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Antti Nyléninä haastatel-
tiin Suomen Asianajajalii-
ton julkaisemassa Advokaat-
ti-lehdessä (6/2013). Nylén 
on suomalainen esseisti ja 
kääntäjä, joka on hämmen-
tänyt julkista keskustelua 
soljuvasti kirjoitetuilla es-
seillään. Haastattelussa pu-
reuduttiin kysymykseen kan-
salaistottelemattomuudesta.

Juristille kysymys kansa-
laistottelemattomuudesta voi olla erityisen haastava, vaikka 
hyviä esimerkkejä löytyy historian lehdiltä runsaasti: Gandhin 
passiivinen vastarinta, Rosa Parksin bussiprotesti, sekä hiljat-
tain edesmennyt Nelson Mandela, joka pitkään luokiteltiin ter-
roristiksi. Vaikeita nämä tapaukset ovat siksi, koska Parks ja 
Mandela elivät yhteiskunnissa, jotka ainakin aikalaisten näkö-
kulmasta luokiteltiin demokraattisiksi. Brittien siirtomaahal-
lintoa Intiassa puolestaan ylistetään edelleen demokraattisen 
tradition tuomisesta maahan.

Jokainen toki hyväksyy lähtökohdaksi, että lainsäädäntöä 
muutetaan demokraattisen päätöksenteon kautta. Siinä missä 
lautamiesten on väitetty tuomitsevan ankarampia rangaistuk-
sia juuri niistä rikoksista joiden uhreiksi he itse ovat aikaisem-
min joutuneet, on myös kellä tahansa kansalaisella kiusaus pi-
tää juuri omaa (usein tunnepitoista) oikeustajuaan parhaana 
lähtökohtana lainsäädännölle.

Modernin kansalaistottelemattomuuden isänä pide-
tään Henry David Thoreau’ta, jonka essee Resistance to Civil 
Government vuodelta 1849 on toiminut inspiraation lähtee-
nä monille kansalaisaktiivisuusliikkeille. Thoreau esimerkiksi 
kieltäytyi maksamasta veroja ja joutui vankilaan.

Hegeliläisestä näkökulmasta kansalaistottelemattomuus 
voidaan nähdä kasvukipuina, jotka lopulta puskevat yhteiskun-
nallista kehitystä kohti vääjäämätöntä päämääräänsä. Vaikka 

nykyään mitään yhteiskunnallista saati sitten historiallista ke-
hityskulkua, varsinkaan jatkuvaan positiiviseen kehitykseen, ei 
pidetä vääjäämättömänä, on silti joskus nähtävissä säännön-
mukaisuuksia siinä miten laki (teesi) johtaa vastareaktioon 
(antiteesiin), jonka kautta, usein jonkinasteisen kuohunnan 
lopputuloksena, päädytään lain muuttamiseen (synteesiin).

Eksistentialistisesta näkökulmasta lain rikkominen on 
aina jokaisen oma, henkilökohtainen valinta, jonka seuraa-
muksista vastaa yksilö yksin. Tällöin rikollinen toiminta voi 
johtaa poleemisen kansalaiskeskustelun kautta lain muutta-
miseen.

Se, missä olosuhteissa kansalaistottelemattomuus nähdään 
hyväksyttäväksi, kytkeytyy yksilön arvopohjaan. Vastaavasti 
poliittisilla liikkeillä on selvä tendenssi selitellä omien etu-
ryhmiensä laittomuuksia parhain päin. Kotimainen spektri 
itsenäisyyden ajalta on laaja aina Nivalan konikapinasta Koi-
järvi -liikkeeseen.

On myös nostettu esiin miten lakimiesammattia harjoittavat 
ovat usein täysin riippuvaisia rikollisuudesta. Nylén näkee ri-
kollisissa sen väestönosan, jota usein kohdellaan yhteiskunnan 
pohjasakkana ja joiden kohtelu Dostojevskilaisessa mielessä 
mittaa yhteiskunnan todellisen sivistystason. Nykyään kun 
aletaan jo pikkuhiljaa hylätä vanhaa näkemystä rikollisuudesta 
puhtaasti moraalisena heikkoutena. Nuoret Lakimiehet ry:n 
samanniminen jäsenlehti (1/2013) julkaisi jopa oodin rikol-
lisille, koska nämä työllistävät juristeja. Vaikka rikollisuuden 
ehkäisy ei varsinaisesti osu juristin työnkuvan ydinalueelle, on 
asiakkaan pitäminen poissa raastuvasta enemmän kuin suota-
vaa. Juristin onkin pyrittävä tekemään itsensä tarpeettomaksi.
 

Kansalaistottelemattomuus 
– ajaton antiteesi

Pääkirjoitus 
Heikki Forss, Digestan päätoimittaja

”Juristin onkin pyrittävä 
tekemään itsensä
tarpeettomaksi.”

Law school teaches you theory. 
Now see it in action.

We look for trainees who can thrive in a collaborative and team-based culture. For us, 
‘maybe is not an answer’. Our approach is hands-on and practical. If you are resourceful, 
focused and can think creatively, Krogerus promises to put your skills to work. 

Legal wisdom. Practical advice.
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Tiedä oikeutesi 
kesätöissä
Teksti: Janne Hälinen

Kesäloma tarkoittaa monelle opiske-
lijalle kaikkea muuta kuin lomaa. Kesä 
onkin loistava ajankohta kartuttaa pal-
jon kaivattua työkokemusta ja hakea 
oman tulevan työuran suuntaa. Kesätyö 
ei kuitenkaan ole kaikille pelkkää ruu-
suilla tanssimista – eikä nyt ole kyse nor-
maaliin työhön kuuluvista haasteista.

Vaikka kesätyön hankkiminen on var-
sin monelle se kovin haaste itsessään, 

ovat ongelmat opiskelijoiden työsuhteis-
sa kuitenkin valitettavan yleisiä. Lain-
säädäntö asettaa ehdottoman minimi-
tason, jota kaikkien työnantajien tulee 
ehdottomasti noudattaa.

Akavan opiskelijoiden puheenjohta-
ja Jouni Markkanen pitää työsopimusta 
kaikkein tärkeimpänä asiana, jonka te-
keminen tulee muistaa kesätöidenkin 
osalta.

”Työsopimuksella molemmat osapuo-
let sitoutuvat yhteisiin pelisääntöihin”, 
Markkanen tiivistää sopimuksen merki-
tyksen. Hän suosittelee myös ottamaan 
selvää, minkä työehtosopimuksen pii-
riin kuuluu ja lukemaan sen läpi. Siinä 
on määriteltynä lainsäädännön ylittävä 
minimitaso, joka työpaikalla vähintään 
tulee toteutua.

Etkö ymmärrä työsopimusta? 
Epäiletkö väärinkäytöksiä 
työpaikalla? Onko työajoissasi 
jotain outoa?

Jos kesätöihin liittyen tulee haasteita 
vastaan, Akava, STTK ja SAK tarjoavat 
jälleen kesällä 2014 Kesäduunari-infon, 
josta saa vinkkejä ja suoria ratkaisuja on-
gelmatilanteisiin. Palvelu toimii touko-
kuusta elokuuhun, eli vilkkaimman ke-
sätyösesongin ajan. 

Kesäduunari-info palvelee numerossa 
0800 179 279 ja osoitteessa www.kesa-
duunari.fi, josta löytyy myös paljon hyö-
dyllistä tietoa työsuhteisiin liittyen. Ky-
syvä ei tieltä eksy!

Erityisesti oikkareille suunnattua in-
foa löytyy myös Lakimiesliiton Oikka-
rit.fi-sivustolta. Joukossa on mm. lista 
asioista, jotka työsopimuksessa tulisi 
huomioida.

”Juristeille ei 
työehtosopimuksia 
kuitenkaan kaik-
kien alojen osalta 
ole.”

Juristien työehtosopimusneuvot-
telut hoitaa Suomen Lakimiesliitto Aka-
valaisten neuvottelujärjestöjen kautta. 
Yksityisen sektorin työehtosopimuk-
set neuvottelee Ylemmät Toimihenki-
löt YTN ry, ja julkisella sektorilla työ- 
ja virkaehtosopimusneuvottelut hoitaa 
Julkisen sektorin koulutettujen neuvot-
telujärjestö JUKO ry.

Juristeille ei työehtosopimuksia kui-
tenkaan kaikkien alojen osalta ole. Esi-
merkiksi asianajotoimistot eivät ole 
minkään työehtosopimuksen piirissä, 
joten niissä työskentelevien tulee eri-
tyisesti kiinnittää huomio itse työsopi-
muksen sisältöön.

Akavalaisten opiskelijoiden kesätyö-
ongelmat korostuvat joillakin aloilla, 
jotka eivät vastaa tulevaa koulutusta, 
Markkanen sanoo ja nostaa esimerkiksi 
hotelli- ja ravintola-alan, jolla ongelmia 
tulee suhteellisen paljon esille.

Yleisimmät ongelmat korkeakoulu- 
opiskelijoiden työsuhteissa liittyvät 
Markkasen mukaan palkan määrään, 
palkanmaksuun sekä työaikojen nou-
dattamiseen. 

”Usein ongelmatilanteet johtuvat 
lainsäädännön ja työehtosopimusten 
heikosta tuntemuksesta”, Markkanen 

täsmentää.
Ammattiliitot ovat erinomainen läh-

de hankkia tietoa työsopimuksen tuek-
si. Esimeriksi Lakimiesliitto julkaisee 
vuosittain opiskelijoiden palkkasuosi-
tukset, joka vuonna 2014 ensimmäisen 
vuoden oikeustieteen opiskelijalle (alle 
60 op) on 1850 - 2070 euroa kuukaudes-
sa ja yli 240 opintopistettä suorittaneel-
le loppuvaiheen opiskelijalle 3110 euroa. 
Informaation lisäksi ammattiliitot tarjo-
avat myös turvaa esimerkiksi ongelma-
tilanteiden varalta. Markkanen suosit-
teleekin liiton jäsenyyttä varauksetta.

”Liitot tarjoavat suoria palveluja esi-
merkiksi työnhaussa tai ongelmatilan-
teissa neuvontana ja lakimiespalveluina. 
Liiton jäsenenä sinulla on omalla työpai-
kallasi myös luottamusmiehen tai työ-
suojeluvaltuutetun tuki takanasi. Lisäk-
si liittoon kuulumalla varmistat osaltasi, 
että työntekijän näkökulma kuuluu laa-
jalti päätöksenteossa koko yhteiskunnan 
tasolla”, Markkanen summaa. D
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Hallituksen kehysriihessä teke-
mät päätökset kasvattaa korkeakoulu-
jen sisäänottomääriä huolestuttaa 
monia kovasti. Aloituspaikkojen li-
säyksestä ei ole päätetty vielä alakoh-
taisesti, mutta on ollut puhetta, että 
oikeustieteellisen aloituspaikkoja li-
sättäisiin. Millainen on juristin tule-
vaisuus, jos aloituspaikkoja lisätään 
tuntuvasti? Monet meistä ovat miet-
tineet, kuinka meidän työllistymisem-
me onnistuu tulevaisuudessa ja toi-
set taas toteavat vain, että ei se enää 
meihin vaikuta, me olemme silloin jo 
työelämässä. Asia ei kuitenkaan ole 
niin yksinkertainen, sillä tämä kos-
kee enemmän tai vähemmän jokais-
ta meistä.

Koulutuksemme kärsii jo nyt matalasta opettaja/oppilas-suhteesta. 
Taistelua käydään jo nyt kirjoista ja istumapaikoista luennoilla. Kuinka 
äärimmilleen resurssit voidaan asettaa ennen kuin kaikki leviää käsiin? 
Onko oikein, että laadusta tinkimällä tehdään oikeustieteiden koulu-
tuksesta halpaa? Aloituspaikkojen lisääminen heikentäisi laatua enti-
sestään ja kuormittaisi niin opettajia, oppilaita kuin tilojakin. Me emme 
siis tarvitse nykyisillä resursseilla yhtään aloituspaikkaa lisää. Resurs-
sien lisääminen pienessä mittakaavassa ei edes auttaisi meidän tilan-
nettamme, sillä kiinteistöjen ja työvoiman hankkiminen ei ole halpaa.

Ei ole varmaa vielä, millä tavalla aloituspaikkoja tullaan kohdista-
maan, mutta on selvää että oikeustieteelliseen ei ole tarvetta uusille 
aloituspaikoille. Oikeustieteellisestä työllistyy suhteessa hyvin verrat-
tuna muihin aloihin, mutta työttömyys myös oikeustieteissä on lisään-
tynyt. Onko nyt siis oikea aika lähteä lisäämään aloituspaikkoja, kun 
työttömyyslukemat ovat jo ennestään kasvussa? Tarvitseeko juristeja 
kouluttaa kortistoon? 

Kaiken kaikkiaan, aloituspaikkojen kohdistaminen oikeustieteen 
alalla on suoraan sanottuna hölmöä. Meillä ei siis ole tarvetta, eikä 
meillä ole myöskään resursseja kouluttaa lisää ammattitaitoisia juris-
teja. Vetoammekin siis ylempiin tahoihin, että käyttäisivät tervettä 
järkeä aloituspaikkojen suhteen.

Hallituksen rakennepoliittiseen 
ohjelmaan sisältyy suunnitelmia huo-
mattavista lisäyksistä korkeakoulujen 
aloituspaikkoihin, ja julkisen keskuste-
lun perusteella lisäys koskisi toteutues-
saan myös oikeustieteellisiä tiedekuntia. 
Opiskelija-aktiivit läpi Suomen pitävät 
paikkojen lisäämistä perusteettomana 
emmekä usko, että siitä olisi merkittä-
vää apua oikeustieteellisten tiedekun-
tien hakijasuman purkamiseen. Olem-
me huolissamme mahdollisten lisäysten 
vaikutuksista paitsi opiskeluolosuhtei-
siin myös työllistymismahdollisuuksiin. 

Tilanne näyttää opiskelijoiden kan-
nalta pahalta, ja tämän vuoksi päätim-
mekin lähestyä tiedekuntia ja rehtoreita 
mielipidekyselyn muodossa. Tässä tiede-
kunnan dekaani Juha Karhun antamat 
vastaukset.

Mitä mieltä olette koulutuspaik-
kojen lisäämistä koskevista suun-
nitelmista? 

Noin 3000 korkeakoulupaikan lisäämi-
sellä seuraavien 4-5 vuoden aikana py-
ritään helpottamaan hakijasumaa sekä 
nopeuttamaan toiselta asteelta valmis-
tuvien pääsyä korkeakouluihin. Ovatko 
suunnitellut toimet mielestänne tarkoi-
tuksenmukaisia? 

Opetus- ja kulttuuriministeri-
ön tehtäviin kuuluu suunnitelmal-
lisesti ennakoida tulevaisuuden 

tarvetta eri alojen asiantuntemuksesta. 
Tähän arviointiin käytetään kotimaisten 

2016 koskevassa tulossopimuksessa. 
Valintakokeessa 2014 tiedekuntaan 

valitaan 140 opiskelijaa sekä 3 kiintiöi-
den kautta. Lisäksi voi tulla valintakoe-
valitusten kautta joitakin opiskelijoita. 

Tiedekunta pitää perusteltuna käy-
dä keskustelua ja linjata kysymykset si-
säänottomääristä muiden oikeustieteen 
tutkintoja antavien yksiköiden kanssa. 
Tiedekunta ei tule näissä neuvotteluissa 
aktiivisesti tavoittelemaan lisäpaikkoja 
nykyiseen aloitusmääräänsä. Tiedekun-
ta pitää kuitenkin asianmukaisena käy-
dä asiasta näiden yhteisesti sovittujen 
toimintalinjojen pohjalta keskusteluja 
opetus- ja kulttuuriministeriön kanssa, 
mikäli ministeriö tällaista ehdottaa.

…

Miten uskotte lisäysten toteu-
tuessaan vaikuttavan erityisesti 
vastavalmistuneiden oikeustieteen 

maisterien asemaan? 
Valmistuvien juristien työllisyysnäky-
mät ovat totutusti olleet melko lupaavat, 
mutta kahdessa vuodessa vastavalmis-
tuneiden työttömyys on kaksinkertais-
tunut. 

Juristien työllisyys on tähän 
mennessä pysynyt hyvällä tasol-
la. Mahdollinen aloituspaikkojen 

lisääminen vaikuttaa työllisyyteen tietyl-
lä viiveellä, keskimäärin 4-5 vuoden pää-
hän. Juristien työmarkkinatilanteesta 
on käytettävissä luotettavaa tietoa, jon-

väestötilastojen lisäksi kansainvälisesti 
tunnettuja asiantuntijatiedon tarpeen 
arviointimenetelmiä. 

Kaikkiin arviointeihin sisältyy epä-
varmuustekijöitä, eikä niiden varaan voi-
da sellaisenaan perustaa korkeakoulu-
paikkojen määrää koskevia päätöksiä. 
Päätökset pohjautuvat aina osaksi po-
liittiseen harkintaan. Ottaen huomioon 
korkeakouluopiskelijoiden nykyinen 
määrä ehdotettu 3000 korkeakoulupai-
kan lisäys tuntuu varsin suurelta, kun 
kysymyksessä vielä on suhteellisen ly-
hyen ajanjakson aikana tehtävä lisäys. 

Yliopistojen toiminnan kestävän 
suunnittelun kannalta mahdollisen li-
säyksen toteuttaminen tulee vaatimaan 
erityisiä suunnittelu- ja kehittämistoi-
menpiteitä. Merkitystä on myös sillä, 
millä tavoin lisäyksen tarvitsemat lisä-
resurssit tullaan osoittamaan yliopisto-
jen rahoituskehykseen.

…

Olisiko tiedekunta valmis kas-
vattamaan aloituspaikkojen mää-
rää? Millaisin edellytyksin lisäyk-

set voitaisiin toteuttaa?  

Lapin yliopiston oikeustietei-
den tiedekunta sopii aloituspaikka-
määränsä yliopiston johdon kanssa 

käytävissä tulosneuvotteluissa. Valinta-
kokeen luonne huomioon ottaen määrä 
on ollut joustava, ja tällä hetkellä 130–
160 opiskelijaa vuosittain vuosia 2013–

Juristikoulutuksen 
uudet näkymät

Teksti: Tuure Kolehmainen

Juristien tulevaisuus?

Puheenjohtajan palsta
Tomi Tanskanen, Artiklan puheenjohtaja

ka varaan mahdollisten päätösten aloi-
tuspaikkamääristä tulee perustua. Tätä 
tukee sekin, että opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön yliopistojen rahoitusmallissa 
1 % yliopiston rahoituksesta tulee val-
mistuvien maisterien työllistymisestä.

…

Mikä on kantanne mahdolliseen 
pääsykoeuudistukseen? 
Myös kauppatieteistä tuttua yh-

teisvalintaa on tarjottu ratkaisuksi oi-
keustieteellisen hakijamääriin liittyviin 
ongelmiin. Uusien ylioppilaiden pääsyä 
korkeakouluihin halutaan nopeuttaa esi-
merkiksi kasvattamalla ylioppilastodis-
tuksen painoarvoa opiskelijavalinnassa. 
Millaisia vaikutuksia uskotte tällaisilla 
ratkaisuilla olevan opiskelijoiden ase-
maan sekä tiedekuntiin yksikköinä? 

Lapin yliopiston oikeustieteiden 
tiedekunta pyrkii määrätietoises-
ti säilyttämään oman erillisen va-

lintakokeensa. Tällä hetkellä Suomeen 
näyttäisi muodostuvan neljä valintajär-
jestelmää, jotka ovat käytössä ainakin 
kesän 2015 valinnoissa: Helsingin yli-
opiston oikeustieteellisen tiedekunnan, 
Åbo Akademin (notaaritutkintoon asti 
ulottuva), Turun ja Itä-Suomen yliopis-
tojen (ainakin osaksi) yhteinen valinta-
järjestelmä ja Lapin yliopiston oikeustie-
teiden tiedekunnan valintakoe. 

Tiedekunta toteuttaa tämän oman va-
lintakokeen puitteissa Lapin yliopistolle 
asetettuja yleisiä tavoitteita sekä erik-
seen yliopiston johdon kanssa sovittu-
ja tavoitteita. Tiedekunnan valintakoe-
järjestelmää kehitetään niin, että uusi 
järjestelmä olisi käytössä vuoden 2016 
valinnoissa. Tässä yhteydessä päätetään 
myös toimenpiteistä, joita opetus- ja 
kulttuuriministeriön yliopistoilta edel-
lyttämät valintajärjestelmän kehittämis-
toimet edellyttävät. D
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Pitkän kevään ja loputtomalta tun-
tuvan työnhakuprosessin keskellä sain 
tehtäväkseni selvittää, kuinka monen 
oikkarinkin haaveissa siintävä työura 
liikejuridiikan parissa luodaan, ja en-
nen kaikkea kuinka himoittu partnerin 
asema saavutetaan – onko se vain hyvää 
tuuria ja oikeassa paikassa oikeaan ai-
kaan olemista, vai tarkkaan suunniteltua 
ja rakennettua, harkittua uralla etene-
mistä jo opiskeluiden alusta lähtien. 
Lähdin ottamaan asiasta selvää eräänä 
helmikuisena maanantaiaamuna Kroge-
ruksen Oulun toimistolle aivan Oulun 
ydinkeskustassa. 

Moni varmasti pohtii tenttiin lukies-
saan ja luennoilla istuessaan, kuinka 
nämä asiat oikeasti valmistavat minua 
työelämään. Ensitöikseni halusin selvit-
tää Oulun Krogeruksen Partnerin Ant-
ti Latolan näkemyksen siihen, kuinka 
voimme jo opiskellessamme valmistau-
tua mahdollisimman hyvin työelämän 
asettamiin haasteisiin. Latola kertoo, 
että nykyään vaaditaan enemmän eri-
koistumista ja tiettyjen alojen asian-

tuntijuutta, ja Latola korostaakin näi-
den seikkojen merkitystä tutkinnossa 
ja sen uudistamisessa. Latola huomaut-
taa, että sen verran olisi opintojaan hyvä 
suunnitella jo melko varhaisessakin vai-
heessa, että selkiyttää itselle, onko oma 
suuntautuminen enemmän julkisen 
vai yksityisen sektorin puolella, jolloin 
omia valmiuksiaan kyseiseen suuntaan 
on helpompi lähteä työstämään ja kehit-
tämään.

Latolan vinkit oman juridisen polun 
ja suuntautumisen löytämiseen ovat 
varsin lohdulliset ja järkeenkäyvät – hä-
nen neuvonsa saavat minutkin huomaa-
maan, ettei se “oman jutun” löytäminen 
ole todellakaan mitään ylimaallisen vai-
keaa. Latola kehottaa jokaista opiskeli-
jaa tekemään eron jännittävän kuuloi-
sen ja itselle aidosti sopivan uran välille. 
Hän kannustaa jokaista ensimmäisenä 
pohtimaan kysymystä “Missä minä oli-
sin parhaimmillani?”. Latola korostaa ih-
misen itsensä sekä oman henkilökohtai-
sen osaamisensa tuntemista, sekä omien 
aitojen mielenkiinnon kohteiden tunnis-

tamista. Hän varoittaa kuitenkin mieli-
kuvilla ratsastamisesta, ja kehottaa jo-
kaista tutkimaan eri juridiikan aloja ja 
ottamaan asioista todella selvää.

Latolan kiinnostus liikejuridiikkaan 
ja pankki- ja rahoitusmaailmaan on ollut 
aina vahva. Auskultoinnin jälkeen hän 
siirtyi pankkimaailmaan ja sieltä asian-
ajotoimistoon. Kysyttäessä tätä kryptis-
tä, mutta niin montaa kiinnostavaa ky-
symystä “kuinka partneriksi päästään?” 
ei Latolallakaan ole antaa suoraa vas-

Partneri Antti Latola 
– Suunta ylöspäin

”Latola kehottaa 
jokaista opiskelijaa 
tekemään eron 
jännittävän 
kuuloisen ja itselle 
aidosti sopivan 
uran välille.”

KUKA?
Antti Latola, Partnerina Krogeruksel-
la, Oulun toimipisteessä
…Syntyjään Oululainen, opiskellut 
Helsingin yliopistossa ja päätynyt ta-
kaisin Ouluun auskultoimaan Oulun 
käräjäoikeuteen 
…Ennen siirtymistään asianajajaksi 
työskennellyt johtotehtävissä Oulun 
Osuuspankin sijoitus- ja yrityspuo-
lella

MIKSI KROGERUS?
Hyvä kokonaisuus: yksi suomen suu-
rimmista toimistoista, hoitaa mark-
kinoiden vaativimpia toimeksiantoja. 
…Kasvanut viimeisten 10 vuoden ai-
kana nopeasti, dynaamiset toiminta-
tavat ja nuorekas yhteisö

tausta ja valmista urakarttaa. Hän pai-
nottaa ennen kaikkea työlle omistautu-
mista ja vahvaa kunnianhimoa, jotka 
ajavat eteenpäin vaativalla polulla. La-
tola korostaa juridiikan vaativaa ja ar-
motontakin maailmaa, mutta muistut-
taa myös, että vaikka työ ottaa paljon, on 
se myös erityisen antoisaa ja palkitsevaa, 
kun pääsee työskentelemään haastavis-
sa, itseä kiinnostavissa tehtävissä. En-
nen kaikkea Latola pitää tärkeänä tasa-
painon löytämistä työn ja muun elämän 
välillä, jolloin molemmista alueista on 
mahdollista saada paras hyöty irti. 

Monen opiskelijan haaveissa siintää 
varmastikin ura suuressa asianajotoi-

mistossa Helsingissä, mutta Latola ke-
hottaa myös huomaamaan pienempien 
paikkakuntien ja toimistojen edut työ-
paikkana opiskelijalle tai nuorelle laki-
miehelle. Pienempien toimistojen etu-
na on Latolan mukaan ennen kaikkea 
työtehtävien monipuolisuus. Suurissa 
toimistoissa kuitenkin on omat vahvat 
etunsa, ja Latolakin kannustaa opiske-
lijoita hakemaan rohkeasti myös nii-
hin, jos ura liikejuridiikan maailmassa 
kiinnostaa. Kun yhteen on päässyt, on 
toiseen pääseminen helpompaa ja mah-
dollisuudet uran etenemiselle kasvaa. 
“Polku on pitkä, mutta erittäin mielen-
kiintoinen” tsemppaa Latola vielä haas-
tattelun päätteeksi. D

Teksti ja kuva: Johanna Teijonmaa
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Matkalle lähdetään 
ennen kuin lähdetään
Professori Rauno Halttunen on luennoinut Lapin yliopistossa  
oikeustieteiden tiedekunnan perustamisesta asti. Onko eläkkeelle  
siirtymisen hetki viimein koittanut? 

Olette siis luennoineet Lapin 
yliopistossa vuodesta 1979?
Kyllä, mutta en yhtäjaksoisesti. Pysyvän 
nimityksen sain vasta 1998. Ennen sitä 
määräaikaisuuksiani ketjutettiin säästö-
syistä, aivan kuten nykyäänkin on tapa-
na. Olen myös työskennellyt välillä ra-
kennuksilla ja rekkakuskina.

Miltä teistä tuntui tulla Lappiin?
Kyllä se oli itsestään selvää että tulen, 
sillä olin täydellisen vieraantunut suo-
malaisesta oikeusteoriasta henkilösuh-
teiden osalta. En olisi koskaan jatkanut 
akateemisessa maailmassa jos tätä mah-
dollisuutta ei olisi tarjoutunut. Mutta jos 
minulle tarjotaan mahdollisuus opettaa 
yleistä oikeustiedettä tai oikeusteoriaa, 
niin otan sen ilman muuta vastaan vaik-
ka se olisi Timbuktussa. Se on ainoa asia 
mikä minua on koskaan kiinnostanut. 
En ole lukenut oikeustiedettä saadakseni 
itselleni ammatin, vaan koska olen kiin-
nostunut oikean ja väärän ongelmasta. 

Miksi minusta tuli oikeustieteen toh-
tori? Olen kuvannut tapauksia joita mie-
tin jo pikku poikana. Mietin niitä yhä 
kun katson vaikka Ukrainan tapahtumia. 
On vaikea nähdä miten ongelmaan löy-
tyisi oikeudellista ratkaisua, sillä kaikki 
siellä perustuu omiin etuihin. Se on ra-
jua touhua.

Savotta Lapin yliopistossa alkaa 
nyt olla päätöksessä?
Olin Lapin yliopistossa 35 vuotta ja olen 
henkisesti valmistautunut lähtöön. Mat-
kalle lähdetään ennen kuin matkalle läh-
detään, eli siihen valmistaudutaan hy-
vissä ajoin. Silloin lähdön hetki ei tunnu 
enää raskaalta. Olin siis tavallaan jo läh-
tenyt, sillä tunnen jo olevani ulkopuoli-
nen täällä. Ajatuksenikin ovat jo aivan 
muissa asioissa. 

Onko vuosien varrelta jäänyt 
jotain erityistä mieleen?
Minulle on ollut tärkeää ja mielenkiin-
toista että olen puhunut paljon, ja myös 

oppinut siitä. Ihmisestä joka ei koskaan 
opeta ei myöskään koskaan tule oikeus-
teoreetikkoa. Voin vaihtaa näkemystä-
ni kesken luentotapahtuman kun huo-
maan että ei tämä asia näin ollutkaan. 
Tärkeintä on että on itse kehittynyt sel-
laiseen pisteeseen. On silti vaikea löytää 
sovintoa tai rinnakkaiseloa monien ajan 
ilmiöiden kanssa. 

Näin pitkä rupeama oikeusteoriassa 
tekee todella kriittiseksi. Mitään erityis-
tä tapahtumaa en osaa nimetä. Olen ol-
lut täysin ulkopuolinen eikä minulla ole 
koskaan ollut muuta yleisöä kuin omat 
oppilaani. 

Miten koette yliopistomaailman
tai oikeusjärjestelmän 
muuttuneen vuosien varrella?
En ole varma ovatko oikeusjärjestys ja 
oikeusjärjestelmä muuttuneet oikeaan 
suuntaan. Kun itse opiskelin, oli lakikir-
joja vain kaksi, ja se toinen oli aika ohut. 
Niistä ajoista on säädösten määrä kak-
sinkertaistunut. Olen erityisesti huolis-
sani siitä ettei tieteessä ole nykyään ku-
ria tai järjestystä. 

Nykyään tieteen nimissä lausutaan 
sellaista mitä ei tieteen nimissä saisi lau-
sua. Pitäisi osata erottaa oma kansalais-
mielipide tieteestä. Tiede ja poliittinen 
samaistuminen menevät sekaisin. Tulisi 
olla todella tarkka siitä mihin tieteellistä 
arvovaltaa käytetään. Muuten on vaara-
na että syömme sen. 

Olette vuosien varrella myös 
keskustelleet nimekkäitten 
oikeusteoreetikoiden kanssa?
Olen käynyt kinaamassa Georg Henrik 
von Wrightin kanssa olemisen ja pitämi-
sen erosta. Miten pitämislauseet voivat 
muuttua lauseiksi jotka ovat totta tai 
epätotta? Se on oikeustieteen kannalta 
tuhannen taalan kysymys. Mikä oikeut-
taa laissa olevat lauseet ja mikä tekee 
niistä tiedettä? Olen miettinyt 40 vuot-
ta mikä oikeustieteestä tekee oikeus- 
tieteen.

Mikä on suurin saavutuksenne?
En ole varma onko sellaista edes vielä, 
enkä tiedä saanko sitä koskaan valmiik-
si. Tällaisessa kulttuurissa on vaikea ke-
hittyä missään, kun ei ole ketään jonka 
kanssa keskustella. Minulla ei ole ketään 
jonka kanssa puhuisin niin, että keskus-
telukumppani ymmärtäisi mistä puhun. 
Sama pätee kirjoittamiseen; miksi tehdä 
jotain jota kukaan ei kuitenkaan lue? Ny-
kyään tuotetaan paljon tieteellistä teks-
tiä, mutta kukaan ei siitä huolimatta lue 
mitään, jolloin ei synny myöskään todel-
lista kehitystä. Lähinnä alan huippujul-
kaisut saavat huomiota.

En ole myöskään saanut apurahaa 
milloinkaan. Aikaisemmin olin tutkinut 
mitä juttuja korkein oikeus ottaa käsit-
telyyn ja mitkä se jättää käsittelemättä. 
Muutoksenhakuluvatta jää taloudelli-
selta merkitykseltään suuria oikeusta-
pauksia. Olen ainoa joka tätä asiaa on 
tutkinut, mutta apurahoja ei ole siihen 
herunut.

Myös suomalainen oikeudenkäynti 
on kuin kiveen hakattu. Se ei ole tehokas 
 järjestelmä, koska siinä on täysin tur-
haa todistajan kuulustelua ja täysin epä-
olennaisten asioiden selvittelyä. Ihailen 
englantilaista oikeudenkäyntijärjestel-
mää, joka on vain muunnos roomalaises-
ta järjestelmästä. Sen ytimenä on dialo-
giin perustuva sokraattinen menetelmä. 
Suomalaisessa oikeudenkäynnissä ei ole 
mitään dialogia. Emme ikään kuin halua 
joutua tilanteeseen jossa nolaamme it-
semme tai havaitsemme että mokaam-
me. Täällä ollaan mieluummin hiljaa ja 
hymistellään. 

Mitä aiotte tehdä eläkepäivinä?
Vietän leppoisaa elämää. Lähden kieli-
kurssille Odessaan, vaeltamaan Sveit-
sin Alpeille ja seuraamaan koripallon 
MM-kisoja Bilbaon. Käyn myös Jagua-
rillani englantilaisten urheiluautojen ko-
koontumisajoissa Sveitsissä. 

Aion pysyä sinkkumiehenä, sillä arjen 
jakaminen on vaikeaa ilman että syntyy 
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häiriötekijöitä. Se on erakon elämää ja 
koen olevani erakko Suomessa.

 Minulla on tarkka päiväohjelma: he-
rään aikaisin, syön aamiaista, luen tai 
kirjoitan, sitten harjoitan kädentaitoja 
taikka ruumiinkulttuuria. Elämäntyy-
lin opin Leonardo da Vinciltä, joka maa-
lasi Mona Lisaa seitsemän vuotta pikku-
hiljaa vähän kerrallaan. Tieteellisesti tai 
teoreettisesti orientoitunut ihminen toi-
mii juuri näin. Hänellä on aina kynä sekä 
lehtiö mukanaan, ja hän aina kirjoittaa ja 
lukee. Nykyään taas tieteellinen kirjalli-
suus hukutetaan lähdeviittauksiin, joissa 
viitataan lähteisiin, joilla ei ole mitään 
tekemistä asian kanssa. 

Olen käynyt toisinaan kotiseutuni 
kirkossa, mutta en pysty kuuntelemaan 
papin puheita, vaan joudun poistumaan. 
Ne tuntuvat niin vierailta suhteutettuna 
tämän päivän ihmisten elämään. En voi 
myöskään kuunnella poliitikkojen pu-
heita, sillä jos ne suhteutetaan tämän 
päivän ongelmiin Suomessa, huomaan 
helposti etteivät ne sisällä minkäänlais-
ta ratkaisua.

Tuoreimmassa Advokaatti- 
lehdessä on piispa Irja Askolan 
haastattelu. Miten kuvailisitte 
papin ja lakimiehen eroa?
Papit ovat enemmän lohdun asialla, joka 
puolestaan ei ole lakimiehen tehtävä. La-
kimiehen tehtävä on oikeudenmukai-
suus ja oikeudenmukaiseen lopputulok-
seen tähtääminen. Siinä vaiheessa kun 
juridinen ammatti on vain keino tehdä 
rahaa ilman että ollaan oikeamielisiä tai 
pyritään oikeudenmukaisuuteen, kan-
nattaa kyllä lopettaa. 

Onneksi opiskelijoiden keskuudessa 
ei pelkästään haeta ammattia vaan koe-
taan oikeudenmukaisuus arvoksi. Laki-
mies ei pyri lohduttamaan vaan pyrkii 
muuttamaan asiat, sillä epäoikeuden-
mukaisuuden kokemukset ovat todella 
tuhoisia. Lakimiehen tointa on hoidet-
tava siten, että se jo itsessään tuottaa 
tyydytyksen. D

Law has always interested me, both 
practically and theoretically. When I was 
14 years old, I knew that I wanted to pur-
sue a career in the field of law. At that 
time I did not know that I would do my 
university degree in law abroad, that ho-
wever was what I decided upon two years 
ago. I am enjoying my studies very much 
and my favourite modules so far are EU 
Law and International Law. I like them 
for the reason that their scope of appli-
cation is broadly the same in countries 
around the world. Also, I would like to go 
into international legal practice after my 
graduation which makes me rather pas-
sionated about these subjects. 

I would like to allege that law can be 
quite dry as a subject, at least that is 
what might come up in people’s minds 
when thinking about law. Also, as a law 
student it can be difficult to see how law 
in the theoretical sense applies in prac-
tice and it is therefore crucial that op-
portunities to apply the law practically 
are given to students. This also helps to 
put students in stronger positions when 
going into legal practice. Employers seek 
to employ graduates who have practical 
experience of law. 

One opportunity available to students 
at Hull University are the pro bono sche-
mes consisting of prisons, asylums and 
schools. This enables students to gain 
practical legal skills. I applied and got a 
place in the prisons scheme. We will re-
search rights of prisoners and then put 
together a presentation which we will 
deliver to the prisoners in March 2014. 
This is valuable experience and I am 
thankful for having got this opportunity. 
Another pratical legal aspect part of my 
student life in Hull is ELSA Hull. The 
group was set up in the autumn 2013 
and it was the first ELSA group ever to 

be set up in Hull, which made the who-
le thing rather more significant. We are 
now hoping that this will initiate a long 
living tradition of ELSA in Hull. I am VP 
for the STEP program and gaining a legal 
internship anywhere in the world could 
be one of the greatest experiences you 
have as a law student. I will apply for in-
ternships myself and the whole thing 
really excites me. 

Last year I also started up a law study 
group at my university, which I found 
both interesting and developing. I belie-
ve in reflecting upon what you learn, i.e. 
active learning which is something of-
fered in study groups. I am running the 
study group this year as well and I have 
got a lot of positive feedback on it from 
other students. I also got involved with 
a project set up to create a practical skills 
module then to be offered to all law stu-
dents at Hull University. This was a way 
for us students to have our say and also 
impact the way the module would work 
in practice. I found this very interesting 
and useful. A benefit was that we all got 
a small payment for our contribution to 
the project. 

I challenged myself when deciding to 
study law abroad, though I have not re-
gretted that decision for a second yet. I 
am enjoying it to the full and it could be 
one of the greastest adventures of my 
life so far.  ANNA LUNDGREN

Studying Law at Hull

”Employers seek to 
employ graduates 
who have practical 
experience of law.”
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ELSA:n National Council 
Meeting eli tuttavallisemmin 
NCM muistuttaa ainejärjes-
tön järjestämää kv-viikkoa, 
jonka ELSA on tiivistänyt 
kolmeen päivään. Kaksi ker-
taa vuodessa järjestettävä 
NCM kokoaa yhteen ELSA:n 
jäsenistön jäsenkokouksen 
merkeissä. Viikonlopun aika-
na järjestetään erilaisia niin 
hallituslaisille kuin jäsenis-
tölle suunnattuja työpajoja, 
joissa keskustellaan työpajan 

aiheesta riippuen erilaisia asioita.

Kevään 2014 NCM järjestettiin ELSA Rovaniemen toimesta 
Leirikarilla, Rovaniemellä. Tapahtuma alkoi perjantaina Lapin 
yliopistolla aloitusseminaarilla. Päivän mittaan muun muassa 
IT-workshop opasti kuulijoita valmistamaan foliohatut, jotka 
helpottivat tiedon vastaanottamista asiantuntijoiden kertoes-
sa ELSAn uusista nettipalveluista.

Perjantai-iltapäivällä ELSAlaiset siirtyivät Leirikarille, mis-
sä suurvelhot ottivat mittaa toisistaan velhosauvasitseillä. Lau-
antaina ELSAlaiset pääsivät oppimaan coachingia ja ottamaan 
osaa erilaisiin työpajoihin. Viikonlopun odotetuin ohjelmanu-
mero oli Vision Contest eli leikkimielinen kilpailu, jossa pai-
kallisryhmät esittävät vapaamuotoisen taidonnäytteen muille 
paikallisryhmille. Tuomaristona esitykselle toimi ELSA Fin-
landin istuva hallitus.

ELSA Helsingin vähäisen osallistujamäärän vuoksi jäi Hel-
singin esitys pois kevään tapaamisesta. ELSA Joensuu näyt-
ti, että nerokkaaseen ja taitavaan esitykseen ei tarvita suurta 
joukkoa. Turku vuorostaan käytti raakaa, suorastaan alkukan-
taista voimaa esityksessään. Yleisön ennakkosuosikki, Rova-
niemi, käytti puolestaan luovuutta ja yhteishenkeä esitykses-
sään, joka häikäisi älykkyydellään ja monipuolisuudellaan. Kisa 
oli tiukka, ja kilpailijat erittäin tasaväkisiä, mutta lopulta Ro-
vaniemen delegaatio vei voiton. NCM:n toinen ilta huipentui 
rastikierrokseen, jossa ELSAlaiset pääsivät osoittamaan tai-
tonsa haastavilla rasteilla.

Sunnuntaina vuorossa oli viikonlopun merkittävin tapah-
tuma: ELSA Finlandin kevätkokous, jonka yhtenä tärkeim-
mistä tehtävistä oli ELSA Finlandin uuden hallituksen valin-
ta. Uuteen hallitukseen valittiin muun muassa Rovaniemen 
omat pojat: Samuli Rissanen pääsihteerin tehtäviin ja Lauri 
Miikkulainen varainhoitajan tehtäviin. Haluamme vielä ker-
ran onnitella ELSA Finlandin uutta hallitusta! Toivottavas-
ti tapaamme monet teistä syksyllä Helsingissä seuraavassa 
NCM:ssä. Lopuksi haluamme vielä kiittää kaikkia osallistu-
neita ja erityisesti Rovaniemen NCM:n toimikuntaa. Te teitte 
viikonlopusta onnistuneen!
  

Viikonloppu höystettynä 
taialla

ELSA:n terveiset
Jaakko Rastas ja Katariina Virkkunen

”Kisa oli tiukka, ja kilpailijat 
erittäin tasaväkisiä, mutta 
lopulta Rovaniemen 
delegaatio vei voiton.”

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
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uspoliittiselle tutkimuskeskukselle, mut-
ta se tekee liikaa kvantitatiivista tutki-
musta. Pelkät kvantitatiiviset luvut eivät 
vielä kerro paljon mitään asiasta, vaan 
pitää tarkastella myös, ovatko teot tai 
tekijät erilaisia. Suomessa henkirikoksis-
ta yli 90 % on miesten tekemiä. Synny-
tyksen jälkeisen masennuksen kohdalla 
naiset saattavat tosin saada lievempiä 
tuomioita. Vertailukelpoisia tapauksia 
ja tekijöitä saattaisi löytyä esimerkik-
si ryyppyporukoissa tehtyjen henkiri-
kosten joukosta. Toisaalta yleensä hen-
kirikoksesta syytetty on mies ja siksi 
saatetaan ajatella, että naisen tekemä 
henkirikos on jotenkin epänormaali.

Miten suhtaudutte siviilipalvelus-
rikoksesta rankaisemiseen?
Siviilipalveluskysymys on muuttunut ra-
dikaalisti viime vuosikymmeninä, sillä 
aikaisemmin lähes kaikki miehet kävi-
vät armeijan ja kieltäytyjät olivat selvä 
vähemmistö. Nykyään puolustusvoimat 
eivät edes halua ottaa kaikkia palveluk-
seen.  Ennen vanhaan yhteiskunnassa 
armeija oli se viimeinen haavi, jossa po-
jat otettiin yhteiskunnan kontrolliin ja 
annettiin valmius yhteiskuntaan. Nyt ar-
meija on tulosvastuullinen yksikkö, jo-
hon ei haluta niitä joilla on esimerkiksi 
mielenterveydellisiä ongelmia. 

Puolustusvoimille on asetettu tietyn-
laiset tehtävät, jolloin koko ikäluokka ei 
astu palvelukseen. Onko tällöin aseista-
kieltäytyjien tuomitsemisessa vankilaan 
mitään järkeä, kun armeijaan eivät pää-
se edes kaikki ne, jotka sinne haluavat? 
Yksi vaihtoehto olisi yleinen kansalais-
velvollisuus, jossa koulutettaisiin en-
siaputaitoja ja väestönsuojelua ja joka 
koskisi myös naisia. Vastaavasti on jär-
jetöntä tuomita vankeutta uskonnollisen 
vakaumuksen perusteella.

Tulisiko vankeusrangaistukset 
korvata valvontarangaistuksella?
Enintään 6kk vankeusrangaistus voi-
daan korvata valvontarangaistuksella. 
Menneinä vuosikymmeninä koko kri-

minaalipolitiikka on tähdännyt siihen, 
että ehdottomia vankeusrangaistuksia 
tuomittaisiin mahdollisimman vähän. 
Koska ehdollisen vankeuden raja on sää-
detty kahteen vuoteen, voi erittäin tör-
keistäkin rikoksista päästä ehdollisella 
vankeustuomiolla. Kuitenkin vain noin 
prosentti ehdollisista tuomioista pan-
naan koskaan täytäntöön. Ehdollinen 
vankeusrangaistus on siis varoitus. Sen 
pituudella ei ole mitään merkitystä.

Valvontarangaistuksen ja yhdys-
kuntapalveluksen kaltaiset rangais-
tukset ovat tulleet Suomeen verrattain 
myöhään verrattuna muihin länsimai-
hin. Valvontarangaistus tuo toivottua 
konkretiaa rangaistuskäytäntöön, sil-
lä liikkumista ja päihteiden käyttöä 
kontrolloidaan. Mielestäni se on hyvä 
rangaistus, mutta sitä on käytetty ää-
rettömän vähän. Oikeuskäytäntöä puo-
lestaan on mahdollista ohjata, jos vain 
on tahtoa mutta edelleen tuomioistui-
met katsovat helpommaksi tuomita eh-
dollista. Tuomitsemistoiminta on usein 
massatoimintaa. Olisi joskus kuitenkin 
hyvä, että rikoksen seuraamus olisi rää-
tälöity ihmisen mukaan, jotta rangais-
tus edistäisi tuomitun selviytymistä yh-
teiskunnassa.

Päästäänkö vankiloiden 
paljuselleistä koskaan eroon?
Minusta on häpeällistä että Suomessa 
on edelleen paljusellejä. Kysymys on 
200 vessan rakentamisesta. Eikö niiden 
rakentamiseen todellakaan riitä rahaa, 
kun uusiakin vankiloita rakennetaan? 
Kreikassakin ihmeteltiin, eikö Suomes-
sa vangit pääse yöllä vessaan.

Oliko vankiloiden karanteeni-
haalareista luopuminen oikea 
ratkaisu?
Kyllä niistä oli hyvä luopua. Eduskun-
nan oikeusasiamies teki asiassa ratkai-
sun ja uskon, että hän tutki tapauksen 
asianmukaisesti.

>>

Mikä on suurin epäkohta 
suomalaisessa rikosoikeudessa?
Suomen rikoslaki on rakenteellisesti 
kehittymätön monoliitti, sillä pienim-
mätkin rikkomukset ovat meillä rikok-
sia. Rikoslaki tulisi saada eriytymään 
siten, että pienet rikokset siirrettäisiin 
muualle, esimerkiksi hallintoprosessiin 
ja niistä säädettäisiin hallinnollinen seu-
raamus. Rikosoikeuden puolelle tulisi 
jättää vain varsinaiset rikokset.

Rikokset on Länsi-Euroopassa gra-
deerattu vakavuusasteen mukaan siten, 
että esimerkiksi Ranskassa on Crime, 
Délit ja Contravention. Lievimmät rik-
komukset menevät aivan eri prosessiin 
tai jopa eri tuomioistuimeen kuin vaka-
vammat rikokset. Esimerkiksi liikenne-
rikkomukset eivät ole Saksassa rikok-
sia yleensä lainkaan vaan niistä seuraa 
muunlaisia sanktioita.

Suomessa ei ole yhtenäistä hallintori-

kosoikeutta. Mielestäni on luonnollista 
että rikosprosessista poistetaan lievem-
piä nimikkeitä. Rikosoikeuden alaa on 
rikoslain uudistuksessa vielä levitetty, 
kun mukaan on otettu lukuisia vaaran-
tamisrikoksia. Järjestyslaissakin on koi-
rankakkojen keräämättömyys kriminali-
soitu ja se on aivan naurettavaa. 

Pikkurikokset ruuhkauttavat tuo-
mioistuimia. Vuosikausia kestävät pro-
sessit ovat uhka oikeusturvalle. Monesti 
on ollut yhdentekevää, mikä prosessin 
lopputulos on, jos käsittely on kestänyt 
vuosia. Suomalaisessa järjestelmässä on 
selviä puutteita, kun Ruotsissakin me-
nettely on nopeampaa. Tällaiset niin sa-
notut massarikokset tulisi ottaa koko-
naan pois rikosprosessista. 

Saavatko naiset henkirikoksista 
lievempiä tuomioita kuin miehet?
Tämänkaltainen tutkimus kuuluu oike-

Aina katse 
tulevaisuuteen
Rikosoikeuden professori Terttu Utriainen siirtyy 
eläkkeelle kesän kynnyksellä. Tapasimme Tertun ja 
kysyimme häneltä pari polttavaa kysymystä niin arjen 
kuin juhlan tiimoilta.
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Oliko oikeusneuvos Mansikka-
mäen taksiseikkailu mielestänne 
mielenkiintoinen tapaus?
Olin korkeimmassa oikeudessa aikanaan 
osa-aikaisena esittelijänä. Siellä tapasin 
viehättäviä oikeusneuvoksia, vaikka se 
olikin patavanhoillinen instituutio. Is-
tunnoissa esittelijä kiersi pöytää edes-
takaisin jakamassa papereita virkaikä-
järjestyksessä, koska puheenjohtajan 
selän taakse ei saanut mennä. KKO on 
kuitenkin muuttunut paljon toimintata-
voiltaan ja käsiteltävien juttujen osalta, 
koska kyseessä on nykyään prejudikaat-
tituomioistuin.

Onko suomalainen korruptio-
lainsäädäntö murroksessa tällä 
hetkellä?
Suomessa korruptio on aivan erilaista 
kuin muissa maissa ja tapaukset ovat ta-
loudellisesti tavattoman pieniä. Suoma-
laisessa korruptiossa ei liiku raha, vaan 
se on tuttavuussuhteisiin perustuvaa 
hyvä veli -verkostoa ja siksi aika näky-
mätöntä. Se on pienen yhteisön toimin-
taa, jossa kaikki tuntevat toisensa. 

Korruptiosyytteitä saaneet eivät vält-
tämättä ole edes tajunneet tehneensä jo-
tain väärää. Esko Ahokin oli sitä mieltä, 
että on hyvä kun asiat hoituvat nopeam-
min. Keskeinen ongelma siinä on, että 
päätöksenteko ei ole läpinäkyvää ja osa 
kansalaisista jää kokonaan systeemin ul-
kopuolella. Se on pienen piirin keskinäis-
tä kähmintää. Toimintatavat ovat kui-
tenkin menossa koko ajan parempaan 
suuntaan. Vastaavasti talousrikokset oli-
si hyvä ratkaista vähän kauempana kuin 
paikallisessa käräjäoikeudessa. 

Suomessa poliisi suorittaa 
tutkinnan jos poliisia epäillään 
rikoksesta. Onko tässä 
mielestänne parannettavaa?
Sen verran parannusta on saatu aikaan, 
että nykyään tutkintaa johtaa syyttä-
jä. Tämän vuoden alussa astui voimaan 

uusi esitutkintalaki, jonka ideana on vie-
dä tutkintaa kauemmaksi epäillystä, kos-
ka kaikilla organisaatioilla on taipumus 
suojella itseään ja henkilöstöään.

Onko teille jäänyt mieleen 
tapausta omalta opiskeluajalta?
Niiltä muistaakin yllättävän paljon kai-
kenlaista, kun sitä vastoin työelämän ru-
tiinista ei jää juuri mitään mieleen. Pi-
dän erilaisia lukupiirejä ja seminaareja. 
Opiskelijat löytävät usein näkökulmia, 
joita en ole keksinyt ajatella ollenkaan.

Miten opiskelijoiden vapun 
vietto on muuttunut omista 
opiskeluajoistanne?
En usko, että kovin kauheasti. Vapun 
vietto on ainakin ajallisesti pidentynyt. 
Minun aikanani oli vain vapun aatto ja 
vappupäivä. Kun tulin Lapin yliopistoon 
1982, ensimmäisiä Jätkänpatsaan laki-
tuksia oli seuraamassa noin 15 ihmistä 
lakittajien lisäksi.

Mitkä ovat uranne suurimmat 
saavutukset?
En ajattele noin, sillä mielestäni elämä 
on prosessi. Minulle on tärkeintä, että 
elämä on mielenkiintoista ja innostus ju-
ridiikkaa kohtaan säilyy. En ajattele elä-
mää urana, enkä ole alun perin tähdän-
nyt mihinkään professuuriin. Olen vain 
tehnyt aina sitä, mikä on tuntunut mie-
lenkiintoiselta. Väitöskirjan tein vertai-
levasta rikosoikeudesta, koska halusin 
käydä ulkomailla sekä nähdä erilaisia 
paikkoja ja ihmisiä.

Professuuri on tässä yhteiskunnas-
sa ainutlaatuinen instituutio. Harvassa 
paikassa voi itse määrätä työnsä sisällön 
ja aikataulun. Suuri vapaus vallitsee vie-
lä tänä päivänäkin. Minulle on tärkeää 
saada elää kuten haluan. En myöskään 
tunne, että jotain olisi jäänyt tekemät-
tä. Helsingissä monet virkamiehet ja oi-
keusneuvokset pyörivät senaatintorin 
ympärillä koko ikänsä. En ole sellaista 

koskaan halunnut.

Onko teillä neuvoja uransa alussa 
oleville?
Jos aikoo tuomioistuinalalle tai syyttä-
jäksi, tutkielma ainakin kannattaa tehdä 
rikos- tai prosessioikeudesta. Väitöskirja 
puolestaan on oikeustieteissä sellainen 
voimanponnistus, että se vaatii jo teo-
reettista intohimoa.

Mitä aiotte tehdä 
eläkepäivillänne?
En koe sitä suurena muutoksena. Olen 
aina pitänyt työstäni ja aion elää samalla 
tavalla kuin ennenkin. Työelämä on ollut 
mukavaa enkä ole kokenut sitä taakka-
na. Minulta on pyydetty esitelmiä syk-
syksi ja mukavia työkavereita saa tavata 
vastaisuudessakin. Opetan ja kirjoitan 
edelleen ja jälkimmäiseen jää nyt enem-
män aikaa. Tenttien korjaamista en jää 
kaipaamaan. Hallinnon hoitamisen jätin 
pois jo muutama vuosi sitten.

Kadutteko mitään?
Joskus on tullut sanottua jotain jolle-
kin, joka olisi saanut jäädä sanomatta. 
Yleensä kadutaan tekemättömiä asioi-
ta. Elämässä on tienristeyksiä ja vasta 
jälkikäteen huomaa, että olisi päätynyt 
aivan eri suuntaan, jos olisi valinnut eri 
tien. Olen aina tehnyt sitä mitä olen ha-
lunnut ja siksi ei voi juuri katua, kun on 
itse tehnyt oma ratkaisunsa. Yleensäkin 
kuuluu suunnata katse tulevaisuuteen 
eikä menneisyyteen. D

”Vuosikausia 
kestävät prosessit 
ovat uhka 
oikeusturvalle.”

Kevät on pitkällä myös 
edustajistossa, ja vuoden 
kaksi ensimmäistä kokous-
ta on istuttu. Helmikuun 
kokouksessa hyväksyim-
me hallitusohjelman pienin 
muutoksin, ja perustimme 
toimeentulon linjapaperi- ja 
lehden kehittämistyöryhmät 
sekä talousvaliokunnan. Sa-
massa kokouksessa myös va-
litsimme niihin jäsenet kus-
takin edustajistoryhmästä. 
Artiklan edustaja toimeen-

tulon linjapaperi-työryhmässä on Johanna Teijonmaa, leh-
den kehittämistyöryhmässä Emmi Hasu ja talousvaliokun-
nassa Johanna Teijonmaa.

Perustetuista työryhmistä voisi sanoa muutaman sanan. 
Toimeentulon linjapaperi-työryhmän tarkoituksena on muo-
dostaa LYY:n kanta käynnissä olevaan keskusteluun siitä, pi-
täisikö opintotukea kehittää enemmän perustulon suuntaan, 
vai riittäisikö nykyiseen opintotukeen tehtävät muutokset. 
Aiheesta tehtiin myös Artiklan Facebook-sivuilla kysely, ja ai-
nakin silloin suurin osa kyselyyn vastanneista jäsenistön edus-
tajista oli sitä mieltä, että jo olemassa olevaa opintotukijärjes-
telmää tulisi kehittää. Toimeentulon linjapaperi olisi tarkoitus 
saada valmiiksi kevään aikana.

Lehden kehittämistyöryhmässä, jossa siis itse olen jäse-
nenä, pyritään kehittämään LYY:n lehteä nykyaikaisempaan 
ja opiskelijaystävällisempään suuntaan. Jos kenelläkään mi-
tään ideoita löytyy, niin ottakaa yhteyttä – vien ideoitanne 
mielelläni eteenpäin!

Talousvaliokunnan tavoitteena on etsiä pidempiaikai-
sia ratkaisuja LYY:n taloudelliseen tilanteeseen. Tällä het-
kellähän tilanne on se, että viime vuoden lopussa LYY myi 
kiinteistöjään, ja saadut myyntitulot rahastoitiin. Tämän ta-

kia LYY:n käyttökassa voisi olla paremmassakin kunnossa, ja 
muun muassa tälle tilanteelle yritetään löytää ratkaisua va-
liokunnassa.

Maaliskuussa edustajiston toisessa kokouksessa edusta-
jisto päätti jakaa avustuksia hallituksen ehdotuksen mukaises-
ti kullekin ainejärjestölle 208€ ja muille opiskelijajärjestöille 
139€. Tasapuolisemmalla jaolla toteutettiin hallitusohjelmassa 
olevaa tavoitetta pyrkiä kaventamaan ainejärjestöjen ja mui-
den järjestöjen välistä eroa. Toimintakertomuksen ja tilinpää-
töksen pohjalta päätettiin edellisen vuoden hallitukselle myön-
tää vastuuvapaus.

Eniten keskustelua syntyi kuitenkin LYY:n vuosijuhliin 
liittyen. Edustajiston kokoukselle oli tullut kaksi aloitetta ai-
heesta. Ensimmäinen aloite oli Punapippurin ja usean TAO:n 
edaattorin allekirjoittama, ja he halusivat asettaa jäsenistön 
vuosijuhlalipulle 50 euron hintakaton ja samalla löysätä pu-
kukoodia cocktail-asun sallivaksi. Kokoomusopiskelijoiden ja 
Artiklan edaattorien allekirjoittamassa aloitteessa taas halut-
tiin antaa hallitukselle työrauha ja mahdollisuus järjestää aka-
teemisia perinteitä kunnioittavat juhlat. Hallitus oli käsitellyt 
molemmat aloitteet kokouksessaan, ja tehnyt niistä oman vas-
tineensa. Hallitus kirjoitti haluavansa pyrkiä maltillisen hin-
taisiin juhliin, mutta ei kuitenkaan halunnut sitoutua tiettyyn 
hintaan. Pukukoodissa hallitus halusi pitää kiinni juhla- tai 
tumma puku-koodista, mutta sanoi myös, että sisäisessä vies-
tinnässä tultaisiin painottamaan, että on aivan sallittua tulla 
juhliin myös cocktail-tyyppisessä vaatetuksessa.

Itse kokouksessa asia päätettiin lopulta pitkällisen keskus-
telun ja äänestysten jälkeen jättää pöydälle, ja ratkaista vasta 
seuraavassa kokouksessa. Näissä jännittävissä tunnelmissa 
jäätiin odottamaan loppukevään kokouksia ja päätöksentekoa 
paitsi vuosijuhlista, myös LYY-yhtiöiden asioista, Opiskelijoi-
den liikuntaliittoon liittymisestä ja jäsenmaksusta. 
Aurinkoista kesän odotusta!

 

Valiokuntia ja vuosijuhlia

Edariterveisiä
Emmi Hasu, Artiklan edaattori
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Pääporon 
viidakkosafari
On perjantai, helmikuun viimeinen päivä. Kello on kohta 19.00 ja Lordin aukiolla 
starttaa 2014 Poronkuseman varaslähtörasti. Päivä on mennyt rennosti, mutta 
siihen tulee kohta muutos. Kaivan asun, joka tulee olemaan päälläni koko viikon- 
lopun, esille ja pukeudun. Huurteinen alle, toinen matkaan ja menoksi, täältä ei 
tulla entisenä takaisin.

Teksti: Pasi Parviainen, pääporo 2014
Kuvat: Eero Talvela

Pääporo Pasi Parviainen oli läpi kilpailun siellä missä tapahtuu. >> oik. Kilpailun voittajajoukkue 
Viidakon viimeiset rotunaiset.

Saavun Lordin aukiolle ja meno on 
jo aivan omissa sfääreissään, musiikki 
raikaa ja aukio pursuaa ihmisiä. Matka-
ni aukion läpi infoteltalle kestää muu-
taman sekunnin sijasta yli puoli tuntia. 
”Oi tätä lahjonnan määrää!”, ”Onko täs-
tä viikonlopusta edes mahdollista selvi-
tä hengissä?” sekä ”Oluen ostaminen oli 
päivän typerin päätös.” ovat ajatuksia, 
jotka pyörivät päällimmäisenä mielessä. 
Lahjontaa satelee, mutta joukkueet lu-
pailevat tämän olevan vasta alkulämmit-
telyä. Suorituksia en ehdi paljoa seuraa-
maan, mutta rastinpitäjät hoitavat sen 
homman.

Rastin päätyttyä porukka lähtee siir-
tymään kohti perjantai-illan jatkobaa-

ria, sillä keskiyön aikaan ratkotaan va-
raslähtörastin voittaja Tivolin lavalla. 
Nappaan rastinpitäjän mukaan ja saan 
kuulla rastin top3:sen. Sitten eikun juon-
tamishommiin! Lavalle noustessani mi-
nulle kuitenkin kerrotaan, ettei mikro-
foni toimi ja huutamishommiksihan se 
sitten menee. Ja sen voin nyt sanoa että 
äänihän siinä lähti. Kilpailun selittämi-
nen alkaa olla jo aika epätoivoista, kun 
tilanne on oma ääni vs. musiikki + täy-
den baarin puheen-/huudonsorina, kun-
nes mikki saadaan jollain ihmeen kau-
palla toimimaan. 

Loppu sujuukin sitten mutkitta ja 
voittaja saadaan ratkaistua. Narikassa 
alkavat jatkoehdottelut mm. Cumuluk-
sen sviitissä tai saunamaratoonin mer-

keissä. Valintani jääköön arvoitukseksi.

Lauantai, pääpäivä, eikun seikkaile-
maan! Olen liikkeellä jo rastien auetessa 
kahdeltatoista ja tarkoitus olisi kierrellä 

”Omalle kämpälle 
palatessani en voi 
muuta todeta kuin 
että entisenä ei 
tultu takaisin.”
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läpi kaikki rastit ennen sen suurempia 
ruuhkia. Rovaniemen keskusta vaikut-
taa melko rauhalliselta, mutta eiköhän 
kohta vastaan pyyhällä jo ensimmäinen 
joukkue. Kohtaamisesta käteen jää ma-
koisa jälkimaku ja muumipeikkosääs-
töpossu -ei paha. Poropuvussa ei va-
litettavasti ole taskuja eikä pääporon 
varustukseen kuulu reppu, joten jou-
dun luopumaan uudenkarheasta sääs-
töpossustani Artiklan hallituksen rastil-
la. Eiköhän se vielä jossain vaiheessa tule 
haettua takaisin.

Joukkueiden määrä alkaa hiljattain 
lisääntymään ja rastikierrokseni on vas-
ta aluillaan. Sitä ollaan turhankin hyväs-
sä kunnossa eilisen jäljiltä! Ruuastakaan 
ei tarvitse huolehtia, kun kilpailijat ovat 
valmistaneet pitsaa sun muuta tarjotta-
vaksi. Eteneminen on hidasta jatkuvien 
pysähdysten vuoksi, mutta tässähän on 
koko päivä aikaa!

Yhden rastin tehtävä on nimeltään 
vaakabenji, jossa kilpailijoiden tulee 
benjinaruun sidottuna hakea mahdol-
lisimman kaukaa tavaroita. Vaikuttaa 
sen verran kiinnostavalta, että pakkohan 
se nyt on päästä testaamaan. Ei muuta 
kuin porolle valjaat päälle ja tähtäimessä 
kauimmaisin esine. Än yy tee nyt! Lähtö 
tapahtuu tiukalla spurtilla, määränpää 
kirkkaana nenän edessä, köysi kiristyy ja 
vauhti alkaa hidastua, täytyy mennä ne-
linkontin, enää hieman, ryömimällä sen 
saa! Mutta ei, musta kepakko jää 20cm 
päähän. Olen aivan puhki suoritukses-
ta, mutta rastinpitäjät rohkaisevat yrit-
tämään uudestaan, tällä kertaa pienen 
avun siivittämänä. Minut työnnetään 
helposti viimeiselle kepille asti, mutta 
paluu onkin sitten odotettua äkäisem-
pi. Voin sanoa, että porolta vietiin kir-
jaimellisesti jalat alta.

Adrenaliinit virraten lähden kohti vii-
meistä ulkorastia, leijonan metsästystä. 
Perillä tapaan kaksi aiempaa pääporoa, 
jotka ovat tulossa joukkueineen suoritta-
maan kyseistä rastia. Liityn heidän jouk-
koonsa ja eikun leijonajahtiin parin pul-
kan ja puhallusputken voimin! Leijona 

ei pidä nuoliamme minään ja alkaa kar-
kumatka, joka päättyy miinakenttään. 
Nyt alkaa rastin oikea tehtävä, evakuoin-
ti ylämäkeen. Matka on pitkä ja raskas, 
mutta siitä selvittiin ja poron on aika pa-
lata nesteytyksen pariin.

Ilta alkaa laskeutua ja rastien jonot kas-
vavat. Saavun Tivoliin, jossa on meininki 
kuin keskiyöllä loppuun myydyllä keikal-
la, ainoa vapaa tila löytyy rastin suori-
tuspaikan välittömästä läheisyydestä. 
Minulle tarjotaan sohvapaikkaa ja otan 
sen mielelläni vastaan. ”Tässä vaihees-
sa pisteitä saa vain suolaisesta ja vedellä 
lahjomisesta” mainitsen vieressäni ole-
ville kilpailijoille, jotka kaivavat välittö-
mästi repuistaan suolakeksejä ym. eväitä 
tarjottavaksi. 

Tässä kohtaan voin rehellisesti sanoa, 
että meineillään oli illan heikoin hetki 
omalta osaltani. Kapuan kuitenkin ylös 
ja törmään ulkona kavereihini, jotka ovat 
juuri saaneet kaikki rastit kierretyksi ja 
ovat lähdössä saunomaan. Eikun mu-
kaan vaan! Saunan jälkeen olo on kuin 
uudestisyntynyt ja kaikki väsymys on 
kadonnut. Nyt vain odotellaan, että 
pisteenlaskijat saavat työnsä valmiiksi, 
jolloin voin julistaa kilpailun voittajan 
Onnelassa.

Suuntana Onnela, jonka ulkopuolella 
jonot ovat suoraan sanottuna jäätävät! 
Eikun kiireellä sisälle, koska voittajien 
julistamiseen ja palkintojen jakoon on 
enää muutama minuutti. Toivottavasti 
kaikki palkittavat ovat nyt sisällä. Saan 
käteeni listan palkittavista joukkueista: 
top 3, paras asu sekä paras ”ryhmähen-
ki”. Voittajien julistamisen ja palkinto-
jen jaon jälkeen bileet jatkuvat pitkälle 
seuraavaan aamuun.

Sunnuntain sillis. Viikonlopun alkaa 
jo tuntea kehossa, mutta silliksen sapus-
kat houkuttelevat kapuamaan ylös sän-
gystä, pomppimaan muiden nukkujien 
yli ja heräämään tähän päivään. Turkoo-
siin pääsen valitettavasti vasta silliksen 
loppuvaiheessa, mutta ruoka maistuu 
hyvältä, niin kuin pitääkin ja meno on 

Kilpailun tulokset:

1. Viidakon viimeiset rotunaiset 386 pst.
2. Homokommuuni 381 pst.
3. Slaavilainen yllätyskyykky 370 pst.
4. Viidakon alkkikset 351 pst.
4. Afro circus 351 pst.
6. Elephantoms 320 pst.
7. Perhosvaikutus 299 pst.
8. Sometimes lose, allways win 287 pst.
9. Leppis team 283 pst.
10. Bad touch 278 pst.

Paras asu: 
Kannibaalit

Paras ryhmähenki: 
Homokommuuni

ello ei ole vielä yhdeksää-
kään aamulla ja yliopiston 
aulassa kuhisee jo haalari-
pukuisia opiskelijoita kuin 
tonttuja metsässä. Ohi-
kulkumatkalla olevat kas-

vatustieteilijät ja taiteilijat pysähtyvät 
ihmettelemään, mitä täällä oikein tapah-
tuu; yleensä Lapissa ei tapahdu paljoa-
kaan rutiineista poikkeavaa, joten täl-
lainen pienikin poikkeavuus normaalista 
arjesta herättää tusinan verran uteliaita 
katseita.

Hiljalleen ryhmä siirtyy yliopiston 
edustalla odottaviin linja-autoihin. Töl-
kit sihahtelevat ympärilläni ja imelä haju 
leijailee sieraimiin. Legendaarisiksikin 
kutsutut Kaamosluennot ovat alkaneet. 
Teemana on Eurooppa, mutta kuten 
kaikki professori Juha Karhun pitämän 
ensimmäisen bussiluennon perusteella 
varmasti huomaavat, kyse ei ole Euroo-
pasta aivan sellaisessa olomuodossaan, 
kuin suurin osa meistä todennäköises-
ti kuvitteli. Kreikkalaisessa mytologias-
sa Europa on nuori nainen, jonka Zeus 
viekoittelee matkaansa. Se tunteen palo, 
jolla bussiluento meille kerrotaan, kie-
lii siitä että Zeus ei ole ainoa, jonka tuo 

nuori nainen saa syttymään.
Perinteen mukaan matkan varrella pi-

detään tupakan mittainen tauko Lohiho-
vissa, ja sen jälkeen matka jatkuu, mutta 
luennoitsijat vaihtuvat. Toisella puolis-
kolla meitä viihdyttää professori Mikko 
Vuorenpää Turun murteellaan. Esitys ve-
tää vertoja huippu stand-up koomikoil-
le, ja epäilemättä Vuorenpää myisi Lappi 
Areenan täyteen Sami Hedbergiäkin no-
peammin.

Levilehdon rauhassa

Puolen päivän tienoilla saavumme Levi-
lehtoon. Lähes aution mökkikylän hil-
jaisuus ja rauha on historiaa. Kirpeän 
pakkasen keskellä muutama kauhistu-
nut japanilaisturisti seuraa, kun hajanai-
nen haalaripukuinen joukko purkautuu 
ulos linja-autoista. Jollen tietäisi mistä 
on kyse, kuvittelisin tapahtumaa toden-
näköisesti mielenosoitukseksi. Toimin-
ta ei ulkopuolisen silmin varmasti eroa 
kovinkaan paljon itsenäisyyspäivän mel-
lakoista Tampereella – viimeistään seu-
raavana aamuna osa oikkareista näyttää 
siltä, kuin olisivat sivullisina uhreina jää-

neet tamperelaisten poliisihevosten ruh-
jomiksi.

Majoittumisen jälkeen ryhmä hajaan-
tuu; toiset kiirehtivät ruokakauppaan, 
toiset ravintolaan syömään. Muutama 
ahkera ehtii jopa käydä rinteessä. Iltapäi-
vä kuluu pitkälti mökkiluentojen mer-
keissä. Olemme saaneet paikalle kolme 
vierailevaa luennoitsijaa: oikeuspoliitti-
sen tutkimuslaitoksen hallintoyksikön 
johtaja, OTT ja keittokirjailija Kaijus 
Ervasti; asianajaja, OTK Mikko Mikkola; 
sekä kuluttajariitalautakunnan puheen-
johtaja ja presidentti K. J. Ståhlbergin 
pojanpojanpoika, OTT Pauli Ståhlberg. 
Enemmän tai vähemmän Eurooppa-tee-
maa sivuavien luentojen päätteeksi vuo-
rossa on saunomista ja rentoa hengailua 
ennen siirtymistä perinteiseen oikkarei-
den kantakuppilaan, Wanhaan Hulluun 
Poroon.

Illan aikana nähdään niin romansseja 
kuin tragedioitakin. Itse otan rauhalli-
sesti ja seuraan vierestä opiskelutoverie-
ni siirtymistä ensin viihteelle ja hieman 
myöhemmin illalla jo viihdealueensa ul-
kopuolelle. Pääsen omaan mökkiin lataa-
maan akkuja lauantain väittelykilpailua 
varten jo ennen kuin kello kääntyy pil-

Kaamos – Artiklan 
varjeltu salaisuus

K

Teksti: Eero Talvela

kohdillaan. Omalle kämpälle palatessani 
en voi muuta todeta kuin että entisenä 
ei tultu takaisin. Hetken jo luulen, että 
voin kuolla sängylleni rauhassa, kunnes 
puhelimeni soi ja soittaja on vanha pää-
poro. Perinteisiin kuuluikin vielä sun-
nuntain Roipparikokemus, namnam! D
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kun puolelle kantakuppilassa. Kaikilla ei 
kuitenkaan käy yhtä hyvin – pitkin yötä 
mökkiimme saapuu muistinsa, tavaran-
sa ja itsekunnioituksensa hävittäneitä 
oikeustieteen ylioppilaita. Nyt on taas 
se päivä vuodesta, kun vakuutusyhtiöt 
pääsevät toden teolla tappelemaan siitä, 
korvataanko kadonneet takit, lompakot 
ja matkapuhelimet.

Missä on piikki?

Lauantai-aamupäivä vietetään Levin yli-
hintaisessa kylpylässä. Vinkkinä kaikil-
le ensi vuoden miesosallistujille: kah-
denkympin sisäänpääsymaksun lisäksi 
joudutte vielä vuokraamaan kylpylän 
superseksikkäät speedot hintaan 3 eu-
roa, mikäli olette erehtyneet ottamaan 
mukaan vain uimashortsit. Tällä kertaa 
poreallasluennot ulkoporealtaassa kes-
tävät vain viitisen minuuttia, koska kir-
peän pakkasen jäähdyttämä vesi ajaa 
mukavuudenhaluisen kansan pian si-
säaltaisiin. Moni kaamosluennoilla en-
simmäistä kertaa olevista opiskelijoista 
on kuullut legendoita professori Karhun 
piikistä allasbaarissa, mutta tänä vuon-
na pitkä odotus tuottaa kuitenkin petty-
myksen. Toisaalta on muistettava, että 
legenda elää edelleen, ja nyt monella on 
ainakin yksi syy lisää odottaa seuraavaa 
tammikuuta.

Iltapäivä kuluu joukkueiden valmis-
tautuessa väittelykilpailuun. Itse väit-
telyt alkavat illalla, ja mökkejä kier-
täessään voi huomata, että joissakin 
pöydissä tunteet käyvät jo kuumina. 
Tehtävänämme on puolustaa syytettyä 
omassa rikosoikeudellisessa oikeusta-
pauksessamme. Koska kyseessä ei kui-
tenkaan ole virallinen oikeudenkäynti, 
päädymme siihen ettei PL 21 §:n sään-
nökset oikeudenmukaisesta oikeuden-
käynnistä päde, ja pyrimme lahjomaan 
tuomarina toimivaa OTM Niina Kalliota 
kimpulla valkoisia ruusuja. Joko olemme 
onnistuneet vetämään oikeasta narusta, 
tai sitten olemme oikeastikin olleet hy-

viä, mutta kaikesta huolimatta voitam-
me oman väittelykilpailumme. Toista 
kertaa putkeen en kuitenkaan pääse juh-
limaan koko Kaamosluentojen voittoa, 
mutta sen saavuttanut ryhmä on var-
masti voittonsa ansainnut – onnittelut 
Julius Matilaiselle, Artturi Puoskarille ja 
Laura Hakkaraiselle!

Voittajien julistamisen jälkeen Kaa-
mosluennot jatkuvat taas pitkälle yöhön, 
joillakin jopa aamunkoittoon saakka. 
Jälleen on aika jättää Levilehto taakse 
ja suunnata kohti Rovaniemeä. Omas-
ta puolestani voin sanoa Kaamosluen-
tojen olleen jälleen kerran onnistuneet. 
Jännittävä ja opettavainen väittelykil-
pailu, hauskat aktiviteetit ja ennen kaik-
kea loistava seura tekivät Kaamosluen-
noista ikimuistoiset, ja tarpeeseen tullut 
arvosanankorotus vielä kruunasi tapah-
tuman päättymisen.

Kaamos on kuin timantti

Kaamosluennoilla on pitkät perinteet 
Artiklan historiassa. Tapahtuman aloitti 
aikanaan dekaani Ahti Saarenpää, ja Saa-
renpään jättäydyttyä pois Kaamoksen 
keulakuvan paikalta perinnettä jatkoi 
professori – sittemmin dekaani – Juha 
Karhu. Tapahtumana Kaamosluennot 
ovat Artiklan hiomaton timantti – si-
sarainejärjestöissämme on kuultu tuon 
monien mysteerien verhoaman tapah-
tuman nimi, mutta harva osaa sanoa 
tapahtumasta sen enempää. Kaamos-
luennot onkin Artiklan tarkoin varjeltu 
salaisuus. Jo alkusyksystä uusille fukseil-
le kerrotaan legendoja menneistä Kaa-
moksista, mutta harva osaa tiivistää 
koko tapahtumaa muutamalla lauseel-
la, ennen kuin on itse kokenut sen.

Kaamos on tiivis paketti, joka ko-
koaa yhteen mökkiviikonlopun talviak-
tiviteetit Levillä, opiskelun ja käytännön 
harjoittelun oikeustapausten muodos-
sa, sekä ainejärjestömme parhaimmat 
ja todennäköisesti sekavimmat bileet. 
Uskoakseni missään muussa ainejärjes-

tössä ei ole vastaavaa tapahtumaa, joka 
yhdistäisi laidasta laitaan jopa toistensa 
vastakohtina pidettyjä asioita ja toisi pai-
kalle sekä uudet että vanhemmat opiske-
lijat ja jopa osan yliopiston henkilöstöä. 
Juuri sen vuoksi Kaamos onkin niin ai-
nutlaatuinen tapahtuma. Kuten dekaa-
nimme Juha Karhu on todennut, ”silloin, 
kun kukaan ei enää saavu kuuntelemaan 
viimeistä aamuluentoa mökkien edus-
talle, Kaamos järjestetään viimeistä ker-
taa.” Pitäkää siis kiinni ainutlaatuisesta 
tapahtumastamme, ja huolehtikaa että 
vastaisuudessakin ainakin pieni joukko 
uskollisia artisteja seisoo kello 10 sun-
nuntai-aamuna ulkosalla pakkasta ja 
mahdollista krapulaa uhmaten! D

Professori Mikko Vuorenpää, 
millainen näppituntuma 
viikonlopusta jäi?
Erinomainen. Olen osallistunut Kaa-
mosluennoille 11 kertaa ja aina olen 
viihtynyt Levillä erinomaisen hyvin. Tä-
mänkertaisista luennoista käteen jäi vie-
lä sellainenkin asia, että Levillä tehtiin 
päätös tulevana syksynä ensimmäistä 
kertaa järjestettävistä Artiklan perintei-
sistä kiekonheittokilpailuista. Kisapäivä-
kin on jo selvinnyt ja se on 13.9. Kiek-
kotapahtuma tosin alkaa jo 12.9, jolloin 
järjestetään kiekonheittoa eri näkökul-
mista luotaava seminaari.

Miten opiskelijat näin yleisesti ot-
taen suoriutuivat oikeustapauksis-

Ensimmäisiä kertoja koettiin Kaamok-
sella monia (jättäkäämme tarkempi si-
sältö arvailuiden varaan), mutta päällim-
mäiseksi muistoksi jäi ehdottomasti itse 
Kaamosluentojen sydän, oikeustapaus-
väittely. Koko kilpailu sen valmistelusta 
itse väittelytilaisuuteen ja tuloksen jäl-
kipuintiin, jää varmasti kaikkien mieleen 
etenkin ensimmäisellä kerralla. 

Valmistelun aikana koetut onnistu-
misen elämykset, aamuyöhön asti tieto-
koneella istuminen KKO:n ratkaisuja lu-
kien ja joukkueen kanssa yhdessä saadut 

älynväläykset ja aivopierut tekivät jo itse 
valmisteluvaiheesta mieleenpainuvan ja 
opettavaisen kokemuksen. 

Itse väittelypäivään lisäjännitystä toi 
edellisen päivän hieman aiottua vauh-
dikkaampi meno ja lähinnä lapamatoa 
muistuttava olotila. H-hetken lähestyes-
sä päällimmäiseksi tunteeksi nousi kui-
tenkin hirmuinen tsemppi ja taistelutah-
to, ja saimmekin joukkueemme kesken 
aikaan aivan loistavan yhteishengen ja 
kisafiiliksen. Korkeista odotuksista huo-
limatta itse väittelytapahtuma oli pal-

jon enemmän kuin oli osannut odottaa! 
Tunteet kuumenivat, äänenvoimakkuus 
ylitti sallitut desibelirajat, Fresita roiskui 
ja kossu virtasi, ja ennen kaikkea, kaikil-
la oli aivan mielettömän hauskaa! Vaik-
ka perfektionistia häviö hieman jäikin 
kaivelemaan, ei tuloksella ollut lopulta 
mitään väliä. Olimme tehneet joukku-
eena onnistuneen suorituksen ja luoneet 
roppakaupalla hienoja yhteisiä muistoja. 
Jälkipuinti toki jatkuu yhä ja ensi vuon-
na otetaan käyttöön vielä kovemmat kei-
not… JOHANNA TEIJONMAA

Elämäni ensimmäiset Kaamosluennot – 
enemmän kuin kaikkea mitä odotin

Kaamosluennot – kilpailijan näkökulma

ta? Mitkä asiat hallittiin hyvin ja mis-
sä on vielä parantamisen varaa?
Pääsääntöisesti suoritukset olivat on-
nistuneita. Hieman kärjistäen voisi kai 
sanoa, että tapauksiin liittyvä aineelli-
nen juridiikka oli hyvin hallussa, mutta 
esiintymiseen ja väittelytekniikoihin pi-
täisi ehkä kiinnittää hieman lisää huo-
miota. 

Onko jotkut tietyt kaamosluennot 
jääneet erityisesti mieleen?
Ensimmäinen kerta vuonna 2002 ehdot-
tomasti. Sen jälkeen osallistuinkin Kaa-
mosluennoille 9 kertaa ilman välivuosia. 
Myös tämänvuotiset luennot jäävät hy-
vin mieleen, sillä nämä olivat ensimmäi-
set Kaamosluennot, jolloin olen myös 

töissä Lapin yliopistossa eli aiemmil-
la kerroilla olen aina ollut vierailevana 
luennoitsijana Turun yliopistosta.

Mihin suuntaan kaamosluentoja 
tulisi kehittää?
Luentojen suosio huomioon ottaen voi-
daan sanoa, että pyörää ei kannata kek-
siä uudestaan. Sellaista voisi tulevina 
vuosina kuitenkin harkita, että väittelyt 
siirrettäisiin pidettäväksi yhteen tilaan, 
jolloin osallistujat pystyisivät seuraa-
maan kaikki väittelyt ja myös joukkuei-
den keskinäinen vertailu helpottuisi. Ai-
empina vuosina väittelyt järjestettiinkin 
tällä tavalla kootusti.

Turkulainen näkökulma: Mikko Vuorenpää

”Epäilemättä 
Vuorenpää myisi 
Lappi Areenan 
täyteen Sami 
Hedbergiäkin 
nopeammin.”
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Henri’s hytte adventures 
(Keskiviikko 5.2)
Lähtöpäivänä herätyskellot soivat jo 
kauan ennen kukonlaulua. Seitsemältä 
aamulla joukko unisia artisteja Pykälän 
ja Codexin herrasmiehillä vahvistettuna 
nousi Kööpenhaminaan lähtevään ko-
neeseen. Tunnelma koneessa oli odotta-
va, ehkä jopa aavistuksen verran hilpeä! 
Junanvaihtojen sekä teknisten vikojen 
saattelemana saavuimme vihdoin Aar-
husiin noin puoliltapäivin. 

Hostini esiteltyä oman luukkunsa 
säntäsimme ylipistolle kuuntelemaan 
kutkuttavaa luentoa merirosvoudesta 
Tanskan kuninkaallisen laivaston nä-
kökulmasta. Seuraavassa hetkessä olim-
mekin jo kiitämässä vehreiden niittyjen 
halki keskellä Tanskan idyllistä maaseu-
tua kohti hytteturilla järjestettäviä pi-
raattisitsejä! Laulu raikasi ja viini virtasi 
ainejärjestöjen noustessa kukin vuorol-
laan kiittelemään int.sek Carolinea mah-

tavasti alkaneesta viikosta. Varsinaisen 
ohjelman loputtua tanssimme pöydillä 
aamun pikkutunneille saakka. Joitain 
artisteja rankka avauspäivä näytti kui-
tenkin verottaneen heidän mennessä yö-
puulle jo pian puolenyön jälkeen…

…But Dan wasn’t done yet! 
(Torstai 6.2)
Hytteaamu polkaistiin osaltani käyntiin 
rommin ja tuoremehun voimin. Pääs-
tyämme takaisin yliopistolle vuorossa 
oli mellandöd. Omalla kohdallani se ei 
kuitenkaan vastannut sille asetettua tar-
koitusta, sillä hostini mielestä lepotauko 
oli amatööreille.

Iltapäivällä pääsimme tutustumaan 
Aarhusin poliisiaseman tiloihin. Vuoros-
sa oli nimittäin kv-vieraille järjestetty 
ekskursio, jolla paikallinen syyttäjä ker-
toi työstään sekä alueella tapahtuneista 
merkittävistä rikoksista. Luennon pää-
tyttyä siirryimme aivan ydinkeskustassa 

sijaitsevalle minigolf-klubille, jossa pää-
sin testaamaan lähes tigerwoodsmais-
ta swingiäni kv-vieraiden välisissä mit-
telöissä.  Ilta huipentui legendaariseksi 
tituleerattuun kierrokseen keskustan 
kuppiloissa sekä jatkoihin opiskelijoi-
den suosimalla Social Clubilla.

Nothing but a good time with 
Kasper (Perjantai 7.2)
Perjantain miljöönä toimi yliopiston 
kampusalue, joka oli murattien koriste-
lemine keltatiilitaloineen varsin vaikut-
tava näky.  Aamupäivän ohjelmassa oli 
Surprise, joka sisälsi muun muassa eri-
laisten rommien vertailua ja pienryhmis-
sä suoritettuja juomahaasteita. Ennen 
tätä olimme kuitenkin päässeet kuun-
telemaan professori Birgit Feldtmannin 
luentoa merirosvouden vaikutuksista 
maailman merireiteillä.

Kellon lyödessä neljä saavuin lyhyen 
mellandödin jälkeen kämppikseni kans-

Artikla in the land of legos
Perinteisesti Juridisk Selskabin (JUS) keväisessä Aarhusissa järjestämää  
viikkoa on pidetty yhtenä vuoden mehukkaimmista kv-viikoista. Tänä vuon-
na viikon teemana oli Piracy. Sujuiko poikien matka ongelmitta? Entä miksi 
artistit löysivät itsensä poliisiasemalta? Av med byxorna eller av med allt? 
Tässä otteita viikosta neljän eri artistin silmin.

Teksti: Henri Virtanen, Dan Valli, Kasper Paasikallio ja Lauri Poukka
Kuva: Peter Vasard Boesen

sa paikallisen ainejärjestön JUS:n toi-
mistolle valmistautumaan illan sitsejä 
varten. Loistavan pöytäseuran ja viih-
dyttävien punishmentien ansiosta sit-
sit olivat varsin ikimuistoiset. Mieleeni 
painui erityisesti Henrin näyttävällä si-
sääntulolla aloittama Koskenkorvajoiku, 
jonka ansiosta housut kintuissa seisova 
Artikla sai jälleen suuret suosionosoi-
tukset! Sitsien päätyttyä liityimme pai-
kallisten oikkareiden seuraan juhlimaan 
JUS:n syntymäpäiviä.

Saturday night fever with Lauri 
(Lauantai 8.2)
Edellisillan usvaisista jatkoista selvit-
tyäni olikin jo aika pukea ykköset ylle ja 
suunnata sateisen kaupungin halki vin-
tage-tyyliseen Barber Loungeen, jossa 
miesten pre-partyt olivat juuri starttaa-
massa. Tarjolla oli pientä purtavaa sekä 
olutta laidasta laitaan. Paikka oli rennon 
ilmapiirin lisäksi tunnettu myös laaduk-

kaista hiustenleikkuista sekä amerikka-
laisista parranajoista veitsineen ja vaah-
toineen, joista jälkimmäiseen Artiklan 
siloposket eivät kuitenkaan rohjenneet! 

Kv-mitalit jaettiin tällä kertaa pai-
kallisen asianajotoimisto Holstin hulp-
peissa tiloissa, joista siirryimme takseil-
la vuosijuhlapaikalle Tivoli Frihedeniin. 
Itse juhla oli mielestäni virkistävän epä-
muodollinen rentoine ohjelmanumeroi-
neen ja Buffalo-lauluineen. Juhlien rie-
hakkuudesta kertoi osuvasti massiivisen 
rysäyksen saattelemana kaatunut juhla-
pöytä. Tämä tapahtui onneksi vasta ai-
van juhlien loppumetreillä.  Kun parketti 
oli puhdistettu punaviinistä, oli aika lait-
taa jalalla koreasti Jazz-musiikin tahtiin!

Sunday sadness 
(Sunnuntai 9.2)
Sunnuntain sillis ja samalla myös koko 
viikko päättyi Artiklan osalta raikuviin 
aplodeihin. Kv-vieraiden kestosuosikki 

Gumbalaaba ei nimittäin tälläkään ker-
taa jättänyt ketään kylmäksi! Vauhdik-
kaasta silliksestä huolimatta viikon ra-
situs alkoi lopulta painaa itse kunkin 
silmäluomia. Lisäksi edessä häämöttä-
vä kotimatka loi osaltaan haikean tun-
nelman.

Long story short, viikosta käteen jäi 
ennen kaikkea unohtumattomia ko-
kemuksia, pohjoismaisia ystäviä sekä 
tuntikaupalla univelkaa. Väsymykses-
tä huolimatta suosittelemme kuiten-
kin jokaista osallistumaan edes yhdelle 
kv-viikolle! Hämmästyttävää oli etenkin 
se, kuinka saumaton perhe kv-vieraista 
ainoastaan yhden viikon aikana muodos-
tui! Monet myös lupasivat osallistua Ar-
tiklan omalle viikolle lokakuussa, ja se-
hän tietysti lämmitti sydämiämme! D
   

Artiklan ja Codexin riehakas pöytäseurue vuosijuhlilla.
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Heippa kaikille vielä hetken fukseiksi 
laskettaville sekä muille Artisteille! 
Tämä vuosi on jo lähes purkissa, palkin-
not on nyt myönnetty ja jatkajammekin 
on kruunattu tulevaan toimeensa. Täy-
tyy kyllä myöntää, että kyllähän tässä 
hieman haikea fiilis on. 

Tämä lukuvuosi alkoi mahtavilla ja 
riemukkailla riennoilla. Saimme kun-
nian tutustua parhailta näköalapaikoil-
ta mahtavaan uuteen lihaamme, jotka 
saapuivat innokkaina, mutta ehkä hiu-
kan pelokkainakin hienoon joukkoomme 
tänne Rollon kauniiseen syksyyn. 

Vuoden aikana on mieleemme jäänyt 
lukuisia ja lukuisia hauskoja, naurettavia 
ja muutenkin unohtumattomia muisto-
ja. Vuoden aikana olemme saaneet myös 
tutustua yli 140 uuteen toinen toistaan 
hienompaan henkilöön. Heistä olemme 
pyrkineet kasvattamaan yhtenäistä ka-
veriporukkaa, joka on onnistunutkin nä-
kemän ja kuuleman perusteella parem-
min kuin koskaan. On ollut mahtavaa 
huomata miten menevää ja aktiivista 
porukka on jaksanut olla näin loppu-
metreille saakka. 

Tämän vuoden fuksit ovat todellakin 
antaneet hyvin valoisan kuvan Artiklan 

Tervehdys fuksikapteeneilta!

tulevaisuudesta. Aktiivisia on paljon ja 
loistava yhteishenki huokuu joka ikises-
tä pikku fuksikasta, jotka ovat nyt kulu-
neen vuoden aikana kasvaneet oikeiksi 
Artisteiksi. 

Emme voi muuta todeta kuin, että seu-
raavana syksynä ei voisi olla parempaa 
porukkaa odottamassa, neuvomassa ja 
opastamassa uusia pelokkaita, mutta on-
nekkaita palleroita. Yhdessä me olemme 
tästä vuodesta näin ainutlaatuisen kehit-
täneet ja voi vain toivoa samaa seuraavil-
lekin sukupolville. Kiitos kuuluu vuoden 
2013 fukseille! Kiitos! 
FUKSIKAPTEENIT TARU & LARI AHONEN

Fuksikapteenit syksylle 2014: 
Kasper Paasikallio ja Katarina Rantala

Artistimerkit 2014:
Henri Virtanen, Katarina Rantala, Eeme-
li Haataja, Henry Leikas, Kasper Paasi-
kallio, Ville Hanhinen, Anna Räty, Noora 
Vainionpää, Laura Kaivosoja, Mikko Saa-
rinen, Heikki Forss, Denis Yildis, Julia 
Heino, Johanna Teijonmaa, Ville-Valtteri 
Korpela, Hanna Kuusisto, Aleksi Joune-
la, Tomi Tanskanen, Jouni Kuokkanen, 
Sauli Konttajärvi, Ida-Ellen Tarvainen, 
Kate Piiparinen, Meri-Tuulia Taipale, 
Pasi Parviainen ja Elias Rauhala

Vuoden fuksi: 
Henri Virtanen

Fuksisitseillä jaettiin myös muita kun-
niamainintoja.

Ajatus tuutoriksi hakemisesta kehittyi 
itselläni oman fuksivuoden mittaan. 
Tähän syynä oli mahtava fuksiryhmä ja 
omat tuutorimme Ira ja Katja. Ryhmäm-
me hengestä kertoi se, että kaiken kaik-
kiaan viisi halinallea lähti tuutoroimaan 
uusia fukseja.

Tutoriksi lähteminen oli minulle itses-
tään selvä valinta oman huikean fuksi-
vuoden jälkeen. Muutaman kerran, kun 
asioiden kiireessä järjestely tuntui tym-
peältä, täytyi muistuttaa itselleen ole-
vansa tehtävään palkattu tutor eikä huo-
leton fuksi. Suurta iloa tutorille tuottaa 

Uusia tuttavuuksia
Tuutorina toimiminen oli mielestäni 

hauskaa, oma ryhmä oli mitä mahtavin, 
mutta myös uhrauksia tehtiin ja toista 
kertaa sai uuden maksan tilata itäisiltä 
mailta.  

Kaiken muun ohessa ehdimme myös 
järjestää ryhmälle asiapitoisempaa oh-

jelmaa kuten opintojen ohjausta, Web- 
Oodi-koulutusta sekä oikeistolaisen 
kirjastomme palveluiden käyttöä kuten 
prujutusta. Parasta tuutoroinnissa ja 
syksyssä olivat ehdottomasti uudet hie-
not ihmiset, joita oppi tuntemaan!
SAMULI RISSANEN

Vastuullista mutta palkitsevaa
kuitenkin sen näkeminen, kuinka hyvin 
fuksit ovat tänä vuonna ryhmäytyneet. 
Suurin osa näyttää saaneen paljon kave-
reita ja viettäneen yhden elämänsä mah-
tavimmista syksyistä, mikä on mielestä-
ni fuksivuodessa tärkeintä.

Erityisesti tutorin mieltä lämmittää 

se, että seuraavan vuoden tutoreiksi oli 
hakenut tänä vuonna paljon innokkaita 
fukseja. He pääsevät kokemaan toisen-
kin railakkaan vuoden ja toivottavasti 
saavat tehtyä seuraavasta vuosikurssista 
yhtä innokkaan kuin omansa.
REETA HOLMI
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Intensiivinen taustatut-
kimus ruohonjuuritasolla 
artikkelisarjaa varten sai ai-
kaan lapsuksen. Maisteltu on 
vaan taisi unohtua että mitä. 
Onneksi löytyi kaksi joista 
kertoa, eikä oluiden laadus-
ta tarvinnut tinkiä.

Founders Imperial Stout, 
Yhdysvallat, 10,5%, im-
perial stout
Pieni pullo, joka ei ole erityi-
sen kutsuvan näköinen ja jol-

la on hintaa tuntuvasti. Vaatimaton ulkokuori kätkee sisäänsä 
ohittamattoman herkun. Tätä amerikkalaisen panimon juma-
laista lahjaa kuolevaiselle olutintoilijalle voi löytyä Alkosta tai 
baareista – ehkä. Foundersin Imperial Stout on loistava laji-
tyyppinsä edustaja: sen makumaailma on monikerroksinen ja 
täynnä kahvin ja suklaan voimakkaita aromeja. Tältä imperial 
stoutin kuuluu maistua ja tuntua.
 
Väriltään lähes musta ja läpinäkymätön olut muodostaa 
kauniin ruskean vaahdon, ja sen suutuntuma on erittäin täy-
teläinen. Maku kehittyy pala palalta maistellessa: ensin tulee 
maltaiden paksu runko, jonka päälle kasautuu tumma suklaa. 
Tämän jälkeen esiin alkaa nousta paahtunut ja palanut kahvi, 
joka kulminoituu pitkään makuhermoja vikittelevään hieman 
kitkerään jälkimakuun. Kokonaisuutena olut on uskomatto-
man runsas ja pehmeä. Foundersin Imperial Stout on nautit-
tava oikeassa miljöössä sekä kiirehtimättä – muuten kokemus 
jää ennenaikaisen ejakulaation tasolle.

Franziskaner Hefe-Weissbier, Saksa, 5,0%, vehnäolut
Franziskaner Hefe-Weissbierä saa useimmista baareista sekä 

Alkosta, pullossa tai harvinaisemmin hanassa. Se on samean 
keltainen ja runsasvaahtoinen vehnäolut, joka on parhaimmil-
laan nautittuna kylmänä auringonpaisteessa terassilla istus-
kellen. Suosittelen myös kokeilemaan pilvettömänä kevätpäi-
vänä näköetäisyydellä laskettelurinteestä. Makunsa puolesta 
Franziskaner Hefe-Weissbierä joisi kyllä missä tahansa.
 
Tämä olut on keskitäyteläinen: mukavan runsas muttei liian 
paksu ollakseen tuopeittain nautittava. Vehnäoluille tyypilli-
sesti maussa on hedelmäisyyttä, jota ei muissa oluissa nor-
maalisti ole. Lisäksi Franziskaner Hefe-Weissbier kunnostau-
tuu lisäämällä makuun – niin kummalta kuin se kuulostaakin 
– banaania. Olut on myös miedosti humaloitu, joten raikas 
tasainen maku ei pilaannu turhalla kitkeryydellä. Franziska-
ner on myös erinomainen ruokajuoma kalan kanssa, sillä sen 
maku ei ole turhan peittävä. Varsinkin rasvainen kala kuten 
lohi kaipaa muutakin kuin vettä juomaksi. Franziskaner He-
fe-Weissbier on loistava valinta kevät- ja kesäkauden rientoi-
hin, grillijuhliin ja mökkireissuille.

Kevään kuninkaat

Maistelutoverit
Eemeli Haataja

”Foundersin Imperial Stout 
on loistava lajityyppinsä 
edustaja: sen makumaailma 
on monikerroksinen ja 
täynnä kahvin ja suklaan 
voimakkaita aromeja.” 

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

koulutusta saanut aiheesta.

Aloittaessani syksyllä 
2009 kauppatieteiden opin-
not Oulun yliopistossa päätin 
heti alkuunsa, etten pyri ai-
nejärjestön hallitukseen, sil-
lä se veisi paljon aikaa ja hi-
dastaisi opintoja. Skippasin 
myös fuksiaiset enkä käynyt 
yksilläkään sitseillä. Ainoat 
tapahtumat, joihin kolmen 
vuoden aikana osallistuin, 
olivat parit pikkujoulut ja 
vappusauna, tulipahan pe-
räti käytyä Pietarissa excul-
la. Tätä syrjään jäämistä olen 

jälkeenpäin katunut, enkä vähiten sen jälkeen kun aloitin oi-
keustieteen opinnot ja huomasin kuinka hauskaa, sosiaalista 
ja kasvattavaa opiskelijaelämä on.

Saatuani viime kesänä toisen tilaisuuden elää fuksivuosi, 
päätin heti, että nuohoan jok’ikisen oikkaritapahtuman ja 
tutustun opiskelukavereihin. Valdemarin piknikistä lähtien 
olenkin kokenut huikeita tapahtumia fuksiaisista syysvael-
lukseen, moniin sitseihin, Lex:n kv-viikkoon ynnä muuhun. 
Jo syyskuussa kypsyi päätös Artiklan varapuheenjohtajaksi 
pyrkimisestä. 

Aikaa ja vaivannäköä aktiivitoiminta on vaatinut paljon, 
eikä kevään tenteistä ole vielä maaliskuun loppuun mennes-
sä opintorekisteriini kilahtanut yhtäkään noppaa. En ole ehti-
nyt lukea niihin joko ollenkaan tai en ainakaan tarpeeksi. Itse 
asiassa nytkin pitäisi olla lukemassa valtsikan tenttiin, mutta 
tämänkin kirjoituksen aineistopäivä oli jo eilen. Päätöstä hal-
litustoimintaan ryhtymisestä en ole silti hetkeäkään katunut. 

Olen fuksivuoden aikana tutustunut vähintäänkin pariin-
sataan uuteen ihmiseen, huikeisiin persooniin, kokenut monta 
ikimuistoista hetkeä (ja muutaman ei-niin-ikimuistoisen hu-
malatilan) ja kasvanut ihmisenä. Itse olen huomannut muut-
tuneeni luonteeltani huomattavasti aiempaa välittömämmäksi. 

Elämänmakuinen 
fuksivuosi

Varapuheenjohtajan palsta
Sauli Konttajärvi, Artiklan varapuheenjohtaja

Ilmeisesti seura tekee kaltaisekseen.  Olen kokenut myös opin-
noissa enemmän onnistumisen iloa ja nauttinut paremmasta 
opintomenestyksestä kuin kauppiksessa. Yhteisöllisyys, pie-
net kahvihetket Fellissä ja sanaparin vaihtaminen toimistol-
la lukemisen ja luentojen lomassa tuovat voimia opiskeluun.

Uskokaa tai älkää, mutta kirjoittaessani tätä palstaa sain 
lähes elämääni mullistavan puhelun: kutsun ensimmäiseen 
koulutustani vastaavaan työpaikkaan. Viimeiset viisi vuotta 
olen opintojen loma-ajat istunut kaupan kassalla. Se on nyt 
taakse jäänyttä elämää ja edessä on hyppy finanssialalle. Vaa-
kaa varmasti kallisti puoleeni osaltaan myös ansioluettelossa-
ni näkyvä ainejärjestötoiminta. Kuluneen vuoden aikana olen 
ymmärtänyt, että opiskelu ja opintomenestys ovat muutakin 
kuin lukemista kahdeksan tuntia päivässä ja vitosten vetämis-
tä tenteistä. Opiskelua on myös verkostoituminen ja ylipään-
sä sosiaalisten taitojen kehittäminen. Elämässä ei sittenkään 
pelkällä kirjaviisaudella pitkälle pötkitä. Elämä on tässä ja nyt.  
Nopean valmistumisen ei pidä olla itseisarvo, vaan on taito 
osata elää hetkessä.

”Itse olen huomannut 
muuttuneeni luonteeltani 
huomattavasti aiempaa 
välittömämmäksi.”



34 DIGESTA 2 : 2014 DIGESTA 2 : 2014 35 

Toimistoon ryntää vähäpukeinen mies, joka vaatii päästä putkaan 
suojaan kirkuvalta naislaumalta. Caramba! Mistä viidakosta tämä grin-
go on revitty? Ja miksi hän näyttää aivan miesstripparilta baby oililla 
voideltuine vartaloineen? Lainvartijalle on tiedossa kiireinen kevät.

Mr. Artikla 2014
Mr. Artikla 2014 -kilpailu pidettiin Lau-
antaina 22. Maaliskuuta ravintola Tivo-
lissa. Voiton kisassa vei Henri ”Fabio” 
Virtanen tulikiven kuumalla tangoesi-
tyksellä avustajanaan Denis Yildiz. Ylei-
sön suosikkina palkittiin Miika Kekola ja 
lehdistön suosikkina Sauli Konttajärvi. 
Tuomariston kunniamaininnan sai Heik-
ki Forss.

Vergikakku
2,5 dl sokeria
250 g voita
3 munaa
2 dl perunajauhoja
2 dl vehnäjauhoja
2 tl leivinjauhetta
4 dl Vergiä

Vaahdota sokeri ja voi. Hörppää desi 
Vergiä. Lisää munat yksitellen vatkaten. 
Hörppää desi Vergiä. Sekoita jauhot ja li-
sää taikinaan. Hörppää desi Vergiä. Lisää 
jäljellä oleva Vergi. Kaada taikina voidel-
tuun ja korppujauhotettuun vuokaan. 
Paista tunti 175 asteessa. Nauti Vergin 
kanssa.

Shakkihaaste
Lukijat aloittavat varsin mielikuvitukset-
tomasti sotilaalla, joten toimitus katsoo 
parhaaksi omaksua omintakeisemman 
hevostelutyylin.

Toimitus pelaa valkoisilla, lukijat 
mustilla. Lähetä siirtoehdotuksesi mitä 
tahansa lehdessä mainittua palauteka-
navaa pitkin. Lukijoiden siirroksi vali-
taan laillisten ja lukukelpoisten siirtoeh-
dotusten joukosta se, jota on ehdotettu 
eniten. Tasatilanteessa arpa ratkaisee. 
Selvyyden vuoksi lähetä ehdotuksesi 
muodossa ”mistä - mihin” (esim. B8 - 
C6).

Kuukauden 
sitaatti:
”Jos tuomittu, ennen kuin hänet mesta-
uspaikalle viedään, haluaa nauttia jotain 
juomaa; älköön sitä häneltä kiellettäkö, 
mutta älköön hänen sallittako itseänsä 
päihdyttää.”
- Asetus rangaistusten täytäntöönpanos-
ta (1:5.2) 1889.

Kuin kaksi 
marjaa

Muumit

Aku Ankka

Kaikki vastaukset kirjoitetaan eri 
nimille. Jokaiseen vastauspaperiin on 
keksittävä nimi ja sosiaaliturvatunnus. 
Tentissä juopuvan on jätettävä tentin 
valvojalle nimellä varustettu juopumi-
silmoitus. Kaikkien oikeiden tenttivas-
tausten kesken arvotaan 0-10 pistettä. 
Turhasta lavertelusta sakotetaan ja tör-
keissä tapauksissa voidaan tuomita van-
keutta.

Tornion raastuvanoikeuden istun-
tosalissa piti järjestää siviilivihkiminen 
20.08.1983 klo 16.00, mutta Haaparan-
nalla pysyvästi asuva tuleva aviopari Pul-
mu Virtanen ja Hemminki Sokeri saa-
puivatkin aikavyöhyke-eron vuoksi jo klo 
15.00. Paikalla oli sattumoisin raastu-
vanoikeuden haastemiehenä kesän ajan 
toimiva oikeustieteen ylioppilas Valio 
Yksilö. Tällöin Valio osoitti reipasta pal-
velumieltä ja suoritti siviilivihkimisen ja 
niinpä paikalta poistui tyytyväisenä tuo-
re aviopari Hemminki ja Pulmu Sokeri. 
Huumorimiehenä päätti Valio kuitenkin 
yhdistää huvin ja hyödyn kirjoittamal-
la maistraatin asiapapereihin Hemmin-
gin nimen sijasta paikallisen ravintolan 
sisilialaissyntyisen kokin Luigi Topoli-
non nimen.

Tällä välin uuden avioparin sukulaiset 
heittelivät perinteiset riisit vihkimisti-

laisuudesta poistumassa olleiden Hem-
mingin ja Pulmun päälle, mutta saatuaan 
kovin läheltä heitetyn riisiannoksen 
kurkkuunsa, tuore aviomies Hemminki 
kakisteli pahoin ja myöhemmin sairaa-
lassa kuoli saamiinsa vammoihin.

Valitettavasta tapauksesta viikon 
kuluttua tuore leski Pulmu synnytti 
potran pojan, jonka nimeksi annettiin 
Mikki. Kun henkikirjoittaja sai tiedon 
perhetapahtumasta, hän maistraatin 
asiakirjoihin nojaten merkitsi lapsen 
isäksi Pulmun aviomiehen Luigi Topo-
linon.

Jonkin ajan kuluttua oik.yo. Valio Yk-
silö tilasi Mikki Topolinon virkatodistuk-
sen ja ikään kuin epähuomiossa näytti 
sen vanhanpuoleiselle, mutta vitaalille 
leskiäidilleen Impi Umpilammelle, jonka 
hänen lipevä kihlattunsa Luigi Topolino 
oli saanut myymään itselleen 4,2 ha:n 
suuruisen kiinteistön, joka oli Impin 
viimeisimmän miesvainajan perintöti-
la. Miesvainajan sisaret olivat kuitenkin 
kritisoineet saantoa voimakkaasti pai-
kallislehden yleisönosastokirjoitukses-
saan, jossa he myös mainitsivat pitävän-
sä kauppahintaa naurettavana. Luigin 
kaksoiselämästä kiukustuneena Valion 
äiti Impi meni ja kuristi kihlattunsa kuo-
liaaksi.

Tapauksen herättämän kohun jäl-
keen myös Pulmulle selvisi omituinen 
suhteensa Luigiin ja huomattuaan Lui-
gille jääneen omaisuutta Suomeen sekä 
27/109 eräästä sisilialaisesta oliiviviljel-
mästä, hän kääntyykin nyt puoleesi ja 
kysyy miten perintö saadaan realisoitua 
selväksi rahaksi, vaikka Luigin ainoa pe-
rillinen, Mikki, jonka holhooja ja siten 
myös uskottu mies hän katsoo olevansa, 
haluaakin perintönsä, varsinkin maini-
tun kerrostaloalueeksi sopivan 4,2 ha:n 
kiinteistön, pysyvän realisoimattoma-
na ja hän haluaa lisäksi muuttaa Pulmun 
luota Sisiliaan viljelmälleen harjoittaak-
seen kutsumustyöksi tuntemaansa olii-
vinviljelyä. Anna perusteltu ja asiantun-
teva vastauksesi.

Tapaus Luigi Topolino
Tässäpä mainio pähkinä terasseilla jauhettavaksi pikkusuolaisen nälkään. 
Kyseessä on kysymys perhe ja perimys tentistä vuodelta 1985. Juttu on 
julkaistu aikaisemmin Digesta 3/1985:ssä ja 3/1990:ssa.

”Luigin 
kaksoiselämästä 
kiukustuneena 
Valion äiti Impi 
meni ja kuristi 
kihlattunsa 
kuoliaaksi.
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Veikko Myller: Hallittu tilanne

Waselius & Wist on Suomen johtavia liikejuridiikkaan erikoistuneita asianajotoimistoja. Toimistossamme 
työskentelee menestyvä ja dynaaminen tiimi, joka koostuu kokeneista kansainvälisesti arvostetuista 
asiantuntijoista ja lahjakkaista lakimiehistä. 

Etsimme jatkuvasti joukkoomme lahjakkaita opiskelijoita ja lakimiehiä. Ota härkää sarvista ja lähetä 
hakemuksesi osoitteeseen rekry@ww.fi.

Ota tilanne haltuun.

Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki • www.ww.fi


