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pääkirjoitus
Artiklasta, ja ylpeä siitä
Päätoimittajan elämässä on nyt käsillä jännittävät ajat: Kaiken keväisen kiireen ja hässäkän keskellä minun on täytettävä suuret
saappaat Digestan päätoimittajana. Rima on
korkealla, kun edellinen päätoimittaja Tapio
Tuomisto kehitti lehteä valtavan paljon niin
sisällöllisesti kuin ulkoisestikin. Digestan
arkistoihin tutustuneena voinkin sanoa, että
varsinkin lehden taitto on parantunut eksponentiaalisesti. Onneksi taiton taso ei ainakaan heti romahda; entinen päätoimittajamme on kiltisti luvannut taittaa vielä ainakin
Digestan ensimmäisen numeron.
Vuosi 2009 on Artiklan kannalta merkityksellinen, sillä ainejärjestömme täyttää kunnioitettavat 30 vuotta ensi syksynä.
Tämä otetaan huomioon myös Digestassa
pitkin vuotta ilmestyvinä katsauksina Artiklan historiaan ja syksyksi kaavaillulla Digestan juhlanumerolla, johon on koottu parhaita
paloja ainejärjestömme lehdestä 30 vuoden
ajalta. Tässä numerossa juhlavuoden tunnelmointi aloitetaan Artiklan kaikkien aikojen
ensimmäisen puheenjohtajan, Jarmo Pirhosen haastattelulla. Pirhonen kertoo meille
valaisevasti, millaista oli Artiklan meno ainejärjestömme ollessa vielä lapsenkengissä.
Ainejärjestömme on kehittynyt huomattavasti näissä 30 vuodessa ja tyytyväisenä
voinkin sanoa, että ensimmäisen hallituksen tavoitteet Artiklan kehittämisen suhteen
ovat toteutuneet jo aikapäiviä sitten. Meillä kaikilla onkin syytä olla ylpeitä hienosta
ainejärjestöstämme, joka on paitsi suurin,
myös mielestäni yliopistomme toimivin ainejärjestö ottaen huomioon Artiklan jäsenilleen tarjoamat palvelut ja tapahtumat.
On hieno tunne kuulua Artiklan 30. hal2

litukseen toimihenkilönä. Kun allekirjoittanut
kruunattiin Digestan uudeksi päätoimittajaksi,
sain paljon seuraavanlaista palautetta: ”Heidi,
tee Digestasta pornolehti!” Jostain kumman
syystä tämä idea ei suuremmin viehätä minua, vaikka Digestan suosio varmasti nousisi
räjähdysmäisesti; Digesta kun on tarkoitettu
meidän artistien lisäksi myös yhteistyökumppaneille ja niille etelän ainejärjestöille, jotka eivät laula jokaisessa mahdollisimman asiallisessa paikassa kurkku suorana Pohjolan pitoja.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että Digestan tulisi olla mikään kuiva ja tylsä lehti,
joka käsittelisi ainoastaan Suomen lakimieskunnan varhaisvaiheita 1600-luvulla ja velvoiteoikeuden tenttikirjojen sisällysluetteloiden
antoisuutta. Päinvastoin, tavoitteenani uutena päätoimittajana on saada Digestan lukija
viihtymään entistä paremmin kyseisen lehden
ääressä! Siksi toivonkin, että tämä ensimmäinen päätoimittamani lehti on sinulle, arvoisa
lukija, hauska ja antoisa lukukokemus.
Mukavaa kevättä ja nautinnollisia lukuhetkiä kaikille!
Heidi Härkönen
Päätoimittaja 2009

puheenjohtajan palsta
Hei vain kaikille,
Edellisen Digestan jälkeen uusi hallitus
on aloittanut toimintansa työntäyteisesti.
Ainakaan intoa ja ideoita ei ole toiminnasta puuttunut. Hyvä niin. Uudessa hallituksessa on dynaaminen sekoitus vanhoja
hallituslaisia ja uusia toimijoita, eli kokemus ja uudet näkemykset yhdistyvät. Uskon, että uusi hallitus pystyy lunastamaan
jäsenistön odotukset.
Artikla on tänä vuonna ollut aktiivinen suhteiden luomisessa. Olen tavannut
valtaosan yhteistyökumppaneistamme ja
saanut heidän tukensa tulevalle vuodelle.
Yhdessä tulemme tekemään loisteliaan
juhlavuoden. Ainejärjestömme on edustanut myös vahvasti yliopistomme ainejärjestöjen vuosijuhlilla, ja uusi vaihe
yhteistyössä on polkaistu vauhdikkaasti
käyntiin.
Artikla täyttää tänä vuonna yhdessä tiedekunnan kanssa kolmekymmentä vuotta.
Tämä tarkoittaa, että juhlistamme keskiiän kriisiin siirtymistämme monella tavalla ja tapahtumia riittää varmasti jokaiseen
makuun. Juhlaseminaari sekä tiedekunnan
järjestämä Studia generalia –luentosarja
tulevat olemaan erittäin mielenkiintoisia.
Lisäksi saamme tiedekuntamme ensimmäisen vuosikurssin vieraaksemme. Luvassa on myös vanhojen puheenjohtajien
tapaaminen vuosijuhlien yhteydessä, mitä
ainakin henkilökohtaisesti odotan kovasti.
Juhlinta tulee huipentumaan Artiklan
kv-viikolle 43. Tulemme panostamaan
erittäin näyttäviin vuosijuhliin, minne on
tarkoitus kutsua entistä suurempi ja kunnianarvoisampi kutsuvieras kööri. Vuo-

sijuhliin panostaminen näkynee myös
ruoka- ja juomatarjoilussa. Toivon, että
mahdollisimman monet pohjoismaiset
ystävämme saapuvat nauttimaan Lapin
eksotiikasta. Luvassa on muun muassa
porosafari ja liikunnallisia elämyksiä arktiseen tapaan.
Uusi yliopistolaki on herättänyt tunteita niin tiedekunnan kuin opiskelijoiden
keskuudessa. Sekä dekaani että opiskelijat
ovat antaneet oman panoksensa taistelussa kohtuuttomuutta vastaan. Toivottavasti
huutomme kuullaan ja siihen myös vastataan. Sitä odotellessa Artikla jatkaa väsymätöntä edunvalvontatyötään jäsenistönsä
hyväksi.
Kevät on jo ovella ja Poronkusemakin
nurkan takana. Se jos mikä on varma kevään merkki, joka kasaa laajat opiskelijajoukot taistelemaan kunniakkaasta kuksasta.
Älä ruoki lamaa, ruoki Poroa!
Kirsi
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kopo-palsta
Kohti vahvempaa yliopistoautonomiaa
Artikla opiskelijoiden asialla
Yliopistomme viettää tänä vuonna juhlavuotta. Samoin myös Artikla ry. Ainejärjestömme perustettiin 30 vuotta sitten
valvomaan jäsenistönsä etua opiskeluun
liittyvissä asioissa. Nykyään Artiklan
toiminta on painottunut opiskelijoiden
opintoja edistävään toimintaan, kuten
esimerkiksi vapaapaikkojen myöntämiseen, kirjanvälitykseen sekä seminaarien
järjestämiseen. Yksittäisen jäsenen osalta
varmasti mieleenpainuvinta on kuitenkin
osallistuminen ns. vapaa-ajan toimintaan
kuten kaamosluennoille ja poronkusemaan. Tunnen suurta ylpeyttä saadessani
toimia Artiklan koulutuspoliittisena vastaavana tänä merkittävänä juhlavuonna.
Uskalla antaa palautetta!
Artikla ry:n säännöissä mainitaan, että
yhdistyksen tarkoituksena on mm. toimia
Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden etujärjestönä. Haluaisinkin omalta
osaltani viedä yhdistyksen toimintaa nykyistä enemmän tämän edunvalvonnan
suuntaan. Tämä vaatii tietenkin aktiivisuutta myös teiltä, arvoisa jäsenistö. En
pysty puuttumaan epäkohtiin, ellen ole
niistä tietoinen. Edunvalvonta tarkoittaa
tietenkin paljon muutakin kuin pelkästään
sen valvomista, että tenttitulokset tulevat
ajallaan. Meillä on oikeus laadukkaaseen
opetukseen! Mikäli ette ole tyytyväisiä
jonkin yksittäisen kurssin sisältöön tai
vaikka yliopiston henkilökunnan käyttäytymiseen, niin antakaa siitä rohkeasti pa4

lautetta. Suomen lakimiesliiton koulutuspoliittisen valiokunnan jäsenenä pystyn
vaikuttamaan asioihin myös valtakunnallisella tasolla.
Uusi yliopistolaki jakaa mielipiteet
Tämän vuoden kuumin koulutuspoliittinen kysymys on ehdottomasti uusi yliopistolaki. Uuden yliopistolain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2009 ja siirtymäajan
jälkeen sitä tulee täysimääräisesti noudattaa 1.1.2010.
Yliopistolakiuudistuksen tarkoituksena
on luoda yliopistoista julkisoikeudellisia
laitoksia, joiden yhteiskuntasuhteet, vaikutusmahdollisuudet ja talousosaaminen
olisivat nykyistä paremmat. Hyvistä ta-

voitteista huolimatta lakiuudistus on saanut myös paljon vastustusta. On väitetty,
että lakiuudistus viedään eduskunnassa
läpi liian nopealla aikataululla. Eniten kritiikkiä kuitenkin kohdistuu siihen, että uuden lain myötä yliopiston hallitukseen valitaan puolet jäsenistä yliopistomaailman
ulkopuolelta. On myös herännyt kysymys
siitä, miten taataan tieteen ja ylimmän
opetuksen vapaus, kun valtaa siirretään
yliopistomaailmasta talouselämään. Tarkoituksena on kuitenkin, että hallitukseen valitut edustavat monipuolisesti yhteiskuntaelämän ja yliopiston toimialaan
kuuluvien tieteiden tai taiteiden asiantuntemusta. Pohjimmiltaan valta säilyy kuitenkin yliopiston sisällä, koska kolmikantainen, opiskelijoista, professoreista sekä
yliopiston muusta henkilökunnasta koostuva kollegio valitsee hallituksen. Tietys-

ti myös yliopistoautonomia paranee, kun
yliopistot irroitetaan valtion tiliviraston
asemasta. Jatkossa hallitus valitsisi yliopistolle rehtorin, jonka rooli muuttuu
toimitusjohtajamaiseen suuntaan.
Vaikka lakiuudistukselle tuntuu löytyvän paljon vastustusta, on kuitenkin selvää, että nykyinen yliopistolakimme on
aikansa elänyt ja kaipaa pikaisesti uudistusta, jotta pysyisimme mukana kansainvälisessä kehityksessä. Vasta käytäntö
tulee näyttämään, mihin suuntaan uusi
yliopistolakimme tulee kehitystä viemään.
Lisää tietoa uudesta yliopistolaista on tarjolla koulutuspoliittisessa valiokunnassa,
joten toivotankin kaikki asiasta kiinnostuneet tervetulleiksi kokouksiin.
Antti Laakso
Koulutuspoliittinen vastaava

unelmien mies vailla seuraa

Hei, sinä kypsä hedelmä!
Nuori ja herrasmiesmäinen oikeustieteen
ylioppilas etsii jo vakavaraisuuteen ja työelämään ehtinyttä oikeustieteen maisteri/
(oikeustieteen kandidaatti) naista avioliittotarkoituksessa.
Opiskelukaverini
luonnehtivat minua karismaattiseksi ja
vaatimattomaksi. Todellisuudessa olen
menestyvä monitaituri. Erityisvahvuuteni
on taiteet. Tiedekuntani asteikolla mitattuna olen miltei raitis ja täysin savuton.
Osaan myös kokata ja siivota.
Nimim. Rilluma-Reijo.
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Hallituksen esittely

§
§
§
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Artiklan hallitus ja toimihenkilöt vuodelle 2009 esittäytyvät omin sanoin ja kuvin

§

§

puheenjohtaja

Hei,
Olen Kirsi Huotari, ja toimin tämän vuoden Artiklan puheenjohtajana. Kotoisin
olen Kajaanista, mutta jo kolmen vuoden
ajan olen asustellut täällä Rovaniemellä.
Eli toisin sanoen olen kotiutunut jo tänne
porojen ja kaamoksen luvattuun maahan
sen verran hyvin, etten ole pitkiä kalsareita tänä talvena tarvinnut.
Viime vuosi vpj:nä on antanut minulle
sen verran kokemusta ainejärjestötoiminnasta ja varsinkin Artiklan toiminnan kiemuroista siten, että pj:n nuija tuntuu ainakin vielä kevyeltä kädessäni. Tuleva vuosi
tosin tuottaa haasteita koko hallitukselle,
sillä juhlavuoden oletetaan olevan jotakin
suurempaa ja hienompaa kuin aikaisemmin. Toivon, että pystymme lunastamaan
nämä odotukset ja tarjoamaan teille unohtumattoman juhlan.
Toivon, että kaikki jäsenet osallistuisivat
aikaisempaa aktiivisemmmin rakkaan ainejärjestömme kehittämiseen ja toimintaa.
Tavoitteenamme on saada valiokuntamme
toimimaan aikaisempaa tehokkaammin ja
pitkäjänteisemmin eteläisten sisarainejärjestöimme esimerkkiä noudatten.
Toivon mukavaa kevättä ja kusemaa
kaikille
Kirsi
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Hei!
Olen Artiklan varapuheenjohtaja Riina
Yletyinen, myös ryletyisenä tunnettu 22vuotias suutarilalainen. Toimenkuvaani
kuuluu muun muassa säätiössä säätäminen ja hallituksessa hallitseminen.
Luonteeltani olen avoin, sosiaalinen,
reilu ja helposti lähestyttävä. Negatiivisena puolena voisi mainita sen, ettei niitä
miinusmerkillä alkavia luonteenpiirteitä
juurikaan ole...ainakaan pa(i)nokelpoisia. Pidän ihmisten kanssa työskentelystä, kunhan asiat hoidetaan avoimesti eikä
toisten selkien takana.
Tulin Rovaniemelle 2007 syksyllä,
luultuani että Lapland olisi home of lapdance. Toisin kuitenkin oli. Päätinkin siis
lähteä sammuttamaan pettymyksen karvasta makua ratkiriemukkaaseen oikeustieteelliseen tiedekuntaan, josta karvas
maku ei ole jäänyt suuhun maistumaan...
paitsi sunnuntaisin. Ja torstaisin. Ja lauantaisin. Ja KV-viikolla maanantaista
maantaihin. Tästä mausta huolimatta Rovaniemi ja Lapin Yliopisto ovat tarjonneet
erinomaiset luonnonläheiset olosuhteet
opiskeluun ja ennen kaikkea vapaa-aikaan
ja työntekoon. Kun luonto kutsuu, on
mentävä. Siis opiskelijabileiden jatkojen
lisäksi esimerkiksi nauttimaan hyvistä
aktiviteettimahdollisuuksista kaupungin
lähellä. Vaikkapa koskenlaskua (hulibum-

varapuheenjohtaja
basta pohjanhoviin) tai Kemijoessa uintia
fuksiaisissa. Jos ja kun rahat loppuvat,
hankin bilerahat poronkusemaan Arctic
Safaris-pipo päässä metsissä tennismailat
jalassa tarpoen tai moottorikelkalla ranskalaisia miehiä nöyryyttäen.
Nyt on aika lopettaa tämä liirumlaarumi itsestäni ja uppoutua Artiklan tilien
ihmeelliseen maailmaan!

§

§ §§ §§§ § §§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
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sihteeri
MoRo!
Olen Paula Kuha, sihteerisi tämän vuoden. Olen Tampereen lahja maailmalle
(vaikka Ylöjärvi yrittääkin ottaa asiasta
kunniaa) ja napapiirin oikikseen päädyin
kaksi vuotta sitten Etelä-Pohjanmaan
(sihteeri)Opistolle tehdyn kiepin kautta.
Ikää on kertynyt siis 22-vuotta. Ihmisenä olen hieman takakireä ja hidas hämälnen, joka laittaa vessapaperin rullaussuunta seinästtä poispän. Ystäväni ovat
tärkeintä elämässäni, varsinaisiin harrastuksiin en ajantappamiseltani ehdi. Paheitani ovat (hyvät) leffat, pikkutunneille
valvominen sekä holtittomat elämäntavat.
Artikla ry:n hallitusta palvelen piiskaamalla viisivuotiaan tasolla olevan keskittymiskykyni täysille kokouksissa pitämällä
pöytäkirjaa ja hoitamalla jäsenrekisteriä.
Lisäksi säädän erinästen lisänakkien kanssa missä milloinkin tarvitaan.
Mikäli sinulla on jokin jäsenyyttä koskeva tai yleistä paperinpyöittelyä vaativa
asia, laita mailia osoitteeseen sihteeri@artikla.com tai ota suoraa kontaktia. Parhaiten minut bongaa Ison Vaaleen ja muiden
kaiffareiden seurasta Rollon ravinteleista
ja yliopistolta lähinnä syömästä, koska
omatekoinen ateria jäisi todennäköisesti
viimeiseksi.

§
§ § §§ §§ §
§ § § §§
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kopo-vastaava
Tervehdys
Nimeni on Antti Laakso ja olen Artiklan
opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittinen
vastaava, eli tuttavallisemmin KOPO.
Ikää on kertynyt 23 vuotta ja kotoisin
olen Suomen Turusta. Olen asunut Rovaniemellä reilut puolitoista vuotta ja uskokaa huviksenne, että tämän aikana olen
kuullut kaikki mahdolliset Turku-vitsit
useampaan kertaan. Kirjoitin ylioppilaaksi vuonna 2005, jonka jälkeen suoritin asepalveluksen Porin Prikaatissa. Kotiuduin
alikersanttina kesällä 2006, jonka jälkeen
työskentelin reilun vuoden jalometallialalla. Oikeustieteen opinnot aloitin siis
vuonna 2007.
Artiklan koulutuspoliittisena vastaavana tehtäviini kuluu ensisijaisesti opiskelijoiden edunvalvonta opiskeluun liittyvissä
asioissa. Minuun voi olla yhteydessä, jos
esimerkiksi tenttitulokset ovat myöhässä. Parhaiten minut tavoittaa lähettämällä
sähköpostia osoitteeseen kopo@artikla.
com mutta toki voit myös tulla repimään
hihasta yliopiston käytävällä. Tehtäviini
kuluu myös erilaisten koulutustilaisuuksien järjestäminen, esimerkiksi tammikuun
lopulla järjestetty työnhakuseminaari oli
pitkälti minun käsialaani.

Kuluva vuosi tulee olemaan ainakin
kahdesta syystä koulutuspoliittisessa mielessä hyvin mielenkiintoinen. Ensinäkin
meneillään on sekä Lapin yliopiston, että
Artikla Ry:n 30-vuotis juhlavuosi. Luvassa on tietenkin monenlaista tapahtumaa
tähän liittyen. Artiklan osalta yksi tärkeimmistä tulee olemaan syyskuun puolessavälissä järjestettävä 30-vuotis juhlaseminaari. Toiseksi asiaksi pitää mainita
paljon keskustelua herättänyt yliopistolain
uudistaminen. Uuden yliopistolain on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2009. Lue lisää
aiheesta tämän lehden KOPO-palstalta.

§

§

§
§
§
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ohjelmavastaava
Terve!
“Mä oon Keskisen Jenni, sun tuleva tyttöystävä.” Jos en vielä oo tätä sinulle
lausunu, seuraavan kerran ku oon humalas tai selvin päin, tulet kuulemaan sen.
Moon Etelä-Pohojammaalta Ylihärmästä,
nykyyseltä Kauhavalta. Aloitin oikeustieteelliset opinnot viime syksynä, eli oon
fuksi. Himoitsin oikikseen pääsyä niin
paljon, että luuhasin kaks vuotta eri opistoissa. Pääsykokeisiin lukeminen oli niin
kivaa! Oon puukkojunkkari, joten ei kannata hirveesti aukoo. Oon kakskytyksvuotias, kohta mittariin posahtaa 22.
Diggailen Antti Tuiskuu ja muita ihQ
poikii.<3
Ennen toimin vapaa-aikanani aerobicin- ja tanssinohjaajana. Entinen atleetti,
nykyinen Kotletti.
Mun lempiväri on aniliininpunainen,
vihree tai keltainen.
Yleensä viikonloppuisin oon C8 Onnelassa tai muissa paikallisissa juottoloissa.
Asiaan.. Artiklassa toimin ohjelmavasMinut tunnistaa kovasta äänestä ja rempseästä olemuksesta. and I´m also The Gre- taavana. Toimenkuvaani kuuluu ravintolapäälliköiden häiriköinti bileiden toivossa.
at White.

kulttuuri- ja liikuntavastaava
J.V. Snellman on todennut että nuoren ylioppilaan ei pitäisi valmistua yliopistosta
liian nopeasti, vaan pyöriä juottoloissa
ja sivistää itseään keskustelemalla ja juomalla. Tämän miehen viisaiden sanojen
vuoksi minulle oli varsin luontevaa lähteä
ainejärjestötoimintaan.
Minä, Joonas Nevakivi, synnyin vuonna 1985 ja ala-asteella osoitin älykkyyttä
oppimalla ensimmäisellä luokalla lukemaan ja kirjoittamaan oman nimeni. Li10

säksi minulla oli luokkani paras hemoglobiini. Nuoruuteni vietin Kiimingissä
harrastellen kepeää lueskelua, rock-musiikin kuuntelua, kestävyysjuoksua ja yleistä
elämäntaiteilua, mikä on jättänyt jälkensä
sielunmaisemaani.
Henkisen kehityksen jämähtämisestä
johtuen harrastan edelleen aika samoja
asioita: Koen olevani oman elämäni supersankari ja juokseminen, uinti ja muu
aerobinen liikunta maistuu edelleen ma-

§
§ §
§

§

§

§
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kealle. Lisäksi olen lukenut lähes kaikki Mika Waltarin historialliset romaanit.
Näiden harrastusten ohella pyöritän vanhojen kavereitteni kanssa urheiluseuraksi
rekisteröityä järjestöä Välkkylä Forcea.
Yhtään edustusurheilijaa meillä ei ole,
mutta pikkujoulut ovat olleet varsin onnistuneet. Kappaleen lopuksi sanon vielä,
että rakastan suunnattomasti luennoilla ja
kirjastossa torkkumista.
Kullin pestissä koetan kehittää urheilu-

toimintaa edelleen, koska ruumiinkulttuuri on mielestäni kauneinta kulttuuria. Olen
huomannut että kun urheilee niin jaksaa
opiskella ja juhlia paljon paremmin, eikä
kaamoskaan ole ylitsepääsemätön asia.
Vuoden aikana koetan järjestää artisteille
jousiammuntaa, kiipeilyä ja golfia juoksujen ja sählyjen ohessa. Suurin projektini
tullee kuitenkin olemaan ensisyksynä järjestettävä Artiklan mahtava RUSKAVAELLUS. Siinä ideana on että lähetään ihan
oikeasti kunnon Lappiin viikonlopuksi
vaeltelemaan.
Varsinaisen korkeakulttuurin saralla
olen suunnitellut kevääksi kulttuurimatkaa
Ouluun, Lisäksi ylioppilasteatteria Rovaniemellä ja syksyllä vierailemme Arktikumissa avointenovien päivänä. Tulen myös
tiedottamaan yliopiston elokuvakerho Cineman toiminnasta sekä sen järjestämästä
matkasta Tromssaan elokuvafestareille.
Jos jäsenistölle tulee ideoita urheilun
tai kulttuurin saralla tulkaa vetämään hihasta niin katsotaan voidaanko järjestää.
11

klubimestari

Hyvää tämänhetkistä ja tulevaa ajankohtaa!
Klubimestari! Tuo siivouksen ja järjestyksen luoja, hallituksen poliisi, rakkauden
lähettiläs, nillittämisen notaari, moppien
kuningas, karaoken keisari, avainten armoton pihtaaja... ja mitä kaikkia muita arvonimiä tämän tittelin haltija kantaakaan.
Nimi on Linnanmäen Pekko ja toimin siis
hallituksen kenties tärkeimmässä tehtävässä eli KLUBIMESTARINA. Koska
klubimestari on tehtävässään lähempänä
jäsenistöä kuin kukaan muu hallituksen
edustajista, annan tässä pienen kuvaksen
itsestäni ja vaiherikkaasta, mutta kadehdittavan hienosta elämästäni.
Vuonna 1986 pimeiden ja surullisten
vuosien jälkeen, tasan 74 vuotta Titanicin
onnettomuuden jälkeen, synnyin tuomaan
valoa vanhempieni elämään esikoispoikana. Syvällä Espoon sydämessä, jopa 200
metriä Kehä ykkösen ulkopuolella otin
ensimmäiset askeleeni ja lähdin kohtalokkaalle vaellukselleni tässä julmassa
maailmassa, josta vain harva on selvinnyt
hengissä. Päästyäni koulusta suorastaan
mykistävillä ämmän papereillani rupesin
miettimään elämän tarkoitusta. Mietittyäni
kolme vuotta S-Marketin kassalla (vuosista yhden mietin asiaa myös kurkkusalaatit
yllä), päädyin yksinkertaiseen tulokseen:
elämässä tarvitsee pitää elämästään, jotta
pitäisin elämästäni tarvitsen rahaa ja saadakseni rahaa pitää hankkia hyvä ammatti. Tajutessani olevani liian tyhmä hankkiakseni hyvää ammattia, päätin hyödyntää
loistavaa lähimuistiani ja lukea oikiksen
12

pääsykokeisiin... niin Espoon “kultapojasta” tulikin Rovaniemelle “junantuoma.”
Klubimestarina aion olla kaikille lähellä silloin kun sitä tarvitaan aka. yhteydenotot vain via e-mail! Tärkeintä tehtävässäni on vastata Toipparin varauspyyntöihin
nopeasti ja pitää toimitila asianmukaisessa kunnossa. Tärkeänä osana tehtäviini
kuuluu myös hallitusrutiinit, tapahtumien
järjesteleminen ja tietenkin kiinteistövaliokunnan pitäminen taas monen vuoden
tauon jälkeen. Mikäli teille herää kysymyksiä Toipparista tai parannusehdotuksia, niin ottakaa rehellisesti ja rohkeasti
yhteyttä, jotta asioita saadaan eteenpäin ja
hoitumaan.

ulkoasiainvastaava

”Hei! Minun nimeni on Elen ja olen matkustusholisti. –Hei, Elen.”
Näinkin minua voi kuvailla, olen siis Elen
Gomes ja tänä vuonna 2009 Artikla ry:n
ulkoasiainvastaava ja Internationel sekretar (vai miten se meni), kavereiden kesken
ihan vain Int.Sek.
Olen siis 21-vuotias elämäntapablondi
ja hallituksessa toimin lähinnä äidin roolissa. Alunperin olen kotoisin Lappeenrannasta, Saimaan rannalta.
Tehtäväni hallituksessa on kiertää KVviikkoja (kansainvälisiä viikkoja), pitää
yhteyttä sisarainejärjestöihimme, vaihtooppilaiden kanssa yhteydenpito ja yleensäkin pitää huolta suhteistamme ulkopuolisiin toimijoihin puheenjohtajan kanssa.
Vuosi lähti ripeästi käyntiin Bergenissä, Norjassa tammikuussa ja Århusissa,
Tanskassa viikon päästä. Islantiin varani
eivät valitettavasti riittäneet, mutta onneksi sinnekin saimme Artiklalta edustusta. Tänä vuonna haluan, että Artiklalta
on edustus jokaisella KV-viikolla ja tämä
tulee olemaan tavoitteeni. Älä siis säikähdä, jos tulen yliopistolla maanittelemaan
sinua lähtemään jollekin viikolle.
Artiklalla on pieni ja melko pysyvä
joukko, joka kiertää KV-viikkoja. Tämän
vuoden tavoitteisiini kuuluu myös saada
lisää uusia innokkaita opiskelijoita kiertämään kanssani viikkoja. Tänä keväänä on
muuten vielä Helsingissä Pykälän viikko,
jos voin jo näin mainostaa.
30-vuotis juhlavuottamme vietetään
pitkin kevättä ja syksyä, mutta juhlinta
huipentuu vuosijuhliin ja omaan KV-viikkoon. Tänä vuonna KV-viikosta on tarkoi-

tus tehdä jotenkin uudenlainen, hienompi
ja isompi, kuin aikaisempina vuosina. Haluankin teidät kaikki syksyllä ideoimaan
ja järjestämään kanssani vuoden hienointa
tapahtumaa!
Jos sinua askarruttaa jokin KV-viikoissa tai Artiklan toiminnassa yleensäkin minuun voi aina ottaa yhteyttä! Yleensä minut löytää helpoiten Artiklan toimistolta
hengailemasta.
Aurinkoista ja vauhdikasta kevättä kaikille!
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tiedotusvastaava

Tervepä terve!

tää minua saamatta jääneestä ja saadusta
informaatiosta, josta kaikki artiklalistalle
kuuluvat saavat nauttia. Joku siis yrittää
oikeasti miettiä mitä viestiä listalta saapuu,
vaikkei aina siltä tuntuisikaan. Tiedottamisen ohella hoitelen muiden hallituslaisten oikean käden virkaa eli avustelen muita heidän sektoreillaan siinä määrin kuin
tarvis on.
Harrastuksiini kuuluu kirjastossa
torkkuminen, Loviisassa notkuminen ja
jokapäiväinen kuntopyöräily aamuisin
Kuntotieltä yliopistolle ja iltaisin takaisin
Kuntotielle. Tämä selvittää kovan fyysisen kestävyyteni, joka heijastelee henkiselle puolelle auttaen jaksamaan tehtävässäni.

Olen Heikki Lindroos teidän uusi ja miellyttävä tiedotusvastaavanne. Iästä voin
sanoa sen verran että syntymäni sijoittui
juuri parhaaseen aikaan eli noin 4 kuukautta ennen Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuutta. Erikoinen käytökseni johtuu siis jo äidinmaidosta imeväisikäisenä
saaduista ”vitamiineista”. Nuoruuteni
kasvoin maalla Riihimäen vieressä Ryttylässä ulvoen kuuta, mutta teollistumisen ja suuren muuttoliikkeen myötä olin
pakotettu siirtymään Helsinkiin lukioon.
Erinäisien sekavien vuosien jälkeen, joihin kuului siis valtionpalvelus ja kadotettu
nuoruus saavuin viime syksynä Rovaniemelle ja opiskelen nyt ensimmäistä vuotta
rakkaassa tiedekunnassamme.
Tiedotuksen puolesta toivotan hyvää keTehtäviini kuuluu pääasiallisesti artik- vättä ja antoisia hetkiä sähköpostin parislalistan hoitaminen, eli kyllä voitte syyt- sa.
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toimihenkilöt
taloudenhoitaja
Heippa,
Olen Emilia Salmenoja, 20-vuotias ensimmäisen vuoden opiskelija Hämeenlinnasta. Toimin tänä vuonna Artiklan
taloudenhoitajana eli tehtäviini kuuluu
mm. laskujen maksaminen ja kassakirjan
tarkastus. Minun tehtävänäni on myös
huolehtia, että Toipparin vuokrat maksetaan ajallaan ja että kaikki kuitit päätyvät
kirjanpitäjälle.
Valmistuin ylioppilaaksi vuonna 2007
ja pidin välivuoden saadakseni lisämotivaatiota pääsykokeisiin. Motivaatio löytyikin Citymarketin kassalta ja löysin tieni
tänne Rovaniemelle.
Harrastan liikuntaa vaihtelevasti muista kiireistä riippuen. Suosikkilajejani ovat
jooga ja kuntosalilla käynti.

valmennuskurssipäällikkö

Tervehdys kaikille Digestan lukijoille!
Olen Suvi Vekki ja toimin tänä vuonna Artiklan valmennuskurssipäällikkönä. Toimenkuvaani kuuluu kevään valmennuskurssien järjestäminen ja siihen liittyvien
tehtävien hoitaminen. Itsestäni sen verran,
että olen 23-vuotias junantuoma fuksi ja
ainakin toistaiseksi tuntuu, että olen valinnut oikean alan. Hyvää kevättä kaikille ja
muistakaahan mainostaa Artiklan valmennuskursseja kaikille tutuille ja tuntemattomille, jotta saadaan järjestettyä hyviä juhlia jatkossakin!
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kirjanvälittäjä

Moikka!

Voittaja saa omakseen kaksi nuorekasta tyttöstä, josta toinen 26v oikeustieteiden opiskelija Reija Jussila ja toinen 5v
saksanpaimenkoira Tara. Muutimme Vantaalta Rolloon elokuussa 2008 opiskelujen
alkamisen vuoksi. Harrastuksiin kuuluu
liikunta monessa muodossa, matkustelu
ja paljon aikaa vievä ja raskas ”verkostoituminen”. Pääkaupunkiseudulle jäi vanginvartijan virka odottamaan mahdollista
paluuta…
Hoidan Artikla ry:ssä kirjanvälittäjän
roolia kuluvan vuoden aikana, joten aiheeseen liittyviä kysymyksiä tai pk-seura
asiat voi hoitaa sähköpostilla tai livenä
(esim. viikonloppuisin Onnelassa).

Etsin sporttista, metroseksuaalisia piirteitä omaavaa miestä. Pukeudut muuhunkin kuin ihaniin haaravälistä revenneisiin
Adidaksen verkkareihin ja omaat kenties
hieman herrasmiehen eleitä… Älä vaivaudu, jos Al Bundy (Pulmuset) tai Uuno
Turhapuro- look on lähempänä sinua. Sinulla tulisi olla pituutta ainakin 178cm
ja painoa min.80kg. Kukkakepeille on
muuta käyttöä. Ikävaatimuksia ei ole vaan
jokainen tapaus harkitaan erikseen. Vähäkarvaisuus toivottavaa. Akateeminen
koulutus sekä hyvä taloudellinen asema
on plussaa (ps. Mulla on Opel ja haluaisin
uuden Audin, mut Bemarikin käy).
rejussil@ulapland.fi
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digestan päätoimittaja

Moipa moi!
Olen Heidi “Smackdown” Härkönen, tämän maailman parhaan lehden päätoimittaja. Sanokaa minua siis päätoimittajaksi! Olen 20-vuotias ensimmäisen vuoden
oikkari ja kotoisin jostain tuolta Uudeltamaalta. Oikikseen päädyin pienen mutkan kautta; kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2007, jonka jälkeen muutin heti tänne
Lappiin opiskelemaan vaatesuunnittelua
taiteiden tiedekunnassa. Huomasin kuitenkin hyvin pian, että tuo kyseinen ala ei
ollut minua varten (vaikka olinkin siinä
tietysti paras) ja päätin hakea oikikseen,
jotta voisin päteä aina kaikille amiksille.
Jostain kumman syystä pääsin jopa sisään
ja tämä onkin heti tuntunut oikealta paikalta, koska täällä on paljon bileitä ja sit-

sejä ja hienot vuosijuhlat minne voi laittaa
hienon mekon. Jo alkusyksystä ainejärjestötoiminta imaisi minut heti mukaansa ja
siksi noppia ei olekaan päässyt pahemmin
kertymään. Artiklan toimistolla hengailun
ja sähläämisen lisäksi rakkaita harrastuksiani ovat biletys, yhdyssanavirheistä
huomauttelu, pilkun viilaus ja nukkuminen.
Digestan päätoimittajana tehtäviini
kuuluu yllättäen tähän lehteen kirjoittaminen, muiden kirjoittajien värvääminen,
paparazzailu ja juoruilu. Digesta tarvitsee
mielenkiintoisia juttuja mielenkiintoisilta
kirjoittajilta; otathan siis yhteyttä jos journalismi vähänkään kiinnostaa! Minut saa
parhaiten kiinni hihasta repimällä (jossain
baarissa tai toimistolla) tai lähettämällä
postia osoitteeseen digesta@artikla.com.
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Heippa!
Olen Pinja Vallivaara, 21 vuotta ja masteroin Artiklan webbisivuja. Olen toisen
vuosikurssin opiskelija enkä ole oikein
mistään kotoisin, vaikka vahvalla Oulun
murteella puhunkin.
Viime vuonna toimin hallituksessa sihteerinä ja tänä vuonna edessäni ovat haastavammat ja kenties Artiklan vastuullisimmat tehtävät. Tehtäväni on pitää Artiklan,
Poronkuseman ja Kaamoksen nettisivut
ajan tasalla sekä kehittää niitä mahdolli18

suuksien mukaan. Tavoitteena olisi myös
teetättää lähitulevaisuudessa täysin uudet
nettisivut, sellaiset joita voisi päivittää
osaamatta ylivertaisia nörttikoodauskykyjä.
Nettisivuilta löytyy mm. tietoa tulevista
tapahtumista, vapaapaikoista, kirja-alennuksista, valmennuskursseista, Toipparin
vuokrauslomake, linkki Artiklan forumille, vanhoja tenttejä sekä kuvia menneistä
tapahtumista (kunhan saan niitä haltuuni).
Käykäähän kaikki surffaamassa:
www.artikla.com

haastattelu
Artikla aikojen alussa
Vuosia mittarissa jo 30
Rakas ainejärjestömme Artikla ry viettää tänä vuonna kolmikymppisiään. Pikkuisemme näki päivänvalon ensi kertaa
16. Lokakuuta 1979. Arska jaksaa edelleen bilettää, vaikka ikää mittarissa onkin
melkein varhaiskeski-ikäisen verran,
mutta kuinka olivat asiat kun Artikla oli
vielä suloinen pienokainen, vastasyntynyt
ainejärjestö? Tartuttiinko pulloon heti vai
vasta myöhemmin? Millaisia hiihtäjiä oli
ainejärjestömme jäsenistö silloin kauan
sitten ja mitä he puuhailivat keskenään?
Se selviää haastattelemalla Artiklan kaikkien aikojen ensimmäistä ja tiettävästi
pitkäaikaisinta puheenjohtajaa, Jarmo
Pirhosta!

Jarmo Pirhonen, Artiklan puheenjohtaja vuosimallia 1979-1981, vaikuttaa
nykyään Lappeenrannassa työ- ja elinkeinokeskuksen johtajana toimialueenaan
Etelä-Karjala ja Kymenlaakso. Pirhonen
muistelee kaiholla opiskeluvuosiensa auvoista Artikla-aikaa ja vastailee mielellään
toimittajan kysymyksiin.
Tavoitteet heti korkealle
Kun Lapin korkeakoulu perustettiin vuonna 1979, avajaisissa patsasteli itse Urho
Kekkonen ja uusi korkeakoulu aloitti
taipaleensa kahden tiedekunnan voimin.
Näistä kahdesta tiedekunnasta se paras
eli oikis koostui silloin ainoastaan 85:stä
opiskelijasta, joista kaikki tunsivat tai ain-

Ensimmäisiä artisteja, ylhäällä vasemmalla ensimmäinen puheenjohtaja Jarmo Pirhonen
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akin tiesivät toisensa, myös henkilökunta.
Tuohon aikaan tutkintoon vaikuttaminen
oli myös helpompaa; professoreita saattoi vedellä hihasta käytävillä ja opiskelijoiden suhde proffiin oli muutenkin henkilökohtaisempi. ”Meillä oli valtavan
kompakti porukka, koska meitä oli silloin
vain yksi vuosikurssi. Järjestimme paljon vapaa-ajan rientoja ja toimme uudelle
yliopistokaupungille näkyviin opiskelijaelämää”, Pirhonen kertoo. Taitaa siis olla
ihan yliopisto opiskelijoineen joka muutti
Rovaniemen tuppukylästä menomekaksi!
Artikla otti heti tavoitteekseen päästä
samalle tasolle etelän sisarainejärjestöjen,
Pykälän ja Lexin kanssa. Omat toimitilat
asetettiin hankintalistalle, aktiiviset Artiklalaiset alkoivat käydä Lakimiesliiton
tilaisuuksissa ja toiminnalle hankittiin enemmän sosiaalipoliittista ulottuvuutta.

Jono Pohjanhoviin... jonne tulikin porttari!
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Rankkaa biletystä
Koska kaikkia kumminkin kiinnostaa,
on aivan pakko kysyä: Olivatko Artiklan
bileet kolme vuosikymmentä sitten yhtä
kosteita kuin nykyään? ”Aina on yksilöitä
porukka täynnä, mutta pääasiassa ihan
nätisti pidettiin hauskaa”, Pirhonen naureskelee. Niin nätisti osattiin kuitenkin
juhlia, että koko Artiklan jäsenistö onnistui hommaamaan itselleen porttikiellon tuon ajan ykkösmestaan, Ravintola
Pohjanhoviin. Porttikielto tuli, kun neuvokkaat artistit katsoivat hitaan palvelun
oikeuttavan heidät itsepalveluun, eli ei
kun tuoppi kauniiseen käteen ja kaljahanat auki omin voimin! Eihän siitä muuta seurannut kuin koko ainejärjestö ulos
ja porttari päälle. Pirhosen täytyi käydä
jälkikäteen puku päällä neuvottelemassa
Pohjanhovissa porttikiellon kumoamis-

esta. Seuranaan hänellä henkisenä tukena
ja uskottavuutta luomassa eräs vanhempi,
jo kypsempään ikään ehtinyt opiskelija.
Tämä kyseinen opiskelija oli innokkaasti
ollut hankkimassa porttikieltoa ja onneksi
onnistui sen myös poistamaan; Artikla ry
oli jälleen tervetullut Pohjanhovin asiakkaiksi.
Pieni mutta tiivis
Artiklan ollessa vielä pieni ainejärjestö,
porukka rakentui tiiviimmäksi yhteisöksi
joka edelleen pitää yhteyttä enemmän tai
vähemmän. Pirhonen kertoo, että vanhoja opiskelukavereita tulee nähtyä työn
merkeissä monta kertaa kuukaudessa,
erästä jopa päivittäin. Hänelle nimittäin
sattui käymään samalla tavalla kuin monelle muullekin tuon ajan artistille; vaimo
löytyi samasta ainejärjestöstä (On hauska
todeta, että vaikka Digestassa 4/2008 tehdyn erittäin tieteellisen tutkimuksen mukaan Artikla on sisäsiittoinen ainejärjestö,
se ei ole meidän syy, sillä on se ollut sitä Vt. apul. prof. Rauno Halttunen laskiaisaina). Helsingissä töissä ollessaan Pirho- riehassa Ounasvaaralla 19.2.1980
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Vodkaa neuvostoliitossa
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sella oli tapana tavata vanhoja oikiskavereita useamminkin vapaamuotoisesti ja
Oulussa sekä muissa suuremmissa keskittymissä entiset artistit järjestävät säännöllisiä tapaamisia. Ns. Vanhan koulukunnan
miehet brändäsivät itsensä jo opiskeluaikana ja pitävät edelleen tapaamisia oikisfiilistelyn merkeissä. Näyttää siis siltä ettei
me nykyiset artistit taidetakaan päästä toisistamme eroon vaan jatketaan samoissa
merkeissä niin kauan kuin maksa sallii!
Artikla-aika on parasta aikaa
Pirhonen oli aktiivinen artiklalainen huomattavan kauan; puheenjohtajan pestissä
hän viihtyi kunnioitettavat kaksi ja puoli
vuotta. ”Tuohon aikaan ei nimittäin ollut
sitä luontevaa kiertoa ja kilpailua kuin nyt.
Puheenjohtajan kauteni olin erittäin aktiivinen enkä malttanut lopettaa senkään
jälkeen; neuvoin uutta kaikkia kaikessa
vaikkei minulta kukaan mitään kysynytkään!” Pirhonen nauraa.
Kun
kysyn
Jarmo
Pirhoselta,
muisteleeko hän edelleen Artiklavuosiaan
hyvällä, vastaus tulee kuin hyväksytty
Halttusen lukarista: ”Totta kai! Lyhytmuistissakin nuo ajat tuntuvat hauskoilta,
meillä oli niin hieno tekemisen meininki
kaikessa ja halu saada homma pidemmälle. Järjestötyön ja opiskelun yhteensovittaminen onnistui mainiosti ja erityisen
mukavaa oli, että tunsin koko puheenjohtajakauteni kaikki artistit ainakin
nimeltä”. Hauskoja muistoja Artikla-vuosista on Pirhoselle jäänyt todella paljon.
Hänen on vaikea valita, minkä niistä monista hän haluaisi kanssamme jakaa, mutta
päätyy lopulta yhteen: ”1980-luvun alussa
Oikeustieteiden tiedekunnassa oli paljon
ns. matkalaukkuprofessoreja. Eräänkin
kerran vierailevan luennoitsijan Raimo
Väyrysen kunniaksi kehiteltiin spon22

Kenties Mr. Artikla vm. 1980?

taanisti bileet jotta professori saataisiin
mukaan juhlimaan. Koska siihen aikaan
baarit menivät niin aikaisin kiinni, siirryimme Domukselle jatkoille Väyrynen
mukanamme. Maailma oli silloin sellainen, että kuvittelimme elävämme jälkiteollisessa yhteiskunnassa ja olevamme
hyvinkin kansainvälistä porukkaa. Niinpä nimesimme nuo jatkot ‘Jälkiteollisen
yhteiskunnan parvekebileiksi’. ” Hauska
kuulla, että jo tuohon aikaan otettiin kuppia professoreiden kanssa!
Nyt siis tiedämme, että meidän sukupolvemme ei ole ainoa, jolla on joskus
lähtenyt lapasesta! Ainakaan koko Artiklalla ei ole vähään aikaan ollut porttikieltoa mihinkään baariin, joten ihan kiltisti
ollaan oltu. Mutta hei, voidaanhan me aina
pistää paremmaksi!
Heidi Härkönen

kuukauden näkemys
Eikö Lapin yliopisto kiinnosta?
Kirjoituksen tarkoitus on herättää keskustelua Lapin yliopiston oikeustieteiden
tiedekunnan tilasta ja tulevaisuudesta.
Jutun kirjoittajalla ei ole minkäänlaista
kompetenssia arvioida professorien pätevyyttä saatika mitään käsitystä tilastotieteestä. Kirjoittaja haluaa vain nostaa esiin
huolensa tiedekuntamme tulevaisuudesta.
Lapin yliopisto on presidentti Kekkosen ajan
siltarumpupolitiikan suurimpia saavutuksia.
Piskuinen Lappi edustaa Suomen väestöstä
vain noin 3,5 prosenttia, mutta tänne on silti
saatu kansallisesti merkittävä instituutio: oikeustieteellinen tiedekunta. Tiedekuntamme
osuus suomalaisten juristien koulutuksesta
on noin neljännes. Tiedekuntamme työllistää myös neljäsosan alamme professoreista
ja kaikista oikeustieteelliseen tiedekuntaan
pyrkijöistä 19 % haki tänne Lappiin (vuoden
2008 hakutilastot). Työmarkkinoilta kuultujen kommenttien perusteella tiedekunnastamme valmistuneet juristit ovat yhtä päteviä, elleivät jopa pätevämpiä, kuin eteläiset
kollegansa.
Kuten edellä esitetystä ilmenee, tiedekuntamme on pärjännyt hyvin sijaintiinsa nähden.
Käsittääkseni tiedekuntamme nykyisestä tasosta saadaan kiittää pitkälti 60- ja 70-luvun
Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan kasvatteja. Näistä auktoriteeteistä
moni on jäänyt vastikään eläkkeelle ja loputkin heistä tulevat eläköitymään seuraavan
viiden vuoden aikana. Sukupolvenvaihdos
on siis nyt työn alla ja sen onnistuminen tulee
sanelemaan tiedekuntamme tulevaisuuden.
Tiedekunnassamme on tällä hetkellä haussa viisi professuuria, eli melkein kymmenes
kaikista Suomen oikeustieteellisten tiede-

kuntien professuureista. Näihin viiteen virkaan on ollut yhteensä yhdeksän hakijaa (kvy
3, hallinto 2, ympäristö 2, kv 1, finanssi 1).
Helsingin tiedekunnassa viiteen viimeiseen
viranhakuun on osallistunut yhteensä 35 kilvoittelijaa. Mitä pidän vielä huolestuttavampana on se, että näistä yhdeksästä hakijasta
vain muutamaa ei voida pitää oman tiedekuntamme kasvatteina. Helsingin tiedekuntaan
taas on meiltä päin aina ollut kova tunku.
Oman tiedekunnan kasvattien saaminen
professoreiksi on hieno osoitus siitä, että nuori tiedekuntamme on pystynyt tuottamaan
professori-ainesta olevia tieteentekijöitä.
Näiden tieteentekijöiden tasoa vaan ei tule
verrattua muitten tiedekuntien kasvatteihin,
jos professuureihin ei ole hakijoita muista tiedekunnista. Vähintäänkin mielenkiintoisena
voidaan pitää tilannetta niiden professuurien
osalta joihin on vain yksi hakija. Kuvittele,
että kaikki tiedekuntaan hakeneet saisivat
opiskelupaikan, koska hakijoita olisi vähemmän kuin aloituspaikkoja. Opiskelupaikkaa
hakeneiden määrä on myös vähentynyt noin
sadalla viime vuosista.
Mielestäni tasokkaat professorit ja kyvykkäät opiskelijat muodostavat hyvän tiedekunnan. Yliopistomme tavoitteena on olla
kansainvälisesti vaikuttava tieteen ja taiteen
tekijä. Miten yliopistomme voi olla kansainvälisesti vaikuttava, jos se ei ole edes kansallisesti kiinnostava? Tämä sukupolvenvaihdos
ja kilpailukykymme muita tiedekuntia vastaan huolestuttaa minua enemmän kuin meneillään oleva yliopistouudistus.
Tomi Tuominen
Oikeustieteiden ylioppilas
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Nimi: Juhani Kuparinen
Ikä: 23
Harrastukset: Juoksu, kamppailulajit, vapaasukellus
Siviilisääty: Avoliitossa
Mitä arvostan naisessa: Lämpöä, herkkyyttä,
ihmisläheisyyttä, terveellisiä elämäntapoja ja
sitä että uskaltaa olla oma itsensä!
Mikä saa minut syttymään: Oma kulta <3
Motto: ”Se ei ole kylmää, jos se ei ole jäässä”
Tulevaisuuden haaveet: Perheen perustaminen

Kuva: Anna Korja

kaamosluennot 2009
YES WE CAN!

Hiidenkiven sonnien ylväs liikunta, lapsen autonomia, professorien vastaanotto
porealtailla, pettämätön prosessinjohto,
saunaperformanssi - näihin kulminoituu
Kaamosluennot 2009. Tapahtuman ehjä
kiteyttäminen kahdelle A5:lle on kenelle
tahansa mukanaolijalle ylitsepääsemätön
tehtävä. Kokonaiskuvan saamiseksi ottakaamme katse historiaan. Haastattelin
Kaamoksen syntyvaiheista kahta professoria, joista kumpikin antoi täysin toisistaan
eriävän kertomuksen ja kiisti vastapuolen
näkemyksen. Molemmat näkemykset on
kuitenkin, objektivisuuden ja kontradiktorisuuden hengessä, tuotava julki.
Professori Karhu: ”Kaamosluentojen
lähtölaukaus ammuttiin Levin kuningattaren Päivikki Palosaaren ja professori Ahti
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Saarenpään välillä kaksi vuosikymmentä
sitten. He löivät viisaat päänsä yhteen ja
miettivät, mistä ihmeestä löytyisi sellaisia
puolihulluja (tai täyshulluja, lisäys Karhu) ihmisiä, jotka lähtisivät Levin tyhjiä
majoitus- ja ravitsemustiloja täyttämään
silloin kun on kylmää ja pimeää. Ahdin
hyvään tuntumaan perustunut ja oikeaan
osunut idea oli, että turha on mennä etelään kalaan - miksei valita Lapin yliopiston juristiopiskelijoita! Samalla luotiin
Kaamosluentojen kantava idea yhdistää
vaativaa oppimista ja villiä hauskanpitoa.
Tämän yhdistelmän tasapainoisessa virittämisessä onkin sitten kulunut nämä ensimmäiset kaksikymmentä vuotta.”
Professori Saarenpää: ”Mietimme Artikla ry:n kanssa 80-luvun alkuvuosina

uutta opiskelumuotoa, jossa yhdistyisi
sekä opiskelu että kevyt ilonpito. Kaamosluennot järjestettiin aluksi Pohtimolammella, ja siirrettiin muutaman vuoden
kuluttua Leville. Ideana oli, että opiskelijat saivat juoda vähän ja opettajat vielä
vähemmän, virkavastuun vuoksi. Mukana
oli opiskelijoita parhaillaan kolme bussilastillista ja opetuksellista osuutta toteutettiin vaellusluentojenkin muodossa.”
Kantava idea on säilynyt alkuvuosiin
nähden samana ja porttikieltoja on tullut
tasaisen tappavaan tahtiin. Oikeustapausten etukäteinen valmistelu, Levillä tapahtuva viimeistely ja itse väittely vierailijoiden ja professoreiden keskustelevista
luennoista puhumattakaan luovat mahdollisuuden ainutlaatuiseen välittömyyteen
tieteenharjoittajien ja tieteentekijöiden
välillä.
Opiskelijan silmin syvin anti lienee
bolognanpunaisväritteisen massan yhteenkuuluvuuden tunteessa sekä yliopis-

tomaailmaan verraten täysin erilaisessa
oppimisessa. Aivan tavallinen opiskelijatapahtuma Kaamosluennot eivät suinkaan
ole, mistä viestii ensimmäisten lipun jonottajien saapuminen jo ennen aamukuutta, neljä tuntia ennen lipunmyynnin alkua,
ulos hytisemään.
Varhainen lähtö perjantaiaamuna brysseliläistyneen city-Karhun luentojen siivittämänä ja paluu sunnuntaiaamupäivällä
Mikko Vuorenpään olennaisimpaan mahdolliseen kiteytetyn luennon rikastamana
pitivät sisällään niin virallisen kuin äärimmäisen epävirallisen osuuden – eikä raja
edellä mainittujen välillä ollut kovinkaan
selvä. Vierailevina luennoitsijoina kuulijoita sivistivät OTK Henna Pajulammi
lapsen autonomiasta, erityisasiantuntija
Veikko Vahtera asunto-osakeyhtiöproblematiikasta sekä Euroopan sanomalehtien
kustantajien liiton toimitusjohtaja Valtteri
Niiranen lobbauksen merkityksestä. Epävirallista osuutta vietettiin niin suksien,
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lumilaudan kuin pulkankin päällä vauhdin
hurmos silmissä ja illan tullen iloliemiä
nautiskellen. Juomalaulut raikasivat ja
juridinen väittely löysi uusia ulottuvuuksia. Eräs tuomaroitu väittely johti jopa
pisteeseen, jossa vauhkoutuneen väittelyn
puheenjohtaja ryömi pöydän alle prosessinjohtoa piiloon.
Juha Karhu, Kaamosluentojen uranuurtaja, toteaa luentojen syvimmästä annista
professorin silmin seuraavaa: ”On hienoa
havaita se kiinnostus oppimiseen, joka
tulee esiin erityisesti Kaamos-tapausten
väittelyissä. Ja kuulla vierailevien opettajien innostuneita kommentteja väittelyryhmistä. Minulle itselleni palkitsevinta
ovat kuitenkin olleet sunnuntaiaamun luennot. Niihin olen itse yrittänyt tiivistää
olennaisen juridiikasta - ja maailmasta,
elämästä ja luonnosta. Upeita kokemuksia

28

tulee joka vuodelta kuten Lapin lain kaste ja oikeudenmukaisuus tai-chi -liikkeinä. Hiidenkiven sonnien ylväs liikunta jäi
mieleen tämän vuoden Kaamosluennoilta
suomalaisen miehen sielun syvänä liikkeenä...”
Tulevaisuudesta kysyttäessä Professori
Karhu kertoo Kaamosluentojen ainoana
uhkana siintävän ilmastonmuutoksen. Dilemmaan on kuitenkin jo keksitty ratkaisu
– mikäli ruoho vihertää tammikuisella Levillä, Kaamosluennot siirretään Huippuvuorille!
Läheisempään tulevaisuuteen kohdistuvana vinkkinä professori paljastaa luentojen 2010 teeman: pääsy oikeuksiin, jota
mesikämmen kehottaa ruveta jo harjoittelemaan.
Katriina Karvonen
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LUENNOT KAAMOKSESSA II

Tämä on jo toinen kerta, kun saan lähestyä
Digestaa Kaamosluentoja koskevalla kirjoituksella. Edellisen kerran olin samalla
asialla Digestan numerossa 1/2005. Tuolloin luentojen teemat koskettelivat prosessioikeudellisia kysymyksiä, ja varmimmin
prosessin ytimen tavoitti professori Juha
Karhu. Muistiinpanojeni mukaan hän oli
valinnut aiheekseen ”Muna ja kana”.
Olen osallistunut Kaamosluennoille
vuodesta 2002 alkaen. Tuona aikana tapahtuman perusrakenne on pysynyt jotakuinkin ennallaan, vaikka joitakin muutoksia on tehty. Opettajan näkökulmasta
perustelluin korjaus kaamosohjelmaan on
ollut lauantain aamuluentojen poistaminen. Vielä vuonna 2004 ne järjestettiin.
Tuolloin luentoani oli seuraamassa Markus Aarto, kolme ylioppilasta (joista yksi
tuli myöhässä) sekä Magyar Feher Bor,
joka tosin poistui luennon aikana.
Opetuksellisesti Kaamosluentoja on
pidettävä yllättävän hyvänä tilaisuutena.
Vaikka voitaneen hyvin perustein väittää,
että ainakin jossain mielessä Kaamosluennot on myös viihteellinen tapahtuma, olen
luentojen aikana käynyt opiskelijoiden
kanssa useita erinomaisia keskusteluja
myös oikeustieteestä. Erityisen perusteellisesti ylioppilaat tuntuvat valmistautuvan
Kaamosväittelyihin. Myös tämänvuotinen
vieraileva luennoitsija Veikko Vahtera oli
vakuuttunut siitä, että opiskelijat taitavat
tosiasiassa oppia Kaamosluennoilla jotain
juridiikastakin.
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Varsinaisen luennoinnin suhteen Kaamosluennot tarjoavat vuodesta toiseen
haastavan ympäristön. Pelkästään luentosaleissa luentoja pitävillä opettajilla ei voi
olla pienintäkään käsitystä todellisista järjestyshäiriöistä, joita opetuksen yhteydessä saattaa esiintyä. Yliopistopedagogiikan
kurssi ei luultavasti tarjoa ratkaisua tilanteeseen, jossa opiskelijalauma vaatii luennoitsijaa nousemaan pöydälle ja ottamaan
housut pois. Itse en ole käynyt millään
pedagogiikan kursseilla. Tästä huolimatta
uskallan kuitenkin väittää, että YouTuben
valvovan silmän alla on varsin viisasta
pitää housut jalassa. Pöydälle sitä vastoin
voi nousta, mikäli on varma ettei putoa.
Kaamosluennot ei ole pelkästään opetuksellinen tapahtuma, vaan luentoihin

liittyy myös viihteellisiä piirteitä. Levi
tarjoaakin oivallisen ympäristön kaikenlaiseen vapaa-ajan toimintaan luentojen
ulkopuolella. Myös Turun tiedekunnassa
olemme muutamana vuotena pyrkineet
järjestämään Kaamosluentoihin verrattavissa olevan tilaisuuden. Ongelmaksi
tässä on kuitenkin muodostunut se, että
Leviä vastaavaa luentojen pitopaikkaa on
Turun seudulta vaikeata löytää.
Ajatuksissani kuitenkin edelleen on,
että myös Turussa saisimme aikaiseksi Kaamosluentoja vastaavan perinteen.
Tuolloin voisimme myös kutsua Rovanie-

meltä vierailevia joukkueita Turkuun ja
päinvastoin.
Päätin edellisen Kaamoskirjoitukseni
Digestassa kommentoimalla majoituskumppaneideni alusvaatteita. Tässä suhteessa tilanne ei ole vuodesta 2005 parantunut. Hyvä ystäväni varadekaani Aarto
käyttää edelleen tangojen sijasta pitkiä
kalsareita.
Kiitokset jälleen kerran erittäin hienoista
Kaamosluennoista!
Mikko Vuorenpää
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yhteiselintapaaminen 2009
Olen osa yhteistä elintä!

Artikla ja Justus torstai-illan iltapalalla
Kohti Vaasaa
Torstai aamuna herätys kello 11.06... ja
pakkaamaan. Puku, kolme kauluspaitaa,
kolme krakaa, pikkasen tavaroita laukunpohjalle, hygieniavälineet ja tietenkin
pullot. Eihän sitä junassa voi kuivin suin
istua. Lähdimme siis edustamaan arvoisaa
jäsenistöämme Vaasaan, jossa meidän oli
määrä tavata kaikkien suomalaisten oikeustieteen ylioppilaiden ainejärjestöt. Matka jännitti minua melko paljon, joten päätin aloittaa päiväni pizzalla ja sixpackilla
karhua. Koska artistien pitää käyttäytyä
artistimaisesti paikassa kuin paikassa,
riisui eräs nimeltä mainitsematon Karju
paitansa pois ja veti päällensä pelkän slipoverin, jota oli pitänyt päällänsä koko
SAKKEn eikä koskaan pessyt kyseistä
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rääsyä. Onneksemme Oulun pakkaset ja
hyytävä tuuli torjui Joon... siis Karjun hajuhaitat.
Informaatiota tiedossa: Vaasaan pääsee
vain kahden vaihdon kautta!!! Junassa tuli
siis istuttua! Sitsilauluharjoitusten parissa
matka meni kuitenkin kuin siivillä. Kanssamatkustajatkin yrittivät auttaa meitä
harjoituksissa ilmoittamalla seuraavassa
vaunussa olevan viileämpää ja parempi
akustiikka, johon edustushallituksemme
kohteliaasti totesi, että jos ei kestä junassa
matkustamista voi aina siirtyä yksityisautoiluun. Matkapaineet laukesivat kuitenkin lämpimään syleilyyn Vaasalaisten
isäntiemme ollessa meitä vastassa asemalla. Saimme onneksemme myös hiukan
iltapalaa ja muutamat iltamyssyt, jotka

siivittivätkin Digestan arvoisan päätoimittajan yrittämään keskustelua myös toisella
kotimaisella saatuaan tietää, että Vaasassa
puhutaan ruotsia.
Vaihteeksi asiapitoista ohjelmaa
Seuraavana päivänä koitti asiaohjelma:
miten parannamme lakimiesliiton toimintaa opiskelijoiden näkökulmasta. Voin
ilokseni antaa jäsenistön tietoon, että Artiklan hallitus ei ole ikinä edustanut näin
hyvin missään. Olimme primusmoottoreina työryhmissä ja kaiken lisäksi monet meistä toimi myös oman ryhmänsä
ääni(ääri)torvena. Tietenkin hyvät ystävämme LEXistä tarjosivat meille muutaman ohraisen, jotta päivä lähtisi meidänkin osalta lennokkaasti käyntiin.
Vaasan kampukselta siirryimme bussikuljetuksella exculle Wärtsilään ja matkalla Vaasan keskustan läpi eräs omista
pojistamme piti lappilaisesta stereotyypistään kiinni toteamalla kovaan ääneen
“onpa täällä korkeita taloja” (taloissa
5-kerrosta). Sama mies pääsi osoittamaan
varsin eksoottisia alkuperiään toteamalla
Wärtsilän edustajalle hänen tiedustellessaan jonottamisen mielekkyyttä “onpa
tämä hieno käytävä.”

Megasitsit
Artiklan erityisen esimerkillinen hallitus
päätti majoitustiloihin päästyään ottaa
rovaniemeläiseen tapaan reilut harjoittelut ja lämmöt päälle ennen viikonlopun
pääkoetusta: viiden tunnin sitsejä!!! Erityisen hyvin hauiksia lämmitteli pienet
artistityttöset, jotka eivät muistaneet edes
hotellin edessä otettuja valokuvia kello
18... Sitseistä ei varmaan mitään tarvitse
edes kertoa, paitsi tietysti Artiklan edustusjoukkueen saavutukset: Pohjolan pitojen laulaminen, juomakilpailun voitto,
sylitanssi allekirjoittaneelle --> voitto ja
voittojen kunniaksi allekirjoittaneen oman
sanoituksen/sovituksen esittäminen raikuvien aplodien saattelemana.
Sitsien jälkeen tilanne lähti täysin käsistä. Ensimmäisenä baarista lensi ulos
Karju. Poken tullessa hakemaan Karjun
omaa pulloa pois totesi Karju tähän, ettei
arvon herra järjestyksenvalvojalla ole mitään oikeutta ottaa hänen henkilökohtaista
omaisuuttaan pois häneltä ilman pakkokeinolain mukaista oikeutusta. Tähän tietenkin poke totesi Karjun lentävän kaaressa ulos kyseisestä paikallisesta juottolasta,
johon Karju totesi, että “arvon herra järjestyksenvalvojalla on toki täysi oikeus
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tähän viitaten minun omaan sopimusrikkomukseeni astuessani sisään yökerhoon
tuoden henkilökohtaisen alkoholipullon
mukanani.”
Tämän jälkeen allekirjoittaneen täytyi saattaa Smackdown takaisin hotelliin,
joka sijaitsi 300 metriä juottolasta katsoen
vasempaan saman kadun varrella. Smacdownin ainoa huolenaihe oli, missä hänen
mummoltaan perimä punainen lapanen
mahtaa olla (löytyi myöhemmin pokelta:).
Bimbo taas lähti baarista mäkkiin syömään ja ilmoitti poistuvansa makuukammariinsa. Kuitenkin samainen naishenkilö
palasi takaisin juottolaan ilmoitettuaan
parhaalle kaverilleen tekstiviestitse “syö
pääs!” Bimbon viimeinen muistikuva matkalta oli, kun hän nuoli allekirjoittaneen
korvaa antaessaan minulle sylitanssia.
Myöhempi kysymys oli “eihän me tehty
mitään?”
Eräs Pienipyöreäjapehmeä antoi kuitenkin illan parhaan esityksen breikkaamalla täyden yökerhon lavalla pysäyttäen koko tanssilattian. Valitettavasti Ppjp
melkein mursi samalla nenänsä ja lähti
vessaan pienelle breikille...kontilleen. Pitää antaa kuitenkin meriittiä, sillä kyseinen naishenkilö jorasi illan loppuun asti.
Tässä vaiheessa haluaisin antaa erityis34

kiitoksen Koivelle. Koipi tanssi kanssani
villisti koko illan ja kesti kaikki hengenvaaralliset taivutukset ja känniset tanssiliikkeet, jotka kopioin suoraan Tanssii
tähtien kanssa -televisuuniohjelmasta.
Kiitos Koivelle.
Loppu hyvin, kaikki junaan
Ilta päättyi tietenkin artistimaiseen tapaan
hotellihuoneeseen johon itse sammahdin
puoli kahdeksan aikaan, mutta josta Karju ja Puppeli lähtivät vastapäiseen hotelliin syömään aamupalaa... pummilla...!
Kymmenen minuuttia ennen junan lähtöä
Pienipyöreäjapehmeä kävi herättämässä
poikaporukan vuodesohvasta lusikasta.
Kaikki onneksi pääsivät junaan takaisin
vaikka matkalla Karju kävi hiukan tyhjentämässäkin, Smackdown säesti tietenkin
taustalla. Koska allekirjoittanut ja Puppeli
ovat melko paatunutta porukka, päätimme
jatkaa hyvin alkanutta matkaa ja menimme erään aikuisen naisen syntymäpäiville
heti kotiin Rolloon päästyämme.
(Nimet ovat muutettuja eivätkä välttämättä viittaa oikeisiin henkilöihin tai tapahtumiin)
Hallituksen Halinalle

artistit avautuvat
VITUTTAA KU SELLASET MUKAARTISTIT LUKEE VAAN TENTTEIHIN
EIKÄ IKINÄ RYYPPÄÄ MUN KAA KU ON JOKU VITUN TEKOSYY AINA
ESIM TENTTI!!! TUOMMOSILTA ARTIKLA-TARRA POIS JA MERKIT HAALAREISTA! JA SE YKKÖNEN ON IHAN HELVETIN HYVÄ ARVOSANA, SE
ON YKKÖNEN! TYÖNANTAJATKI VAAN KATTOO ET MIKÄ LUUSERI SE
TUO ON KU VALMISTUNU 2,5 V JA VAAN VITOSIA, SAATANA EI OSAA
NAUTTIA ELÄMÄSTÄ!!! ETTÄ TÄMMÖSTÄ TÄNÄÄN!!!
MÖRKÖ
nimipäivän kunniaksi halaun haistattaa paskat kaikille, tasapuolisesti!
Suti
Miks tenttikaljoissa vaan kalja on halpaa mutta siideri ei? Epä tasa-arvoista!
MissPrimavera
Kenen idea on, että parin vuoden opiskelujen jälkeen pitää lopettaa ryyppäminen ja
jättää bileet nuoremmille? Missä meni asennekasvatus pieleen? Ennen sai huorata
bileissä hyvällä omalla tunnolla, nykyään saa huorata enään paskaduuneissa, jotta
vois joskus päästä oikeaksi lakiorjaksi! Vituttaa niin, ettei pysty puhumaan. Saatana.
Katkerana haistatan minäkin vitut kaikille niille, joilla on vielä hauskaa! Ja terkut
Lindénin Suville, että minä alan käymään lainkuuliasena oikkarina munasiltani töissä,
jos LEX Nokia menee läpi!
Etelän setä
Mua vituttaa toi paavolipposen naama ton yhen kuvan kohalla! Miksi se on siinä?!?
En muutenkaan tajua mitään mitä se ikinä kirjottaa! ja joku etelän varis sekin on! Tietää liikaa asioista, esim. mikä on joku lex nokia?!? joku Lexin Nokian sivupisteainejärjestö? Onko niillä ees haalareita!
Myyrä-orava
Mua vituttaa Lipposen naama eniten. Mä oon laittanut sen Artikla forumin avatareksi,
että kaikkia muitakin vituttais. Ylipäätään vituttaa kaikki yhden yhden viestin ja
kahden opintopisteen aktiiviopiskelijat. Jengi on puhtoista kun sairaalainstrumenttien
desinfioitipisteessä. Ja toisekseen vituttaa, että rakkaan ainejärjestömme nettisivuilla
komeilee linkki johonkin sata vuotta sitten kuolleeseen sähköpostiosoitteeseen.
Etelän setä
Viliä vituttaa koko textaridigesta! Miksei se Doctor Loove enää tarjoa lehdessä helpotusta vitutukseen kuin vitutukseen!?!
Vili Vilperi
35

MITEN VITUSSA HAALARIT MAKSAA 29 EUROA, KUN VIIME VUONNA
OLI 11 EUROA, MITÄ HELVETTIÄ ON HAALARITOIMIKUNTA TEHNYT? RYYPÄNNYT SPONSORIRAHAT? JOS HAALARITOIMIKUNTA SAA
HAALARIT ILMAISEKSI KUN ON HOMMANNUT SPONSSIN, NIIN MINÄ EN
SAATANA HAALAREITA 29 EUROLLA LUNASTA!
Jamppa
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§§ §
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§§ §
VALVOJA PALJO ON VIIVE? ONX KAA(KE)LEITA??
sulo

§

§

§§ §
§§ § §§
§

väkinäinen huomio

Aloitetaan talvisesta aiheesta: Kesätyöhaku on tunnetusti melkein täyttä paskaa –
Toisaalta tiedät, että töiden saaminen olisi
itsessään kiva juttu, mutta kymmenien hakemusten lähettely ja erityisesti kaikkien
urpojen korulauseiden ja latteiden itsekehujen rustaaminen on vaan rasittavaa.
Tämä kevyesti niljakas toiminta ei onneksi stressaa niin paljon, kun vain muistaa
olevansa oikkari, sillä onhan kaikenlainen
sanoilla päteminen ammattikuntamme
luontaisia ominaisuuksia.
Työnhaku-urakkaa ei ainakaan helpota se, että erinäiset firmat ovat tuottaneet
vaikka millaisia kauniita ja kiiltäväpintaisia esittelylehtisiä, joissa geneeriset
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työntekijät tarinoivat siitä, että heillä on
kiva työporukka ja ison talon edut, eikä
yksikään päivä ole samanlainen. Lisäksi loppuun muistetaan mainita, että oma
työnantaja on paras yritys tällä alalla. Kivahan nuo kliseet on tietää, mutta ketä ne
nyt vaan kiinnostaa? Kertoisivat ennemmin, onko niillä töissä ihan tavallisia ihmisiä vai tarvitsevatko ne oikeesti jotain
konsulttien treenaamia, tärkeileviä pellejä
kertomaan hommistaan esittelylehtisiin?
Mihin tässä mukamas enää uskaltaa hakea
töihin?
Nimim. Jari-Pasi
Kirjoittaja on menestyvä työtön

OLISIKO AIKA TESTATA
PELISILMÄÄ KÄYTÄNNÖSSÄ?
Kun haluat laajentaa pelikenttääsi työelämän puolelle, tarvitset hyvän valmentajan,
jolta saat parhaat eväät tulevaisuuden urallesi.
Hanki arvokasta käytännön työkokemusta
mutkattomassa ja kansainvälisessä työympäristössämme ja suosituissa harjoitteluohjelmissamme:
• nuoremmat harjoittelijat
• oikeusinformaatikkoharjoittelijat
• vanhemmat harjoittelijat
Lisätietoja harjoitteluohjemistamme saat
osoitteessa www.castren.fi.
Liity joukkoomme!
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