin tulisi myös
uusia ihmisiä! Kulttuuritapahtumissa oppii parhaiten tuntemaan
opiskelukaverit, jonka ansiosta opiskelu yliopistollakin on huomattavasti
mukavampaa. Syyksi ei kelpaa, että kukaan tuttu ei ole menossa
tapahtumaan, koska illan myötä artiklalaiset ovat erittäin avoimia ja helposti
tutustuttavia, joten voit solmia illan aikana useita uusia ihmissuhteita!!

Paljon mieltä askarruttaneena seikkana on ollut alkoholin käyttö
tapahtumissa, mikä tuli meillä esille myös Helsingissä ainjärjestöjen
yhteiselintapaamisessa. Muillakin kulttuuritapahtumat ovat perinteisesti aika
alkoholipainotteisia, mikä rajoittaa joidenkin osallistumista tapahtumiin. Tämä
on sinänsä sääli, koska koen, että opiskelijat jotka eivät osallistu vapaaajan
tapahtumiin, jäävät paitsi jostakin ainutlaatuisesta. Nimittäin minä olen
ainakin saanut Artiklan tapahtumista ainutlaatuisia kokemuksia, jotka tulen
muistamaan (osan hämärästi) lopun elämääni! Olen kuitenkin miettinyt
järjestäväni joitakin täysin (tai melkein täysin) alkoholittomia tapahtumia,
kuten liikuntataphtumia tai esimerkiksi teatterissa käymistä, jotta kaikki
pääsisivät mukaan menoon!

Kevään ja syksyn myötä järjestämme monia tapahtumarikkaita ja
railakkaita korkeakulttuurisia kokemuksia, joihin toivon suurta
osallistujamäärää! Seuraava suuri tapahtuma on tietysti Poronkusema, jossa
opiskelijat ympäri Suomea saapuvat tänne kilpailemaan Artiklan järjestämään
rastikilpailuun.  Muistakaas, että rankka työ vaatii rankat huvit, joten ei
muuta kuin kaikki joukolla kekkeröimään!!!

Kulttuurivastaava
Jenni Hiltunen
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KULTTUURIKALENTERI KEVÄT’07

Tammikuu 18.1 Haalaribileet
26.28.1 Kaamosluennot Levillä

Helmikuu 1.2 Tenttikaljat
9.10.2 Beach party

14.2 ainejärjestösitsit
20.2 LYY:n laskiaisrieha
22.2 Tenttikaljat

Maaliskuu 1.3 Tenttikaljat
9.10.3 Poronkusema

16.3 Tenttikaljat
24.3 Mr. Artikla

Huhtikuu 4.4 Trivial pursuit cup
12.4 Tenttikaljat
20.4 Fuksisitsit

Toukokuu 5.5 Grillibileet
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Koulutuspoliittista asiaa

Vakituinen palsta ainejärjestömme lehdessä on käytännöllinen väline tuoda
jäseniemme tietoisuuteen asiaa edunvalvonnasta. Paras tietolähde on
luonnollisestikin koulutuspoliittinen valiokunta, joka kokoon kerran
kuukaudessa kevät ja syyslukukaudella, mutta opiskelijoiden läsnäolo
paikkakunnalla ainakin vanhempien opiskelijoiden osalta on vähäistä. Tällöin
tietoa tarjoaa lehtemme, joka julkaistaan myös netissä. Mieltä askarruttavista
asioista voi kertoa joko henkilökohtaisesti yliopistolla tai lähettämällä mailia
kopo@artikla.com. Katsotaan sitten yhdessä, mitä asialle voidaan tehdä.
Tenttien korjaamisen osalta on ollut pientä puutteellisuutta. Opintosuorituksia
ja opiskelijan oikeusturvaa koskevan johtosäännön 6 luvun mukaan tulokset
on annettava viimeistään kolmen viikon kuluessa kuulustelusta. Jos pätevä
syy estää tämän, on tästä ja uudesta ajankohdasta ilmoitettava ennen
määräajan päättymistä. Em. menettely on hyvin kohtuullinen ja opiskelijoiden
sujuvan opintojen edistymisen kannalta välttämätön. Tieto yleensä lisää
tuskaa mutta epävarmuus siitä, koska tulokset julkaistaan, katoaa, jos uusi
ajankohta ilmoitetaan. Ei ole syytä antaa eikä kukaan ole pyytänytkään
erivapauksia tästä em. menettelystä, joka olisi selvästi opiskelijoiden
yhdenvertaisuuden näkökulmasta huono. On kuitenkin syytä huomauttaa, että
kesätenttien osalta menettelyä ei sovelleta (johtosäännön 6 luku). Johtosääntö
löytyy helpointen käyttämällä hakua osoitteessa ulapland.fi tai opinto
oppaasta.
Opiskelijoiden korviin on varmasti kantautunut Helsingin
tiedekuntaneuvoston (10.10.2006) päätös siitä, että oikeusnotaarin tutkinnon
Lapin ja Turun OTK:ssa suorittaneilla on mahdollisuus siirtyä suorittamaan
oikeustieteen maisterin tutkintoa Helsinkiin. Tämä valintamenettely on
erillinen normaalista pääsykoemenettelystä eikä henkilön tarvitse osallistua
valintakokeeseen. Vuosittain on mahdollista ottaa enintään kymmenen
henkilöä tässä kiintiössä. Tällä voi olla suurtakin merkitystä tiedekuntien
taloudelle, koska se on 10 % verrattuna sisäänottomääriin Lapin tai Turun
OTK:hon, ja kun valmistuneista tiedekunta saa rahaa, on tämä suorassa
vaikutuksessa siihen, montako tutkintoa meillä suoritetaan. Ei tutkintoja, ei
rahaa. Toisaalta ilman, että loihdimme yksipuolista kuvaa tilanteesta on
huomioitavaa, että siirtyminen on poikkeus. Tämä voidaan lukea ainakin
opiskelijavalinnan määräyksistä. Siirtyminen edellyttää painavia
a)terveydellisiä, b)sosiaalisia tai c)muita opintojen suorittamiseen liittyviä
perusteita. Edellytetään myös, että olosuhteet ovat opintojen aloittamisen
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jälkeen muuttuneet siten, että ne oleellisesti heikentävät opintojen normaalia
etenemistä. Järjestelmä voidaan siis nähdä myös siirtymisenä
tiedekuntaneuvoston yksittäisistä päätöksistä erilliseen toimikuntaan, jota
kuultuaan dekaani tekee päätöksen. Menettelyn vaikutuksia on tässä
vaiheessa mahdoton arvioida, mutta olemme piakkoin viisaampia siitä, mitä
tapahtuu. Ensimmäinen valintamenettely on jo tänä keväänä.

Jouni Gauriloff, Artiklan koulutus ja sosiaalipoliittinen vastaava

Porot kusevat taas

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry järjestää jälleen tänäkin vuonna
PohjoisSuomen suurimman opiskelijatapahtuman Poronkusema 2007:n.
Tapahtuma on kerännyt vuosittain satoja ammattikorkeakoulu ja yliopisto
opiskelijoita ympäri Suomea temmeltämään talviseksi viikonlopuksi
Rovaniemen arktiseen kaupunkimiljööseen.

Perinteisesti Poronkuseman ovat järjestäneet ensimmäisen vuoden
oikeustieteen opiskelijat eli oikkarifuksit, eikä linjasta ole poikettu tälläkään
kertaa. Poronkuseman toimikunta on koko alkuvuoden ajan ahkeroinut
tapahtuman ympärillä. Pelkästään sponsorien hankkimiseksi ja
majoituskoulun järjestämiseksi on tehty uskomattomasti töitä mutta työ on
tuottanut tulostakin: tänä vuonna käytössä on huomattavan suuri budjetti
järjestelykuluihin.

Omanlaisen haasteensa luo opiskelijoiden houkutteleminen EteläSuomesta
Rovaniemelle. Kuten aiempinakin vuosina, mainostamiseen on käytetty
sähköpostia, nettisivuja sekä opiskelijajärjestöille lähetettyjä mainosjulisteita.
Ennakkoilmoittautumisten perusteella tavoitteessa näytettäneen onnistuvan ja
Poronkusemaan on tulossa opiskelijoita Helsinkiä myöten.

Keskustan kadut täyttyvät iloisista ja reippaista haalaripukuisista
opiskelijoista perjantaina 9.3. iltapäivästä kun Poronkuseman osallistujat
lämmittelevät Hovioikeuden puistikossa varsinaista kisapäivää varten.
Lauantaina 10.3. käydään varsinainen rastikilpailu, jonka aikana opiskelijoista
kootut kilpailuryhmät kiertävät eri puolilla Rovaniemeä sijaitsevia
tehtävärasteja. Molempina iltoina kilpailijat kerääntyvät viettämään iltaa
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Cafe Tivoliin. Sunnuntaina kilpailijoille tarjotaan runsas sillis olon
parantamiseksi ennen kotimatkalle lähtöä.

Pääporo 2007 ja Poronkusema 2007toimikunta

28



Oikeusinformatiikan täydentävä opintokokonaisuus:
Oikeuslähteet internetissä. Esittelyssä Hikipedia
(älyvapaa luulosanakirja).

Korhosen Raunon ja Kiurun Jarmon ollessa estyneenä Digestan uusi
päätoimittaja on joutunut vetämään uutta OIF:n täydentävää opintosarjaa,
jossa poikkitieteellisessä hengessä pureudutaan internetistä löytyvän juridisen
ja vähän muunkin tiedon luotettavuuteen ja käytettävyyteen oikeustieteen
opiskelussa ja elämässä. Ensimmäisessä osiossamme esittelemme vähän aikaa
sitten nettiin ilmestyneen vallankumouksellisen uuden tietosanakirjan
Hikipedian. Tämä oman esittelynsä mukaan vangittu tietosanakirja kepittää
Edilexin ja EU:n komission saittien kaltaiset kökköpaikat kympillä. Haimme
oikeudellista informaatiota seuraavista aiheista:

 Rovaniemi
 Laki
 Joulupukki
 Rooman valtakunta
 Silvio Berlusconi

Hikipedian vastaukset ohessa. Kurssilleni osallistuvat voivat anoa noppiaan
tiedekuntaneuvostolta. Esitäytettyjä korvaavuuslomakkeita on jaossa
viihderavintola Pink Ladyssa Rollon keskustassa.

ROVANIEMI:

Rovaniemi on suuri, mutta kituva jättömaaalue kaukana sivistyksen
äärilaidalla. Paikallisissa murteissa “rova” tarkoittaa jätekasaa, ryhmää
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pilaantuneita elimiä, tai jopa epämuodostunutta fallosta. Rovaniemen nimi oli
alun perin PorovaNiemi, mutta sittemmin paikalliset helpottivat
kirjoitusasua, johtuen sisäsiittoisuuden mukanaan tuomasta vajaaälyisyydestä
ja ylenpalttisesta anjoviksen nauttimisesta. Rovaniemi on myös kaupunki,
jonka usein aivan suotta luullaan sijaitsevan Suomen pohjoisosassa.
Rovaniemellä asuvat kutsuvat itseään rovasteiksi.

 Muinaishistoria

Alkujaan Rovaniemi sijaitsi kyllä SuurSuomen valtakunnassa, mutta Toisen
maailmansodan loppupuolen tapahtumat muuttivat alueen lopullisesti. Yli
innokkaat juutalaiset olivat ajaneet aseveljemme kauas Saksinmaan schnitzel
pöytien ääreltä ja suomalaiset olivat päättäneet auttaa heitä tarjoamalla
turvapaikkaa. Suuressa ystävällisyydessään suomalaiset järjestivät
aseveljilleen myös virkistävän huvittelukierroksen Rovaniemellä. Karussa
pohjolassa aseveljillemme näytettiin primitiivistä toimintaa panssaroitujen
autojen ikkunoista ja he olivat suuresti huvittuneita näkemistään porojen ja
alkuihmisten risteytyksistä. Kiitokseksi saamastaan huomiosta, aseveljemme
järjestivät matkan päätteeksi Rovaniemellä hienostuneet grillijuhlat.
Grillijuhlien ollessa vasta alussa häiriintyneeseen tilaan joutuneet
rovaniemeläiset juoksivat heinäkenkineen liian lähelle grilliä, jolloin heinät
syttyivät tuleen ja hetkessä koko tienoo paloi poroksi. Ulkopaikkakuntalaisille
rovaniemeläiset jaksavat aina ja kyllästymiseen asti muistuttaa, että vika ei
ollut heidän, sillä he eivät olleet ennen osallistuneet grillijuhliin, saati sitten
nähneet makkaraa.

Noin tunnin päästä kaupungin palamisesta rovaniemeläiset tekivät
periaatepäätöksen, jolla kaikki grilleihin tai juhlintaan liittyvä kiellettiin
ankarasti koko Rovaniemen alueella. Rangaistukseksi moisesta säädettiin, että
asianomainen voi menettää poronsa (nykyään: moottorikelkkansa) hallinan
kiperässä tilanteessa. Rovaniemeläiset eivät vielä nykyäänkään pysty
myöntämään lapsellista panikointiaan tuossa kohtalokkaassa grillijuhlassa.
Egonsa pönkittämiseksi rovaniemeläiset pystyttivät rajaalueille
tarkistuspisteitä, joissa turisteilta takavarikoitiin kaikki tulentekoon tai
grillaukseen tarvittavat välineet. Tämä käytäntö on voimassa edelleen ja raja
alue tunnetaan nimellä Makkarapiiri.

Juutalaiset joutuivat Rovaniemen polttamisesta kyllä sittemmin
edesvastuuseen, mutta pian tämä mitätön kulotustapahtuma nähtiin Suur
Suomessa vain erityisen myönteisenä kehityskäänteenä. Suomalaiset olivat jo
muutoinkin kyllästyneet rovaniemeläisten jatkuvaan pillun ruinaamiseen ja
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päättivät demilitarisoida ja myydä koko haisevan eläintarhan
ahvenanmaalaisille. Juhlallisen sopimuksen mukaan ahvenanmaalaiset
lupasivat pysyä saarellaan ja rovaniemeläiset lupasivat olla heterompia.
Sopimus piti aluksi noin vuoden, mutta sitten rovaniemeläisten ja
ahvenanmaalaisten imbesillit jälkeläiset rakensivat kaupungin uudelleen
Ruotsin pohjoisosaan ja se on sen jälkeen ollut maailman rumin kaupunki.
Kaupungin asemakaavan Käyrälerssin diilasi sutenööri Jari Pervo.

Heteroina rovaniemeläiset eivät jälleenrakennuksen jälkeen kuitenkaan
pysyneet ja ahvenanmaalaisetkin ovat olleet asiasta varsin vähäsanaisia.
Suomi sai kaupassa itselleen yksinoikeuden myydä vanhoja moottorikelkkoja
ahvenanmaalaisille, jotka puolestaan trokaavat niitä ilman istuinta
Rovaniemelle. Järjestelmä on edelleen toimiva, koska ahvenanmaalaisten
mielestä pehmeät istuimet auttavat heitä parantamaan alati kipeitä
perävärkkejään, eikä rovaniemeläisilläkään ole usein, sattuneista syistä,
mahdollista ajaa moottorikelkoillaan istumaasennossa. Entisen Rovaniemen
paikalle on Suomessa kaivettu suuri tekojärvi, ettei moiset hulluudet pääsisi
enää koskaan toistumaan. KeskiEuroopasta tällä paikalla käy vielä
nykyäänkin ihmisiä naureskelemassa tapahtuneelle.

Tiesitkö tämän?

Rovaniemellä sijaitsee maailman ainoa McDonald’s, josta saa
selkäsaunan lisäksi anjoviksen makuisia leipiä velaksi.

Joulutiukumusiikki voi sulattaa pääsi umpipakasteesta neljässä ja
puolessa sekunnissa.

ItäBerliinin on aina ollut Rovaniemen ystävyyskaupunki.

Rovaniemellä tavattava hihhulismi tarttuu erittäin helposti.

Edes Ruotsalaiset itse eivät huomaisi, vaikka Rovaniemeä ei olisikaan.

Rovaniemestä ei ole missään kirjoitettu näin kattavasti.

LAKI:

Laki on paska juttu jota pitää totella tai muuten tulee turpiin.
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Lait ovat myös tuntureiden ylin osa. Lait keksittiin alunperin tulivuorten
takia. Pompejissa asunut insinööri ja filosofi kyllästyi ainaiseen kaupungin
uudelleenrakennukseen jokaisen tulivuorenpurkauksen jälkeen, ja keksi
“tulpan” tulivuoren päälle. Valitettavasti hän ei tullut ajatelleeksi, että laen
takia paine tulivuoren sisällä kasvoi liikaa, johtaen purkaukseen joka tuhosi
Pompejin lopullisesti vuonna 79. Nykyään tulivuorten lait ovat kiellettyjä.

Luonnon lait

Maailman hallitsijalla, luonnolla, on ihan omat lakinsa. Hän on arvostelijoiden
mielestä ylimielinen paska. “Tällä lailla ei saisi tehdä mitään”, Rumba 15/
2005.

JOULUPUKKI:
Joulupukki (s. 24. joulukuuta 1854  k. ?)(Satan Claus, Jouluspuge, Darth
Santa, tai Lord Claus) on Korvatunturin isomahainen diktaattori, joka käyttää
parrakasta lapsityövoimaa saadakseen paketit valmiiksi ennen joulua. Tosin
hän ei jää kiinni, koska hän lahjoo kaikki todistajat ja viranomaiset
uhkaamalla laittaa heidät tuhmien listalle. Kannattajien mielestä hän taas on
maailman suurimpien hyväntekijöiden joukossa. Joulupukki juhlistaa
syntymäänsä ja ylösnousemustaan joka vuonna 25. joulukuuta. Eräät pienet
uskonnolliset vähemmistöt ovat koettaneet aikojen saatossa napata ko.
juhlapyhän itselleen, mutta Joulupukin asema joulun sankarina on pysynyt
vankkumattomana. Joulua vietettiin pukin syntymän kunniaksi ensimmäisen
kerran vuonna 1854. Joulun vietto koostuu kahdesta osasta. Ensin pukin
palvojat uhraavat sikoja ja havupuita isäntänsä puolesta, jonka jälkeen
Joulupukki palkitsee palkitsemisen arvoiset alamaisensa pienillä lahjoilla.
Yleensä myös lauletaan erinnäisiä ylistyslauluja, kuten Joulupukki,
Joulupukki...

ROOMAN VALTAKUNTA:
Rooman valtakunta on vallitsevan historiankirjoituksen mukaan länsimaisen
sivilisaation suurin saavutus heti tuulilasinpyyhkimien ja shamppanjavispilän
jälkeen. Roomalaiset keksivät mm. latinan kielen, joka oli perusedellytys
modernin lääketieteen synnylle. Lisäksi he onnistuivat yhdistämään koko
eteläisen Euroopan ja perustivat Euroopan unionin. Sotimisen, viinin
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ryypiskelyn, naimisen ja keisarien murhien lisäksi roomalaiset eivät
puuhanneetkaan juuri muuta, vaan matkivat kaikki muut asiat hyviltä
ystäviltään kreikkalaisilta, jotka olivat sattumoisin alistaneet valtansa alle.
Rooman valtakunnan aikana italialaiset voittivat sotia viimeisen kerran
maailmanhistoriassa.

SILVIO BERLUSCONI:

Ennen politiikkaa

Silvio Berlusconi,(s. 1936) omaa sukua Siliconi Mussolini eli nuorena
veljensä Benito Mussolinin kanssa värikästä elämää pahoinpidellen
ulkomaalaisia ja tehden likaisia hommia mafialle, jonka johtaja heidän setänsä
Vito Corleone oli. Kun Benito lähti poliittiselle uralle, päätti Silvio sekaantua
syvemmälle mafian syövereihin ja pian hän saikin paikan Vito Corleonen
kuulussa mafiaperheessä. Silvio nousi Corleonejen joukossa nopeasti ja oli
pian koko Italian mafian huipulla salamurhattuaan Nicholas Cagen (Tästä
kerrottiin elokuvassa Kapteeni Corellin mandoliini). Kun Benito kutsui
Silvion ja Vito Corleonen luokseen syömään, murhasi Berlusconi hänetkin,
oman veljensä aiheuttaen täten Italian antautumisen ja lopulta NatsiSaksan
tappion. Hitleriä vitutti. Pian tämän jälkeen Berlsuconi mietti salamurhatako
Corleonen ja mutta hän ei uskaltanut, koska silloin tämän kohtalo olisi ollut
todella kaamea. Silti hän nousi yhdeksi mafian johtajaksi.

Kun Italia oli hävinnyt sodan , Silvio Mussolini vaihtoi nimensä avioliiton
kautta Berlusconiksi pysyäkseen turvassa venäläisiltä salamurhaajilta, jotka
Josif Stalin ja Tarja Halonen olivat lähettäneet hänen peräänsä. Berlusconina
hän pystyi aloittamaan mittavan yritysimperiumin, jonka kantavaksi voimaksi
muodostui KotiPizza. Pizzaketjunsa myötä Berlusconi alkoi myös kiertämään
veroja: hän onnistui huijaamaan suomen verottajalta 19 miljardia euroa, mikä
ajoi Suomen lamaan monien muiden tekijöiden kanssa 90luvun alussa.

 Poliittinen ura
Silvio Berlusconin poliittinen ura alkoi pian tämän jälkeen, ja hän nousi
Perussuomalaisten kansanedustajaksi. Pian PS voittikin eduskuntavaalit.
Silvion valtakausi jatkui aina 2003 saakka, jolloin hänen johtamansa oikeisto
vasemmistouskonnolliskoaliitio (Kokoomus, SDP, Katolinen kirkko) hävisi
vaalit Keskustalle. Silvio Berlusconi ei ole vieläkään myöntänyt vaalitappiota.
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Faktoja Berlusconista
Berlusconi tykkää syödä räkää.

Berlusconi on George Bushin parhaita ystäviä, ja heillä on monia
erilaisia salaliittoja ja salaliittoteorioita.

Berlusconi ei syö pizzaa vaan pikkulapsia päivälliseksi.

Berlusconi on Paavo Lipposen hyvä ystävä ja salainen rakastajatar.

Berlusconi ei osaa lukea eikä kirjoittaa, vaan hänellä on siihen
hommaan palkattu palvelija ja kymmenen orjaa, jotka matkustavat
mukana ympäri maailmaa kokouksissa.

Berlusconi on ollut katolisen kirkon johtaja, paavi.

Berlusconi vihaa suomalaista ruokaa, koska on kateellinen siitä, että
pizza keksittiin 1940luvulla Suomessa eikä Italiassa.

Berlusconi on verrannut itseään Jeesukseen kalastaakseen
uskontointoilijoiden ääniä ympäri maailmaa. Ikävä kyllä
kiihkouskonnolliset liittyivät AlQaidaan ja löysivät Bushin
Valkoisesta talosta vihjeitä Berlusconin antijeesustelusta.

Italialaisilla on tunnetusti turhamaisuuden piirteitä. Mutta Berlusconi
on myös hyvin saita mies; käytyään rasvaimussa hän teetättää omista
ihroistaan saippuaa.

Lisää elämää suurempia totuuksia löytyy osoitteesta http://hiki.pedia.ws/
wiki/Etusivu.
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Kaamosluennoilla valkenevat tie, totuus ja
oikeudellinen elämä

Tammikuun viimeisenä viikonloppuna 26.28.1. vietettiin jälleen yksi Artikla
ry:n perinteikkäimmistä ja koko tiedekunnankin tavaramerkiksi muodostunut
tapahtuma Kaamosluennot. Resepti oli sama kuin ennenkin: mielenkiintoisia
luennoitsijoita, tiukkaa juridista väittelyä, laskettelurinteitä sekä hiihtolatuja ja
biletystä. Näyttämönä tammikuisen viikonlopun vietolle toimi totuttuun
tapaan Levi Kittilässä.

Perjantaiaamu lähti käyntiin kaamosmaisesti kun Lapin yliopiston
velvoiteoikeuden professori Juha “se, joka tämän tietää saa karhun”Karhu
ja Suomen Turkusen ihme (silloinen OTL nykyinen) OTT Mikko Vuorenpää
pitivät RovaniemiKittilä välillä bussiluennot. Vuorenpää luennoi korvia
kirvelevällä murteellaan erilaisista tieliikennerikoksista ja niiden
problematiikasta. Karhun aiheena oli Runebergin päivän hengessä Frederika
rouvan tortut. Näitä pohdintoja kuunnellessa bussimatka hurahti nopeasti.
Levillä irti päästettiin tämän vuoden inspehtoori, varadekaani Markus Aarto,
Kaamosluentojen uusin kävijä Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja
OTT Pauli Sthålberg ja Lapin yo:n oma kasvatti OTL Timo Saranpää.
Kaikkien kolmen luennot koskivat heidän vetämiään oikeustapauksia. Kaikki
Kaamokseen osallistuvat oli jaettu ryhmiin, joidenka tehtävänä oli ollut
valmistella omaa tapaustaan etukäteen varautuen esiintymään lauantaiillan
“oikeudenkäynnissä” sekä kantajan että vastaajan edustajana. Tapaukset
nivoutuivat tämän vuoden teeman “Tien” ympärille. Ryhmät ottivat mittaa
muun muassa liikenneonnettomuuksista mahdollisesti johtuvien
retkahdusvammojen korvaamisesta ja kaupungin vastuusta talvisen
liukastumisen seurauksista. Kaamoksen perinteisiin kuuluvat poreallas ja
pulkkamäki olivat jälleen kovassa käytössä. Sen sijaan järkytyksen oikkareille
tuotti tieto siitä, että edellisten vuosien after ski –suosikki Hullu Poro oli
remontissa. Korviketta kuitenkin löytyi hotelli Levitunturin ravinteelista.
Otsikossa mainitut suuret ja hienot käsitteet valkenivat sunnuntaiaamun
aamuvirkuille erään nimeltä mainitsemattoman uroskarhun pitämässä
kiinalaishenkisessä aamuvoimistelussa. Ensikertalaisen silmin tapahtuma oli
todella hauska ja osoitti, että oikeustieteen opiskelun ei aina tarvitse olla
ryppyotsaista, yksinäistä puurtamista.

Antti Kurvinen
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Työnhakukurssi

Artikla järjesti yhteistyössä Lakimiesliiton kanssa 19.1. työnhakukurssin, joka
ideana oli antaa opiskelijoille kuva siitä, millaiset valmiudet yleistutkintomme
antaa toimia erinäisissä asiantuntijatehtävissä. Tilaisuuteen pyydettiin
puhumaan OTK/OTM tutkinnon suorittaneita, jotka toimivat erilaisissa
lakimies ja asiantuntijatehtävissä. He kertoivat omasta toimenkuvastaan
opiskelijoille. Tilaisuuteen pyydettiin sekä julkisen sektorin (Lapin maistraatti)
että yksityisen sektorin (Nordea ja Roschier) palveluksessa työskenteleviä.
Tilaisuuteen ilmoittautui yli 90 opiskelijaa ja tämä kyllä osoittaa, että tällaisille
kursseille on kysyntää. Työnhakukurssi jakaantui kahteen osaan siten, että
virallisen päiväohjelma jälkeen oli siirtyminen Toipparille, jossa
asianajotoimisto Roschier järjesti vapaamuotoisen iltatilaisuuden.

Puheenjohtajan avattua tilaisuuden Lakimiesliiton opiskelijasihteeri Mirva
Sihvonen kertoi, mitä Lakimiesliittoon kuuluu. Lakimiesliitto järjesti
työssäolokartoituksen viime vuonna, jonka tarkoituksena oli selvittää,
millaisia ongelmia työssä voi kohdata ja mitä opiskelija ajattelee työstään.
Opiskelijavaliokunta on myös miettinyt sitä, tulisiko järjestää myös tutkimus
opiskelijoiden palkkauksesta samaan tapaan kuin nyt liitto tekee
valmistuneiden osalta. Sihvonen muistutti myös, että kuulumalla Artiklaan
kuuluu myös Lakimiesliittoon, jonka kautta on mahdollista selvittää oman
työsopimuksen mahdollisia ongelmia soittamalla liittoon.

Satu Peteri yliopiston työelämä ja rekrytointipalveluista kertoi siitä, kuinka
laatia hyvä CV. Mahdollisesta tulevasta työpaikasta olisi hyvä hankkia
taustatietoa, jotta hakemukseen saisi laitettua ne tärkeät seikat, joilla voi olla
merkitystä mahdollisen työpaikan saamisessa. CV:n tulisi olla myös
ajantasaisen. Peteri kehotti tekemään jokaista työpaikkaa varten yksilöllisen
hakemuksen, koska kokenut rekrytoija huomaa kopiokoneella monistetut
hakemukset, joka on omiaan heikentämään hakemuksen positiivista
vaikutusta. Sekä työpaikkahakemuksen että CV:n tekemiseen tulisi käyttää
aikaa ja vaivaa, koska nämä kulkevat käsi kädessä.

Lapin maistraatista Marjatta Jaakkola tuli kertomaan esittelijän tehtävistä
holhoustoimessa.
Jaakkolan tehtäviin kuuluu moninaisia tehtäviä, mutta tärkeimpinä
edunvalvojamääräykset ja maistraatilta haettavat luvat (HolhTL 34§).
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Maistraatissa on mahdollista suorittaa harjoittelu, joka kestää kolme
kuukautta. Se on tarkoitettu opintojen loppuvaiheessa oleville ja tämän
vaiheen hän määritteli siten, että aineopintoja tulee olla suoritettuna.
Aineopinnot, joista harjoitteluun on apua, ovat perhe ja jäämistöoikeus sekä
hallinto ja prosessioikeus. Harjoittelupaikka on opiskelupaikka, jossa pääsee
oikeasti tekemään töitä. Hakemuksen tulisi olla hyvin perusteltu: miksi hakee
ja minkä takia juuri sinut tulisi valita.

Nordeasta tilaisuudessa oli puhumassa sijoituspäällikkö Janne Kautto. Hän
kertoi olevansa työssään tekemisissä juridiikan kanssa vain noin 5 %
työajasta, joten hän on omien sanojensa mukaan irtaantunut juristin tehtävistä.
Juristin tutkinto on hyvä lähtökohta, mutta kentällä työskennellessä sosiaaliset
taidot nousevat tärkeämpään rooliin ja siksi koulutustausta ei ole niin
merkityksellinen. Toisaalta asiakkaat arvostavat tutkintoa ja varatuomarin
arvo on omiaan kasvattamaan asiakkaan luottamusta työntekijään verrattuna
siihen, että hän olisi esimerkiksi KTM tai YTM. Toimeksiannon aikana
muodostuu läheinen suhde asiakkaaseen, jolloin asiakas kertoo ja uskoutuu
edustajalle muistakin asioista kuin juuri toimeksiantoon liittyvistä. Kautto
kertoi myös Nordean trainee ohjelmasta, jolla yhtiö kouluttaa uusia
työntekijöitään. Pankkitoiminta on muuttunut ja tarve saada asiantuntijoita on
kasvanut.

Etelän tuulahduksen kurssille toi asianajotoimisto Roschier, jonka esityksen
aiheena oli nuoren lakimiehen työ asianajotoimistossa. Roschier (tutummin
Roskis) oli saapunut kahden lakimiehen, Ville Heikkisen ja ErkkiAntti
Sadinmaan, ja yhden traineen Mari Latikan voimalla esittäytymään.
Nykyään nopeat muutokset markkinoilla aiheuttavat sen, että toimiston on
pystyttävä reagoimaan kysyntään ja tämän kaiken edellytyksenä on
sopeutuminen jatkuvaan muutokseen. Tiimityöskentely on välttämätöntä
johtuen toimeksiantojen laajuudesta. Toimisto edellyttää lakimiehiltä
ratkaisunhalua ja sosiaalisuutta. Kaikkien juridisten siirtojen taustalla on
kaupallinen tarkoitus, joka on hyvä pitää mielessä. Roschierin trainee
ohjelmista oli intensiivinen paketti, jossa eri vaihtoehtoja esiteltiin. Asiasta
tarkemmin kiinnostuneet voivat hankkia lisätietoja www.roschier.com:sta.
Kaiken kaikkiaan Roschier on kiinnostunut ihmisistä, jotka ovat
kiinnostuneita liikejuridiikasta.

Iltatilaisuus alkoi jo kuudelta, mutta ihmiset saapuivat paikalle hiukan
myöhemmin. Tämä ei jo paikalle tulleita henkilöitä häirinnyt vaan ohjelmassa
oli vapaamuotoista keskustelua Roschierin edustajien ja muiden
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opiskelijoiden kesken. Roschierin toimesta illalla saimme vielä kisailla
knoppitiedosta eräässä pelissä. Tällä kertaa parhaan palkinnon sai viimeiseksi
kisassa tullut joukkue ja sehän ihmisiä harmitti, mutta suru muuttui iloksi, kun
muutkin saivat osansa palkinnosta.

Jouni Gauriloff ja Antti Kurvinen

Yhteiselintapaaminen – “kaikki oikkarit sorron
yöstä nouskaa… ”

Artiklan uusi hallitus ja toimihenkilöt matkasivat 9. helmikuuta Helsinkiin
saamaan rautaisannoksen tietoa Lakimiesliitosta ja oikeustieteellisen
koulutuksen tulevaisuuden näkymistä sekä tapaamaan kollegojaan Lexistä,
Pykälästä, Codexista ja Justuksesta. Yksi tärkeä tavoite tapaamisella oli eri
järjestöjen toimijoiden tutustuttaminen toisiinsa: ryhmätöiden avulla väki
tutustui erilaisiin tapoihin tehdä samaa työtä eri puolilla Suomea. Tapaaminen
järjestettiin Lakimiesliiton ylähuoneella. Aamu lähti käyntiin aamiaisella, mikä
sopi mainiosti yöjunasta ja lentokoneesta paikalle pyrähtäneille artisteille.
Tilaisuuden avasivat Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan (OVK)
puheenjohtaja Mikko Salo ja liiton opiskelijasihteeri, Rovaniemen lahja
kaikille Suomen oikkareille, Mirva Sihvonen. Akateemisesti koulutettujen
ammatillista keskusjärjestöä AKAVA:a, johon myös Lakimiesliitto kuuluu,
esitteli sen opiskelijavaltuuskunnan puheenjohtaja Antti Lehtoranta.
Lehtoranta kertoi ainejärjestöjen edustajille AKAVA:n pyrkimyksistä
puolustaa korkeakoulutettujen etuuksia ja asemaa työelämässä. Esille
nousivat mm. koulutuspaikkojen määrä, tutkintojen vastaavuus työelämän
tarpeisiin ja aina ajankohtaiset palkkakysymykset. Mielenkiintoisimman
osuuden aamupäivän ohjelmasta tarjosi varmasti Lakimiesliiton pj:n Pekka
Timosen puheenvuoro. Timonen ruoti tarkasti juristikoulutuksen nykytilaa ja
tulevaisuuden haasteita. Oikkarit voivat nukkua yönsä rauhallisesti siinä
mielessä, että koulutuksemme on melko hyvin säilyttänyt vanhan “hohtonsa”
ja arvostuksensa. Kuitenkin lakimiehille ja –naisille hyödyllinen lokerointi
työelämässä on häviämässä. Ennen tiukasti vain juristeille rajattuihin tehtäviin
kelpuutetaan yhä enemmän muitakin korkeakoulututkintoja suorittaneita.
Timosen esimerkit olivat hänelle tutusta ympäristöstä ministeriöstä, mutta
luonnollisesti tämä kehitys koskee vielä voimakkaammin yksityistä sektoria.
Timonen antoi vinkkejä opiskelijoille siitä, minkälaiseen osaamiseen kannattaa
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panostaa menestyäkseen. Kielitaito on avainasia oikeudellisellakin alalla:
englanti on lähes välttämätöntä hallita ja vaikkapa venäjän ja ranskan taidosta
tulee olemaan suurta hyötyä. Muukin kansainvälistyminen on Timosen
mukaan tärkeää. Juristien tulisi ymmärtää asioita laajemminkin kuin
pelkästään juridiikan lasien läpi.

Iltapäivällä ainejärjestöjen väki sekoitettiin ja jaettiin työryhmiin käsittelemään
eri aihepiirejä, jotka liittyvät ainejärjestötoimintaan. Ryhmissä käsiteltiin
esimerkiksi kulttuurivastaavien, tiedotuksen, talouden ja lehden teon
toimialueiden kipukohtia. Ryhmätöiden teko sujui rennossa ja vapautuneessa
ilmapiirissä. Niiden purkamisen jälkeen koko joukko siirtyi excursiolle
Helsingin keskustassa Annankadulla sijaitseviin Talentummediayhtiön
tiloihin. Lehtien julkaisemisen lisäksi Talentum julkaisee erilaista
ammattikirjallisuutta muun muassa juuri juristeille. Suomen Lakikirjat – nuo
modernin kirjallisuuden klassikot – kuuluvat myös Talentumin repertuaariin.
Exculla oli loistavat tarjoilut sekä juomien että ruokien puolesta ja henkilöstö
kertoi yrityksen toiminnasta. Viimeistään tämän vierailun jälkeen jokainen
tietää, että oikeustieteellisellä koulutuksella voi päätyä kustannustoimittajaksi
tai –päälliköksikin. Yhteiselintapaamisen viihteellisimmän osuuden tarjoili
eteläinen sisarainejärjestömme Pykälä ry, jonka hulppeilla tiloilla järjestöjyrät
viettivät iltaa sitsien merkeissä. Iltatilaisuus oli ilmeisesti mitä mainioin, sillä
allekirjoittaneella on kovia vaikeuksia muistaa alkuruuan jälkeisiä
tapahtumia… Joka tapauksessa yhteiselimestä jäi varmasti käteen kaikille
osanottajille paljon höydyllistä oppia, jolla voi kehittää omaa rakasta
Artiklaamme entistä paremmaksi!

Chef redaktör
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Asiallista asiaapalsta

10 syytä miksi oikkarin kannattaa äänestää

Suomelle valitaan jälleen 18.3.2007 neljäksi vuodeksi 200 kansanedustajaa
käyttämään korkeinta valtiollista valtaa. Digesta haluaa antaa oman
panoksensa siihen, että yksikään artisti ei “nukkuisi” näitä vaaleja ohi. Alla 10
enemmän tai vähemmän hyvää syytä äänestää näissä kisoissa.

1. Opintotuki, opiskeluaikojen rajaus, lukukausimaksut…
tarvitseeko näistä nyt tarkemmin selittää?! Joka tapauksessa; näihin
asioihin uusien parlamentaarikkojen täytyy ottaa jotenkin kantaa.
Seuratkaapa omien ehdokkaidenne mielipiteitä.

2. Oikeuslaitoksen ja poliisin rahoitus ja tulevaisuus. Tämä liippaa jo
niin läheltä kaikkien meidän tulevia tehtäviä työelämässä, että pitäisi
saada kansan liikkeelle. Montako käräjäoikeutta Suomessa on
tulevaisuudessa? Saavatko syyttäjälaitos ja hovioikeudet lisää
resursseja vai pitenevätkö oikeudenkäyntien ajat entisestään? Miten
kansalaisten oikeusturva (niin ja tietysti meidän työpaikat) turvataan?

3. Nato, EU ja niiden hitaan ja nopean toiminnan joukot yms.
Taisteleeko tulevaisuuden korpisoturi Naton, EU:n vai jonkin muun
ylikansallisen organisaation lipun alla? Luovutaanko yleisestä
asevelvollisuudesta?
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4. Onko Rollossa lunta 2050? Ilmasto lämpenee. Mitä tehdään?
Ydinvoimaa? Tuulimyllyjä? Kielletäänkö autot? Kysy ehdokkailta!

5. Verotus. Jos ne Lakimiesliiton palkkatilastot pitää yhtään paikkaansa
niin me tienataan ja sitä kautta maksetaan veroja tulevaisuudessa aivan
v*tusti. Miten verotusta pitäisi kehittää? Alentaa? Korottaa? Ruoan
alvtaso?

6. Koulutuspolitiikka ja yliopistolaitoksen tulevaisuus. Säilyykö
Lapin yliopisto itsenäisenä? Perustetaanko yliopistoihin
huippuyksikköjä?

7. Tony Halmeen eläke. Mielikuvitus alkaa loppua. Voihan tuokin
vaikuttaa…

8. Maahanmuutto. Tarvitaanko Suomeen lisää maahanmuuttajia? Vai
pitäisikö ne entisetkin ajaa takaisin sinne mistä ikinä ovat tulleet?
Unohtakaa perusoikeudet ja kysykää kantoja.

9. Susan Kuronen. Niin, pitäisikö Matti Vanhasen jatkaa
pääministerinä, vaikka hän bylsikin yksinhuoltajaäitiä pääministerin
virkaasunnossa? Vai pitäisikö “Masan” jatkaa juurikin siksi?!

10.  Eero Heinäluoman kalju ja Sauli Niinistön tupakointi. Joopa
joo… nyt meni huonoksi. Käykää nyt kuitenkin äänestämässä.

Loppuun haluan siteerata IsoBritannian pitkäaikaista
pääministeriä Winston Churchillia: “Demokratia on huonoin
hallintotapa, ellei mukaan lasketa kaikkia muita hallintotapoja, joita
aika ajoin on kokeiltu.”

Antti Kurvinen
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