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DIGESTA
NAPAPIIRIN POHJOISPUOLISEN SUOMEN
PARAS JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI
Digesta on Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan
oikeustieteen
ylioppilaiden
ainejärjestö Artikla ry:n jäsenlehti ja
äänenkannattaja. Nimensä Digesta on saanut
Itä-Rooman keisari Justinianuksen (n. 533
jaa.) aikana laaditun lakikokoelma, Corpus
iuris civiliksen keskeisestä, antiikin juristikirjailijoiden sitaatteja sisältävästä osasta.
Julkaisija: Lapin Yliopiston Oikeustieteen
ylioppilaiden yhdistys, Artikla ry.
Postiosoite: Artikla ry / Digesta
Yliopistonkatu 8. PL 5. 96301 Rovaniemi
Päätoimittaja: Suvi Lamminpää
slamminp@ulapland.fi

nousussa

- Normipäivät,
kunnon tumut ja
juoksutavarat
- Voimalasit
- Last supper:
There is 28 disciples!!! Well, perhaps
their friends came along.
- Esa laukaisi sukkulan
Venukseen. (Rest in peace Kikka)
- Lauantait ja pikapuoliin
ilmestyvät terassit

laskussa
- Pääporon
kalsarit
- Ylläkselle
lähtijät(?)
- Turun taxit:
Turussa ei ole Koskikatua,
WATAAAFAAAK? Aja sinä vaan sitä
taxia... (Anu ei taida päästä koskaan
perille...)
- PJ:n edustuskunto:
Tare, herää!!! Ne meni jo!
- Sijainti: Mis me ollaan? Mihin me
ollaan menossa? Milloin? (Puukkakaan
ei taida päästä koskaan perille...)
- Kuokkavieraat: Hei ihan oikeesti,
150 on jo liikaa. (t. Elukkalan väki)
- Futuuriyhteistyö:
Hiljaista pitelee...
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pääkirjoitus

oppimisen vapaudesta
Kide-lehdessä ilmestyneissä kolumneissaan, filosofian lehtori Toivo
Salonen pohtii yliopiston autonomiaan
liittyviä kysymyksiä, muun muassa
otsikoilla Ajattelun arvo (4/2005) ja
Yliopisto ajan kuvana (6/2005).
Salonen lähestyy aihetta opetushenkilön
näkökulmasta,
todeten
vallitsevien ajattelutapojen johtaneen
tilanteeseen,
jossa
tehokkuuteen
pyrkivät toimenpiteet vievät aikaa pois
olennaisesta,
eli opetuksesta
ja
tutkimuksesta. Tietämyksen syventäminen ja uutta luovan ajattelun
kehittäminen
muuttuvat
välineiksi
yliopistojen kilpaillessa resursseista.
Edellä kuvatun kaltainen suuntaus
näkyy myös opiskelijan arjessa.
Opiskelijan on tehtävä tulosta, eli
kerättävä tietty määrä opintopisteitä /viikkoja
kuukaudessa
voidakseen
nostaa opintotukea. Käytäntö voidaan
kuitenkin perustella, sillä tukiessaan
opiskelijaa
taloudellisesti
yhteiskunnalla on oikeus odottaa, että
opiskelija käyttää tulonhankinnassa
säästämänsä ajan opiskeluun. On
kuitenkin epäselvää, missä määrin
opintojen edistymistä on mahdollista
arvioida
numeerisella
asteikolla,
esimerkiksi opintopisteinä. – Opiskelija
ei valmistu saavutettuaan vaadittavan
tietämyksen tason, vaan kerättyään
riittävän määrän pisteitä?

3

Suorituskeskeinen ajattelutapa näkyy
myös
siinä,
miten
opiskelijan
valmistautuessa tenttiin ensisijainen
huolenaihe
ei
ole
opeteltavan
materiaalin
ymmärtäminen,
vaan
pisteiden riittävyys. "Jos minulla on
kolme lisäpistettä, montako pistettä
tarvitsen päästäkseni tentin läpi.",
"Miten monta sivua per päivä pitää
lukea, jotta materiaali tulee kahlattua
läpi
määräajassa."
tai
"Saako
luentosarjasta riittävästi lisäpisteitä
suhteessa siihen käytettyyn aikaan?" ovat tuttuja mietteitä monelle.
Yhteisenä
huolenaiheena
sekä
opettajille että oppilaille näyttäisikin
olevan
hallinnollisten
vaatimusten
korostuminen sisällön eli opittavan
asian kustannuksella. Oppimisen ekologiasta on tulossa opiskelun ekonomiaa, jossa pisteet toimivat vaihdon
välineenä. Oppimisen kautta saavutettavan osaamisen hankkiminen teettää
opiskelijoilla myös entistä enemmän
töitä. Pisteitä keräämällä saavutettu,
muodollisen pätevyyden tuova tutkinto
ei yksin riitä valmistumisen jälkeisessä
elämässä. Opiskelijalta edellytetään
yhä enemmän kykyä määrittää ja
toteuttaa omat oppimistavoitteensa.
Tämän kertaisessa Digestassa kerrotaan
opiskelun eri puolista, niin opintoja
koskevaan päätöksentekoon liittyvistä
asioista (tiedekuntaneuvosto, koulutuspoliittiset asiat, edustajisto, opintoraha… ) kuin kevätkauden tapahtumista
(Futuurisitsit, Mr. Artikla, kv.viikot,
Poronkusema
yms.).
Hauskoja
lukuhetkiä!
Suvi Lamminpää
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puheenjohtajan palsta
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”… rohkenen epäillä uuden
systeemin millään muotoa
lisäävän tätä "puuttunutta"
demokratiaa.”

terve !
Kevät on edennyt pitkälle ja pian taas
koittaa se aika vuodesta jolloin Artistit
suuntaavat kulkunsa kesän viettoon.
Toiset viettävät kesänsä lomaillen,
toiset ovat onnistuneet saamaan monen
himoitseman kesätyöpaikan, ja jotkut
meistä uhraavat kesäpäivänsä tentteihin
lukien. Tässä vaiheessa onkin hyvä
kerrata, mitä kaikkea viime kuukaudet
ovat tuoneet mukanaan.
Merkittäviä asioita on tapahtunut.
Tiedekunnassamme jouduttiin toteamaan, ettei opiskelijoiden valmistumisprosentti kuluneen kevään osalta
ollut paras mahdollinen. Syytä tähän
selvitettiin muun muassa teettämällä
kysely, jossa etenkin loppuvaiheen
opintoja hidastavia tekijöitä pyrittiin
kartoittamaan. Tulokset on kerätty ja
asia on viety eteenpäin. Mahdollisia
parannuksia
nykyiseen
pyritään
saamaan jo ensi syksyksi. Kuitenkin jo
tässä vaiheessa voidaan todeta, ettei
tutukinnonuudistuksen tuomien muutosten yhteydessä sittenkään kyetty
välttämään kaikkia sen opiskelijoille
aiheuttamia hankaluuksia.

Toinen mainitsemisen arvoinen asia
liittyy sekin uudistukseen. Se voitaisiin
nimetä vaikkapa Lapin yliopiston
ylioppilaskunnan prosessiksi. Tällä
tarkoitan uudistusta, jonka myötä
tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniä
ei enää valita suorilla vaaleilla. Ehdotus
valmisteltiin LYY: n piirissä ilman
suurta ääntä ja lopulta muutosesitys
päätyi yliopiston hallitukseen. Siinä
vaiheessa hankkeen kaatuminen oli jo
käytännössä
katsoen
mahdotonta.
Nykyisessä valintaprosessissa pyrkiminen tiedekuntaneuvostoon tapahtuu
kirjallisilla hakemuksilla, joista LYY: n
edustajisto ylioppilaskuntamme hallituksen esityksestä valitsee opiskelijajäsenet tiedekuntaneuvostoihin.
Uudistuksella on oma pitkä historiansa
ja mm. useiden Artikla-aktiivien
vastustuksesta huolimatta uudistus
lopulta saatiin läpi. Uudistuksen yhtenä
taustasyynä oli huoli siitä, ettei
demokratia
toteutunut
aiemmin
järjestetyissä
suorissa
vaaleissa
alhaisen äänestysprosentin vuoksi.

digesta

5

2 / 06

Tulkinta sekin, joskin itse rohkenen
epäillä uuden systeemin millään
muotoa lisäävän tätä "puuttunutta"
demokratiaa. Erilaisista tulkinnoista
huolimatta meidän on sopeuduttava
nykyiseen tilanteeseen. Tulevaisuudessa edustajistovaalien merkitys on
toinen; edustajisto tekee nyt myös
suoraan tiedekuntaa koskevia päätöksiä. Tällaisen ei-toivotun uudistuksen jälkeen etenkin avoimuuden
säilyttäminen valintapäätöksiä tehtäessä on erityisen hankalaa.

Artiklan kulttuuritoiminnassa katseet
suuntautuvat jo syksyyn. Vappu jäänee
LYY: n kaavaileman "vuosisadan
vapun" varaan. Syksyllä on luvassa
muutakin kuin uudet fuksit ja niiden
mukanaan tuomat uudet mahdollisuudet. Syyskuu on totuttuun tapaan
täynnä toimintaa. Tiiviiksi laadittu
ohjelma
takaa
sen,
että
opiskelijatoiminta käynnistyy riehakkaasti. Tarkemmat aikataulut päivitetään Artiklan kotisivuille, joten niitä
kannattaa käydä seuraamassa.

Maaliskuun lopulla pidimme Artikla
ry: n sääntömääräisen kevätkokouksen.
Siinä
käytiin
läpi
yhdistyksen
toimintakertomus vuodelta 2005 sekä
myönnettiin
vastuuvapaus
silloin
istuneelle hallitukselle. Kevätkokous ei
ole perinteisesti ollut niitä mielenkiintoisimpia kokouksia, sillä siihen ei
liity henkilövalintojen tuomaa dramatiikkaa. On hyvä huomioida, etteivät
yhdistyksen sääntömääräiset kokoukset
ole ainut mahdollisuus osallistua
ainejärjestötoimintaan.
Erilaiset
valiokunnat tarjoavat mahdollisuuden
osallistua
asioiden
ideointiin.
Erityisesti
KOPO
-ja
kulttuurivalionkuntien kokouksissa käsitellään
varsin ajankohtaisia asioita. Valiokuntien kokouksiin osallistuminen ei
sinänsä edellytä aktiivista ideointia;
kokouksia voi tulla seuraamaan myös
pelkästä uteliaisuudesta.

Toivottavasti kaikilla on edessään
onnistunut kesä. Tätä kirjoittaessani
omat suunnitelmani kesän suhteen ovat
täysin avoinna. Edessä voi olla töitä tai
työttömyyttä, opintopisteitä tai hylsyjä,
tai kenties jotakin aivan muuta. Uskon
näin jakavani monen kanssaopiskelijani
huolen siitä, mitä tulevat kuukaudet
tuovat tullessaan, jos nyt ylipäätään
mitään. Kesästä täytyy osata ottaa ilo
irti ja rentoutua, teki sitten mitä
hyvänsä. Syksyllä on taas aikaa
jännittää vaikkapa KELAn kommentteja
suoritettujen
opintojen
määrästä.
Kohtaloa ja Digestan legendaarista
julkaisunopeutta uhmaten uskallan
toivottaa teille kaikille riehakasta
Wappua ja lämmintä kesää!!
Tarmo Nikkilä
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”mitä päätöksiä olemme
edustajistossa sitten
tehneet?”

edustajiston palsta

kuulumisia
edustajistosta
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan uusi
edustajisto
aloitti
toimikautensa
kokoontumalla ensimmäistä kertaa
vuoden 2005 joulukuussa. Kuluvan
vuoden puolella olemme kokoustaneet
kaksi kertaa ja kevään kuluessa
tapaamme vielä muutaman kerran.
Yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston ollessa ylioppilaskunnan ylin
päättävä elin sen tekemät päätökset
eivät ole suinkaan yhdentekeviä.
Edustajistossa tarvitaan oikeustieteen
ylioppilaita valvomaan tehtyjä päätöksiä, joilla on suoraa vaikutusta
opiskeluumme. Tästä tärkeänä esimerkkinä voidaan mainita juuri nyt
ajankohtainen opiskelijajäsenten valinta tiedekuntaneuvostoihin.
Mitä päätöksiä olemme edustajistossa
sitten tehneet?
Toimikautemme alkajaisiksi ensimmäisessä kokouksessamme valitsimme
ylioppilaskunnan uuden hallituksen.
Valinta
sujui
ilman
suurempia
erimielisyyksiä, joten kokouskaan ei
venynyt loputtomiin.
Ensimmäinen
osoitus
kyvystä yhteispeliin!

edustajiston

Projektiavustukset,
joita
jaetaan
ylioppilaskuntaa lähellä olevien yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä
vapaiden toimintaryhmien toimintaan
liittyviin hankkeisiin, päätimme jakaa
kevääksi
varattujen
määrärahojen
osalta. Avustusta päädyimme antamaan
mm.
Kaamoksen Kasvot monikulttuurifestivaalille
ja
Lyteva
ry:n
kevätmuotinäytökseen.
Kuten edellä mainittiin, ajankohtaisinta
edustajistossa
on
tällä
hetkellä
tiedekuntaneuvostojen
opiskelijajäsenten valinta. Edustajistohan nykyisin valitsee opiskelijaedustajat kaikkiin
tiedekuntaneuvostoihin, joten tässä
voimme nähdä tärkeän esimerkin
edustajiston vallan ulottuvuudesta.
10.4.06
järjestettiin
tiedekuntaneuvostoon hakeneiden ehdokkaiden
esittelytilaisuus,
jossa
ehdokkaat
esittäytyivät edustajiston jäsenille.
Ylioppilaskunnan hallitus on tehnyt
jäsenten valinnasta edustajistolle ehdotuksen, jota käsittelemme seuraavassa
kokouksessamme 19.4.06 ja teemme
päätöksen opiskelijajäsenten valinnasta
tiedekuntaneuvostoihin.
Seuraavaa kokousta odotellessa,
Merituuli Jääsalmi
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kopo-asiaa
Tämä on yritys informoida lukijakuntaa
mahdollisimman
kattavasti
ajankohtaisista koulutuspoliittisista asioista,
sekä herättää henkiin valiokuntatoiminta. Toivon hartaasti seuraavaan
kokoukseen ilmestyvän muitakin, kuin
minä ja valiokunnan sihteerinä toimiva
ex-kopo Tööhi. Porukka kun on liian
pieni jopa piirileikkiin at the moment.
Muistin
virkistykseksi:
valiokunta
kokoontuu noin kerran puolessatoista
kuukaudessa ja kokouksiin ovat
tervetulleita kaikki Artikla ry:n jäsenet.
Valiokunnan kautta, jokaisella on
mahdollisuus vaikuttaa opiskeluun
liittyviin asioihin sekä ennen kaikkea
tuoda esiin ongelmakohtia, jotta niihin
osattaisiin
puuttua.
Kokouksessa
ideoidaan ja käydään keskustelua
tavoista, joilla voimme parantaa
asemaamme opiskelijoina.
Ajankohtaisista asioista pitää mainita
opintorahan korottamishanke, sekä yhä
käynnissä oleva Joensuun yliopiston
tavoite perustaa Joensuuhun neljäs
oikeustieteellinen tiedekunta.
Tämän hetkisten virallisten kannanottojen mukaan nykyinen yleistutkintorakenne
oikeustieteellisissä
tiedekunnissa turvaa oikeustieteellisen
järjestelmän systematiikan syvällisen
ymmärtämisen, tarjoten opiskelijalle
samalla nykyaikaisten tiedonhallintajärjestelmien tuntemuksen. Juristikoulutuksen tulee antaa opiskelijalle
juridiikan
substanssitiedon
lisäksi
valmiudet oikeudelliseen ajattelutapaan
ja ongelmanratkaisuun.

Onko näin, myös tästä voi keskustella
kopo-valiokunnan kokouksessa.
Työmarkkinoilla ei ole tapahtunut
sellaisia mullistuksia, että olisi tarvetta
lisätä
valmistuvien
oikeustieteen
maisterien määrää. Joensuun ajama
neljännen
oikeustieteellisen
tiedekunnan
hanke
on,
erävoitosta
huolimatta, kuitenkin edelleen elossa ja
sen toteuttamista ajetaan jatkuvasti
eteenpäin. Onkin tärkeää, että myös me
pysymme valppaina hankkeen suhteen.
– Uuden kilpailevan tiedekunnan perustaminen on selkeästi meistä jokaisen
työllistymiseen vaikuttava asia.
Opintorahan korottamiseen tähtäävästä
Nouse jo! -kampanjasta on jokainen
lukijakunnasta jo varmasti kuullut.
Käynnissä on siis kampanja, jolla
pyritään ajamaan 15 % korotus
opintorahaan
1.1.2007
mennessä.
Tietoa asiasta löytyy osoitteista
www.opintoraha.fi
ja
www.syl.fi,
kopo:lta sekä ylioppilaskunnasta.
Seuraava
suurempi
rupeama
koulutuspoliittisella alueella on ensi
syksynä
yhteistyössä
Suomen
Lakimiesliiton kanssa järjestettävä
seminaari, jonka aihetta on tiiviisti
pähkäilty. Seminaarin järjestelyt pitää
saada toukokuun aikana mallikkaasti
eteenpäin, joten toivon jäseniltä
aktiivista osallistumista ideointiin sekä
ehdotuksia seminaarin aiheeksi.

Syksyä odotellessa toivotan
vielä väliin oikein
rentouttavaa ja aurinkoista
kesää! Laura Ylönen
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kansainvälinen humanitaarinen oikeus
muutosten edessä

Vuonna
2005
valmistuneessa
tutkielmani Le droit international
humanitaire face á la guerre contre le
terrorisme: application, conséquences
et révision depuis le 11 septembre 2001
tarkastelen kansainvälisen humanitaarisen
oikeuden
säädöksiä
terrorisminvastaisen sodan näkökulmasta. Tutkimusalue rajoittuu Yhdysvaltain johdolla käytyihin aseellisiin
konflikteihin Afganistanissa ja Irakissa.
Pohdin tutkielmassani humanitaarisen
oikeuden soveltumista näihin konflikteihin sekä niiden aikana tehtyihin
sotarikoksiin.
Lisäksi
analysoin
taisteluissa vangittujen nk. vihollistaistelijoiden oikeudellista asemaa,
erityisesti Taleban- ja al-Qaida liikkeiden jäsenten osalta.
Lopuksi
arvioin
kansainvälisen
humanitaarisen oikeuden haasteita ja
muutostarpeita
uuden
aikakauden
aseellisten selkkausten edessä. Laadin
tutkielmani ranskan kielellä, sillä
toivoin sen saavan siten lisää lukijoita.

Kansainvälinen humanitaarinen oikeus
on osa kansainvälistä oikeutta, joka
soveltuu sodan tai muun aseellisen
konfliktin
aikana.
Perinteisesti
humanitaarinen oikeus, nk. sodan
oikeussäännöt, rajoittaa sodankäyntiä
sekä suojelee siviilejä ja muita
sotatoimiin osallistumattomia henkilöitä aseellisissa selkkauksissa. Sen
tarkoituksena on vähentää sotien
aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä.
Humanitaarisen
oikeuden
perusperiaatteet on kirjattu vuoden 1949
Geneven neljään sopimukseen sekä
niihin vuonna
1977 laadittuihin
lisäpöytäkirjoihin.
Humanitaariseen
oikeuteen liittyvät erottamattomasti
ihmisoikeudet.
Kansainväliset
ihmisoikeudet syntyivät natsismin ja II
maailmansodan seurauksena, halusta
välttää tulevaisuuden sodat ja rakentaa
pysyvä rauha. Kun sotaa ei onnistuta
välttämään,
ihmisten
suojelusta
huolehtivat kansainvälinen humanitaarinen oikeus sekä pakolaisoikeus.
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Syyskuun 11. päivän 2001 traagisten
tapahtumien jälkeen Yhdysvallat julisti
sodan
kansainvälistä
terrorismia
vastaan. George W. Bushin hallinnon
käymä
sota
alkoi
aseellisella
hyökkäyksellä Afganistaniin lokakuussa 2001 ja jatkui interventiolla
Irakiin maaliskuussa 2003. Näiden
selkkausten myötä heräsi kansainvälisen yhteisön kiinnostus kansainvälistä humanitaarista oikeutta kohtaan
– etenkin, kun sotien osapuolten
todettiin syyllistyneen sotarikoksiin
taistelujen aikana. Siviilikohteisiin
hyökkääminen, suhteettomien iskujen
tekeminen sekä taistelijoiden ja
siviilien välisen eron hämärtäminen
ovat
rangaistavia
tekoja,
jotka
murentavat samalla humanitaarisen
oikeuden perusperiaatteita.

9

Huomattavaa arvostelua on saanut
osakseen
myös
Yhdysvaltain
harjoittama sotavankipolitiikka. Yhdysvaltain hallitus on pyrkinyt terrorisminvastaisen sodan nimissä syrjäyttämään
III Geneven sopimuksen sotavankeja
suojaavat
säännökset
syyllistyen
mielivaltaisiin pidätyksiin, vankien
pahoinpitelyyn sekä
epäoikeudenmukaisiin oikeuden-käynteihin – niin
Afganistanissa, Guantanamossa kuin
Irakissakin.
Tutkielmassani luokittelen Afganistanin ja Irakin sodat kansainvälisiksi
aseellisiksi konflikteiksi, joihin soveltuvat humanitaarisen oikeuden
säädökset.
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Terrorismia vastaan käyty sota ja sen
lieveilmiöt ovat nostaneet esille
kysymyksen kansainvälisen humanitaarisen oikeuden muutostarpeesta.
Toisaalta on esitetty ajatus humanitaarisen oikeussuojan syrjäyt-tämisestä
valtioita kohtaavien vakavien uhkien,
kuten
kansainvälisen
terrorismin,
torjumiseksi. Kansain-välisen yhteisön
turvallisuuden ylläpitäminen vaatii
uudenlaisia instrumentteja.

Sen sijaan syyskuun 11. päivän terroriiskuihin eivät sodan oikeussäännöt
sovellu, sillä iskujen tekijä, al-Qaida verkosto, ei täytä sopimuksissa mainittuja laillisen sodankävijän edellytyksiä.
Tästä johtuen taisteluissa vangituilla alQaidan jäsenillä ei ole myöskään
oikeutta III Geneven sopimuksen
mukaiseen sotavangin asemaan. Heidät
luokitellaan IV Geneven sopimuksen
mukaan suojelluiksi siviileiksi. Taleban
–taisteli-joille puolestaan sotavangin
asema on lähtökohtaisesti myönnettävä,
ellei toimivaltainen tuomioistuin toisin
päätä. Guantánamossa toimivat nk.
sotilaskomissiot eivät täytä tässä
suhteessa toimivaltaisuuden kriteerejä.

Tutkielmassani peräänkuulutan uuden
aseellisen
konfliktin
kategorian
luomista kansainvälisen ja ei-kansainvälisen selkkauksen rinnalle. Tämä
”kansainvälisen sisällissodan” kategoria täyttäisi terrorisminvastaisen
sodan jättämät oikeudelliset aukot ja
parantaisi niin siviiliväestöön kuin
taistelijoihinkin kohdistuvaa suojelua.

Johanna Sallinen
OTK Johanna Sallisen vuonna 2005
valmistunut tutkielma on tiedekunnan
ehdokas
Suomalaisen
Lakimiesyhdistyksen Oivallinen tutkielma palkinnon saajaksi. Sallisen viime
syksynä aloitettu väitöskirja,
”Selkkausten eskalaatio ja sodan
oikeussäännöt”, käsittelee kansainvälistä
humanitaarista
oikeutta
aseellisissa selkkauksissa. Väitöskirjalle on myönnetty kolmivuotinen
rahoitus Åbo Akademin ihmisoikeustutkijakoulun puitteissa.

Kuvat: US Air Force Press, Jukka Raustia
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juristeja työelämässä

asianajotoimisto
Joensuussa

...aika ajoin tulee ikävä
toipparin bileitä, kv-viikkoja,
poronkusemaa ja
kaamosluentoja.”

Lindblad

Heinäkuussa 2005 olin viettämässä
vaihto-oppilasvuoteni viimeisiä viikkoja helteisessä Upsalassa. Graduni oli
päätelmiä-osiota vaille valmis ja lisäksi
jäljellä oli pari aineopintotenttiä.
Edessä oli muutto Suomeen, opintojen
viimeistely ja työn hakeminen. Lähetin
muutamia työhakemuksia ja kävin
parissa
työhaastatteluissa,
kunnes
tärppäsi. Liikejuridiikkaan erikoistunut
Asianajotoimisto Lindblad Oy oli
laajentanut toimintaansa Joensuuhun ja
heillä oli käynnissä lakimiesten
rekrytointi.
Kävin läpi rekrytointiyrityksen kolmivaiheisen valintamenettelyn, jonka
päätteeksi sain kuulla, että minut oli
valittu
Joensuun
toimistoon
lakimieheksi elokuun lopusta alkaen.
Olin luvannut työhaastattelussa, että
saan viimeiset tentit tehtyä ja gradun
viimeisteltyä ennen lokakuun loppua.

Oy:n

lakimiehenä

12.10.2005 tiedekuntaneuvosto hyväksyi graduni ja Kyllikki Peura faksasi
Ari
Huhtamäen
allekirjoittaman
tutkintotodistukseni Joensuuhun.
Asianajotoimisto Lindblad Oy toimii
Helsingissä,
Joensuussa
ja
Lappeenrannassa. Joensuun toimistolla
työskentelee minun lisäkseni yksi
asianajaja ja sihteeri. Työyhteisömme
on pieni, joten työtehtävät vaihtelevat
hyvin paljon. Toimistomme painopistealueita ovat yhtiö- ja sopimusoikeus,
immateriaalioikeus, kilpailuoikeus ja
henkilöasiakkaiden siviiliasiat. Muutamia kertoja kuukaudessa avustan
asiakkaitamme
tuomioistuimissa.
Pienen toimiston etuihin kuuluu se, että
jo varhaisessa vaiheessa pääsee
mukaan asiakastilanteisiin. Pitäisin
etuna myös sitä, että pääsen itse
ajamaan juttuja tuomioistuimissa.
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Työ liikejuridiikkaan erikoistuneessa
asianajotoimistossa vaatii työntekijältä
joustavuutta. Pienessä organisaatiossa
työpäivien pituus vaihtelee aina sen
mukaan, millaisia juttuja on milloinkin
hoitamassa. Kiire voi tulla hyvinkin
yllättäen
erityisesti
yrityskauppatilanteissa. Toisaalta pieni organisaatio
joustaa myös työntekijän hyväksi.
Opiskeluaikana osallistuin aktiivisesti
opiskelijajärjestötoimintaan.
Toimin
muun muassa Artiklan hallituksessa,
Lakimiesliiton
kahdessa
eri
valiokunnassa ja tiedekuntaneuvostossa
opiskelijajäsenenä. Luottamustehtävät
veivät runsaasti aikaa, mutta siellä oppi
monia
sellaisia
asioita,
joita
työelämässä
tarvitaan.
Lisäksi
järjestötoiminnan kautta sain tutustua
lukuisiin ammattikuntamme edustajiin.
Työelämä poikkeaa varsin olennaisesti
opiskelijaelämästä. Aika ajoin tulee
ikävä toipparin bileitä, kv-viikkoja,
poronkusemaa
ja
kaamosluentoja.
Onneksi niissä tuli käytyä runsaasti
opiskeluaikoina. Nyt näitä tapahtumia
muistelee kaiholla, vaikka niiden takia
muutamat tentit vähän siirtyivätkin…
Sanoisin kuitenkin, että ehdottomasti
kannatti osallistua.
Opiskelijajärjestötoiminnan
ja
tapahtumien lisäksi suosittelen kaikille
vaihto-opintoja. Opiskelin itse yhden
lukukauden
ajan
Utrechtissa
ERASMUS – vaihdossa ja yhden
lukukauden
Nordlus
–vaihdossa
Upsalassa.
Vaihto-opinnoista
sain
parantuneen kielitaidon lisäksi myös
valtavasi hyviä kokemuksia ja eri
puolilla maailmaa asuvia ystäviä.

Lopuksi toivotan kaikille artisteille
hyvää vappua ja menestystä opintoihin.
Esa Kärnä

esa.karna@lindbladlaw.fi
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artiklan sählykausi
05-06
Yhtenä perinteisenä osana Artiklan
toiminnassa on jo vuosia ollut sählyn
peluu (salibandy nimen käyttäminen
olisi sangen sievästi sanottu kyseisestä
lajista). Tämän lukuvuoden aikana
innokkaita sähläreitä oli sangen runsaasti ja hyvät pelit saatiin joka kerta
aikaiseksi. Artiklan omat ”treenit”
pidettiin tuttuun tyyliin perjantaisin
Rantsun koululla. Kuitenkaan pelkkä
leppoisa pelailu ei täyttänyt monen
pelaajan menestymisen nälkää ja niinpä
Artiklan sählääjät ottivat osaa myös
LYY:n salibandyliigaan kahden joukkueen voimin.

Tänä vuonna Artiklaan menestyksekkäästi edustivat vanhemman kaartin
opiskelijoista koottu ”Artikla Seniors”ja hieman tuoreempaa verta Artiklassa
edustaneet”Artikla Juniors”-joukkueet.
Pitkä ja sangen kiivas kisakausi kesti
lähes viisi kuukautta, josta saaliina oli
Artiklalle mainetta ja kunniaa Junioreiden hopean muodossa. Artiklan
sisäisen kamppailun vei tällä kertaa
Juniorit, jotka osoittivat, että ehkä
vanhojen ja kankeiden on aika siirtyä
pikku hiljaa lähemmäksi työelämää ja
jättää sählyhomma hoitoon nuorille ja
ketterille tulevaisuuden toivoille!
Sählyvuoro jäi kesälomalle 21.4.
sangen haikeissa tunnelmissa. Kiitoksia
pelaajille tästä kaudesta, ensi syksynä
jatkamme samaan malliin!

Sähläri
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opiskelua verkossa
Opinto-oppaassa kerrotaan sivulla 17
kasvavan
osan
oikeustieteiden
tiedekunnan tutkinto-opetuksesta
tapahtuvan verkko-opetuksena. Uteliaisuuttani lähdin selvittämään, mitä
verkko-opetus
oikeustieteiden
tiedekunnassa käytännössä tarkoittaa.

verkko-opetus
oikeustieteellisessä
tiedekunnassa
Vaikka WebOodi ei löydä oikeustieteiden
tiedekunnasta
yhtään
verkkokurssi -tyyppistä opetustapahtumaa, järjestetään verkko-opetusta
myös oikeustieteiden tiedekunnasta.
Lähtökohdaksi on valittu oppiainekohtainen kehittely eli verkkokurssille
mielivän on tiedusteltava mahdollista
verkko-opetusta
kunkin
aineen
vastuuhenkilöiltä erikseen.
Verkko-opetus oikeustieteiden tiedekunnassa seuraa kahta päälinjaa.
Yhtäältä on syksyllä 2005 aloitettu
opintojen
suunnittelu
ja
ohjaus
verkossa. Tarkoituksena on tarjota
uusille opiskelijoille oppimista tukevaa
tietoa ja opastusta sekä mahdollisuus
kysyä opettajatutorilta verkossa tai
varata aika henkilökohtaiseen tapaamiseen.
Toinen
päälinja
ovat
oppiainekohtaiset kurssit.
Tällä hetkellä suuri osa oikeustieteiden
tiedekunnan verkkokursseista toteutetaan monimuoto-opetuksena eli koko

kurssia ei suoriteta verkossa, vaan sitä
edeltää
esimerkiksi
aiheeseen
perehdyttävä luentosarja. Yhtenäisen
listan puuttuessa, tiedonsaanti lukuvuonna
2005-2006
toteutetuista
kursseista oli hieman hankalaa, mutta
kysymällä
opetushenkilökunnalta
selvisi,
että
verkkokursseja
on
toteutettu ainakin finanssioikeudessa,
kriminologiassa, potilas- ja lääkintäoikeudessa ja valtiosääntö-oikeudessa.
Velvoiteoikeudessa on parhaillaan
(aloitus 24.04.) menossa Käytännön
Liikejuridiikkaa -opintojaksoon kuuluva Yrityspeli.
Tiedekunnasta kerrotaan myös, että
verkko-opetusta kehitetään jatkuvasti
edelleen.
Eteneminen
tapahtuu
kuitenkin kunkin oppiaineen omassa
tahdissa. Opintojen suunnittelua ja
ohjausta jatketaan. Oppiaineiden osalta
kerrotaan, että ainakin oikeustapausharjoituksia on tarkoitus toteuttaa
verkossa myös ensi vuonna. Myös
hyvää palautetta saanut, kriminologian
kurssi
toteutetaan
mahdollisesti
syksyllä uudestaan. Suurimmat muutokset
tapahtunevat
valtiosääntöoikeuden opetuksessa, jossa suunnitteella on peräti kolmenlaista opetusta. – Aineopintoihin liittyvä pro
seminaari, jatko-opiskelijoiden laajentuva tutkijatietokanta sekä, lähinnä
ulkomaisille opiskelijoille suunnattua,
englanninkielistä opetusta.
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vertaileva katsaus Turkuun
Www-sivujen
perusteella
verkkoopetusta on tarjolla kaikissa Suomen
oikeustieteellisissä
tiedekunnissa.
Mielenkiintoisimmalta tilanne näyttää
Turussa,
jossa
oikeustieteellinen
verkko-opetus on kerätty yhteen
oikeustieteellisen
virtuaalitiedekunta
Iuristimen alle. Turun tiedekunnasta
kerrotaan, että opetus keskittyy lähinnä
jatko- ja täydennyskoulutukseen, mutta
tulevaisuudessa
tarkoituksena
on
laajentaa kurssitarjontaa myös perustutkintopuolelle. Myös Turussa opetus
toteutetaan yhteydessä perinteisiin
opetusmuotoihin, eikä puhtaasti tietoverkoissa
tapahtuvaa
opetusta
toistaiseksi ole järjestetty.
Keskeisenä erona tiedekuntien välillä
näyttää
olevan,
että
Turussa
oikeustieteellinen verkko-opetus sijaitsee yhdessä paikassa, jolloin kokonaisuuden hahmottaminen on helpompaa. Tästä on varmasti apua myös
verkko-opetuksen ja kurssi-tarjonnan
kehittämisessä. Toisaalta Lapissa on
vasta vähän aikaa sitten siirrytty
WebCT -alustalta Optimaan, ja
kurssien kehittely uudessa oppimisympäristössä tarvitsee aikaa.

verkko-opetuksen hyödyt
Verkkokursseille osallistuneista sekä
opiskelijat että opetushenkilökunta on
kokenut kurssit pääosin onnistuneina.
Verkkokurssien kehittämistä puoltaa

myös se, että monet, varsinkin
loppuvaiheen, opiskelijat asuvat Rovaniemen ulkopuolella. Verkko-opetukseen opiskelijan on mahdollista
osallistua, vaikka ei fyysisesti sijaitsisikaan paikkakunnalla. Noin 15-hengen
ryhmässä opetus on vielä melko
yksilöllistä. Kurssikeskusteluissa opittavaa asiaa voidaan pohtia yhdessä
muiden kanssa ja lähestyä aihetta eri
tavalla kuin opettelemalla ulkoa
kirjallisuutta. Uusien opiskelijoiden
kannettavat tietokoneet myös osaltaan
tuovat mahdollisuuksia verkkokurssien
järjestämiseen.
Kirjallisuuden tenttimistä helpompaa ei
verkko-opiskelu kuitenkaan välttämättä
ole. Suoritusmerkinnät eivät nytkään
kerry automaattisesti, vaan niiden eteen
on tehtävä joskus enemmänkin töitä
kuin perinteisissä opetusmuodoissa.
Opiskelu
tietoverkkojen
avulla
edellyttääkin opiskelijalta omaehtoista
perehtymistä kurssin aineistoon sekä
aitoa kiinnostusta opittavaa asiaa
kohtaan.
Suvi Lamminpää
Lähteet:
Laitinen, Lohiniva-Kerkelä, Spets. Lapin
yliopiston
oikeustieteiden
tiedekunnan
opettajatuutorointipilotti. VerkosTu-julkaisu.
Oulun yliopisto. 05/06.
Lapin
yliopisto
/
Opetuksen
kehittämispalvelut.
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta /
Mirva Lohiniva-Kerkelä, Pirjo Laitinen, Ilkka
Saraviita.
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta
/ Mikael Koillinen.
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direktiiveistä
EU-asetuksiin
Kansallinen sääntely-ympäristö on
muuttumassa: suoraan sovellettavat
EU-asetukset korvaavat direktiivejä ja
yleissopimuksia.
Muutos
näkyy
erityisesti
yksityisoikeuden
alalla,
jonne Euroopan unionin lainsäädäntö
nyt tunkeutuu.
Siirtyminen
direktiiveistä
EUasetuksiin on yksi EU-oikeuden
näkyvimmistä trendeistä tällä hetkellä.
Hallintoneuvos Niilo Jääskinen kuvaa
muutosta hitaaksi, mutta vääjäämättömäksi
yhteisöllistymiskehitykseksi. Ilmiö levittäytyy perinteisiltä
yhteisöpolitiikan
aloilta,
kuten
maatalouspolitiikasta, siviili- ja rikosoikeuteen.
Hyvä esimerkki muutoksesta on
vanhempainvastuuta koskeva laki.
Kansallisessa laissa annetaan vain EUasetusta
täydentäviä
säännöksiä.
Varsinainen asiasisältö on vanhempainvastuuta koskevassa EU-asetuksessa.
Säädösten laajuuskin on kuvaava:
laissa on kahdeksan pykälää, kun taas
EU-asetuksessa on 72 artiklaa.
komissio suosii asetuksia
EU-asetuksiin siirtymisen taustalla on
Jääskisen mukaan perustuslaillinen
näkemysero komission ja jäsenvaltioiden
välillä.
Subsidiariteettiperiaatteen mukaan päätökset pitäisi
tehdä lähellä kansalaisia.

Jäsenvaltioissa tämän on katsottu
edellyttävän
sitä,
että
direktiivi
asetettaisiin sääntelyvälineenä asetuksen edelle.
Komission
mukaan
suoraan
sovellettavat
EU-asetukset
ovat
kuitenkin
tehokkain
ja
selkein
sääntelyinstrumentti. Komission tarkoituksena on ollut yksinkertaistaa
nykyistä
EU:n lainsäädäntöä ja
kansallista täytäntöönpanolainsäädäntöä
Yhteisön lainsäädäntö tunkeutuu nyt
oikeusjärjestelmän perusalueille,
siviili- ja
rikosoikeuteen. Tämä
merkitsee Jääskisen mukaan myös
unionin kolmospilarin purkautumista
yksityisoikeuden puolella. Hallitusten
välisestä yhteistyöstä siirrytään kohti
yhteisöllistä päätöksentekoa.
tieto EU-asioista vanhentunutta
Suomalaisten
tiedot
EU-asioista
alkavat olla vanhentuneita. Kun Suomi
liittyi unioniin, EU-asioista tiedettiin
laajasti ja niistä oltiin kiinnostuneita.
Nyt tieto alkaa olla vanhentunutta eikä
sitä välttämättä päivitetä riittävästi.
Monille EU-oikeus tulee yllätyksenä.
Ajatellaan, että EU-oikeus on erillinen
oikeudenala, jota ei tarvitse tuntea, jos
työskentelee muiden asioiden parissa.
Kaikkien ei tarvitsekaan tietää kaikkea.
Silti jokaisen kansallista normia
soveltavan on syytä tietää, onko normin
taustalla EU-säädös.
Jenni Turunen
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työkalu-tietoisku

Suomen laki nielaisi EU-lain
Suomen Laki -teossarja uudistuu. Uusissa Suomen Laki I, II ja
III -teoksissa EU-lainsäädäntö on yhdistetty samoihin kansiin
kansallisten säädösten kanssa. Suomen Laki -systematiikka
säilyy koko sarjassa ennallaan.
Uudistuksen taustalla ovat lakikirjojen käyttäjien muuttuneet
tarpeet.
EU-lainsäädännön ja kansallisten säädösten
välttämätön rinnakkaiskäyttö on tehty vaivattomaksi. Kun
saman aihepiirin kansalliset ja EU-säädökset ovat samassa
kirjassa, ne ovat helposti löydettävissä ja käytettävissä.
Lakikirjan käyttäjä löytää jatkossakin lain tutusta, vanhasta
paikasta. Suomen Lain osastot säilyvät samassa järjestyksessä
ja osastojen sisällä säädösten järjestys pysyy pienin
poikkeuksin ennallaan. EU-säädösten tunnukset viilataan
vastaamaan tuttua Suomen Lain systematiikkaa.
Aineisto jaetaan kolmeen lakikirjaan seuraavasti:
Suomen Laki I: Pe, PeEU, Si, SiEU, Yr, YrEU, Ra, RaEU
Suomen Laki II: Vi, ViEU, Ri, RiEU, Pr, PrEU, Va, VaEU, Yh,
YhEU, Ha, Kv, KvEU, Tu, TuEU, Op
Suomen Laki III: Ym, YmEU, Ma, So, SoEU, El, ElEU, Ty, TyEU.
Lisätietoa osoitteesta
www.suomenlaki.com/uudistus.
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willem. c. vis moot –
oikeustiedettä käytännössä
Willem C. Vis Moot on maailman
suurin kauppaoikeudellinen oikeustapauskilpailu, joka järjestetään vuosittain Wienissä juuri ennen pääsiäistä.
Tänä vuonna joukkueita oli yli 160,
mukana myös maailman
huippuyliopistoja.
Lapin yliopiston joukkue valittiin
viime syyskuussa. Tämän kertainen
tapaus, joka käsittelee kansainvälistä
kauppaa ja välimiesmenettelyä, julkaistiin lokakuun alussa. Siitä alkoi työ,
joka päättyi vasta pääsiäisenä.
Moot toimii siten, että jokainen
joukkue käsittelee tapausta ensin
kantajan kannalta ja kirjoittaa 50sivuisen muistion, joka lähetetään
Wieniin joulukuun alussa.

Deadline on aina puolilta öin ja
viimeisinä päivinä joukkue olikin
yliopistolla käytännössä yötä päivää
työllistäen
myös
Kotipizzan
pizzakuskia. Kantajan muistion valmistuttua vaihdetaan puolta ja kirjoitetaan
toinen 50-sivuinen muistio vastaajan
näkökulmasta
tapaukseen.
Sen
valmistuttua tammikuun lopussa alkaa
suullinen osuus.
Tapaus opetellaan sekä kantajan että
vastaajan
kannalta
ja
esitetään
Wienissä
välimiesmenettelyssä.
Harjoittelu on intensiivistä, mutta antaa
paljon tulevaa työelämää silmälläpitäen. Tänä vuonna harjoituksia on
ollut Helsingin ja Turun joukkueiden
kanssa, pääsponsorimme Borenius &
Kemppisen toimistossa
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sekä
videoneuvotteluna
Kööpenhaminan kanssa. Aiempina vuosina
joukkueita on käynyt myös Pietarissa
harjoittelemassa.
Mootiin osallistuminen vaatii aikaa,
motivaatiota ja sitoutumista. Siitä
saatavia hyötyjen vuoksi se kuitenkin
kannattaa, etenkin jos olet kiinnostunut
kauppaja
sopimusoikeudesta,
kansainvälisyydestä,
välimiesmenettelystä tai asianajajan
urasta. Moot vaatii hyvää englannin
kielen taitoa (joka tosin paranee talven
aikana entisestään) ja jonkinlaista halua
esiintyä. Opintojen on hyvä olla melko
pitkällä, jotta Mootiin on helpompi
sitoutua ja siitä saatava hyöty on
suurempi.

Eniten tänä talvena on opittu
tiedonhausta, tapauksen
argumentoinnista
kirjallisesti
ja
suullisesti, esiintymisestä yleisesti sekä
ryhmätyöstä. Mutta kuten sanontakin
kuuluu, rankka työ vaatii rankat huvit.
Sponsori-illat Pohjanhovissa, matkat
Helsinkiin ja kaiken huippuna matka
Wieniin ovat olleet myös erittäin
hauskoja ja loistavia tilaisuuksia tavata
muita opiskelijoita ja jo työelämässä
olevia.
Willem. C. Vis Moot on arvostettu
kokemus, jonka vaativuus ja työmäärä
ymmärretään
etenkin
asianajotoimistoissa. Se on loistava keino luoda
suhteita
työnantajiin
ja
toisiin
opiskelijoihin sekä oppia juridiikkaa
käytännössä. Ainakin allekirjoittaneelle
Moot
on ollut hyödyllisin ja
opettavaisin kokemus kaikkien neljän
opiskeluvuoden aikana.
Tiedekunta tukee joukkueen työtä
antamalla käyttöön työtilat ja joukkuetta avustavia ohjaajia. Toki tuki
sekä tiedekunnan että sponsoreiden
taholta on myös rahallista ja luonnollisesti
mm.
kaikki
matkakustannukset katetaan Moot-joukkueen
budjetista.
Jos olet kiinnostunut osallistumaan ensi
vuonna tartu jotain vanhaa Mootilaista
hihasta yliopiston käytävillä tai ota
yhteyttä Iris Tukiaiseen
(iris.tukiainen@ulapland.fi).
Maria Rantamaa
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”- aivan, tosi outoa. Mutta
onneksi olut sentään on suht
edullista!”

tuokiokuvia Uppsalasta
… kädet matkatavaroiden raahaamisesta
kahvikuppineuroosia
muistuttavassa
tilassa kopeloin huoneen ovea auki.
Mikä avain, miksi näitä on näin monta?
Sydän hypähtää, kun uksi lennähtää
auki.
Tuijotan silmästä silmään
puolalaista. Kahta puolalaista. Mitäh...?
Edellinen asukas on vasta loppusiivouksensa alussa, minä muuttamassa
sisään. Odotan kaksi tuntia, ja saan
hyvitykseksi ison lasin valehtelematta
pahinta kahvia, mitä kuunaan olen
juonut. Hymyilen, hymyilen. Oh, tämä
on hyvää! Sitten siivoamaan. Muuten
huone on mukiinmenevä, oma suihku
ja wc tuntuvat luksukselta.
Sisään purjehtii pitkä mies pitkässä
palttoossa kannoillaan lyhyt mies
lyhyessä
palttoossa.
Huopahattu
pöydälle,
kellonvitjat
näkyviin,
moitteettoman suora solmio vieläkin
suorempaan. Lyhyt puhuu vain lyhyesti
ja pitkä pitempään.

Ruotsalainen aksentti kuultaa vain
vienosti läpi huolellisesti artikuloidun
englannin
takaa.
Luentoja
ja
seminaareja kahdesti tai kolmesti
viikossa. Sataprosenttinen läsnäolopakko. Poissaolot korvattava. Tunneille
valmistauduttava oman pienryhmän
kanssa.
Pienryhmätapaamisiin valmistaudutaan
omin päin. Jokaisen osallistuttava asian
esittämiseen. Tentti periodin lopussa,
kestää
viisi
tuntia.
Kaiken
kurssimateriaalin saa ottaa mukaan.
Onko kysyttävää? Ei. Siis mennään
asiaan.
Tämä
kurssi
käsittelee
kansainvälistä välimiesmenettelyä, ja
aloitetaan lex arbitrin käsitteestä…
–Mihin osakuntaan liityit?
–Västgötaan, entä itse?
– Norrlandsiin. Ei kai sillä niin suurta
väliä ole, mihin liittyy.
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- No ei ole kuulemma. Kaikissa
osakunnissa saa käydä. Oletko jo
ehtinyt kokeilla jotain?
- Joo, kävin lounaalla Värmlandsissa
muutaman uuden tutun kanssa, ja eilen
tuli istuttua fiikkaamassa Gotlandsissa
useampi tunti… Ei niitä laskiaispullia
ja
porkkanakakkuja
vaan
voi
vastustaa…
- Hehee
-… mutta entäpä itse? Oletko käynyt
missään?

- Tuntuu olevan kallis maa tämä
Ruotsi.
- Mutta mutta, oliko suunnitelmia tälle
illalle? Aiotko osallistua vaihtareitten
pubikierrokselle?
- Jep, ja sitten Stocholmsiin! Täytyy
mennä aikaisin, että välttää sen törkeän
jonon…
- Näinpä, samat suunnitelmat täälläkin.
Iltasella nähdään!

- Jep, tiistaina notkuin tappiin asti
Snerikesissä. Mutta on se vähän outo
fiilis mennä baariin ennen yhdeksää,
mutta pakkohan se on, kun ne
sulkeutuvat jo yhdeltä!
-Aivan, tosi outoa. Mutta onneksi olut
sentään on suht edullista!
-Niinpä, muuten viihteily voisikin
jäädä vähän vähemmälle. Jestas,
meinasin pyörtyä kun näin ne hinnat
Systembolagetissa! Törkeää kiskontaa
väkevistä!

Kääriydyn
tiukemmin
villatakkini
sisään ja lisään sukkia. Että tämä
huoneeni osaa olla kylmä! Mikseivät
ne lämmitä täällä Ruotsissa tarpeeksi?
Kyllä tähän vuokraan nähden pitäisi
olo olla kuin saunassa. Nyt täytyy
saada teetä, siis keittiöön. H&M –
aamutohvelini pitävät maiskuttavaa
ääntä vasten käytävän lattiaa, se on
tahmea liasta. Espanjalaisen vaihtarin
huoneesta kaikuu espanjankielinen rap,

digesta

22

2 / 06

ja oleskelutilan sohvalla irlantilainen
vääntää toisen irlantilaisen kanssa
leveällä murteella asiaa edellisen illan
baarikokemuksista.
Keittiö tulvii synkkää rasvankäryä
biologianopiskelijan
ranskalaisten
lämmityksen
jäljiltä.
Psykologian
pänttääjä tunkee hajamielisen näköisenä säilykeananasta suoraan purkista
suuhunsa. Kukaan ei ole tänäänkään
tiskannut. Biojäteastiasta tunkee esiin
mainoslehtinen, muovipussi ja alumiinivuoka. Tekee mieli polkea jalkaa:
Joku on syönyt koko paketillisen
pikkuleipiä kaapistani!
Ensin siis tasoristeys, sitten teollisuushalli, ja sitten oikeaan. Jaha, jo löytyi.
Mielenkiintoinen sijoituspaikka tenttisalille täällä teollisuusalueen syleilyssä.
Pöytä on suuri ja kovaääniset toistavat
hyvin sen, mitä valvojat puhuvat
korokkeellaan. Kolme tapausta, viisi
tuntia. Kiire tulee, tämä on vaikea! Oi
miksi miksi miksi en aloittanut
lukemista aikaisemmin? Miksi en
seurannut lukuaikataulua, joka meille
jaettiin? Hyvästi kymmenen opintopistettä ja puolen lukukauden opiskelut,
nyt taisi ottaa ohraleipä---. Eihän sitä
kirjallisuutta edes ollut kovin paljon.
Kättä särkee kaiken kirjoittamisen
jälkeen. Illalla ulos tuulettumaan, vai
mitä kaverit? Kyllä, kyllä!
Outi Keso
Kirjoittaja opiskelee vuoden 2006 vaihtoopiskelijana Uppsalan yliopistossa Ruotsissa

lexin kv-viikko
Lexin kv-viikko alkoi laivaristeilyllä
poikkeuksellisesti jo maanantaina.
Tuliaisina viikkoa varten oli mm. 50%
Minttua ja muuta herkkua..naam.
Mökkikeikka järjestettiin seurakunnan
mökillä teemana Las Vegas.
Seuraavana päivänä järjestettiin Int
sek-möte, jossa keskusteltiin tärkeistä
asioista ja valittiin uusi presidentti.
Ehdolla oli vain kaksi ehdokasta; Lexin
Erik Scheinin ja Codexin Sonja Riska,
joista viimeinen valittiin äänin 4-6.
Onneksi olkoon. Mötessä oli paikalla
runsas edustus. Ainoat puuttuvat olivat
Tromssa ja Lund. Lundin kohtalo on
muutenkin
epäselvä
Nordiska
sekreteratietissä,
sillä
paikalliseen
intsekiin ei saatu millään yhteyttä ja
Lundin viikon järjestäminen on vielä
epäselvä.
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“.

Kokouksessa keskusteltiin myös ns.
varastamissopimuksesta, jonka mukaan
on sallittua viedä kv-viikoilla toisen
ainejärjestön
omaisuutta
ilman
rikosoikeudellista seuraamusta.
Viimeinenkin ruotsalainen ainejärjestö
erosi sopimuksesta, mikä tarkoittaa
käytännössä sitä, ettei Ruotsissa
vieraillessa ei saa varastaa mitään eikä
ruotsalaiset saa varastaa mitään muilta
ainejärjestöiltä. Päätettiin myös Culpa
Cupista, eli jalkapallo tapahtumasta,
minkä Codex ja Pykälä lupasivat
järjestää joskus kesäkuussa.
Las
Vegas
teemaan
kuuluvana
vierailtiin myös Ray:ssa pelaamassa
pajatsoa.
Keskiviikkona
vietettiin
Lexin tiloissa sitsit. Teemana oli Naked
Wednesday.

Osallistujat joutuivat improvisoimaan
teeman mukaiset vaatteet paikan päällä,
sillä teemasta ei
ollut kerrottu
etukäteen; sukka munaan ja menoksi!
Perjantaina vietettiin vuosijuhlia Vpktalon tiloissa. Puitteet olivat upeat!
Artiklaa olikin saapunut edustamaan
Puukan Kari, Pelkosen Anu ja
hallituksesta
puheenjohtaja
ja
tiedotusvastaava.
Myös
Digestan
huhuttiin olevan paikalla. Itse sammuin
ennen pääruokaa.Lexin sillis oli
entiseen tapaansa varsin runsas. Vaikka
oli krapula, eikä ollut edes nälkä, silti
lähti nälkä. Sillis sai mielenkiintoisen
yllätyksen, kun tunnin sisällä paikalle
jouduttiin tilaamaan jo ambulanssi
huonokuntoisen
henkilön
vuoksi.
Kyseessä oli saman aamun kuski.
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Lexin viikko oli loistavasti järjestetty ja
suosittelenkin
lämpimästi,
mikäli
suomalainen viikko kiinnostaa.

pykälän kv-viikko

Pykälän viikko oli viikolla 14. Tiistaina
oli avajaiset ja paikalla oli soittamassa
Kirka.
Viikon
teemana
oli
bisnesetiikka, johon tutustuttivat mm.
Hannes
Snellman
ja
Borenius
Kemppinen. Mökkikeikan teema oli
Lainsuojattomat
ja
Lainvartijat.
Mökkikeikan jälkeen suuntasimme
Altian viinatehtaille Rajamäelle, johon
osa sammui.

Pienten nokosten jälkeen suoritettiin
Hukkaputki, eli koettiin itäisten
kaupunginosien
charmi
kokonaisvaltaisella tavalla - humalassa
metrossa. Perjantaina oli ei niin
perinteiset sitsit, jonka kruunasi
ruokasota.
Vuosijuhlat
alkoivat
perinteisin menoin ratikka-ajelulla ja
booli-tarjoilulla.
Vuosijuhlapaikkana
toimi Pörssi ja puitteet olivat upeat.
Kunniamitalien jaon aikana, päättivät
eräs turkulainen sekä tanskalainen
insinööri
varastaa
langattoman
mikrofonin ja kunnioittaa Pykälää
laululla “hela pykälä är homoseksuel”.
Sillis oli myös loistava ja joku päätyi
tiputukseen. Nordisteja viikolla oli
kaikista pohjoismaista ja Artiklastakin
paikalla oli peräti kolme! Kuvia
kannattaa käydä katsomassa Laustin
serveriltä.
Intsek

”Shit happens when
you party naked”
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Poronkusema 2006 on tältä vuodelta
ohi... Vai onko, sillä tosi (pää)porot
jatkavat kusemaa aina vähintään
tiistaihin asti ja saattavat herätä
Kuopiosta. Poronkusemasta voi tulla
elämäntapa (tai/eli/ja pitkä putki).
Poronkusema järjestettiin 3-5.3.2006.
Tapahtuman
järjestäminen
lähti
käyntiin
perinteisillä
sähköja
etanapostilistojen
kokoamisella
ja
toimikunnan haalimisella.
Järjestäminen oli varsin kehittävä
kokemus, että suosittelen, että ensi
vuonna ihan jokainen fuxi järjestää
poronkuseman. Opintoja edistäväksi
tekijäksi taas sitä ei voi sanoa. Joka
päivälle
kyllä
riittää
jotain
puuhasteltavaa, sydämen tykytystä ja 2
unetonta yötä.
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Tapahtumaa
hieman
haittasi
pääsponsorin puuttuminen. Sitä ei sen
enempää jääty ihmettelemään, vaan
uusia ryhdyttiin hakemaan saman tien
(tosin ilman tulosta). N. 1500€
alkupääoman puuttuminen haittasi
pikkasen
suunnittelua,
mutta
kilpailuttamalla jokainen mahdollinen
hankinta, saatiin talous pysymään
jotenkin hallinnassa. Jännitystä riitti
ihan viimeisille viikoille asti, sillä
koulu oli, mutta ei tiedetty mikä. Suuri
kiitos tästä Tarmolle, joka soitollaan
taivutteli kaupunkia. Tarmo... You can
be a very persuasive man!
Poronkusema oli varsin tuottoisa.
Tänä vuonna ilmoittautui n. 63
joukkuetta ympäri Suomea. Perjantaina
oli arktisia pelejä Konttisenpuistossa.
Osanotto ei tosin ollut runsas.
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Pelit saatiin kuitenkin käyntiin ja
hauskaa oli. Ohjelmassa oli varsin
suosittu Curling, jossa joku joukkueen
jäsenistä heitettiin perse edellä jäälle ja
lattiankiillotuskoneella hinkattiin tietä
etenevälle
ihmiskiekolle.
Kiitos
Laurille loistavasta vehkeestä. Ja se
muuten
ihan
oikeasti
toimii!!!
Curlingin voitti Mitä samaa on naisella
ja Karhulla -joukkue Pykälästä.
Luvassa oli myös tandemhiihtoa jonka
voitto meni puoliksi Oulun mimmeille
ja Tampereen Jackpotille Boomi
ry:hyn. Illan vietto jatkui Tivolissa,
jossa soitti Gluteus Maximus.
Launtaista kisapäivää siunasi aurinko ja
hyvä keli. Rasteja oli 8. 6 sisärastia ja 2
ulkorastia.
Keskustaan
saapuikin
pilkkihaalarituristien
pällisteltäväksi
hieman toisenlaista haalariporukkaa.
Palkinnot jaettiin keskiyön aikoihin
Tivolissa.

Erikoismaininnan sai Raunotar ja
Hirviöt-joukkue. Parhaasta kännistä
palkittiin Boomi ry:n Tampereen
Jackpot ja paras teema meni LYY:n
joukkueelle teemalla Titanic.
Poronkuseman voitti Pannaan me
Jormat. Onnea voittajille!
Erikoismaininnan teeman mukaisesta
pukeutumisesta
ansaitsee
näin
jälkikäteen
Gruusialainen
elokuvaryhmä. Kuseman pohjat veti
Kuukautisplasma
Raumalta,
-120
pistettä. HYVÄ POJAT!
Pääporo haluaa kiittää erityisesti
Tuomisen Jussia, Heikkisen Miikkaa,
Kisatyynyä, Artiklan hallitusta, Uskin
Lauria, Ylösen Lauraa, Arttu Lappia
(hyvät jatkot), Matti Nykästä, Mäkisen
Anttia ja tietenkin Poronkusematoimikuntaa.
Kiitos ja anteeksi. I´m so so sorry!
-Pääporo
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futuurisitsit 2006
Kauan
odotetut
ainejärjestösitsit
järjestettiin Legendassa 22.2 Artiklan
ja Futuurin yhteistyöllä. Kummatkin
ainejärjestöt
olivat
edustettuina
runsaslukuisina ja valmiina puolustamaan oman porukkansa kunniaa.
Tilaisuus
oli
Artiklan
uuden
laulunjohtajan Jussi Puution
ensimmäinen ja täytyy todeta, että
hyvin se Jussi vetää! Pitkästä aikaa
Artisteja kuritti myös naislaulunjohtaja,
Futuurin Johanna Karstila.
Pienestä Artisteille ominaisesta niskuroinnista huolimatta sitsit sujuivat
rattoisasti. Yritimme laulaa Futuristit
suohon, onnistuimmeko siinä… riippuu
keneltä kysytään, mutta yritys oli
ainakin 10 plus! Fuksien haalareiden
saapumisen kunniaksi sitsasimme omat
ja uutuuttaan kiiltävät Bolognat päällä.

Ainejärjestösitsit
osoittautuivat
loistavaksi
tapahtumaksi
kokea
sitsikulttuuria, jota yritämme
muutenkin kehittää täällä pohjoisessa.
Saimme tutustua Futuristien sitsitapoihin, ja pääsimme vasta-vuoroisesti
näyttämään myös heille kuinka tosiartisti sitsaa! Fuksit oppivat myös
kiitettävästi uusia sitsilauluja, vaikka
alku aina vähän saattaa takkuillakin.
Onneksi
vanhat
konkarit
olivat
kuitenkin mukana rennolla mielellä ja
pelastivat meidät noviisit noloilta
tilanteilta!
Sitsien
päätteeksi
pääsimme
hurraamaan
omille
kiekkoleijonillemme ja Uusiksen curlingjoukkueelle, olimme jo valmiiksi
mitalihurmoksen
viettelemiä
ja
voittojen jälkeen olikin aika karauttaa
karaokea omille jäkiksillemme.
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Futuuri lauloi ja Artikla lauloi, yhdessä
ja erikseen, pöydillä, maassa ja
tietenkin ilman housuja! Tästä eivät
pidot
parane!
Toivottavasti
yhteissitsiperninne
tulee
tästä
eteenpäinkin jatkumaan ja kehittymään
entistäkin hulvattomammaksi
tapahtumaksi! Kiitos kaikille
osallistujille!
Silja Takalo- Eskola
Hanna Riski
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mr. Artikla 2006
Tänäkin vuonna Artikla sai poimittua
huippu- uroksistaan parhaimmiston ja
kaupungin kuumimmat Mister- kisat
kyettiin
toteuttamaan
entistäkin
laadukkaammalla mieskaartilla. Huhu
ainejärjestömme
ylpeydenaiheesta
olikin
kiirinyt
suurelle
joukolle
mieskauneuden ihailijoita, joten ilta oli
yleisömenestys. Kiitos siitä teille
rakkaat Artistit, vähäpukeisuus näyttää
edelleen olevan ainejärjestömme valtti
ja etuoikeus, josta pääsemme Mr.
kisojen tiimoilta
ainakin kerran
vuodessa nauttimaan.
Mister- ehdokkaina tänä vuonna
loistivat Markus Latvala, Juha Roine,
Teemu Tyrkkö, Janne Junttila, Lauri
Uski, Antti Mäkinen ja Jussi Puutio,
kaikki tietenkin fukseja!

Jotta kisailijamme saavuttivat sen
huippukunnon, joka lavalla nähtiin,
tarvittiin sekä henkistä että fyysistä
huippuvalmennusta
ja
tietenkin
erityisnesteytystä.
Kulttuurivastaavat
jakoivat tehtävän niin, että Hanna otti
kantaakseen illan rankimman tehtävän,
ehdokkaiden
nesteytystasapainosta
huolehtimisen. Siinä sivussa
Toipparilla oli myös niin fyysisen kuin
henkisenkin puhdistautumisen aika,
joten poikien saunomisen lisäksi kisan
juontaja Sanna Laukkanen teki pojille
viiltäviä henkilökohtaisia kysymyksiä
Artistin elämästä ja prosessista, jonka
Mister- ehdokkaat olivat joutuneet
kisan osallistumisen eteen kestämään.
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Silja huolehti kulttuuritoimikunnan
avustuksella yleisön hyvinvoinnista
kisapaikalla,
kun
kaikki
kärsimättöminä odottelivat illan tähtien
paikalle tuloa.
Tunnelma
oli todellakin täynnä
odotusta ja kiihkeää veikkausta
tulevasta Artistinaisten päiväunien
kohteesta. Kuin superjulkkikset konsanaan Mr. kandidaatit saapuivat
tilataksilla, ihailevan fanilauman ympäröimänä ja odottamattomasta hilpeydestä päätellen myös täydessä kisakunnossa paikalle. Kun herrat olivat
saaneet tutustua VIP- tiloihin sekä
kokea hetkensä Brad Pittinä, oli aika
aloittaa mittelö.
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Tuomaristossa poikien yleiskuntoa,
erityislahjakkuutta sekä pelisilmää
tarkkailivat
Terttu
Utriainen
tiedekunnan edustajana, Matti
Kattainen viime vuoden perintöprinssinä, Silja Takalo- Eskola Artiklan
edustajana, Antti Koivisto lehdistön
edustajana sekä iki- ihana Lenita.
Illan aloitti pukukierros, jonka aikana
ehdokkaat koittivat parhaan kykynsä
mukaan hurmata juontajamme, sekä
samalla kiljuvan yleisön. Täytyy
todeta, että meillä Artistinaisilla ei ole
hätää. Pojat ovat sisäistäneet, miten tie
naisen sydämeen löydetään, ovatko
opit käytännössä testattuja vaiko vain
teorian pohjalta mietittyjä jääköön
arvailuksi, mutta juontaja oli ainakin
vakuuttunut.
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Finaaliin tiensä raivasivat läpi Lauri,
Markus ja Janne. Tuomarit eivät
suostuneet
paljastamaan,
oliko
finalistien valttikorttina mukana olleet
eläinkuosit vaiko vain henkiset avut.
Finalistien tehtävänä oli poimia yleisön
joukosta omat avustajansa illan
haastavimpaan koitokseen. Nyt päästiin
näkemään
luovuus
ja
piilevä
taiteilijanherkkyys. Body Paint virtasi
poikien öljyttyjen lihasten lomassa ja
yleisö repesi liitoksistaan. Ilta oli
saavuttanut huipputunnelman ja oli
aika valita vuoden 2006 Mr. Artikla.

Talent- osiossa saimme nähdä ja
kuulla. Jussin baletinopetusta ja Jannen
taikatemppuja, mutta pankin räjäytti
Markuksen supersärmikäs tulkinta Niin
minä
neitonen
sinulle
laulanballadista. Meidän pojat ovat kisan
perusteella todellisia
monilahjakkuuksia!
Oma Lenitammekin odotteli malttamattomana, poikien pullistelevien hauisten
mittaamista, joten annoimme hänen
suorittaa mittaamisen, joka osoitti
uskomattomia tuloksia…

Yleisön helmi oli supersöpö Teemu
Tyrkkö, joka aurinkolasiensa takaa
valloitti
Artistinaisten
sydämet.
Toiseksi perintöprinssiksi kruunattiin
Markus Latvala ja ensimmäiseksi
perintöprinssiksi
Janne
Junttila.
Voittajaksi pehmeällä ja karismaattisella otteella valittiin tumma ja
tulinen
Lauri Uski.
Tästä
se
ainejärjestön
halutuimman
kundin
elämä alkaa. Artikla haluaa kiittää
kisapaikkana toiminutta Nite Trainia,
tuomareita, kaikkia sponsoreita sekä
erityisesti upeita kilpailijoitamme ja
juontajaamme
ikimuistoisen
illan
toteuttamisesta.

Silja Takalo- Eskola
Hanna Riski
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Lauri Uski - Mr. Artikla 2006
Ikä: 25 vuotta
Mistä kotoisin: Helsingistä
Harrastukset: Yhä humalassa tanssiminen ja
baari-curling.
Kuvaile itseäsi: Pirteä vilkkusilmä
Lauri, onko paineita näyttää noin hyvältä?
Alkuun ei, mister voiton jälkeen minut on
asetettu jalustalle ja se on ajoittain aiheuttanut
paineita muiden suunnalta. Tietenkään
tittelinkantajan ei ole soveliasta kuljeskella
ihan minkä näköisenä tahansa
Ahistaako fanit?
Ei. Fanini ovat olleet tukenani jo pitkään.
Heidän kanssaan voi jutella melkein kuin
toiselle ihmiselle.
Onko sulla turvamiehiä?
Tarpeen mukaan. normaalitilanteessa 2-3.
Viikonloppuisin sitten enemmän.
Mitä mistervuoden jälkeen?
Juontohommat kiinnostaa. Eräät levy-yhtiöt
ovat osoittaneet kiinnostusta. Tämän jälkeen
tavoitteena on enää Alibin kansikuva. Nämä
ovat kyllä vain tulevaisuuden hommia, tällä
hetkellä olen täyspäiväisesti vain Mr. Artikla.
Onko elämä muuttunut voiton jälkeen?
Elämäni on selvästi parempaa laadullisesti ja
määrällisesti.
Onko tullu paljon työtarjouksia?
Työtarjouksia tulee lähes päivittäin.
Yhteistyökumppanien valinnassa on kuitenkin
tärkeää pitää mielessä mitkä yritykset ja
tapahtumat ovat samassa linjassa Mr. Artikla
tittelin kanssa.
Ootko saanut maistaa julkimon elämää?
Etelä-Suomen kiertueella olin kyllä
aikamoisessa pyörityksessä.
RUK:n käyneet muistanevat Uskin tasan…
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Onko ollut kateellisia ihmisiä?
Ei ollenkaan. Kaikki ovat olleet todella
kannustavia. Pitää vielä kiittää kilpakumppaneita koko misterkiertueen ajan
porukalla oli hyvä henki. Kaveria autettiin ja
tuettiin siinä koko ajan.
Onko kuulunut ilkeitä juoruja?
Ovatko juorut ilkeitä, jos ne ovat totta?
Kaikki puheet silikoni-implanteista ovat kyllä
aivan tuulesta temmattuja.
Ootko jo lanseerannu uutta muotia
yliopistolle?
En vielä. Syksyksi on kyllä suunnitteilla
sellaisia spektaakkeleita, että silloin
kovinkaan moni voi olla huomaamatta syksyn
trendien vaikutusta.

Kestääkö parisuhde missivuoden?
Elämä julkisessa keskiössä on palkitsevaa.
Aika-ajoin siinä on varjopuolensa. Olen kyllä
vakuuttunut, että kestää. Kesällä olemme
suunnitelleet yhteistä matkaa erään
laatujulkaisun tukemana. Tietysti he saavat
tehdä siitä oman juttunsa.
Nyt sulla on mahdollisuus parantaa
maailmaa, mitä teet?
Mielestäni nyky-yhteiskuntamme esineellistää
miestä aivan liikaa. On aika loukkaavaa, että
naiset pitävät miestä vain seksiobjektina.
Kyllä miehet pärjäävät maailmassa siinä
missä naisetkin. En näe mitään syytä, ettei
mies voisi jokin päivä nousta vaikka
presidentiksi.
Terveiset faneille?

Kuka on sun esikuva?
Animoitu herrasmiespossu nimeltä Wagner
on antanut minulle usein konkreettisia
neuvoja moniin elämäntilanteisiin.
Ootko harkinnu tipputtavasi nuo viisi
liikakiloa vyötäröltä?
Olen harkinnut aloittavani anoreksiadietin.
Siinä on kaikki bulimian edut ilman
oksentelua.
Ootko kirjottanu paljon nimmareita?
Kyllä nimmareiden jakaminen kuuluu tähän
tehtävään, eikä se ole ollut koskaan mikään
suurempi ongelma ole ollut.

”… älkää olko liian päteviä.
hyvin treenatuilla pakaroilla
voi päästä paljon
pidemmälle!”
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elsa rovaniemen kuulumisia

ekskursio I/2006, vangin elämää ja tiukkaa
liikejuridiikkaa
Kerran lukukaudessa tapahtuva, jo
perinteeksi
muodostunut
ELSA
Rovaniemen järjestämä ekskursiomatka
Ouluun sai tänä keväänä kohteekseen
kaksi
varsin
erilaista
paikkaa.
Ekskursiomatkalle uskaltautuneet saivat tänä vuonna tutustua ensiksi Oulun
vankilan vanhoihin, mutta uskollisiin
muureihin, sekä myös nähdä lyhyen
kurkistuksen niiden sisään. Toisena,
totaalisena kontrastina ensimmäiselle
kohteelle toimi telekommunikaatioyritys Nokian uudenkarheat tilat Oulun
Peltolassa.
Joitain yhtäläisyyksiäkin kohteista
kuitenkin löytyi. Molemmat kohteista
liittyvät luonnollisesti juristin työhön.
Kummassakaan kohteista juristin työ ei
kuitenkaan
ollut
itse
tarkoitus.
Ensimmäisessä kohteessa pääosan
toimista hoitaa vankeinhuoltolaitos,
toisessa kohteessa yhtiön pääasiallisena
tarkoituksena on telekommunikaatiopalveluiden ja –laitteiden kehittäminen
ja valmistaminen, eli yhtiön työntekijöiden
työryhmä
koostuu
insinööreistä.

Mielenkiintoisena kuriositeettina täytyy
mainita myös molempien laitosten
tarkka vartiointi. Liikkuminen sekä
Nokialla että Oulun vankilassa tapahtui
nimittäin
tiukan
valvonnan
alla
sähköisten tunnisteiden apua käyttäen.

oulun vankila – vankeinhoitoa ja
vangin arkea

Ensimmäinen
kohteemme,
Oulun
vankila nousee ylväänä lähestulkoon
keskelle Oulun keskustaa, melkein
Oulujoen
rannalle.
Vankila
on
rakennettu vuonna 1891, ja sitä on
peruskorjattu viimeksi vuonna 1989.
Saavuimme vankilan porteille noin
kymmenen aikaan hektisen kolmen
tunnin
bussimatkan
jälkeen.
Vastassamme meitä oli apulaisvankilanjohtaja Juha Hämäläinen, joka
otti meidät vastaan silminnähden iloisin
mielin.
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Oulun
lääninvankilan
vartiointijärjestelyt
kasvihuoneilmiön jälkeen.

Heti ensimmäiseksi Juha ohjasi meidät
vankilan takaovista jumppasaliin, jossa
hän
piti
varsinaisen
luennon
vankeinhoidosta
Suomessa,
sekä
vangin yleisestä elämästä rangaistuslaitoksen porttien sisä-puolella. Sangen
mielenkiintoinen
luento
herättikin
oikkareiden joukossa paljon hyviä
kysymyksiä, joihin Juha vastaili
rautaisella vankeinhoitoalan ammattimiehen ammattitaidolla.
Vierailun päätteeksi pääsimme vielä
pikaisesti
tutustumaan
vankilan
osastoihin. Varsinainen osastoille tutustuminen jäi tänä vuonna hiukan
lyhyeksi, koska meitä oli yli 40 ja sen
kokoisen
porukan
mahduttaminen
samalle osastolle 1800-luvulla rakennetun vankilan kapeilla käytävillä on
arvatenkin helpommin sanottu kuin
tehty. Ensi vuonna otamme kuitenkin
Juhan neuvosta vaarin ja tulemme
jakamaan porukan puoliksi, mikä
mahdollistaa myös osastoille tutustumisen tämänkertaista paremmin.

Vankilan jälkeen suunnaksi otettiin
lääketieteen tiedekunta ja opiskelijaravintolat. Pikainen lounas, jonka
jälkeen matka jatkui kohti seuraavaa
kohdetta, Peltolassa sijaitsevaa Nokian
toimisto- ja tutkimuspistettä.
lakimiehen
työ
nokialla
–
sopimusneuvotteluja ja hektistä
arkea

Nokialla meidät otti vastaan Ulla
Lunki, joka toimii Nokian Oulun
toimipisteessä
rekrytoinnissa
ja
opiskelijavierailujen järjestäjänä. Ulla
ohjasi meidät välittömästi hissillä
neljännen kerroksen kokoustilojen,
jossa päivän esittely pidettiin. Esittely,
jossa meidän oli tarkoitus tutustua
yritysjuristin
toimintaan
Nokialla,
tapahtui
hieman
ennakkotiedoista
poiketen puhelinkonferenssina. Syynä
tähän oli Oulussa työskentelevän
yritysjuristin
äkillisen
työmatkan
aiheuttama este.
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Nokian kaltainen telekommunikaatiojätti osoitti kuitenkin että myös
tällainen työskentely voi olla helppoa,
kunhan vain on käytössä oikeat laitteet.
Saimmekin
välittömästi
puhelinyhteyden Nokian toiseen toimipisteeseen Espooseen, jossa meille
vastasi päivän toinen luennoitsija,
Nokialla niin ikään yritysjuristina
toimiva Tita Anttila.
Tita luennoi meille yritysjuristin työstä
Nokian kaltaisessa suuryrityksessä,
sekä luetteli tärkeimpiä ominaisuuksia
joita taitavan yritysjuristin tulee hallita
pärjätäkseen alalla. Tärkeimpinä näistä
ominaisuuksista
mainittakoon
nyt
vaikkapa kielitaito, sosiaaliset taidot,
kyky ymmärtää alaa markkinoiden
näkökulmasta sekä kyky mukautua
nopeasti alati muuttuvan alan mukana.
Lisäksi Tita korosti esityksen aikanaan
lukuisia kertoja hyvien sopimusoikeudellisten taitojen merkitystä niin
kotimaisella kuin kansain-väliselläkin
tasolla.
Yritysjuristin tavallinen päivä sisältää
yleensä paljon vaativia neuvotteluja,
joita
on
käytävä
tiukkojen
kustannuskehysten keskellä. Toisin
sanoen
on
oltava
jatkuvasti
”tulilinjalla”. Toisinaan neuvottelut
sisältävät
myös
taistelua
oman
yrityksen työntekijöitä vastaan. Tämä
tarkoittaa lähinnä ongelmien selvittämissä erilaisissa tuotantoon ja
hintoihin liittyvissä
kysymyksissä.
Juristeilla on myös jatkuvasti niin
sanotusti ”monta rautaa tulessa”. Sen
takia jokaiseen työpäivään sisältyy
myös jonkinlaisia priorisointitehtäviä.
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Yritysjuristin on jatkuvasti oltava
valmiina sopeutumaan muutokseen
sillä kuten jo alussa totesin, muutos jos
joku on tällä alalla pysyvää. Tilanteet,
organisaatio sekä ihmiset ympärillä
vaihtuvat jatkuvasti. Tämän lisäksi
yritysjuristilla täytyy olla koko ajan
”laukut pakattuna”. Tämä tarkoittaa
että hänen on oltava jatkuvasti valmiina
matkustamaan mihin tahansa maailman
kolkista mikäli sopimusneuvottelut niin
vaativat.
Bisneksen mukana liikkumisen lisäksi
on tärkeää ja lähes päivittäistä
käytäntöä myös se, että on osattava
painaa jarrua oikeassa paikassa. Kun
bisnes lähtee kulkemaan väärään
suuntaan, on juristin osattava palauttaa
homma takaisin raiteilleen. Joskus se
vaatii koko sopimuksen jäädyttämistä.
Tärkeää on myös osata ymmärtää
kulttuurien
väliset
eroavaisuudet.
Sopimuksen
tekeminen
kun
ei
käytännössä tarkoita ihan samaa asiaa
esimerkiksi Suomessa ja Kiinassa.
Lopuksi Tita kertoi myös asioista jotka
hän näkee tärkeiksi jo opiskeluaikana,
mikäli yritysjuristin työ on tähtäimessä
tai kiinnostuksen kohteena. Huolellisen
opiskelun lisäksi on luonnollisesti
tärkeää myös opetella käyttämään
neuvottelusekä
muita
interpersonaalisia taitoja. On osattava olla
aktiivinen ja vastaanottava erilaisille
asioille. Lisäksi Tita korosti vaihtoopiskelun merkitystä, sillä ulkomailla
opiskelu
jos
mikä
opettaa
ulkomaalaisten kulttuurien tuntemusta.
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Kaiken kaikkiaan reissusta jäi ainakin
allekirjoittaneelle erittäin hyvä maku
suuhun. Kohteet olivat molemmat
mielenkiintoisia – ja taatusti erilaisia.
Siinä missä Nokialla valiteltiin kaksi
vuotta ”vanhaa” järjestelmää kehuskeltiin vankilassa vuonna 1991 tehtyjä
uudistuksia. Kahden eri maailman
lisäksi näimme totisesti myös eron
julkisin
varoin
toteutettavan
ja
bisneksen ehdoilla kulkevan toiminnan
välillä.
Joka
tapauksessa
ekskursio
oli
kokonaisuudessaan
onnistunut
ja
toivon mukaan se tarjosi osallistujille
edes jotain uutta. Seuraava ekskursio
toteutetaan ensi syksynä, todennäköisesti
lokakuussa.
Kohteeksi
pyrimme tuolloin saamaan oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen,
joten taatusti jotain erilaista on tarjolla
taas kun koittaa uusi syksy ja uudet
kujeet… Ja eihän sitä koskaan tiedä
mitä muuta mukavaa ekskun yhteyteen
saadaan vielä liitettyä.
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Jäämme odottamaan syksyä mielenkiinnolla, mutta sitä ennen on kuitenkin
loistava tilaisuus päästä nauttimaan
keväästä
ja
kesästä.
ELSA:n
fuksihallitus kiittää ja kumartaa tältä
keväältä, joka huipentuu 22.-23.4.2006
meillä Rovaniemellä järjestettävään
National Council Meetingiin, joka
kerää kaikki Suomen ELSA-aktiivit
Rovaniemelle
kokoustamaan
ja
kouluttautumaan. Myös NCM:ään ovat
tervetulleita kaikki ELSA Rovaniemen
jäsenet.

Lisätietoa aiheesta paikalliselta ELSAhallitukselta joiden koordinaatit
löytyvät tutusti itkumuurin vastapäiseltä ilmoitustaululta.
Hyvää keväänjatkoa ja kesää toivottaen

ELSA Rovaniemen puheenjohtaja
2006, Antti Husa
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kypsä nainen
En aio pettää tälläkään kertaa
uskollisten, tosin varsin harvalukuisten
lukijoideni joukkoa, vaan haluan jakaa
kanssanne kokemukseni, joka iski
minuun kuin puolitoistametrinen halko.
Olin istunut sillä viikolla jo kolmena
iltana
perätysten
Rovaniemen
keskustan kellariravintolassa, koska
halusin saavuttaa sisäisen rauhan ennen
kuin alkaisin valmistautua ympäristöoikeuden tenttiin. Jos ihmisen psyyke
ei ole pirunmoisessa balanssissa, niin
syventyminen tervaleppäkorpien ja
lettorikkojen suojeluun saattaa olla
kohtalokasta. Sisäisen rauhan etsintäni
eteni mallikkaasti ja loppuillasta olin jo
valmis
yhtymään
Descartesiin.
Kyseinen
1600-luvulla
elänyt
ranskalainen heppuli väitti, että
ihmisen mieli ja ruumis ovat toisistaan
riippumattomia ja näinhän asia on:
vaikka mieleni teki lisätä huulipunaa,
käteni vain väpätteli ihan omiaan.
Valokuvamalli Niina Kurkinen kertoi
tunnetussa naistenlehdessä
pettämättömiä
elämänohjeitaan
ja
sanoi, että meikin pesemättä jättäminen
illalla on synneistä suurimpia. Kotiin
asti selvittyäni totesin, että hiiteen joku
kurki tai pähkinäpensaspuska, kun
tämä
tyttö
meditoi.
Lätsähdin
mukavaan asentoon patjalleni täydessä
sotamaalauksessa Kurkisen oppeja
uhmaten, ja eipä aikaakaan, kun jo
vaivuin puolitietoiseen tilaan. En
ehtinyt kun hiukan torkahtaa ja kas
kummaa: päässäni oleva ylin chakra eli
energiakeskus alkoi tosiaan pyöriä niin,
että tunsin olevani yhtä

38

maailmankaikkeuden kanssa. Onneksi
löysin ajoissa roskiksen. Kun olo vähän
helpotti, niin ei muuta kun taas
meditoimaan.
Kaljahöyryissäni näin enneunen, joka
oli muuttava koko senastisen elämäni.
Unessa poimin pajunkissoja Rovaniemen
Kirkkolammen
rannalta.
Päässäni oli punavalkoruudullinen
huivi ja jalassani nivusiin asti ulottuvat
sammakonvihreät kahluusaappaat, joita
en ole tiennytkään omistavani. Koko
homman kruunasi lihava kenguru, joka
loikki vauhdikkaasti perässäni ja luki
ääneen Ympäristöoikeuden pääpiirteet
–kirjaa. Yritin olla huomaamatta
kengurua, mutta se tunki aina vain
lähemmäs ja messusi kovaäänisesti
teoksen sisällöstä. Sanoin kengurulle
olkani yli, että ”kengurut eivät puhu,
onko
selvä?”
Häijynoloinen
hyppyheikki nosti hetkeksi katseensa
ympäristöoikeuden
merkkiteoksesta,
jota se piteli etutassujensa varassa, ja
vastasi: ” Minäpä olen puhuva kenguru
ja minulla on paljon asiaa”. Menetin
itsehillintäni ja pakenin paikalta
kahluusaappaat läiskyen.
Seuraavana aamuna minuun otettiin
yhteyttä toisesta ulottuvuudesta – sain
puhelun
tamperelaisesta
perintätoimistosta, jonne minua pyydettiin
kesätyöhaastatteluun. Tätä siis uneni
tiesi. Unien tulkinnassa pitää osata
kuunnella
piilotajunnasta
tulevia
viestejä. On aivan selvä asia, että
unissa loikkiva lihava vieterijalkainen
kenguru
tarkoittaa
kutsua
työhaastatteluun Tampereelle. Unia
voidaan selittää useilla toisistaan
hieman poikkeavilla teorioilla.
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Esimerkiksi freudilaisen tulkinnan
mukaan kenguru olisi fallossymboli eli
odotettavissa olisi isomunainen mies,
joka
loikkisi
perässäni
pitkin
Rovakatua – ei muuten itse asiassa
ollenkaan hassumpi ajatus. Carl Jung
näkisi
kengurun
kolmiloikkaajan
arkkityyppinä. Urheilu on hienoa. Matti
Nykänenkin saa huitoa puukolla ketä
huvittaa, ja aina on pidettävä kirkkaana
mielessä, että Matti on sentään exmäkihyppääjä
ja
moninkertainen
maailmanmestari, joten häntä pitää
ymmärtää kaikista pikku oikuistaan
huolimatta.
Soittaessani perintätoimiston ovisummeria muistin poikaystäväni neuvon:
”Älä vain maitse mitään siitä sisäisestä
kengurustasi, jos tahdot saada sen
paikan”. Minua haastatteli pieni
kiiluvasilmäinen ukkeli, jolla oli hyvin
suuri kirjoituspöytä. Istuin punaisella
plyysisohvalla puhumassa lauseita,
joita en koskaan muuten käytä. Lisäksi
olin pukeutunut vaatteisiin, joissa
näytin joltakulta muulta kuin itseltäni.
Ukkeli silmäili minua tutkivasti ja
kysyi narisevalla äänellä: ”Olet
opiskellut yhtämittaisesti kaksitoista
vuotta, mutta et ole vielä väitellyt?”
Olin täysin lyöty. En voinut sanoa, että
ainut suorittamani loppututkinto on
merkonomin opinnot eivätkä merkonomit väittele – eivät tietääkseni edes
ruotsinkielisissä yliopistoissa, vaikka
niissä on ihan ikiomat sääntönsä
ainakin suomenkielisille hakijoille.
Pikku ukko oli kuitenkin armollinen ja
kyseli seuraavaksi harrastuksistani.
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Kerroin
vuolaasti
rakkaudestani
kirjallisuuteen ja posliininmaalaukseen,
vaikka
tiesin,
että
nykyaikana
keskiverto hakija jää haastattelijan
mieleen ainoastaan, jos mainitsee
harrasteikseen amerikkalaisen
vapaapainin, hevimusiikin ja
saatananpalvonnan.
Entä järjestöaktiivisuus? Pääni oli jo
aivan sumea. Muistin ainoastaan yhden
kerran
rippikouluajoilta,
jolloin
osallistuin helluntaiseurakunnan
Getsemaneiltaan, koska tilaisuudessa
tarjoiltiin ilmaista pizzaa ja mehua.
Arvostelukykyni on tunnetusti rautaa,
joten jätin tapauksen mainitsematta ja
selitin asiallisella äänellä jotakin
ympäripyöreää opiskelijatoiminnasta,
johon
olen
osallistunut
koko
kunniakkaan opiskelu-urani ajan. Mitä
mieltä olen kvartaalitaloudesta ja
palkattomasta työharjoittelusta? Entä
optioista? Sisäinen kenguruni olisi
halunnut sanoa, että tämä aika tullaan
myöhemmin
muistamaan
hullujen
ekonomistien valtakautena, jolloin
keskeinen teoreema oli työntekijälle
turpaan –periaate. Mumisin kuitenkin
jotain yrityksen kilpailuedusta alati
muuttuvilla markkinoilla ja
työmarkkinoiden kaipaamista joustoista. Pikku ukkeli taputti käsiään ja
sanoi: ”Sinä olet todella hyvä hakija,
todella hyvä. Sinusta tulee varmasti
erinomainen asianajaja.”
Sen sanottuaan ukkeli saatteli minut
ovelle ja lupaili ottavansa yhteyttä
myöhemmin. Vielä kadulle päästyäni
mietin, mistähän pikkumies päätteli,
että olen asianajaja ainesta, vaikka en
koko kolmevarttisen aikana kertaakaan
sanonut, mitä todella ajattelin.
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