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Pääkirjoitus
Valmistumisen
sietämätön keveys

Toukokuu puskee voimalla päälle
ja niin sanottu akateeminen vuosi
on lopuillaan. Fuksit ovat päättelemässä vauhdikasta ja paljon
uutta tarjonnutta fuksivuottaan.
Vanhemmat
tieteenharjoittajat
suuntaavat ehkäpä tulevaisuuden
työnantajiensa luo kesätöihin
kokeilemaan lainopillisia tehtäviä.
Varmasti myös tänä keväänä jotkut
oikeustieteen ylioppilaat joutuvat
siirtymään uuteen elämänvaiheeseen: opiskelijaelämä jää historiaan
ja edessä on työelämä haasteineen.
Monen vanhemman opiskelijan
mielestä voi tuntua naurettavalta,
että ensimmäisen vuosikurssin
”räkänokkafuksi”, joka tuskin on
muutamaa aineopintotenttiä lukuun ottamatta perehtynyt lain
kiemuroihin, alkaa puhua valmistumiseen liittyvistä asioista ja
opiskeluajoista. Päätän kuitenkin
uhmakkaasti avautua aiheesta.
Tämän vuoden inspehtoori OTL
Markus Aarto nosti Digesta 1/07:
ssä esiin teeman. Opiskeluajat ja
valmistuneiden määrä ovat kysymyksenä kaksiteräinen miekka.
Aarto nosti esiin kirjoituksessaan
sen huolen, että Lapin yliopiston
oikeustieteiden tiedekunnasta ei
valmistu tarpeeksi uusia kandeja ja
maistereita vuodessa. Kaikille ketkä
eivät ole opetus- ja koulutushallinnon kiemuroihin perehtyneet
tiedoksi, että nykysysteemissä tiedekunnan rahoitus perustuu valmistuneiden määrään. Jos uusia lakimiehiä ei putkahtele tasaista tahtia
ulos, rahahanat alkavat tyrehtyä.
Suomessa on muualle Eurooppaan
ja USA:nkin verrattuna poikkeuksellisen iäkkäitä korkeakouluopiskelijoita ja pitempiä opiskeluai-

koja. Malli muualla päin Tellusta
näyttää olevan se, että parikymppiset nuoret miehet ja naiset hankkivat jonkin sortin yliopistosta
perustutkinnon, joka yleensä vastaa suomalaista alempaa tutkintoa,
ja menevät raakileina työelämään
hankkimaan sen varsinaisen pätevyyden. Suomalaisten akateemisesti koulutettujen pitäisi tämän
ajattelun mukaan olla siis huomattavasti kypsempiä. Totta taitaa
olla se, että Suomessa opiskeluajat
venyvät liikaa erinäisten opiskeluun liittyvien ongelmien takia.
Kuitenkaan mahdollisimman nopeaa valmistumista ja putkinäköisiä
tutkintoja pitäisi välttää. Kovalla
kiireellä hutiloitu tutkinto ei välttämättä ole työmarkkinoilla kovin
kilpailukykyinen. Kaikki työnantajien edustajat, joita olen nähnyt
vuoden aikana, ovat korostaneet
henkilökohtaisten erityisominaisuuksien merkitystä. Velvoitteen ja
perheen- ja perinnön asiat pitää
hallita, mutta yhtä tärkeää ovat
sosiaaliset taidot ja kielitaito. Välillä tuntuu, että virkamiehet ja osa
opetushenkilöstöstä suorastaan ahdistelevat oikkareita kiihdyttämään
opiskelutahtiaan, joka on kuitenkin
suhteellisen hyvä (vajaa 5 vuotta).
Tämä näkyy valitettavina lieveilmiöinä opiskelijamaailmassa: yhteiseen toimintaan, vastuunkantoon ja
olosuhteiden kehittämiseen ei riitä
energiaa eikä motivaatiota. Tällä
en tarkoita sitä, että porukka vain
vähenisi bileissä, vaan myös vakavampiin yhteisiin asioihin on yhä
vähemmän kiinnostusta; opiskelijoille varattuihin luottamustehtäviin yliopiston hallinnossa ei ole hakijoita ja halu kehittää tiedekuntaa ja
yliopistoa lähenee nollaa. Opiskeluajoista puhuttaessa tulee muistaa,

että OTK:n opiskelijakunnassa on
hyvin erilaisia ihmisiä, joilla on
hyvin erilaisia tarpeita. Suoraan
lukiosta sisään päässyt tyttö ja kolmekymppinen perheenisä suhtautuvat valmistumiseen ja opiskeluaikaan ihan eri tavalla. Niin pitää
ollakin. Olen itse sitä mieltä, että juristin tulisi tietää pelkän juridiikan
lisäksi myös jotakin ympäröivästä
maailmasta sekä rakenteista ja arvoista, joita pykälien taakse kätkeytyy. Täysin ilman elämänkokemusta leijaileva lakimies ei ole kovin
häävi. Jos valmistuminen viivästyy
vaikkapa vuoden hyvän työharjoittelupaikan,
ulkomaankeikan
tai luottamustehtävän takia, sitä
ei pitäisi paheksua – päinvastoin!
Tämän pääkirjoituksen myötä
Digesta toivottaa kaikille Artiklan
jäsenille
riemukasta
kesää. Tavataan taas syksyllä!

Antti Kurvinen, Digestan
päätoimittaja
ankurvin@ulapland.fi
gsm 040 766 3585



Puheenjohtajan
palsta

Haluatko vaikuttaa?
Kun vaalit on saatu onnellisesti
ohitse, alkaa taistelu ja vääntö
vaikutusvaltaisimmista paikoista. Taas valitsemiemme
ehdokkaiden joukosta tulisi
löytää oikeat henkilöt oikeille
paikoille. Tässä vaiheessa äänestäjät ovat työnsä tehneet ja
nyt katsellaan minkälaiseen
lopputulokseen päästään.
Äänestäminen voi tuntua
mitättömältä ja pieneltä asialta, josta hössötetään liikaa,
mutta itse ainakin haluan
olla vaikuttamassa siihen ketä
Arkadianmäellä, Euroopan
parlamentissa tai kunnanvaltuustossa istuu. Ei meitä
jokaisena vuonna hemmotella äänestämisen autuudella
kuitenkaan. Nykyään äänestäminen on tehty vielä niin
helpoksi, että äänestämättä
jättämispäätös johtuu aivan
muista seikoista. Voi olla,
että päätökset eduskunnassa
vaikuttaa kaukaisilta, mutta
paikallistasollakin on mahdollista vaikuttaa.



Jos mennään vielä lähemmäs opiskelijaa, jokapäiväisiä
päätöksiä tehdään monessa eri
yliopiston elimessä. Omassa
tiedekunnassa vaikutusmahdollisuudet
opiskelijoilla
ovat esimerkiksi suunnittelutoimikunnassa ja tiedekuntaneuvostossa. Jäsenet valitaan
kahden vuoden kausiksi ja
aina uusia kasvoja ja asioista innostuneita tarvitaan.
Ylioppilaskunnan puolelta
edustajistovaalit lähestyvät.
Syksyllä valittavaan edustajistoon voi ehdokkaaksi lähteä
kuka tahansa ylioppilaskunnan jäsen. Äänestysinnostus
edustajistovaaleissa on ollut
valitettavan heikkoa. Mitä
tulisi tehdä, jotta ymmärretään äänestämisen olevan
yksi vaikutuskeino? Muutoksia tai edes keskustelua
asioista ei saada, jos
annettuja vaikutusmahdollisuuksia ei
käytetä hyväksi.

Vaikuttamisen voi aloittaa
vieläkin pienemmästä, vaikka
Artiklan
sääntömääräisistä
kokouksista.
Valitettavasti
osallistujamäärät kokouksissa
ovat todella pienet ja keskustelua ei juuri synny. Kiinnostus oman ainejärjestön
toiminnasta ja taloudellisesta
tilasta on hälyttävän pientä.
Toivottavasti seuraavaan kokoukseen saadaan osallistujamäärät kohdilleen!
-Maarit

Kopo-palsta
Tervehdys,
Opiskelijoiden
hyvinvointi paranee

Sunnuntaina
15.4.2007
hallitusneuvotteluissa
saavutettiin
neuvottelutulos uuden hallituksen
ohjelmasta.
Opintososiaaliset
asiat
-otsikon
alta löytyi hallituksen suunnittelema
porkkana
opiskelijoille.
Opintotukea kehitetään siten, että
sitä korotetaan 15 % kaikilla
koulutusasteilla
ja
tulorajoja korotetaan 30
prosentilla.
Hallitusohjelmassa ei kuitenkaan
ole mainittu tarkempaa
ajankohtaa, josta lähtien korotukset tulisivat opiskelijoiden opintorahaa korottamaan.
Juhlallisesti
hallitusohjelma
selventää,
että
opintotuki
turvaa päätoimisen opiskelun aikaista toimeentuloa,
edistää tehokasta opiskelua ja tutkinnon suorittamista
tavoiteajassa.
Aina vaan uudistuksia
Kevät jo pyrkii kesäksi kovaa
vauhtia ja tähän aikaan vuodesta tiedekunnassamme on kova
tohina kun seuraavan lukukauden opintosuunnitelmia
suunnitellaan ja vahvistetaan.
Opintokokonaisuuksien sisäl-

löllä on suuri
merkitys opiskelijoille ja kehottaisinkin
kaikkia
opintojansa
suunnittelevia tarkastamaan
mahdollisimman
pian
uudet
vaatimukset,
jottei syksyllä
tule
surua
puseroon,
kun
muutama tenttikirja on
vaihtunut
aineopinnoissa ja on luettu vanhojen
vaatimusten pohjalta tenttiin.
Tiedekuntaneuvosto
OTK:n tiedekuntaneuvosto
on 18.4.2007 tehnyt päätöksen, että Lapin yliopiston OTK
tiedekuntaan v.2005 ammatillista
oikeusnotaari
-tutkintoa
suorittamaan
valitulla on oikeus siirtyä
suoraan suorittamaan tiedekuntaamme OTM -tutkintoa suoritettuaan ON
-tutkinnon.
Ensimmäiset
heistä suorittanevat ON -tutkinnon vuoden 2007 aikana.
Jotkut valmistuvista ovat tie-

duste l l e e t
mahdollisuutta jatkaa opintojaan OTM -tutkintoon saakka ja tähän
on tehty ratkaisu em.
tiedekuntaneuvoston
päätöksellä. (ks. tarkemmin
mistä
on
kyse:
h t t p : / / w w w. u l a p l a n d .
fi/?deptid=17927) Tietenkin voidaan spekuloida
sitä, kuinka moni jatkaa
maisteriksi asti ja mikä
vaikutus tällä ”kasvavalla määrällä” opiskelijoita
on tiedekunnassa, mikä
vaikuttaa myös henkilökunnan
työssä
jaksamis-



een

lisätyön

muodossa.

Kopovaliokunta
Kopovaliokunnassa on ollut
kiitettävästi jäsenistöä paikalla,
jolloin keskiarvoksi tulee n. 10
henkilöä
per
kokous.
Hämmästyin suuresti keskusteltuani
vanhempien
tieteenharjoittajien
kanssa
valiokuntatyöskentelystä siksi, että aikaisempina
vuosina valiokunnassa on
käynyt lähes kaksinkertainen määrä jäseniä. Mikä
on syynä moiseen katoon
valiokuntatyöskentelyssä?
Tiedottamista
kokouksista on pyritty parantamaan ainakin siten, että
artiklalistalla on kerrottu
valiokunnan työskentelystä ja
pyritty kertomaan etukäteen,
millaisia aiheita seuraavassa
kokouksessa
käsitellään.
Samat tiedot on laitettu
myös Artiklan kotisivuille.
Itkumuuria
vastapäätä
olevalle Artiklan ilmoitustaululle on laitettu edellisten kokousten pöytäkirjat, jotta ne, jotka eivät
ole päässeet paikalle, voisivat tutustua siihen, mitä
on käsitelty. Olisiko suvantovaiheessa
kysymys
aktiivisen
vanhan
ja
uuden jäsenistön vaihtumisesta sillä tällä hetkellä
valiokunnassa
kävijöiden
vuosikurssimediaani
on
lähemmäs 2,95 (karkea
arvio).
Ensimmäisen



vuoden
opiskelijoiden
vähäinen aktiivisuus valiokunnassa on valitettavaa,
koska tietoa menee hukkaan,
elleivät
uuden
polven opiskelijat ole ottamassa
vastaan
grand
old man -opiskelijoiden
vinkkejä. Perimätieto on
arvokasta ja vuosien saatossa
todettu
hyödylliseksi
opiskelijoiden
edunvalvonnassa.
Pelkkä
internetin
keskustelupalstoille kirjoittelu ei korvaa sitä, että ihmiset voivat
keskustella
kasvotusten
ajankohtaisista
asioista.
Toisaalta
anonyymiviestintä on hyvä asiansa
sinänsä, mutta tappaako se
muun viestinnän? Onko
muka niin, ettei omaan
tiedekuntaan
ja
edunvalvontaan
liittyvät
asiat
kiinnosta?
Toivottavasti
syksyllä
saamme silloiset
fuksit ja nykyiset jäsenet innostumaan, koska
valiokunnan kautta
on mahdollisuus
vaikut-

taa asioihin, saada viimeisintä informaatiota ja tuoda
esille epäkohtia sekä käsitellä niitä. Ettei oikea asia
unohdu,
kiitokset
kaikille kevään valiokunnan
kokouksiin
osallistuneille ja syksyllä nähdään, kun
kopovaliokunta
kokoontuu
jälleen
syyskuussa.
Nopparikasta ja mukavaa kesää!
Koulutuspoliittinen vastaava
Jouni Gauriloff

Poronkusema 2007
– kovaa ja
korkealta

Artiklan fuksit järjestivät 9.11.3. jälleen Pohjois-Suomen
suurimman opiskelijatapahtuman eli Poronkuseman.
Vaikka osallistujalukumäärä
vielä järjestämisviikon alussa
näytti, noh, hieman pienilukuiselta, niin loppuviikkoa
kohti tilanne piristyi selvästi
ja kasaan saatiin arviolta ainakin 350 opiskelijaa. Suuri
kiitos kuuluu myös Oulun
lääkiksen 50 hengen joukolle,
joka suuntasi kurssi-isäntänsä Fredin johdolla temmeltämään Poronkusemaan.
Perjantaina 9.3.
iltapäivällä Kusema-tunnelma
alkoi nousta Ounaskosken majoituskoululla,
kun eri puolelta
Suomea saapui
opiskelijoita
Rovaniemelle
viettämään vauhdikasta viikonloppua.
Edellisinä viikkoina
jatkunut kirkas
talvisää ei valitettavasti suosinut
tapahtumaa vaan
taivas oli harmaan pilvinen.
Sää ei kuitenkaan lannistanut

tunnelmaa vaan niin sekä
kisailijat että järjestäjäfuksit
nauttivat täysin siemauksin
joka hetkestä.
Alkuillasta
perjantaina
touhuttiin
lämmittelyn
merkeissä
Hovioikeuden
puistikossa, jossa ohjelmassa
oli muun muassa lankkuhiihtoa. Vuoden 2007 Pääporo
Ville Ruokamo johti kisailua
tiukalla otteella koko viikonlopun ajan, vaikka välillä se
ottikin kunnon päälle. Pääporo pääsi jopa Lapin Kansan
etusivulle tiukkaakin tiukemmassa kunnossa!
Lauantaina Historian hyvät,
pahat ja rumat –teeman mukaisesti pukeutuneet jouk-

kueet kiersivät ympäri
Rovaniemen keskustaa
baarirasteilla sekä herättäen yleistä mielenkiintoa. Samaiselle
viikonlopulle
sattui
myös
aktiivinen
vaalikampanjointi,
joten
suolai-

set
vaalimakkarat
maistuivat
hyvältä kusemalaistenkin suissa.



Yksi ehdottomasti antoisimmista hetkistä viikonlopun aikana oli lauantai-iltana koululla vietetyt hetket ennen
Tivoliin siirtymistä,
jolloin opiskelijat
pääsivät tutustumaan toisiinsa avoimen
mielentilansa
turvin.
Ounaskosken liikuntasalin lämpimässä tunnelmassa
luotiin
useampiakin
uusia
suhteita, jos niitä ei ollut aikaisemmin vielä
ehtinyt muodostua.
Samoin mielikuviin on
palanut kuva Pääporosta makaamasta
myöhään
lauan-



tai-iltana keskellä katua
palkintofleecet
maassa
ympärillään…
Tivoli pullisteli opiskelijoita ja muita juhlijoita
lauantaina. Viikonlopun
ainoa miinus oli lauantaina
soittanut bändi; yleisö olisi
halunnut ”jammailtavampaa” musiikkia. Aamuöiset
jatkot majoituskoululla sujuivat rauhallisesti kilpailijoiden ollessa väsyneitä.

Loppujen lopuksi kaikki
meni hyvin. Tosin pieniltä
taisteluvammoilta ei koskaan
voi välttyä: keltä meni ääni,
keltä selkä ja kuka menetti
maineensa sekä rahansa. Pieniä menetyksiä Poronkusemassa. Ensi vuotta innolla
odottaen!



Shanghai 19.3-23.3.2007
….Tekemisen meininkiä…

Shanghain matkamme oli osa
tiedekunnassamme järjestettävää
”Yritystoiminnan
harjoittamisen oikeudelliset
puitteet Kiinassa” –opintojaksoa. Matkan tarkoituksena
oli tuoda käytännön näkökulmaa siihen, miten yritystoimintaa Kiinassa käytännössä
harjoitetaan ja millainen on
kiinalainen liiketoimintakulttuuri. Samalla tuli myös suoritettua kätevästi empiirinen
tutkimus siitä, miten paljon
huomiota voi yksi vaalea tyttö
osakseen saada…
Shanghai
on
kiinalaisesta mittakaavasta katsottuna hyvinkin länsimainen
kaupunki, mutta me länsimaalaiset silti hämmästelemme
sen erikoisuuksia liikenteen
sekavuudesta ja suunnattomasta 16 miljoonan ihmismäärästä aina wc-pönttöjen puuttumiseen asti,
ruuasta nyt puhumattakaan.
Kaupunki on siis melko lailla
länsimainen kaupunki kiinalaisine erityispiirteineen.
Kommunistinen tehokkuusajattelu ei ole vieläkään hävinnyt kokonaan; kaikilla on
koko ajan hurja tekemisen
meininki, samaa työtä tekee
viisinkertainen määrä ihmisiä
Suomeen verrattuna, eikä kukaan kuitenkaan tiedä, mitä
hän oikeasti tekee (näin kärjistetysti).
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Opintomatkan
virallinen
osuus kesti maanantaista perjantaihin ja mukaan mahtui
sekä yritysvierailuja että luentojakin. Ensimmäinen vierailukohteemme oli KONE,
jossa aloitimme tutustumisen
Shanghaissa firman Kiinan
pääkonttoriin, jossa varmaan
annoimme aika hyvän ensivaikutelman itsestämme,
kun turhan moni nuokkui
aikaeron (tai jonkin muun
…) vuoksi. Iltapäivällä siirryimme tutustumaan KONE:
en tehtaalle Kunshaniin, jossa
meille tekniikan ihmelapsille
kädestä pitäen näytettiin, miten se hissi oikein toimii.
Tiistaina meillä oli ensimmäinen varsinainen luento,
kun Fudanin yliopiston
Kiinan ihmisoikeuksiin erikoistunut professori Wang
Guangxian kertoi meille

hyvin käytännönläheisesti ja
realistisesti Kiinan ihmisoikeuksista (ja niiden puuttumisesta). Keskiviikkona oli
puolestaan vuorossa Fudanin
yliopiston Nordic Centeriin
tutustuminen, jonka jälkeen
ruotsalaisen
Manheimer
Swartling
Advokatbyrå:n
Shanghaissa
työskentelevä
asianajaja Ulf Ohrling kertoi meille, millaista on toimia
juristina Kiinassa ja minkälaisiin käytännön ongelmiin
kiinalaisessa kulttuurissa törmää oikeudellisia ja vähemmän oikeudellisia kysymyksiä
ratkottaessa.

rinnalla Valdemarin karaoke
tuntuu suorastaan brutaalilta.
Valitettavasti Volga jäi jostain
syystä vetämättä, vaikka biisivalikoima olikin muuten
kohtuullisen kattava.

Samana iltana perehdyimme
tähän kiinalaisen liiketoimintakulttuurin
vähemmän
oikeudelliseen puoleen vieraillessamme kaikkien karaokepaikkojen
kunkussa
”Partyworldissa”,
jonka
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Torstaina
tutustuimme
Kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittamaan FinChiinnovaatiokeskukseen, jonka
toiminnan tarkoituksena on
houkutella suomalaisia pk-yrityksiä Kiinan markkinoille.
Päivän ohjelmassa FinChi:ssä
oli mm. Pandan (suom.Karhun) pitämä luento Kiinan
ja EU:n sopimusoikeudesta
sekä Fudanin yliopiston sosiologian professorin Yu Hain
pitämä luento kiinalaisesta
yhteiskunnasta ja sen muutoksista.
Viimeinen päivä koostui koko
päivän kestäneestä vierailusta
Suzhouhun, joka on vanha
kiinalainen kanava- ja silkkikaupunki n.150 km länteen
Shanghaista, mutta on nykyisin tunnettu lähinnä valtavista teollisuuspuistoistaan.
Lähestulkoon kaikilla suurilla
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kansainvälisillä yrityksillä on
jo oma toimipisteensä kyseisissä puistoissa. Puistossa
tutustuimme mm. Metso Paperin ja Vaconin toimintaan
– ja melkein pääsimme vielä
Kotipizzaan syömään. Niitä tosiaan löytyy kuulemma
kaksinkappalein kyseisestä
kaupungista, josta voidaan
ilmeisen pätevästi päätellä
suomalaisten yritysten korkea
etabloitumisaste.
Virallisen toiminnan ohessa
reilu 25 henkinen ryhmämme
nautti Shanghain tarjoamista
palveluista ja virvokkeista
hyvinkin
monimuotoisesti. Perinteisten syömisen,
juomisen, shoppailun, bilettämisen ja kiertelyn lisäksi
osa uskaltautui hierottavaksi ja
jopa hiustenleikkuuseen. Kaikki tuntui puoli-ilmaiselta tai

vähän halvemmaltakin, mutta kyllä meidän ryhmämme
kuluttamalla
rahamäärällä
olisi varmaan kokonainen
kiinalainen kaupunki ruokittu viikon verran, sillä oma
riisikuppimme ei todellakaan
ollut kyseisen reissun aikana
rautainen.
Kirjoittaneet:
Varpu Ahvenainen ja
Janna Riikola
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Hikipedia - älyvapaa
luulosanakirja osa 2
Oikeusinformatiikan
täydentävät kurssit jatkuvat Digestassa. Päätoimittaja on taas
etsinyt netistä loistavia juridisia artikkeleita. Jos nämä tiedonmuruset eivät riitä, lisää
voi käydä lukemassa osoitteesta http://hiki.pedia.ws/
wiki/Etusivu.
Ku Klux Klan
Klu Klux Klan eli KKK oli
1800-luvulla Yhdysvalloissa
toiminut salajärjestö jonka
tarkoituksena oli edistää
tummaihoisten sopeutumista
uudelle mantereelle sekä vastustaa rasismia.
Klu Klux Klan oli
hajautunut useisiin eri looseihin ympäri manteretta.
Jokaisella loosilla oli johtaja,
jota kutsuttiin nimellä Grand
Poopah.
KKK:n
tapaamisissa harjoitettiin useita eri
homoseksuaalisia rituaaleja.
Loosin Grand Poopahiksi
valittiin aina henkilö joka
kykeni nielemään eniten toisten jäsenten siemennestettä.
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Nousu maailmanvallaksi

Klu Klux Klan tänä
päivänä

1900-luvulle tultaessa Klu
Klux Klan oli alkanut haalia jäsenistöönsä yhä enemmän poliitikkoja, pankkiireja, öljy-miljönäärejä sekä
muuten vain vaikutusvaltaisia
ihmisiä toteuttaakseen inhat
suunnitelmansa maailmanvalloituksesta. 1950-luvulle
tultaessa Klu Klux Klan
olikin jo levittäytynyt mm.
Eurooppaan, jossa se sai Illuminatin jäsenet raivostumaan
koska he katsoivat KKK:n
astuneen heidän reviirilleen.
Useiden salamurhien jälkeen,
kummatkin järjestöt yrittivät
sopia riitansa ja lyöttäytyä
yhteen mutta tämä todettiin
mahdottomaksi koska Illuminatin jäsenet sekä röhmöfantit kokivat Klu Klux Klanin
neekereidensuosimispolitiikkaa liian liberaaliksi. Ikuisesti
katkeroituneena toisilleen,
vielä tänäkin päivänä nämä
järjestöt jatkavat sotimista
keskenään maailmanherruudesta.

Klu Klux Klan on jatkanut
Illuminatin ohella kasvua
täydelliseksi
maailmanvaltiaaksi siinä kuitenkaan vielä
onnistumatta. Se on kuitenkin saavuttanut eräänlaisen
taloudellisen mahdin joka
puolella maailmaa myymällä mm. neekereille sopivia
jokapäivän kulutustuotteita
(saippua, maito, kondomit
jne.)

Vincent van Gogh
Vincent ”Vinssi” van Gogh
(1865-1901) oli hollantilainen taidemaalari ja elontiensä
kulkija. Hänen töillään on
ollut voimakas vaikutus sosialistiseen realismiin ja Disneyn tuotantoon. Hän taiteili
noin 10 000 teosta kolmessa
päivässä, minkä jälkeen hän
siirtyi myymään teoksiaan.
Vincent eli upporikkaana lopun elämäänsä. Hänellä oli
myös voimakkaita mielipiteitä Turkmenistanin ulkopolitiikasta.
Lapsuus
Vincent van Gogh syntyi
1853 Trabantin takaistuimella. Vincentin vanhemmat Theodor ja Anna Cornelia päättivät tehdä lapsestaan
puhelinmyyjän. Monivuotisen opiskelun jälkeen Vincent kuitenkin jätti opinnot
kesken ja ryhtyi viljelemään
auringonkukkia hiilikaivoksissa. Isä sai surmansa rajussa
tulitaistelussa 1870, ja äiti
kuoli heroiinin yliannostukseen 1872.

Teosluettelo
värinsä. Van Goghin teokset
herättivät jopa niin laajaa paheksuntaa, että paavi julisti
hänet kirkonkiroukseen. Tästä
närkästyneenä Van Gogh
muutti Zimbabween, jossa
hän maalasi kuvan pahkasiasta syömässä auringonkukkia. Taidekustantaja Geigori
Kusovitš piti maalausta mestariteoksena ja teki Van
Goghista rikkaan.
Elämän ankea päätös
Van Goghin elämä ei kuitenkaan ollut yhtä auringonkukilla tanssimista. Hän muutti
vuonna 1901 Mikronesiaan
yhdessä Kalervo Palsan kanssa, jossa hän kuoli masennukseen samana vuonna.

• Vanhempani, 1882
• Masturboiva lapsi / Omakuva,
1883
• Pahkasian persläpi, 1886
• Kuolkaa yössä, 1887
• Suuseksiä kellarissa, 1888
• Teinipornoa, 1890
• Kurko on voimaa, 1891
• Minä tahdon viinaa, 1891
• Verinen ruumis, 1892
• Jumalan viesti, 1893
• Vittu, 1893
• Homoeroottisen taiteen mestariteos, 1895
• Onko ongelmia?, 1896
• Raaka murha, 1898
• Ydinsota, 1899
• Me kuolemme, 1900
• Tämä olkoon joutsenlauluni,
1901

Maalarinuran alku
Van Gogh herätti vuonna
1882 negatiivista huomiota
maalaamalla kuvan omista rumista kasvoistaan. Van Gogh
ei suostunut käyttämään
muiden maalarien tavallisia
värejä vaan keksi itse omat
15

Juho Kusti Paasikivi
“Perkeleen perhanan perkeleen
perkele! Helvetin perhanan
perkeleen perkele!”
~Juho Kusti Paasikivi poikkeuksellisen hyvällä tuulella
ollessaan.
Juho Kusti Paasikivi (alk.
Helvetestén,
1870-1956)
oli suomalainen poliitikko,
diplomaatti, tasavallan presidentti, kiroilun maailmanmestari ja erittäin kärttyisä
tarvasjokilainen äijä.

Paasikivi toteuttikin pitkäaikaisen unelmansa, ja hankki
itselleen hampaat. Paha vain,
ettei lääkäri, joka huolehti
protesoinnista, ollut kuuluja
raittiustohtoreita, ja Paasikiven tekohampaat viritettiin turhan löysälle. VittuunKärttyisyys
tuneena Paasikivi söi lääkärin,
tämän avustajat ja lopuksi
Paasikiven kärttyisyydelle on odotushuoneessa käkkineet
etsitty syitä aina siitä lähtien, odottavat potilaat.
kun hän ensimmäisen kerran
mylvi kapaloissaan. Tutki- Ryssät
mustulokset osoittavat syitä
olevan useampikin.
Paasikivi joutui jatkuvasti
työnsä vuoksi tekemisiin rysHammaskunto
sävirkamiesten kanssa, jotka
suhtautuivat jokseenkin yliolPaasikivellä ei ollut koskaan kaisesti häneen sortovuosien
hampaita, mistä hän luonnol- ja sotien jälkeisen tilanteen
lisesti vittuuntui, kun kukaan yhteydessä. Paasikiven tiedeei ymmärtänyt tämän puhet- tään korkeimman omakätista, mistä koitui opiskellessa esti ahmaisseenkin valtaosan
tiettyjä hankaluuksia. Paas- hänelle vittuilleista iivanoista,
ikiven oli myös hyvin vaikea ja happamoituneen entissyödä minkäänlaista kiin- estään paskan maun vuoksi.
teää ruokaa, ja hänen ruokavalionsa koostuikin pääasiassa Krooninen kyrpiintyminen
hernekeitosta ja mämmistä.
Mainittakoon, ettei hän on- Paistoi hänessä koko hänen
neksi kärsinyt ummetuksesta uransa ajan. Helvetesténien
tämän ansiosta, mikä olisi suvussa krooninen kyrpivoinut aiheuttaa vielä vaka- intyminen oli varsinkin mivamman
vittuuntumisen. esten ongelma. Kun PaasLähtiessään
kaupunkiin, ikiven kallo avattiin 1956
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(joskin Paasikivi toimi edelleen Suomen presidenttinä
prosessin yhteydessä), ilmeni,
että hänellä oli pahanlainen
vittuuntumiskasvain. “Paskat
oli!” Paasikivi kuittasi diagnoosin leikkisästi.
Astrologia
Koska Jupiter oli kohtisuorassa kulmassa Venukseen
nähden 1567, Paasikiven
vittuuntuminen on osittain
selitettävissä tähtitieteellä.
SAATANA!
On se nyt jumalauta niin
perkeleellistä koko helevetin paska, ettei sitä hitto
soikoon, helvetin helvetti
perkeleen perkele, Saatana!
Jumalauta, saatanan saatana,
perrrrrkeleen helvetti, kun
on näin perhanan saatanaa
koko saatanan hoito! Helvetin perse, saatana soikoon,
PERKELE! Helvetin helvetti!

LORU:n tervehdys
tai sitten telamiinan kan- Mikä tai mitä on LORU ry?
tamisessa pikataival-rastilla.
Hävisimme taistelun, mutta Lapin opiskelevat reserviläiset on vuodesta 1983 saakka
Lasken sekunteja. Yksi… emme sotaa.
toiminut aktiivisena kerhokaksi… kolme… kestää liian
na pääasiassa Rovaniemellä
kauan. Hahmo kiikarikiväärin Mistä ihmeestä oikein on
opiskelevien nuorten miesten
kyse
?
tähtäimessä piirtyy tarkkana
ja naisten reserviläistoiminkuin
Jätkänkynttilä-sillan
nan järjestämisessä.
Kysymys
on
Lapin
Opiskelsiluetti vasten Napapiirin
taivasta, vaikka itse olenkin evien Reserviläisten osal- Yhdistyksemme on järjestäOpiskelevien nyt toimintaa ammunnoista
kaukana tarkka-ampujasta. listumisesta
Reservin
Upseerien
partiotai- valtakunnallisiin partiotaiViimein kuulen kiväärin
laukauksen, mikä tarkoit- totapahtumaan Oulussa, aja- tokilpailuihin ja elokuvailtaa vain yhtä asiaa… edessä nkohta on maaliskuun loppu loista saunailtoihin.
on pikataival, joka alkaa 2007. Ilma on kaunis kuin
nyt. Hetkessä olen kohteessa morsian, kun kisaamme eri Me olemme aina painottaneet
yhdessä
ja tyhjennän tuliaseen lip- puolilta Suomea saapunei- toiminnassamme
paan kolmeen jäljellä olevaan den sisarkerhomme kanssa tekemisen positiivisia puolia
hahmoon, kolme patruunaa keskinäisestä paremmuud- ja sitä, että toimintamme on
jokaiseen. Nenääni tunkee esta Oulun Hiukkavaaran mielekästä ja kaikki, jotka siipalaneen ruudin katku, mie- kasarmin välittömässä lähei- hen osallistuvat viihtyisivät.
Emme koskaan ole olleet
lessä jyskyttää. Vielä 10 min- syydessä.
poliittinen järjestö, vaikkakin
uuttia sitten erittäin kipeä
eräät tahot tahtovat meidät
Opiskelun
vastapainoksi
tarjalkaani alkaa jälleen särkeä,
aivan kuin 10 minuuttia sit- vitsee pieni ihminen myös profiloida äärioikeistolaisiksi
aktiviteetteja. sotahulluiksi. Tämä johtuu saten. Minne kipu unohtui 10 vapaa-ajan
masta syystä kuin kaikki ennaNäitä
tarjoavat
ainejärjestöjen
minuutiksi… en tiedä.
ohella Lapin yliopiston yliop- kkoluulot: tietämättömyydestä.
Kiväärin laukaus on men- pilaskunnan alaiset harrastenyt ohi ja huolimatta lähes- järjestöt, joista yksi on LORU
tulkoon 10 pistoolin patruu- ry.
nasta, yksi hahmo on ilman
reikiä. Miten siinä näin kävi?
Todennäköisyys oli meidän
puolellamme, mutta jokin
meni pieleen ja onnetar ei
hymyillyt meidän partiollemme. Mutta ei se mitään,
olemmehan LORU KAKSI,
ei suinkaan LORU YKSI, eli
kisapartio. Ehkä pääsemme
kuittaamaan
tappiomme
kalustontunnistus-rastilla,
Sattuipa kerran Oulun
lähimetsissä…
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Kuinka helppoa onkaan
lokeroida asioita ja elää oman
kuplansa sisällä autuaassa pikku todellisuudessaan. Luoja
armahtakoon, jos joku todistaisi meidän ennakkoluulojemme olevan perusteettomia,
mihin sitä sitten uskaltaa enää
suhtautua ylenkatseella.
Yhdistyksemme pitää sisällään opiskelijoita Lapin yliopistosta ja Rovaniemen ammattikorkeakoulusta.
Me
emme syrji ihmisiä tiedekuntien perusteella ja meillä ei
paljon tittelit paina, sama
koskee reservin sotilasarvoja.
Me olemme tasa-arvoinen
yhdistys, jonka tavoitteena
on vain ylläpitää erinäisiä
varusmiespalveluksen aikana
meille opetettuja perustaitoja
ja mahdollisesti tarjota jotain uutta. Käy tarkistamassa
LORU:n jäsensivut internetissä osoitteessa http://www.
ulapland.fi/home/loru
Uskalla puhkaista kuplasi ja
osallistu.
1st. lt / ltn
Anssi Ruismäki, LORU pj
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Muistikuvia:
Mr. Artikla ’07
Aurinkoisen keväisen lauantai-illan vaipuessa iltaa kohti
24.3. kisasi seitsemän uljasta
oikkariurhoa vuotuisessa Mr.
Artikla –kisassa yhdestä vuoden halutuimmasta tittelistä.
Kisamiesten ilta alkoi jo hyvissä ajoin ennen kilpailuareenalle siirtymistä Toipparilla, missä heidät saunotettiin
puhtaiksi sekä mieli rohkaistettiin kilpailun koitoksiin.
Juuri ennen kisan alkua
yökerho Doriksen takahuoneessa tunnelma oli huumaavan jännittynyt. Kilpailijat
yrittivät liennytellä kisajännitystään kuka managerin
neuvojen avulla, kuka jollain
muulla tavalla. Tänä vuonna
Mr. Artiklan titteliä tavoittelivat Ilkka Jokinen, Anssi
Kyllönen, Jouni Gauriloff, Antti Kurvinen,
Anssi Suominen, Santeri Lindholm ja Teppo Saarela.
Tu o m a r i s t o o n
saatiin
yllättäen
turkulaisvahvistus
Mikko Vuorenpää, joka tosin
kisaa edeltävänä
päivänä harkitsi
vakavissaan jopa
kilpailuun osallistumista. Muiden
kilpailijoiden onneksi hän tyytyi
tuomarin rooliin,

reista huolimatta kisan voitti
Ilkka Jokinen. Söpön ujona
pidetyn Ilkan liikkuminen
yliopistolla aiheutti seuraavalla viikolla hiljaista supatusta ja kainoja katseita kanssaopiskelijoiden keskuudessa.
Palkinnoksi vuoden 2007
Mr. Artikla sai yön hotellihuoneessa, jossa joustinpatjan
jouset lienevät saaneen osansa
Kisa koostui kolmesta eri ki- kilpailusta.
erroksesta joita olivat pukukierros, uimapukukierros sekä
lahjakkuuden esittäminen.
Näistä viimeinen on erityisen tärkeä ominaisuus sekä
tuleville juristeille että Mr.
Artiklalle. Joskus kun tahtoo
olla helpompi kellistää verbaalisesti vastapuolen kovasanainen väittäjä kuin illan
ihastus. Ominaistahan Mr.
Artiklalle on se, ettei hän saa
vaan hän ottaa.
sillä Mikon vahvahko turkulaisaksentti olisi varmasti
tehnyt hänestä ylivoimaisen
ehdokkaan. Muina tuomariston jäseninä olivat tiedekunnasta Eira Kuisma, opiskelijoiden edustajana Katariina
Rantamaa ja lehdistön edustajana epämääräinen PelleBo Afton-bög Bladetista.

Erään kilpailijan erotiikan
tappajista eli pitkistä kalsa19

Tenttijärjestyksestä ja
vähän muustakin

Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnassa
jokaisesta oppiaineesta on
kolme tenttikierrosta lukukaudessa. Siitä, onko kyseinen
määrä sopiva vai ei, on monta
eri mielipidettä. Aiheesta on
käyty keskustelua mm. Artiklan keskustelufoorumilla
sekä tietenkin opiskelijoiden
keskuudessa.
Periaatteessa
kolme tenttikierrosta vuodessa plus kesätentit pitäisi riittää. Ongelmaksi muodostuu
se, että monet sattuvat juuri
samalle päivälle tai viikolle.
Tämä aiheuttaa sen, että
ei välttämättä pysty suorittamaan kaikkia haluamiaan
tenttejä. Tai voihan sitä tenttiä, mutta luulen, että aika
harva opiskelija pystyy tekemään kahta suurta aineopintotenttiä samalla viikolla.
Olisiko
tenttikierrosten
lisääminen sitten ratkaisu
tähän asiaan? Mitä jos vuodessa olisi viisi tenttikierrosta? Se
tietenkin lisäisi henkilökunnan työmäärää entisestään
eli toimivuudesta käytäisiin
varmaan paljon keskustelua.
Toisaalta se olisi hyvinkin
opiskelijaystävällinen. Nyt
jos sattuu saamaan hylätyn,
voi olla että seuraava tenttimismahdollisuus on vasta
monen kuukauden päästä.
Jos olisi useampia tenttikierroksia ja saisi hylätyn, voisi
käydä uusimassa jo muuta20

sinne. Koe suoritetaan valvotussa tilassa eli vaikkapa
lasiseinäisessä työpisteessä.
Mutta miten tenttiakvaariomenetelmä toteutuisi meidän
tiedekunnassamme? Tenttijöitä on tosi paljon ja miten
valvominen suoritettaisiin.
Itse en välttämättä ole suoraan
tenttiakvaarioidean
kannalla. Mutta ehkä siitä
voidaan ottaa tiettyjä ideoita
käyttöön. Kehittämiskelpoinen ajatus olisi varmaankin se,
että olisi vain tenttipäivät ja
Artiklafoorumilla esitettiin, niinä päivinä voisi suorittaa
että pitäisikö Lapin yliopis- haluamansa tentin.
tossakin tentit suorittaa ns.
”tenttiakvaariossa”. Tarkem- Mutta toistaiseksi kaikille
man tutkimisen jälkeen sain opiskelijoille kertyy opintoselville, että akvaario on tieto- pisteitä tai viikkoja, joillekin
kantapohjainen sovellus. Se enemmän kuin toisille, riipon suunniteltu erityisesti yli- pumatta siitä, millainen tentopiston yleisten tenttipäivien tijärjestys on. Kysehän on
täydentäjäksi.
Akvaarion kuitenkin omasta viitseliäiavulla voi automatisoida syydestä ja organisointikyvystenttijärjestelyt. Kone arpoo tä. Mehän olemme oikeustiennen tentin alkua opettajan eteellisessä tiedekunnassa eikä
laatimien kysymysten joukos- meidän kuulukaan päästä
ta tietyn määrän kysymyksiä helpolla. Loppujen lopuksi
suunnitannettujen ohjeiden mukaan. tenttijärjestyksen
Ideana on se, että opiskelija teleminen ja toteuttaminen
tekee tehtävät nettiyhteydellä on pientä siihen työmäärään
varustetulla
tietokoneella. verrattuna minkä tulemme
Opiskelija tallentaisi vastauk- työelämässä kohtaamaan.
set järjestelmään josta opettaja noutaisi ne. Itselleni tulee
ensimmäisenä mieleen, että
meillä saman asian ajaisi Op- Ville Lääkkölä
tima. Sinne olisi helppo laittaa
kysymykset ja opiskelijan olisi
myös yhtä helppo tallentaa ne
man viikon päästä eikä lukemista tarvitsisi aloittaa ihan
alusta. Vai pitäisikö hylätyn
saaneille järjestää eräänlainen
uusimismahdollisuus vaikka
viikko sen jälkeen kun tulokset ovat tulleet. Tämä mahdollistaisi sen, että tenttiin
”oikeasti” lukeneet voisivat
kokeilla uudestaan kun luetut
asiat ovat vielä muistissa. Näin
ei syntyisi sitä tilannetta, että
tentit jäisivät siitä syystä roikkumaan..

ELSA Baltic Training
9.-16.4. @ Liettua
ELSA Baltic training järjestettiin tänäkin vuonna tuttuun tapaan Liettuassa. Osallistujamaina olivat Suomi,
Liettua, Venäjä, Puola sekä
Ukraina. Suomesta koulutukseen osallistui viisi henkilöä. Rovaniemeltä matkaan
lähtivät Tomi Hampaala,
Juhamatti Järvi, Heini Valkonen sekä Antti Husa. Turusta osallistui puolestaan
jo lakimieheksi valmistunut
Husein Muhammed, joka tätä
nykyä asustelee omien sanojensa mukaan Kouvostoliitossa (Kouvola). Koulutus
pidettiin isossa talossa noin
viidenkymmenen kilometrin
päässä Vilnasta, joka sijaitsi
kirjaimellisesti ”keskellä ei
mitään”. Talon ympärillä sijaitsevan kylän askeettisuudesta päätellen tunsimme
todellakin olevamme entisen
Neuvostoliiton alueella. Itse
Talommekin kunnossa oli
parantamisen varaa, mutta
siitä huolimatta paikka oli
viihtyisä.
Koulutuksen aiheena olivat
ihmisoikeudet ja erityisesti
lakimiehet niiden edistäjänä.
Viikon aikana vertailtiin niin
Baltian maiden kuin Suomenkin perustuslakeja sekä käytiin läpi Euroopan ihmisoikeussopimusta. Vierailevana
professorina paikalla oli skotlantilainen Charles Woolfsson, joka toimii Liettuassa

Marie Curie-säätiön edustajana tutkien ihmisoikeuksien
toteutumista
työelämässä.
Hänen luentonsa käsitteli
työelämässä tapahtuvia ihmisoikeusrikkomuksia niin
Liettuassa kuin muissakin entisissä Neuvostoliiton maissa.
Muina kouluttajina toimivat
liettualainen sosiologi Justina, romanialainen lakimies Horatiu sekä eräs ELSA
Liettuan jäsen jonka nimeä
en kuolemaksenikaan muista. Edellä mainitun luennon
lisäksi viikko koostui erilaisista
ihmisoikeusaiheisista
harjoituksista, moot courtista
ja lukuisista bileistä, joissa
Suomen delegaation nähtiin
aina täysilukuisena. Koulutus
itsessään oli erittäin mielenkiintoinen, mutta se olisi
kaivannut hitusen enemmän
akateemisuutta. Tuntui, että
paikallisena tapana oli alituiseen toistuvien leikkien leikkiminen, mikä alkoi ainakin
osalla tulla loppuviikosta jo
korvista ulos. Akateemisuuttakin koulutuksesta toki löytyi monessakin eri muodossa.
Päivät kestivät luentoineen
ja harjoituksineen aamukymmenestä iltakahdeksaan.
Ohjelma oli mielestäni liiallisia ryhmäleikkejä lukuun ottamatta erittäin antoisa.
Koulutus oli erittäin hyödyllinen ja uskon että kaipaamme Suomeenkin enemmän ihmisoikeuksiin liittyvää
koulutusta. Tällä kommen-

tilla en suinkaan tarkoita olevani minkään sortin aktivisti, hippi tai puunhalaaja,
mutta lakimiehinä meillä
on muita ihmisiä paremmat
mahdollisuudet
toteuttaa
ihmisoikeuksia, sillä lait jo
itsessään liittyvät keskeisesti
niihin. Viikko ELSAn lajitovereideni kanssa opetti myös
erittäin paljon itäeurooppalaisten tavoista ja heidän kulttuuristaan. Huomasimme,
että kellonajoilla ei tuntunut
olevan minkään valtakunnan merkitystä, sillä kouluttajista lähtien kaikki olivat
koko ajan myöhässä. Lisäksi
saimme tietää, että Itä- Euroopassa oikeustieteen opinnot aloitetaan jo 16- vuotiaana. On hankala siis uskoa
sitä, että tuon ikäisinä paikalliset oikkarit tietäisivät
elämästä juurikaan mitään.
Meillä Suomessa kun lukio
aloitetaan saman ikäisenä
kuin heidän oikiksensa. Kovasti tuntuivat paikalliset silti
väittävän, että he aloittavat
lakiopinnot aikaisemmin sen
vuoksi, että opiskelevat sitä
ennen kuulemma enemmän
kuin me suomalaiset. Ja uskokaa tai älkää, niin lähes
kaikki osallistujat olivat vasta
parikymppisiä ja silti opintojensa loppuvaiheessa. Vaikka
en toki pidä itseäni suinkaan
terävimpänä kynänä penaalissa, voin kyllä valehtelematta
sanoa, että kaikki Suomen
delegaation edustajat olivat
huomattavasti aikuisempia
21

ajattelultaan (ja juomataidoiltaan) kuin muu osallistujaväki.
Torstaipäivä oli pyhitetty
vapaa-ajalle. Aamupäivästä
lähdimme exculle johonkin
Liettuan tatarien yhteisöön,
jossa joku itse old man jorisi
meille jotain tyhjänpäiväistä.
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Tämän enempää en excusta
kerro, sillä ne olivat tylsimmät kuusi tuntia elämästäni.
Tämän jälkeen matkamme
jatkui Vilnan keskustaan,
jossa meille oli varattu aivan
liian vähän aikaa. Ehdimme
kierrellä kaupunkia vaivaiset
kolme tuntia, joka ei missään
määrin riitä niinkin upean
kaupungin kiertelyyn. Pienen

kävelyn jälkeen menimme
syömään jotain paikallista
ruokaa perinteiseen liettualaiseen ravintolaan. Jos joku
lukijoista pitää itseään jonkinasteisena kulinaristina, niin
kyseisen kokemuksen perusteella suosittelen, että ette
lähde Liettuaan hyvän ruuan
toivossa. Me suomalaiset keskityimme syömisen sijasta siis
juomiseen. Jokainen osallistu-

ja osaa tästä lähtien varmaan
unissaankin sanonnan ”juodaan ja huudetaan”, jota me
suomalaiset karjuimme alituiseen juomia kilistellessämme.
Viikon parhaina juhlina
mainittakoon torstain Vilnan
reissun jälkeen järjestetty saunailta kaupungin keskustassa.
Kyseisistä bileistä lähtien kaikki osallistujamaiden jäsenet
varmasti pitävät suomalaisia
täysin sekopäisinä ihmisinä,
sillä olimme liettualaisten

lisäksi ainoa maa joka jaksoi
täysimääräisesti osallistua
armottomaan juhlimiseen.
Meiltä suomalaisilta vaatteet vaihtuivat uimapukuun saman tien kun ovesta
sisään pääsimme, emmekä
millään olisi halunneet
juhlien loputtua pukeutua bussimatkaa varten.
Olimme myös ylivoimaisia
saunomiskisassa ja huutamisessa. Tämän kaiken
lisäksi olimme ostaneet
useita pulloja kuohuviiniä
jolla kastelimme kaikki
muut osallistujat. Juomat kun
sattuneista syistä
ovat Liettuassa
halpaa kuin saippua.
Jokaisena päivänä
järjestimme
suomalaisten,
puolalaisten ja
isäntämaan kanssa myös muita
erittäin kosteita
bileitä
joissa
juoma virtasi ja
rokki pauhasi.
Sex, drugs and
human rights!!
Alituisesta juhlimisesta huolimatta jaksoimme
osallistua kuitenkin tehokkaasti
koulutukseen ja
sen mukanaan
tuomiin velvollisuuksiin (tämä

maininta siitä syystä jos joku
arvon professori jostain käsittämättömästä syystä erehtyisi
tämän artikkelin lukemaan).
Viikon aktiivisen opiskelun
ja sitäkin aktiivisemman juhlimisen jälkeen vie toipuminen kyseisestä koulutuksesta
varmaan toisen viikon. Tästä
huolimatta voin sanoa, että
viikko oli pienistä puutteellisuuksistaankin huolimatta
erittäin onnistunut niin
koulutuksen kuin hauskanpidonkin suhteen. Jos joku
lukijoista on kiinnostunut
ihmisoikeuksista ja erilaisten
(juoma)kulttuurien
tuntemuksesta, voin suositella lämmöllä osallistumista jälleen
ensi keväänä järjestettävään
ELSA Baltic Trainingiin.

Tomi Hampaala
President
ELSA Rovaniemi
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Asiallista asiaa-palsta
It’s great to be in
löööv!
Suomi on kerrassaan loistava
maa elää ja asua. Vielä oivallisempi se on elää, asua ja
opiskella. Maukkainta on
kuitenkin elää, asua, opiskella
ja olla vieläpä parisuhteessa.
Ah, mikään ei kuitenkaan
ole kadehdittavampaa täällä
rakkaassa lintukodossamme,
kuin olla ja elää opiskelijana
parisuhteessa ja jopa niin härskisti, jotta vuokra-asuntokin
on tuolloin jo yhteinen.
Kaikkihan toki tuntevat ja
tietävät, miten fiksu ja kerrassaan oivallinen opiskelijoiden
tuki rakas KELA ja lopulta
valtiovalta oikein ovatkaan.
Vaan oletteko huomanneet,
että KELAkin on nykyään
puolueellinen ja vieläpä kerrassaan äärimmäisen hämmentävällä tavalla? KELA
ei siis suinkaan ajattele
enää tasapuolisesti mitä tulee opiskelijan seksuaaliseen suuntautumiseen, sillä
Suomessa voidaan valtiovallan luvalla puuttua noinkin
henkilökohtaiseen ja yksityisyyttä tavattoman räikeästi
loukkaavaan asiaan mitä epäilyttävimmällä tavalla: asettamalla sen kysyminen asumislisän suuruuden määräämisen
perusteeksi. Enää ei opintotuen asumislisän saamiseksi riitä
siis pelkkä opiskelijan status,
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vaan nykyään pitää tuen suuruutta määrättäessä perustella
jopa seksuaaliset preferenssit,
jotta KELA varmasti osaisi
laskea tuen määrän oikein
ja näin ilahduttaa pientä
opiskelijaparkaa
olemalla
suorastaan lempeän antelias.
Tämä kaikki onkin johtanut
siihen, että lopulta KELA on
tehnyt todennäköisen tahattomasti kahtiajaon homo- ja
heteroseksuaalien välille ja
täten asettanut heidät tavattoman eriarvoiseen asemaan.
Sen vielä ymmärtäisi, jos
puolison, olipa kyse sitten
heteroiden avioliitosta, homoseksuaalien
rekisteröidystä parisuhteesta tai yksinkertaisesti avoliitosta sen
molemmissa
muodoissa,
kanssa asuminen todella systemaattisesti tarkastettaisiin
kaikkien hakijoiden kohdalla
mutta kun ei.
Tällä hetkellä avoliitossa asuvat homoseksuaalit ovat
opiskelijan opintotukeen
kuuluvan asumislisän
saannin kannalta kaikkein edullisimmassa
asemassa. Ja miksikö?
Heidän asumisjärjestelyjään ei missään
vaiheessa kyseenalaisteta. Vaan mistäpä muusta
tässä olisi kyse, jos ei
nimenomaan
syrjinnästä ja
hyvän
hallinnon
periaatteiden räikeästä

rikkomisesta, jos parisuhde
ei millään muotoa koskaan
vaikuta avoliitossa asuvien
homoseksuaalien asumislisän
suuruuteen? Sen sijaan kaikki
rekisteröidyssä parisuhteissa
asuvat, aviopuolisot sekä
avoliitossa elämäänsä viettävät heteroseksuaalit joutuvat auttamatta KELAn hampaisiin mitä tulee asumislisän
määrään. Heiltä on tyystin
evätty ilakointi ja elämästä
kahdestaan nauttiminen, vaikkeivät he millään muotoa
ainakaan
onnellisuutensa
puolesta eroa avoliitoissa
asuvista homoseksuaaleista.
Silti vain heitä sakotetaan
ankarasti siitä, että ovat
löytäneet elämäänsä toisen
ihmisen, jonka kanssa asua
yhteisessä taloudessa. Toisaalta, kun KELA sattuu olemaan niin poikkeuksellisen
järkevä ja ylimaallisen fiksu
tehdessään edellä mainittuja
johtopäätöksiä ihmisten
seksuaalisesta suuntautumisesta
“yleisen
elämänkatsomuksen
perusteella” ja “jos
hakija ei toisin todista”,
niin johan se riittää
kritiikin kestäväksi perusteeksi tällä hetkellä
vallitsevalla toimintatavalle, eikös?
Muistan hyvin vielä ajan, jolloin ystävämme, ah nykyään

niin piinattu, Matti Vanhanen
tokaisi kaikessa viisaudessaan, että naisten tulisi jäädä
kotiin ja tehdä lapsia, jotta
syntyvyys saataisiin nousuun
Suomessa. Vaan mitäpä tapahtuisi, jos kyynisesti ajatteleva nuori kapinallinen haluaisi välttämättä pitää kiinni
täysinäisestä asumislisästään
ja olisi seurustelematta tyystin
helpottaakseen näin elämäänsä? Hän ei missään vaiheessa
tulisi tavanneeksi tulevaa
puolisoaan, jonka kanssa tehdä niitä lapsia nostaakseen
väkilukua omalla panoksellaan, vaikkei sellaistakaan toki
enää lapsien maailmaan saattamiseksi tarvita. Tuolloinhan
se Suomen asukasmäärän tulevaisuus vasta huonolta näyttäisikin. Ja mitä voimmekaan
näistä em. seikoista lopulta
päätellä? Jopa KELA ja valtiovalta, mm. Matti Vanhasen
muodossa, toimivat ja puhuvat keskenään ristiin, mikä on
suorastaan mieltä ylentävän
tukevaa ja johdonmukaista
toimintaa. Juuri näillä metodeilla niitä lapsiakin aina kasvatetaan.
Kun sitten ollaan uskollisia
tavoilleen ja jatketaan samalla kyynisellä linjalla, kun
Suomessa eläminen, asuminen ja opiskeleminen on suorastaan yksi taiteen lajeista,
niin mihin tällainen kehitysmalli lopulta johtaisi? Suomalaisethan kuolisivat hyvinkin
piakkoin sukupuuttoon. Kuka

sitä nyt enää parisuhteeseen
haluaisikaan panostaa nykyisenlaisessa yhteiskunnassa,
jos se merkitsee sitä, että kaikki tuet, jotka jo ennestään
ovat ruhtinaallisia opiskelijoiden eläessä EU:n köyhyysrajan alapuolella, karsitaan
vieläkin pienemmiksi, jolloin
töiden tekeminen muodostuu elinehdoksi. Opiskeluajat
venyisivät entisestään, mikä
tunnetusti ilahduttaa valtiovaltaa, kun tämä työvoimapula, joka niin selkeästi jokaisen
työnhakijan arjessa näkyy,
uhkaa. Opiskelijat rutistetaan
siis niin tiukoille muutaman
vuoden ajaksi, että on suorastaan ihme, miten sellaisesta
periodista oikein edes selviää
hengissä. Ja sitten tulee KELA
ohjeineen, jotta: “Älä vain
rakastu! Siitä ei seuraa kuin
asumislisän pieneneminen
jatkuvan nalkutuksen lisäksi.
Sitäkö sinä todella haluat?”
Rakkauskin on siis kielletty
meiltä opiskelijoilta kaiken
muun elämän lisäksi, vaan
onko sekään lopulta mikään
yllätys. Töitä ei siis saisi tehdä, mutta töitä ei myöskään
saa tulevaisuudessa ilman
työkokemusta.
Opiskelun
pitäisi olla elämän prioriteetti
nro 1 koko opintojen ajan,
mutta niitäkään ei saisi suorittaa liian nopeasti, jotta ehtii
kartuttaa elämänkokemusta
kaiken muun kokemuksen
lisäksi jne. Olenko minä siis
ainoa, vai vaikuttaako kaikki
siltä, ettei minkään vaihtoe-

hdon
noudattaminen
ole kaikessa tässä ristipaineessa
hyvä ratkaisu?
Jos ja kun me
opiskelijat
joskus
haluamme valmistua
ja maksaa ne
tällä hetkellä
Suomen valtiota johtavien henkilöiden eläkkeet ja vieläpä
säilyttää mielenterveytemme
siinä sivussa, niin olisiko täysin asiatonta vaatia sellaista
järjestelyä, jotta parisuhteessa
eläminen, olipa kyse sitten
homosta tai heterosta, annettaisiin meille opiskelijoille anteeksi suomalla sen olematta
vaikuttamatta
asumislisän
määrään? Kun järjestelmä tällaisenaankin on jo kerrassaan
mainion onnistunut kaikessa
loogisessa järkevyydessään,
eikö olisi helpompaa vain antaa olla etenkin, kun avopuolisoilla ei ole minkäänmoista
velvoitetta elättää toinen toisiaan? Kaikki opintotuki- ja
avioliittolakia lukeneet asian
tuntevatkin, mutta KELA ja
valtiovalta taitavat vielä olla
autuaan tietämättömiä tästä
seikasta. Tai ainakaan he eivät
ollenkaan anna tällaisen seikan
häiritä omaa mielenrauhaansa,
sillä eihän tämä asia heitä enää
millään muotoa kosketakaan,
joten miksi siis vaivautua.
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Asianajaja Elisa Heinonen nauttii
Vaan voihan jokainen nyt toki
miettiä syntejä syviä ja löytää Ruotsin valloittamisesta
niitä mahdollisia lainsäädännöllisiä aukkoja, joilla kiertää
“vanhempiemme” loihtiman Roschier kasvaa huikeaa vauhtia
järjestelmän epäkohtia ja täten Tukholmassa
säästää muutaman roposen.
Eikä suinkaan kannata edes
harkita huonon omantunnon Asianajotoimisto Roschierin kuisia investointipankkeja,
potemista, jos sellaisen kum- Tukholman toimisto on ol- sijoitusyhtiöitä ja asianajotoimajaisen sattuukin löytämään, lut huikeassa nousukiidossa mistoja.
sillä mikä ei ole kiellettyä on perustamisestaan
lähtien. Toimiston vetäjän Axel Calkai sitten sallittua. Tuolloin on Yksikkö aloitti toimintansa issendorffin mukaan yksikkö
aivan oikein, että muistaa hie- hieman yli vuosi sitten ja nyt tavoittelee tuntuvaa kasvua
man näpäyttää takaisin niitä, jo on ilmeistä, että Ruotsiin myös tulevina vuosina.
jotka opiskelijoita niin kovalla etabloituminen oli erittäin ”Sijainti oli tärkeä tekijä, kun
rakkaudella ovat kasvattaneet, kannattava liike.
haimme uutta toimipaikkaa.
sillä nuorten ihmisten onnen, Tukholman toimisto on on- Mutta vieläkin tärkeämpää
terveyden ja talouden kustan- nistunut nopeasti rekryto- on, että uudet tilat mahdolnuksella tienaaminen on imaan useita huippuammat- listavat toiminnan laajenmelkein yhtä jaloa kuin van- tilaisia tiimiinsä, ja kasvu tamisen pitkälle tulevaisuuhusten huijaaminen.
jatkuu vauhdikkaasti. Tällä teen”, Calissendorff sanoo.
hetkellä Ruotsissa työskenJa jotta kenellekään ei jäisi telee paikallisesti 25 juristia. Opintojen ohessa
paha mieli kaiken tämän, niin Ruotsalaiset toimeksiannot vahvasti työelämään
mainittakoon vielä yksi seikka työllistävät kuitenkin sääntähän loppuun keventämään nöllisesti myös Roschierin Yksi Tukholman toimiston
suorastaan
onnellisuudella Helsingin ja Vaasan toimis- nuorista kyvyistä on arvohöystettyä verbaali-ilottelua. tojen juristeja yli rajojen.
paperimarkkinaoikeuteen
Me 1.1.2005 jälkeen tutkin- Veckans Affärer -lehden ja erikoistunut asianajaja Elisa
tomme suorittaneet/suoritta- Scandinavian
Researchin Heinonen, 31. Hän valmvat 18-67 -vuotiaat opiskeli- tekemä alkuvuodesta valm- istui Helsingin yliopistosta
jat saamme opiskeluajalta istunut markkinatutkimus vuonna 2000 ja on ollut Rostyöeläkettä tutkinnostamme rankkasi Roschierin ruotsal- chierin leivissä vuodesta 2002
ja vieläpä aivan automaattisesti aisten yritysjuridiikkaa har- lähtien, jolloin hänet palkilman hakemuksia ja tappelua joittavien asianajotoimisto- attiin Helsinkiin. Ruotsin
KELAn tätien ja tasa-arvoises- jen kärkikymmenikköön.
toimistoon Elisa siirtyi viime
sa Suomessa eläessämme myös Kova kasvuvauhti vie toim- syyskuussa.
setien kanssa, mikäli tutkinto iston huomattavasti nykyisiä Hänen mielestään on erittäin
on Suomessa suoritettu. Eikö isompiin tiloihin tämän vuo- mielenkiintoista tehdä töitä
olekin järjettömän huikea den syksyllä. Uudet tilat si- arvostetussa yhtiössä, joka on
asia?
jaitsevat Tukholman bisnesk- etabloitumassa uudelle markeskustassa Blasieholmenissa. kina-alueelle.
Suvi Mäntymäki
Samoilla kulmilla toimii lu- ”Hienoa, kun olen saanut olla
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mukana ottamassa toimiston ensiaskelia Tukholmassa.
On hauska huomata, kuinka
kokemus ja vahva osaaminen
toimistolla yhdistyvät intoon
luoda uutta. Tämä henki heijastuu voimakkaasti kaikkeen
työhöni”, Elisa kuvailee.
Hänellä on ikäänsä nähden
paljon työkokemusta.
”Tein alan töitä jo opiskeluaikana. Siitä oli kovasti hyötyä,
sillä työkokemus täydensi
opintoja mukavasti ja valmistumisen jälkeen oli helppoa
siirtyä työelämään.”
Elisan mielestä jo opintojen
aikana kannattaa omaksua
aktiivinen asenne. Hän kannustaa opiskelijoita hakeutumaan opintoja tukeviin töihin.
”Opinnoissa hankittua teorian asiantuntemusta on
hyvä syventää käytännön
työelämässä.”
Kansainvälistä kokemusta voi
hankkia vaikka opiskelijavaihdon kautta.
”On hyvä nähdä erilaisia maita ja työskentelykulttuureja jo
opiskeluaikana varsinkin, jos
suunnittelee kansainvälistä
uraa.”
Elisan mukaan työskentelytavat saattavat vaihdella maasta
toiseen, mutta rajojen ylittäminen ei romuta asiaosaamista.
”Itse työskentelen usein transaktioiden parissa. Niihin liittyy
usein jokin kansainvälinen ulottuvuus. Direktiivit sääntelevät
ja harmonisoivat asioita niin,

että maan vaihtaminen on ainakin EU:n sisällä helppoa.
Vaikka sääntelyssä voi olla
eroja yksityiskohtien tasolla,
taustalla olevat periaatteet
ovat pitkälti yhteneväisiä.”
Elisa käyttää työskentelykielinä yleensä englantia,
ruotsia ja suomea, mutta selvittää asiat tarvittaessa myös
saksaksi ja ranskaksi.
Roschierin Helsingin ja Tukholman toimistot tekevät
paljon yhteistyötä, minkä
vuoksi Elisakin lennähtää
tämän tästä Helsinkiin.

mikä edellyttää joustavuutta.
”Aikatauluissa on pysyttävä,
ja työpäivät ovat toisinaan
hyvin intensiivisiä. Toisaalta
on myös niitä päiviä, jolloin
jää kunnolla aikaa tutustua
Tukholmaan.”
Elisa sanoo viihtyvänsä asemapaikassaan mainiosti.
”Tukholma on kaunis ja pieni suurkaupunki. Täällä on
helppo asua. Kaupunki on
hyvin eläväinen, mutta tahdiltaan rauhallisempi kuin
varsinaiset metropolit.”

Projektityö on
moniulotteista

Elisa Heinonen kertoo
nauttivansa työstään,
koska se on paitsi
vaihtelevaa, myös
moniulotteista.
”Tilanteet
muuttuvat
transaktioissa nopeasti ja esille
nousevia
kysymyksiä
on osattava
arvioida useasta eri näkökulmasta. Rutiiniratkaisuja on
harvoin, ja työ
tarjoaa siten
mahdollisuuden jatkuvaan
asiantuntemuksen
kehittämiseen.”
Työ on projektiluonteista,
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Parhaat iskurepliikit
kautta aikojen

Kevät on edennyt Suomessa
aina Napapiirille asti ja kohta
edessä on kesä kolleineen ja
kissoineen. Pohjois-Suomen
paras juridinen aikakauslehti
Digesta haluaa antaa panoksensa oikkareiden kesäonnelle
ja tarjoaa hyvän valikoiman
kuolemattomia iskurepliikkejä. Repliikkien toimivuudesta lehti ja Artikla ry eivät
ole vastuussa!

i mie pussaan!”

”Lähe mukkaan ta

t?!”

stissa tänä iltana valo

n kompo
”Hei beibi palaako su

“Olisiko sinulla lainata karttaa, sillä eksyin juuri silmiisi?”
”Ootko mun tule
va

ex-vaimo?”

beautiful body,
“If I say you have a
st me?”
would you hold it again
“Niin, sinullahan on se pillu…”

“Hei tyttö! Haluisitko nukkua
tänä yönä samalla tavalla kuin
minä?
Muna jalkojen välissä”

“Hei onks sulla puutarhaa?”

ai
staa penkistä?”
uteen v
“Paljon mutsis no
a
k
k
a
ir
s
n
e
n?”
“Uskotko
i uudellee
s
e
s
it
h
o
n
“Isäs taitaa
kävelemää
olla vankil
a
ss
varasti taiv
a? Mä vaan
aalta tähde
t sun silmik ajattelin, että pakko
han sen on
si..”
olla, kun

joudunko

”Sä oot niin kaunis nainen että voisin vaikka syödä sun paskaa.”
“Kelpaakos tytöille hy
vä pano?” –Ei.
No tulkaa sit mun m
ukaan.”

?”

s aamulla keitän

jo
”Syötkö puuroa,

“Panisitko vastaan jos panisin?”

in lukeeko

aasi? Tarkastaisin va
”Saisinko vilkaista nisk
siellä made in heaven.”

”Käynk

s mä tä

“Hei beibi, haiseeko

formilta?”
tää sunkin mielestä kloro

”Köytä toi muuli puuhun ja hyppää pelimiehen kelkkaan!”
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ällä use

in?”

Kahden
opintopisteen mies

Olet
kenties
nähnyt
hänet, mikäli olet yksissäkään
oikkaribileissä
pyörähtänyt.
Yliopistolla olet voinut nähdä
hänet vilaukselta, mutta
korkeintaan
luentosarjan
ensimmäisellä
luennolla.
Ja harvat, todella harvat,
ovat saattaneet nähdä hänet tentissä sinä torstaisena aamuna, jolloin hän
ensimmäistä ja toistaiseksi viimeistä kertaa vieraili tenttisalissa - joskin
vain 15 minuuttia - saapuen tyylillensä uskollisena
20 minuuttia myöhässä.
Anssi
Hakulan
pistesaldo
on
legendaarinen: vuoden opiskelleella
nuorukaisella on kaksi (2)
opintopistettä. Anssi on
omien sanojensa mukaan
keskittynyt
olennaiseen.
Mainittava on, että molemmat opintopisteet tulivat
vahingossa Anssin hyväntahtoisen
kämppäkaverin
kirjoitettua toverinsa nimen
mesikämmenen
läsnäololistaan. Sen sijaan
että KELA kyselisi syytä
opintopisteiden
vähäisyyteen,
Anssilta
Kansaneläkelaitoksen
puolesta
kysellään, mistä tämä on saanut kaksi opintopistettään.

Ei suinkaan pidä olettaa, että opintopisteiden
määrä
olisi
suoraan
verrannollinen
opitun
määrään. Oikeustieteellisten oppien sisäistäminen
tapahtuu Anssin mukaan
parhaimmalla tavalla silloin, kun opiskelu ei ole
pakonomaista
suorittamista. Sen sijaan, että
lukisi hikipäässä tenttiin
yötäpäivää, Anssi on ottanut filosofimaisen asennoitumisen
oppimiseen.
Nuorukaisen opiskelu on
omaehtoista ja pohdiskelevaa ilman deadlinejä,
tenttejä ja harmaita hiuksia. Samalla se on myös
yhden
miehen
taisto
epäinhimillisen
laajoja tenttialueita vastaan.

tiedekuntaan päästyään siintää
katseessa jo uusi, häikäisevämpi
opiskelupaikka.
Todellisella
poikkitieteilijällä on myös varasuunnitelma tulevaisuudelle mikäli
opintopisteitä
ei
koskaan kerry tutkintoon
saakka: “ Järjestän valmennuskursseja
oikikseen,
lääkikseen
sekä
tietojenkäsittelytieteisiin
opiskelemaan
pyrkiville.
Katriina Karvonen,
Lauri Korhonen

Anssi hakee tänä keväänä
jo kolmatta yliopistollista
opiskelupaikkaa. Lukion
jälkeen
hän
korkkasi paikan Oulun
yliopistosta
tieteojenkäsittelytieteen
tiedekunnasta, vuotta
myöhemmin aukesivat portit Lapin yliopiston oikeustieteelliseen
tiedekuntaan
ja
nyt
tähtäimessä on lääketieteelliset opinnot Oulun
yliopistossa. Nuorta herraa voisi kuvata Don
Juaniksi tiedekuntajahdissaan:
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Tietoa ja elämyksiä – Editasta

Tutustu verkkokirjakaupassa

www.edita.fi/netmarket

Opiskelija-alennus lakikirjoista 30 %.
(Alennuksen saa asiakaspalvelusta tai Edita-kirjakaupasta.)

TILAUKSET MYÖS:
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi
Puhelin 020 450 05
Faksi 020 450 2380

Edita-kirjakauppa:
Annankatu 44, 00100 Helsinki,
puhelin 020 450 2566
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HALUATKO OLLA
MUKANA VASTAAMASSA
KANSSAMME
ASIAKKAIDEMME
KANSAINVÄLISIIN
HAASTEISIIN?

Oletko kiinnostunut asianajajan työstä? Voit tutustua työhön käytännössä jo opintojesi aikana. Hannes Snellman tarjoaa alasta kiinnostuneelle opiskelijalle eri mahdollisuuksia:
• Lähetti
• Juniortrainee
• Trainee
Arvostamme sitä, että ihmiset ovat erilaisia niin osaamiseltaan kuin persoonallisuudeltaankin. Oikealla asenteella pääsee pitkälle. Jos haluat tutustua liikejuridiikan maailmaan ja
uskot haluavasi tehdä työtä kanssamme, katso hakuohjeet ja
tehtävänkuvaukset kotisivuiltamme www.hannessnellman.fi kohdasta ”Ura”.

Lisätietoja antaa

Haluamme varmistaa,

Hannaliina Suma, puh. (09) 2288 4219,
hannaliina.suma@hannessnellman.fi.

että asiakkaamme voittaa –
kaikkialla maailmassa.

w w w. h a n n e s s n e l l m a n . f i

32

