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Päätoimittaja –larppi
Eräänä keskimääräistä vaikeampana krapula-aamuna viinapiru oli
saanut minut ja erään hyvän ystäväni sangen vakuuttuneiksi siitä, että
elämämme onkin vain larppia eli roolipeliä. Tästä valaistuksesta johtuen
kärsimmekin kohta kollektiivisesta vainoharha –krapulasta (jäljempänä
VHK).
Kaikkihan te tiedätte larppaajat. Ette? No, päätoimittaja –setä valistaa.
Larppaajat ovat niitä sangen veikeitä iki-nuoria, jotka jaksavat vielä näin
vanhemmallakin iällä könytä pitkin lepikoita varusteinaan viitat, kilvet
ja miekat. Nämä keskiaikaiset lyömäaseet ovat tietenkin muovia tms.
terästä vain etäisesti muistuttavaa materiaalia. Rahoistaan nämä
viittahiipparit pääsevät eroon, kunhan kauppojen hyllylle vain ilmestyy
uusi director’s cut-extra-prolonged-version-of-the-lord-of-the-rings –
dvdboksi, jossa on mukana mm. kilo Konnun multaa sekä puhallettava
Peter Jackson.
Kyseessä on siis juuri se ihmisryhmä, jolle joku vastuullinen voisi kertoa,
että kaikkea mitä saa tehdä ei silti tarvitse tehdä. No, eipä sillä; mistä
luulette sanonnan ”lapsi on terve, kun se leikkii” saaneen alkunsa.
Tuohon perään voisi halutessaan joku oppinut reunahuomautuksena
todeta, että ”…, mutta sairas, kun ei osaa lopettaa”.
Tämä larppaajista ikään kuin alustuksena. Palataanpa pohtimaan
ensimmäisessä kappaleessa kuvailemaani, luvalla sanoen sangen
psykoottista, olotilaa. Miettikääpä, jos kaikki ihmiset ympärillänne
ovatkin vain hahmoja roolipelissä, jossa te olette pääosassa. Vai voitteko
alahuuli väpättämättä väittää, ettette ole huomanneet kuinka ihmiset
ympäriltänne kaikkoavat kesken kaiken jättäen jälkeensä vain perin
tulkinnanvaraisen meriselityksen. Mihin luulette heidän suuntaavan?
He menevät sivummalle lukemaan käsikirjoitusta, jotta tietäisivät millä
repliikillä sekoittaa päätänne seuraavaksi.
Ja loppuun vielä sen varalle, ettei tänään tulekaan säätiedotusta: se on
kuulkaa kanssaeläjät syksy nyt. Sataa ja silleen.

Lasse ”mitä se mulle kuuluu mitä mä teen” Ylevä

Juho puhuu asiaa
(Ihme kyllä)

Taas on Artiklassakin saatu uusi syksy
käynnistettyä ja käytävillä vaeltaa
opiskelijoita jotka yrittävät löytää
paikkaansa yhteisössä, heille toivotan
onnea matkalla, se on vasta alussa, mutta
muistakaa tehdä siitä itsellenne
merkityksellinen. Perinne jatkuu
useissakin asioissa.
Noin kymmenen vuotta sitten vuonna 1994
Artiklan ollessa 15-vuotias ja näin ollen
hyvässä teini-iässä puheenjohtajan nuijaa
heilutteli Kim Wiio. Silloisella
puheenjohtajan palstalla Wiio oli
huolissaan siitä miten voi akateemisjuridisesti ilmaista, että perse repeää? Tällä
viitattiin siihen, että yhdistyksen toiminta
oli vilkastunut jatkuvasti lisäten
työpaineita toimeenpanevan orgaanin
harteille. Voin henkilökohtaisesti todeta
kahden vuoden aktiivisella toiminnalla
Artiklassa, että sama pätee edelleen ja
mikäli mahdollista kiire on entisestään ja
vuosi vuodelta vain lisääntynyt, joka vuosi
tulee hoidettavaksi uusia ja taas uusia
tärkeitä tehtäviä. Lisäkiirettä entisiin
vuosiin verrattuna on vielä lisännyt
juhlavuosi.
Kaikesta huolimatta Artikla on kasvanut
teini-ikäisestä aikuisuuteen. Ja kuten
yleensäkin kehityksessä, kehittyvä taho
muuttuu, kasvaa ja ehkä myös tietyllä
tavalla rauhoittuu – toiminnan muodot
hakevat tietysti aina uomiaan.
Toivottavasti olen näkemässä mitä
tapahtuu kun RAKAS tulee keski-ikään. Eli
onko silloin edessä villiintyminen vai tehoosasto – toivottavasti edellinen.
Wiio käsitteli artikkelissaan myös
toimitilaa, tuolloin oli se hetki kun edellisen
kerran saatiin juhlia tilannetta jossa oltiin
saatu oma uusi toippari, legendaariselta

Huvilatieltä. Paikalla ei enää ole edes
pyhiinvaelluskohdetta niille jotka paikan
muistavat – jäänteet on viety kaatopaikalle,
mutta muistoja ei sinne viedä koskaan!
Nyt, vuoden 2004 syksyllä olemme saaneet
uudesta Toipparistamme ensimmäiset
kokemukset. Varauskirjaa selaillessani
olen voinut todeta sen tosiasian, että tilan
ovat ottaneet omakseen erityisesti omat
opiskelijamme. Se on kuitenkin saanut
paljon
huomiota
myös
muilta
ainejärjestöiltä, tiedekunnilta sekä
ulkopuolisilta. Hyvä näin.
Tämä numero tulee ulos juuri ennen
Artiklan kv -viikkoa jota vietetään viikolla
43, viikko huipentuu lauantaina 23.10.
pidettäviin vuosijuhliin. Toivon, että
mahdollisimman moni opiskelija on jo
muistanut olla merkkaamatta mitään
muuta kuin 25 –vuotiaan ainejärjestömme
neljännesvuosisataisen taipaleen juhlintaa
tuolle viikolle! Viikkoa pyörittämään
tarvitaan myös suuri joukko hallituksen
ulkopuolisia aktiiveja, tästä kiitokset heille.
Viikolla järjestetään myös kaikkien aikojen
ensimmäisellä vuosikurssilla vuonna 1979
opintonsa aloittaneille kurssitapaaminen ja
mikä mukavinta heistä osa on myös
jatkamassa juhlintaa lauantaina, kiitos
myös heille. Ennen lauantain vuosijuhlia
pyrimme saamaan ulos painosta myös
Artiklan 25 –vuotis historiikin. Sen
kokoamisesta suurkiitos Iivari Järviselle.
Valoisaa syksyä kaikille ja muistakaa, että
tosissaan yrittäminen on tärkeintä
enempää ei voida vaatia.
”Vuodet vierii ja laulajat vaihtuu..”
Puheenjohtajanne Juho Viljanen

Inspehtoori tarkastelussa
Digesta haastatteli tämän vuoden inspehtooria, kauppaoikeuden professori
Ari-Matti Huhtamäkeä.
1. Nimi ja virka?
Ari-Matti
Antero
Huhtamäki,
Kauppaoikeuden professori
2. Uranne?
Ekonomin ja KTM:n tutkinnolla (-83)
päätöimisena
opettajana
kauppaoppilaitoksessa Turussa 83-85.
Samalla runsaasti sivutoimia, kuten
esim. liiketaloustieteen tuntiopettajan
homma Turun oikiksessa v. 84-88, OTK
-85, HO auskultantti (nykyinen) Salon
KO -86, VT -86. AAtsto Brander & Manner 87, SKOP kv. asiat HKI 1987-1988,
OTL
-88,
SKOP
New
York
rahoituspäällikkö -88-89, Union Mortgage Inc. Dallas, rahoitusjohtaja 89-90,
USF Holdings Inc. Dallas, talousjohtaja
90-91, AAtsto Brander & Manner 91-93,
Turun yliopisto (assist.) 91-93, OTT -93,
Åbo Akademi apul. prof. 93-94, oma
aatsto 93-2001, Dos. Turun yo 1994-,
Professori (ma.) Lay -98-00, dos. Lay 0001, Asiantuntijalakimies AAtsto
Huhtamäki (Seija) 01-04, Professori Lay
01-, Asiantuntijalakimies AAtsto Plathin
Schrey Huhtamäki 043. Millainen itse olitte opiskelijana?
345 ov/5 vuotta. Niistä 2 viimeistä
päätoimisessa työssä + jääkiekkoa (TuTo
ym.) pikkurahasta. Molemmat tutkinnot
3 v., keskimmäinen vuosi päällekkäin,
jolloin yli 100 ov. Kauppakorkeassa
portsarina 80-83. Sillloin myös melko
paljon sosiaalista opiskelijaelämää.
4. Ohjeita ja neuvoja uusille
opiskelijoille?
Suunnittele ja ajoita opintosi aina
vähintään vuodeksi eteenpäin. Pysy

suunnitelmassa, toteuta se. Plan B
epäonnistumisten varalle.
5. “Mottonne”?
(John Kenneth Galbrightia mukaellen)
“Kaikki on redusoitavissa Valtaan,
Rahaan ja Vapaa-aikaan. Kahta voi saada
yhtäaikaa, koskaan ei kolmea. Jotain niistä
on aina selvästi priorisoitava. Ne
muuttuvat eri elämän vaiheissa. Valitse
kulloinkin itsellesi sopiva.” (The Anatomy
of Power).
6. Vapaa sana?
Opinnot ovat hienoa aikaa sikäli, että
palaute (hyvä tai huono) on yleensä melko
välitöntä. Tenttien läpäiseminen ja
asioiden oppiminen antaa konkreettisen
tuntemuksen etenemisestä. Itseluottamus
kasvaa. Nauti siitä. Hyvät asiat
kasautuvat. Valitettavasti myös huonoilla
on taipumus tehdä samoin. Valmistaudu
henkisesti siihenkin. Elämä on sellaista.

Etikettiä vuosijuhliin
“Ei olla sitten munasillaan”
Artiklan vapaa-ajattelija T. Hoikkala

Vuosijuhlamarsalkat Jukka Vanto, Elina Tiainen, tekstit
Harhaanjohtavasta otsikosta huolimatta emme keskity tässä jutussa tavaroihin
kiinnitettyihin nimi-, hinta- tai muihin sellaisiin lappuihin, vaan ylhäisen ja
virallisen seurustelun muotoihin. Seuraavassa hieman poimintoja siitä, miten
ylhäinen seurustelumme on kehittynyt vuosien varrella täydellisyyttä
hipovaksi Artiklan nyt juhliessa 25-vuotista taivaltaan.
ARTIKLAN JUHLIEN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT
1) Älä nauti enempää kuin väkisin saat itseesi ahdettua.
2) Jokainen syö omalta lautaseltaan ja juo omasta lasistaan, jos muistaa.
3) Tyttö/poikaystävät ja laulukirjat on palautettava viimeistään seuraavana
arkipäivänä.
4) Ovet, joissa on korkeat kynnykset, ovat ikkunoita.
5) Jos huone alkaa pyöriä, valita Artiklan puheenjohtajalle.
6) Keskity kangerteleviin ja epäselviin tyyppeihin.
7) Vältä ruuhkaa pöydän alla.
8) Ne, jotka eivät käytä spiritusta, antavat osuutensa juhlatoimikunnalle.
9) Kaikki keskustelu, joka sivuaa opiskelua, on ehdottomasti kielletty.
10) Ole iloinen ja vältä käsikähmää.
(Digesta 3/91)

Tieteelle omistetun puheen jälkeen seuraa
vanha tuttu Gaudeamus, fukseillekin
vanha tuttu lakkiaisista mutta näissä
juhlissa siihen liittyy oma koreografiansa.
Laulu aloitetaan siten että kaikki seisovat
ja sanoja myötäillen ensin istuvat
professorit ja sen perään naiset. Lopuksi
kun kaikki ovat istuneet ja laulu loppunut
kilistellään laseja pahojen henkien
karkoittamisesksi.
(Digesta 97)

Miehen ainoa oikea asu vuosijuhlissa on frakki. Jos et sellaista satu omistamaan etkä
millään raaski sellaista vuokrata tai
lainata voi juhliin osallistua
tummassa puvussakin, onpa
juhlijoiden joukossa silloin tällöin
näkynyt smokkipukuisiakin herroja.
Frakki on kuitenkin SE vuosijuhlaasu, joten kannattaa nähdä hieman
vaivaa sellaisen hankkimiseen.
(Digesta 4/99)

Avec –nimitystä käytetään sekä
kahvin
kera
tarjoillusta
aromijuomasta,
kuten
konjamiinista. Avec –nimitystä
käytetään myös kavaljeerista, sillä
erotuksella, että toisen alkoholipitoisuus on toivottavasti pienempi.
Naiselle tarjotaan tuolia. (tai mitä nainen sattuu vaatimaan)
(Mirja Partanen, Digesta 3/01)

1. Tilaisuuteen saapuminen ja siellä liikkuminen
Tilaisuuteen saavuttaessa on kyettävä liikkumaan tapahtumapaikalla pääasiallisesti
omin voimin, siten, että liikkuminen tapahtuu suurimmaksi osaksi alaraajojen varassa.
Niin kutsuttu otsanahkaeteneminen ei ole suotavaa. Avustajaa (avec tai taksikuski)
tulisi käyttää vain tilapäisesti. Tilaisuuteen kannattaa saapua hyvissä ajoin.
(Elina Hyppönen & Sami Haapanen, Digesta 3/02)

Lopuksi vielä muutama perussääntö, joilla pääsee jo pitkälle:
- älä kaiva nenääsi taikka muita ruumiisi aukkoja tahi onkaloita juhlapöydässä
- älä juo kaikkea sinulle tarjottua viinaa
- älä huutele törkeyksiä ja vältä mahdollisuuksien mukaan myös rivouksia
- älä oksenna vierustoverisi syliin taikka sukille
- ole aina kohtelias, varsinkin vanhemmille juhlavieraille, ja teitittele tarvittaessa
- mies, ota daamisi huomioon ja saa hänet viihtymään äläkä missään tapauksessa
tunkeudu toisen kavaljeerin pelialueelle
(Tuomo Sirkka & Marja Boman, Digesta 3/03)
Aivan tämän historiakatsauksen jälkeen siirrymme asiaan. Emme käy jo kertaamaan
edellä mainittuja hyväksi havaittuja ohjeita, vaan sävellämme tässä omiamme.

Ainoa oikea illan emäntä ja isäntä ovat vuosijuhlamarsalkat. He vastaavat illan
komeasta kulusta, vastuunrajoituksin. Vastaamme mielellämme myös 25-vuotisjuhlia
koskeviin mieltänne painaviin kysymyksiin kykyjemme mukaan.

Rakastaa saa niin itseään, seuralaistaan, vierustoveriaan, Artiklaa kuin koko iltaakin.
Tuulipuvun voit tänään jättää kotiin. Miesten pukeutumisen osalta ks. Digesta 4/
99. Naisartistien puvuksi soveltuu pitkä iltapuku (mieluiten nilkkoihin asti ulottuva
puku). Mukaan tulisi haalia myös reippaan opiskelijan ansioista kielivät akateemiset
kunniamerkit sekä ainejärjestönauha, naisille passaa myös ainejärjestöruusuke.
Ainejärjestönauha kulkee miehillä oikealta olalta alas vasemmalle ja naisilla toisinpäin.
Nauhan paksun raidan sijainti on ohuempien alapuolella. Huonoa etiketin tuntemusta
osoittaa ainejärjestönauhan kantaminen, niin että se joutuu kosketuksiin paljaan ihon
kanssa. Ainejärjestörusetti makaa/töröttää vasemman rinnan läheisyydessä.

Itsensäkin vetäviksi huulenheittäjiksi tuntevien arvon juhlavieraiden on kyettävä
teeskentelemään hiljaisia lukuisten juhlaan sisällytettyjen puheiden aikana
karmeanvaltaisan paheksunnan uhalla.

Konferenssi. Kielletty on aina kivaa. Konferenssi onnistuu parhaiten naisten WC:ssä,
hyvässä seurassa ja mieluiten taskumatista nautittuna. Takavarikolta välttyy parhaiten
opettamalla taskumatille matalaa profiilia.

Laulunjohtaja johtaa laulua. Vieraiden virkana on laulaminen. Laulaminen on kivaa,
ja näissä juhlissa laulaminen on erityisen kivaa. Eiköhän tämä jo riitä tautologiasta.

Aamuyön hulvattomille jatkoille heittäytyminen onnistuu parhaiten Artiklan
järjestämillä bussikuljetuksilla vuosijuhlan päätteeksi.

Rusakon tai paremminkin pupun korvat näperrellään itse tai vierustoverin kourien
avustuksella pöydällä makaavasta ruokaliinasta. Näihin hupaisiin päähineisiin
sonnustautuminen on suotavaa aloittaa vasta pääruoan jälkeen.

Ystävien kanssa on turvallista jatkaa edelleen sunnuntain sillikselle eli maistuville
silliaamiaiskesteille. Tosin tämä aamiainen saattaa kestää koko päivän…

TERVETULOA JUHLISTAMAAN NELJÄNNESVUOSISADAN
PITUISTA TAIVALTAMME!

Ylihistoroitsijan terveiset
Artiklan 25. vuosijuhlahistoriikki ilmestyy!
Yleisön pyynnöstä tiedotetaan täten seuraavaa :
Artikla ry täyttää kuluvana vuonna 25 vuotta ja tapahtumaa korostetaan julkaisemalla
juhlallinen historiikki. Kirja perustuu vahvasti haastattelumateriaaliin sekä vanhoihin
Digestoihin sekä Artiklan juhlakirjoihin vuosilta 1989 ja 1994. Myös vuodelta 1999 on
olemassa juhlakirja, mutta kyseinen teos ei sisällä sanaakaan Artiklan historiaa.
Kirja ilmestyy lähitulevaisuudessa ja sitä on mahdollista ostaa Artikla ry:n kautta.
Teoksesta tulee arviolta 120 sivua pitkä ja tekstiä piristetään myös tarkoin valikoitujen
valokuvien avulla.
Historiikkiin on pyritty saamaan johdonmukainen kertomus Artikla ry:n värikkäistä
vaiheista säilyttäen samalla hyvin kriittinen asenne. Joitakin tapahtumia ja instituutioita
on käsitelty näyttäväksi myös erikseen. Mukana on runsaasti ennen julkaisematonta
materiaalia. Kirja sisältää myös professori Ilkka Saraviidan juhlahaastattelun.
Terveisin,
Ylihistorioitsija Iivari Järvinen
Lisätietoa historiikista voi tiedustella suoraan kirjoittajalta, ijarvine@ulapland.fi , 0407489 464 Artikla ry:n puheenjohtaja Juho Viljaselta

Kerro tämä vierustoverillesi vuosihuhlissa: Tai no
siis...Anteeksi...

Mikä on punainen,
märkä ja haisee sillille?
(Jacques Costeaun pipo, PERVOT)

Inspehtoorin tarkastamaa
Inspehtoorimme kertoo itse piskeluajoistaan.
Opittavaa on niin fukseille kuin vanhemmillekin
opiskelijoille.
Toimin kuluvan lukuvuoden aikana
oikeustieteen
ylioppilaiden
ainejärjestön eli Artikla ry:n
inspehtoorina.
Aikanaan
omaksumani semantiikan mukaan
inspehtoori on yhtä kuin tarkastaja.
Olin siitä syystä otettu, kun sain
kutsun ensimmäiseen virkatoimeeni
eli tarkastamaan Artiklan fuksijaisia
ja samalla ainejärjestön uusia
toimitiloja kaupungin keskustassa.
Toimitilat eivät häpeä vastaavien
järjestöjen
tilojen
rinnalla.
Suosittelen kuitenkin vanhana
Turun KY:n portsarina vastaavan
instituution käyttöönottoa. Portsarin
kustannus on vähäinen ennalta
ehkäisevään riskin hallintaan
verrattuna. Pikkutunneilla tuppaa
tapahtumaan kaikenlaista.
Olin todistamassa ja kaiketi siis
myös tarkastamassa fuksijaisten
finaalia, jossa voittajaryhmä
kirjaimellisesti paljastui valvovien
silmieni alla. Paljoa eivät ole
opiskelijoiden
kastajaisriitit
muuttuneet vuosien aikana. Siksi
niitä näet kutsuttiin runsaat 20
vuotta sitten Turun tiedekunnassa.
Turun kauppakorkeassa vastaavia
kekkereitä kutsuttiin pupujaisiksi,
mikä johtui siitä, että kaikki

tyttöpuoliset opiskelijat puettiin
viehättäviin kaninkorviin ja osa sai
(palkinnoksi) vielä (söpön) pupun
töpöhännänkin. Itse voitin KY:n
karkeloissa pidetyn parikilpailun
(”kyssauksen”) erään Päivin kanssa
ja Lexin juhlissa voimalajiksi
osoittautuneen ”kirjanpidon”.
Artikla vaikuttaisi tarkastajan
silmin olevan hyvässä mallissa. Sen
juhlissa, epävirallisemmissa ja
vuosijuhlissakin tuntuu olevan
runsaasti osallistujia. Ainejärjestö
on
aktiivinen
opetuksen
organisoinnissa ja sen edustajat
osallistuvat
innokkaasti
tiedekuntaneuvostossa
ja
suunnittelutoimikunnassa
tiedekunnan hallintoon ja opintojen
ja opetuksen suunnitteluun. Kaikki
tämä viittaa siihen, että ainejärjestö
on ymmärtänyt roolinsa oikein.
Rovaniemi
on
toisenlainen
opiskelupaikka kuin Turku tai
Helsinki. Suuressa kaupungissa
ainejärjestöjä ja opiskelijoita on
enemmän ja suuri osa opiskelijoista
on paikkakunnalta. Muualta tulleet
eivät siellä yleensä pääse sisään
paikkakuntalaisten sosiaaliseen
elämään,
vaan
pysyvät
opiskelijaoloissaan,
kunnes

valmistuvat ja muuttavat pois.
Rovaniemellä koko kaupungin
sosiaalinen elämä on lähempänä.
Missä määrin tiedekuntamme
opiskelijat siihen osallistuvat ei ole
vielä ollut tarkastustoimieni piirissä.
Siihen on kuitenkin kaikki
mahdollisuudet ja suosittelen sitä
lämpimästi. Rovaniemestä on
mahdollista muokata opiskelijacampus, sanan positiivisessa
mielessä. Ghettoa ei pidä perustaa,
mutta jokainen joka on todistanut
esim. amerikkalaisen yliopiston
(jenkki)jalkapallojoukkueen ottelua
60.000-100.000 opiskelijan läsnä
ollessa arvaa, mitä tarkoitan.
Tunnelmaa on vaikea ylittää.
Opiskelijaelämässä on eittämättä
puolensa ja sitä seuratessaan
varttuneempi inspehtoori tuntee
rinnassaan iän tuoman haikeuden.

Monet asiat – hyvät ja huonotkin –
ovat opiskelijalle vielä ensimmäistä
kertaa koettuja. Kaikessa on
uutuuden ja tuoreuden leima. Siitä
on syytä nauttia, ikuisesti ne fiilikset
eivät kestä. Seesteisempänä setänä
voi sitten vain muistella niitä
leimoja, joita intouduttiin jakamaan
eräiden ylioppilasbileiden jatkoilla
voudin virastossa. Siellä leimoja oli
laatikoissa todella paljon ja erilaisia
ja niistä jäi aivan tatuoinnin näköisiä
jälkiä ihoon. Komein oli varmaan
erään oikeustieteen ylioppilastytön
oikeassa pakarassa viikkoja
leiskunut suuri sininen leima:
”VARATON”.
Artiklaa ja Digestan lukijoita
tervehtien
Prof. Ari Huhtamäki, inspehtoori

SAKKE 2004 LAPPEENRANNASSA
19. - 21.11.2004
Sakke on Suomen Lakimiesliiton opiskelijatapahtuma, joka järjestettiin
ensimmäisen kerran 1994 Iisalmessa. Sakke-tapahtumassa oikeustieteen
opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan sekä tutustumaan kaupunkiin,
jossa ei oikeustieteellistä opetusta ole. Tänä vuonna Sakke juhlistaa 10vuotista taivaltaan Lappeenrannassa 19.- 21.11.2004. Luvassa on excuja
paikallisiin kohteisiin, LTY:n Teekkareiden järjestämää ohjelmaa, iltabileet
yllätysesiintyjällä, sitsit sekä tietenkin Sillis! Mukaan lähtee 250 oikkaria,
joista 50 Artistia.
Liput tulevat myyntiin lokakuun lopulla!
Hinta 40 euroa (sis. matkat, majoituksen, ateriat).
more info www.lakimiesliitto.fi tai leena.penttinen@ulapland.fi

Surulinen lukuyhdistelmä:
15.9.2004

Muistatko missä olit kyseisenä
syyskuisen ihanana iltana? Jos et, niin
kaikella todennäköisyydellä olet
osallistunut fuksiaisiin…
Fuksiaiset, tuo salaperäinen ja aina
niin arvailuja aiheuttava sosiaalisen
kanssakäymisen epämääräinen
monikossa oleva muoto, lävähti
kaikenikäisten tieteenharjoittajien
maltaanhuuruiseen todellisuuteen
Lapin pääkaupungin hellässä
hyväilyssä. Oli tullut aika testata
uusien
opiskelijoiden
sopeutumiskykyä
arktisiin
olosuhteisiin!

Rastipaikkoja oli yhden käden
sormilla
laskien
seitsemän
kappaletta; niistä peukalo, etu- ja
keskisormi sijaitsivat Rantavitikan
vehreän lähiöasutuksen keskellä ja
loput uivat vastavirtaan kohti ja ohi
kaupungin keskustan. Miehekkään
kyydin pois synkeän yliopiston
varjosta kohti keskikaupungin iloja
tarjosi jo traditionaaliseen tapaan
Nätti-Jussi. Ja taksillakin pääsee aina,
jos on rahhoo ja tapana myöhästyä.
Rasteilla tehtävien kirjo vaihteli
laidasta
laitaan.
Oli
kolikonkuljetusta, bumtsibumia,
fuksivalaa ja – kastetta, naisellisen

anatomian oppituntia, liukumäkeä,
vaateketjua ja vesisaavia. Saattoipa
jollekulle jäädä kammo myös
epäkypsiä kanalinnun munia
kohtaan, öh höh… Korruptio ja
häikäilemätön oman edun tavoittelu
rehottivat
rastinpitäjien
liehakoinnissa. Sisäinen villapaita oli
haluttua kamaa viileässä säässä…
Samaa vauhtia kisajoukkueiden ja
rastimaakareiden tajunnantason
kanssa pimeni myös ilta, ja keskiyö
läheni ennen kuin kaikki olivat reitin
kiertäneet. Tai siis osahan osoitti
oman ammatillisen pätevyytensä jo

näin varhaisessa opiskeluvaiheessa
jäämällä sillan alle juomaan
väkijuomia!
Myös pohjoinen ilmasto päätti
näyttää lempeät äidinkasvonsa
kesken
kaiken
ja
ryhtyi
vedenviskontaan urheiden kiertäjien
iloksi. Moni päätti välttyä kosteiden
vaatteiden
aiheuttamalta
epämieluisalta tuntemukselta ja
riisuikin vartensa verhot omaksi
iloksi ja kaupunkilaisten kauhuksi
kokonaan
pois!
Odotamme
mielenkiinnolla
valokuvien

kehitystä! Oletko se juuri SINÄ joka
heilut Aatamin asussa ja vähän
Eevankin?
Kansalle leipää ja sirkushuveja, joten
suunta oli käydä Tivolin yhden euron
tarjousten pariin. Jono oli mittava,
mutta saatujen tietojen mukaan
anniskeluravintolassa nähtiin myös
Artiklan jäseniä. Kisasuorituksen
jälkeen olikin rentouttavaa nauttia
litimäristä tanssikengistä ahtaalla
lattialla tönien kanssaopiskelijoita ja
läikyttäen drinkkiä naapurin
kauluksesta sisään.
Summa
summarum:
Kahdet
kainolosauvat ja yksi Kemijokeen
hukkunut kännykkä.
Kirjasi eräs mukana hillunut

Pohjosen eläjä vuodattaa
Näin on taas pyörähtänyt yksi opiskelusyksy käyntiin monine
tapahtumineen ja kv-viikkoa ja vuosijuhlia taas odotellaan innokkaasti.
Hieman varttuneempana tieteenharjoittajana on ollut suorastaan ilo
katsella ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden aktiivista
osallistumista Artiklan mitä moninaisimpiin rientoihin. ;) Artiklan
hallituksen kulttuurivastaavat voisivat ehkä jopa hieman röyhistää
rintaansa! Edellisvuosien tapaan on kuitenkin pettymyksekseni
todettava, että taas kerran on tullut todistettua ettei kirkas juotava tai
alkoholi laisinkaan sovi sille tietylle ihmistyypille. Osalle tämä
ihmeliemi aiheuttaa suunnatonta iloa, toisille taas tunnemyrskyjä
rähinästä krokotiilin kyyneliin asti. Alkoholin ei todellakaan pitäisi olla
mitään itkulientä saati sitten rähinää aiheuttavaa maagista lapin juomaa,
päinvastoin erityisesti Leijonan pitäisi olla hyväntuulenantaja ja sitä
paitsi vielä raikaskin. (seuraavaa aamua lukuun ottamatta) Ikäväkseni
olen saanut kuulla, että myös hieman vanhemmatkin tieteenharjoittajat
ovat langenneet tähän turmiolliseen muotoon tätä meille suurelle osalle
jopa elintärkeää maagista voimajuomaa. Tuntiessa pakottavaa tarvetta
tämän turmiollisen itkuliemen tai rähinäviinan nautiskeluun kannattaisi
ehkä kuitenkin miettiä kaksi tai jopa kolme kertaa ja jäädä ehkä sittenkin
kotiin.
Korviini kantautui myös sellainen viesti, jonka mukaan eräs, nimeltä
mainitsematon fuksijoukkue on yrittänyt polttaa fuksiaisissa rastilla
olleiden vanhempien alan harjoittajien sisuskalut tarjoamalla heille 80
prosenttista “lämmikettä” rakkaana ja raikkaana Leijonana.... Hyi
olkoon, häpeäisitte, sillä tuo kuulostaa niin vastuuttomalta!
Toivottavasti noille muutamalle, hieman enemmänkin nautiskeluaineita
ottaneille rastinpitäjille ei jäänyt mitään pahempia vammoja tai traumoja
kokemastaan. Tuntien tapaukset pelkoni lienee aiheeton.
Vanha sanonta, että raskas työ vaatii raskaat huvit on luultavasti
edelleenkin paikkansapitävä, joskin nykyään tenttikirjojen
metsästykseen ympäri Suomea kuuluu pian enemmän aikaa kuin itse
noiden kirjojen tavailuun, sillä niin kiven alla osa tenttikirjoista tuntuu
olevan. Eihän osa ilmoitetuista tenttikirjoista vissiin ole edes ilmestynyt,
joten opiskelijoiden ikiunen ja entisestäänkin paheneva purnaus
tenttikirjojen vaikeasta saatavuudesta siis lienee oikeutettua. Ehkä myös
Artikla voisi ajatella auttavansa jäsentensä ikuista ahdinkoa

parantamalla ja laajentamalla brujukaapin sisältöä. Vaikka Artiklan
hallitus on toiminut ainakin minun mielestäni jopa erinomaisesti ja
saanut aikaan suuriakin päätöksiä, olen kuitenkin hieman ihmetellyt
Hallituksen keskenään ristiriitaisia linjauksia ja katteettomia lupauksia
koskien senioreiden kv-viikolle osallistumista.... Olisi todellakin
harmillista ja jopa häpeällistä, jos osa tai edes joku senioreista peruisi
osallistumisensa asioiden nihkeän hoidon vuoksi. Toivottavasti näin ei
kuitenkaan tapahdu ja ainakin suurin osa kv-viikolle ja/tai vuosijuhliin
haluavat pääsisivät osallisiksi Lapin ihmeellisestä luonnosta ja
ilmapiiristä.
Vuosijuhlien osalta on vielä sanottava, että joka vuosi ennen ko. juhlia
Vuosijuhlamarsalkat ja koko Artiklan hallitus saa niskaansa melkoisen
toivomusryöpyn plaseerauksista vuosijuhlissa. Totuus on jälleen kerran
tarua ihmeellisempää, sillä kaikkien osallistujien “erityistoiveita” ei
voida yksinkertaisesti toteuttaa täysin, joten nyt vetoankin Teihin Hyvä
jäsenistö; antakaa Vuosijuhlamarsalkoille työrauha ja turhat jupinat pois!
Kiitos! Voin taata Teille sen, että vuosijuhlat ovat erittäin mukavat ja
osin myös mieleenpainuvat (se osa, jota Leijona ei pyyhi pois mielestäni)
siitäkin huolimatta, että et istu samassa pöydässä kaikkien 30 “läheisen”
ystäväsi kanssa ja ex-poikaystäväsi istuu viereisessä pöydässä uuden
kissansa kanssa. Joten ottakaa kaikki hyvä asenne ja vuosijuhlista tulee
taas kerran täydelliset! Toivottavasti tänä vuonna vuosijuhliin
osallistujat (niin opiskelijoiden kuin myös erityisesti henkilökunnan
osalta) osaisivat käyttäytyä asiallisesti edes juhlissa pidettävien
puheiden ajan, sillä onhan meillä kuulemma juhlapuhujana itse Herra
Taxell! Lisäksi pitäisi vissiin vielä toivoa hyvältä haltijalta, ettei kukaan
“virkansa” puolesta kutsuttu, niin kuin viime vuonna eräs assistentti,
toteuta tuhkimotarinaa eli “lähde kotiin ennen puolta yötä, ennen kuin
taika katoaa”. “Taikajuoma” tekee toki joskus tepposen, mutta
harvemmin sitä useammin nauttineelle, joten vuosijuhlia edeltävänä
iltana tulisi ottaa löysät pois ja olet näin melkein immuuni taikajuoman
haitallisille sivuvaikutuksille, joita on myös joskus kutsuttu
laatoittamiseksi tai jopa uneliaisuudeksi kesken illallisen!
Toivottavasti Artiklan hyvä haltija kuuli toiveemme ja saamme taas
kerran nauttia mukavasta kv-viikosta ja erinomaisista vuosijuhlista!
Lopuksi haluaisin vielä toivottaa tsemppiä Vuosijuhlamarsalkoille
järjestellessänne 25 vuotis juhliamme!
Pohjosen eläjä

Hei vaan kaikki
Sano Olli ja Ann-Marie!
Syksy alkaa olla jo kohta lopussa ja edessä
meitä odottaa kylmä ja pitkä talvi. Mutta
sehän ei haittaa...Artiklan toiminta jatkuu
ja lämminhenkiset bileet
kuumentavat tunteita ja mieliä läpi
viiman ja kaiken muun. Alkusyksy on
ollut kiireistä aikaa, niin luentojen,
tenttien kuin bileidenkin
kannalta.
Hommia
meillä
fuksikapteeneilla on ollut riittämiin eikä
se kv-viikkokaan ole kaukana. On ollut
kuitenkin ilo huomata, kuinka innokkaasti
uudet fuksit ovat lähteneet toimintaamme
mukaan. Jatkakaa samaan malliin! Uuden
toimitilamme kestävyys on testattu jo
lukuisissa bileissä ja kunnon
yleisöryntäyksiä
onkin
nähty
varaslähtöbileissä ja avajaisbileissä.
Baarikierroksella
tutorryhmät
ymmärsivät täydellisesti illan idean ja
kiersivät
kunnioitettavasti Rollon kuppiloita ja
vähän muitakin (hieman kyseenalaisia?)
paikkoja.
Entäpä sitten fuksiaiset? Mitä muistamme
niistä? No, ilmeisesti ne menivät ihan
hyvin(kiitoksia lahjuksista). Sade hieman
häiritsi lopussa ja jätkänpatsaan
rastilla odotettiinkin, että missä vaiheessa
se taivas repeää, salamat alkavat lyödä
maahan ja ihmiskunta lakkaa olemasta.
Eli toisinsanottuna lopunajan merkit
olivat ilmassa..ainakin meidän mielestä.
Toivottavasti kaikilla oli kuitenkin
hauskaa, tai no, eihän siitä ollut
epäilystäkään, kun katsoi muutamia
esimerkillisiä fukseja vannomassa
ARTISTIN valaa ja pulahtaessa hyytävään
veteen. Hauskaa oli! Seuraavaksi
vuorossa oli grillibileet kirkkolaavulla, ja
porukka ilmeisesti oli kuluttanut

turnauskestävyytensä
loppuun
fuksiaisissa, mutta onneksi kynnelle
kykenevät pääsivät paikalle nauttimaan
makkaroista ja vaahtokarkeista á la
Artikla.
Ja sitten se Inspehtoori-ilta... Paikalle
saapui siis ikioma inspehtoorimme
kauppaoikeuden
professori
Ari
Huhtamäki, joka kertoi auliisti omasta
opiskeluajastaan. Samana iltana palkittiin
myös baarikierroksen voittajaryhmä ja
sehän oli (fanfaarit) Terhi Moision ryhmä.
Fuksiaisten finaali järjestettiin loppuillasta
ja finaaliin
pääsivät Kari “rehtori” Puukan
tutorryhmä ja Kristian Lovénin
tutorryhmä. Finaalissa joukkueet saivat
suuren kunnian kaikkien iloksi (?)
vähentää vaatetustaan ja juoda
helmeilevää nektaria suoraan pullosta
pillillä. Tunnelmaoli todella hiostavaa ja
hektistä...Tiukan finaalin voitti (fanfaarit)
Kristian Lovénin ryhmä. Onneksi olkoon
vielä kerran!
Alkusyksy on siis ollut täyteläinen
bileiden osalta ja talvella meno senkun
jatkuu eri taphatumien merkeissä.
Seuraavaksi vuorossa ovat Pohjolan pidot
eli ekat fukseille järjestettävät sitsit ja
sitten onkin kv-viikon aika... Jos on
kysyttävää asiasta kuin asiasta niin
tulkaahan nykimään hihasta ja muistakaa
fuksipisteiden keruu sekä Artistimainen
käytös! Bileissä nähdään!
Fuksikapteeninne, Ann-Marie & Olli

Hei katsokaa, Tommi osaa kirjoittaa!

Kopon sielunmaisemaa

Näin syysaikaan lienee ollut tapana pyrkiä valoittamaan uusille ja miksei
vähän vanhemmillekkin opiskelijoille ihanan ainejärjestömme toiminnan
salaisuuksia. Tähän asti matka kopona on ollut seikkailu vailla vertaa, eikä
vielä olla edes ihan maalissa asti. Pestin alkaessa vuoden alussa olin ajatellut
käyttäväni aikani toimikunnan luotsaamiseen ja muutamaan muuhun tiukasti
alaan liittyvään toimeen. Olipas kuitenkin näin, että hallituksen jäsenenä
toimiminen olikin ihan muuta, kuin pelkkää yksin puurtamista.
Tiimityöskentelyn käsite sekä hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt ovat tulleet
hyvin tutuiksi. Samoin suurin osa oman ja vanhemman vuosikurssin
opiskelijoista, mikä onkin hienointa näissä hommissa.
Opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittisen valiokunnan toimialaan kuuluu
nimenomaisesti tietenkin useimmat kouluun, opiskelijan toimeentuloon, ja
koulutuspolitiikkaan liittyvät asiat. Suurimpina kopon työllistäjinä lienevät
olleet Artiklan valmennuskurssit joita järjestin yhdessä varapuheenjohtajan
kanssa. Kurssit menivät tänä vuonna erinomaisesti, josta kuuluu kiitos kaikille
työhön osallistuneille!
Tällä hetkellä kopoa työllistävät Artiklan ihkaomat arpajaiset, joita haluankin
tässä yhteydessä mainostaa. On mahtavat palkinnot ja halvat arvat. Ehkä
jonkin verran edellistä enemmän kopoa työllistää tällä haavaa Artiklan ja
Lakimiesliiton seminaari, joka keskittyy tänä vuonna aiheeseen
vähemmistöoikeus. Seminaarin tapahtumapäivä 12.11 onkin syytä laittaa
kalentereihin ylös. Tällöin yliopistomme suorastaan vilisee tähtipuhujia, sekä
toinen toistaan mehevämpiä korvaavuuksiaJ. Lopuksi haluaisin muistuttaa
teitä hyvät ystävät, hakemaan Lakimiesliiton kurssien vapaapaikkoja.
Vapaapaikoista voi kysellä minulta sähköpostitse(thoikkal@ulapland.fi), tai
kursseista tarkemmin www.lakimiesliitonkoulutus.fi.

VUOSIJUHLIA VAUHDITTAVAT MUUN MUASSA:
Hannes Snellman
Roschier Holmberg
Asianajotoimisto Von Und Zu
Suomen Lakimiesliitto
Fraunberg, Ylisuvanto ja
Castrén & Snellman
Juntura Oy
Asianajotoimisto SPARTAX
Asianajotoimisto Karvo&Mella Oy
Oy
Edita
Borenius & Kemppinen
Suomalainen lakimiesyhdistys
Waselius & Wist
Lapin osasto

Kolmipäinen kotka
G. A. Polenov
Euroopan Unioni on kenties
Euroopan maiden paras saavutus.
Saavutus, joka jää historiaan kenties
onnistuneimpana maiden liittona
kautta historian. Euroopan mahti on
kasvamassa, siitä on tulossa
vastapaino sekä Yhdysvalloille että
Venäjälle ja Aasialle. Monet
väheksyvät EU:n merkitystä ja
jättävät huomioimatta tärkeän seikan.
Kautta historian vain yhteisvoimin on
voitu voittaa kaikentyyppiset
ongelmat. Erimielisyydet unohdettiin
ja yhteisvoimin voitettiin vihollinen
tai muu ongelma.
Nimenomaan liitto muiden kanssa on
auttanut saavuttamaan voiton. Kyse
ei ole kuitenkaan pelkästään
sotilaallisesta liitosta, vaan liiton
käsite on paljon laajempi. Ne edut,
joita Euroopan Unioni tarjoaa
Suomelle on niin valtavat ja
huomattavat, ettei Suomi olisi
koskaan saanut sellaisia etuja ilman
EU:ta. Suomi joutuu maksamaan
myös niistä eduista, mutta lopullinen
hyöty on paljon merkittävämpi. Myös
nykyhetken kuumin keskusteluaihe
EU:n turvallisuuspolitiikka ja EU:n
”Naton” luominen.
Keskeistä on että nimenomaan
Euroopan Unioni kykenisi luomaan
sellaiset valmiusjoukot, jotka
todellakin
voisivat
auttaa
kriisitilanteissä. Naton ja YK:n
toimimattomuus tai pikemmin
sanottuna YK:n turvallisuusneuvosto

on kykenemätön ”impotentti” ja Nato
on taas lakia kunnioittamaton
huligaani, jonka sietäisi olla
vankilassa. EU:n valmiusjoukot
voisivat luoda vastapainoa Natolle ja
tuloksena voisi olla monien Euroopan
maiden eroaminen Natosta ja
liittyminen
nimenomaan
eurooppalaiseen liittoon, joka ajaisi
rauhaa Euroopassa ja tarvittaessa
myöskin muualla.
Naton ei pitäisi olla olemassa enää,
koska Naton merkitys oli luoda
vastapaino Neuvostoliitolle ja
Neuvostoliiton hajottua oli pitänyt
Natonkin lopettaa toimintansa. Nato
on muutenkin toiminut monessa
tilanteessa kansainvälisen oikeuden
vastaisesti. EU:ssa on silti ongelmana
se, että merkittävämmät päätökset
saatetaan voimaan kolmen ison maan
eli Ranska, Saksa ja Yhdistynyt
Kuningaskunta (Italia on myöskin
merkittävä maa, mutta sillä ei
läheskään niin paljon vaikutusvaltaa),
voimin. Tämä on eräänlainen
kolmipäinen kotka, joka hallitsee
EU:ta. Pienillä mailla ei ole
mahdollisuutta
vaikuttaa
tosiasiallisesti
merkittäviin
päätöksiin, vaan kolmipäinen kotka
tekee ne päätökset.
Tasavertaisuus on siis aika heikoilla
myös EU:ssa?! Toisaalta tämä
voidaan antaa anteeksi, sillä
Euroopan Unioni on aika nuori ja
järjestyksen ja tasavertaisuuden/

tasapuolisuuden voidaan saavuttaa
vain tietyn ajan kuluttua. Nuoren
puun täytyy ensin saada juuret
syvälle maahan ennen kuin se voi
kasvaa ja vahvistua.
EU on nuori puu, jonka juuret eivät
ole syvälle maassa. Vaikka EU on
nuori ja kehittyvä yksilö, sen
tosiasiallinen vaikutus Euroopassa on
erittäin merkittävä. Näin lyhyessä
ajassa EU on pystynyt luomaan
lainsäädäntönsä
sekä
tiiviin
yhteistyöverkoston. Merkittävä
seikka on myös työvoiman ja
palveluiden (sekä pääomien) vapaa
liikkuvuus EU:n alueella.

käyttävät EU:n varoja väärin, mm. eri
tyyppisten projektien rahoitukset
uivat jonkun taskuun ja monesti
nämä projektit ovat typeriä ja
merkittämättömiä, joilla ei saavuteta
mitään.Täytyy siis vain todeta, että
meidän tulee huolehtia EU:sta ja sen
kehityksestä.
Me voimme rakentaa paremman
tulevaisuuden meille ja meidän
jälkeen tuleville sukupolville. Ahneet
ja vain itseään ajattelevat ihmiset,
jotka vain haluavat hyötyä EU:sta on
saatava kuriin. Euroopan unioni voi
olla onnistunein liitto kautta
historian. Vivat Euroopan Unioni!!!

EU tarjoa kansalaisilleen merkittäviä
etuja ja mahdollisuuksia. Ihmiset

Ikuiset kahleet
Ihminen elää koko elämäänsä
”orjuudessa”. Yhteiskunta kahlitsee
meitä heti syntymästä asti. Meille ei
jää mitään mahdollisuutta elää
vapaana. Jokaisella teolla on omat
seurauksensa, jotka vainoavat meitä
läpi elämän. Ihmisen elämä on
ennalta arvattavissa. Heti syntymästä
asti ensimmäisiä elämän oppitunteja
ovat elämän perusseikat. Nämä
perusseikat ovat perheen ja
vaurauden hankkiminen. Suvun
jatkaminen, jälkeläisten jättäminen
sekä
näiden
hyvinvoinnin
turvaaminen.
Ihanne ei ole kuitenkaan anarkiassa
päinvastoin, anarkiaa ei tuottaa
vapautta ja sitä vapauden tunnetta.
Maailmassa on harvoja tai ei ole
lainkaan vapaita ihmisiä. Lukija ei saa

nyt sekoittaa yleistä vapauden
käsitettä siihen käsitteeseen, jota
kirjoittaja
tarkoittaa.Vapaus
käsitteenä on moniulotteinen. Vapaus
on meidän ymmärryksen mukaan
sitä, että voimme itse määrätä omasta
elämästään kenenkään häiritsemättä.
Vapaus on ihmisten perusoikeuksia,
joka on riistamaton, paitsi tietyissä
laissa tarkasti määrätyissä tilanteissa.
Tämä on kuitenkin yleinen
vapauskäsite. Monesti meillä jää
huomaamatta ne muut asian muut
osat tai samat osat, mutta eri
näkökulmasta. Varsinkin juristille
pitää olla ominaista nähdä asiaa
kaikista näkökulmista, nähdä kaikki
mahdolliset ratkaisut. Vapaus ei
kuitenkaan ole vain sitä, että saamme
määrätä meitä koskevissa asioissa.

Sitä paitsi sekin on varsin
rajoittunutta. Onko meillä loppujen
lopuksi valinnan varaa?
Joudumme tekemään ratkaisuja, josta
meidän on vastattava tai pikemmin
maksettava omalla vapaudellamme.
Sanotaan vaikka ikuinen tavoite on
löytää työpaikan, joka olisi mieluisa
ja palkka mahdollisimman suuri.
Tämä johtuu tietenkin siitä, että
haluamme paremman elämän, ehkä
jopa paremman kuin muilla ja sen
kykenemme saavuttamaan vain
rahallisesti. Monet sanovat, ettei onni
ole rahassa, sen on totta, onni on
rahan määrässä. Rahalla ei voi ostaa
todellisia ystäviä ja aidon rakkauden,
mutta rahaa antaa sellaista turvaa
elämässä mitä yksikin ystävä ei pysty.
Raha antaa vapauden ostaa vapautta.
Vapauden synonyymina voitaisi
käyttää
tässä
tapauksessa
riippumattomuutta. Vapaa ihminen
on riippumaton. Riippumattomuus
tulisi heijastua kaikessa ihmisen
toiminnassa, mutta se on lähes
mahdotonta miltei jokaisessa
yhteiskunnassa. Emme voi olla
riippumattomia, vaan olemme
riippuvaisia
muista.
Tämä
kiistämätöntä. Ihminen ei voi olla
vapaa. Toisaalta monet hyväksyvät
tämän ”orjuuden” ja elävät siinä
”vapoina”. Voidaanko tästä johtaa
päätöksen siitä, että orjuus on
olemassa, mutta tämä ei ole orjuutta
yleisen käsityksen mukaan, vaan
tämä orjuus on moraalista ja
”fyysistä”. Meillä ei ole näkyviä
kahleita. Kahleet ovat näkyvissä
vaan, jos katsomme oikein
huolellisesti meidän elämäämme.

Kahlitsemme
vapaehtoisesti.

itseämme

Monet kysyvät tietenkin, onko perhe
kirjoittajan mielestä vapaehtoinen
orjuus, niin kirjoittaja vastaa
kysymykseen
myönteisesti.
Orjuudesta ei voi paeta, sillä
yksinäisyys on pahempi. Jos
valitsemme
yksinäisyyden
saavutamme vapauden esiasteen,
mutta vaikka olisimme yksinäisiä,
olemme silti riippuvaisia toisista.
Vapaa ihminen on siis yksinäinen,
mutta yksinäisyys vapauden tekijän
ei ole kattava, vaan vapaan ihmisen
on oltava tunteeton ja välinpitämätön.
Vapaalle ihmiselle voitaisi lukea
samat ominaisuudet, joita F.
Nietzsche tarkoitti yli-ihmisestä.
Nietzsche kirjoitti, että on päästävä
yhteiskunnan ja uskonnon kahleista,
jotta voimme (ei kaikki vaan yliihmiset) kehittyä. Nietzschen
määritelmä on silti puutteellinen.
Voiko ihminen kehittyä huipulle asti,
jos hänellä on esteenä perhe, tunteet
ja
riippuvaisuus
muista?
Kehittyminen huippu tasolle on lähes
mahdotonta. Lukija ei saa sekoittaa
kehitystä pelkästään fyysiseen ja
henkiseen, vaan se kehitys jota
kirjoittaja tarkoittaa on kehitys, joka
on kaiken kehityksen huipulla.
Kehityksen huipulla ihminen
saavuttaa tasapainon, joka koostuu
riippumattomuudesta,
tunteettomuudesta ja vapaudesta.
Silloin ihminen on vapaa ilman
ikuisia kahleita. Parempi elää
vapaana yhden päivä kuin ikuisesti
orjuudessa!
G. A Polenov

Urheilua
Koska Artiklan urheilutoiminta ei nykyään runsaudellaan päätä huimaa, päätin tässä
kiusallakin käsitellä tällä kertaa juuri urheilua. Tämä silläkin uhalla, että olen täysin
tietoinen siitä, että aihe etoo yhtä jos toistakin oikeustieteilijää.
Olympiavuodet ovat aina tietyllä tavalla spesiaaleja, näin oli etenkin vuoteen 1992
saakka, josta alkaen kesä- ja talvikisat on pidetty toisistaan kahden vuoden välein.
Aiemminhan molemmat kisat olivat aina samana vuonna. Suomalaiset
ovat urheiluhullua kansaa, joten suuret tapahtumat ovat kautta itsenäisen
kansakuntamme historian koonneet kansaa yhteen ja lisänneet kansallistunnetta. Näin
tänäkin vuonna.
Korostamatta urheilumenestyksen kansainvälistä merkitystä sinänsä, on kuitenkin
helppo todeta, että huippu-urheilusta on muodostunut kansainvälinen instituutio.
Millä on jopa Court of Arbitration for Sport (CAS), joka on luotu ratkaisemaan urheilun
kiistoja. Enää oikeastaan puuttuu, että urheiluvilpistä
aletaan langettaa vankilatuomioita.
Joissakin kulttuureissa on tosin menty jo pitemmällekin. Vuoden 1994 Jalkapallon
maailmanmestaruuskilpailuissa ennakkosuosikki Kolumbia putosi jatkosta Escobarin
tehtyä vahingossa oman maalin ottelussa Yhdysvaltoja vastaan. Pari viikkoa
myöhemmin sama mies ammuttiin kuoliaaksi kotimaassaan, eikä vähiten johtuen juuri
tuosta maalista.
Urheilu on myös ollut näkyvä osa kansainvälistä politiikkaa. 1930-luvulla Berliinin
kesäolympialaisia leimasivat hakaristiliput. 1980 Länsimaat boikotoivat Moskovan
olympialaisia ja 1984 Itä-blokki vastasi samalla mitalla Los Angelesissa. Molemmat
tapahtumat olivat omiaan lisäämään Suomen mitalisaaliita ja näin myös tapahtui.
Onko sillä käytännössä kovastikaan väliä, saadaanko niitä mitaleita olympialaisista
vaiko ei ? Asia ei ole ihan yksinkertainen. Urheilu on monille yhä ainoa keino menestyä
elämässään ja tällöin olympiamitali voi muuttaa elämän suunnan koko loppuiäksi.
Samoin myös mitalin saavuttamatta jääminen. Urheilu on tänä päivänä ammatti
ammattien joukossa, eikä enää sitä kuuluisaa harrastelijoiden puuhastelua.
Huippu-urheilussa on vain se perusvika, että paikallistason potkupallo ei tahdo tuntua
sen rinnalla enää oikein miltään. Jossain vaiheessa huomasin saman syndrooman
iskeneen myös itseeni. Kun takavuosina seurasin kaukalon laidalla lähes kaikki
Kalajoen Junkkarit Hockey Teamin 1-Divisioonan otiottelut, jäi määrä viime vuonna
kahteen otteluun. Toki sarjatason on nykyään alempi ja oma asemapaikkani kaukana
Lapissa, mutta nämä eivät ole ratkaisevia syitä. Yhteiskunta on muuttunut. Kun vielä
1980-luvulla maakuntatason urheiluottelujulisteen vieminen syrjäkylän nuorisoseuran
ilmoitustaululle sai isännän jos toisenkin lähtemään kannustamaan oman pitäjän
poikia/tyttöjä, pysytään nykyään mieluummin lämpimällä sohvalla katselemassa
televisiosta Hockey Nightin oransseja pikkutakkeja.
Eihän sen pienen kunnan joukkueen peli varmasti ole yhtä lennokasta ja näyttävää
kuin SM-liigassa, mutta innostuksen tulisikin kummuta eri lähtökohdista. Ei

minuakaan kiinnosta pätkääkään jonkun Rovaniemen Kiekon Suomi- Sarja ottelut.
Syy tähän on se, että en koe itseäni rovaniemeläiseksi enkä
toisaalta tunne joukkueesta juuri ketään. Kyse on nimenomaan tunteesta, asiasta jota
ei lähtökohtaisesti voi opetella. Se joko on tai se puuttuu. Sen sijaan joukkue, jossa
ehkä itsekin on ollut juniorina mukana ja / tai jossa pelaa vanhoja kavereita, kiinnostaa
ihan toisella tavalla.
Paha merkki asenteiden muuttumisesta kävi itselleni ilmi keväällä 1997. Tuolloin
pelattiin Jääkiekkokisoja uudella Hartwall Areenalla, Helsingissä. Siinä sitten juteltiin
kisoista yhden tytön kanssa ja hän harmitteli, ettei ollut voinut lähteä isänsä ja veljensä
mukaan seuramaan paria ottelua. Minä tietysti heitin siihen jotakin, että olisihan se
varmasti kiva ollut nähdä Suomen peli ihan livenäkin, johon neiti vastasi: ” En minä
niistä otteluista niin välitä, mutta olisi ollut mahtavaa päästä siihen hienoon halliin”.
Minä en käsitä, miten pelkästään joku halli voisi kiinnostaa ketään. Olihan siitä tullut
eri viestimissä uvamateriaalia ihan riittävästi.
Eipä silti, tuli itsekin kyllä tämän vuoden keväällä käytyä Toronto Maple Leafsin Air
Canada Centressä, Montreal Canadiensin Centre Molson hallissa, New York Rangersin
Madison Square Gardenissa sekä Detroit Red Wingsin Joe Louis Areenalla. Tämä johtui
kuitenkin puhtaasti siitä, että oli hauska nähdä
nimenomaan legendaaristen joukkueiden pelipaikat, ei niinkään siitä, että pääsisi
halliin katselemaan kattolamppuja ja popsimaan popkorneja.
Kun näissä pakinoissa on tullut tavaksi yrittää aina opettaa jotakin, niin kerronpa
loppuun pienen tarinan provinssista nimeltään Quebec. Alueella asuu huomattava
ranskaa puhuva VÄHEMMISTÖ, jonka vaikutuksesta siellä on 1970-luvulla säädetty
jokseenkin uskomaton kielilaki. Käytännössä tämä laki vaikuttaa siten, että joka ikinen
tiekyltti yms. opaste on pelkästään ranskaksi. Englannin käyttö on kielletty käytännössä
kaikessa julkisessa ja ulospäin näkyvässä toiminnassa, mukaan lukien esimerkiksi
liikkeiden näyteikkunoiden mainokset. Tietyissä tilanteissa tekstit saavat olla ranskan
rinnalla ( mutta eivät pelkästään ) englanniksi. Tällöin kuitenkin englanninkielisen
tekstin fonttikoko saa olla korkeintaan puolet ranskalaisesta tekstistä.
Ainoa, mitä ei suoranaisesti ole kielletty on englannin puhuminen, mutta sekin tuntui
herättävän yleistä paheksuntaa. Mielenkiintoista kyllä, kaikkia muita kieliä saa käyttää
varsin vapaasti. Kauppaliike voi esimerkiksi mainostaa tuotteitaan suomeksi tai
saameksi, eikä kukaan välitä mitään. Oma ranskankielen taitoni koheni pakon
sanelemana muutamassa päivässä huimasti, joka tosin lähtökohdat huomioiden ei
sinänsä ole ihme.
Iivari Järvinen
Kirjoittaja on neljännen vuosikurssin oik. yo, joka jatkaa lukijoidensa
piinaamista paljastamalla Kalajoen hiekkasärkkien ja Haminan pitkähiekkojen
lisäksi omaavansa vahvoja yhteyksiä myös Karijoen kunnan Myrkyn kylän
Copacabanalle.

Gylddyyrivaliokunta kertoo!
Vauhdikkaastihan se on taas tämäkin syksy alkanut ja vauhtia on tuskin
vähentänyt uuden Toipparin ja fuksien olemassaolo! Periunteisistä alkubileistä
on pikku hiljaa toivuttu ja on aika valmistautua vuosijuhlaviikkoon, josta
menoa ei varmasti tule puuttumaan.
Mutta on sitä elämää vuosijuhlien jälkeenkin, vaikka se voi tuntuakin jossain
vaiheessa melko epätodelliselta.. Ajattelin nyt kertoa teille hieman siitä, mitä
loppusyksy ja tuleva talvi pitää sisällään erilaisten tapahtumien osalta.
Teemabileet ovat puuttuneet ohjelmistosta, joten 3.11 järjestetään Toipparilla
Toogabileet. Voit siis alkaa etsimään itsellesi valkoista lakanaa, johon kietoutua
sekä pahitteeksi ei varmasti olisi ouzon juonnin harjoittelukaan.
Digestan ilmestyessä Pohjolan pidot ovat jo historiaa ja samoin LYY:n
Alastonkuvia teatteriesitys. Jos jostain syystä Pohjolan pidot jäivät väliin, on
12.11 Lakimiesliiton järjestämä seminaari, jonka yhteydessä järjestetään
iltaohjelmana
hohtokeilausta
sekä
tämän
jälkeen
sitsit
Toipparilla.Mainitsemisen arvoinen on myös SAKKE opiskelijatapahtuma,
joka järjestetään tänä vuonna Lappeenrannassa 19.11.
Viime keväänä suuren suosion saanut Trivial Pursuit-iltama saa tämän syksyn
aikana jatkoa. Marraskuun loppupuolella kootaan jälleen tietoviisaat yhteen
ja katsotaan mikä joukkue vie voiton tällä kertaa! Marraskuun aikana aiomme
lähteä katsomaan Rovaniemen teatteriin musikaalin Viulunsoittaja katolla.
Syyslukukauden viimeiset bileet ovat perinteiset pikkujoulut. Tänä vuonna
pikkumustiin pukeudutaan torstaina 2.12. Doris saa jälleen todistaa upean
tiernapoikaesityksen ja muuta tonttuilua.
Tältä siis näyttää syyslukukausi bileiden osalta, tiedossa on myös pienempiä
etkoiluja & jatkoiluja , mutta niistä, kuten muistakin tapahtumista parhaiten
tietoa saa Artiklalistan kautta.
Anu Pelkonen
Hauskaa kv-viiikkoa ja talven odotusta kaikille!

Tomi ja rahat
(paha yhdistelmä)

Syksy on jo pitkällä ja vuoden kohokohta, vuosijuhlat ovat ovella. Lukukauden
alku on ollut erittäin kiireinen, mutta kaikki kv-viikon, vuosijuhlien ja uuden
toimitilan käyttöönoton eteen nähty vaiva on ollut tekemisen arvoinen. Paljon
on tietysti vielä tekemättä, mutta hyvällä porukalla jaksaa tehdä yllättävän
pitkiä päiviä. Ja todella hauskaa on ollut!
Vuoden alkuun verrattuna Artiklan toiminnassa on tapahtunut ja tulee vielä
tapahtumaan merkittäviä muutoksia. Suurimpana voidaan tietysti pitää uusia
Hallituskadun toimitiloja, jotka ovat todella edustuskelpoiset ja käytännölliset.
Tilojahan saavat kaikki jäsenet käyttää ilmaiseksi ja ne ovat myös
vuokrattavissa jäsenkunnan ulkopuolelle edulliseen hintaan. ”Penthouseen”
mahtuu sitseille n. 50 henkilöä ja valmennuskursseille n. 24 henkeä, joten
tilat ovat riittävän suuret Artiklan normaalikäyttöön. Julkiskalusteita olevat
pöydät ja tuolit hohtavat myös uutuutta.
Toinen isompi muutos tulee tapahtumaan kirjojen välityksessä. Koska
aikaisempina vuosina on ilmennyt ongelmia kirjojen lunastamisessa,
varsinkin isojen yhteistilausten yhteydessä, tulee kirjat maksaa nyt tilausta
tehtäessä. Kirjat voi lunastaa niiden saavuttua kuittia vastaan. Muutos tulee
koskemaan ainakin lakikirjojen, verolait kirjan, sekä lakimieskalenterin
tilausta. Näin pääsemme eroon ongelmasta, jonka ovat aiheuttaneet muutamat
ihmiset ja joka on tullut suoraan Artiklan ja sitä kautta jäsenistön
maksettavaksi.
Uutena varainhankintakeinona kokeilemme arpajaisia. Jos arvanostajat
lähtevät mukaan samalla innolla, kuin paikalliset yritykset antoivat palkintoja,
mitään ongelmaan arpajaisten menestymisen kannalta ei pitäisi olla näkyvissä.
Palkinnot ovat ainakin hyvät!
Lopuksi haluaisin muistaa vielä erityisesti fukseja. Miettikäähän ihan
tosissaan lähtemistä mukaan Artiklan hallitukseen tai toimihenkilöksi
vuodeksi 2005. Syyskokous, jossa henkilöt valitaan, pidetään marraskuussa.
Kaikki nykyiset toimijat vastaavat varmasti mielellään kysymyksiin ja kertovat
muutenkin toiminnasta.
Niin, ja muistakaahan osallistua viikolle 43! Kv-viikko ja vuosijuhlat ovat
vuoden parasta antia!
Syysterveisin
Tomi Kemppainen
040 706 95 11
vpj@artikla.com

Syksyiset terveiset
Pr-valiokunnasta!
(varokaa, Matilla on näppäimistö!)

Kesä meni nopeasti syksyä odotellessa ja mikäs olisi odotellessa olihan
luvassa uusi hieno Toippari, kv-viikko järjestäminen Sakke ja muut
loppuvuoden irrottelut.Tiedossa oli paljon töitä ja kyllä niitä on riittänytkin.
Kv-viikko siis lähestyy ja Artiklallehan on kuulunut perintekkäästi viikko
43 (20-24.10) ja niin myös tänä vuonna. Alkuviikon voi pyhittää
uivaharjoittelulle, sillä varsinainen ohjelma alkaa keskiviikkona lounaalla
ja Mettäkeikalla. Mettäkeikalle suunnataan edelli vuosien tapaan Posiolle
Lapin paralympialaisten hengessä. Luvassa on siis reipas helkistä urheilua
raikkaassa ulkoilmassa.
Hyvin nukutun yön jälkeen lähdetään takaisin Rolloon ekskuilemaan ja Villa
Rossossa olisi vielä poreallasbileet ennen Artiklan 25 vuotis syntäreitä.
Synttärit pidetään Niterainissa, jossa juhlitaan kakun, boolin ja kilpailujen
merkeissä. Olemme tänä vuonna erikoisesti panostaneet synttäreillä boolin
määrään ja laatuun.
Perjantaina pääsevät vieraat tutustumaan moniin Lapinihmeisiin.Ensin
vierailu napapiirille joulupukkia tapaamaan ja illalla Porofarmisitsit, jossa
on tarjolla sitsien lisäksi suopunginheittoa ja savusauna. Lauantai meneekin
valmistauduttaessa sunnuntain Sillikseen kokkareilla ja vuosijuhlilla.
Viikonhinta 85• ja Mettäkeikalle ja Porofarmisitseille myydään sopuhintaan
erikseen lippuja. Syntäreille osallistuminen edellyttää myös pientä
osallistumismaksua. Toivottavasti kaikki lähtevät innolla viikolle mukaan.
Syksyn kv-viikot käynnistivät Uppsalan, Codex ja Oslon -viikoilla ja mikä
lahduttavinta jokaiselle viikolle on osallistunut myös Artiklan edustaja. On
erinomaisen tärkeää, että jaksatte kiertää muiden ainejärjestöjen viikoja, jotta
saamme vieraita omalle viikolle. Kv-viikot ovat myös saada uusia ystäviä
ympäri Pohjolaa ja luoda niitä tärkeitä kontakteja piskelijatovereihin. Prvaliokunta kokoontuu taas loppvuodesta oivottavasti moni pääsee paikalle
ja kv-toimikunnalle pidetää rääppiäiset marraskuussa.

Teveisin Matti Kattainen Int.Sek & pr-valiokunnan pj

Mustanaamion epäsosiaalisen
käytöksen opas
Haluatko erottua joukosta muutenkin kuin ruman ulkomuotosi
perusteella? Tuottaako tiukassa etiketissä pysytteleminen
ylitsepääsemättömiä vaikeuksia? Haluatko olla huomion
keskipisteenä? Ota siis vaari seuraavasta artikkelista, jossa
Vaeltava Aave repii etiketin kuin venäläinen viinakauppias.
Ravintolassa. Kutsu tarjoilija luoksesi äänekkäästi käsiä taputtaen. Nimitä
häntä kyyppariksi, sieraimet halveksunnasta väristen. Jos tarjoilija on mies
voit aukoa suutasi, muodostaen äänettömästi sanan: ho-mo, jos kyseessä onkin
tarjoilijatar, sana voisi olla esimerkiksi: huo-ra. Tilauksen voit tehdä malliin:”
Niissas aj allionurepokhol ivhipithel!”. Jää tuijottamaan tarjoilijaa säälivästi,
toista tilaus normaalisti ja kysy onko kyypparilla korvissa vikaa. Tarjoilijan
poistuessa laukaise hänen peräänsä vielä joku kompapuhe paskaisten
kynnenalustojen ja kammottavan hajuisen hengityksen suhteesta toisiinsa.
Jos tarjoilija kääntää katseensa sinua kohti, muodosta jälleen äänetön sana,
alun ohjeiden mukaisesti.
Kun tarjoilija on laskemaisillaan lautasta eteesi, räkäise oikein kunnon
aivolimat lautaselle ja jää tuijottamaan häntä vihaisesti. Huomaat tarjoilijan
ilmeen muuttuvan epäuskoisen järkyttyneestä kauhusekaisen vihaiseksi
huutaessasi raivostuneena: “Nyt teit kyyppari virheen! Menit sylkäisemään
lautaselleni!” Tarjoilijan valahtaessa vitivalkoiseksi ja alkaessa änkyttämään,
lyö nyrkkiä pöytään ja huuda niin lujaa kuin pystyt: “Johtaja! Tahdon tavata
välittömästi johtajan! Minua ei ole koskaan näin julmasti loukattu!” Nyt olet
kiistattomasti ravintolan huomion keskipiste.
Huolestuneen johtajan saapuessa paikalle, kerro hänelle alahuuli väpättäen
siivottoman rivosta tarjoilijasta, joka puhui sinulle törkeyksiä, ehdotti likaista
intiimiä kanssakäymistä ja lopuksi sylki nauraen annokseesi. Anna kyyneleen
vierähtää poskellesi, pyytäessäsi johtajalta tarjoilijan välitöntä erottamista.
Sano johtajalle, että se on heidän ainoa keinonsa välttyä ikävältä julkisuudelta
ja haasteelta.
Suu auki tilannetta seurannut, silminnähden shokissa oleva tarjoilija
talutetaan kokin avustuksella ulos ravintolasta. Tilaa uusi annos
nöyristelevältä ravintolan johtajalta. Ole järkyttyneen näköinen. Nyyhki ja

niistele paljon. Kun johtaja saapuu lautasesi kanssa tuijottaen sinua silmiin
kuin sääliä kerjäävä cockerspanieli, kurnauta oikein perseestä asti rohistetut
aivolimpit lautaselle ja poistu naureskellen paikalta.
Ikimuistoinen vieras. Jos joku on erehtynyt kutsumaan sinut kotiinsa,
kannattaa valmistelut aloittaa jo paria päivää ennen vierailun ajankohtaa.
Älä pese itseäsi, saunoa kyllä saat. Syö paljon valkosipulia, kaalta ja ruisleipää.
Yritä astua mahdollisimman monen koiranpaskan päälle matkalla tuttaviesi
kotiin.
Ränkytä ovikelloa kuin vähämielinen. Oven auetessa, ole täysin hiljaa ja astu
sisälle. Älä riisu kenkiäsi, vaan kävele suoraan olohuoneeseen, jossa voit
pyyhkiä paskaiset kenkäsi kalliiseen persialaismattoon. Voit todeta
naurahtaen: “Onpa teillä paskainen rääsy lattialla” Ota talon isäntää
olkapäästä kiinni ja lyö häneltä leikillisesti ilmat pihalle, tokaisten: “No mitä
jäpä? Vanha homo.”
Kiertele asuntoa, tutki pöytäläätikot ja komerot. Jos et löydä varastamisen
arvoista tavaraa, sylje niiden päälle. Kaada kirjahylly koiran päälle. Sytytä
lopuksi sänky tuleen ja lähde kotiisi.
Hyvä asiakas. Astele ylpeän ja rahakkaan oloisena kalliiseen vaatekauppaan.
Silmäile hintavimpia pukuja ja köhi herättääksesi myyjien huomio. Kerro
hymyilevälle myyjälle etsiväsi smokkia tohtorisymposeumin illallisille, jossa
olet kunniavieraana. Selitä myös, ettei sinulla ole aikaa teettää pukua, sillä
symposeum alkaa tunnin päästä. Kiitä myyjää kauniisti hänen ojentamastaan
puvusta, ja poistu sovituskoppiin.
Riisu itsesi alasti sovituskopissa ja pyydä myyjä lähemmäksi. Kysy häneltä
mielipidettä smokin sopivuudesta. Kun myyjä vetäisee sovituskopin verhon
auki, päästä helvetti valloilleen.
Juokse kauhistuneen myyjän yli huutaen ahdistuneella äänellä: “Apua!
Perverssi! Käpälöi ja raiskata yritti hän!” Osoita syyttävällä sormella
järkytyksestä yökkäilevää myyjää. Lähde juoksemaan ympäri kauppaa
kaatuillen ja ulisten. Jos joku yrittää pysäyttää sinua, kilju naisellisesti ja käy
selälleen maahan. Tee silta. Kävele takaisin sovituskoppiin ja pue omat
vaatteet päällesi. Poistu kaupasta huudellen uhkauksia haasteista ja
vahingollisesta julkisuudesta.
Katu-uskottavuus. Kunnioitusta kaupungin kaduilla saat M.E.V.M.menetelmällä, joka on yksinkertaisuudessaan nerokas. Ojennat vain kätesi
nyrkkiinpuristettuina eteenpäin ja toistat mantraa: “Minä-en-väis-tä-mit—
tään!” ripeiden askelten tahdissa. Ja tilaa löytyy.

Vaginainen
whinetyspalsta

”

Kesäkuun osalta on kuulemma niin, että vieruskaverin
kanssa ristinollan pelaaminen on aktiivista osallistumista
luennoille ja silmien kiinnipitäminen ei oikeuta taas
luentosarjan hyväksyttävään suorittamiseen.
Nimim. Huolestunut väsyneen opiskelijan oikeusturvasta

”

Oletteko muuten huomanneet, että välillä on
keskimääräistä vaikeampaa löytää tenttikirjallisuutta
kirjastosta, assistentiltä, Artiklan toimistosta,
maakuntakirjastosta tai yhtään helvetin mistään? Näin
ollen ehdotankin, että opiskelijoille myönnettäisiin
lisäpisteitä jo siitä että he onnistuvat jostakin haalimaan
tarvittavan kirjallisuuden. Tämä jos mikä kertoo
ylitsevuotavaisuudesta aktiivisuudesta.
Nimim. Artisti jo NN:ttä vuotta

”

En ole enää julkisuuden henkilö.
Nimim. Kari Puukka
Väylätie 38 a 6
96300 Rovaniemi
Ps. lähettäkää fanipostia

”

Tähänkö on menty?
Nimim Tähänkö on menty?

Syksy on uusien opiskelijoiden aikaa ja tämän vuoksi haluankin ensimmäisenä
toivottaa ELSAn puolesta sinut, uunituore oikeustieteen ylioppilas,
tervetulleeksi tiedekuntaamme. Stressattuasi aikasi pääsykoekirjojen parissa,
on sinulla täysi oikeus vetää koko syksy lonkkaa. Perusopintojen hoitamiseen
ei hirvittävästi energiaa tuhraannu, joten keskity hiippailemaan ympäri bileitä
ja tee kerrankin mitä huvittaa. Ehdit ihan varmasti vielä juosta kirjastossa,
kiroilla ajanpuutetta ja hikoilla.
ELSAn ympyröissä on tällä hetkellä paljon asioita meneillään. Alkusyksystä
järjestimme Fresherscampia kaikille ELSAsta kiinnostuneille, lokakuulle
järjestelimme jo perinteeksi muodostunutta, suosittua Oulun
ruumiinavausexcua ja lisäksi meillä tuli vielä syksyn mittaan neljä STEP(Student
Trainee Exchange Programme) -harjoittelijaa tiedekuntaamme.
Organisointikyky on elintärkeää ja siksi kukaan ELSAlainen ei vielä tiettävästi
ole musertunut liiallisen työtaakan alle. Päinvastoin meillä on ollut erittäin
hauskaa puuhaillessamme tapahtumia. Marraskuussa ELSA Rovaniemellä on
ilo ja kunnia järjestää NCM (National Council Meeting) 27.-28.11. Rovaniemellä.
NCM kerää viikonlopuksi yhteen ELSAlaisia jokaisesta ELSAn
paikallisryhmästä. Luvassa on hauskanpidon lisäksi tuiki tärkeää koulutusta.
Mitä enemmän tietää ELSAsta sitä innostuneempi toiminnasta on, sen voin
henkilökohtaisesti allekirjoittaa. NCM on tapahtuma, joka varmasti jää jokaisen
ELSAlaisen mieleen. Tunnelma on aivan varmasti ainutlaatuinen ja siellä voi
kokea sen aidon ELSA Spiritin!!! Kaikki uudet ja vanhat ELSAlaiset otetaan
innolla mukaan tapahtumaan!
Joulukuussa olemme lähdössä 11 ELSAlaisen turvin Saksan Mannheimiin.
Aloimme jo viime keväänä etsiä toista ELSAn paikallisryhmää, joka haluaisi
ottaa meidät vieraiksi omalle paikkakunnalleen ja tulla vastavuoroisesti meidän
vieraiksemme Rovaniemelle. Monien ehdokkaiden seasta päätimme lähteä
tutustumaan Saksan Mannheimiin. Tulemme vierailemaan mm. Strasbourgissa.
Tarkoituksena on tavata myös suomalaisia EU-parlamentaarikkoja.
Huhtikuussa 2005 onkin Saksalaisten vuoro tulla Rovaniemelle ja heidät olemme
päättäneet viedä ainakin avantouinnille ja pilkkimään. Tammikuussa Suomen
ELSAlaisilla on kova haaste edessään kun Rovaniemellä järjestetään 26.30.1.2005 IPM (International Presidents Meeting). Tapahtuma kokoaa yhteen
ELSAn puheenjohtajia eri puolilta Eurooppaa koulutuksen ja hauskanpidon
merkeissä. Rovaniemelle on odotettavissa noin 20-30 osallistujaa.
Oikein hyvää syksyä kaikille ja tervetuloa mukaan ELSAn toimintaan!
Kreetta Mäki-Kahra
elsaroi@ulapland.fi
www.elsarovaniemi.fi

NOUSUSSA
JUSSI TUOMINEN. Fuksien kauhu,
jolta ei lopu juominen. Älkää epäröikö
ottaa yhteyttä: 040-5713863
PEXIT: Artiklan-nakkikone-mies on
niin tehokas, että niitä taitaakin olla
useampi.
PHUCKSIT. Taas käy rumemmallakin
vanhemmalla opiskelijalla FLAKSI.

LASKUSSA

HALLITUS. “Paskin hallitus sitten
ysikolme” -Matti Kattainen, Artiklan
hallitus
PERHEEN TENTTIKIERROS on kuin
äänestysprosentti eurovaaleissa,
melkein 30 % läpi. Tosin monesti
helpottaa, jos kysymykset tehdään
tenttialueesta.
SPY PUUSTINEN. Is dead. Pesä. Jätkä
sano pesä
KUUKAUDEN KUPARINEN

P E L K K Ä Ä B I S S E E K O K O I LT A . J E A !

