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Itä-Rooman keisarin Justinianuksen aikana, Tribonianuksen johdolla, 533–534 jKr. laadittiin
lakikokoelma Corpus juris civilis. Digesta oli yksi tämän kodifikaation kolmesta alkuperäisestä
osasta, ja se koostui kokoelmasta antiikin juristikirjailijoiden sitaatteja. Kirjoitukset oli
järjestetty karkean systematiikan mukaan eri jaksoihin aihepiirien mukaan. Corpus juris
civiliksen keskeisimpänä osana pidetään juuri Digesta. Ja muistakaa sitten AINA lukea pieni
präntti.



Ajattelin, että näin kevään korvalla olisi aiheellista laukaista joku
kompapuhe koskien päätoimittajan sekä muiden
kanssaopiskelijoiden kokemasta kevätfrustaatiosta. Nythän on niin,
että tässä yksi jos toinenkin on jo pitemmän aikaa joutunut
kaivamaan päivittäisten asioiden hoitamiseen välttämättömän
motivaation niin sanotusti perseestä. Itse suosin metodia, jonka
menestyksellinen harjoittaminen edellyttää oman selkänsä
hakkaamista aamuisin niittivyöllä ja vaikutusta voidaan edelleen
tehostaa katsomalla samalla MTV3:n Ihanaa Aamua.

Mistähän tämä suorastaan raamatulliset mittasuhteet saavuttanut
kollektiivikaluuntuminen on mahtanut saada alkunsa? Kuka sen on
tänne meidän riesaksemme siittänyt? Ruokkiiko se itse itseään? Missä
helvetissä se Sarasvuo muhii kun sitä kerrankin tarvittaisiin?

Itse pitäisin varsin todennäköisenä, että kaikki olisi ratkaistavissa
eräiden pikku kemiallisten apulaisten avulla. Kunpa täälläkin olisi
omaksuttu standardiksi se amerikkalainen malli, jonka hengessä
täälläkin jengi popsisi n. viisiä erilaisia psyykelääkkeitä, eikä ketään
enää vituttaisi, vaikka tentit pomppisivat kuin kanilauma kiimassa.
Myöskään ei enää harmittaisi, vaikka amisviiksinen kämppis pitäisi
solussasi elukkajatkot tiistai-aamuna alkaen klo 05.00.

Mutta kun ei. Ehkä tämä veret seisauttava vitutus on siinä määrin
erottamaton osa suomalaista sielunmaisemaa, ettei isiltä perintönä
saadusta perusnegatiivisesta asenteesta luovuta kirveelläkään.
Kuokasta ja Jussista puhumattakaan.

Lasse “persevesi” Ylevä

Ahistaa, hirvee ressi - EMMÄÄ JAKSA!



Alkuvuosi uuden ja nyt jo keski-ikäisen hallituksen osalta
on luistanut työntäyteisissä merkeissä. Eniten työllistämisestä
ovat vastanneet lähinnä toukokuun valmennuskurssit,
toimitilat, nettisivujen uudistus, monet tapahtumat ja tietysti
vierailut sisarainejärjestöjen tapahtumissa ja juhlissa. Monta
asiaa on saatu uudistettua ja vietyä eteenpäin. Myös opintojen
uudistukseen tähtääviin asioihin on otettu aktiivisesti kantaa. Teidän kaikkien
eduksi.

Uusimpana asianaan hallitus solmi yhteistyösopimuksen Edita Publishing
Oy:n kanssa. Yhteistyön tarkoituksena on saattaa Lapin yliopistossa
kirjoitettuja graduja Editan ylläpitämään Edilex lakikanavaan. Palkkioksi
julkaistusta opinnäytetyöstä opiskelija saa vuoden käyttöoikeuden Edilex-
lakikanavaan. Käyttöoikeus alkaa kirjoittajan haluamana ajankohtana ja
päättyy viimeistään kahden vuoden kuluttua sopimuksen allekirjoittamisesta.

Julkaistavaksi hyväksytään Laudatur (10) tai Eximia cum laude approbatur
(9) arvosanan saaneet opinnäytetyöt. Lisäksi julkaistavaksi hyväksytään muut
opinnäytetyöt, mikäli työnohjaaja puoltaa työn julkaisemista. Opiskelijalla
on mahdollisuus tehdä vielä opinnäytetyön hyväksymisenjälkeenkin
korjauksia yhdessä työnohjaajan kanssa.

Julkaisemista  puoltavia tekijöitä ovat mm: 1)aiheesta ei ole kirjoitettu aiemmin
tai siitä on vain vähän kirjoituksia; 2) työssä käsitellään hovioikeuskäytäntöä,
3) työssä on esitetty uutta tietoa, 4) työ on kokonaisuutena arvioiden
julkaisemiskelpoinen

Älä anna uurastuksesi jäädä kirjahyllyysi pölyttymään. Julkaisemalla työsi
saatat sen kollegoidesi saataville. Lisätietoja voi kysyä tarvittaessa osoitteesta
pj@artikla.com.

Myös kesä kolkuttelee oven takana kilpaa Kelan ystävällisten opintotukitätien
kanssa. Toivottavasti kaikki alkavat jo hiljalleen olla selvillä kesänvietostaan,
eli tekevätkö töitä yrittäen parhaansa mukaan saada kaikki rahansa tuhlattua
ennen seuraavan lukuvuoden alkua vai yrittääkö rimpuloida kesän
opiskelijana näkkileipää syöden. Kukin tyylillään. Toivotan kuitenkin kaikille
lämmintä ja aurinkoista kesää, nähdään syksyllä!

Alkuvuodesta…

Tomi Kemppainen
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Saraviita Moot on vuosittain
järjestettävä, valtakunnallinen julkis-
oikeudellinen oikeustapauskilpailu.
Tänä vuonna, 3. maaliskuuta kilpailu
järjestettiin toista kertaa Lapin
Yliopistolla. Inspiroituneina kansain-
välisistä oikeustapauskilpailuista,
halusi Saraviita Mootin
taustaorganisaatio Moot Court Board
lanseerata kotimaisen oikeus-
tapauskilpailun, jossa olisi edustettuna
kaikki ne samat elementit kuin
kansainvälisissä tapahtumissakin.
Kilpailussa on ratkaistavana
käytännönläheinen oikeudellinen
ongelma, joka ensimmäisessä vaiheessa ratkaistaan kirjallisesti, ja jonka
käsittelyä jatketaan suullisessa loppukilpailussa. Voittajajoukkue ratkeaa
tuomariston päätöksellä: vaikuttimina ovat sekä kirjallinen, että suullinen
osio. Kilpailu tarjoaa suomalaisille oikeustieteen opiskelijoille oivan
tilaisuuden harjoitella käytännön toimintaa lakimiehenä – jos ei muuta opi,
niin oppii ainakin rohkeutta.

Valtiosääntöoikeus houkuttelee
Tapahtuma kantaa professori Ilkka Saraviidan nimeä, itse kilpailun ollessa

muutoin opiskelijalähtöinen. Opiskelijoiden aktiivisuus kilpailun
järjestämisessä ja toisaalta siihen osallistumisessa tarjoaa jokaiselle jotakin.
Ei ole aina niin itsestään selvää, mistä tietolähteistä voi löytää
lainsäädäntöohjeita tai missä tiedekunnan kirjekuorivarasto sijaitsee…Tänä
vuonna kilpailutehtävä oli valtiosääntöoikeudellinen lainvalmistelutehtävä:
hyöty kilpailussa olleille oli suuri, koska lainvalmistelua ei pääse useinkaan
harjoittelemaan käytännössä. Loppukilpailu oli perustuslakivaliokunnan
istunnon simulaatio, jossa jokainen joukkue vuorollaan toimi akateemisena
asiantuntijaryhmänä ja toisaalta perustuslakivaliokunnan jäseninä.
Mielipiteenvaihto oli paikoin hyvinkin kiivasta, kun asiantuntijat esittivät
kriittissävyisiä näkemyksiään muiden joukkueiden laatimista
lakiehdotuksista. Huolimatta ennen kilpailua tulleista kommenteista, ”mä

Saraviita Moot 2005
- Oma oikeustapauskilpailumme
Henna Pajulammi



otan tän tosi rennosti”, oli kilpailutehtäviin paneuduttu huolella. Viimeistellyt
mielipiteet ja perustelut olivat todella uskottavia, eikä etukäteen pelättyä
myötähäpeää tarvinnut tuntea missään vaiheessa.

”Hei, ota kiinni jos mä pyörryn”
Allekirjoittaneen puhelin soi useaan otteeseen loppukilpailua edeltäneenä

iltana. Pieni huoli seuraavan päivän käytännön järjestelyistä näytti kaivelevan
yhden jos toisenkin kilpailijan mieltä.  Koska kyseessä oli

perustuslakivaliokunnan istunnon simulaatio, oli kilpailijoiden
”pukeuduttava asiaan kuuluvalla tavalla” ja muutenkin käyttäydyttävä
arvokkaan hillitysti. (Sellaisetkin taidot voivat tuntua oudoksesta vaikeilta.)
Kilpailupäivänä, jo hyvissä ajoin ennen puoltapäivää, alkoi yliopiston aulaan
kerääntyä tummapukuisten pikkujuristien legioona. Vakavat ilmeet ja suora
ryhti antoivat ymmärtää, että pieni kaaliperhosparvi kutitteli osallistujien
vatsan sisäpintaa. Itse kukin piteli välillä kiinni seinästä ja pyyhki kosteita
kämmeniä reisiin (omiin). Ei ole helppoa puhua tuomariston ja yleisön edessä,
vaikka kuinka päättäisi ottavansa rennosti. Silminnähtävä jännitys vaihtui
kuitenkin rautaiseen itsevarmuuteen matkalla aulasta Fellmann – saliin: pieni
kravatin kiristys, kuuluva rykäisy ja ”arvoisa puheenjohtaja” riittivät upean
fiiliksen luomiseen!



Sähköä!
Oikeustapauskilpailun asiakirjaliikenne hoidettiin pääasiassa sähköpostien

välityksellä. Myös Saraviita Mootin omat nettisivut (www.ulapland.fi/moot)
olivat korvaamaton foorumi kilpailuaineiston jakamiselle ja tutkimiselle.
Webmasterimme, Jenny Kaarnasaari, loi sivustoille toimivan ja
järjestelmällisen systeemin, jonka avulla kilpailijat ja muutkin asiasta
kiinnostuneet saivat ajantasaista tietoa kilpailun kulusta. Itse asiassa
sähköinen tiedonvaihto todettiin niin toimivaksi, että samaa käytäntöä tullaan
soveltamaan myös tulevina vuosina.

Tulevaisuus saattaa olla valoisa
Saraviita Mootin osallistujajoukkueiden määrä kaksinkertaistui

viimevuodesta. Oli ilo saada mukaan kahden joukkueen sijasta neljä
joukkuetta!! Jos sama nousukausi jatkuu, niin ensivuonna joukkuemäärät ovat
sellaisessa mallissa,  kuin järjestäjät hartaasti ovat toivoneet. Toki ennen näiden
unelmien toteutumista joudutaan taas valvomaan muutama yö ja juomaan
myrkytykseen asti kahvia! Mutta ei se mitään. Oikeustieteiden tiedekunnan
ja Artikla ry:n tuki sekä ilahduttava yleisömäärä motivoivat ensivuoden
koitoksiin, vaikka sitten pientä turbulenssia tulisikin!!



Juristit, mitä / millaisia ne ovat ja mistä ne tulevat. Eräänä päivänä ehkä myös
minun tulisi kyetä liitämään itseeni kyseinen määre. Mutta mitä merkitystä on
määreellä juristi, yhtäältä suhteessa identiteetin muodostumiseen ja toisaalta; mitä
termin ”juristi” kannalta merkitsee sen tarkoitteiden monimuotoisuus, kun asiaa
tarkastellaan naiseuden näkökulmasta.

- Seuraa tekstin interaktiivinen osuus, pieni ajatuskoe. Ajatelkaa juristia, ensin yleisesti.
- Miltä ”tyypillinen” juristi näyttää, kuulostaa, tuoksuu, maistuu, tuntuu? Miten
käyttäytyy, puhuu, pukeutuu, työskentelee jne. Tämän jälkeen, ajatelkaa itsenne
tulevaisuudessa, juristina. Mitä tulee mieleen? Verratkaa ensimmäistä ja toista
mielikuvaa keskenään. Missä määrin mielikuvat vastaavat toisiaan?

”Tyypillisen” juristin tunnusmerkit vaihtelevat sen mukaan keneltä kysytään, samoin
mahdolliset mielikuvat omasta juridisesta tulevaisuudesta. Omat suunnitelmani
sisältävät vankan kirjahyllyn [”Mieheni rakensi.”], jossa kattava kotikirjasto [”Kyllä,
olen lukenut ne kaikki.”] sekä pinon [ansaittuja] akateemisen ansioitumisen merkkejä.

Mutta miten mahtuu naiseus juristin määritelmään? Aihetta voidaan hahmottaa
esimerkiksi oikeuden kuvallisten esitysten avulla, joita tarkasteltaessa huomataan
oikeutta ja oikeustiedettä kuvatun lähes aina naispuolisena symbolisena
henkilöhahmona (esimerkiksi Ma’at -jmalatar, Themis, Dike, Astraia, Nemesis, Justitia
ja Aequitas). Oikeus on esitetty yllään pitkä laskostuva asu, alstomana tai toinen
rinta paljaana, jalustalla tai korokkeella seisten tai istuen, silmät sidottuina tai
avoimina, kädessä usein miekka, vaaka tai lakikirja. Esimerkkeinä voidaan mainita
Rafaelin kattomaalaus Justitia, Severin Falkmanin Lakitiede ja Walter Runebergin Patria/
Lex veistos. Periaatteessa ei siis pitäisi olla mikään ongelma naisen löytää paikkaansa
juridisessa perinteessä

Tilanne kuitenkin mutkistuu, jos katse käännetään katsottavasta katsojaan. Mary Ann
Doanen [elokuvan tutkimuksessa] käyttämää ilmausta lainaten, kyseessä on kieli,
joka on kirjoitettu naisen kuvin, mutta ei naista varten. Esimerkiksi Suomessa
oikeustieteellinen koulutus avautui naisille vuonna 1901, tosin jo 1890-luvulla oli
muutama nainen opiskellut erivapauden turvin.  Ensimmäisenä oikeustieteellisen

Miten juristi tuotetaan -
naisen paikka oikeudellisessa
merkitysmaailmassa
Suvi Lamminpää

Naisnäkökulma 2:



loppututkinnon suoritti Agnes Lundell vuonna 1906. Miehen edusmiehisyys loppui
kuitenkin vasta vuonna 1929, minkä jälkeen myös naiset saattoivat käyttää virkoihin
liittyvää tuomiovaltaa. Mikä ensikatsomalta näytti läsnäololta onkin poissaoloa.

Kuvan Justitia tai Dike paljastuu merkiksi ilman sisältöä. - Tai paremminkin, häneen
liittyvä ”naiseus” on korvattu ”oikeuden” merkityssisällöllä. Kyseessä on oikeuden
symboli, ei kuvaus tai representaatio. Tälle on selityksenä se, että kuvaa katsova
juridinen toimija oli aikaisemmin säännönmukaisesti mies, jonka katseessa kuva sai
merkityksensä. Voiko naissukupuolen edustaja tästä huolimatta nähdä itsensä
oikeuden käsitteissä ja symboleissa? Entä miten annettuihin merkityksiin vaikuttaa
se, jos katsojana on nainen? Asiaa voidaan lähestyä pohtimalla tapaa, jolla oikeuden
käsitteet ja symbolit saavat merkityksensä. Miten juristista tulee juristi; miten juristi
tuotetaan? – Miten merkitysten maailmaan voi päästä sisälle?

Oikeudellisten ajatusrakennelmien sisällöt ovat tulosta pitkään jatkuneesta
merkityksenannon prosessista. Naiset ovat päässeet osallisiksi oikeudellisesta
merkityksen annosta verrattaen vähän aikaa sitten. Oikeuden merkitysmaailma
näyttää siksi naisnäkökulmasta, ja jokaisen tulevan juristin näkökulmasta, valmiiksi
rakennetulta.
Kyseessä näyttäisi kuitenkin olevan kaksisuuntainen prosessi, jossa yhtäältä haetaan
omaa tilaa ja vaikutetaan omalla toiminnalla käsitteen ”juristi” sisältöön, määrittyen
toisaalta samalla itse käsitteeseen aikaisemmin liitettyjen merkitysten kautta. Jokainen
yksittäinen juristi tuottaa / on oma(n) tulkintansa ja samalla osa laajempaa, jaettua
merkitysten yhteyttä. Kuitenkin jo sillä, että juridinen toimija voi olla sukupuoleltaan
mies tai nainen on vaikutusta juristin määritelmään. Käsitteiden sisältöön voidaan
siis vaikuttaa. Toimimalla totutusta poikkeavalla tavalla, voidaan jostain asiasta tai
ilmiöstä tuoda esiin uusia puolia, toisaalta myös vanhoja toimintamalleja voidaan
vahvistaa esimerkiksi toiston avulla.

Kun maailmaa ei ajatella staattisena olemisena, vaan dynaamisena tekemisenä,
voidaan tiedostamalla merkitysten muodostumiseen liittyviä tekijöitä kiinnittää
huomiota vakiintuneisiin (valta)rakenteisiin, ja tarvittaessa pyrkiä niitä muuttamaan.
Määrittelemällä itse itsensä jokainen juristi voi omalla toiminnallaan vaikuttaa
juridisen merkitysmaailman muotoutumiseen, myös laajemmassa mittakaavassa.
Maailmaan, oikeudelliseenkin, pitää rohkeasti tarttua ja tehdä siitä itselle koti. Omaa
omituisuuttaan ei kannata pelätä. – Loppupeleissä kunnon kissa tippuu aina jaloilleen.
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Laki.fi portaali järjesti EU:n lainsäädäntö ja tulevaisuus –seminaarin
Seinäjoen Teknologiakeskuksessa, Framilla, 8.4.2005. Tilaisuus oli
järjestetty Seinäjoen Elinkeinokeskuksen, Etelä – Pohjanmaan
Yrittäjien, Seinäjoen Teknologiakeskuksen ja seminaarissa esiintyvien
yritysten tukemana. Seminaarilla laki.fi portaali toi tuoreimmat EU:n
lainsäädäntöhankkeet tiedoksi alueen Pkt-yrityksille ja heidän
kanssaan toimiville viranomais- ja yhteistyötahoille.

Seminaarin puheenjohtajana toimi Seinäjoen
Ammattikorkeakoulun vararehtori, tohtori Paula Risikko.
Seminaarissa luennoi EU:n poliittisia päättäjiä ja kansallisia
asiantuntijoita. Europarlamentaarikko Riitta Myller puhui EU:n
yhteispäätösmenettelystä ja sen toimivuudesta lainsäädännössä.
Kaudella 2004-2009 Myller toimii lainsäädännön kannalta Euroopan
parlamentin aktiivisimmassa valiokunnassa, eli Ympäristön,
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnanssa.
Seuraavana vuoron sai Aleksander Stubb, aiheenaan EU:n
perustuslaki. Hän on vieraileva professori College of Europessa ja
hän on väitellyt tohtoriksi Lonson School of Economicsista.

Kahvitauon jälkeen areenalla oli vuorossa Elinkeinoelämän
keskusliiton Jussi Mustonen, joka välitti arvokasta tietoa EU:n
talouspolitiikasta ja sen tulevaisuudesta. Europarlamentaarikoista
seuraavana oli vuorossa Kyösti Virrankoski, aiheenaan
yritystoiminta tulevaisuuden EU:ssa. Kaudella 2004-2009 hän toimii
neljässä valiokunnassa varsinaisena jäsenenä. Budjettivaliokunnan
ja talousarvion valvontavaliokunnan lisäksi hän on jäsenenä
maatalousvaliokunnassa sekä tulevia rahoituskehyksiä 2007-2013
käsittelevässä väliaikaisessa valiokunnassa.

Eu:n
lainsäädäntö
ja tulevaisuus
Juha Tynjä



Seminaarin ohjelma oli puolivälissä ja oli aika pitää jälleen hyvin
ansaittu kahvitauko. Seminaarin ohjelmaa jatkoi Deloitten lakimies
Riitta Jussilainen Yritys- ja osinkoverotukseen liittyvistä
kansainvälisistä näkökohdista. Varatuomari Riitta Jussilainen
työskentelee yritysverotuksen asiantuntijana Deloittella
erityisalanaan yritysjärjestelyt ja sukupolvenvaihdokset.

Rakkaan etelänaapurimme Viron liiketoiminnan perusteista
seminaarin ohjelmaa jatkoi Legistum Balticin lakimies Johanna
Korhonen. Erityisen kiinnostavaa oli havaita naapurimaan
lainsäädännön poikkeavan monessakin suhteessa omastamme.
Viron verotus ja sikäläinen yhtiöoikeus toimivat varsin eri tavalla
kuin Suomessa.

Valtiovarainministeriön terveiset seminaarissa välitti
lainsäädäntöneuvos Suvi Anttila, joka työskentelee
valtiovarainministeriön vero-osastolla substanssialueenaan
arvonlisäverotus. Tässä toimessaan hän mm. osallistuu Suomen
edustajana komission ja neuvoston lainsäädäntöhankkeita
käsitteleviin työryhmiin ja valmistelee EU-lainsäädännön
täytäntöönpanemiseksi tarvittavat arvonlisäverolain muutokset.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä oli eurooppayhtiöön liittyvistä
näkökohdista luennoimassa Oy Legistum AB:n lakimies Sami
Savisalo. Oy Legistum Ab on pienten ja keskisuurten yritysten
oikeudellisten asioiden hoitamiseen keskittynyt lakiasiaintoimisto,
minkä lisäksi yritys tarjoaa monipuolisia oikeudellisia palveluja
myös yksityishenkilöille. Toimisto tarjoaa asiakkaan tarpeisiin
erikseen räätälöityjä oikeudellisia palveluja, joiden lähtökohtana on
luotettavuus, joustavuus ja asiakaslähtöisyys.

Eurooppayhtiö on osakeyhtiömuotoinen yritys, joka voidaan
rekisteröidä EU:n jäsenvaltiossa tai muussa Euroopan
talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Perustamalla eurooppayhtiön
voivat useassa valtiossa toimivat osakeyhtiöt luopua
konsernirakenteesta ja vähentää siten hallintokulujaan toimimalla
muissa kuin rekisteröintivaltiossa sivuliikerakenteen avulla.

Seminaari päättyi pitkään Pohjalaiseen päivälliseen. Ohjelmasta
huolehtivat mm. Puukkojussit pohjalaisella uholla ladattuina.
Tappelua ei saatu vaikka sitä hakemaan olikin tultu. Erityiskiitos
Legistumin ahkeralle väelle hienosta seminaarista ja kesällähän
viimeistään tapaamme uudelleen.



Poronkusema 2005 suoritettiin sitten kunnialla! Siinä menossa ei kukaan
osallistuja (eikä varmasti myöskään ulkopuoliset) jäänet kylmäksi,
vaikka hitusen kylmä Rovaniemellä aina on. Onneksemme tälle kertaa
pakkasta ei napsahtanut kovin paljoa, joten kisaan oli helpompi lähteä
kun ei tarvinnut pelätä jäätyvänsä sammuneena jonnekin kadun
nurkalle..! Kisaajia tuli sitten ympäri
Suomea, ja osallistujamäärä joukkueina
nousi yli 80 kappaleen! Onko siinä uusi
ennätys vai hä?!

Perjantai lähti leppoisasti käyntiin, ja
allekirjoittaneen fiilis alkoi kasvaa. Kun
Poronpyörä sysätään käyntiin niin
sitähän ei sitten mikään enää voi
pysäyttää vasta kuin sunnuntaina
sillisaamiaisen jälkeen. Toimikunta hoiti
omat toimialansa enemmän kuin
kunniakkaasti, joten siitä kuuluu suuri
kiitos heille kaikille! Tiesin, että heihin voi
luottaa ja näinhän siinä kävi. Perjantai-
iltana ohjelmassa oli hieman leikkejä ja
kilpailuja Konttisenpuistossa. Sinne
päätyikin ihan leppoisa määrä ihmisiä.
Kisoina olivat tandem-suksilla hiihtäminen ja köydenveto. Tämä

Poron kusetusta!
HYI!!!!



kuuluisa oikea ja aito poro eksyi myös
maisemiin ja lämmitti kaikkien osallistujien
sydämiä herttaisella asenteellaan. Sieltä
sitten siirryttiin tivoliin, jossa itse jopa
selvisin lavalle asti. Ainoat muistikuvani
taitavat olla Kemppaisen Tomin kanssa
suoritettu ”housut pois” –setti. Siinä sitä
sitten herättiin joskus ennen kolmea tivolin
takahuoneesta hieman vielä humaltuneena.
Bändi, Freak, oli kuuleman mukaan ollut
enemmän kuin hyvä.

Lauantai käynnistyi lähtöön lähettämisellä
koulun pihalta (hitusen pahassa olossa ja ilman poropukua, joka oli
jäänyt toipparille jossain vaiheessa iltaa). Rastipaikkoja tällä kertaa oli
järjestetty ruhtinaalliset kahdeksan kappaletta, jotka sitten viihdyttivät
osallistujia koko päivän. Illan päälle siirryttiin sitten tivoliin, jossa

vieraita viihdyttivät ensin
dance quake ja illan bändinä
gluteus maximus.

Kahdentoista aikaa yöllä oli
sitten vuorossa
palkintojenjako ja
Poronkusema 2005 voittajan
julistaminen! Tällä kertaa
pisimmän korren veti tiimi
n i m e l t ä
”Väkisinmakuupussikarhut”,
onnea voittajalle! Parhaan
kännin palkinnon saivat

”team kalma” ja paras teema ”TAPAUS RAJATILA”, onnea myös heille!
Juhlintaa riitti mahan täydeltä koko yön ja aamulla kaikkia osallistuneita
odotti sitten Sillis-aamiainen Cafe-Tivolissa. Tunnetusti meno oli jo aika
rauhallista tässä vaiheessa (olisiko parin päivän juhlinnalla ehkä
sittenkin jotain tekemistä, koska meillä täällä lapissa juodaan kerralla
viikko jos toinenkin). Ei tainneet etelän pojat ja tytöt osanneet aavistaa
miten kovia ovat pohjoisen kaverit. Kotimatka alkoi koittaa ja kaikki
olivat tyytyväisiä menneeseen kisaan (ainakin toivon niin!). Onnea ensi
vuoden Pääporolle, suuri koitos odottaa!



Kevään ollessa pitkällä ja luonnon
herätessä pitkän talven jälkeen
henkiin tuli jälleen kerran aika
järjestää jokavuotiset fuksisitsit.
Niinpä fuksikapteenit kävivät
työn touhuun järjestääkseen
jälleen kerran unohtumattoman
(?) illanvieton jo niin tutuksi
tulleessa Valdemarissa. Perinteen
mukaanhan illan aikana jaetaan
halutut ARTISTI-merkit,
kunniamainintoja ja tietenkin se vuoden fuksi titteli.

Ilta polkaistiin käyntiin bussiristeilyllä yliopiston pihasta, josta matka
jatkui muutaman mutkan kautta Ounasvaaran huipulle, jossa
innokkaimmat kävivät tähyilemässä Lapin
”ah”, niin ihania maisemia. Keneltäkään ei jäänyt
matkan aikana e p ä s e l v ä k s i
b u s s i r i s t e i l y n tarkoitus, eli nauttia
mahdollisimman paljon kostuketta, ennen
sitseille menoa. Pikaisen napapiirillä
käynnin jälkeen bussi kaarsikin jo
V a l d e m a r i n pihaan, josta riehakkaat
a r t i s t i t purkautuivat illanviettoon hämyiseen
ravintolaan. Kaikkien päästyä paikalleen ja fuksikapteeninkin
erehdyttyä istumapaikastaan oli aika aloittaa. Ruokaa nautittiin
laulunjohtajan säestyksellä ja jaettiinhan sitä muutamia rangaistuksia
artisteille, jotka eivät kunnioittaneet pöytäsääntöjä. Eli toisin sanoen
”housut pois”. Illan ohjelma poltteli varmaan tässä vaiheessa jo monien

mieliä ja siihen olikin
aika siirtyä seuraavaksi.

Fuksikapteenit kipusivat
lavalle ja aloittivat
a r t i s t i m e r k k i e n
j a k a m i s e n
a n s i o i t u n e i m m i l l e

F u k s i s h i t s i t



fukseille, jotka olivat saapuneet paikalle. Paikalle
oli saapunut kiitettävä määrä kauniimman
sukupuolen edustajia fuksien joukosta, mutta
miespuoliset juniorit eivät kai olleet ymmärtäneet
illan juhlallista merkitystä. Fuksikapteeneilta pitkä
miinus.

Seuraavaksi jaettiin muutama kunniamaininta sen
mukaan mitä fuksikapteenit muistavat tai ainakin
luulivat muistavansa. Tai no...oltaisiin kaiketi
jaettu kunniamainintoja enemmänkin, jos

kykenisimme muistamaan mitä oli tapahtunut milloinkin. Tämä ei voi
kertoa muuta, kun hyvin
menneestä vuodesta. Tunnelman
ollessa katossa ja karaoken jo
poltellessa huulilla oli aika
julistaa vuoden fuksi ja jos joltain
on vielä jäänyt epäselväksi, kuka
tämä kyseinen henkilö on niin,
mainittakoon, että tittelin
nappasi Lars-Eric Jansson. Onnea
vuoden 2004 vuoden fuksille!

Vuoden ollessa
l o p u s s a
meidän fuksikapteenien on aika kiitää teitä
aktiivisesta osallistumisesta ja kuluneesta vuodesta.
Ensi syksynä puikkoihin astuvat uudet fuksikapteenit
Laura Ylönen ja Jere Reinikainen. Toivottavasti tahti
jatkuu samanlaisena.

Kiittäen ja
kumartaen, Ann-
Marie & Olli
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Artikla Alumni pyrkii järjestämään jäsenistölleen muutaman kerran
vuodessa tapaamisen, jossa seniorit voivat kerrata nykyisiä
kuulumisiaan ja muistella opiskeluaikoja. Perinteeksi ovat
muodostuneet kevätkaljat ja vierailu Rovaniemelle vuosijuhlien aikaan.
Tänä vuonna kevät- tapaaminen järjestettiin keväisessä Helsingin
keskustassa, baarissa nimeltä William K. Paikalle saapui runsas luku
entisiä artisteja eri puolilta Suomea aloittelemaan viikonloppua ja mikä
onkaan parempi tapa tähän, kuin vanhojen opiskelukavereiden
tapaaminen!

Alumnilaisten ja senioriemännän lisäksi paikalle oli saapunut muutamia
muita aktiivisia hallituslaisia, jotka päättivät aloittaa juhlimisen jo
perjantaina, vaikka Pykälän vuosijuhlat olivatkin vasta lauantaina. Tämä
on aina kiitettävää toimintaa. Ilta sujui rennosti vanhoja muistellessa
sekä tiedekunnan ja Artiklan nykyisestä toiminnasta keskustellessa.
Yhden jos toisenkin tuopin kulahtaessa kurkusta alas tunnelma vaan
parani entisestään. Ja näkyihän aika ajoin joidenkin edessä neljä puolen
litran oluttuoppia, mutta vain hetken. Ilta jatkui ja yön pimetessä
senioriartistit kaivautuivat baarista ja lähtivät jatkamaan Helsingin
yöhön. Kuka minnekin…

Onnistuneen tapaamisen jälkeen oli varmasti mukava palata taas
alkuviikosta arkeen. Senioriemäntä kiittää kaikkia paikalle saapuneita.
Uutta tapaamista odotellessa…

Seniorien kevätkaljat

Juniorit ja seniorit vertailevat tässä ureanäytteitä.



Tämä on sellainen kysymys, joka on aina kiinnostanut minua ja monia
muitakin. Itse kysymyksen asettelu tässä on monimutkainen. Ehkäpä
on parasta palata hieman historiaan. Kuten muistanette, ennen
kaupungit rakennettiin alueella, joka oli strategisesti valittu. Syynä
saattoi olla alueen maantieteellinen sijainti.  Voidaan pikemmin sanoa,
että ihmiset kokoontuivat asumaan yhdessä nimenomaan sen takia, että
heitä uhkasi joku vaara. Tällainen vaara oli esim. villit eläimet, sotaisa
heimo jne. Kaupunkien kehitys alkukantaisista kylistä kaupunkeihin
on ollut nopea.

Kylässä tai kaupungissa oli aina päällikkö, joka ylläpiti järjestyksen ja
toimi samalla myös tuomarina. Kylässä/kaupungissa oli myös
neuvosto, joka tuki päällikköä ja osallistui hänen tekemiinsä ratkaisu.

Tämä sama rakenne toistui kautta historiaan1. Kylien ja kaupunkien
asukkaat maksoivat kaupunki/kylä maksuja, jotka vastasivat nykyisiä
veroja. Itse asiassa on varmasti lähes mahdotonta sanoa, milloin vero-
käsite tuli ensimmäistä kerta käyttöön.

Kaupunkien asukkaat siis joutuivat maksamaan maksuja kaupungin
hallitsijalle siitä, että hän ja hänen armeijansa suojelivat kaupunkilaisia.
Kaupunkien kasvaessa kaupunkilaiset saivat muita ns. etuja, mutta
samalla maksujen taksat nousivat ja nousivat. Ajatuksena oli siis idea,
jonka mukaan kaupungin asukkaat maksoivat veroja saatavista
”palveluista”. Ajatuksen taustana oli ajatus kaupungin/
kaupunkivaltion/valtion ja asukkaiden välisestä sopimuksesta eli
asukkaat maksavat veroja ja toinen osapuoli tarjoa vastineena
”palveluita”. Tästä ajatuksesta oli kuitenkin luovuttu.

Verojen tausta on selvää, valtio tarvitsee finansseja. Mutta!!! Miljardin
arvoinen kysymys on: miksi me maksaamme veroja? Jos valtion ja
valtion asukkaiden välillä ei ole sopimusta. Yksinkertaisesti en ymmärrä
sitä, enkä ole saanut vastausta tähän kysymykseen.  Kyllä on selvää,
että valtio huolehtii kansalaisistaan ja muista valtion alueella
oleskelevista. Maksamme veroja ja valtio antaa jonkin verran meille
takaisin. Ihmiselle ei kuitenkaan annettu tilaisuutta kieltäytyä
maksamasta veroja. Progressiivinen verotus on kohtuuton. Se asettaa
ihmisiä eri asemiin, vaikka perustuslain mukaan olemme kaikki
tasavertaisia.

Vastatkaa siis joku minulle, miksi maksamme veroja???? Tämä on
yksinkertainen ja samalla niin monimutkainen kysymys, että päätä
oikein särkee!

Miksi maksamme veroja?
G.A. Polenov



 1) Parahin Dr. Love! Olen 14-vuotias kundi. Haluaisin
tietää, hidastaako  itsetyydytys peniksen kasvua, jos sitä
tekee päivittäin ja vieläpä monta  kertaa  päivässä (sanotaan
seitsemän)? Entä mitä ne oudot näppylät ovat peniksen
ympärillä? Joistakin niistä tulee valkoista ainetta, kun siitä
puristaa.  Pitääkö siitin ottaa tytön sisältä ennen orgasmia
vai orgasmin jälkeen? Onko  sitä pakko ottaa ollenkaan pois?
 - “Jore”

Kuule Jore, sinun kannattaisi jo heittää helvettiin se vanhempiesi 50-luvulta
peräisin oleva rauhanyhdistyksen “kerro nuorelle” -opaskirjanen. Ei se vehje
siitä mihinkään pienene vaikka näppäilisit joka toinen tunti. Päinvastoin,
säännöllinen suonihieronta voi jopa kiihdyttää paisuvaiskudoksen
verenimukykyä ja näin ollen kasvattaa peniksen ulkoista kokoa. Ne pikku
näppylät ovat todellakin inhottavia, mutta aivan vaarattomia. Niitä kutsutaan
finneiksi ja niitä nyt vain tulee suurimmalle osalle pojista. Syynä on
hormoonitoiminnan kiihtyminen puberteetin aikana joka pisätä kaikki
elimistön paskalitkut liikkeelle. Anna niiden vaan olla ihan rauhassa, kyllä
ne tirskahtavat kypsyessään ilman puristamistakin. Siittimen voi ottaa pois
ennen orgasmia, mikäli haluaa niin sanotusti pistää muijaa halvalla! Yhtä
hyvin sen voi pitää siellä sisällä vielä tuntitolkulla jos vain klitoriksen
ympärillä oleva kurttu, eli siis nainen, ei sitä vastusta. Siinä on katsos se hyvä
puoli, että jos alkaa yöllä uudelleen kansankielellä panettamaan, niin homma
on jo puoliksi hoidossa eikä enää tarvita sitä viheliäistä esileikkiä.

 2) Hyvä Dr. Love. Koska olette niin arvostettu tiedemies niin lähestympä teitä nyt
perin visaisella kysymyksellä. Mikä on vaihtari? Mitä ne syövät? Missä ne pesivät?
Kuinka ja kuinka usein ne parittelevat? Onko vaihtari tasa- vai  vaihtolämpöinen?
Ovatko ne ns. kaksineuvoisia, kuten kastemadot? Mikä on  vaihtarin luonnollinen
vihollinen?
 - Tiedonhaluinen

Kysymyksen ajankohtaisuuden vuoksi, Dr Love vastaa poikkeuksellisesti nk.
pitkän kaavan mukaan. Vaihtari (Carlos Imbessillius) on todellakin vekkuli
eläjä. Lajin bongaus on alati opettavaista vapaa-ajan puuhaa, mutta on
kuitenkin muistettava, että varsinkin koiraspuoliset vaihtarit saattavat olla
arvaamattomia ja puolustavat reviiriään hyvin voimakkaasti.
Luonnonvaraisena elävää vaihtarikantaa meillä Suomessa ei ole, mutta
säännöllisten muuttoaikojen ansiosta meillä on vaihtelevan suuruisia
populatioita myös näillä leveysasteella. Muuttoaikoja ovat ainakin alkusyksy,
vuodenvaihde ja loppukevät. Vaihtarien yleisin esiintymisaluehan on meitä
etelelämpänä tuolla nahkealehtisen kasvillisuuden alueella. Tästä syystä osalla

Daktör Löööv



yksilöistä saattaa olla sopeutumisvaikeuksia näissä arktisissa olosuhteissa.
Rollossa vaihtarilaumojen asuinsijoja on havaittu ainakin Kuntotien
ympäristössä, mutta niitä esiintyy myös Rantavitikan alueella ja varsinkin
yliopiston kampuksella. Vaihtarien elintavoista on liikkeellä monenlaista
tutimustietoa. Laumaeläiminä vaihtarit kommunikoivat hyvin äänekkäästi
ja päiväsaikaan niitä tapaa pereittain tai suurempina ryhminä parveilemassa
ja kuluttamassa aikaansa ainakin yliopiston ATK-luokissa, ruokala/
kahvilatiloissa ja tietysti käytävillä. Ruokailutottumukset ovat hieman hämärä
alue, muutta joitaintietoja on saatu vaihtarien ruokailualuille jättämien
tähteiden avulla. Lajin  isääntyminen on niin ikään paljon tutkittu alue.
Varsinkin urospuoliset yksilöt ovat jatkuvassa kiimassa. Aktiiviisin
paritteluaika osuu jostain syystä keskiviikkoiltoihin ja viikonloppuihin. Dr
love on monesti bongannut äänekästä ja rehentelevääkin soidinta cafe Tivolin
tiloissa.  Pariutumiselle on yleistä, että koiras pyrkii saamaan kumppaninsa
varsinkin eri heimoon kuuluvien vaaleiden naaraiden keskuudesta. Urosten
sukuvietin on huomattu olevan niin aktiivista ja agressiivista, että on epäilty
lajin jopa kykenevän eksponentiaaliseen lisääntymiseen. Biologien
huolestumiset ovat olleet kuitenkin aiheettomia, sillä on havaittu että
jälkeläisiä tuottava pesintä onnistuu vaihtareilla hyvin harvoin ainakin täällä
pohjoisessa.

 3) Olen 15-vuotias tyttö, ja olen ollut poikakaverini kanssa yhdessä vuoden  verran.
Ongelmani on perkeleen kivuliaat kuukautiset. Menkat alkoivat 8- vuotiaana ja ne
ovat olleet aina vitulliset. Nyt kesällä olin ensimmäistä  kertaa tosi kipeä, oksentelinkin.
Harrastamme seksiä  oikakaverini kanssa ja käytämme aina toisinaan kondomia, joskus
tennissukkaa. En halua e-pillereitä  kipujenkaan takia, koska pelkään saavani syövän
tai veritulpan. Mitä siis  voisin tehdä? Terkkari suositti Yasmin-yhdistelmäpillereitä,
mutta en ole  ottanut niitä. Sitten terkkari halusi vielä koskea minua sinne. Onko se
normaalia?
 - Annamiinajasmiiniraija -87

Juu, homma on pihvi, toukkahan se siellä masussa jo kohta potkii. Et ole
tainnut muistaa parsia niitä ihanan poikaystäväsi rikkinäisiä tennissukkia.
Homma on siis päässyt vähän vuotamaan ja kohta sinulla pyörii siellä
kämpässä sen yhden idiootin lisäksi vielä toinen. Erona niilä on vain, että
toinen rauhottuu kun pistät tissin suuhun ja vaan villintyy. Vitullisiin
kuukautisiin tohtori määrää viikon kestäviä häppäputkia. Mitä parempi
puudutus yläpäässä sen parempi myös alapäälle. Nyt ei sitten puhuta mistään
pikkuisesta siiderintissuttelusta vaan kunnon viiden päivän lärvistä. Ota se
poikaystävä tähän puuhaan mukaan, niin on edes jotain yhteistä puuhaa
puolukkaviikonkin ajaksi. Niin, E-pillereitähän on joskus kutsuttu myös
taivaan isän toiseksi ihmeeksi tussunluomisen jälkeen, mutta Dr Loven
mielestä hössötys on aivan yliarvostettua. Pillereillä ei saa kun vatsansa
hulivilille. Kalliitakin ne ovat ja sen lisäksi vielä lihottavia. Täyttä huijausta



suoraan sanottuna! Jatkakaahan ihan sillä sukkamunalinjalla: Oopettelehan
parsimaan vaan.

 4) Apua! Nyt on tällä oikkarilla massit niin finaalissa, että on aivan pakko  tehdä
omat sekoitukset, jolla saa kuupan oikein huolella sekaisin. Mitä  arvoisa  Dr. Love
suosittaa yo. tarkoituksee? Olen kuullut, että sitruunanmakuinen  AJAX  toimii
ainakin jossain määrin? Mikä on parasta kiljua? Mistä saisin tähän  hätään lisää
taatelia?
 - Veijo Esso

No hei vaan Veijo Esso. Onhan näitä keinoja jos monenlaisia mustikkakeitosta
voiteluaineisiin. Sitruna Ajax on muuten ihan kelpo ainetta, mutta sen
blandaaminen on vähän hankalaa, se vaahtoutuu liikaa. Villeinä
opiskeluaikoinaan tohtorismies sai tinjamisätkällä itsensä kaikkia
viehättävään kuntoon. Pönttö ja kaali oli niin sekaisin, ettei tiennyt kummasta
pääsät tuli enemmän paskaa. Oi aikoja! Kiljujen suhteen suosittelisin sinulle
jotakin kotimaista. Juureskilju voisi sopia aika hyvin. Sehän on vielä
terveellistäkin kun kasviksia pitää terveysihmisten mukaankin nauttia ainakin
se puoli kiloa päivässä. Kipaiseppas hyvin varustettuun elintarveliikkeeseen
ostamaan vähän pottuja, porkkanoita, lanttua ja mitä niitä muita nyt onkaan.
Yksi illanistujaisten suosikki, johon Dr Love törmäsi tutkiessaan
humanistityttöjen stringkulttuuria, oli biojätteistä keitetty iloliemi. Niin ja
viime syksyn fuksiaisissa oli asioista perillä olleiden mukaan tarjolla hyvää
sipulisellerisiirappikiljua. Reseptiä kannattaa kysellä käytävillä vanhemmilta
tieteenharjoitajilta jos vaikka tärppäis.

 5) Arvoisa Dr. Love. Minusta tuntuu, että tyttöystäväni pettää minua. Hän ei  ole
oikein koskaan kämpillään, eikä vastaa puheluihini. Olemme olleet yhdessä  kohta
kaksi vuotta, emmekä ole tähän päivään mennessä harrastaneet yhdyntää  useista
lähentely-yrityksestäni huolimatta. Hän sanoo haluavansa odottaa  hääyöhömme
saakka. Jotenkin minusta tuntuu, että suhteemme on kulissia.  Rakastaakohan hän
sittenkin ainoastaan isäni AmEx Centurion -luottokorttia?
 - Taas on tyhmää kusetettu?

Juupa juu, tyhmää on taas pissitty ja kohta pidemmän aikaa. Kyllähän se ämmä
taitaa jossain muualla käydä lämmittelemässä kuin saunassa. Mutta ei hätää,
jos tyttöystävälläsi tissit, perse ja miksei nyt naamakin ovat sitä luokkaa, että
niitä katsella, niin tässäpä pieni vinkki siihen, miten saatte suhteenne taas
hyvälle mallille. Teille voisi sopia sellainen pieni lutkailuleikki. Hommaa jostain
kotiinne sellainen luottokortin lukulaite ja ala ostaa muijalta tussua. Jos ne on
isin rahoja, niin mikäs siinä. Jos isipappa nyt sattuu luottokorttilaskuja
tarkistelemaan, niin ei se kehtaa meteliä nostaa ja äidillesi kertoa, jäisi kiinni
itsekkin. Taksajututhan voitte aivan vapaasti itse disponoida. Korotat van aina
tarjouksia kun haluat jotain eksoottisempaa. Rahanahneena narttuna muijasi
suostuu varmasti sellaiseenkin, mistä ilman hynää saisit vain unelmoida.
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Roschier Holmberg, as a leading law firm in Finland, operates in the international marketplace. The firm’s

clients include leading domestic and global corporations, financial service and insurance institutions, investors,

growth and other private companies with international operations, governments and municipalities.



Valiokuntamme kevät on ollut kiireinen. Keväisen kokouksen
kävijämäärä ei yllättänyt, mutta saimme kuitenkin uusia ideoita ja
suunnittelimme jo syksyn toimintaa.

Artiklan edustus muiden oikeustieteellisten ainejärjestöjen
kansainvälisillä viikoilla on ollut kiitettävää, vaikkakin se on
keskittynyt aika pitkälti muiden suomalaisten järjestöjen
järjestämille viikoille. Kevään kv-viikkojen osalta on aika panna
pillit pussiin, mutta tietenkään ei ole liian aikaista ruveta jo
suunnittelemaan omaa viikkoamme.

Kevät tekee tuloaan, mutta pr-valiokunta ei lepää. Toivotankin
kaikki syksyllä tervetulleiksi järjestelemään meidän omaa kv-
viikkoamme.

Se on hyvä tilaisuus uusillekin kansainvälisyydestä
kiinnostuneille tutustua pohjoismaisiin kanssaopiskelijoihin ihan
kotinurkilla.

Poronkusema onnistui tänä vuonna erittäin hyvin. Siitä suurkiitos
pääporo-Miikalle ja koko toimikunnalle. Poronkusema on
merkittävä pr-tapahtuma Artiklalle ja siksi sen onnistuminen on
tällekin valiokunnalle tärkeää.

Toinen hauska pr-tapahtuma, jossa Artikla oli esillä oli  LYY:n
järjestämä. Aprillipäivänä järjestettiin sitsit kaikkien Lapin
yliopiston ainejärjestöjen hallituksille. Siellä pääsimme
tutustumaan sisarainejärjestöjemme edustajiin ja hauskaa oli.

Eipä olisi hullumpaa yrittää järjestää yhteisiä sitsejä muiden
ainejärjestöjen kanssa.

Syksy näyttää tosin jo nyt olevan yhtä hullunmyllyä, että
saattaapa ajatus joutua vähän siirtymään.

Prrrrr-valiokunta
Mirja Sihvonen



Lapin Yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan joukkue osallistui jo 12.
kerran järjestettävään kansainväliseen oikeustapauskilpailuun Wienissä,
Itävallassa. Oikeustapauskilpailujen suosio on kasvanut myös meillä
Suomessa. Esimerkiksi kotimainen Ilkka Saraviita Moot sai tänä vuonna
ennätysosanoton ja suosio sen kuin vain kasvaa. Maailmalla
järjestettävistä oikeustapauskilpailuista on mainittava ainakin Philip C.
Jessup International Law Moot Court Competition aiheenaan

12th WILLEM C. VIS International Commercial
Arbitration Moot Court Competition

Moottia, SAATANA!
Jukka S. Ahonen

kansainvälinen oikeus, joka on samalla myös maailman laajin ja vanhin
oikeustapauskilpailu. Jessup Moot on toiminut vuodesta 1959 asti.
Eurooppaoikeudesta järjestetään vuosittain European Law Moot Court
Competition ja esimerkiksi Manfred Lachs – kilpailu, jonka aihealueena
on avaruusoikeus. Pohjoismaisesta näkökulmasta ”skandinaaviksi”
järjestetään Den Nordiska Rättegångstävlingen, jonka aiheena on
Euroopan ihmisoikeussopimus.

Willem C.Vis Moot keskittyy kansainväliseen kauppaan ja
välimiesmenettelyyn. Itse oikeustapauskilpailu simuloi varsin hyvin



kansainvälisessä kaupassa syntyviä riitoja sekä niiden selvittämistä.
Seitsemän henkisen joukkueemme työskentely alkoi syksyllä, kun itse
oikeustapaus julkaistiin. Tapaus on noin 50 sivua pitkä ja se sisälsi
lähinnä osapuolten välistä kirjeenvaihtoa ja heidän kirjallisia
todisteitaan.

Perustilanne oli se, että myyjä ei ollut pystynyt ostajalle toimittamaan
sitä, mistä osapuolet olivat sopineet, ja ostaja puolestaan oli mennyt
purkamaan sopimuksen, vaikka hänellä ei tähän oikeutta olisi ollutkaan.
Tästä alkoi kansainvälisen kauppalain opiskeleminen ja kanteen laadinta

ostajan asiamiehenä. Kun yli kolmekymmentäsivuinen kanne oli saatu
jätettyä useita minuutteja ennen määräaikaa joulukuun alussa alkoi
muutaman viikon joululoman jälkeen myyjän asiamiehenä toimiminen.
Aluksi puolen vaihtaminen tuntui vaikealta, mutta tulevan juristin pitää
ollakin ammatillisesti hieman skitsofreeninen. Vastinettamme varten
saimme Nürnbergiläisen yliopiston myyjän kanteen, johon meidän oli
siis nyt vastattava. Oma kanteemme lähetettiin Etelä -Kalikornian
Pepperdinen yliopiston joukkueelle. Tammikuun loppuun mennessä
molemmat kirjelmät oli laadittu ja alkoi koko kilpailun paras tai pahin
vaihe – suullisten esitysten valmistelu.

Kilpailun kieli on englanti. Muun kuin äidinkielen käyttäminen
oikeudellisessa esiintymisessä jännitti aluksi, mutta kun sanasto oli tullut
tutuksi jo kirjelmiä laadittaessa, ja koska työkielemme oli jatkuvasti ollut
englanti, ei suullisten esiintymisten harjoittelu ollutkaan niin työlästä.
Sen oppiminen, miten välimiesmenettelyssä pitäisi puhua, oli
vaikeampaa. Välimiesmenettelyhän on luonteeltaan sangen
muotovapaata ja välitöntä. Välimiehille ei pitäisi puhua kuin he eivät



ymmärtäisi, vaan kasvoilla pitää säilyttää paras mahdollinen prozac-
hymy ja koettaa saada heidät uskomaan, että juuri sinun argumenttisi
olisivat niitä oikeita. Kuten eräs yhdysvaltalainen juristi Wienissä totesi:
”it’s more about the argumentation than the arguments itself”. Ei se
mitä puhut, vaan miten tarinasi kerrot. Kuitenkin pitää korostaa sitä,
että eivät välimiehetkään ammatti-ihmisinä ihan mitä tahansa suostu
hyväksymään.

 Oppimista tuetaan
Oikeustapauskilpailu opettaa paljon. Kansainvälisen kaupan

riitakysymykset eivät välttämättä poikkea kovinkaan paljoa
suomalaisista kauppariidoista ja niiden selvittämisestä, mutta luonne

kansainvälisessä kauppalaissa, eli CISG:ssä, on aivan toinen. CISG
rakentuu hieman toisenlaiselle systematiikalle kuin pohjoismaiset
kauppalait. Kansainvälisen kaupan pelisääntöjen lisäksi kisan aikana
oppii rautaisannoksen välimiesmenettelystä. Lisäksi yksi tärkeimpiä
kisaan osallistumisen tuomina etuina on kielitaidon sekä
työskentelytapojen paraneminen. Eikä vähätellä saata myöskään sitä,
kuinka paljon oppii ryhmätyöskentelystä ja siitä miten saa ryhmästä
hyödynnettyä sen parhaita puolia.

Emme joutuneet olemaan yksin tapauksemme kanssa. Alusta asti
mukana oli professori Soili Nysten-Haarala sekä lingvisti Iris Tukiainen
ja kielikeskuksesta Richard Foley. Heidän korvaamattoman apunsa
lisäksi asianajajatoimisto Borenius & Kemppinen järjesti meille
syväluotaavan kurssin esiintymistaidon merkitykseen. Lisäksi B&K
järjesti joukkueellemme mahdollisuuden harjoitella Helsingissä, missä
meitä kuulivat toimiston lakimiehet. Uusille ihmisille esiintyminen on



aina jännittävää, mutta opetti samalla miten asioita kannataa esittää
välimiesmenettelyssä.

Wieniä tuetaan
Ennen Wieniä harjoittelimme niin Helsingin ja Turun joukkueiden

kanssa sekä videon välityksellä Tulanen yliopiston (New Orleans,
Yhdysvallat) joukkuetta vastaan. Äidinkielenään englantia puhuvien
kohtaaminen oli jännittävä ja haastava kokemus. Jälkikäteen arvioiden
tilaisuus oli erittäin arvokas meille, mutta myös Tulanen joukkueelle.
Molemmat saivat selvän käsityksen siitä, että Wieniin on saapumassa
erittäin hyvin motivoituneita ja asiansa osaavia opiskelijoita. Lisäksi
joukkueemme sai varmuuden siitä, että ainakaan kielikysymys ei ole
suurin ongelmamme.

Kisa Wienissä kestää kymmenen päivää sekä vähintään yhtä monta
yötä. Kisa rakentuu niin, että ensimmäisenä kahtena päivänä järjestetään
aktiviteettia MAA:n (Moot Alumni Association) ja kisaorganisaation
puolesta. Innokkaimmat voivat osallistua luennoille, kerrata tapausta
tai tutustua kulttuuriin. Tätä seuraa neljän päivän mittainen alkukierros,
jossa jokainen joukkue kohtaa ennalta määrätyt kolme joukkuetta
esiintyen kaksi kertaa kantajana ja kaksi kertaa vastaajana.
Alkukierrosten jälkeen 32 joukkuetta selviytyy jatkoon. Vaikkakaan
emme mielestämme olleet ketään kohtaamaamme joukkuetta
huonompia, niin emme selviytyneet jatkokierroksille ja olleet niitä
epäonnekkaita, jotka olisivat joutuneet käyttämään vielä kaksi päivää
lisää kerraten juttua ja parannellen argumentaatiotaan. Jatkokierroksilla
joukkueet kohtaavat yhden päivän aikana kolme joukkuetta, joista aina
huonommin menestynyt tippuu pois jatkosta. Tänä vuonna itse finaaliin
selviytyi Stetson University Yhdysvalloista, sekä isäntäyliopisto Wien.
Stetson vei tällä kertaa voiton, vaikkakin ryhmämme mielestä mikä
tahansa kuudentoista parhaan joukossa olleista joukkueista olisi voinut
voittaa. Erot ovat hyvin pieniä ja opiskelijat olivat harjoitelleet tapauksen
sekä esityksensä äärimmäisen hyvin.

Kiitoksia
Joukkueemme haluaa kiittää kaikkia meitä tukeneita tahoja, aloittaen

tiedekunnastamme, yliopistostamme sekä muista yhteistyötahoista.
Asianajotoimisto Borenius & Kemppiselle kiitos hyvästä yhteistyöstä
sekä informaatiopalvelujen käyttömahdollisuudesta. Ja suurin kiitos
viimeisenä niille rohkeille, jotka liittyvät ensi vuoden joukkueeseen.
Annamme mielellämme lisätietoja kisasta. Seuratkaa ilmoittelua myös
kotisivuillamme www.visteam.net.



Kaikki oikeustieteen opiskelijat tuntevat otsikossa mainittuun
latinankieliseen sanontaan liittyvän ajatuksen. Siviilioikeudessa
edellytetään monin paikoin huolellisuutta, diligentiaa. Riittävän
huolellisuuden katsottiin jo roomalaisessa oikeudessa sisältyvän siihen,
miten hyvä perheenisä, huolehti perheen hyvinvoinnista.

Tuolloin pater familiae lienee tosin tarkoittanut pikemminkin suvun
päämiestä. Ottaen huomioon, että olen vuoden päivät toiminut
opiskelijoiden valitsemana inspehtoorina, että jo kaksi kolmesta
pojastani opiskelee tiedekunnassamme ja vielä senkin että olen
alkuvuoden toiminut tiedekunnan dekaanina, olen kokenut olevani
opiskelijoille jonkinmoinen pater familiae.

Käytännössä se tarkoittaa, että koen varsin helposti omakseni
opiskelijoiden tietooni tuomat murheet ja että minun on luontevaa myös
ajaa niiden korjaamista, mikäli ne ovat mielestäni järjen mukaisia.
Yleensähän ne ovat. Mieluisa tehtävä oli ajaa Artiklan esittämää
tenttipäivien muuttamista maanantailta sopivimmille päiville.

Asiaa ajettiin ja tuloksia saatiin kuukauden kuluessa. Ensi lukuvuonna
oikeustieteiden tiedekunnan tentit järjestetään pääosin torstaisin ja
perjantaisin. Joitain maanantaipäiviä joudutaan käyttämään vielä ensi
vuonna, koska muutos toteutettiin hyvin pikaisesti. Lukuvuonna 2006-
2007 vapaudumme maanantaista kokonaan. Kun asiat ovat hyvin
perusteltuja, kuten tässä tapauksessa, niitä on helppoa ajaa. Tässä
tapauksessa se tarkoitti täsmäilmoitusta siitä, että emme enää aio alistua
”Mopen osaan”.

Toinen hiljattainen muutos koski tenttiarvostelujen taannehtivia
muutoksia. Siirtyminen viisiportaiseen arvosteluasteikkoon aiheuttaa
sen, että aiemmat kolmiportaiset arvosanat on muutettava uuteen
schabloonaan. Artikla esitti muistaakseni, että 3 (et) muutettaisiin

Bonus Pater
Familiae
Ari Huhtamäki, Inspehtoori



arvosanaksi 5, 2 (ht) arvosanaksi 4 ja 1 (tt) arvosanaksi 3. Se oli minusta
hieman liian tanakkaa ottaen huomioon, että monet läpäisevät tentin
lisäpisteetkin laskien nipin napin eikä ketään yleensä jätetä useimmissa
aineissa edes yhden pisteen päähän. Oma ajatukseni oli ”5-3-1”, mutta
asia ratkesi turkulaisten omaksumaan välittävään malliin ja sen
kopioimiseen meille.

Artiklakaan ei jättänyt eriävää mielipidettä tiedekuntaneuvostossa, kun
asiaa hieman yhdessä pohdittiin. Olennaista on, että säilytämme
asemamme suhteessa muihin tiedekuntiin sellaisena, ettei kukaan
missään vaiheessa pääse sanomaan, että meillä päästäisiin muita
helpommalla. Sellainen olisi pahinta inflaatiota opiskelijoillemme.
Tiedekunta on yhtä hyvä kuin sen heikoin valmistuva oppilas tai heikoin
opettaja.

Opetus- ja muukin henkilökunta siirtyy ainakin nimellisesti
uudenlaiseen palkkausjärjestelmään vuoden vaihteessa. Helsingissä siitä
nousi kova porukin. Suotta. Todellinen elämä vain on sellaista, jossa
kaikille ei makseta yhtä paljon. Ahkeran pitää saada enemmän.
Kyseenalaista tosin on, toteutuuko se yliopistoissa jatkossakaan. Erotkin
on jo alun alkaen tarkoitettu melko vähäisiksi.

Valmistellessani palkkajärjestelmää havaitsin, että professorikuntamme
ikäjakauma antaa aiheen pohtia uusiutumista runsaan viiden vuoden
kuluessa. Suunnittelematon kurssi – ajopuuteoriaan luottaminen – voisi
johtaa suureen epävarmuuteen.

Jotta tiedekuntamme ja sen tärkein tuote, osaavat nuoret juristit,
säilyttäisi asemansa, on mietittävä, miten opiskelijoille taataan pätevin
saatavilla oleva opetus myös nykyisen professorikunnan siirtyessä
hyvin ansaituille eläkepäiville. Jotta opiskelijoiden ja tiedekunnankin
asiat hoidettaisiin hyvin, on suurissa linjauksissa syytä pitää tällaiset
asiat mietintämyssyssä.

Vappu lähestyy. Se antaa aiheen muistuttaa, ettei pidä tehdä sellaista,
mitä minä en tekisi selvin päin. Jos taas teette sellaista, mitä olen tehnyt
muutoin kuin selvin päin, joudutte takuulla vaikeuksiin. Vaikeuksista
selviydytään tekemällä nurkumatta töitä seuraavaan Vappuun asti.

Omasta puolestani aion vastaisuudessakin toimia perheenisän tavoin.
Bonus-puoli jää teidän arvioitavaksenne.



Taasen on railakas ja opiskelujen täytteinen lukuvuosi lopuillaan. Syksyn ja
kevään bileet on jo melkein kokonaisuudessaan käyty lävitse ja jokainen
odottaa taas niin ihanan kesäloman tuloa.. Palatakseni kevään tapahtumiin,
mainitsemisen arvoinen tapahtuma oli varmasti uuden Mr.Artiklan valinta.
Miesten missikisat pidettiin 31.3 Nite Trainissä. Paikalla oli meitä innokkaita
oikkareita sekä muuta bailukansaa ympäri rovaniemen. Upeat kisailijat ja
mister ehdokkaat nauttivat alkuillan toipparin tarjoamista antimista saunan
ja juominkien merkeissä. Missimme saapuivat, toiset vähemmän ja toiset
enemmän hyväkuntoisina Nite Trainiin yhdentoista pintaan. Suureksi ja
iloiseksi yllätykseksi saimme muutamia lisäkilpailijoita paikanpäältä, ja vielä
oma-aloitteisesti ilmoittautuen.

Kisa alkoi ja jännitys kohosi. Ensimmäisenä esiintymiskierroksena oli
perinteinen pukukierros. Mukana mistereitä oli 7-8, muistista riippuen. Kun
pyörähdykset olivat ohitse seurasi strippaus osio, jolloin jokainen paikalla
olija sai paljasta pintaa katseltavakseen. HUH! Tämän jälkeen oli aika
pukeutua folioon, kukanenkin omalla tavallaan ja tyylillään. Lopuksi misterit
pukivat ihan, ihan pientä päällensä. Yhdellä oli kirahvit, toinen matki poroa,
joku taisi olla käärmeissään ja naisellista asuvalintaakin oli mukana.

Kun juontajamme oli yritetty iskeä ja jokaisen kisaajan lempibiisiä oli
soitettu, oli aika laskea tuomariston ja yleisön antamat äänet sekä julkistaa
lehdistön suosikki. Kisanhan juonsi viime vuoden tapaan ja erittäin
loisteliaasti oma Idols Sannamme.

Mr.Artiklaksi 2005 kruunattiin loisto palkintojen kera Janne Mononen, jolle
luvassa oli mainetta ja kunniaa mm. hotelliyön kera. Yleisön suosikiksi
hurrasimme Jere Reinikaisen. Kaikkien tuntema Lassemme palkittiin
lehdistön suosikkina. Myös pääporomme Miikka sai palkinnoista osansa.
Mr.Artikla –tapahtuma sujui kaikkinensa loistavasti, tosin muistikuvat
saattavat hieman vaihdella itse kullakin suuntaan jos toiseen. Jäädään
mielenkiinnolla odottelemaan ensi vuoden missejä!

Vielä ehdit bileisiin mukaan!

Lyy:n ylioppilasteatteri tarjoaa 5.5 ensi-iltanäytelmän Poltettu oranssi.
Huomaa myös Lyy:n wappurieha.

Kulttuurivaliokunnan
terveiset
Tiina Peräläinen



Toteutimme maaliskuussa kyselyn opiskelijoiden mielestä parhaasta
tenttipäivästä tiedekunnan pyynnöstä. Teimme lomakkeen, johon kaikki
saivat laittaa omasta mielestään parhaan ja toiseksi parhaan vaihtoehdon.
Kyselyyn vastasi reilut sata opiskelijaa. Heistä puolet piti torstaita parhaana
mahdollisena tenttipäivänä. Seuraavaksi eniten sai kannatusta maanantai ja
kolmanneksi eniten perjantai. Toissijaisena tenttipäivänä sai eniten kannatusta
perjantai. Huonoimpina vaihtoehtoina kyselyyn vastanneet pitivät tiistaita
ja lauantaita. Äänijakauma oli selvästi painottunut loppuviikkoon niin
ensisijaisen kuin toissijaisenkin tenttipäivä vaihtoehdon kohdalla.

Torstaita parhaana tenttipäivänä perusteltiin mm. kirjaston aukioloajoilla
sekä vapaan, rentouttavan viikonlopun mahdollisuudella. Kaikkihan me
tiedämme, että stressiä ei helpota se, että ensin koko viikonlopun kertaa
tenttiin ja joutuu aloittamaan heti maanantaina uuden viikon ilman
hengähdystaukoa. Torstain tentin jälkeen voi viettää vapaan viikonlopun ja
aloittaa levänneenä sekä virkistyneenä maanantaina uuden viikon. Muualla
Suomessa kotonaan käyvät ehtivät ja voivat viettää viikonlopun rauhassa
perheensä kanssa. Viikonloppuisin ihmisillä on myös usein paljon tärkeitä
menoja mm. yhteiskunnallistenasioiden hoitoa, pelireissuja yms., jotka
haittaavat tenttiin valmistumista mutta ovat kuitenkin sellaisia menoja, joihin
haluaisi osallistua. Opiskelujen ohella työssäkäyvien opiskelijoiden osalta
maanantai on huono päivä sikäli, että viikonloppuna on töitä, jotka haittaavat
lukemista.

Maanantaita pidettiin hyvänä tenttipäivänä sen takia, että viikonloppuna
on aikaa kerrata sekä rauhoittua ja luennot eivät sotke lukemista. Työn ohella
opiskelevat pitivät maanantaita parhaana, koska viikonloppu on heille ainoata
lukuaikaa. Uudemmat opiskelijat olivat lisäksi tottuneita maanantaihin
tenttipäivänä ja vastustivat siksi tenttipäivän vaihtamista.

Artikla jätti gallupin tuloksen perusteella tiedekunnalle esityksen uudesta
tenttipäivästä. Asiassa onkin edetty tiedekunnassa vauhdikkaasti ja
ensivuonna tenttipäiväksi on näin ollen tulossa niin maanantai kuin torstai.
Ja koska osalla kierroksista tentit on myös jaettu torstain ja perjantain kesken,
on meillä ensivuonna peräti kolme eri viikonpäivää tenttipäivänä. Tämä
tarkoittaa sitä, että samalla viikolla on tentti sekä torstaina ja perjantaina tai
mahdollisesti maanantaina ja torstaina.  Jaollisuus koskee lähinnä ns. suuria
kierroksia, jolloin tenttii osallistujia on tavallisesti ollut runsaasti. Suuria
muutoksia tenttijärjestykseen ei ole tulossa ainakaan syksyn osalta, pientä
hienosäätöä toki löytyy. Loppukevään kierrokset puolestaan ovat kokeneet
uudistuksia.

Jokaiselle jotakin!
Tööhi Moisio, Kopovastaava



Talousvaliokunta on aika ihmeellinen kokoonpano tämän ainejärjestön
organisaatiossa.  Se on ilmeisestikin muodostettu antamaan jäsenistölle
mahdollisuuden tutustua Artiklan talouteen ja toisaalta
vaikutuskanavan uusien aloitteiden tuomiseen hallitukselle.

Kaikki joista tämän toteutuminen kuulostaa todennäköiseltä käsi ylös.
Kun kumpikaan teistä kahdesta, jotka vapaaehtoisesti lukevat
talousvaliokuntaa käsittelevää juttua, ei nostanut kättään voimme
ilmeisesti päätellä tästä jotain.

Hallitus vastaa suoraan yhdistyksen kevätkokoukselle toimistaan, joten
kynnys toteuttaa ehdotuksia tyyliin: “Bisseä kaikille, koko rahalla!” on
aika korkealla.  Ongelmahan tässä ehdotuksessa on, ettei edes sitä ole
kukaan ehdottamassa.

Muissa valiokunnissa on oikeasti mahdollista saada jotain aikaan.
Välitöntä henkilökohtaista etua en usko kenenkään siellä olevan
tavoittelemassa.  Taloudessa vaikutusmahdollisuus taas on kohtuullisen
olematon, ellei tuo täysin valmista ideaa ja vielä innokkuutta auttaa
sen toteuttamisessa.

Valiokunnat ovat meillä tällä hetkellä karmeassa alennustilassa.
Haluamme ne ylös siitä ja taas jäsenistön vaikuttamaan yhdessä meidän
kanssamme Artiklan toimintaan.

Siksi haluaisimme kuulla, miksi juuri sinä et halua käydä kokouksissa
ja mikä sinut saisi lähtemään niihin.

Mailit Artikla@artikla.com, kiitos.

Talous, kiinnostaisiko
jotain?  Ketään?



 

NÄKÖALAHOTELLI  JA - RAVINTOLA 
OUNASVAARAN HUIPULLA 
 
Perinteinen ainejärjestöjen vuosijuhlien pitopaikka. 
Tyylikäs ravintola, komeat maisemat ja maineikkaan 
keittiön upeat tarjottavat. 
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Kopiplussa
Mainos



ELSA Rovaniemen huhtikuu alkoi kansainvälisissä merkeissä, kun saimme
vieraiksemme yksitoista ELSAlaista Mannheimista, Saksasta. Tapahtuma oli
toinen osa vastavuoroista Study visitiämme, jonka ensimmäisen osan
toteutimme joulukuussa reissaamalla Saksaan. Vieraamme tutustuivat viikon
mittaisella matkallaan suomalaisiin tapoihin ja lappilaisiin perinteisiin oikein
urakalla.

Lapin eksotiikkaa parhaimmillaan edustivat huskyajelu, Joulupukinmaa,
Arktikum sekä porofarmivierailu. Kilpailuhenki heräsi eloon erilaisissa
urheiluaktiviteeteissa, kuten lumipesäpallossa, pilkkikilpailuissa ja
hiihtoladulla (jos sitä menoa nyt hiihdoksi voi kutsua…). Viikon kohokohta
monien saksalaisten mielestä oli kuitenkin mökkireissu Hirvikariin ja siellä
suomalainen sauna lumihankivisiitteineen. Mämmin pakollisen maistamisen
omassa Lapin kasteessamme vieraamme olisivat tosin mielellään jättäneet
väliin…

Järjestimme viikon aikana saksalaisten kunniaksi jäsenillemme Lederhose-
bileet Toipparilla, ja illan teeman mukaisesti tarjolla oli saksalaista musiikkia,
makkaraa ja suun kostuketta. Vieraamme pääsivät suomalaisista perinteistä
niin hyvin selville, että heidän juomatapojaan ”kehuttiin” ihan suomalaisiksi.
Loppuviikosta avarsimme reviiriämme ja matkasimme Tornioon Lapin Kullan
ja Outokummun tehdasvierailuille. Viikko sujui mallikkaasti ja siitä jäi
varmasti jokaiselle osallistujalle mukavat muistot.

15.4. ELSA Rovaniemi järjesti Lawyers at Work –excursion Ouluun, jossa
tutustumiskohteinamme olivat Nokia ja asianajotoimisto Roschier Holmberg.
Nokialla firman lakimies Päivi Hilli-Kujala kertoi yritysjuristin toimista. Hän
piti työssään tärkeimpinä ominaisuuksina loogista ajattelua ja käytännöstä
oppimista, koska yritysmaailmassa vallitsee laaja sopimusvapaus eikä eteen
tuleviin ongelmiin löydy valmista vastausta oppikirjoista. Myös bisneksen
ymmärtäminen ja kielitaito ovat alueita, joihin yritysjuristin kannatta Hilli-
Kujalan mukaan panostaa.

Roschier Holmbergilla meille esiteltiin toimiston toimintaperiaatteita ja
liikejuridiikkaan keskittyviä painopistealueita. Oulun toimisto on erikoistunut
tarjoamaan lakipalveluja korkean teknologian yritysten tarpeisiin. Firmalla
on lakimiehilleen mielenkiintoisia jatkokoulutusmahdollisuuksia ja
opiskelijoille kiinnostava harjoitteluohjelma. Oulun excu oli onnistunut
kokeilu uudesta ELSA-aktiviteetista Rovaniemellä ja tarkoituksena on jatkaa
tätä perinnettä seuraavinakin vuosina.

Aurinkoista loppukevättä kaikille!

Mari Latikka

ELSAn kevät





Tavaroiden vapaakauppa on jo vuosia
ollut vallitsevana käytäntönä
maailmassa. Tällä tavoin on pystytty
tuottamaan mahdollisimman suurta
lisäarvoa siten, että eri maailman alueet
ovat erikoistuneet tiettyjen tavaroiden
tuottamiseen ja valmistaneet niitä yli
oman tarpeensa myyden niitä sitten
muille alueille. Tällä kaupalla on saatu
valuuttaa, jolla on voitu hankkia muilta
alueilta tavaroita, joita omalla alueella
ei ole tuotettu. Näin toimien on
pystytty saamaan maailman
tuotantoresurssit tehokkaaseen
käyttöön, kun kaikki ovat voineet
keskittyä omaan erikoisosaamiseensa.

  Tänä päivänä ollaan siirtymässä
myös palvelujen vapaakauppaan.
Tässä hengessä myös
rangaistuspalveluiden tuotannossa eri
maiden tulisi keskittyä erilaiseen
osaamiseen. Rangaistuspalveluiden
tuottamisesta tulisi siis luoda
kauppatavara muiden joukkoon.

  Venäjällä on vielä tänäkin päivänä
huomattava velkataakka Suomelle.
Tuota velkaa voitaisiin kätevästi
lyhentää siten, että Venäjältä
hankittaisiin kilpailukykyisellä
hinnalla vankeinhoitopalveluita.
Venäjä soveltuisikin hyväksi
p e r u s v a i h t o e h d o k s i

Rangaistuspalveluiden
ulkoistaminen

vankeinhoitopalveluille, joiden
hankkiminen muualta ei ole
tarkoituksenmukaisempaa.

   On kuitenkin myös muita maita,
joissa on hyvää osaamista tiettyjen
rikosten rankaisuun.
Seksuaalirikoksista tuomittujen
rangaistukset soveltuisivat hyvin
tuotettavaksi Iranissa tai Saudi-
Arabiassa. Tämä myös laajentaisi
perinteisten öljynviejämaiden talouden
perustaa. Terrorismirikoksien
erityisosaaminen on tällä hetkellä
keskittynyt Yhdysvaltoihin, jonka
rangaistuslaitokset esimerkiksi
Guantanamossa olisivat helposti
laajennettavissa myös muiden maiden
kysyntää vastaaviksi.

Mielipiteenvapauteen sekä maan- ja
valtionpetoksiin liittyvät rikokset
osattaisiin hoitaa erityisen ansiokkaasti
Kiinassa ja Pohjois-Koreassa, joista
jälkimmäinen voisi siten saada siten
muitakin tuloja kuin asemateriaalin
viennin epäilyttäviin maihin. Edellä
mainituissa valtioissa sekä Kuubassa
osattaisiin myös hoitaa
talousrikoksista annetut rangaistukset,
niiden vakavuuden huomioiden
riittävin keinoin. Pieniin
käytöshäiriöihin ja rikkomuksiin
osattaisiin parhaiten vastata

Kalle Isotalo



Singaporen viranomaisten toimesta.
Varkausrikoksista rankaiseminen tulisi
hajauttaa kaikkiin niihin maihin, joissa
Sharian-lakia sovelletaan
rikosoikeudessa. Jos rikoksen taustalta
on löydettävissä rasistisia motiiveja,
tulisi rangaistuksen pidentämisen
sijasta tuomita rangaistus täytäntöön
pantavaksi Robert Mugaben
hallitsemaan Zimbabween, jossa
tiukkakin skinhedi saataisiin
järjestykseen.

  Jäisikö pieni Suomi tällaisessa
maailmassa täysin ilman omia
rangaistusalan työpaikkoja? Veisikö

Kiina kaikki työpaikat tälläkin alalla?
Voimme huokaista helpotuksesta, sillä
on olemassa rangaistuspalveluiden
tuotantoala myös meille. Mikä onkaan
tuo ala, jossa me olemme maailman
parhaita ja joka tulisi koko maailmassa
keskittää Suomeen? Se on tietenkin
keskitasoa suurempia ansioita
nauttivien henkilöiden
liikennerikkomuksista annettavat
sakkorangaistukset. Se meillä osataan
ja sitä osaamista tulee viedä myös
ulkomaille, sillä tulevaisuuden Suomi
elää osaamisella.  ;)
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Vitsi-korner

Jeesus oli opettamassa ihmisiä temppelissä, kun
kesken kaiken toivat lainopettajat ja fariseukset
paikalle naisen, joka oli joutunut kiinni
aviorikoksesta. He asettivat hänet Jeesuksen
eteen ja sanoivat:
- Opettaja, tämä nainen on avionrikkoja, hänet
tavattiin itse teossa. Mooses on laissa antanut
meille määräyksen, että tällaiset on kivitettävä.
Mitä sinä sanot?
He puhuivat näin pannakseen Jeesuksen
koetukselle ja saadakseen sitten aiheen syyttää
häntä. Kun he tiukkasivat häneltä vastausta, hän
sanoi:
- Se teistä, joka ei ole tehnyt syntiä, heittäköön
ensimmäisen kiven.
He olivat kaikki hiljaa paikallaan, kun yllättäen
joukkiosta lensi kivi naisen otsaan. Muut yhtyivät
kivitykseen ja jatkoivat kunnes nainen oli kuollut.
Jeesus katsoi ensimmäisen kiven heittäjää ja sanoi:
- Äiti, joskus sinä käyt tosissaan hermoilleni!





NOUSUSSA:

HOMOSKANDAALI SYVENEE: NYT EMME PUHU SIITÄ! LISÄÄ

NIMIÄ JA VUOSILUKUJA ENSI NUMEROSSA.
REHTORIN MELA X 250: KTS. KANSI

MATIN “MAILINLEVEÅ” VIRNISTYS: KTS. MATTI

TOMIN KÄSIALA: PARANEE KERTA KERRAN JÄLÄKKEEN

VAPPU: SUOMENRUOTSALAISET HÄDÄN KESKELLÄ: SEIS ÄLÄ

LÖI, EN OLE HURRIT!
PÄÄTOIMITTAJA AAMUISIN: VOI SITÄ AAMUKANGEN MÄÄRÄÄ!
(KALAHTAA AINA KAAPIN OVEEN)
NYT ON HÄRSKIÄ! (MUTTA NYTHÄN ON VAPPU)
POKE: TULKAA KAIKKI VAAN, MUTTA ERI SUUNNILTA, ETTEI

VAAN SYNNY KASOJA

UUDET SANONNAT: ME EMME “PISTÄ” SITÄ SINNE (LÄHTI KUIN SOULLAULAJA

RANNASTA)

LASKUSSA:

DIGESTAN TASO: EI SE KOSKAAN

OLE PÄÄTÄ HUIMANNUT, MUTTA TÄSTÄ

EI PÄÄSE ALASPÄIN KUIN LAPIOLLA...
TERÄSBETONI: JOILLEKIN VOI OLLA

LIIKAA KUTSU METALLIIIN...
LIITETIEDOSTOT: TÄYSIN UUSIA: .PSP,
.THM JA WTF -MUOTOISET

TEKSTITIEDOSTOT... EI TUETA!
VESSAHARJA: KUKAAN EI TUNGE

KAVERINSA KAKKOSEEN VESSAHARJAA,
EIHÄN? EIPÄ VISSIIN...
SISÄLLYSLUETTELO JA SIVUNUMEROT:
JOS ET ITTE OSAA, NIIN ETVAAN OSAA.

KK: (kuukauden Kuparinen):
“Voivoi ja lämmin leipä”



Oletko kiinnostunut asianajajan työstä? Voit tutustua
työhön käytännössä jo opintojesi aikana. Tarjoamme
alasta kiinnostuneelle opiskelijalle eri mahdollisuuksia:
• Lähetti - Tehtävänä juoksevien asioiden hoito - joskus
myös aivan konkreettisesti.
• Juniortrainee - Työ on kesän aikana kokopäiväistä ja
lukukausina osa-aikaista. Juniortrainee avustaa toimiston
lakimiehiä eri selvitystöissä ja tiedonhaussa. Työ vaatii
tarkkuutta sekä juridiikan perustietojen hallintaa.
• Trainee - Kokopäiväinen lakimiesharjoittelija toimiston
trainee-ohjelman puitteissa. Trainee avustaa lakimiehiä
eri toimeksiannoissa, tekee esimerkiksi selvityksiä,
käännöstöitä, kerää tietoja ja laatii erilaisia asiakirjoja.

Y r i t y s j ä r j e s t e ly t   Te k n o l o g i a    R a h o i t u s  &  pä ä o m a m a r k k i n at   R i i t o j e n  r at k a i s u

Ets i tkö hyvää  henkeä?
Mietitkö, millainen on transaktiotoimiston arki? Meillä Hannes Snellmanilla vahva osaaminen
yhdistyy ”tekemisen meininkiin”. Se, että keskitymme liikejuridiikan vaativimpiin osa-alueisiin
tuo mukanaan haasteita ja samalla onnistumisen iloa.

Traineen toimenkuva on pitkälti vastaava kuin avustavan
lakimiehen. Tehtäviin valmentaa henkilökohtainen tutori.
Trainee-ohjelmaan otetaan 7-9 opiskelijaa kerrallaan 3
kertaa vuodessa 4 kk jaksoiksi. Jaksot alkavat tammi-,
touko- ja syyskuussa.

Moni kysyy, joutuuko harjoittelija keittämään meillä
kahvia. Kyllä, yhtä lailla kuin kaikki muutkin,
virkanimikkeestä riippumatta.

Jos haluat tutustua liikejuridiikan maailmaan, ota yhteyttä
Hannaliina Sumaan, puh. (09) 2288 4219,
hannaliina.suma@hannessnellman.fi.
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