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pääkirjoitus
Noppakriisin pyörteissä
Kauan odotettu kevät on saapumassa hiljalleen
jo tänne Rovaniemellekin (vaikkei se aina siltä
vaikutakaan) ja lukuvuoden viimeinen tenttikin
lähestyy kovaa vauhtia useimmille oikeustieteen
opiskelijoille. Kulunut vuosi on sujahtanut ohi
uskomattoman nopeasti, vaikka välillä tuntuikin,
ettei se kaamos lopu koskaan. Syyskuusta asti
ovat oikkarit rehkineet opintopisteidensä eteen
kukin enemmän tai vähemmän niska limassa ja
Kelan pelossa.
Suositusten mukaan fukseilla tulisi olla kevään päättyessä tilillään noin 60 opintopistettä.
Omaa suoritusotetta katsoessani tämä tavoite
kuulostaa lähinnä hyvältä vitsiltä ja ovatpa pikkulinnut käyneet laulamassa, etten ole ainoa, joka
on keskittynyt ensimmäisenä vuonna enemmänkin tuohon oikeustieteen opiskelun viihteelliseen
puoleen.
Nostan hattua niille opiskelijoille, jotka ovat
onnistuneet vastustamaan ainaisen biletyksen
kiusausta ja asettaneet esimerkiksi tenttiin lukemisen juhlinnan edelle. Tämä osoittaa kunnioitettavaa itsekuria ja päämäärätietoisuutta. Jokainen meistä kuitenkin tekee omat valintansa,
jotka ovat kaikki yhtä hyviä. Ei nimittäin kannata
huolestua, mikäli weboodin saldo näyttää samaa
kuin anorektikon vaaka: olet vain todennäköisesti kasvattanut toisenlaista pääomaa, kokemusten
ja elämysten joukkoa. Keski-iän tylsyydenpuuskassa varmasti muistaa paremmin esimerkiksi
Poronkusemaviikonlopun hauskanpidon, kuin

samanaikaiset lauantailuvut kirjastossa. Allekirjoittanut esimerkiksi jätti kuseman takia yhden
tentin väliin ja hylsytti toisen, mutta ei kadu
tippaakaan, koska kyse oli kahden asian asettamisesta henkilökohtaiseen tärkeysjärjestykseen.
Valitsin oikein ja vietin kevään hulvattomimman
ja unohtumattomimman viikonlopun!
Opiskeluaika on elämän hauskinta aikaa, joten sitä ei tulisi tuhlata pelkkään kirjastossa istumiseen. Näitä aikoja ei saa enää myöhemmin
takaisin, joten kannattaa nauttia hyvistä bileistä
vielä kun voi. Virkistäytyminen on välttämätöntä
jaksamisen kannalta, oli se sitten juhlimista tai
vaikkapa harrastuksen parissa puuhailua.
Kuten monissa muissakin asioissa, on se kuuluisa kultainen keskitie opintojen ja hauskanpidon tasapainottamisessakin paras suhde. Opiskelua ei pitkään jaksa ilman pienintäkään määrää
hauskanpitoa ja bileetkään eivät enää loppujen
lopuksi ole niin hauskoja, jos omatuntoa soimaa
jatkuva opiskelun totaalinen laiminlyönti. Jokaisen itsensä päätettävissä taas on, millä tavoin
tämä rentoutuminen opiskelun vastapainoksi tapahtuu.
Mielettömän hauskaa vappua ja hekumallisen
kuumaa kesää kaikille Digestan lukijoille toivottaen,
Heidi Härkönen
Päätoimittaja

puheenjohtajan palsta
Kevättä rinnassa
Tätä palstaa kirjoittaessani ulkona paistaa
aurinko. Luminietokset ovat pienentyneet
puoleen ja samalla paljastaneet kätkemänsä
aarteet aina vanhoista karkkipapereista rikkinäisiin pulloihin. Hiekkatiet ovat muuttuneet
mutalammikoiksi eikä ulkoilu koiran kanssa
tahdo onnistua sottaamatta. Tästäkin huolimatta hymy paistaa lähes jokaisen kulkijan
kasvoilta: on tullut kevät.
Korkeakouluopiskelijoille kevät merkitsee
usein ansaittua taukoa opinnoista ja siirtymistä
hetkeksi työelämän pariin. On mukava päästä
käytännössä kokeilemaan lukuvuoden aikana
hankkimiaan tietoja ja taitoa ja samalla kartuttaa pankkitiliään jälleen seuraavaa syksyä
varten. Tämän hetken taloudellinen tilanne on
kuitenkin muuttamassa monen nuoren suunnitelmia. Yritykset elävät säästöliekillä, joten
edes se tuttu ja turvallinen toimisto ei palkkaa
kipeästi kaipaamaansa kesäapua. Toisaalta
Suomen suven voi kokea muullakin tavalla
kuin valmistelemalla perukirjaa tai kahlaamalla läpi loputtomalta tuntuvaa lähdeaineistoa.
Oikeustieteen ylioppilas voi heittää ennakkoluulonsa hetkeksi syrjään ja kokeilla kesän
aikana siipiään vaikka kahvilatyöntekijänä,
puutarhurina tai matkaoppaana. Kokemukset
karttuvat, maailmankuva laajenee ja syksyllä
on taas monta uutta tarinaa kavereille kerrottavaksi. Ja pakkohan se on uskoa, kun tulevat
työnantajamme sitä jokaisessa tilaisuudessa
hehkuttavat: kaikki työkokemus on arvokasta.
Artiklan kevätkausi lähenee jo loppuaan.
Maaliskuussa järjestetty Poronkusema keräsi
ennätysmäisen kisailijamäärän ympäri Suomea. Perjantain lauluilta, lauantain rastikilpailu ja sunnuntai sillis kasvattavat suosiotaan
vuosi vuodelta. Viimeiset majoituskoululta
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poistuneet kisailijat huokasivat väsyneinä ja
reissussa rähjääntyneinä mutta samalla jo uutta
intoa pursuten: “Ens vuonna tullaan varmasti
uudelleen. Ja tuodaan myös kaverit matkassa…” Samaisen kuun lopussa kisailtiin myös
perinteisestä Mr. Artikla -tittelistä. Kisan aikana nähtiin niin hurjia mäkihyppydemonstraatioita kuin villejä eläinkuosejakin. Ilta huipentui
yhteistuumin tapahtuneeseen tanssilattian valloitukseen. Välillä on hyvä vaihtaa vapaalle.
Kevään kohokohta vappu toteutetaan myös
tänä vuonna yhdessä LYY:n kanssa. Runsaan
viikon mittainen tapahtuma vaatii kisakuntoa,

mutta on samalla ehdottomasti kokemisen arvoinen. Toivonkin näkeväni mahdollisimman
monta bolognan-punaista haalaria viikon aikana aina siellä, missä kulloinkin tapahtuu. Vapun jälkeen myös Artiklan toimisto sulkeutuu
ja hallitus lähtee kesälaitumille kiireisen lukukauden jälkeen. Tämä ei kuitenkaan tarkoita
sitä, että jäisimme täysin lepäämään laakereillamme, vaan juhlavuoden järjestelyt jatkuvat

suvesta huolimatta. Emmehän voi unohtaa tällä hetkellä valmennuskursseilla ja kirjastoissa
kasvavaa uutta fuksisukupolveamme tai tulevan syksyn suuria kolmekymppisiä!
Toivon teille kaikille oikein rentouttavaa ja aurinkoista kesälomaa. Syksyllä nähdään!
Kirsi

varapuheenjohtajan palsta
Keväinen tervehdys jäsenistöllemme
Vuosi on lähtenyt mukavasti käyntiin ja kulunut jo melkein puoleen väliin ehkä liiankin
nopeasti. Alkuvuosi on varapuheenjohtajalle
kiireisintä ja myös jännittävintä aikaa. Tehtävää on paljon ja kevään aikana selviää, miten meidän talouden tukipilarit Poronkusema
ja valmennuskurssit houkuttelevat porukkaa.
Jännitys on onnekseni jo lauennut. Niin kuin
varmasti huomasitte, Poronkusemaan osallistui tänä vuonna ennätysmäärä opiskelijoita
eri puolilta Suomea ja valmennuskursseille ilmoittautui vielä hyvää viime vuotta enemmän
Lapin Yliopiston oikeustieteelliseen hakevia.
Artiklan talous näyttää siis olevan erittäin hyvällä pohjalla.
Tänä vuonna se onkin erityisen tärkeätä, sillä Artikla täyttää 30 vuotta, ja tähän juhlavuoteen kuuluu erikoisuuksia kuten esimerkiksi
30-vuotisjuhlakirja, juhlaseminaari ja vanhojen
puheenjohtajien tapaaminen, joihin panostaminen kasvattaa Artikla ry:n menoja muihin vuosiin verrattuna.
Pitää antaa suuri kiitos edellisvuosien hallituksille siitä, että meillä on mahdollisuus
panostaa tähän juhlavuoteen ja hienoihin
vuosijuhliin. He ovat onnistuneella budjetilla
järjestäneet jäsenistöllemme vaihtelevia tapahtumia ja silti saaneet säästettyä tämän vuoden

vuosijuhlia varten.
Toinen kiitos on myös mainittava. Vaikka
elämme maailmanlaajuisessa taloudellisessa
taantumassa, niin yhteistyökumppanimme,
asianajotoimistot, eivät ole meitä hylänneet,
vaan ovat edelleen tukenamme tapahtumissa
ja jatkamassa tiivistä yhteistyötä jäseniemme
hyväksi.
Sponsoroinnista haluaisinkin mainita vielä
muutaman sanan. Yritämme hallituksen kanssa kehitellä uusia ideoita, miten parantaisimme jäsenistömme etuja. Tähän olisi suotavaa,
että jäsenistöltäkin tulisi ehdotuksia siitä, mitä
kokisi tarvitsevansa lisää Artiklan toimintaan
ja miten tämän lisän voisi taloudellisesti toteuttaa. Tervetulleita ovat siis hyvät ideat ja
ehdotukset niiden toteuttamiseen tarvittavista
sponsoreista. Ideoitasi voit tulla kertomaan
suoraan vaikka allekirjoittaneelle tai valiokuntien kokouksiin, joissa pääset parhaiten vaikuttamaan Artiklan asioihin.
Nähdään valiokuntatoiminnassa ja tehdään
tästä yhdessä onnistunut juhlavuosi.
Mukavaa kesän odotusta!
Riina Yletyinen
Artikla ry:n varapuheenjohtaja 2009

7

publiikki
Todistus käteen ja töihin
Tiedekuntamme on päättänyt aloittaa publiikkien järjestämisen valmistuneille
opiskelijoille. Ensimmäinen publiikki järjestetään perjantaina 29.5.2009.
Publiikki on yliopisto-opintonsa päätökseen saaneille tarkoitettu juhlallinen valmistujaistilaisuus. Akateemisten perinteiden joukkoon kuuluvan publiikin tulisi olla osa jokaisen yliopisto-opiskelijan opintopolkua. Valitettavasti Lapin yliopistossa ei ole enää
vuosiin järjestetty publiikkeja pieneksi käyneen osanottajamäärän takia. Publiikin järjestämiseen olisikin ollut hyvä herätä jo viime vuonna, jolloin valmistui ennätysmäärä
maistereita. Onneksi asialle on päätetty tehdä jotain ja näin yliopistomme jatkaa akateemisten perinteiden vaalimista.
Opiskelijoiden iloksi
Tiedekunnan uusi dekaani Matti Niemivuo on tuonut meille paljon raikkaita ja hyviä
ideoita. Opiskelijoiden iloksi näiden joukosta löytyi myös publiikin järjestäminen. Yliopistossammehan järjestetään toki promootioita, mutta niihin osallistuvat vain tohtoriksi valmistuvat. Tiedekuntaneuvoston kokouksessa Niemivuo ihmetteli publiikkien
puutetta ja totesi, että jopa päiväkodeissa järjestetään kevätjuhlia.
Nyt järjestettävään publiikkiin voivat osallistua kaikki kevään aikana valmistuneet
oikeusnotaarit ja oikeustieteen maisterit. Publiikkikäytännön aloittaminen ei muuta
nykyistä valmistumiskäytäntöä mitenkään. Opiskelijat saavat edelleen tutkintotodistuksen tiedekunnan kansliasta täytettyään hakemuksen. Toukokuussa järjestettävään
publiikkiin voi siis osallistua jo tammikuussa valmistunut, eikä kenenkään valmistuminen tule lykkääntymään toukokuun loppuun publiikin takia.
Suvivirttä laulamaan
Järjestettävä publiikki tulee noudattamaan perinteistä kaavaa. Luvassa on arvokkaita
juhlapuheita, tasokasta musiikkia ja tietenkin valmistuneille jaetaan heidän tutkintotodistuksensa. Juhlan jälkeen järjestetään kahvitilaisuus, enkä ihmettelisi jos innokkaimmat artistit päättäisivät suunnata sen jälkeen vielä johonkin paikalliseen ravitsemusliikkeeseen. Tilaisuuteen ovat tervetulleita sukulaiset ja ystävät sekä myös vielä täällä
opiskelevat.
Lisätietoa tiedekunnan kansliasta ja nettisivuilta.
Tomi Tuominen
oikeustieteiden ylioppilas
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poronkusema 2009
Poronkusema ei kussut!
...Eikä pääporo sammunut! Legendaarista opiskelijatapahtumaa, Artiklan
ylpeydenaihetta Poronkusemaa vietettiin tänä keväänä 13.3.-15.3. Tämän
vuoden Poronkuseman teema oli Älä
ruoki lamaa. Paikalle saapui ennätysmäärä haalarikansaa ympäri Suomea
kilpailemaan rastikilpailun voitosta,
tutustumaan uusiin ihmisiin ja ennen
kaikkea pitämään hauskaa! Seuraavassa hyvin valaisevassa artikkelissa te,
rakkaat lukijat, pääsette muistelemaan
kevään hauskinta viikonloppua Pääporon näkökulmasta kerrottuna.

suurimman opiskelijatapahtuman järjestämiseen tarvittiin noin kolmisenkymmentä
muurahaismaisen ahkeraa pientä Artiklan
fuksia. Poronkusema 2009 ei syntynyt
hetkessä: siihen tarvittiin verta, hikeä ja
kyyneleitä. Koko pitkän kevään oli Poronkusematoimikunta raatanut henkihieverissä, ja mikä oli tulos? No tietysti kaikkien
aikojen suurin ja mahtavin Poronkusema!

Perjantai-ilta
Kolmelta iltapäivällä vedin ylleni taisteluvarustuksen: harmaan, kissan kuselta ja
oksennukselta hurmaavasti tuoksuvan poNiin kuin kaikki hyvin tietävät, on pääpo- rohaalarin sekä päähän kauniin poropääro kaikkivaltias, kaikkitietävä ja kaukaa hineen. Oi jos poropuku vain osaisi kertoa
viisas. Hah, no ei vaan! Yhden maamme niistä huimista seikkailuista, joihin se on

Artikla edusti myös kilpailijoina
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vuosien saatossa saanut osallistua!
Onneksi jääkaapista löytyi evästä majoituskoululle suuntautuvalle kävelymatkalle, joka sujuikin perin rattoisasti
sademetsämäiset olosuhteet tuottavan
poropuvun sisällä hikoillen. Neljältä iltapäivällä majoituskouluna toimineen Ounaskosken koulun edessä parveili fukseja,
jotka innosta puhkuen himoitsivat päästä
kouluun sisään siivoamaan kaikki vähänkään tuhoamiskelpoinen pois verenhimoisten poronkusemavieraiden ulottuvilta. En oikein keksinyt itselleni tehtävää,
mutta koska olin kuullut että pääporon
pitää olla humalassa, päätin istuutua portaille ja maistella teinimäistä Redcat-punainen jaffa -sekoitusta.
Puoli viiden aikoihin kouluun alkoi
valua ensimmäisiä vieraita. Vähän myöhemmin saapui Turusta iso bussilastillinen kauppakorkeakoululaisia, joilla oli
jo hyvä meno päällä. Pääporona halusin

mennä esittäytymään kaikille jo saapuneille vieraille, ja tapasinkin hyvin mielenkiintoisia ihmisiä. Esimerkiksi Tunnelbana Pojkarna Turusta piti heti hyvää
huolta pääporosta kaatamalla hänen kurkkuunsa lonkkua bongista. Ykkösellä alas
vaan! Joku ystävällinen sielu myös tarjosi
minulle kiljua, mikä oli hieno juttu koska
sitä en ollutkaan ennen maistanut. Kilju
näytti ihan tiskivedeltä.
Yksi pääporon suosikkijoukkueista, legendaarinen Jarrupartio Oulusta oli myös
ensimmäisten vieraiden joukossa. Nämä
tyypit olivatkin aloittaneet Pääporon lahjomisen jo noin kuukausi ennen Poronkusemaa, esimerkillistä käyttäytymistä!
Valitettavasti minulla loppui oma viina, mutta jostain syystä ihmiset olivat hyvin ystävällisiä ja halusivat antaa minulle
alkoholipitoista juotavaa. Tätä varten minulla oli fiksusti poropuvun alla olevien
haalareiden taskussa lisäpistelista. Olin

Perjantai-iltana sain lemmikkikirahvin Jarrupartiolta
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kuullut, että viime vuoden pääporon lista
sijaitsi hänen käsivartensa ihossa ja sinnekin oli päätynyt vain jotain kaksi nimeä,
joten itse päätin olla järjestelmällisempi
listani kanssa.
Ennen perinteistä lauluiltaa pääporo
kaikkine uusine ystävineen suuntasi Konttisenpuistoon tekemään kaikkea lappilaista nuotion äärellä. Joukkueet saivat muun
muassa hiihtää tandemsuksilla ja syödä
makkaraa. Paikalle saapui myös aito joikhaaja!
Lumihangessa makailun ja makkaran
syönnin jälkeen suuntasimme takaisin
majoituskoululle. Siellä meitä laulatti KulLi:mme elämän käännekohdissa
aina vaikuttanut, myöskin legendaarinen
Anundin Miika. Sali oli melkein täynnä
kusemavieraita laulamassa biisejä Wonderwallista suomirokin helmiin.
Kymmenen jälkeen poronkuseman
osallistujat alkoivat siirtyä Tivolin suun-

taan. Kuun muut saivat ovella leiman käteensä, iski iki-ihana tiedotusvastaavamme minulle leiman otsaan. Näin näytin
entistäkin fiksummalta, kauniimmalta ja
selväpäisemmältä.
Tapahtuma veti Tivolin täyteen iloisia
ja suhteellisen humalaisia opiskelijoita
tanssimaan ja juomaan lisää. Myös takahuoneella tapahtui. Nykyinen pääporo ja
pari emeritusta jopa heitettiin kerran ulos
bäkkäriltä. ”Ku tolla on tollaset vaatteet ja
pää tuolla ja sulla on kamera, mitä v****a
te oikeen teette?!” Oli järkkärin peruste
ulosheittämiselle. Kieltämättä se semisammumisasento saattoi tietystä kulmasta
näyttää vähän epäilyttävältä...
Itse hengailin Tivolissa tappiin asti ja
päädyin jopa omaan sänkyyn yöksi enkä
esim. Majoituskoulun nurkkiin sammumaan! Todellinen koitos oli nimittäin vasta edessä...

Tunnelbanapojkarnit saivat tuunatut paidat!
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Pääporo ei sammunut!
Aamulla heräsin, kun ovikello soi. Kuolemanväsyneenä raahauduin ovelle ja kiitin itseäni siitä, että olin näköjään käynyt
yöllä jopa suihkussa. Poropuku, haalarit ja
takki olin levitellyt nätisti ympäri kämppää. Oven takana seisoi Remburssin kulttuurivastaava joukkuetoverinsa kanssa
kädessään lahjussäkki. Ihana yllätys! Sain
näiltä kivoilta tytöiltä kultalonkeroa sekä
viinaa ja päivä lähtikin heti mukavammin
käyntiin.
Onneksi sain eräältä karvanaamalta
ja eräältä riihimäkeläiseltä kyydin keskustaan, muuten pääporo olisi varmaan
maannut koko Poronkuseman kotipihansa lumikinoksessa, koska ei olisi jaksanut
kävellä. Tässä vaiheessa olo oli vielä inhottavan selväpäinen.
Majoituskoululla porukka oli jo vauhdissa. Kun kurkistin sisään salin ovesta,
joku turkulainen huomasi minut ja pyysi liittymään seuraan. ”Bissee, lonkkuu,
haalarimerkkejä?” minulta kysyttiin heti.

Lonkero kädessä katsoin silmät pyöreinä niitä upeita merkkejä, joita taskuihini
tungettiin. Pääporoa kestittänyt joukkue
paljastui olevan nimeltään Villihevoset.
Oli erittäin hauskaa viettää aamupäivää
näiden hauskojen nuorukaisten kanssa!
Joillain kisavierailla oli ilmeisen kovat
odotukset Poronkusemasta ja sen annista.
Semidarraisen joukon keskellä haahuillessani jostain päin koulua nimittäin kantautui Turun kauppatieteilijöiden porukasta
uhoava huuto: ”Kaikki Rovaniemen naiset on raskaana ennen ku me lähetään!!!”.
Onnea yritykselle, toivottavasti nimeävät
kaikki poronkusemavauvat Pääporon mukaan, muhahaha.
Kahdentoista jälkeen pääporo lähti katsastamaan Artiklan rastia Jätkänkynttilän
viereen. Tältä rastilta pääporon mukaan
tarttui pääporo vuodelta 2006. Yrittelimme ensin hänen kanssaan soitella läpi
muita vanhoja poroja, mutta ne olivat ilmeisesti kaikki vielä sammuneena jossain
katuojassa, kun eivät vastanneet. Lähdim-

Lauantain ja sunnuntain välinen yö oli yhtä juhlaa!
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me siis kaksin kiertelemään rasteja ja pitämään samalla Pääpororastia, joka oli
tänä vuonna ensimmäistä kertaa mukana
Poronkusemassa.
Pääpororasti oli liikkuva rasti, joka
joukkueen täytyi itse bongata. Tällä rastilla joukkueen täytyi mahdollisimman nopeasti toimittaa pääporoille miesten kalsarit/naisten stringit, naisten rintsikat, olut/
siideripullo, kumivene, pelle ja seksilelu.
Kun toiset joukkueet tuskailivat muun
muassa naisten rintsikoiden löytämisen
kanssa, osoittivat eräät joukkueet ihailtavaa luovuutta: esimerkiksi Tunnelbana
Pojkarnat hyökkäsivät riisumaan pääporoa! Luovuus olikin pääpororastin avainsana. Yllättäen kumiveneenä toimi lähes
kaikissa tapauksissa puhallettu kondomi
ja joka joukkueesta löytyi ainakin yksi
pelle. Tiesittekö muuten, että vauvan vauvan tuttia voi käyttää seksileluna?
Kolmen aikoihin iltapäivällä löytyivät
loputkin pääporot Pizza Raxista. Lounastaminen meni niin, että vanhat porot mättivät pizzaa ja antoivat näiden reunat hallitsevalle pääporolle jyrsittäväksi. Kyllä
sillä nälkä lähti!
Kun kaikki olivat saaneet vatsansa
täyteen, jatkettiin kierrosta. Oluthuoneen
rastilla oli ihania teekkareita: yksi vaaleanpunainen ja yksi valkoinen antoivat
minulle siideriä ja yhden ehkä maailman
siisteimmän haalarimerkin. Tämän Otaniemeläisjoukkueen nimi oli Charlie ja
rytmimunat, johon törmäilinkin useasti
koko kuseman ajan. Oluthuoneessa tuli
istuttua vähän pidemmänkin aikaa törpöttelemässä. Oli sitä paitsi hauskaa virnuilla
omahyväisesti keski-ikäisille kanta-asiakkaille, jotka katsoivat poronkusemalaisten
hauskanpitoa paheksuvasti (mutta salaa
kateellisesti, se näkyi niiden naamasta) ja
jupisivat jotain ilkeämielistä nuorison rappiosta toistensa korviin. Hassua oli, kun

Lauantaina Pääporo palkitsi voittajat
kerroin eräälle Suomi-asuun sonnustautuneelle tytölle olevani pääporo. ”Et sä voi
olla pääporo. Tuukka on pääporo!”, tyttö
tokaisi. Pääporon tehtävä vaikutti muutenkin olevan haluttu, kun oikein Turun
Kauppakorkeakoululaisia tuli kyselemään
minulta, miten pääporoksi pääsee ja voiko poroksi päästä kuka tahansa. Himoittu
pesti siis kyseessä!
Zone Barissa Pääpororasti, johon olivat nyt liittyneet myös porot 2008, 2007
ja 2005 sai osakseen suoranaisen rintaliivisateen. Eräs poro otti tehtäväkseen kuvata kuppikoot pesuohjelapusta yksityisiä
arkistojaan varten ja toinen sovitteli rintsikoita päälleen. Näyttivät kieltämättä hyviltä...!
Pääpororastin kierros vain jatkui. Kun
saavuimme Cantosin eteen, tapasimme
joukon mukavia venäläisnaisia, jotka tar13

josivat meille vodkaa ja naposteltavaa
naapurimaamme tapaan. Heillä oli oikein
soma pöytä parkkeerattuna kadulle, missä
he vieraanvaraisesti kestitsivät ohikulkijoita. Oli mukava huomata, kuinka valtavasti ihmiset olivat panostaneet poronkusema-asuihinsa, pohtineet lama-teemaa ja
nähneet vaivaa kauan ennen itse tapahtumaa. Eräs joukkue oli jopa ommellut itselleen laamapuvut!
Cantoksen edessä hengaillessa pääpororastille alkoi muodostua ruuhkaa ja
vaaditut esineet rupesivat löytymään kovin helposti: varsinkin miespuolisilla kilpailijoilla sattui olemaan seksileluja mukanaan, joita he säilyttivät housuissaan ja
ystävällisesti esittelivät pääporolle. Tässä vaiheessa homma lähti vähän käsistä
pääpororastilla, kun päätettiin järjestää
suutelukilpailu, jonka funktio jäi epäselväksi.
Pian paikalle rynnisti kiljuen tyttöenergiaa pursuava joukkue, kotiyliopistomme
opiskelijoista koostuva Kummitädit. He
kaatoivat minut maahan ja heittäytyvät
päälleni kasaksi edelleen riemusta kiljahdellen. Suudelmien lisäksi sain tältä porukalta lahjaksi kaksi hampurilaista. Varsinkin eräs hiukan humalainen blondi tästä
joukkueesta jakeli innokkaana kielareita
myös emerituspääporoille...! Mutta entäs
se pororastin suorittaminen sitten, huh
huh. Vastaavaa menoa ei nähty missään
muualla: Läheisen kebabmestan edessä
eräs kummitäti repi housunsa pois kokonaan ja stringejä riisuessaan kumartui
kauniisti ikkunaan päin. Kebabravintolan
ikkunan toisella puolella sattui sopivasti
seisomaan miespuolinen tarjoilija, jonka
ilme oli tästä maisemasta hullaantuneena
näkemisen arvoinen. Taisi tämä kummitäti
tehdä tarjouksen, josta ei voi kieltäytyä...
Koko lauantaipäivän ajan lahjuksia
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suorastaan sateli. Lamaurettes Lapin yliopistosta oli aivan ihana ja jopa osti nälkäiselle porolle subin! Koskaan ennen
eivät ihmiset ole olleet minulle niin ystävällisiä kuin Poronkusemassa.
Kahdeksan jälkeen porot veivät pääpororastin tulokset ja lisäpistelistan Toipparille, jossa pidettiin kisatoimistoa. Joku
nero oli keksinyt tuoda paikalla alkometrin, johon pääporo puhalsi säälittävät 2,1
promillea, kun taas eräs Artiklan rastinpitäjätyttö oli saanut lahjuksia 2,6 promillen verran! Olin varmaan epähumalaisin
pääporo kautta poronkuseman historian,
käytännössä melkein selvin päin.
Tunnelma tiivistyi Tivolissa
Toipparin jälkeen suuntasimme Tivolille,
jossa ehti jopa istuskella vähän aikaa ennen voittajien julistusta. Oli muuten kuuma siinä poropuvussa!
Voittajien nimet kuullessani en ollut
kovin yllättynyt ykkössijasta, mutta toisena tullut joukkue oli kyllä ylittänyt odotukseni: nämä tytöt tunsin entuudestaan,
ja olin ilmeisesti aliarvioinut heidän kisakuntonsa. Kolmantena tullut joukkue taas
olisi hyvinkin voinut voittaa koko kisan.
Uskon että voiton tiellä oli vain se, etteivät he löytäneet pääpororastia. Poronkuseman kärkikolmikko tulee siis tässä:
1. Villihevoset, Turun Kauppakorkeakoulu
2. Kummitädit, Lapin yliopisto
3. Jarrupartio, Oulun yliopisto
Lisäksi parhaista asuista palkittiin Rahareiät ja kovimmasta kännistä Kullimäyrät.
Kullimäyrät eivät asianmukaisesti olleet
kykeneviä hakemaan palkintojaan, mutta
onneksi Artiklan piireissä hyvinkin kuuluisa kahden (nykyään neljän) opintopisteen mies kävi edustamassa heitä lavalla.
Palkintojenjaon jälkeen Pääporo 2006
totesi minulle, että ”Nyt sun ei tarvi enää

pitää tätä pukuu!”, repi sen pois päältäni
ja heitti jonnekin rumpujen taakse. Heti
tuli huomattavasti vilpoisampi olo! Tämän jälkeen poropuvusta ei ole tehty havaintoja.
Ilta Tivolissa jatkui Rovaniemin tuoreimman bändilupauksen, Marishan
esiintymisellä. Marisha sai koko seitsemänsataapäisen yleisön tunnelman vielä
korkeammalle, jos mahdollista. Pääporon
osalta keikka sujuikin rattoisasti vapaaottelijoiden olkapäillä humalassa istuskellen
ja hyvästä fiiliksestä nauttien (on muuten
suoranainen ihme, etten tippunut ja murtanut taas jotain).
Valitettavasti Tivoli meni joskus kiinni ja ihmiset raahautuivat kuka minnekin,
joku sammui jonnekin nurkkaan ja jotkut,
minä mukaan lukien, jatkoivat juhlia majoituskoulun aulassa. Pisimpään pystyssä
pysyivät allekirjoittanut, KulLi, suosikkitanskalaisemme Laust, sillisvastaavat
(Watafaak??? Nukkumaan tytöt, kun on
aamulla töitä!) ja muutama muu. KulLi

tosin taisi välillä sammua vastaanottopöydälle kuolaten samalla erään tytön laukulle
ja pääporo otti välillä muutaman minuutin
torkkuja penkin alla, Dalai Laman pulkassa ja aulan nurkassa. Suosittelen muuten
lämpimästi piilarit naamassa nukkumista!
Silmät tulevat ihanan roskaisen tuntuisiksi
ja sumuisiksi, minkä johdosta saa räpytellä silmiään ja väännellä naamansa näyttäen erittäin viehättävältä idiootilta.
Ja uuteen nousuun silliksellä!
Aamuyön tunteina sillikselle huolellisesti valmistautuvat sillisvastaavat kävivät
välillä pihalla pureskelemassa toisiaan
ennen kuin lähtivät hoitamaan tehtäviään.
Viimeiset tunnit ennen akateemisen silliaamiaisen alkua olivat puhdasta tuskaa;
pää alkoi selviämään ja maha kurnimaan.
Onneksi Wiljamin ovet avautuivat kymmeneltä ja pääsin herkuttelemaan muun
muassa lempiherkuillani karjalanpiirakoilla ja poronkusemaboolilla. Enää ei
väsyttänyt yhtään!

Porot69 ja niiden lemmikkitanskalainen
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Koska kaikki eivät minun tavoin olleet yhtä fiksuja ja valvoneet yötä kunnon
artistin tavoin, puoliltapäivin sillikselle
muodostui aivan järkyttävä jono. Itse mussutin tyytyväisenä kahdettatoista karjalanpiirakkaani ja kävin välillä nappaamassa
lisää karkkia tuumien, että olipas hyvä
idea tulla aikaisin sillikselle edustamaan.
Juttelin myös kisavieraiden kanssa, jotka
kaikki kehuivat onnistunutta Poronkusemaa: vaikutti siltä, että kaikilla oli ollut
hauskaa. Tämän vuoden tapahtumassa erikoista oli myös se, että ruoka ei loppunut
kesken silliksellä, mikä oli ollut ongelma
edellisinä vuosina. Sillistyöryhmä olikin
tehnyt mahtavaa työtä ja onnistui mielestäni hienosti tehtävänsä hoidossa.
Voittajajoukkue Villihevoset kierteli
ympäri sillispaikkaa tarjoillen jättikuksasta Poronkusemaboolia. Vieraita viihdytti myös Toipparilta Wiljamille raahatut
karaokelaitteet, jotka olivatkin ahkerassa
käytössä.
Kolmen tunnin sillis oli ohi yllättävän
nopeasti. Kun seisoin Wiljamin ovella
kello 13 sunnuntaina, minulla oli tyhjä
olo: Poronkusema on ohi. Mitä nyt? Mitä
tehdä, minne mennä, kenen kanssa ryypätä? Olin valmiina raahautumaan pää painuksissa Rantavitikalle darrailemaan sotkun keskelle, mutta onneksi tulin toisiin
ajatuksiin. Niinpä 69-porot lähtivät erään
seksikkään taidehipin kera Hulibumbaan
narraamaan alkoholin superammattilaisia. Eräs tällainen sanoi minulle, että olen
hämmästyttävän kaunis, mutta ”ota toi
pupupäähine pois päästäs, ja miksi siinä
roikkuu kortonki?”. Niin tosiaan, poropäähine on saanut uuden koristeen... Pääporo 2006 sai myös tältä samaiselta herramieheltä mielenkiintoisen tarjouksen:
”Kuule kyllä mie antaisin sinulle vaikka
koko päivärahani, jos vaan lainaisit tuota
seuralaistas ees yheksi yöksi”. Joo no sepä
16

kiva kuulla...!
Mäkissä tapahtuneen rasvakerroksen
kasvatuksen jälkeen luovutin ja ryömin
taksiin. Kotiin päästyäni ryömin peiton
alle väsyneenä mutta iloisena: olihan takanani koko kevään hauskin viikonloppu!
Kiitokset
Koska artikkelini pituus vähän venyi, en
ala enempää erittelemään kiitosten perusteluja. Joten tässä tulevat ne ihmiset/tahot,
joita haluan erityisesti kiittää, ja joita ilman koko hommasta ei olisi tullut yhtään
mitään: Poronkusematoimikunta, vanhat
pääporot Janttu, Tuukka, Ville ja Miikka,
Artiklan hallitus, muut ainejärjestöt jotka
tekivät kanssamme yhteistyötä, Laust, kisavieraat, Korkalovaaran koulu, sponsorit
ja muut yhteistyökumppanit. Ensi vuonna
uudestaan ;)
Heidi Härkönen
Pääporo 2009

matkakertomus
Bryssel erään oikkarin silmin
Matkakuume nousee
Bryssel: harmaa ja likainen EU-mahdin
tyyssija, joka tunnetaan EU:n ohella erityisesti suklaastaan, oluestaan, hyvästä
ruoastaan sekä sateisesta säästään. Siinä
tiivistettynä ensivaikutelma, jonka Brysselistä sain, kun tutustuin (Poronkusemasta
toivuttuani) ennen matkaa pintapuolisesti
kaupungista kertoviin nettiartikkeleihin
ja muiden Brysselissä vierailleiden kertomuksiin. Seuraavan viikon aikana sain onnekseni mahtavan tilaisuuden 25-henkisen
ELSA Rovaniemi Institutional Study Visit
-porukkamme mukana tutustua lähemmin siihen, mitä tämä Euroopan Unionin

pääkaupunki todellisuudessa kätkeekään
sisäänsä, ja pitävätkö kaupunkia koskevat
ennakkokäsitykseni todellisuudessa paikkansa.
Sääkartta ei alun alkujakaan näyttänyt
suosivan matkamme ajankohtaa. Reissua
edeltävällä viikolla seurailin huolestuneena netin säätiedotuksia, jotka tuntuivat
lupailevan koko viikoksi pääosin taivaan
täydeltä vettä (ja Luxemburgiin vierailupäiväksemme räntäsadetta). Elin kuitenkin siinä toivossa, etteivät netin 10-päivän
sääennusteet voi olla niin täsmällisen
tarkkoja ja lohduttauduin ajatuksella, että
eihän tässä minnekään rantalomalle oltu
lähdössäkään. Reissumme päätarkoituksenahan oli tutustua ennen
kaikkea Euroopan Unioniin ja sen
toimielinten tehtäviin ja toimintaan. Ahdoin kuitenkin matkalaukkuuni mukaan myös sateenvarjon,
mikä jälkikäteen osoittautuikin
ihan viisaaksi päätökseksi.
Vihdoinkin määränpäähän
Meillä, jotka saavuimme Brysseliin jo sunnuntai aamupäivästä, oli
mainio tilaisuus luoda yleiskuva
kaupungista jo sunnuntain aikana.
Heti kun olimme saaneet raahattua
matkatavaramme ensin lentokentältä junaan ja sitten juna-asemalta
hostellille, lähdimme muutaman
muun ryhmäläisemme kanssa
kartta kädessä katsastamaan, mitä
Brysselillä olisi meille tarjottavanaan. Iltapäivän aikana hahmottuikin jo jonkinlainen yleiskuva
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Parlamentti. Paikan päällä tiedottaja
Elina Kaartinen kertoi meille yleispiirteissään Parlamentin toiminnasta, ja
lisäksi tapasimme myös Hannu Takkulan avustajan Päivikki Kuoppakankaan.
Itse rakennus vaikutti kovin hiljaiselta
ja tyhjältä johtuen siitä, että koko parlamentti oli siirtynyt tuolloin täysistuntoon Strasbourgiin. Myöhemmin illalla
vierailimme hieman rennommissa merkeissä myös ELSA -talolla. Eri maiden
kansallisjuomien naukkailu sekä kansainvälinen seura viihdyttivät innokkaimpia juhlijoita sen verran hyvin, että
viimeiset palasivat takaisin hostellille
vasta aamuyön tunteina. Ainakin muutamille meno olisi maittanut vielä piViikko alkoi parlamenttivierailulla
Varsinainen viikko-ohjelmamme startta- dempäänkin, mutta toisaalta täytyi pitää
si maanantaiaamuna, jolloin ensimmäi- mielessä myös seuraavan aamun Euroosenä vierailukohteenamme oli Euroopan pan Komission visiitti.
Brysselin vanhasta kaupungista ja erityisesti raatihuoneentorin lähiympäristöstä.
Ensimmäiset haalarimerkitkin löysimme
iloksemme jo reissun ensimmäisenä päivänä. Sää ei ollut ollenkaan hullumpi, aurinkokin pilkahteli silloin tällöin pilven
raosta. Illalla päätimme istahtaa ensimmäisen päivän kunniaksi erääseen Brysselin lukuisista puistoista nauttimaan pientä syötävää ja juotavaa. Siinä paikallisia
juomia siemaillessamme pääsimme myös
jonkinlaiseen kanssakäymiseen paikallisen nuorison kanssa (pullonavaajan pyytäminen osoittautui toimivaksi keskustelunavauskeinoksi).

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa
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Tiistaina löysimme kaupat!
Tiistai-aamuna oli vierailuvuorossa siis
Komissio, jonka toimintaa meille esitteli
Eeva Kalli Olli Rehnin kabinetista. Loppupäivä olikin vapaata ja suurin osa päätti
hyödyntää vapaa-aikansa tutustumalla lähemmin kaupungin ostostarjontaan. Tässä
vaiheessa onkin syytä mainita Brysselin
kunniaksi, että ainakaan shoppailumahdollisuuksien puutteesta ei kaupunkia voi
syyttää! Kivenheiton päässä hostellistamme sijaitsi suuri ja mahtava ostoskeskus,
jonka vieressä kulki yksi kaupungin pääostoskaduista, ja uskallanpa väittää että
juuri tämä alue kaupungista tuli ainakin
meidän huoneen tyttöjen osalta koluttua
kaikista perusteellisimmin läpi. Lukuisat
(hinnoiltaan opiskelijaystävälliset) keskustan vaate- ja kenkäliikkeet veivätkin mennessään monien sydämet ja opintotuet.

Pikkuinen Luxemburg hurmasi
Keskiviikkopäivämme käynnistyi jo kello viisi aamulla, jolloin nousimme bussiin
ja otimme suunnaksemme Luxemburgin,
missä vietimme mielenkiintoisen päivän
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.
Saimme kuulla virkamiestuomioistuimen,
ensimmäisen asteen tuomioistuimen ja
suomen kielen käännösosaston toiminnasta ja pääsimme onnekkaina jopa seuraamaan suullista käsittelyä, jossa vastakkain
olivat Komissio ja Suomi. Tarjoiltiinpa
meille tuomioistuimen puolesta hieno ja
maittava lounaskin. Tuomioistuinvierailun
jälkeen jäi vielä sopivasti parisen tuntia
aikaa tutustua itse kaupunkiin. Aamuinen
räntäsade oli onneksi jo lakannut, mutta
aikaisemmilta päiviltä tuttu sateinen sää ei
hylännyt meitä tälläkään kertaa. Brysseliin verrattuna Luxemburg vaikutti pienel-
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tä, hyvin idylliseltä ja siistiltä (lähes steriililtä) kaupungilta. Ennen kaikkea paikka
osoittautui äärettömän tyyriiksi, ainakin
vanhasta kaupunginosasta oli lähes mahdotonta yrittää löytää huippumuotiputiikkien ja koruliikkeiden seasta yhtään kauppaa, johon olisi voinut astua sisään ihan
aidossa ostotarkoituksessa (poikkeuksena
H&M Louis Vuittonia vastapäätä). Siispä
itselläni ainoaksi tuliaiseksi Luxemburgin
reissulta jäi tupakkakaupasta ostettu haalarimerkki.
Torstaipäivän Karhunpalvelus
Torstaina tapasimme hostellillamme
professori Juha Karhun, jonka johdolla
matkasimme sen päiväiseen vierailukohteeseemme, Suomen EU-edustustoon.
Esittely edustustossa oli mielenkiintoinen
ja se onnistui antamaan erilaista perspektiiviä EU-asioihin. Torstaina tuli myös

Parlamentissa
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koluttua jälleen lisää ihania kauppoja ja
vierailtua Brysselin tunnetuimman nähtävyyden, Manneken Pisin, luona. Kyseinen
pissaavaa poikaa esittävä pronssinen patsas
on yllättävän pieni (50 cm) ja jostain syystä
se omistaa yli sata erilaista asua (muun muassa saamelaisten kansallisasun), joita sille
puetaan esimerkiksi eri juhlien ja tapahtumien mukaan. Tällä kertaa pissapojalla oli
yllään lippalakki sekä pitkä punainen paita,
kaulassaan sillä roikkui jonkinlainen mitali. Samana iltana sateenvarjoni ei muuten
enää kestänyt Brysselin rankkoja sääolosuhteita, vaan rajun tuulen ja sateen yhdistelmä sai sen ensin vaihtamaan muotoaan
ja lopulta hajoamaan kokonaan käsiin. Sateenvarjoni menetys oli minulle kova paikka, sillä kuluneella viikolla olin jo ehtinyt
oppia, että tässä kaupungissa sateenvarjoitta ulkona kulkeminen oli sekä typerää että
uhkarohkeaa.

Pikaperehdytys kansainväliseen asianajo-toimintaan ja perjantai-illan huuma
Reissumme viimeisenä vierailukohteena
oli kansainvälinen asianajotoimisto Latham & Watkins, jonne teimme puolitoistatuntisen visiitin perjantain alkupäivästä.
Perjantaina oli myös viimeinen tilaisuus
ravata läpi mahdolliset näkemättä jääneet
nähtävyydet sekä tyhjentää tili ihanissa
putiikeissa ja vaateliikkeissä, jos tässä
vaiheessa jollakin sattui olemaan vielä
maksukykyä jäljellä. Illalla kokoonnuimme koko ryhmä nauttimaan yhteisestä loppuillallisesta erääseen hostellin läheiseen
ravintolaan. Perjantai-ilta oli myös mainio
ajankohta katsastaa Brysselin yöelämän
viihdetarjoilu, ja antamatta aikaisen aamuherätyksen häiritä lähdimme pienellä
tyttöporukalla kohti vanhan kaupungin
pubeja ja yökerhoja. Perjantai vaihtui lauantaihin meidän osaltamme baaritiskillä joraten ja palkkioksi ilmaisia shotteja
kumoten. Aamuyölläkään ei juuri ehtinyt
silmiään ummistaa, sillä viimeiset tunnit
ennen lentokentälle raahautumista kuluivat laukkujen pakkailemiseen. Todelliseksi haasteeksi osoittautui kaikkien uusien
vaatekappaleiden ja kenkäparien sullominen jo valmiiksi täynnä oleviin matkalaukkuihin ja vieläpä niin, ettei ylipainavista
matkatavaroista perittäisi lentokentällä
lisähintaa. Kun suurin osa porukasta nousi lentokentälle vievään taksiin kello viideltä aamulla, käänsin minä vielä kylkeä
onnellisena siitä, että oma lentokoneeni
ei nousisi vielä yli kahteentoista tuntiin.
Pohdintaa reissun kokonaiskuvasta
Entäpä millaisen kokonaisvaikutelman
Bryssel onnistui itsestään antamaan kaupungissa viettämäni viikon perusteella?
Bryssel kuvataan usein hieman likaisena
ja harmaana kaupunkina, ja nämä väitteet
eivät ole aivan tuulesta temmattuja. Ei

paikka kuitenkaan silmiinpistävän likainen ollut verrattuna muihin Keski-Euroopan suuriin kaupunkeihin, vanhassa kaupungissakin liikkuessa huomio kiinnittyi
pääasiassa vain kauniisiin rakennuksiin.
Sää teki kaupungista hieman harmaan näköisen, se myönnettäköön. Aurinko tuli
esiin pilven takaa vain harvakseltaan ja
reissun jokaisena päivänä satoi ainakin
jonkin verran. Emmekä kärsineet vain
puhtaasta huonosta tuurista, Brysselissä
kun sataa kaiken kaikkiaan 200 päivää
vuodessa. Toisaalta Brysseliä voisi luonnehtia yhtä hyvin vihreäksi kuin harmaaksikin, kaupunki on nimittäin täynnä
kauniita ja hyvin hoidettuja puistoja. Viheralueiden määrään ja laatuun on Belgian pääkaupungissa selvästikin panostettu.
Bryssel on täynnä mitä ihanimpia suklaaputiikkeja ja muutama rasia belgialaista
suklaata olikin ihan välttämättömyys kotiin viemiseksi. Vähemmän ihania olivat
suklaiden hinnat, joten ihan kilotolkulla
konvehteja ei kuitenkaan tullut ostettua.
Voin kuitenkin todeta, että belgialainen
suklaa on maineensa veroista, niin ulkonäöltään kuin maultaankin. Myös oluen
ystävälle kaupunki tarjoaa mitä laajimman
olutkirjon janon taltuttamiseksi tai muuten
vain nautittavaksi. Belgialaiset ovatkin
kaikista eurooppalaisista kovimpia kaljan
kittaajia. Itse en ikävä kyllä tutustunut yhteenkään noin 500 belgialaisesta oluesta,
mutta useimmat muut ryhmäläisemme
taisivat reissumme aikana kyllä maistella
tätä Belgian kansallisjuomaa. Hyväksi kehutusta belgialaisesta ruoastakaan en osaa
sanoa juuta enkä jaata, sillä lähinnä budjettisyistä päivittäiset ruokailut tuli useimmiten suoritettua paikallisen hampurilaisketjun ravintoloissa.
Bryssel yllätti myös kansainvälisyydellään. Joka neljäs kaupungin asukas on
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ulkomaalainen ja katukuva olikin värikäs
sekoitus erilaisia kulttuureja ja ihmisiä
eri maailman kolkista. Sen sijaan nettiartikkeleiden hehkuttamaa ihmisten ystävällisyyttä ja elämäniloa ei aina kyennyt
havaitsemaan, ja etenkin asiakaspalvelu kangerteli välillä melko pahasti. Toki
törmäsimme matkallamme myös moniin
ystävällisiin brysseliläisiin, varsinkin baarien ovimiehet kohtelivat meitä hyvin sydämellisesti.
Eli tiivistettynä: Älyttömän kiva reissu, kiva kokemus, kiva porukka, kiva
kaupunki ja kiva kun lähtöpäivänä alkoi
aurinkokin lopulta paistaa.
Emma Matila

Viimeisen illan baaritiskibiletys
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matkakirje
Matkakirje City-Karhulta Brysselistä
la tehdä vielä enemmän töitä – tutkimusta,
hallintoa tai muuta asiallista. Maailmanparannus, itsensä parantamisesta puhumattakaan, ei kelpaa syyksi. Minun onnekseni
puolison työ Brysselissä antoi oikeutuksen vapaalle virkavapaalle.
Miltä maailman meno sitten Brysselistä katsottuna näyttää? Aika erilaiselta kuin
napapiiriltä nähtynä. Bryssel on pääkaupunki, ja pääkaupungeissa on aina päällä
jonkinlainen hyperventilaatio. Brysselissä tulee vielä tähän oireyhtymään
EU-lisä. Kun kuljeskelee päämäärättömästi kaupungilla, on
koko ajan jäädä kiireisten ihmisten jalkoihin. Useimmilla on puku
päällä ja salkku kädessä ja he ovat
selvästi menossa johonkin tärkeään tapaamiseen tai raportoimaan
sellaisesta työpaikalleen. Luulisi
maailman olevan valmis viikossa
tai ainakin kahdessa. Mutta kiire
vain lisää kiirettä. Rovaniemen
turhan hosumisen välttämistä
kaipaa kovasti. Vaikka Rovaniemen sisällä yliopisto on tietysti
sellainen aikataulutettu ja määräaikaistettu saareke …
Bryssel on Belgian pääkaupunki (ja tästä tiedosta ei taitaisi paljon kostua Artiklan Trivial Pursuit Cupissa). Mutta se
onkin jo vaikeampi kysymys että
mikä se Belgia sitten on. Kahden
vuoden aikana olen oppinut sen,
että kysymystä ei pidä kaikille
Löysimme brysselistä erään Digestan fanin!
(kenellekään?) täällä esittää. Ja
Koulunsa päättävät ylioppilaat viettävät
toisinaan ennen opintojen aloittamista ns.
välivuoden. Välivuoden aikana on sitten
hyvä pohtia omia suunnitelmia, maailman menoa tai vain hengähtää rasittavien kouluvuosien jälkeen. Tällaiset tunnot
näköjään tulevat vähän ikääntyneemmälle
ikiteinillekin, kun pääsee parin vuoden
paussille viidentoista vuoden LaY-rumban
jälkeen. Professorithan harvemmin saavat
pidempiä taukoja muutoin kuin lupaamal-
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että moni flaami kokee olevansa kotoisin
Flanderista eikä Belgiasta. Ja että Belgiaa
pitää koossa Brysselin keskiluokka, jolle
olisi sietämätön ajatus siitä, että pitäisi
opetella kahdet liikennesäännöt. (Tämä
ei ole mikään vitsi vaan Belgian osavaltioiden, Flanderin ja Wallonian, autonomian lisääminen oli vuoden 2007 vaalit
voittaneiden flaami-puolueiden lupaus, ja
vaalilupauksen täyttämiseksi haettiin kissojen ja koirien kanssa vielä uusia asioita
siirrettäväksi liittovaltiolta osavaltioille ja
vakavasti harkittiin oikeutta päättää omista nopeusrajoituksista ja muista liikennesäännöistä.) Ja että Brysselissä kokoontuu
neljä parlamenttia (Belgian liittovaltion,
molempien osavaltioiden ja vielä Brysselin pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen).
Ja että monissa näissä eri parlamenteissa
samat ihmiset edustavat milloin mitäkin
tahoa eli vaihtavat sujuvasti hattua tilanteen ja asian mukaan. Ja että pilkuntarkan
historiantutkimuksen ansiosta on löydetty
tasan yksi merkittävä walloonipoliitikko,
joka oli miehityksen aikana yhteistoiminnassa saksalaisten kanssa. Ja että myöskään Belgian siirtomaaherruudesta Kon-

24

gossa ei ole kohteliasta kysyä mitään (jos
se kiinnostaa, kannattaa käydä raitiovaunu 44:lla Afrikka-museossa Tervurenissa
– eikö kiiltokuva useinkin kerro paljon
myös todellisesta maailmasta?).
Euroopan Unioni on sekin aika erinäköinen Brysselin sisältä katsottuna kuin
ulkoapäin. Byrokraatit ovat ystävällisiä ja
sopivasti pehmennettyinä tarjoavat usein
olutta kaukaiselle kulkijalle. Alueiden pitäminen mukana unionissa vaikuttaa olevan
oikeasti tärkeää. Ja Eurooppa on täynnä
omanlaisia alueitaan, jotka kaikki haluavat tuoda erityisyytensä esiin – ja joilla
kaikilla on omat edunvalvontatoimistonsa Brysselin kaduilla ja kujilla. Edunvalvonta, suomalaisittain turhan kielteinen
lobbaus, on olennainen osa Brysselin EUelämää. EU:n säädösvalmistelu ei sisällä
suomalaistyyppistä komitealaitosta, jossa
eri intressitahot hioisivat näkemyksistään
jonkinlaisen yhteisen kannan. Säädösvalmistelun moottori, komissio, on täynnä eri
alojen erityistuntijoita, joiden päätöksentekoon vaikuttaminen vaatii erityisosaamista. Hereillä oleva edunvalvontajärjestö on siksi olennainen ja vakiintunut osa

eurokratiaa. Pienetkin toimijat voivat –
toisinaan, tiedän, pitää olla myös realisti!
– perehtymällä asioihin ja luomalla toimivat suhteet päätöksentekijöihin vaikuttaa
asioihin.
Entä se elämä? Mitä olisi elämä Brysselissä ilman olutta? Jos meillä napapiirillä on säilynyt eurooppalaisittain upean
koskematon luonto, niin täällä on säilytetty hieno ohrajuomakulttuuri pienpanimoineen. Itselläni on menossa numero 71,
mutta jo nyt on selvää, etten saa täyteen
lukua 422 (ja voitte olla varmoja, että eri
olutlaatujen kokonaisluku täällä vaihtelee
laskutavasta riippuen). Tarinan mukaan
oluesta on syytä kiittää luostareita, jotka
olivat aikansa maataloustuotannon teknologisia kehittämiskeskuksia. Luostarioluita on aitoja ja teollisia. Aidot tehdään edelleen luostareissa. Ja aitoja on perinteen
mukaisesti kolmea laatua, yksinkertaista,
dubbelia ja trippeliä (suomalaisen silmiin
sattuu aina tuo prosentti, ja se noudattaa
usein sarjaa 6 – 8 – 10). Luostareiden maataloustyötä tekeville munkeille tarjottiin
tuota yksinkertaista olutta; se kun jo säilyi vettä paremmin. Vanhojen käsikirjoi-

tusten kopiointityötä tekeville puolestaan
annettiin dubbelia (ja jokainen juridiikan
opiskelija ymmärtää syyn). Trippeli varattiin niille munkeille, jotka kammioihinsa
sulkeutuneina yrittivät henkistyä ja löytää
yhteyden korkeampiin voimiin. In cervisia veritas!
Bryssel vaihtopaikkana? Ranskankieltä taitaville voi suositella ULB:tä (Universite Libre Bruxelles) ja FUSL:a (Facultes Universitaires Saint Louis). Niissä
on toki myös englanninkielisiä kursseja.
VUB (Vrije Universiteit Brussel) tarjoaa
juridiikan opetusta englanniksi, flaamin
ohella. Yliopistot ovat useimmiten kampusalueita, ja omaan yliopistoomme verrattuna tiloiltaan aika vaatimattomia. Toisaalta satunnaiset havaintoni paikallisesta
opiskelijaelämästä pakottavat epäilemään
näkemystäni Rovaniemestä Euroopan
villeimpien juhlien mekkana (vai ovatko
kokemukseni jo päässet pahasti haalistumaan?).
Salut!
Karhu
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ravintola-arvostelu
Kuten kaikki hyvin tietävät, on Lapin yliopistossa kolme opiskelijaravintolaa,
joissa voi mussuttaa pitkän koulupäivän kestämiseksi mahansa täyteen murkinaa
suhteellisen kohtuullisella hinnalla. Mutta mikä näistä ruokaloista tyydyttää nälkäisen opiskelijan tarpeet parhaiten? Objektiivisesti ja subjektiivisesti ruokalat
rankkaava tiukkaakin tiukempi ravintola-arvostelijamme selvitti tilanteen arvostelemalla ruokalat asteikolla 1-5.
Felli

Felli 16.3.2009
Poronkuseman jälkeisenä maanantaina
krapuloissani suuntasin pääyliopiston
ruokalaan, Felliin. Ensimmäinen huomioni oli, että ruoka on kallistunut ihan
h*lvetisti siitä kun aloitin yliopiston
vuonna 2007. Kun syksyllä kaksi vuotta
sitten ruoka maksoi 2,35 euroa, on se nyt
vuoden alusta ollut 2,60 euroa. Mielestäni tämä on törkeää opiskelijoiden riistoa!
Kela varmaan haluaa että opiskelijat kuolevat nälkään, niin ei tarvitsisi maksaa
niille tukia.
Ruoaksi valitsin porkkanalettuja ja riisiä ketsupin kanssa (kuulostaa tosi oudolta, mutta se oli kaikista epäomituisin vaih28

toehto). Palvelussa ei ollut valittamista,
mutta ei se mitenkään mieleenpainuvan
sydämellistäkään ollut.
Valitettavasti ihanat sämpylät olivat
jo kello yhdeltä loppuneet, joten jouduin
ottamaan jotain kaupasta ostetun näköistä tylsää leipää, joka ei maistunut miltään
eikä ollut edes lämmintä. Leivät eivät saisi
loppua kesken, hemmetti! Sen sijaan levitevalikoima oli kiitettävän monipuolinen:
oli muun muassa valkosipulilevitettä, pippurilevitettä, margariinia ja voita. Erityisesti pippuri- ja valkosipulilevitteet olivat
maukkaita. Itse ruokavaihtoehdot ja -yhdistelmät olivat tosi outoja, ei ollut esimerkiksi mitään kunnon kastiketta lettujen ja

riisien kanssa, joten jouduin ottamaan sitä
ketsuppia. Olisi kyllä ollut jotain pelottavan näköistä kurpitsajuttua, mutta ei kai
kurpitsaa syö kuin Muumit piiraan muodossa (eikä ne syö mitään muuta, paitsi
pannukakkuja ja havunneulasia välillä).
Fellissä törmäsin iänikuiseen ongelmaan, eli ei mitään varteenotettavia lihavaihtoehtoja. Ja nyt seuraa
avautumista: Miksi ”liha” on aina
porsasta, erittäin harvoin naudanlihaa?
Miksi siihen lihaan on aina pakko sotkea
jotain rehuja niin, että esimerkiksi jossain
kanakeitossa on yksi pikkupala kanaa ja
muuten täynnä juureksia? Näistä kahdesta
yliopistoruokaloiden ominaispiirteestähän
muodostuu ylitsepääsemätön ongelma
juutalaisille, muslimeille ja vakaumuksisille lihansyöjille! Onko tämä muka jokin
hindujen ja kateellisten läskien salaliitto?
Kasvissyöjiä suositaan muutenkin joka
paikassa, koska aina on kasvisvaihtoehto, mutta milloin koulun ruokaloissa on
puhdas lihavaihtoehto? Allekirjoittanut
on vakaumuksellinen lihansyöjä eettisin
perustein, koska maailmassa on liikaa
lehmiä ja kaikilla kasviksilla on oikeus
kasvaa maassa, niitä ei saa kiduttaa syömällä. Niillä on hei tunteet! Me ei vaan
tiedetä sitä, kun ei ne pysty ilmaisemaan
niitä! Sitä paitsi mikäänhän ei voita lihan
iloja... HALUAN LIHAA!!! Nyt jouduin
rikkomaan vakaumustani, etten olisi kuollut nälkään.
Ruoka oli angstaamisestani huolimatta kuitenkin maukasta ja täyttävää. Porkkanaletut olivat mukavan makeita, mutta
sopivat silti pääruoaksi. Itse asiassa vaikka
yhdistelmä porkkanaletut+riisi+ketsuppi
kuulostaa vähän oudolta, niin suosittelen!
Aterialla jaksoi hyvin koko pitkän päivän.
Söisin tätä ruokaa vielä uudestaankin.
Arvosana: 3-

Lov

isa

Lovisa 9.4.2009
Jess, lihapullapäivä! LIHAA!!! Oli pakko
rynnätä siis arvostelemaan Lovisa, kun
kerrankin ruokalistalla oli jotain kiinnostavaa. Ruokakin oli viisi senttiä halvempaa kuin Fellissä, mahtavaa!
Palvelusta on pakko antaa iso plussa:
lihapulla-perunamuusi-annosta ei tarvinnut kauhoa itse, sillä se laitettiin valmiiksi
lautaselle. Ja mikä tärkeintä, annoksen sai
myös ilman valmiiksi laitettua salaattia,
kun pyysin!!! Salaatin sijaan sain ottaa
lautaselleni tacoja, siis ihan mieletöntä!
Voiko parempaa salaattia ollakaan kuin
tacot? Kassalla minua palveli iloinen The
Great White, jonka ansiosta koin Lovisan
palvelutason mieleenpainuvan rempseäksi.
Harmi vaan, Lovisan leipävalikoima
ei ollut kummoinen. Olisin kaivannut itsetehdyn oloisia leipiä. Levitettä oli vain
yhtä lajia, margariinia pienissä valmispakkauksissa. Tässä asiassa askarrutti ekologisuus: pienistä pakkauksista kerääntyy
huima määrä jätettä, olisiko mahdollista
laittaa pöytään yhtä isoa margariinirasiaa?
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Pöydät Lovisassa ovat vähän liian pieniä ruokailuun, mutta kahvitteluun juuri
sopivia. Ruokala on mukavasti taiteiden
tiedekunnan ja pääyliopiston välissä paikalla, josta voi tarkkailla ihmisiä. Loistava kyttäysmesta!
Itse ruoka oli maukasta, varsinkin perunamuusi. Lihapullatkin olivat herkkua
aluksi, mutta neljännen pullan kohdalla ne
olin jo ihan täynnä. Itse annos oli reilun
kokoinen, varmasti saisi isonkin miehen
kylläiseksi. Sain mätettyä tällä ruoalla itseni ähkyyn.
Konstailemattomasta
perusruoasta
Lovisa saa kiitokset. On hyvä että edes
jossain ruokalassa on vaihtoehto, jolla ei
yritetä esittää mitään. Porsaan tervainen
hanurileike persikka-munakoiso-kissanruokapastalla
linnunpaska-kalansilmäkastikkeessa -tyyppiset vaihtoehdot ainoastaan ärsyttävät ruokalistoilla ja tekisi
mieli lähteä kotiin keittämään nuudeleita.
On vielä mainittava, että Lovisassa
on tarjolla myös suussa sulavan näköisiä
wienereitä ynnä muita makeita herkkuja

Petronella
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jälkiruoaksi. Plussaa vielä, että eivät olleet teollisesti valmistetun näköisiä.
Suosittelen Lovisan lihapulla-ateriaa
lämpimästi kaikille lihan ystäville.
Arvosana: 4+
Petronella 16.4.2009
Huoh, pakko kai tännekin oli tulla, kauas
kirjastosta ja Artiklan toimistosta, Taiteiden tiedekuntaan keskelle pelottavan näköisiä hippejä. Olin varta vasten laittanut
heitä ärsyttääkseen ei-kirpputorilta ostetut
vaatteet, oikein Hilfigerin salmiakkineuleenkin ja Lacosten kengät. Koska olen
ylmielinen snobioikkari, minun täytyi
tällä tavoin korostaa, mistä tiedekunnasta
sitä oikein tullaan. No ei vaan, sattuivat
vaan olemaan päällä ja erotuinkin siksi
aika tavalla muista ruokailijoista.
Petronella on mukavan avara ja valoisa
ruokala, mutta ei sillä tavalla intiimi tila,
että se nostattaisi ruokahalua. Miljööstä
myös sen verran, että kanssani lounastanut vaatetuksen opiskelija sanoi Petronellan olevan ”Friikkien forum”, sillä siellä

näkee niin paljon erilaisia, jopa omituisia
tyylejä ja vaatteita. Joitain niistä voisi kutsua jopa nähtävyyksiksi.
Täälläkin ruoka maksoi törkeät 2,60
euroa, jolla saisi jauhelihapaketin neljäksi
päiväksi tai ainakin sata pussia nuudeleita.
Päätin ottaa ruoaksi kavispyöryköitä, koska muutakaan makoisan näköistä ei ollut.
Taas kerran sydämeni itki verta, kun ajattelin, kuinka monta viatonta porkkanaa tähänkin on uhrattu. Olisin kaivannut enemmän lihavaihtoehtoja (katso raivoamiseni
Fellin arvostelussa ja siirrä se mielessäsi
tähän). Leipävalikoima oli erinomainen!
Otin ihania itsetehdyn oloisia sämpylöitä, nam nam. Levitteitä oli montaa sorttia,
oikeastaan kaikki samat kuin Fellissäkin.
Paljon plussaa tästä!
Palvelusta en osaa sanoja juuta enkä
jaata, se oli tavallista ja rutiininomaista.
Kasvispyörykät olivat hyvin makoisia.
Niiden kanssa sopi erinomaisesti riisi ja
curry-kermaviilikastike. Kastike oli ihanan raikasta, mutta samalla mausteista.
Itse pyörykät olivat aika makeita, mikä oli
hyvä asia. Ne eivät kyllästyttäneet, vaikka niitä söi maksimimäärän eli viisi kap-

paletta. Huomionarvoista oli, että vaikka
söinkin aika paljon, en tuntenut oloani
sinivalaan syöneeksi. Ruoka oli täyttävää,
mutta silti suhteellisen kevyttä.
Suuren kasan miinuksia Petronella saa
astioiden palautuspisteestä. Siellä leijuva
haju on maailman kammottavin, oksettavin ja kuvottavin haju, mitä kuvitella saattaa. Mistä ihmeestä moinen haju tulee?
Eikö henkilökunta ole huomannut sitä,
vai miksi sille ei tehdä mitään? Haju on
ollut siellä koko kaksi vuotta, jotka olen
tätä yliopistoa käynyt. Löyhkää aivan
kuin siellä säilytettäisiin kuolleita kaloja
ja muita eläinten raatoja. Jos ette usko ja
luulette minun liioittelevan, niin menkää
kaikin mokomin itse haistamaan!
Suosittelen silti Petronellassa ruokailua. Siellä syödessä tuntuu, kuin olisi
tullut aivan eri kouluun. Aina ei kannata
jämähtää pääyliopiston puolelle!
Arvosana: 3
Kirjoittaja on piloille hemmoteltu ruokadiiva, joka syyttää äitiään epärealistisista
odotuksistaan ruoan suhteen
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Komeat urokset kisan päätteeksi!
Kauneuskilpailun tunnusmerkistö täyttyi
perjantaina 27.3.2009 Doriksessa, kun
neljä alfaurosta pääsi kisaamaan Artiklan
ainejärjestön ruumiillistuman paikasta, eli
halutusta Mr. Artiklan tittelistä. Oli paljasta pintaa, armotonta viehätysvoimaa sekä
tuomarityöskentelyn tiukkaa kritisointia,
niin kuin kisan luonteeseen kuuluukin.
Viihdyttävyydestä vastasivat osallistujat
Jarkko Pekkala, Tatu Jokinen, Teemu Nikula, Heikki Lindroos ja Antti Hyvönen.
Ai niin, että neljä alfaurosta? Yksi heistä
joutui valitettavasti jättämään kisan viimehetken ”pahoinvoinnin” vuoksi. Illan
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tunnelman viimeisteli tuttuun tapaan kisan juontanut hurmaava Sanna Luoma.
Numerolla yksi kisasi mäkihyppääjä
Jarkko Pekkala, jonka v-tyyliä pääsimme
ihastelemaan taitokierroksella. Urheiluteema oli suosittu muutoinkin tämän vuoden taito-osuudella. Toisen kandidaatin
Tatu Jokisen kärrynpyörä sekä numerolla
viisi kilpailleen Heikki Lindroosin uintitekniikka puhuivat omaa kieltään näiden
miesten fyysisistä taidoista.
Uimapukukierroksella esiteltiin tulevan
kesän rantamuotia. Eläinkuosit (eläimet)
näyttivät esiintyvän miesten asuissa mitä

mielikuvituksellisimmilla tavoilla. Eli toisin sanoen tavoilla, jotka eivät jätä mielikuvitukselle paljoa varaa. Valkoiset hampaat ja rusketus viimeistelivät tyylin siinä
missä jalkoja suojaavat sukatkin. Odotukset tulevaa rantakautta kohtaan ovat näillä
näkymin suuret.
Tiukka kisa ratkesi lopulta huumaavien
lanneliikkeiden ja äidin loistavien asuvalintojen myötä numeroa kolme kantaneen
Teemu Nikulan hyväksi. Viime vuoden
voittaja, ihastuttava Klaus Lintuniemi,
kruunasi yllättyneen misterimme seuraajakseen hoitamaan tärkeää edustustehtävää. Palkinnoksi Teemu sai hotelliyön

kahdelle Scandic-hotellin pehmoisissa lakanoissa. Ensimmäisen perintöprinsessan
paikan jakoivat lopulta tasapistein Tatu
Jokinen ja Jarkko Pekkala.
Voitollaan Teemu uskoi avartavansa
ihmisten kauneuskäsitystä ja siten tekevänsä maailmasta paremman paikan.
Maailmanparannusmomentti on täytetty
ja uusi misteri valittu ─ kilpailun tunnusmerkistö on täyttynyt. Lopuksi vielä siteerattakoon Teemun elämänohjetta, joka on
hyvä muistaa näin kevään kolkutellessa:
Rantakunto se on norpallakin!
Johanna Tuohino
Klasun oli aika luopua kruunusta Teemulle

V on tyylinä toimivin, sen tietää jokainen
kimmakin!
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kilpailu
Arvaa kuka kuvassa ja voita huikea palkinto!
Kenenkäs penikka se tuo onkaan? Alla olevissa kuvissa esiintyy osa Artiklan hallituksen pikku vipeltäjistä. Tunnistamisesta vaikean tekee se, että kuvien ottamisesta
on kulunut hiukka enemmän aikaa! Arvaa, kuka kuvassa esiintyy ja palauta alla oleva
lomake Artiklan toimistolle viimeistään torstaina 10.9.2009 (toki aikaisemminkin saa
palauttaa). Oikein tai lähinnä oikein vastanneiden kesken arvotaan kaksi vapaavalintaista haalarimerkkiä Artiklan toimistolta.
Hallituksen 2009 jäsenet + toimihenkilöt:
Kirsi Huotari
Riina Yletyinen
Paula Kuha
Antti Laakso
Jenni Keskinen
Joonas Nevakivi
Pekko Linnanmäki
Elen Gomes
Heikki Lindroos
Emilia Salmenoja
Reija Jussila
Suvi Vekki
Heidi Härkönen
Pinja Vallivaara
______________________________________________
Ketkä hallituksen jäsenet/toimihenkilöt esiintyvät kuvissa?
Kuvissa esiintyvät henkilöt ovat
Kuva 1.
Kuva 2.
Kuva 3.
Kuva 4.
Kuva 5.
Kuva 6.
Kuva 7.
Kuva 8.
Nimi:
Sähköposti:
Puhelin:

1.
Hän hurmaa edelleen
positiivisella asenteellaan

4.
Tämä pikkuneiti luuli
olevansa edistyksellisen
tyylikäs jo vuonna 1991

2.
Jo lapsena oli tähän tyyppiin on
kerääntynyt kaikki maailman
söpöys

5.
Ulkoleikit olivat tämän tytön suosikkeja jo pienenä

3.
Tätä hymyä ei edelleenkään voi
vastustaa.

6.
Jotkut tontut ovat vaan niin söpöjä, että tonttuilua kannattaa jatkaa
aikuisenakin
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7.
Tukka on herralla kyllä lisääntynyt, mutta muuten
on selvästi samaa näköä

8.
Tämä kultakutri viihtyy nykyään tummaverikkönä.

kolumni
Kolmenkympin kriisin hampaissa?
Vanha kunnon ainejärjestömme vetelee jo
30:ttä vuottaan, nyt onkin hyvä syventyä
siihen, onko toiminta pysynyt skarppina
vai alkaako ikä jo painaa. Tein hieman
kenttätutkimusta tällä saralla oikkareiden
parissa. Keskityin siihen enemmistöön
oikkareista, joita tapahtumissa ei yleensä
hirveästi näy ja joiden ääni ei oikein tule
kuuluville, kun he eivät sitä tule ilmaisemaan valiokuntiin. Lupaus anonymiteetistä rohkaisi heitä kertomaan rehellisen
mielipiteensä. Mitä siis sanovat oikkareiden enemmistön edustajat, ne jotka nykyään kuluttavat enimmän aikansa opiskellen, sen sijaan, että kiertäisivät lukuisia
Artiklan järjestämiä tapahtumia? Olettepa
valmiita tai ette, tässä sitä kaivattua palautetta tulee.
Artiklaa on kiittäminen siitä, että tapahtumia on runsaasti. Nyt kun hallitukseen
uutena paikkana perustettiin kulttuuri- ja
liikuntavastaavan pesti, on tarjonta myös
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monipuolistunut. Lisääntynyt liikuntatarjonta on raikas tuulahdus bileiden keskelle
ja syksylle kaavailtua vaellusta odotetaan
innolla.
Mikä sitten on syynä, että tapahtumissa
on aina sama jengi paikalla? Siis muukin
syy, kuin että kyseinen jengi on huomannut, että tässähän minulla on toimintaa ja
ihmisiä, joiden parissa viihdyn. Suurimmaksi ongelmaksi on muodostunut se,
että ihmiset kokevat, että on olemassa sisäpiiri (ehkäpä juuri se aiemmin mainitsemani jengi), joka on aina keskenään ja
johon ei ole mahdollista päästä. Ainakaan
jos ei ole yhtä kokenut juomakulttuurin
harrastaja. Koetaan, että tapahtumat eivät
ole sillä tavalla avoimia, että kaikki toivotettaisiin tervetulleiksi ja heidät saataisiin
tuntemaan itsensä tervetulleeksi. Kehityksen paikkana olisi siis ainakin hallituksen
osalta jalkautuminen tutustumaan ja jututtamaan tapahtumiin osallistuvia ihmisiä.

Avoimuus ja lähestyttävyys ovat myös
asioita, joita peräänkuulutetaan. Sitä, että
oikeasti voisi vetää hihasta ja esittää mielipiteensä siten, että sitä kuunneltaisiin.
Eräällä kanssaoikkarilla oli jopa niinkin
radikaali mielipide, että ulospäin näyttää, että tavoite on olla ”mahdollisimman
perseet” ja siten siis coolein hallituksen
jäsen/bilettäjä. Kuin suoraan yläasteelta.
Toinen oikkari totesi nykyisen ilmapiirin
onnistuneen karkoittamaan hänet kauas
ainejärjestötoiminnasta.
Sitä voi tietenkin pohtia, että onko tilanne oikeasti tämä vai näyttääkö se vain tältä
jostakin syystä? Kummassakin tapauksessa on kuitenkin selvästi aivoriihen paikka. Mitä tehdä, jotta Artikla olisi oikeasti
kaikkien oikkareiden etuja ajava järjestö eikä vain sen pienen jengin juoma- ja
viihdytyspuolesta huolehtija? Kirjoittaja
kehottaa vastuussa olevia tosissaan miettimään ja tekemään tälle jotakin.

Ei niin pahaa, etteikö jotain hyvääkin.
Palautteenantajat kiinnittivät kuitenkin
huomiota siihen, että Poronkusema on tapahtumana kohdillaan ja Kaamosluennot
aivan loistava paketti. Myös työnhakuseminaarit ja asianajotoimistojen esittelyt saavat kiitosta. Kyllähän Artikla siis
oikeasti ajaakin meidän etuja. Toiveissa
siintävä ajatus toiminnan kehittämisestä
on nyt haasteena hallitukselle. Tilaisuus
näyttää taitonne. Tienviitoiksi käyvät
avoimuus, helposti lähestyttävyys ja tiedotuksen selkeys. Ehkä joku palautteenanto-boxi ilmoitustaululle olisi myös
kohdillaan.
Kirjoittaja ennustaa Artiklan selviävän
kunnialla kolmenkympin kriisistään, kunhan ihmisiltä vain löytyy tahtoa olla se
iloinen ja avoin Artikla, josta jäsenet haaveilevat.
- Tarkkailija

vappuinfoa
Kummin vappuaiheinen hei!
Rakkaat kummiainejärjestöni jäsenet, hyvät artiklalaiset! Tänä vuonna vappu kestää
kokonaiset kahdeksan päivää, eli kahdeksan iltaa ja myös siis kahdeksan aamuyötä.
Ohjelma on laadittu monipuolisuutta vaalien, laadusta tinkimättä!
Vappu on meille opiskelijoille se hetki, kun talven opinnot päättyvät ja väki hajaantuu kotikonnuilleen sekä kesätöihin. Viimeiset hetket viettää laatuaikaa kera ystävien,
sekä tutustua uusiin ihmisiin alkaa siis olla käsillä! Ei ole parempaa tapaa, kuin pakata
kuohuvat reppuun ja poistua vapun hulinoihin!
Artiklan perinteisesti alastonta edustusta atleettisine vartaloineen odotetaan saapuvan viikon jokaiseen juhlaan. Viikon kustannukset minimoit kun ostat etukäteen ikiihanan wappurannekkeen hintaan 15 euroa. Lisää infoa rannekkeesta ja vapusta löydät
erinomaisen kätevästä Wappu Röllöstä.
Lyy-kummi Jannina Lahti kiittää ja kumartaa. Ilmaisia haleja kummilapsille jaossa
koko viikon!
Jannina Lahti
Artikla ry:n kummi
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Avaudu Digestassa Artiklan forumilla osoitteessa:
http://www.artikla.com/forum/viewtopic.php?t=3114
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Ikävä kyllä täytyy näiltä osin myös todeta, että sopimus/sitovuussuhde on kaksipuoleinen. Haalaritoimikunnan puheenjohtaja on
pahasti sekoittanut Hessu Hopon tarinat sekä reaalielämän.
Tuotteen maksimihinnaksi sovittiin alun perin 15 euroa. Tämä on intra partes
-suhteessa sitovaa, ja synnyttääkin tosiasiallisen vastuun toimittaa tuote ennalta
sovittua vastiketta vastaan, ts. 'ois kannattanu miettiä ennen ku lupaa sellaista, mitä ei
voi pitää :D' ... Että näin. Mikäli oikeustiede on kutsumus, ja siihen on kompetenssia
sekä kapasiteettia, ko. mitättömän haalaritilauksen järjestämisen ja relevanttien oikeudellisten seikkojen huomioonottamisen ei tulisi rasittaa tieteenharjoittajaa millään
tavoin. (Mm. neuvottelu- ja tilausmenettelyn järjestäminen kirjallisesti myyjän kanssa
sekä sopimussitovuuden olemassaolon tiedostaminen) Em. seikkojen osalta tilauksessa on epäonnistuttu p*skaisesti.
Mustakaapu

VA
T

helvetin hienosti ja ylimielisesti lohkaistu, sisältää vielä tarvittavat sivistyssanatkin!
kyllä teistä vielä kunnon juristeja tehään..
sulo
No arvaappa mitä? ENPÄ OLE LUVANNUT/SOPINUT MITÄÄN 15 EUROA maksimihintaa eikä ole kukaan muukaan haalaritoimikunnasta eli lupaukset on pidetty!
Että taitaa olla anonymiteetin suojassa päätään aukova kirjoittaja sekoittanut nyt
pahasti omat harhaluulonsa reaalielämään ;>
Ja semmosta kanssa että mikäli ei ollut haalaritoimikunnassa tai hankkinut sponsoria
tai tehnyt ylipäätään yhtään mitään koko haalareiden eteen, on ihan turha tulla kitisemään. Jos sponsoreitakin oli huomattavasti viime vuotta vähemmän, voi jokainen
laskea ihan itse yhteen 1+1!
Digestan toimitus*
Lordi-aukio. V*tuttaa kävellä joka päivä kyseisen aukion läpi ja kuunnella, kuinka
suomalainen opas selittää ranskalaisille, venäläisille ja japsituristeille, että "...and so
this square was named in honor of mr. Lordi." Tämän jälkeen kuulijajoukko purskahtaa yleensä nauruun. MIKÄ V*TUN LORDIAUKIO???!!! WHATTA F*CK IS THIS
SH*T?! Turistit nauravat epäuskoisina sille, että kun muualla maailmassa aukiot on
tapana nimetä merkittävien historiantapahtumien tai suurmiesten mukaan, niin täällä
Rovaniemellä koko kylän merkittävin aukio on nimetty jonkun kikkelihevarin mukaan, joka sattui kahmimaan euroopan gay-yleisön puhelinäänet p*skalla biisillään
pari vuotta sitten. V*tuttaa.
BFV
*=Digestan päätoimittaja oli vuoden 2008 haalarivastaava
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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!

www.castren.fi

Hannes Snellman Stockholm Team
Our firm has a strong foothold in the emerging markets in the east as well as in the
Nordic area as a whole. We aim at providing Pan-Nordic legal services in the field of
transactions and conflict management.
Meet us at www.hannessnellman.com
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