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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
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Rovaniemi syndrome
Tiedättehän Tukholma –syndrooman? Kysehän on siis siitä pienestä
insidentistä, kun pankkirosmojen keikka ns. kusi ja tästä suivaantuneina
he päättivät linnoittautua asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa
pankkiholviin.
Toisin kuin helposti luulisi, helvetinmoiseen kiipeliin joutuneet
ihmiset symppasivatkin vangitsijoitaan suunnattomasti ja aiemminkin
mainetta niittäneet Ruotsin poliisiviranomaiset eivät meinanneet
vitullakaan saada ko. possea poistumaan paikalta. Tästä sitten joku
psykologi tai mikä lie muu epämääräinen tiedostavan tieteen harjoittaja
päätteli, että kyseiset ihmiset olivat jostain syystä samaistuneet
vangitsijoihinsa ja kokivat nyt heidän asiansa omakseen.
Ja mitä tämä nyt sitten liittyy mihinkään? Noh, vaikkapa siten, että
päätoimittaja-setä tajusi kokeneensa vierähtäneellä viikolla vähän saman
tyyppisen elämyksen.
Olin nimittäin kotipuolessani Tampereella harjoittamassa
salajuoppoutta paikallisessa yökerho –henkisessä sekoilussa ja
huomasin jossain vaiheessa potevani jumalaista ruumistani puistattavaa
ahdistusta siitä seikasta, etten Rovaniemen oloista poiketen
tuntenutkaan 80 –prosenttia saapuvilla olevista henkilöistä. Tätä
varmaankin voitaisiin syyllä nimittää ns. Rovaniemi –syndroomaksi.
Ja onko tuo nyt sitten ihme? Kun sitä erehtyy menemään Tivoliin,
Dorikseen, Nite Trainiin, Night Lifeen, Flirttiin, Roipparille, Irkkuun,
Pahaan Kurkeen, Kellariin, Onnen Päiviin, Valdemariin,
Hemingway’siin, Hulibumbaan, Ylityöhön, Pub Tupsuun,
Oluthuoneelle, Pohjanhoviin, Holviin, Uittoon, Lillin Pubiin,
Perheravintola Huppeliin tai nyt vaikkapa Pub Punapippuriin, niin
siellä istuvat aivan sata varmasti ne samat tyypit kuin viime viikolla/
kuussa/vuonna. Juuri tämän takia päätoimittaja-setää ei juuri
kiinnostakaan tuo alituinen baareissa hyppääminen.
Piirit ovat siis pienet kuin ajokoiran munat. Ei mulla muuta.

Lasse “älä ikänä” Ylevä
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Tänä vuonna…
Kevättalvi on jo pitkällä. Uuden vuoden jälkeen on tapahtunut paljon. Tammikuun
viimeisenä viikonloppuna järjestettiin legendaariset Kaamosluennot Levillä.
Osallistujamäärä saavutti tänä vuonna huippunsa; Kittilän hangilla tallasi yli 90
oikeustieteen opiskelijaa viininpunaisine haalareineen. Toivottavasti
Kaamosluennoista saadut hyvät kokemukset koituvat myös Turun
Saaristolaisluentojen hyödyksi. Kaiken kaikkiaan luennot onnistuivat hyvin ja
perinteiseen tapaan viikonlopussa yhdistyi työnteko ja rentoutuminen.
Kevään tapahtumakalenteriin on pyritty sisällyttämään erilaisia tapahtumia
vanhojen perinteisten, kuten Poronkuseman ja Mr. Artiklan lisäksi. Hyvinä
esimerkkeinä käyvät seinäkiipeily, teatterikäynnit, sekä lumisodan EM-kisat
Kemijärvellä. Vaihtoehtoisen ja monipuolisen ohjelman järjestäminen ei ole
yleensäkään rahakysymys, ennemminkin kysymys on ajasta ja innokkaista
osallistujista.
Tänä vuonna tulemme kiinnittämään entistä enemmän huomiota opintoasioihin,
sekä jäsenten monipuolisiin vapaa-ajan viettomahdollisuuksiin. Tutkintouudistus on
jo loppuvaiheessa, mutta monta ratkaisua ja päätöstä pitää vielä tehdä, ennen kuin
lopullinen paketti saadaan lyötyä lukkoon mahdollisimman opiskelijaystävällisesti,
sekä ensi syksynä aloittaville, että vanhoille opiskelijoille. Tässä Artikla tulee olemaan
aktiivisesti mukana. Vapaa-ajan puolella selvitellään parhaillaan muun muassa
videotykin hankintaa, mikä mahdollistaisi muun muassa kisastudiot ja leffaillat. Myös
nettisivut tulevat uudistumaan sekä ulkoasultaan, että sisällöltään. Tuloksia tullaan
varmasti näkemään viimeistään huhtikuun aikana.
Kuluvana vuonna Artikla ry:n edustajat tulevat toimimaan tiiviissä yhteistyössä
Suomen Lakimiesliiton opiskelija- ja koulutuspoliittisten valiokuntien kanssa. Yhteistyö
on tuottanut aikaisemminkin tuloksia. Esimerkkinä viimeisimmistä saavutuksista
voidaan mainita toista kertaa Rovaniemellä järjestettävä vuosittainen työnhakukurssi.
Kurssin tarkoituksena on lisätä oikeustieteen ylioppilaiden valmiuksia
työnhakuprosessissa niin kesätöiden, kuin ensimmäisten valmistumisen jälkeisten
työpaikkojenkin osalta.
Viime vuoden tavoin kiinnostus kurssia kohtaan on ollut suurta. Tänä vuonna
voimme jopa ylpeästi todeta, että Artiklan kurssille osallistui enemmän opiskelijoita,
kuin Lexin ja Pykälän vastaaville. Näin ollen myös pohjoisen oma kurssi puolustaa
paikkaansa. Tänä vuonna oli Asianajotoimisto Castren & Snellman Oy:n vuoro esitellä
organisaatiotaan ja toimintaansa kurssin yhteydessä.
Lopuksi. Osallistukaahan innokkaasti Pohjois-Suomen parhaimpaan
opiskelijatapahtumaan, Poronkusemaan. Aikahan on tuttu maaliskuun ensimmäinen
viikonloppu, joten valtion sponssaamana kaikilla pitäisi olla varaa osallistua . Viime
vuonna pääpalkinto meni Etelän miehille Helsinkiin (Pykälä), joten eiköhän ole aika
tuoda Poika kotiin!

Kevätterveisin:
pj@artikla.com
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Hallitus 2005 esittäytyy...

Olen Tomi Kemppainen, vielä katoavan hetken
23- vuotias toisen vuoden opiskelija. Kotoisin olen
Keski-Pohjanmaalta. Tänä vuonna toimin Artiklan
hallituksen puheenjohtajana.
Toivoisin, että erilaiset ihmiset, jotka uskovat
voivansa tarjota panoksensa meidän kaikkien
hyväksi tavalla tai toisella ilmoittelisivat itsestään
ja kertoisivat ideoistaan ja ajatuksistaan.

moro, moro, moro
Minä olen Tuomas. Leikin tänä
vuonna varapuheenjohtajaa eli kaikki
mitä puheenjohtaja ei tee minä yritän
delegoida muille. Tai yrittäisin jos joku
uskoisi minua. Uskon myös olevani
hauska, (Asteikolla Koski-Puukka
lähempänä Puukkaa ). Kukaan muu ei
sitten uskokaan.
Valmennuskurssit ovat suurin
vastuuni keväällä, eli kaikki
runsaslukuisesti kursseille niin
autetaan vielä yhdistyksen taloutta
samalla. (Niin, tämä oli sitä huumoria.)
Tilastollisesti olen puheenjohtajan
kopio: etunimikirjaimet TAO, -81
syntynyt, toista vuotta opiskelen, toista
vuotta hallituksessa, ulkonäöllisesti
olen luonnollisesti huomattavasti
komeampi.

Heips!
Nimeni on Terhi Moisio. Olen toisen
vuosikurssin opiskelija ja ikää on
matkan varrella karttunut 21 vuotta.
Kotoisin olen Kivijärveltä. Ja koska
Kivijärvi kertoo hyvin harvalle yhtään
mitään, niin tarkennetaan vielä, että se
sijaitsee pohjoisessa Keski-Suomessa.
Harrastan melkein kaikenlaista
liikuntaa ja siihen liittyvää, mutta
useimmiten minut kuitenkin tapaa
erään
paikallisen
kuntosalin
jumppatunneilta.
Tämä vuosi olisi tarkoitus hoitaa
koulutuspoliittisen vastaavan pestiä
rakkaassa ainejärjestössämme ja
huolehtia siitä, että opiskelijoiden
oikeudet
otetaan
huomioon.
Alkuvuosi onkin mennyt erittäin
nopeasti, kun olen perehtynyt uusiin
asioihin.
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Moi!
Nimeni on Ann-Marie Pesu ja olen toisen vuoden opiskelija.
Ikää minulle on kertynyt runsaat 20-vuotta ja kotoisin olen
Kouvolasta, joten kuulun niihin kuuluisiin junantuomiin.
Toinen vuosi Arskan hallituksen (pää)sihteerinä on jo
pyörähtänyt käyntiin ja hauskaa on ollut! Elämisen ja opiskelun
rinnalla häärin fuksikapteenina ja toimin myös tiedekunnan
suunnittelutoimikunnassa.

Olen tradenomiksi vuonna 2002 valmistunut Kalajoen tyttö
ja hoidan tiedotusta Artiklassa. Eli kun saat tietoa Artiklasta
tai sen toiminnasta, olet tullut vaikutuspiiriini. Eli juuri nyt.
Opiskeluni Lapin yliopistossa alkoivat vuoden 2004
syksyllä, jota edeltäneen vuoden tein avoimen yliopiston
opintoja ja tutustuin ahkerasti työelämään. Vapaa-aikani
kuluu erilaisten liikunnallisten aktiviteettien parissa ja kuten
aiemmin mainitsin, erilaisia tiedotukseen liittyviä ja
liittymättömiä muita juttuja hoitaessa.
Olen Tiina Peräläinen, kaxkymppinen kulttuurivastaavanne
ja fuksi paraikaa. Kotoisin olen pohojosen Oulusta, mutta
nyttemmin olen lappiin hyvin sopeutunut rovaniemeläinen.
Harrastuksista puhuttaessa niihin kuuluu erityisesti
spinning. Talvella on myös ehdottoman pakko päästä
lautailemaan sekä hiihtoa harjoittelemaan. Luonnettani
kuvailisin sanoilla avoin ja hyvin ihmisten kanssa
toimeentuleva temperamentikko.

Helou helou!
Nimeni on Paula ja ikää tuli tuossa hiljattain 22. Koti ja perhe
löytyy tuolta Oulun lähettyviltä, paikasta nimeltä Haukipudas.
Tänne yliopistoon löysin tieni Rovala Opiston kautta mutta tämä
Rovaniemi city on siis vain tällainen pieni pakollinen välietappi
matkalla toivottavasti johonkin ihan muualle.
Syy, miksi tässä nyt teille kirjoittelen on tietty se, että löysin
tuossa sattumoisin itseni Artiklan edustustosta mallia 2005,
arvonimellä toimistovastaava.

Hei! Olen Tarmo Nikkilä, 21 -vuotias ensimmäisen vuoden
opiskelija ja toimin artiklan kirjanvälittäjänä. Lähtöisin olen EteläSuomesta, kauniista Kouvolan kaupungista.Olen vaihtoehtooikkari,koska harrastan sekä teen toisinaan työkseni musiikkia,
tarkemmin pianismia.Silloin tällöin harrastan myös hiihtelyä ja
lenkkeilyä turnauskestävyyden ylläpitämiseksi.
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Moikka,
Olen Anu Pelkonen ja liikun useinmiten sen Ollin (kts.
liikuntavastaava) mainitseman hullun kanssa.. ja Pikku-Hiljaa
se alkaa vaikuttamaan minuunkin. Alussa kertomistani
luonteenpiirteistä huolimatta olen kotoisin Heinävedeltä, jossa
on legendan mukaan uitettu tukkeja vuodesta 1930 lähtien. En
ole kuitenkaan tätä aikaa itse nähnyt, sillä ikää minulla on vasta
22 vuotta. Tämän vuoden alusta huomasin omistavani Arskan
rahakirstun avaimet ja nimikkeen taloudenhoitaja.

Moi ja hei!
Nimeni on Olli Koski ja olen 23-vuotias miehenalku ja kotoisin
olen Hausjärveltä. Toimin toista kautta liikuntavastaavan roolissa
ja pyrin saamaan aikaiseksi jotakin liikuntaan liittyvää artiklan
puitteissa. Kuten varmaan lähes kaikki jo tässä vaiheessa tietää,
toimin myös fuksikapteenina sen toisen hullun kanssa.

Olen Artiklan upouusi ulkoasiainvastaava ja int.sek. eli international sekreterare. Minun vastuullani ovat siis hilpeät suhteet
muihin ainejärjestöihin ja kansainväliset asiat. Tunnustan olevani
etelän pelle, paljasjalkainen helsinkiläinen ja nipin napin 21vuotias. Harrastuksianikin olen saanut rukata uuteen uskoon
Lappiin muuttoni seurauksena. Kirjoja voi onneksi lukea missä
vaan, mutta elokuva-arkistossa pyöriminen, kahviloissa istuskelu
ja teatterissa käyminen on saanut jäädä, tilalle ovat tulleet luistelu,
hiihtäminen ja yleinen luonnosta nautiskelu.
Moi kaikille!
Nimeni on Miikka Heikkinen, ja olen syntyperäinen Lapin
mies. Aito ja oikea. Ikää on kertynyt kaikkiaan 21 vuotta tähän
mennessä, henkisestä iästä en mene vannomaan.
Fuksivuotenani täytän uuden Klubimestarin paikan, ihka
ensimmäisenä.
Vastaan siis meidän makeasta toimitilasta. Siinäpä hommaa
minulle Poronkuseman lisäksi.

Olen tässä viimeisenä ja
pienimpänä, koska meillä
hallituksessa paska valuu
alaspäin. Ks tarkemmin
Digesta I/04. Tv Lasse
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Luennot
kaamoksessa
Mikko Vuorepää
Tämänvuotiset
Kaamosluennot
järjestettiin Kittilän Levillä 28.1-20.1.
Luennoitsijoina Kaamosluennoilla
toimivat professori Juha Karhu, assistentti
Timo Saranpää, notaari Mikko Marttila sekä
allekirjoittanut. Suurin osa luentojen
teemoista kosketteli prosessioikeudellisia
kysymyksiä.
Saranpää
puhui
väittämistaakasta
sekä
välimiesmenettelyistä,
Marttila
varallisuusjärjestelyjen anatomiasta
insolvenssitilanteissa
ja
minä
rikosprosessin tarkoituksesta, josta
minulla ei tosin ole pienintäkään
aavistusta.
Prosessioikeuden
ulkopuolelle - ainakin luultavasti päästiin siltä osin kun Karhu esitti oman
näkemyksensä teemasta ”Muna ja kana”.
Vaikka luonnollisesti voisin käyttää koko
käytettävissä olevan tilan yllä mainittujen
luentojen tarkempaan analysointiin
luulen kuitenkin, että esitän tässä
kirjoituksessa joitakin näkökohtia siitä,
millaista
on
olla
luennoitsija
Kaamosluennoilla.

Luennoitsija kaamoksessa ...
Luennoitsijalle Kaamosluennot ovat
hyvin haasteellinen tapahtuma. Pulmia
aiheuttavat sekä luennointipaikat että
etenkin luennointiajat. Todettakoon, että
viimeksimainitulla en tarkoita pelkästään
sitä, että luennointi olisi syystä tai toisesta
vaikeata aloittaa lauantaina kello
yhdeksältä aamulla.
Luentopaikkojen osalta pulmia aiheuttaa
luonnollisesti bussi. Aikataulullisesti
ongelmana on perjantain iltaluennot eikä
niinkään lauantain aamuluennot. Tai
tarkemmin ottaen haasteita aiheuttaa
iltaluentoja edeltävä neljän tunnin vapaaaika, jonka kukin voi käyttää tavalla tai
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toisella. Mikäli vapaa-ajan käyttää
vaikkapa hiihtäen, luennoitsijan kannalta
kaikki on hallinnassa. Kylpylässä käynti
nostaa vaikeusastetta jonkin verran. Vain
jonkin verran siitä syystä, että Levin
kylpylän tarjoilu on suorastaan rikollisen
hidasta, tarjoilutila jumalattoman kylmä
ja tarjoiluvalikoima luvattoman heikko.
Sen sijaan ja yllättävää kyllä
kurssimateriaaliin tutustuminen saattaa
luennoitsijan kannalta johtaa katastrofiin.
Etenkin jos tämä tutustuminen
suoritetaan omassa mökissä, mukavassa
porukassa ja välillä saunassa käyden.
Yhteinen nimittäjä sekä luennointipaikka
että -aikaongelmille on kuulijoiden
mielenkiinnon ylläpitäminen. Luentosali
paikkana sisältää jossain määrin
vähemmän ulkopuolisia ärsykkeitä kuin
Lohiniva Oy:n linja-auto. Luentojen
normaali pitoaika puolestaan takaa sen,
että
mahdollisiin
ulkopuolisiin
ärsykkeisiin ei reagoida niin voimallisesti
kuin perjantai-iltana. Mitään yleistä

k e i n o a
kuulijoiden
mielenkiinnon
ylläpitämiseksi
en osaa tarjota.
Tosin
olen
huomannut,
että kova ääni ja
etenkin Turun
murre saattavat
auttaa tässä
asiassa. Näistä ensimmäistä voi
harjoitella, toista ei, eikä kyllä pidäkään.
Myös aiheen valinnalla voi olla jotain
merkitystä.
Edellä sanottua en missään nimessä
tarkoita
ymmärrettäväksi
nipotuksena.
Päinvastoin.
Kaikkina kolmena vuotena,
joina minulla on ollut ilo
o s a l l i s t u a
Kaamosluennoille, olen
v i i h t y n y t
erinomaisen hyvin.
Turussa ei mielestäni
järjestetä
mitään
lähestulkoonkaan
Kaamosluentoja vastaavaa
tapahtumaa. Helsingistä en tiedä,
mutta epäilen vahvasti, ettei
sikäläinenkään kurssitarjonta vastaa
kaamostapahtumaa.
Sitä vastoin edellä kirjoitettu pitää
ymmärtää, kuten todettua, haasteena. Jos
Kaamosluennoilla saa läsnäolijat
kuuntelemaan voi olla varma, että
luennointi saavuttaa kiinnostusta myös
muilla auditorioilla. Tässä mielessä
harkittavaksi voitaisiin hyvinkin ottaa,
että erilaisiin yliopistollisiin virkoihin
edellytettävä opetusnäytteen antaminen
ainakin Lapin tiedekunnassa siirrettäisiin
annettavaksi Kaamosluennoilla.

... kaamosväittelyissä ...
Ehkä
kiinnostavimman
osion
Kaamosluennoilla
muodostavat
kaamosväittelyt. Väittelyiden osalta
opetuksellisena ongelmana eivät
niinkään
ole
mahdolliset

keskittymisvaikeudet, vaan nyt pulmia
aiheuttaa se, että tapahtumaan
osallistuvat henkilöt ovat opinnoissaan
kovasti eri vaiheissa. Osa on fukseja,
toiset ovat opiskelleet jo vähän
pidempään ja jotkut ehkä liiankin
pitkään. Pulmana on siis sellaisten
aiheiden löytäminen, joista väitteleminen
ei edellyttäisi minkään tietyn
opintokokonaisuuden suorittamista.
Jossain määrin tätä ongelmaa tosin
vähentää opettajan johdolla tapahtuva
ennakollinen
perehtyminen
väittelytapaukseen.
Toisaalta
väittelymateriaaliin
liitettyyn
oikeuskirjallisuuteen
tutustuminen voi niin ikään
helpottaa
opintojensa
alussa
olevien
opiskelijoiden
valmiuksia
menestyä
väittelyssä.
Mainittuja
opintojen
vaiheeseen
liittyviä
ongelmia
ei
kuitenkaan juuri
huomaa
itse
väittelyitä seuratessa.
Omat
tapaukseni
k u u l u i v a t
rikosprosessioikeuden alaan ja
olivat lisäksi varsin hankalia. Kukaan
näitä tapauksia käsitelleistä opiskelijoista
ei ollut vielä suorittanut prosessioikeuden
tenttiä, mutta siitä huolimatta väittelyissä
esitetyt kannanotot ja perustelut olivat
hyvin asiantuntevia.

... sekä kaamosväittelyiden
jälkeen.
Kaamosluennot ei ole pelkästään
opetuksellinen tapahtuma. Levi tarjoaa
oivallisen ympäristön kaikenlaiseen
vapaa-ajan
toimintaa
luentojen
ulkopuolella. Hiihto-, laskettelu- ja
kylpylävaihtoehdon lisäksi on aina
olemassa
Hullu
Poro.
Näistä
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vaihtoehdoista
olen
kolmena
osallistumisvuotenani perehtynyt lähinnä
kylpylään ja Hulluun Poroon. Sitä vastoin
laskettelemaan saati hiihtämään en ole
päässyt, johtuen pelkästään siitä, että
ilmat ovat olleet aina niin kylmät.
Kylpylän ongelmia käsittelin jo edellä,
todeten niiden perustuvan lähinnä
hitaaseen palveluun sekä huonoihin
valikoimiin. Porealtaassa sitä vastoin ei
ole mitään vikaan, mutta turkkilaisessa
saunassa näkyvyys voisi olla hieman
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parempi. Hullu Poro onkin sitten jossain
määrin hankalampi paikka. Sielläkin
tosin pärjää, jos vain muistaa pysytellä
kaukana karaokelaitteistosta.

Lopuksi
Marja Boman kirjoitti tämän lehden
numerossa 1/2003 sivulla 39, että vain
noin 1/3 ranskalaisista oikkaritytöistä
käyttää stringejä arkisin. Tässä suhteessa
minun kokemukseni Kaamosluennoilta
ovat huomattavasti huonompia.
Kummatkin miespuoliset huonetoverini,
Markus Aarto ja Juho Viljanen, olivat
pukeutuneet pitkiin kalsareihin.
Kiitokset jälleen kerran erittäin hienoista
Kaamosluennoista!
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Poronkusema 2005
– artikkeli Digestaan
Pääporo 2005, Miikka Heikkinen

Toimitukselta vinkkinä pääporolle: Pääporous velvoittaa!

Suuri morjenstus Teille kaikille
Pääporolta! Kevät alkaakin olla jo kovassa
vauhdissa, kun Poronkusema 2005
starttaa 4. maaliskuuta Rovaniemellä.
Harmi, että oikea poronerotus vain
ehditään suorittaa ennen meidän
omaamme. Sehän tapahtuu syyskuusta
tammikuulle. Uskoisin kuitenkin näiden
taitojen
tulevan
tarpeeseen
kaitseaksemme ympäri Suomea tulleita
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opiskelijoita, jotka hieman tai
enemmänkin sekavassa juhlahumussa
toikkaroivat kaduillamme (niin kuin
porot yleensäkin maantiellä)! Onhan
poroja hoidettu lapissa jo 1600-luvulta
lähtien!
Tämän vuoden teemana on ”Hullu
Pohjola”, joten tiedossa tulee olemaan
paljon laittomia juhlia ympäri kaupungin!
Ette varmasti halua missata näitä bileitä,

joten suosittelen suurella sydämellä
siirtymään nopeasti Poronkuseman
nettisivuille ja ilmoittautumaan! Hintaa
tälle selkäytimessä asti tuntuvalle
tapahtumalle tulee vaivaiset 12•!
Tämän
vuoden
Poronkusema
järjestetään jo 15. kerran, ja perinteitä
kunnioittaen järjestäjinä toimii jälleen
kerran Lapin yliopiston oikeustieteellisen
fuksit. Ideahan lähti vuonna 1991
oikeustieteitä harrastelevalta fuksilta,
joka halusi erotella etelän miehet
pohjoisen karvaisista poronhoitajista
järjestämällä tänne arktisiin olosuhteisiin
rastikilpailun.
Valitettavasti ehkä liiankin monesti
voiton on vienyt joukkue etelästä, joten
pohjoisen pojat tsemppiä tämän
vuotiseen koitokseen! Merkiksi
osallistumisesta (samanlainen kuin
omistajan korvamerkki) kilpailijat ovat
saaneet haalarimerkin, jonka he ovat
ylpeydellä kiinnittäneet. Tämän jälkeen
heistä on tullut Pääporon omaisuutta.
Juurikin tämän takia haluankin, että
mahdollisimman moni osallistuu tämän
vuoden Poronkusemaan (jotta saan
riittävän suuren lauman omistukseeni).
Vuosi 2005 tuo mukanaan myös oikean
pääporon, Poron joka hallitsee meitä
kaikkia omalla uljaalla olemuksellaan ja
katseellaan. Tähän asti hän on pysytellyt
piilossa muilta ihmisiltä, vain Pääporon
hän on valtuuttanut järjestämään

Poronkusema – kilpailun. Siis 15 ihmistä
on tavannut hänet.
Nyt on tullut aika paljastaa Poro, joka
on kaiken tämän takana. Ensi
esiintyminen tapahtuu perjantaina ennen
Cafe Tivoliin siirtymistä, jossa jo viime
vuodesta tuttu Break takaa tunnelman
katossa pysymisen.
Mutta muistakaamme, että oikea koitos
alkaa vasta lauantaina. Kisa, jossa
mitataan miehen (tai naisen) mittaa
julmimmalla tavalla, kisa jolla erotetaan
härät hirvaista (Kukaan ei varmasti halua
olla härkä…)! Kannattaa ottaa selvää
mitä se tarkoittaa näin porojen
yhteydessä. Tuleman pitää hauskoja ja
taitoja vaativia rasteja, joita joukkueet
suunnistavat päivän mittaan.
Voiton saavuttaakseen joukkueiden
tulee valmistella osallistumisensa tarkoin.
Poronhoitolain mukaan tuomareiden
lahjomista ei ole kielletty, joten siihen
kannattaa myös kiinnittää huomiota.
Raskaiden suoritusten jälkeen osallistujat
suunnistavat viimeiseen etappiin, eli
Tivoliin, jossa jatkekaan juhlintaa Gluteus
Maximuksen säestyksellä ja kauniimman
sukupuolen
edustajien
tanssiesiintymisellä (dance quake).
Sunnuntaihin saavuttaessa suurin osa
erotuksesta on jo suoritettu, ja on aika
nauttia hieman evästystä sillisaamiaisen
antimin. Paikkana tietenkin Tivoli.
Silliksellä pääsemme kaikki purkamaan
viimeisetkin
voimien
rippeet
karaokelaulun tavoin...
Lopuksi haluaisin kiittää Teitä kaikkia
fukseja, ilman Teitä tämä tapahtuma ei
voisi onnistua. Suuret arvonannot ja
kumarruksen ansaitsee PK-toimikunta,
jonka kanssa olen ahertanut monet tunnit.
Tämä aika on ollut korvaamatonta.
Lisäksi kunniamaininnan ansaitsee
nimeltä mainitsematon ystäväni, joka on
kestänyt minua liiankin monen tunnin
ajan suunnitellessamme Poronkusemaan
liittyviä asioita.
Kiitos ja kumarrus!
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Naisnäkökulma osa 1:
Kuka pelkää feministiä
Suvi Lamminpää
Vastapäätä istuvan ihmisen ”no se oli
vain ajan kysymys” -virne, kun kerroin
alkavani
kirjoittaa
kolumnia
naisnäkökulmasta. Mutta miksi kolumni
ja ennen kaikkea, miksi ihmeessä
naisnäkökulmasta? Koska kirjoittaminen
on haaste, seikkailu, mahdollisuus, matka
jonka määränpää selviää vasta perillä (?).
– Aihe on jo jonkin aikaa ollut itselleni
ajankohtainen ja ajatusten työstämistä
helpottaa, kun antaa niille muodon.
Onko naiseudella tai mieheydellä sitten
merkitystä? Tottakai. Samoin kuin iällä,
ulkonäöllä, poliittisilla mielipiteillä ja
kaikilla seikoilla, jotka muovaavat
ihmisen käsitystä itsestään ja muiden
käsitystä hänestä. Näiden seikkojen
merkitystä ei pidä yliarvioida, mutta
toisaalta olisi hassua käyttäytyä, kuin
niillä ei olisi mitään käytännön
vaikutusta.
Kaikessa yksinkertaisuudessaan
näkökulman valinta juontaa juurensa
korteista, jotka minulle on elämää varten
jaettu. Toisaalta myös tässä pelissä
lopputulos määräytyy vasta eri tekijöiden
yhteisvaikutuksen ja tehtyjen siirtojen
tuloksena. Naiseus on aikaisemmin nähty
usein haittana, joka ilmenee esimerkiksi
miesten tasoa matalampina palkkoina ja
korkeampina pärjäämisvaatimuksina.
Näitä ongelmia ei pidä vähätellä, mutta
kannattaa kiinnittää huomiota myös
naiseuteen voimavarana. Identiteetin
rakentamisen kannalta tämä voi
tarkoittaa esimerkiksi siirtymistä
lauseesta ”Vaikka olen nainen, minua
kiinnostaa oikeustiede.” lauseeseen
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”Olen nainen ja minua kiinnostaa
oikeustiede.”
Minusta ei ehkä koskaan tule lakimiestä
[vaan ehkä oikeushenkilö - ai, ei vai?],
vaan kieleen sisältyvien sukupuolisten
merkitysten analyysiin en nyt ryhdy, sillä
kolumnia varten varaamani yksi sivu
alkaa olla lopussa. Siispä suuntaan kohti
vielä lumen peittämiä katuja. – Jalat
maassa, pää pilvissä, kevättä rinnassa ja
aivan
uudenlaista
pilkettä
silmäkulmassa; ajatus jo seuraavan osan
ensimmäistä lausetta hapuillen.
Jatkuu seuraavassa numerossa.

Rosso – ikkuna Italiaan
Vesi
esi kielellä, hyvällä mielellä.

Oikeustieteilijät
Fuksi
Olen baaritiskillä. Vilkaisen oikealla
olevaa kaunista tyttöä. Rohkaisen itseni
ja esittäydyn hänelle. Hän halusi tietää
mistä tiedekunnasta olen. Arvaa, sanoin.
Yhteiskuntatieteilijä, kasvatustieteilijä ja
kolmannella oikein: oikeustieteilijä – siis
jumalasta seuraava! Hän totesi minun
olevan erilainen tiedekuntamme
edustaja; en kulkenut nokka pystyssä,
niin kuin hän sen muotoili.
Kirjoituksien jälkeen en tiennyt mitä
tulisin tekemään. Oikeustiede tavallaan
kiinnosti ja ostin pääsykoekirjat
lounaiseen tiedekuntaamme. Luin
ensimmäistä pääsykoekirjaa, jossa
käsiteltiin muun muassa hermeneuttista
kehää ja oikeuslähdeteorioita. Mitä
roskaa, ajattelin! Kirjat sulkeutuivat
kahdeksi vuodeksi. Menin töihin.
Kuvitelkaa, olin pelkkä duunari kaksi
vuotta. Oikeustieteilijä ei olisi pitänyt
minua silloin edes ihmisenä!
Tiedekuntamme edustajien joukosta
löytyy henkilöitä, jotka voivat sanoa
kaverillesi,
ai
oletko
jostain
ammattikorkeasta. Ja se äänensävy! Siinä
on sitä jotain. Kuin keisari puhuisi orjalle.
Vai voiko orjalle edes puhua?
Olemmehan kuitenkin tulevia asianajajia,
tuomareita tai esimerkiksi tasavallan
presidenttejä ja silloin meidän tulee
käyttäytyä arvomme mukaisesti. Siis
katsoa kaikkia muita alaspäin. Joku
meistä tulee päättämään milloin
esimerkiksi naapuri joutuu lusimaan
rikottuaan
lakia.
Me
voimme
tulevaisuudessa päättää ihmisten
vapaudesta, kuvitelkaa.
Sanotaan, että kaikki vihaavat
lakimiehiä, jopa lakimiehet itse. Kävin
aiheesta mielenkiintoisen keskustelun.
Eräs artisti sanoi, että olette kaikki minun
vihollisia. Samaan yhteenvetoon hän
totesi, ettei edes kannata ystävystyä

muiden oikkareiden kanssa, koska se on
itsensä pettämistä. Onhan kilpailu
työpaikoista kovaa ja tulee kovenemaan
entisestään, mutta kun olet vihdoin sen
työpaikan saanut, niin onko hyvä asia,
että tunnet pelkkiä vihollisia? Kun
kohtaan lainopillisen ongelman, soitan
mieluummin ystävälle kuin viholliselleni.
Suhteilla tämä maailma toimii, niitä pitää
luoda ja ylläpitää. Jokainen poltettu silta
on tappio.
Suhteita kannattaa luoda kaikkiin
yhteiskuntaluokkiin, auton myyjistä
opettajiin. Sillä jonain päivänä haluat
varmaan saada esimerkiksi sen auton
halvalla tai järjestää lapsesi parempaan
kouluun. Nämä ihmiset ovat myös
tulevia asiakkaita. Koska useimmat
oikkarit ovat luonteeltaan opportunisteja,
niin eikö meidän kannattaisi tässä
vaiheessa oppia tuntemaan enemmän
ihmisiä ystävinä kuin vihollisina? Mitä
enemmän sinulla on ystäviä, sitä
enemmän sinulla on töitä ja työ merkitsee
rahaa.
Eräässä asiassa olen sama mieltä kuin
nämä keisarit; asia, joka yleensä erottaa
akateemisesti kouluttautuneet ja
kouluttautumattomat nuoret, on
kunnianhimo. Nykyään opiskelun ei
pitäisi olla rahasta kiinni, vaikka
opintotuki ei olekaan päätä huimaava,
niin sillä selviää hengissä. Ne jotka
valitsevan työn opiskelun sijasta tyytyvät
tietoisesti vaatimattomaan elämään,
vaikka heillä olisi mahdollisuus olla
jotain. Väitän, että jokainen jolta löytyy
tahtoa voi päästä lukemaan esimerkiksi
oikeustiedettä yliopistoon. Kun itse olin
kaksi vuotta hanttihommissa, minulle
kehittyi mieletön tahto päästä pois sieltä.
Ainoa tie aloittaa opinnot. Sitä varten
minun piti luopua rahantulosta ja
kirjaston ulkopuolisesta elämästä, mutta
sitä en hetkeäkään kadu.
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ELSAn matka Saksaan
Rovaniemen ELSA teki viime joulukuussa viikon mittaisen Study visitin Saksan
Mannheimiin tapaamaan paikallisia ELSAlaisia. Seuraavassa matkapäiväkirja siitä,
mitä tapahtui…Matkamme ensimmäinen päivä, sunnuntai 12.12. kului matkustamisen
merkeissä. Reissasimme junalla Helsinkiin, josta lensimme Frankfurtiin ja sieltä
jatkoimme pikkubusseilla Mannheimiin. Ensimmäinen kosketuksemme saksalaiseen
kulttuuriin oli vauhdikas: 150 km/h:ssa ei riittänyt, kun pikkubussi kiisi moottoriteitä.
Perille päästyämme siirryimme majapaikkoihimme, saksalaisten ELSAlaisten
koteihin. Oli todella mukava kokea itse, miten saksalaiset opiskelijat asuvat. Asunnot
olivatkin todella hienoja, mutta kylmiä! Saksalaiset hieman ihmettelivät, kun
napapiiriläiset palelivat heidän asunnoissaan…
Maanantai alkoi kaupunkikierroksella Mannheimissa, joka on 300 000 asukkaan
kaupunki Luoteis-Saksassa. Saksalaiset kertoivat meille kaupungistaan ja kierrättivät
meitä kaupungin nähtävyyksillä, kuten Mannheimin katedraalissa. Kierroksen jälkeen
vierailimme Mannheimin turkkilaisessa kaupunginosassa, jossa me saimme
mahdollisuuden päästä moskeijaan seuraamaan rukoushetkeä. Illalla matkustimme
kauniiseen Speyerin kaupunkiin, jossa näimme aitoa vanhaa saksalaista
rakennustaidetta ja pääsimme käymään paikallisella joulutorilla ja maistelemaan
saksalaista spesialiteettia, glühweiniä. Torilta matka jatkui paikalliseen
perheyrityksenä toimivaan panimoon, jossa tutustumme saksalaisen oluen
valmistamiseen ja pääsimme myös maistelemaan saksalaisia perinneruokia ja olutta.
Ilta sujui rattoisasti panimolla istuskellessa ja keskustellessa. Eikä unohtaa sovi peliä,
jonka saksalaiset meille opettivat: litran oluttuoppi kiersi pöydässä ja se, joka istui
tuopin tyhjentäneen vieressä, joutui ostamaan seuraavan kierroksen.
Tiistaiaamuna matkustimme Ranskan puolelle Strasbourgiin puolitoista tuntia
junalla ja majoittauduimme aitoon ranskalaiseen hostelliin, josta jatkoimme
matkaamme melkein heti Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Siellä presidentti
Mr Wildhaber kertoi meille tuomioistuimen toiminnasta. Se, että itse tuomioistuimen
presidentti ottaa opiskelijoita vastaan, on kuulemamme mukaan todella harvinaista.
Illalla pääsimme ostoksille ja kiertelemään ranskalaisilla joulumarkkinoilla. Näimme
myös Strasbourgin kuuluisan katedraalin. Päätimme päivän illastamalla pienessä
ravintolassa keskustassa.
Keskiviikkona heräsimme varhain ja nautimme hostellissa aamupalan, joka ilmeisen
periranskalaiseen tyyliin koostui pääasiassa vehnäpatongista! Matkasimme Euroopan
Parlamenttiin, jossa meidät otti vastaan saksalainen meppi. Kuuntelimme saksalaisen
mepin esittelyä ja menimme sen jälkeen seuraamaan täysistuntoa, jossa puheenvuorot
käsittelivät pääasiassa Turkin liittymistä EU:hun. Täysistunnosta meidän haki oma
meppimme Anneli Jäätteenmäki, joka tarjosi meille kahvit ja esitteli työtään Euroopan
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Parlamentissa. Parlamenttivierailun jälkeen meille jäi vielä pari tuntia aikaa kierrellä
Strasbourgissa ennen paluuta Mannheimiin. Miltei kaikki käyttivätkin ajan
tehokkaasti tuliaisten ostoon. Illalla Mannheimissa kokoonnuimme baariin
maistelemaan drinkkejä.
Torstaiaamuksi meille oli varattu palauttavaa vapaa-aikaa, jonka useimmat meistä
käyttivät tehokkaasti hyödykseen mannheimilaisissa kaupoissa ostoksia tehden.
Päivällä ruokailu oli yliopistolla ja sieltä lähdimme tyytyväisinä ostoskassit edullisia
kenkiä pursuten kohti Ludwigshafenia, joka on kuuluisa maailman suurimmalla
teollisuusalueella sijaitsevan BASF –yrityksen kotipaikkana. Ensin BASFin edustaja
kertoi meille yrityksen tuotantoaloista ja historiasta. Myös edustaja yrityksen
lakiosastolta kävi kertomassa meille työstään. Teoreettisen puolen jälkeen lähdimme
firman bussissa kiertämään jättimäistä yrityksen aluetta. Illalla jatkoimme paikalliseen
jääkiekko-otteluun, jossa Mannheimin
Kotkat ottivat mittaa Hampurin joukkueesta.
Mannheimin joukkue hallitsevana Saksan
mestarina vei ottelun näytöstyyliin.
Jääkiekkoinnostus Saksassa oli huimaa
luokkaa, rumpujen rämistessä ja täyden
katsomon hurratessa tunnelma oli katossa!
Ottelun jälkeen oli vuorossa University
Party. Tällä kertaa järjestysvuorossa oli
yliopiston urheilujaosto. Yliopisto sijaitsi
vanhassa nyttemmin peruskorjatussa
linnassa ja juhlien pitopaikkana olivat
tunnelmalliset katakombit.
Aloitimme perjantain brunssilla ja iltapäivällä muutaman tunnin vapaa-ajan jälkeen
tapasimme yliopistolla keskustellaksemme EU-maiden työttömyydestä ja sen
ratkaisemisesta. Illalla meidän oli tarkoitus mennä Mannheimin joulumarkkinoille,
mutta sää oli sen verran kurja, että istuimme iltaa yhdessä Markin ja Kerstinin kotona,
josta jatkoimme vielä baariin bilettämään.
Lauantaina lähdimme Heidelbergiin, jonne oli Mannheimista junalla noin puolen
tunnin matka. Vierailimme Heidelbergin linnassa, joka oli rakennettu 1400-luvulla.
Näimme myös Heidelbergin vanhan ja erittäin maineikkaan yliopiston ja kävimme
vanhassa opiskelijavankilassa. Kaupunkia ihailtuamme meillä oli hiukan vapaa-aikaa
tehdä ostoksia Euroopan pisimmällä kävelykadulla, jossa vilinää ja valikoimia kyllä
riitti! Myöhemmin kokoonnuimme kaikki saman pöydän ääreen keskustelemaan
PISA-tutkimuksesta, jossa suomalaiset pärjäsivät huomattavasti saksalaisia
paremmin. Viimeistä yhteistä iltaamme vietimme Marenin ja Katarinan kotona
pikkujoulutunnelmissa. Haikeissa tunnelmissa maistelimme jouluherkkuja ja
glühweinia. Ilta oli mukava, mutta tuntui loppuvan liian lyhyeen – aivan niin kuin
koko reissukin.
Sunnuntaiaamulla meillä oli kotimatkan vuoksi aikainen herätys, mutta kaikki
pääsivät ajoissa ylös sängystä parin tunnin yöunista huolimatta. Paluumatka sujui
lupsakasti maisemia katsellen sekä reissusta tarinoiden ja niinpä huomasimme pian
olevamme Suomessa. Matkaseurueemme hajaantui joulunviettoon koteihinsa
rättiväsyneinä, mutta lukuisia kokemuksia rikkaampina! Nyt meitä piristää tieto siitä,
että näemme uudet ystävämme muutaman kuukauden kuluttua uudestaan
huhtikuussa, kun saamme ylpeinä esitellä saksalaisille Rovaniemeä.
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Varokaa juristi-inflaatiota!
Inspehtoorinne on parin kolmen
vuoden ajan istunut mm. tutkinnon
uudistusta
suunnittelevassa
toimikunnassa. Tutkintoja uudistellaan
silloin tällöin ja tällä kerralla paneurooppalaisessa hengessä etenevä
uudistus vaikuttaa tuottavan hyvän
kokonaisuuden. Omalta kohdaltamme
vaarana oli erkaantuminen Helsingin ja
Turun tiedekuntien melko jäykästä ja
yhdenmukaisesta mallista sellaiseksi,
että meidän tutkintoamme olisi voitu
kutsua ”kevyemmäksi” tai jotenkin
muutoin huonommaksi kuin muiden
tiedekuntien. Sellaiseen meillä ei ollut
varaa eikä tarvetta. Riski vältettiin. Asiat
ovat tässä suhteessa hyvin. Kymmeniä
vastavalmistuneita palkanneena tiedän, että OTK-tutkintomme arvostus ei kalpene
missään suhteessa Helsingissä tai Turussa opiskelleisiin. Tämä tilanne on syytä
säilyttää vastaisuudessakin. Vaikka henkilöstöresurssimme ovat niukat verrattuna
vaikkapa Turkuun, joka kouluttaa vähemmän juristeja selvästi meitä suuremmalla
henkilökunnalla, kilpailukykymme voidaan perustua toisiin tekijöihin. Sellaisia ovat
muista poikkeava kampusmainen opiskelijamiljöö, sivuvaikutteiden (erilaisten
suurkaupungeissa vaikuttavien hörhöilyjen ja jopa osa-aikatöiden) puuttumisesta
johtuva mahdollisuus muita nopeampiin valmistumisaikoihin ja hieman muita
laajempi valinnanvapaus opintosuunnitelmia tehtäessä. Konstailuun tai teennäiseen
omaperäisyyden tavoitteluun ei ole tarvetta.
Itä-Suomeen on jo jonkin aikaa puuhattu neljättä oikeustieteellistä tiedekuntaa.
Turussa ja Helsingissä sekä lakimiesliitossa sitä on vastustettu estotta, meillä
suhtautuminen on ollut jossain määrin ristiriitaista. Tosin opetusministeriö ei ole
katsonut tarpeelliseksi olemassa olevien tiedekuntien kantaa oikein virallisesti
kysyäkään. Nyt asia kuuluu olevan aikalisällä ministeriössä, jossa sitä kerrotaan
selvitettävän. Toivon mukaan selvityksissä otetaan huomioon myös jäljempänä
selostettavat näkökohdat. Niillä on näet merkitystä Teille ja vastaisuudessa juristiksi
valmistuville, ei inspehtoorille tai muillekaan jo pidempään työssä olleille.
Pitkään esim. AIJA:ssa (Association Internationale de Jeunes Avocats) vaikuttaneena
tiedän, että esim. Espanjassa, Italiassa, Portugalissa ja Ranskassa juristeja on – heidän
omastakin mielestään – liikaa. Nyt emme silti puhu ollenkaan sellaisista
juristimassoista, joita esiintyy esim. USA:ssa. Etelä-Euroopassa juristien koulutusta
on kuitenkin tarjolla runsaasti, opiskelupaikan saavat yleensä halukkaat ja karsintaa
tehdään vasta koulutuksen aikana. Seuraus on, että juristien keskiansiot ja elintaso
on Etelä-Euroopassa selvästi Keski- ja Pohjois-Eurooppaa huonompi. Johtopäätökseni
ei tosin perustu monivuotisiin tieteellisiin tutkimuksiin vaan monivuotisiin
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keskusteluihin yleensä viinilasin ylitse eri Euroopan maiden (etenkin asianajaja-)
kollegoiden kanssa. Ikäväkseen etelän kollegat ovat joutuneet toteamaan, että heillä
on myös ”starving artist”–asemassa olevia lakimiehiä. Sellaisia ei meillä ole nähty.
Itä-Suomen tiedekunnan asiaa ajavat keksivät pari vuotta sitten väitteen siitä, että
ns. suurten ikäluokkien poistuminen työelämästä loisi äkisti ainakin sadan (miten
sopivasti se luku sattuikaan) juristin vuosittaisen lisätarpeen. Sitä tyydyttämään
tarvittiin sitten uutta tiedekuntaa. Todellisuudessa suurissa ikäluokissa on juristeja
paljon vähemmän kuin niitä nykyaikana tuotetaan. 1940-luvuilla syntyneiden
siirtyminen eläkereserviin ei siten vaikuta tirin täriä juristien työmarkkinoihin. Ennen
itä-suomalaisten keksimää tarvetta maamme 3 tiedekuntaa otti vuosittain sisään n.
450 oikeustieteen ylioppilasta. Vastavetona sadan lisätarpeelle vanhat tiedekunnat
hörppäsivät viime kesänä sisään jo (kas kummaa juuri) satakunta opiskelijaa entistä
enemmän. Tokenivatko Itä-Suomen toiveet tästä? Ei suinkaan, ilmeisesti suurten
ikäluokkien eläköitymisen aiheuttama tarve olikin aliarvioitu. Voitte olla varmoja
siitä, että sellainen mielipide esitetään jonkinmoisena tutkimustuloksena vielä tänä
vuonna.
Mitä opiskelupaikkojen kasvattaminen vuosittaisesta 450:stä 650:een oikein
tarkoittaisi? 44 prosentin vuosittaista vuodesta 2008 lukien vaikuttavaa
juristimarkkinoille tulevan henkilömäärän kasvua. Luuletteko, että juristitarve todella
kasvaisi näin paljon? Rohkenen epäillä. Jo toteutettu 22 %:n lisäyskin on
todennäköisesti virhe. Se tarkoittaa Teille, nyt opiskeleville, juuri tuon verran
kovempaa kilpailua työpaikoista.
Pitäisikö johtopäätöksenä todeta, miten itä-suomalaisten hankkeeseen tulisi
suhtautua? Ehkä jätän asian valistuneeseen harkintaanne. Miksi nykyistä
opiskelijajoukkoa ei sitten voitaisi jakaa kolmen tiedekunnan asemesta neljään? Siksi,
että se olisi taloudellisesti mieletöntä olemassa olevien resurssien pirstomista. Miksi
hanketta sitten kuitenkin kiivaasti ajetaan? Puheet lisäkoulutuksen tarpeesta ovat
pötyä. Ymmärrettävin peruste inspehtoorinne (ja tällä haavaa dekaaninnekin) mielestä
on itä-suomalaisten halu parantaa omia elin- ja kulttuuriolosuhteitaan. Rovaniemelle
ja Lapillekin yliopisto ja oikeustieteiden tiedekunta on suuri asia. Todellisuudessa
yksi peruste on sekin, että tiedekuntien raha-automaatiksi muodostettu väittelijätulva
tuottaa tohtoreita, joille pitää kehittää jotain tekemistä. Jos tohtoritie kestää liian kauan,
tohtorista ei ole kuin tutkimiseen ja (ehkä) opetukseen. Itä-suomalaisilla on halunsa
lisäksi myös rahaa. He perivät sitä aikanaan Viipurista. Sekin selittää hanketta.
Mikään edellä todetuista perusteista ei kuitenkaan ole riittävä syy pilata
vuosikymmeniä hyvin toimineita juristimarkkinoita. Lääkäri- ja ekonomimarkkinat
on jo inflatoitu. Miksi samoin pitäisi tehdä myös juristeille?
Inspehtoorin viran puolesta

Ari Huhtamäki
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Kuulumisia koulutuspoliittisesta valiokunnasta!
Terhi “tööhi”Moisio
Uusi vuosi ja uudet kujeet. No, näin ei täysin voi sanoa koulutuspolitiikan alueella,
jossa tärkeitä asioita saatetaan käsitellä ja jalostaa pitkiäkin aikoja. Sen verran
uudistusta nyt ainakin ollut tullut, että valiokunnanpuheenjohtaja vaihtui ja tällä
kertaa pesti luonnollisesti siirtyi minulle Artiklan koulutuspoliittisena vastaavana.
Olen Terhi Moisio Kivijärveltä, Keski-Suomesta. Olen toisen vuosikurssin opiskelija
ja ikää on matkanvarrella karttunut 21 vuotta. Olen tarttunut innolla uuden tehtäväni
hoitamiseen ja uutta opittavaa onkin ollut paljon. Nyt asiat alkavat kuitenkin jo sujua
kutakuinkin mallikkaasti vanhojen kopojen suosiollisella avustuksella ja ohjauksella.
Kiireisenä minut alkuvuodesta on pitänyt pääasiassa syvällinen
tutkinnonuudistukseen perehtyminen, kevään tulevat valmennuskurssit sekä muut
toimenkuvaani kuuluvat tehtävät.
Bolognan-prosessin myötä tapahtuva tutkintorakenteen muutos on tällä hetkellä
koulutuspoliittisen valiokunnan suurin yksittäinen käsiteltävä aihe.
Tutkinnonuudistus pitää sisällään monta eri sektoria, joihin tarvitaan myös
opiskelijanäkökulmaa. Asia käy entistä ajankohtaisemmaksi sillä uusi
tutkintorakennehan tulee voimaan jo elokuussa 2005. Sen myötä siirrytään
kaksiportaiseen järjestelmään. Opetusministeriön esityksen mukaan opinnot
koostuisivat vastaisuudessa kolmivuotisesta 180 pisteen kandidaatintutkinnosta sekä
sen jälkeen suoritettavasta kaksivuotisesta maisterintutkinnosta. Opintoviikot siis
siirtyvät historiaan ja tilalle tulevat ECTS-järjestelmään perustuvat opintopisteet.
”Vanhat” perustutkinto-opiskelija voivat jatkaa nykyisen mallin mukaan 1.8.2008
saakka, jonka jälkeen kaikkien tulee siirtyä uuden järjestelmän piiriin. Puuhaa riittää
siis opiskelijoiden etujen valvonnassa mm. opintoviikkojen muuntamisen osalta
opiskelijoille edulliseen suuntaan.
Kuten monet opiskelijat jo tietävätkin Artikla saa joka vuosi vapaapaikkoja
lakimiesliiton järjestämille kursseille. Nämä vapaapaikat ja kurssit on tarkoitettu
pääasiassa graduaan tekevien avuksi ja tueksi. Kurssille lähtijä saa varmasti
ajankohtaista ja hyödyllistä tietoa tutkielmaa varten. Jos mielenkiintoinen vapaapaikka
sattuu kohdalla, ei missään nimessä kannata antaa tilaisuuden karata käsistä.
Hakemus tulee lähettää minulle (tmoisio@ulapland.fi) kaksi viikkoa ennen
kurssipäivää. Artikla maksaa matkakorvauksia tiettyyn rajaan saakka, joten senkin
puolesta kurssi on opiskelijaystävällinen. Ja mikäli Artiklalta ei löydy lähtijää
vapaapaikalle, joudumme antamaan sen pois toisille ainejärjestöille. Se ei tietenkään
ole hyvä asia, sillä mehän totta kai haluamme näyttää, että meidän opiskelijamme
ovat yhtä aktiivisia ja tiedonjanoisia kuin muidenkin sisarainejärjestöjemme edustajat.
Koulutuspoliittinen valiokunta kokoontuu noin kerran kuukaudessa ja kokouksiin
ovat tervetulleita kaikki Artikla ry:n jäsenet keskustelemaan ajankohtaisista
opiskeluun enemmän tai vähemmän liittyvistä asioista. Toivotan kaikki innolla
mukaan!
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Pr-valiokunnasta PÄRÄHTÄÄ
Mirva Sihvonen
Kiitos Matti Kattaiselle viime vuoden ahkerasta työstä
pr-valiokunnan eidstämiseksi ja ylläpitämiseksi . Prvaliokunnan tavoitteena on tulevaisuudessakin säilyttää
hyvät suhteet muihin ainejärjestöihin ja luoda kvviikostamme kansainvälinen menestystarina.
Yritetään keksiä miten suhteet muihin
ainejärjestöihin saadaan lämmiteltyä niin että
yhteistyö sujuisi tulevaisuudessa entistäkin
jouhevammin.
Tarvitaan
mitä
mielikuvituksekkaimpia tapoja mainostaa
Artiklaa ja hoitaa suhteitamme muuhun
maailmaan. Siitähän pr:ssä on kyse. Myös
omaa kansainvälistä viikkoamme on syytä
pyrkiä mainostamaan ulkomaisille ja kotimaisillekin opiskelijatovereillemme ja saada
heidät uskomaan että juuri
Artiklan kv-viikko on kaikkein paras, eikä kukaan ei voi elää täysipainoista elämää
ilman poronkäristystä, leipäjuustoa ja saunaa. Parasta mainosta kv-viikollemme ovat
tyytyväiset vieraat ja tietysti artitistit, jotka kiertävät muilla kv-viikoilla juhlimassa,
nauttimassa elämästä ja kertomalla oivallisia tarinoita lapinmaasta ja tietysti omasta
kv-viikostamme.
Rohkaisenkin siis kaikkia artisteja avartamaan maailmaansa ja astumaan junaan,
lentokoneeseen, bussiin tai laivaan ja suuntaamaan kulkunsa kohti uusia pohjoismaisia
seikkailuja ja lähtemään muiden ainejärjestöjen kv-viikoille. Jos pelottaa poistua
auvoisasta kotimaastamme on hyvä aloittaa vaikkapa Lexin tai Pykälän kv-viikoilta,
jotka molemmat ovat keväällä. Sitten onkin vaikka koko kesä aikaa työskennellä ja
kerätä rahastoa, jotta voi syksyllä ja talvella matkustaa ulkomaille asti, Ruotsiin,
Tanskaan, Norjaan tai vaikkapa Islantiin.
Kielitaito tai sen puuttuminen ei ole kv-viikoille osallistumisen este, tönkkö-ruotsi,
aloittelijan englanti tai edes suomen kielen hallitseminen riittää. Innokkaita tulkkaajia
löytyy aina ja muutaman ryypyn jälkeen alkaa omakin ruotsi jo kummasti soljua, ja
ryyppyjähän kv-viikoilla riittää.
Tämän kunnianhimoisen julistuksen toteuttamiseen tarvitaan kaikkien panosta ja
siksi toivotankin kaikki opiskelijatoverini sydämellisesti tervetulleeksi uuteen ja
uljaaseen valiokuntaan. Aiomme alustavasti liittoutua kulttuurivaliokunnan kanssa
ja järjestää yhteisen kokouksen heti maaliskuun alkupäivinä.
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Eikö kukaan ole huolissaan kun
Pexi vastaa taloudesta?
Pexi “supertöhö” Tähtinen
Kevään puheenaiheet talousvaliokunnan osalta ovat tuttuakin turvallisemmat.
Valmennuskurssit, Poronkusema ja kopiokoneet. Leasing-sopimus päättyy liisatun
koneen osalta toukokuussa, samaan aikaan kummankin koneen huoltosopimuksen
kanssa. Kartoitamme kokoajan erilaisia ratkaisua nykyisen epätyydyttävän tilanteen
poistamiseksi. Käyttäkäähän olemassaolevat kopiokortit loppuun toukokuun alkuun
mennessä, jos päädymme lopettamaan palvelun järjestämisen nykyisessä muodossa.
Osittaista helpotusta toivottavasti tuo tiedekunnan ystävällisesti toteuttama
tenttikysymysten toimittaminen Artiklalle sähköisesti, joka tulee parantamaan (
muutenkin uudistuvien ) nettisivujen tenttikysymystietokantaa. Näin toivottavasti
kopiontitarve vähenee hieman.
Valmennuskurssit rullaavat tätä kirjoittaessa ( 10.2. ) vakaasti eteenpäin, nettisivujen
päivityskin tuntuu tuottaneen jo hyvin lisää uskottavuutta, mutta tässä vaiheessa ei
todellakaan ole varaa miettiä kuinka tyytyväinen on itseensä. Kurssien hintaa
joudumme varmaan jo ensivuonna nostamaan kohonneen vuokrahintatason vuoksi.
Rakkaan ottolapsemme Toipparin osalta on uudellekin hallitukselle muodostunut
syksyn kokemuksien jälkeen kuva yhdistyksen kannalta tarkoituksenmukaisista
käyttömuodoista. Moninetin ja Rovalan setlementti ry:n kanssa tehty vuokrasopimus
tiistain ja keskiviikon päiväkäytöstä tue meille säännöllistä tuloa käytöllä, joka ei
kuitenkaan rasita tiloja.
Poronkusema näyttää todella hyvältä tänäkin vuonna. Nyt on taas se aika vuodesta
kun ne kaverit “etelästäkin” houkutellaan tänne, joten toivottavasti olette levittäneet
sanaa. Itsekin yritän selviytyä Tivoliinkin asti lauantaina...

Pexin kirjoittelu sponsored by:
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Rovaniemi 4play
Tämän palstan tarkoitus ei ole kertoa, kuka kukin on, vaan kuka panee ketäkin ja
miksi?
Mitä huumori on? Huumori on yleensä sitä, että kaveriporukassa yhtä vituttaa ja
muilla on kivaa. Mutta onko se enää huumoria parhaimmillaan, kun se, jota pitäisi
vituttaa, ei edes tajua, että hänen kustannuksellaan muut saavat parhaat naurut? Ja
ketä itse asiassa kulloinkin pitäisi vituttaa?
Entä pystyykö kaveriporukassa nauramaan huonolle seksikokemukselle? Loppujen
lopuksi eihän huono seksikokemus ole edes hauskaa huonon kokemuksen uhrillekaan.
Huonot seksikokemukset voi juristimaiseen tapaan luokitella. Ensimmäiset ovat
kavereille jaettavaa hauskaa, joille voi nauraa ja toiset sellaisia, että ne klikkaa
roskakoriin ja koettaa vähin äänin poistaa sieltäkin.
Kolmanteen kategoriaan voi kenties luokitella ne kokemukset, joiden takia väittää
olevansa viikon sairaana ja pysyttelee neljän seinän sisällä karmeiden fritsujen ja
niitäkin pahemman morkkiksen vuoksi.
Johtuuko huono seksikokemus aina vain siitä toisesta osapuolesta? Entä kuinka
tämä aiheuttajakuhnuri asiaa käsittelee?
Kuinkas sitten asian kanssa eletään, kun kavereille heitetty läppä kulkeutuu itse
Mr. Huonon Seksikokemuksen korviin? Vai onko se suorastaan suotavaa oman
itsekunnioituksen säilyttämisen vuoksi? Kannattaako huonon känniseksin jälkeen
enää hypätä toista kertaa sänkyyn saman tyypin kanssa? Onko toinen kerta jo todistus
puutteesta ja itsekunnioituksen täydellisestä uupumisesta vai onko toka kerta uusi
mahdollisuus?
Voiko känniseksi ikinä olla loistavaa (voiko sitä joskus saada selvänäkin? toim
huom), vai onko seksi sittenkin selvin päin parempi kokemus? Humalatilassa kaikki
miehet näyttävät aina vähän paremmilta ja omakin olo on huomattavasti
viehättävämpi. Onko tämä kohentunut kumppaninhakuvietti kuitenkin vain rasite
humalatilassa? Voiko humalassa alisuoritetun pikapanon jälkeen ikinä hymyillä?
Voiko kännipanosta olla ylpeä?
Onko kännissä paneminen miehille ja naisille eri asia? Juhlista lähdettäessä jonkun
kyljessä nyhjääminen ja vieraaseen sänkyyn päätyminen tuntuu aina olevan loistava
idea. Mutta kun promilleja alkaa olla veressä jo niin paljon, ettei polkupyörä pysy
edes taluuttamalla poissa ojasta, alkaa kommunikointi upouuden (tai miksei
vanhankin) petikaverin kanssa muuttua hankalaksi kun päästään tositoimiin.
Vahvassa päihtymystilassa ei myöskään kohteliaisuus ole kovin korkealle arvostettua
ja niin puoli vahingossakin loukata melko pahasti toista, joka saattaa ihan tosissaan
yrittää.
Sietää muistaa, että opiskeluaikaisiin hoitoihin törmää todennäköisesti työelämässä.
Työhaastatteluun on entistäkin pelottavampaa mennä, kun oven pielessä lukee Mr.
Huono Seksikokemus. Nauraako parhaiten se, joka viimeksi nauraa vai se, jolla on
vahvin lääkitys?
Voiko karmean seksikokemuksen unohtaa ja haudata, vai löytääkö aina edestään
sen, minkä taakseen jättää?
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Tohtori Täyttymys
Nyt voit anonyymisti kysyä
sinua askarruttavista aiheista,
älä ujostele vaan nosta kissa
pöydälle ja lähetä sähköpostia
osoitteeseen:
tohtoritayttymys@hotmail.com
Nämä kysymykset ovat palstan
toimituksen
sattumalta
kärpäsenä katossa kuulemia.
Jatkossa
voit
lähettää
kysymykset sähköpostiin.
Olen pyörinyt Rovaniemen yöelämässä
jo jonkin aikaa, mutta miksi minusta
tuntuu, ettei tästä pilluralliautojen
luvatusta kaupungista löydy edes yhden
illan escortia?
terv. nimim. En mielestäni edes ansaitse
säkkiä päähän
Vastaus:
Jos olet nainen, tarvitsetpa sitä
nautintopussia tai et, surullinen fakta vain
on, että täällä Rollossa opiskelijoiden
ikäpyramidi muistuttaa muodoltaan
keski-ikäisen miehen sivuprofiilia. Eli
mailaa on tarjolla vain noin joka
kolmannelle ja, ikävä kyllä, suurin osa
näistäkin mahdollisista mailajusseista on
sitä luokkaa, että sitä mieluummin
aamulla jyrsii kätensä irti kuin herättää
mailanpojan.
Vaihtoehtona tässä tilanteessa on ryhtyä
paljon puhutuksi muotilesboksi ja saada
vastapuolelta huomioivaa seksiä jopa
monta tuntia putkeen vaihtoehtoisen
muutaman työnnön ja ennenaikaisen
laukeamisen sijaan.
Äärimmäisenä keinona on toki

turvautua moniin yliopistossamme
opiskeleviin suhteellisen helppoihin
vaihtareihin, joiden huomion saamiseksi
ei tarvitse olla edes kaunis. Niin ja
Kuntotien jatkoille tunnetusti kannattaa
lähteä.
Kuinka
onnistuisin
saamaan
mahdottoman miehen rakastumaan?
nimim. Lottovoitto 21
Vastaus:
Pääsääntö: Paskasta ei saa konvehtia.
Poikkeus: Kuka sanoi, että tie miehen
sydämeen käy vatsan kautta? Tosiasiassa
se käy hieman alempaa..
Tässä tapauksessa: Jos sinun on
mahdotonta kiinnittää kundin huomiota
itseesi, kiinnostu hänen kiinnostuksensa
kohteista ja tähtää henkiseen ykseyteen.
Näin ollen: Voit yrittää naida tiesi hänen
mielitietykseen tai voihan olla että tie
tämän kollin sydämeen aurataan teellä ja
sympatialla.
Kysymykseni
on
hieman
arkaluontoinen. Olen nykyisen suhteeni
aikana joutunut kärsimään aktin aikana
ilmoille kajahtavista emätinpieruista jotka
ilman hajuakin vievät halut.
Nimim. Mies 25
Vastaus:
Asennosta riippumatta anatomisista
syistä johtuen turahdus voi kuulua. Se on
meistä naisista aivan yhtä (ellei
enemmänkin) kiusallista, mutta on vain
omasta huonosta keskittymisestäsi kiinni,
jos normaalien yhdyntä-äänien vuoksi
kanki kaatuu.
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Artiklan tapahtumakalenteria
LYY:N TEATTERIN ENSI-ILTA
26.2.
Näytelmänä on naurettavantraaginen siskopiru. Näytös alkaa klo 15.00 ja sen
kesto on n. 60 minuuttia. Esittämispaikkana toimii kulttuuritalo Wiljami.
Opiskelijahinta on 6 •.
HUOM!
Kymmenen nopeinta innokasta saa lipun näytelmään hintaan 4 •
ilmoittautumalla Artiklan toimistolle. Esitys maksetaan paikanpäällä.
MOOT-SITSIT
3.3.
Oikeustapauskilpailun kunniaksi järjestetään sitsit toipparilla 3.3 klo 20.00
lähtien. Tiedossa ruokaa ja juomaa, kisailuja ja tietysti railakasta laulantaa.
Osallistua voit maksamalla ilmoittautumismaksun 7 • Artiklan toimistolle
maanantaista 21.2 alkaen ja 1.3 mennessä.
Nyt joukolla laulamaan!
PORONKUSEMA
Rovaniemellä 4.-6.3.
Ilmoittautua voit: ilmoittautumislomakkeella, sähköpostitse osoitteeseen
poronkusema@ulapland.fi, Artikla ry:n toimistoon arkipäivisin 12-14, puh.
(016) 341 2585 tai postitse osoitteeseen: Poronkusema 2004, PL5, 96301
ROVANIEMI.
Ilmoittautumismaksu on 12 euroa / naama ja se sisältää:
Osallistumisen kisaan, majoituksen, sisäänpääsyt Cafe Tivoliin(Pe-La),
sunnuntain sillisaamiaisen sekä haalarimerkin.
Lisätietoa:www.artikla.com/poronkusema
LEX:N KV-VIIKKO
vk 11
lisätietoa:www.lex.fi
Ilmoittautumiset Mirva Sihvoselle, msihvone@ulapland.fi
MR ARTIKLA
vk 12
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SITSIT
vk 13
LUMISODAN EM-KISAT
Kemijärvellä 2.-3.4.
lisätietoa:www.kemijarvi.fi/tapahtumat/yukigassen/kilpailu/index.html
FUKSISITSIT
vk 15
PYKÄLÄ:N KV-VIIKKO
Helsingissä, vk 15
lisätietoa:www.pykala.fi
Ilmoittautumiset Mirva Sihvoselle, msihvone@ulapland.fi
GRILLIBILEET
vk 19

www.ray.fi
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Yhteiselintapaaminen
Vaasassa 11.2.2005
Oli jälleen se aika vuodesta, kun kaikkien ainejärjestöjen hallitusten oli määrä tavata
Yhteiselintapaamisen merkeissä. Tänä vuonna paikaksi oli valittu Vaasa. Niinpä
Artiklan edustus lähes kaikkien hallituslaisten ja toimihenkilöiden voimin nousi
perjantaina aamuyöstä bussin kyytiin suuntana Pohjanmaa. Koska tiedossa oli varsin
intensiivinen 30 tunnin reissu, alkumatka sujui rauhallisissa merkeissä kaikkien
vedellessä hirsiä. Toki innokkaimmat sihauttivat auki muutaman olusen jo lähtiessä
mutta bilehalut rauhoittuivat yllättävän äkkiä, ja uni tuli heillekin nopeasti silmään.
Bussin ergonomisten penkkien ollessa mitä parhain nukkumapaikka ainoastaan
toistuva piippaus häiritsi unta.
Ensimmäisen kerran kunnolla eloa porukassa näkyi pysähtyessämme Kokkolan
tienoilla aamukahville. Mukavat vaatteet vaihtuivat virallisempiin ja uniset kasvot
saivat uuden ilmeen huoltoaseman hurmaavan tuoksuisessa vessassa. Pian olimmekin
jo Vaasassa ensimmäisten joukossa, sillä paikalle oli ehtinyt vasta paikallisen
ainejärjestön Justuksen edustus. Hieman myöhemmin saapui myös etelän bussi, jossa
paikalle ilmestyivät sinisine käsilaukkuineen Codexin, Lexin ja Pykälän hallitukset.
Lakimiesliiton tarjoamaa lounasta nautimme ravintola Fondiksessa, missä meitä
läsnäolollaan viihdytti myös paikallinen primadonna. Juomapuolesta jouduimme
tässä vaiheessa vielä vastaamaan itse ja niinpä paistattelimme päivää pussikaljojen
merkeissä hyvin huomaamattomasti.
Lounaan jälkeen lähdimme excursiolle hovioikeuteen. Vaasan hovioikeuden
rakennus on varsin vaikuttava. Se on rakennettu 1800-luvulla ja peruskorjattu
nykyiseen asuunsa 1990-luvun aikana. Aluksi meille kerrottiin hovioikeuden
toiminnasta yleisesti ja sen jälkeen, jakauduttuamme kahteen ryhmään pääsimme
oppaan johdolla kiertelemään esittelijöiden huoneissa, istuntosaleissa,
kokoushuoneissa sekä hovioikeuden kirjastossa.
Hovioikeuden jälkeen suuntasimme Vaasan yliopistolle, missä tarkoituksena oli
tarkemmin tutustua toisiimme ja lakimiesliiton organisaatioon. Justus oli järjestänyt
aluksi pientä purtavaa, jonka jälkeen Jussi Saloranta kertoi AKAVA:sta ja sen
toiminnasta. Salorannan jälkeen vuorossa olivat lakimiesliiton edustajat
opiskelijavaliokunnan puheenjohtaja Jussi Nyman ja opiskelijasihteeri Sanna
Kyllönen. Ainejärjestöjen hallitusten esittäytymisen jälkeen jakaannuttiin taas ryhmiin.
Ryhmätöiden tarkoituksena oli tutustua eri sektoreilla muiden ainejärjestöjen
toimintatapoihin ja keskustella yhdessä parannusehdotuksista valtakunnallisella
tasolla. Muiden tehdessä ryhmätöitä osa porukasta kokoontui opiskelijavaliokunnan
kokoukseen. Ryhmätöiden purku osoittautui arvokkaaksi kokemukseksi ja saimmekin
paljon vinkkejä omaan toimintaamme ja päivastoin.
Viimeiseksi vuorossa olivat sitsit, jotka järjestettiin Cellassa. Tarjolla oli juotavaa
sekä syötävää ja laulu raikasi. Hauskaa oli siihen asti kunnes valot sammuivat.
Tulomatka sujui jälleen varsin rauhallisissa merkeissä ja lauantaiaamuna reissussa
enemmän tai vähemmän rähjääntyneet Artistit olivat onnellisesti takaisin
Rovaniemellä.
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Waginainen
whinetyspalsta
On se vaan ihanaa tämä kerrostaloasuminen. Kun saat jalat suoraksi sohvalle, kirjan käteen
ja kerrankin olisi tunnelma sellainen, että nyt voisi vaikka hieman perehtyä jonkun
oikeudenalan saloihin, niin onko se nyt sitten ihan vitun vermo, että joku perkeleen
pitkätukkapillifarkku päättää alkaa musisoimaan kavereineen seinän takana. Taas kerran. Mikä
idea sekin nyt on raahata kerrostaloon kuutiometriä lähenteleviä bassovahvistimia. Luulis
tajuavan (helevetti), että ei semmone meiten naapurissa vetele.
Menisivät niin kuin muukin vastuunsa tunteva yhteiskunnan kuona-aine Ounasvaaralle
carloksien seuraan tai jonnekin tukitaloihin mustalaisten/työttömien/narkkarien riesaksi.
Perustaisivat vaikka yhteisen orkesterin, jossa pitkätukka-Paavo soittaa mandoliinia ja Hagar
Hirmuinen laulaa tummansävyisellä äänellään surullisia tarinoita työttömyydestä/vast. Siinä
kelpaa sitten Silmämuna-Simon ja Piri-Pertin piikittää, kun on oikein livemusiikkia tarjolla.
Siis ei jumalauta, yks toivoton IT-nörtti/satanistigoottirimpula yrittää skebata bassolla
toivottomasti Slayerin ”South of heavenia” ja tuloksena on jotain mikä etäisesti muistuttaa
Alfred J. Kwakin tunnusmusiikkia. Ja siitäkös kaverit innostuvat.
Riemunkiljahdusten saattelemana ystävykset mylvivät kun ”Pillis” saa 50:stä soinnusta
ainakin 3 ja puoli kohdalleen. No mutta, harjoitushan tekee mestarin, joten jatketaan samaa
paskaa vielä n+1 tuntia, jotta ylimmässä kerroksessakin lattialankut vavahtelevat. Jossain
vaiheessa sitten soitanto alkaa kyllästyttää ja huomataan, että kyllä se musiikki silti on parempaa
ihan ratiosta kuunneltuna ja luukutus alkaa ja jatkuu aina siihen asti kun kyllästytään tai
viinat loppuu.
Vittu ku vituttaa.
Enkä nyt puhu siitä Alangon biisistä (joka kieltämättä kuvaa aikalailla mielentilaani tällä
hetkellä). Montakos lappusta se vaatikaan, että DAS:n talosta saapi lähtöpassit?
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Dr. Love tietää!
1) Hyvä Dr. Love! Olen päättänyt viimeaikaisten
tapahtumien vuoksi lopettaa itseni. Mikä olisi kaikkein
kivuttomin/kivuliain tapa?
- Nimim. Mauseri
Rakas Mauseri! Tohtori lemmen on valitettavasti tunnustettava
pieni epäpätevyytensä kysymyksessäsi mainittuista asioista; ne
onnelliset jotka olen tästä maailmasta neuvoillani pois saattanut eivät ole tulleet
kertomaan, onko sinulle nyt esittämäni vaihtoehto kuinka kivulias/kivuton.
Tehokas se kyllä on sen olen havainnut. Oikeuslääketieteen oppikirjan mukaan
hukkuva ihminen on viimeisillä hetkillään hyvin iloisessa mielentilassa jonkun kaasun
takia, jota elimistö alkaa erittää kun on niin sanotusti hetki käsillä.
Kokeile nyt sinäkin sitten sitä vaikka uimahallissa, Kemijoessa tai kylpyammeessa.
Ainakain se kuulostaa kivalta keinolta potkaista tyhjää, mutta jos ei toiminut, niin
mietitään sitä sittä uudelleen.
2) APUA! Nyt jos koskaan parahin Dr. Love... Menin sitten viime yönä niin sanotusti
nussimaan tyttöystävältäni nirrin pois. Miten tämä nyt on ylipäätään mahdollista?
Kuinka pääsen ruumiista eroon? Vai voinko yhtyä tyttöystäväni
maallisiin jäänteisiin kunnes löydän uuden akan?
- Nimim. Jätti-Mela
Jaa, pistit sitten kirjaimellisesti kuin viimesitä päivää. Eipä vissiin jätkä on peto!
Mutta asiaan: Kun sinulla nyt on se ämmänruho siellä nurkissa pyörimässä, niin
sinun lisäksi siitä ovat kiinnostuneita eräät viheliäiset pikkuelukat jotka loisivat
kämpässäsi, vaikket sitä tiedä. Prosessia, jotka nämä hyyryläiset saavat muijasi
ruumiissa aikaan kutsutaan mätänemiseksi ja kun se alkaa, niin juttu kuule alkaa haista.
Mutta ei huolta, tohtorilla on keino: Jos sinulla ei vielä ole, niin osta/lainaa/puhalla/
kavalla sellainen iso arkkupakastin (jos olet duunaillut s-kokoisen pikkutytön kanssa
riittää varmaan pakastelokerokin) ja survo muija sinne. Mätäneminen pysähtyy eikä
sitä tarvi muuenkaan katella. Jos uuden tyttöystävän etsiminen alkaa tuottaa
hankaluuksia ja alkaa niin sanotusti tekeen mieli, niin entinen vaan pakasteesta ja a
vot.
Kyyti tietty saattaa olla aavistuksen kylmää, mutta jos tämä edesmennyt oli kotimaista
tuotantoa/oikkari ja olit revittänyt jo viikkoa pidempään, niin eipä se loppuen lopuksi
kovin paljon eroa siitä normiyhdynnästä. Hauskoja pakastemarjoja sulle!
3) Arvoisa Dr. Love, Olen 15-vuotias wannabe -oikkari ja minua askarruttaa miksi
kuukautisvereni on punaista vaikka se terveysside mainoksessa on riidattomasti
sinista?
- Nimim. Teini-Ritsa
Hei vaan Teini-Ritsa! Et ole ensimmäinen joka tätä kysymystä on tohtorisedältä
kysynyt, joten samalla saavat vastauksen myös nimimerkit “puolukkapipsa”
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“häränkurkku” ja “siniverinen(Kö)”. On aivan normaalia että kuukautisveri on
punaista, yhtä normaalia on, että se on sinistä tai jopa violettia. Kaiken takana on
ruokavalio. Jos sinulla Teini-Ritsa olisi ihana poikaystävä, jota epäilen, olisit
huomannut, että siemenneste makuun vaikuttaa hyvin pitkälle se, mitä äijä on
suuhunsa mättänyt: olut kitkeröitää ja pilven poltto makeuttaa.
Kuukautisveresi värin taustalla on mitä ilmeisemmin se inhottava punainen liha,
mitä sinä pikkupossujen ja vasikkavauvojen murhaaja ahdat suuhusi! Mietippä vaan,
mitä mahtaa olla niiden kauniiden naisten lautasella jotka mainoksissa esiintyvät, ei
varmaankaan sisäfilettä??
4) Hyvä Dr Love, kuinka pervoja sopii ehdotella ekoilla treffeillä?
- Nimim. Kuinka paljon on vähän?
Hyvä kysymys todellakin ja hyvin vaikea. Itse olen kokeillut hyvinkin erilaisia
lähestymiskeinoja, mutta olen huomannut, että keskiverto ihmissuhdelässytyksen
sekaan on hyvä heittää pieniä täkyjä joilla voi kokeilla paitsi tulevan patjasi loogista
päättelykykyä myös reikien rajoja. Esimerkiksi tähän malliin:
Sinä: Tämä ravintola on todellakin onnistunut saavutttamaan 1870-luvun
ranskalaisen tunnelman, olen todella kiinnostunut juuri tämän ajan
myöhäisimpresionistien tyylistä kuvata alastonta naisvartaloa antiikista poikkeavalla
tavalla kuten tuossa patsaassa.
Hoito: Häh! Siis joo, kyl mäkin tästä paikasta tykkään. Ruokakin on ihan jees.
Sinä: Totta, Espanjalaisessa valkoviinissä paistettu kutunjuusto on juuri oikeassa
lämpötilassa valmistettu. En malta odottaa, että pääsen upottamaan hampaani tuohon
pihviin, joka suorastaan tirisee synnillistä makunautintoa.
Hoito: Just, no joo, kiva..
Sinä: Annatko pillua?
Huomaat kyllä jos toimii ja takuulla huomaat jos ei.
5) Heippa tohtori! Mikä on kun kiihotun mitä kummallisimmasta asioista?
Esimerkiksi hien haju/paskan haju, jalat, marjapuuro, olutpullojen etiketit
saavat minut aivan villiksi.
- Nimim. Outoko?
Nimimerkki Outoko, ei se ole yhtään vaarallista, suurin osa ihmisiitä kiihottuu
jostakin ja suurimmalla osalla on näiden tavallisten isojen tissien ja karvattomien
alapäiden lisäksi joku oma juttu. Sehän on ihan kivaa, että me ollaan erilaisia, eix jee?
Tapauksesi muistuttaa aavistuksella erästä teologian opiskelijaa, joka vastaanotollani
kertoi. että olisi toivonut syntyneensä elefantiksi: kärsällä hän olisi kyennyt
suorittamaan joka aamu autofellaation ja hasitelemaan omaa persettään.
Mutta eipä siitä enempää. Dr Love on uransa aikana tavannut mm.
kuulakärkikynistä, sipulikeiton hajusta, käytetyistä laudeliinoista, kuorma-auton
sytytystulpista, korvavaikusta ja sulkeisjärjestysharjoituksista kiihottuneisiin hull..
anteeksi asiakkaita.
Jatka siis ihan rauhassa puuhastelua näiden mieliasioidesi parissa. Oman
sukupuoliidentiteetin etsiminen on tosi jännää puuhaa ja nyt kokemaasi epävarmuutta
tulet vielä joskus hymyllä muistelemaan kun sairaanhoitajatäti lypsää seniilikodissa
eturauhastasi peräaukon kautta. Ah, oi aikoja!
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SLML- tiedätkö mihin kuulut jo opiskelijana?
Kaikki muistavat jokavuotisen Lakimiesliiton esittelyn syksyllä, jonka
opiskelijasihteeri tulee Rovaniemelle pitämään. Esittely on kuultu myös lähiaikoina
SAKKE- tapahtumassa Lappeenrannassa, sekä yhteiselintapaamisessa Vaasassa.
Haastan kuitenkin teidät: käykääpä kysäisemässä joltakulta yli 2 kertaa esittelyn
kuulleelta mitä etuja liiton jäsenyys tuo tullessaan. Voin kuvitella että
Lakimiesuutisten ja liiton kustantamien Lakimiesliiton koulutuksen vapaapaikkojen
jälkeen vastaajalla lyö tyhjää.. Opiskelijajäsenyyttä pidetään niin itsestään selvänä
että se jopa unohtuu, vaikka kyseessä on kuitenkin tärkeä, lähes kaikki Suomen juristit
yhdistävä asia.

Liitto 61-vuotias, opiskelijat mukana 40 vuotta

Suomen Lakimiesliitto on vuonna 1944 perustettu lakimiesten ammatillinen
edunvalvontajärjestö. 40 vuotta sitten myös opiskelijat otettiin mukaan, ja liiton
opiskelijajäsenyys tuli mahdolliseksi. Opiskelijasta tulee automaattisesti liiton jäsen
hänen liittyessään ainejärjestönsä, Artiklan, Lexin, Pykälän, Justuksen tai Codexin
jäseneksi. Opiskelijoiden edut liitossa ovat lähes samat kuin varsinaisten jäsenten,
ainoastaan lomamökkien vuokrausoikeus, kalenterit ja työttömyyskassan suora
jäsenyys kuuluvat ainoastaan varsinaisten jäsenten etuluetteloon. Opiskelijoiden ääntä
liitossa edustaa opiskelijavaliokunta, yksi liiton valiokunnista. Ovk:ssa Artiklaa
edustavat Juho Viljanen ja Tomi Kemppainen, varajäseninään Terhi Moisio ja Tuomas
Tähtinen.

Opiskelijasihteerin arkea

Käytännön tasolla liiton opiskelijatoimintaa pyörittää liiton opiskelijasihteeri, eli
allekirjoittanut. Toimeenpanen ovk:n tekemiä päätöksiä, ja järjestän liiton
tiedotustilaisuudet opiskelijoille. Koen tärkeimmäksi tehtäväkseni tutustuttaa
opiskelijat mahdollisimman hyvin Lakimiesliittoon jo opiskeluaikanaan, jotta
valmistumisen jälkeen olisi jokaiselle selvää, mitä etuja liiton jäsenyys tuo mukanaan.
Tärkein tietysti on sen tarjoama tuki työsuhteiden ongelmissa, mutta liitossa on
potentiaalia myös laajempaan lakimiesten yhteishengen ylläpitoon. Aktiivinen
toiminta liiton jäsenenä tarjoaa mielenkiintoisia kontakteja ja mahdollisuuden
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen.
Opiskelijasihteeri organisoi tapahtumia kuten SAKKE ja Lakimiespäivä
(vuorovuosin). Olen osa-aikaisessa työsuhteessa liitossa, ja päivittäisiin tehtäviini
kuuluu mm. yhteydenpito ainejärjestöjen välillä ovk:n jäsenten kautta. Tiedotan
opiskelijoita koskevista koulutuspoliittisista asioista, ja käymme keskusteluja siitä
miten liiton opiskelijatoimintaa tulisi parhaiten toteuttaa. Tänä talvena puhelimeni
on soinut tiuhaan kun opiskelijat kyselevät jäsenyyteensä liittyvistä asioista, ja olen
tosiaan täällä teitä varten. Akuutteihin tiedusteluihin vastaamisen lisäksi kauteni
alkuun ovat kuuluneet työnhakukurssit opiskelupaikkakunnilla, sekä
yhteiselintapaaminen Vaasassa, jonne matkattiin kaikkien ainejärjestöjen hallitusten
voimin.

AOVA?

Suomen Lakimiesliitto on yksi AKAVAn 32 jäsenliitosta, ja sen mukana tulevat
myös AKAVAn jäsenliittojensa jäsenille tarjoamat edut. AKAVAn
opiskelijavaltuuskunnan AOVAn jäsenyyden kautta opiskelijasihteeri edustaa liittoa
myös AKAVAssa. AOVA edustaa 91 000 opiskelijaa ja vaikuttaa sekä AKAVAn
sisäiseen päätöksentekoon että itsenäisesti ulospäin. Vuoden 2005 painopisteet
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AOVAn toiminnassa määritellään seuraavassa AOVAn seminaarissa joka pidetään
22.-23.4. Järvenpäässä. Varajäsenenäni AOVAssa on Heidi Haanpää ja VarsinaisSuomen aluetoimikunnassa liittoa edustaa Taija Kautto Lexistä ja Pohjanmaan
aluetoimikunnassa Katja Kuuppelomäki Justuksesta.

Pelkkää plussaa opiskelijoille

Varsinaista taloudellista etua liiton jäsenyydestä edustavat liiton tarjoamat apurahat
ja stipendit. Stipenditoimikunta on yksi liiton toimikunnista, ja se päättää vuosittain
jaettavien stipendien suuruuden. Apurahoja ja stipendejä koskevissa kyselyissä voitte
kääntyä stipenditoimikuntamme sihteerin, Juha Mikkosen puoleen
(juha.mikkonen@lakimiesliitto.fi). Liiton jäsenyys ei maksa opiskelijoille mitään,
vaikka tarjoaakin runsaasti etuja. Juttuni lopussa edut on vielä lueteltu erikseen.
Opiskelijat saivat tämän vuoden alusta myös omat jäsenkorttinsa, jotta jäsenyyden
todistaminen kävisi mahdollisimman vaivattomasti.

Palkkasuositukset hyötykäyttöön

Liitto tukee opiskelijaa myös palkkaukseen ja työllistymiseen liittyvissä asioissa.
Liitto vahvistaa joka vuosi palkkasuositukset oikeustieteen opiskelijoille.
Palkkasuositukset ovat ohjeellisia, mutta niihin on helppo tukeutua esimerkiksi
työnhaun yhteydessä kun tuleva työnantaja pyytää hakijaa yksilöimään
palkkatoivomuksensa. On hyvä ilmaista perusteltu palkkatoiveensa vaikka
käytännössä olisikin valmis tinkimään siitä saadakseen haluamansa työn. Liiton
suosituksella perusteleminen toimii tässä hyvänä selustana. Liitto julkaissee vuoden
2005 palkkasuosituksensa tämän lehden ilmestymiseen mennessä kotisivuillaan
www.lakimiesliitto.fi. Valmistuneiden palkkasuosituksista johdetut opiskelijoiden
suositukset löytyvät myös sivuilta. Opiskelija voi myös tietyin edellytyksin liittyä
Työttömyyskassan jäseneksi (lisätietoja saat kotisivuilta tai opiskelijasihteeriltä). Liiton
työnvälitys, Lakimiespörssi, on lähinnä valmistuneita juristeja varten, mutta liitto
toimii yhteistyössä yliopistojen rekrytointipalvelujen kanssa edesauttaakseen myös
opiskelijoiden työllistymistä.

Opiskelijasihteerin terveiset

Aloitin kauteni tämän vuoden alusta Haanpään Heidin seuraajana, enkä ole työni
puolesta vielä päässyt Rovaniemellä vierailemaan. Tilanne korjautuu viimeistään
syksyllä, kun tulen toivottamaan uudet fuksit tervetulleiksi liiton jäseniksi. Toivon
kuitenkin että tapaan useat teistä jo tämän kevään aikana, Lexin ja Pykälän kv-viikoilla
ja vuosijuhlissa. Ottakaa yhteyttä puhelimitse tai sähköpostitse, mikäli kysymyksiä
liiton toiminnasta herää. Olen täällä teitä varten!
Sanna Kyllönen, Lakimiesliiton opiskelijasihteeri
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Lakimiesliiton opiskelijajäsenet saavat seuraavia etuja:
1. Jäsenlehti ja alennukset julkaisuista
·
Lakimiesliiton jäsenlehti Lakimiesuutiset - Juristnytt.
·
Talentum Oyj:n kustantamista Suomen Laki ja Finlands Lag -kirjoista sekä
eripainoksista myönnetään opiskelijoille 40 %:n alennus. Muista Talentumin juridisista
teoksista opiskelijat saavat 30 %:n alennuksen.
·
Werner Söderström Lakitieto Oy myöntää 10 %:n alennuksen kustantamistaan
teoksista.
·
Talentum Median lehdistä 40 %:n alennus. Näitä lehtiä ovat mm.
Talouselämä, MikroPC sekä Tekniikka ja talous.
2. Koulutus- ja tiedotustilaisuudet
·
Opiskelijoille järjestetään maksuttomia tai hinnoiltaan edullisia kursseja ja
seminaareja ajankohtaisista kysymyksistä.
·
Opiskelijayhdistyksillä on yhteinen vapaapaikka jokaiselle Lakimiesliiton
Koulutuksen kurssille. Vapaapaikat jakaa Lakimiesliiton opiskelijavaliokunta.
Syventävien opintojen opiskelijalle voidaan valvovan opettajan suosituksesta myöntää
alennuspaikka 20 %:n maksua vastaan. Lexin vapaapaikoista voi tiedustella Lexin
opintovastaavalta.
·
Uusille oikeustieteen opiskelijoille sekä vastavalmistuneille järjestetään
vuosittain tiedotustilaisuuksia.
3. Lakimiespäivä ja Opiskelijapäivät
·
Joka toinen vuosi järjestetään Lakimiesliiton valtakunnalliset Opiskelijapäivät
eli SAKKE. Seuraava SAKKE pidetään vuoden 2006 syksyllä. Lisätietoja voi kysellä
opiskelijasihteeriltä tai ainejärjestöiltä.
·
Opiskelijat voivat osallistua joka toinen vuosi järjestettävään
Lakimiespäivään. Seuraava Lakimiespäivä on syksyllä 2005.
4. Apurahat ja stipendit
·
Lakimiesliiton stipendirahastosta myönnetään varoja muun muassa
ulkomaille suuntautuviin opinto- ja koulutusmatkoihin sekä opiskelijoiden
muodostamien ryhmien kilpailu- ja opintomatkoihin. Stipendihakemuksia käsitellään
kerran vuodessa, viimeinen hakupäivä on 15.4. Hakemuskaavakkeen voi tilata
Lakimiesliitosta puhelimitse puh. 09 8561 0300 taikka tulostaa sen liiton nettisivuilta
osoitteesta www.lakimiesliitto.fi.
·
Vuosittain liitto jakaa tunnustuspalkinnon niille oikeustieteen kandidaateille,
jotka ovat edellisen vuoden aikana suorittaneet tutkintonsa parhain arvosanoin.
5. Muut alennukset
·
Autonvuokrauksista Europcarilta ja Hertziltä.
·
Matkoista Suomen Matkatoimistosta ja Viking Linelta.
·
Polttoaineista Shelliltä, Essolta ja Teboililta.
·
Majoituksista mm. Resteliltä ja Scandicilta.
·
Ulkomaanpuheluista sekä kotimaan kaukopuheluista Song Networksilta.
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·
Nordea Pankista 25 %:n alennus luoton järjestelypalkkiosta. Alennus koskee
myös opintolainoja. Liiton jäsenyys on pystyttävä todistamaan, mutta tarvittaessa
konttorista voidaan soittaa liittoon jäsenyyden tarkistamiseksi.
·
Lakimiesliiton jäsenet ja heidän perheenjäsenensä saavat Gyllenbergin
edustamien rahastojen merkintäpalkkiosta 50 % alennuksen. Lisäksi liiton jäsenten
käytettävissä on Gyllenbergin ilmainen rahastosijoitusneuvonta.
·
70 % alennus FIM sijoitusrahastojen merkintäpalkkioista
6. Luottokortti
·
Lakimiesliiton opiskelijajäsenellä on mahdollisuus saada itselleen
kansainvälinen maksuaika- ja luottokortti Lakimiesliiton MasterCard, kun hänellä
on 80 opintoviikkoa. Lisätietoja: Nordea Rahoituksen asiakaspalvelu, puh. (09) 772
86210 sekä www.nordearahoitus.fi.
7. Ryhmäetuvakuutukset
·
Opiskelijoilla on mahdollisuus liittyä edullisiin ryhmäetuvakuutuksiin, joita
ovat koti-, henki-, tapaturma-, autokasko- ja matkavakuutus. Vakuutuksia voi
tiedustella Pohjolasta.
8. Työnvälitys
·
Liitto tekee yhteistyötä yliopistojen rekrytointipalveluiden kanssa.
Rekrytointipalvelut tavoitat opiskelukaupungeissa seuraavista osoitteista:
rekrytointi.utu.fi
www.uwasa.fi/rekryt
www.urova.fi/home/rekry
www.helsinki.fi/rekry
·
Lakimiesliiton rekrytointipalvelu Lakimiespörssi välittää korvauksetta
oikeuden ammattilaisia sekä vakituisiin että määräaikaisiin tehtäviin.
9. Työttömyyskassa
·
Lakimiesten työttömyyskassan jäsenyyttä voi hakea oikeustieteen
kandidaatin tai oikeusnotaarin tutkintoa opiskeleva oikeustieteen ylioppilas.
Jäsenyyttä hakevan on lisäksi oltava ansiotyössä, jossa hän toimii palkkatyöntekijänä.
Jäsenyyttä haetaan erillisellä lomakkeella, joka on saatavissa työttömyyskassasta.
Työttömyyskassan jäsenmaksu vuonna 2005 on 33 euroa. Lisätietoja
työttömyyskassasta saa osoitteesta raija.piltti@lakimiesliitto.fi
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Elämäni inspehtoorina
Rauno Halttunen, ensimmäinen inspehtoori
Elämäni inspehtoorina ei ollut pitkä, eikä edes työntäyteinen. Minulle
kerrottiin, että olin tullut valituksi tähän kunniatehtävään. Olin imarreltu ja
kiitin kauniisti.
Seuraavan kerran minuun otettiin yhteyttä miltei vuoden päästä ja pyydettiin
pitämään puhe vuosijuhlassa. Suostuin luonnollisesti.
Vuosijuhlapäivän aamuna olin Joensuussa, joten lensin iltapäivällä Joensuusta
Rovaniemelle. Matka kesti juuri niin kauan, että ehdin kirjoittaa puheeni.
Puheen teksti on kadonnut, joten en voi kerrata sen ydinsisältöä, lyhyt ja
ytimekäs, uskoakseni.
Vuosijuhla oli erilainen kuin nykyisin: istuimme pöydissä arkipuvuissa ja
useimmat joivat olutta, myös minä. Liekö niin, että tässäkin tapauksessa parasta
juhlissa ovat sen jatkot. Huhun, joka ei liene erityisen luotettava, mukaan ainakin
yksi lapsi sai alkunsa jatkoilla. Kuten tiedämme, huhut ja kuulopuheet eivät
kelpaa todisteiksi.
Elämäni inspehtoorina olisi päättynyt vuosijuhlapuheeseen, ellei kunniakseni
olisi päätetty järjestää hiihtokilpailua. Jos muistan oikein, ensimmäinen Halttushiihto järjestettiin keväällä 1981. Minulle kerrottiin asiasta ja toivottiin, että
saapuisin suorittamaan palkintojenjaon. Samalla tietenkin toivottiin, että
hankkisin palkinnot, omalla kustannuksellani. Palkinnon hankkiminen ei
kuitenkaan ollut ongelma, koska se oli valmiiksi hankittu.
Osallistuin 1970-luvulla lukuisiin pohjoismaisiin kokouksiin. Kesällä 1970
osallistuin Norjassa, Beitossa järjestettyihin ylioppilaskäräjiin. Norjalaiset ovat
ulkoilukansaa. Meille osallistujille järjestettiin myös pitkä tunturivaellus, 1520 kilometriä. Vaelluksen ei pitänyt muuttua kilpailuksi, mutta niin vain kävi,
ja olin ylivoimainen voittaja, ja minulle iltajuhlassa luovutettu prenikka sen
mukainen. Olen siis Pohjoismaiden mestari tunturivaelluksessa, juristisarjassa.
Näin tulin voittaneeksi tulevan Halttus-hiihdon kiertopalkinnon.
Prenikasta ei kuitenkaan tullut kiertopalkintoa, koska sen ensimmäinen
voittaja ei koskaan palauttanut voittamaansa kiertopalkintoa. Palkinto on
edelleen silloisella ylioppilaalla ja nykyisellä kihlakunnansyyttäjällä, joten
minun oli käytävä vuosittain valtion monopoliyhtiössä hankkimassa palkinnot.
Koska tunnen oikeustieteen ylioppilaat suhteellisen hyvin, voin vakuuttaa,
ettei palkinnoista ole säilynyt pisaraakaan.
Halttus-hiihto kuihtui 1990-luvulle tultaessa. Olisiko aika elvyttää perinne
seuraavasti: palkitsen jokaisen nykyisen oikeustieteen ylioppilaan, joka voittaa
minut vapaalla hiihtotavalla viiden kilometrin matkalla.
Tämä kisa järjestetään samana vuonna, kun Artikla ry. täyttää 50 vuotta,
pitäkää siis, paitsi kiinni rahoistanne, myös huolta kunnostanne, toivoo
ensimmäinen inspehtoorinne.
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ELSA Rovaniemen
hallitus 2005

President Mari Latikka (mlatikka@ulapland.fi)
Hei! Olen Mari Latikka, 20-vuotias toisen vuosikurssin opiskelija. ELSA –innostus
on vienyt minut mukanaan ja halusin jatkaa ELSAn hallituksessa vielä ensimmäisen
S&C –vuoteni jälkeenkin. Tänä vuonna toimin puheenjohtajana.
Puheenjohtajana (BEE = Board Management, External Relations, Expansion) vastaan
siitä, että hallitustyöskentely toimii tehokkaasti ja sujuvasti. Pyrin olemaan selvillä
kaikesta siitä, mitä ELSAn eri osa-alueilla tapahtuu. Pidän myös yhteyttä ELSAn
yhteistyökumppaneihin ja yritän hankkia lisää sponsoreita.
ELSAn vetovoima piilee sen kansainvälisyydessä. ELSA –ura on helppo aloittaa
jostain paikallisesta tapahtumasta, mutta vasta kansainväliseen tapaamiseen
osallistuminen tuo esiin ELSAn täydessä loistossaan. Suosittelen! J
Secretary General Heidi Pylkäs (hpylkas@ulapland.fi)
Heips! Nimeni on Heidi Pylkäs ja olen 22-vuotias kolmannen vuoden opiskelija.
Joulukuisen Saksan reissumme innoittamana päätin jatkaa hallituksessa sihteerin
paikalla, joten sihteerin hommat ovat minulle jo viime vuodesta tuttuja.
Sihteerinä hommiini kuuluvat käytännössä pöytäkirjojen tekeminen kokouksista,
jäsenrekisterin päivittäminen sekä ELSA Onlinesta (www.elsa.org) huolehtiminen.
Keväästä on tulossa kiireinen, sillä olemme parhaillaan järjestelemässä ohjelmaa
saksalaisten vastavierailua varten J . Mikäli kansainvälinen toiminta kiinnostaa, tulkaa
mukaan vain J !
Treasurer Maria Suominen (masuomin@ulapland.fi)
Moi! Olen Maria Suominen, toisen vuosikurssin oikeustieteen opiskelija. Postini
ELSAn hallituksessa on Treasurer-taloudenhoitaja. Tämä tarkoittaa käytännössä
laskuista ja tileistä vastaamista, kirjanpidon tekoa ja muuta rahaan
liittyvää. Mitä muuta se sitten pitääkään sisällään - Siperia opettaa...
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S&C-vastaava Kati Rantala (karantal@ulapland.fi)
Hei, olen Kati Rantala, 23-vuotias kolmannen vuoden opiskelija. Olen toista vuotta
mukana ELSA Rovaniemen toiminnassa. Viime vuosi meni vielä toimintaan opetellessa
direktorina, mutta nyt kuulun paikallisryhmän hallitukseen, ja vastuualueenani on
S&C.
ELSA Rovaniemen S&C -toiminta painottuu tänä keväänä hyvin pitkälle bilateraalin
järjestämiseen. Piipahdimme joulukuussa Saksassa ELSA Mannheimin vieraana, ja
vastavierailu on odotettavissa huhtikuussa. Kevättalvi menee siis vierailua järjestäessä
ja vieraille ohjelmaa miettiessä. Suunnitelmissa kuitenkin on myös seminaarin
järjestäminen. Sen aihe ja ajankohta ovat vasta varmistumassa, mutta mielenkiintoinen
seminaari on luvassa ensi syyslukukaudella!
Marketing Elina Viklund (sviklund@ulapland.fi)
Moi! Olen Elina Viklund ja olen tämän vuoden markkinointivastaava. Olen 21-vuotias
ja opiskelen toista vuotta. Olin viime vuoden hallituksessa mukana AA:n
ominaisuudessa, mutta vaihtelu virkistää! Hienosta tittelistä huolimatta
hommiini kuuluu lähinnä ELSA:n kansainvälisistä sekä kansallisista tapahtumista
tiedottaminen ilmoitustaululla ja jäsenlistan kautta. Minulta saakin aina lisäinfoa, jos
jokin tapahtuma tai seminaari kiinnostaa! :)
AA-vastaava Matti Tjäder (mtjader@ulapland.fi)
Nimeni on Matti Tjäder ja vastuualueenani ELSA Rovaniemen toiminnassa on
Academic Activities, joka on yksi ELSA:n avainalueista. Tehtäviini kuuluu erilaisten
excursioiden ja Lawyers at work -tapahtumien järjestäminen, joissa opiskelijoiden on
mahdollista päästä tapaamaan työelämässä olevia juristeja. Merkittävimpänä
projektina tulevalle vuodelle mainittakoon ELSA Moot Court Competition (EMC2) kansainvälinen oikeustapauskilpailu, jossa on ensi vuonna tarkoitus järjestää
kansallinen suullinen kierros myös Suomessa.
STEP-vastaavat Liisamari Herala (lherala@ulapland.fi) ja Anna Hilli
(ahilli@ulapland.fi)
Olemme Liisamari Herala ja Anna Hilli, ELSA:n STEP vastaavat vuonna 2005.
Liisamari opiskelee täällä Rovaniemellä toista ja Anna kolmatta vuotta. Liisamarin
ELSA ura alkoi jo viime vuonna hallituksen AA vastaavana ja Anna on aivan tuore
hallituksen jäsen.
STEP eli Student Trainee Exchange Programme –harjoitteluohjelman puitteissa ELSA
tarjoaa joka vuosi sadoille jäsenilleen mahdollisuuden hankkia kansainvälisiä
elämyksiä ja alan työkokemusta ulkomailta. Harjoittelupaikkoja voi olla lakifirmoissa,
tuomioistuimissa, julkisella sektorilla, yrityksissä, kansainvälisissä yhteisöissä,
kaikkialla, missä työskennellään oikeustieteen parissa. Työ liittyy aina juridiikkaan,
mutta se, missä määrin ja miten vastuullista työ on, määräytyy työpaikan ja hakijan
mukaan. Harjoittelun kesto vaihtelee kahdesta viikosta 18 kuukauteen,
keskimääräisesti se kestää noin 4-6 viikkoa. Melkein kaikki harjoittelupaikat ovat
Euroopassa.
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Viikon lainaus:

Nousussa....

POKEN YLÄ-E: WIFH!!....
JUKKIS: Jukkis, Jukkis Kaikki
Haluis olla Jukkis / Pailaata
Seedun kaa...
KUPARISEN PAKKO-EKSEKUUTIO:
Joi viinat ja paskansi pönttöön
takalaittoman.
Kaamoksen 2005 klassikko:
- Pistä yks kalja, niin mie lähen
helvettiin...
- No lähet sitte kans!
- No joo joo...

“Nurkassa saa olla vaikka paskapökäle,
mutta hanojen pitää kiiltää”
Oik yo.Jukka “Besserwisser” Oikarainen
mökkitarkastuksista Kaamoksella.

Laskussa...
DEADLINE: Pitääkö sinne Jumalauta joka
kokoukseen tulla erikseen selittämään,
mitä tämä sana tarkoittaa. Kohta se on
Deathline prkl!
ELÄKEIKÄ: Joillakin professoreilla se on jo
68 vuotta!
HOMOSKANDAALI: Tiedätte kyllä ketkä ja
tiedätte kyllä missä. Kyllä joku murtuu
kohta

KopiPlussa
Mainos
39

Etsitkö 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.
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.

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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