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motivaatio
: JURIDINEN AIKAKAUSLEHTI :

“Castrén & Snellman tarjosi
kesätyöntekijöilleen erittäin
monipuolisen perehdytyksen
sekä hyvät olosuhteet
työntekoon. Kokeneempien
työntekijöiden tuki innosti
kesätyöntekijöitä ja sitoutti
heidät työpaikkaan.”
– Akavan opiskelijavaltuuskunnan raati

Lakimiesliitto
Lakimiesliiton opiskelijavaliokunnan raati valitsi meidät
vuoden opiskelijatyönantajaksi
vuonna 2011.
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The Universum Student Survey
Oikeustieteen opiskelijat ovat
valinneet meidät jo neljänä
vuonna (2009–2012) peräkkäin
suosikkityönantajakseen
Suomen asianajotoimistoista.
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www.castren.fi

Akava
Akavan opiskelijavaltuuskunnan
raati valitsi meidät vuonna 2010
Suomen parhaaksi kesätyönantajaksi ensimmäisenä
asianajotoimistona.
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Eräoikkarit selvisivät
voittajina kotiin.

Tässä lehdessä tarkastelun
kohteena on motivaatio;
onko sitä olemassa, mistä
sitä ei ainakan löydy vai
löytyykö se kenties itärajan
toiselta puolen.
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PÄÄKIRJOITUS
Irina Svirina, Digestan päätoimittaja

OLEN PITKÄÄN metsästänyt moti-

vaatiota, joka koko viime opiskeluvuoden tuntui löytyvän enemmän tai vähemmän kaljatuopin
pohjalta. Viime opiskeluvuosi ei
mennyt aivan suunnitelmien mukaan. Miksi minulle sitten kävi
niin? Olenhan aina ollut hyvä
koulussa ja tiedekuntaankin pääsin heittämällä sisään. Rehellisesti sanottuna olen vieläkin vähän
opiskelumotivaatiota vailla, mutta kantapään kautta olen oppinut
jotain hyödyllistä (eli sen, mikä ei
ainakaan opiskelumotivaatiota
kohota).
HANKI POIKAYSTÄVÄ. Hankit hänet

ehdottomasti toisesta tiedekunnasta, niin ette voi tehdä koulujuttuja yhdessä, koska näissä asioissa välillänne on ylitsepääsemätön
kielimuuri. Vielä parempi on tietenkin, jos hän asuu toisella paikkakunnalla. Joka kerta, kun olet
sitten siellä, voit pitää omaa lomaa. Luentovapaa muuttuu mukavasti myös lukuvapaaksi. Kun
pitäisi lukea, voitte kivasti sohvalla katsoa telkkarin hömpötyksiä,
kuten Ruotsin miljonääriäitejä.
Hanki tenttikirja liian myöhään. Palloilet ensin yliopistolla
pari viikkoa ja harkitse tuskaisesti, minkä tentin aiot tehdä seuraavaksi. Kun olet suorittanut tämän
vaativan tehtävän, juokset kirjastoon laukka-askelin lainaamaan
kurssikirjoja, joita suruksesi ei
ole enää saatavilla. On ilmiselvää,
että varausta on turha tehdä, sillä muut panttaavat kirjoja sakon
uhalla aina tenttipäivään saakka.
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Vietät siis kaksi päivää kirjaston
kopiokoneen vieressä kopioimassa parituhatsivuista lukusalikappaletta.
Unohda työvälineet kotiin. Heräät aikaisin, teet ripeät aamupuuhasi ja juokset yliopistolle intoa pursuten. Olet psyykannut
itseäsi koko eilisen illan, nyt sinun motivaatiosi on huipussaan!
Kirjastolle saapuessasi huomaat,
että olet unohtanut kirjasi, penaalisi ja oman pääsi kotiin. Lohdutat itseäsi
kahvikupilla, aamulla Fellissä ja illalla Loviisassa, siinä päivä
kuluukin mukavasti. Lupaat itsellesi, että huomenna luet. ”Huomenna” onkin lempisanasi, voit
siis periaatteessa lukea 364 päivää
vuodessa ”paitsi et tänään”.
Siivoa. Ulkona on kylmä ja tänään jäät kotiin lukemaan. Juuri
tänään muistat, että et ole siivonnut koko viikkoon. Alat imuroida
ja luututa asuntoa perin pohjin,
lattiasta kattoon, niin että olet aivan puhki. Nyt sinulla ei yksinkertaisesti ole enää energiaa lukea. Seuraavana päivänä on taas
kylmä, jäät kotiin. Koska siivottavaa ei ole, tiskaat saman kupin
kolmeen kertaan.
Lue hiljaisessa työskentelytilassa. Olet edennyt ihan liian
monta sivua tunnissa. Onneksi muistat säännöllisin väliajoin
vilkuilla Facebookia ja WhatsAppia. Et halua, että vierustoverisi on kateellinen nopeasta lukuvauhdistasi.
Panikoi. Huomaat, että tent-

Kantapään kautta
tiin on viikko. Olet lukenut tähän mennessä säälittävän murto-osan, etkä muista siitäkään
mitään. Säntäilet päin seiniä.
Säännöllisin väliajoin voit kylpeä itsesäälissä ja käyttää turhaa
aikaa miettimiseen, miksi et aloittanut aikaisemmin.
Hikoile tenttisalissa. Hikoilet
kun pieni sika ja yrität epätoivoisesti muistaa lukemaasi. Tarvittaessa voit vaikka keksiä uuden
lain. Muistat myös käydä paljon
wc:ssä, niin että koko rivi joutuu
nousemaan. Näin varmistat, että
muutkin suoriutuvat keskivertaisesti.
Vollota tenttikaljoilla.
Tunnistitko itsesi? Nyt on hetki, jona pitäisi tehdä muutos. Me
kaikki tiedämme, että menestyäkseen on tehtävä töitä. Nyt niitä on
aika alkaa tehdä, emmehän kukaan halua Kelan kirjettä postiluukkuun. Hurjasti motivaatiota ja tsemppiä syksyn opintoihin!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Julius Matilainen, Artiklan puheenjohtaja

LOKAKUU ON saapunut. Fuksihär-

delli on ohi. Fuksikapteenit Lari ja
Taru Ahonen ovat kaikesta huolimatta vielä hengissä. Olo on tyhjä ja rauhaton. Onko elämää syyskuun rientojen jälkeen?
Vastaus on onneksi helppo.
Syksyn hienoimmat tapahtumat
ovat vielä edessä! Lakimiespäivän ja Kulli-Kekolan pesiskerhon
sekä salibandyvuorojen vastapainoksi viikolla 43 räjähtää. Silloin
pohjoismaiset vieraat saapuvat
haistelemaan napapiirin ruudinkatkuista ja pakkasenmakuista
ulko- ja sisäilmaa. Luonnollisesti
keskiviikosta sunnuntaihin kestävä Artikla Nordic Week vaatii

Määränpäänä
voi olla Islannin
kylmät jäätiköt,
Århusin kapeat
mukulakivikadut tai
eksoottinen Helsinki.

veronsa, mutta se myös antaa.
Kansainväliset viikot ovat olleet
itselleni mahtavimpia yksittäisiä
arjesta irrottautumisia. Tosin arkeani ei voikaan verrata normaa-

liin, nimimerkillä syksyn kirjastopäivien saldo: nolla.
SUOSITTELEN kaikille kokeilemaan

edes yhtä kansainvälistä viikkoa!
Määränpäänä voi olla Islannin
kylmät jäätiköt, Århusin kapeat
mukulakivikadut, eksoottinen
Helsinki, tai vaikka osallistuminen toimikuntalaisena Artiklan
omalle viikolle. En ole ikinä kuullut, että joku olisi ollut pettynyt
kokemukseen.
Artiklalla on aina kolme paikkaa jokaiselle KV-viikolle. Lisäpaikkoja jaetaan riippuen muiden
ainejärjestöjen osallistumisaktiivisuudesta. KV-viikolle voi osallistua joko koko viikoksi tai vain
helgeniksi, eli viikonlopuksi.
Lisäksi jokaiselle viikolle on jaossa yksi vapaapaikka. Se vastaa
rahallisesti kokonaista viikkoa.
Vapapaikka jaetaan aina kaikkien
osallistujien kesken tasan.
Osallistujilla on mahdollisuus
hakea matkakulukorvauksia. Artiklan tukisäätiö korvaa ainoastaan koko KV-viikolle osallistuneiden matkat. Korvaus maksetaan
halvimman matkustustavan mukaisesti (tarkemmat tiedot http://
www.artikla.com/artikla/toiminta/kv--viikko). Kulukorvaushakemus tulee toimittaa Artiklan varapuheenjohtajalle (Janne Hälinen)
kahden viikon määräajassa matkan päättymisestä.
Ulkoasiainvastaavamme Ange-

Näin se käy
la Khalashte kertoo mieluusti lisää KV-viikoista. Häneltä saa parhaiten tietoa siitä, mitä viikoilla
on odotettavissa.
SYKSYLLÄ on vielä edessä paljon

Artiklan järjestämiä tapahtumia:
bileitä, seminaareja, valiokuntien
kokouksia, ja tietenkin Ylioppilaskunnan edustajistovaalit sekä tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajistohaut (lisätietoja LYY:n
nettisivuilta kohdasta hakukuulutus). Marraskuussa tärkeimpänä tapahtumana on tietysti Artiklan syyskokous, jossa valitaan
yhdistyksellemme uusi hallitus ja
toimihenkilöt vuodelle 2014.
Omasta puolestani toivotan
vielä kerran aktiivista syksyä. Ottakaa siitä kaikki irti omalla parhaaksi katsomallanne tavalla!
Nähdään yliopiston käytävillä ja
Artiklan tapahtumissa.
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TEKSTI : Irina Svirina ja Miika Kekola

TEHOTREENI
Miika Kekolan kanssa

T

untuuko sinusta, että
turvottaa, eikä ruuansulatusjugurttikaan auta? Onko kirjastossa istuminen
aiheuttanut sinulle takareisien
selluliittiä? Vai tuliko kenties juotua KV-viikolla muutama liikaa?
Ei hätää! Onneksi Fitness-Miika
on kehittänyt juuri sulle sopivan
ratkaisun – teholakikirjatreenin!
Välineetkin löytyvät helposti ja
edullisesti kirjastosta! Treenaamalla parikymmentä minuuttia
päivässä keskellä kirjastoa saavutat täydellisen vart...
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1. Vatsalihasliike. Jokainen haluaa tiukan sixpäkin.
Lakikirja toimii loistavana lisäpainona, etenkin sivukierteissä.
2. Punnerrus. Perus rinta- ja ojentajaliike. Lakikirjat käsien alla pidentävät liikerataa ja maksimoivat
venytyksen.
3. Tuettu hauiskääntö. Isot kädet on jokaisen kropan
a ja o! Miehille lakikirja on ehkähiukan kevyt, mutta toimii, jos haluaa pikaisen pumpin käsiin ennen
baarireissua!
4. Kickback ojentajille. Tee tämä heti hauisliikkeen
perään. Ojentajat ovat 2/3 kädenkoosta... muistakaa se!
5. Vipunosto sivuille. Tällä liikkeellä kehität sivuolkapäitä. Tähän lakikirjat toimivat erittäin hyvin.. painavaa sanaa ja taattu polte lihaksessa!
6. KulLin varma treenikaveri, Suomen Laki!

3.
1.
2.

5.
4.

6.
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TEKSTI : Kirill Tervo KUVITUS : Heidi Pöysä

Suomalaisena asianajajana

PIETARISSA

M

inulta on aina
välillä, viime
aikoina tosin
harvemmin, kyselty, mikä saa
terveen nuoren ihmisen muuttamaan töihin
Venäjälle. Riittääkö motivaatioksi
pelkkä 13 % kiinteä tuloveroaste?
Henkilökohtaisesti minulle – ei
riitä, vaikka naurettavan pieni veroaste onkin erinomaisen riemukas asia, etenkin sellaiselle, joka
ei vielä ikänsä tai perhetilanteensa puolesta osaa täysimääräisesti
arvostaa julkisin varoin tuettujen
sosiaalipalvelujen saatavuutta ja
laatua. Alhaisen veroasteen maita löytyy kuitenkin myös lauhkeammilta ilmastovyöhykkeiltä,
monesti ystävällisemmällä imagolla ja palvelukulttuurilla varustettuna.
Esitellessäni syitä muuttaa töi-
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hin Venäjälle en aio toistaa itsestäänselvyyksiä Venäjän koosta ja
merkityksestä Suomen taloudelle, mutta en malta olla surkuttelematta suomalaisten vaimeaa intoa opiskella venäjää ja tutustua
maahan muutenkin kuin television välityksellä. Vaikkapa kauppatieteiden ja juridiikan opiskelijoista moninkertainen määrä
hakee vaihtoon Australiaan, luulisin Australian-kaupan työllistävän huomattavasti harvempaa
talouksien koon samankaltaisuudesta huolimatta.
Toki vaihtopaikka harvemmin
määräytyy välittömien työllistymisnäkökohtien perusteella.
Trooppinen ilmasto ja surffaus
vai loska ja pimeys – Venäjä häviää imagokisassa selvästi jopa
ilman median avustusta. Mikäli
taas perustaisin tietoni Venäjästä,
niin valtiosta kuin sen oikeusjär-

jestelmästä, pelkästään kotimaisen lehdistön uutisoinnin pääasiallisen massan, tai varsinkin
sen ympärillä käytävän nettikeskustelun varaan, en todennäköisesti koskaan edes kävisi Venäjällä. Puhumattakaan siitä, että
lähtisin sinne töihin.
Suureksi onnekseni olen tässä
suhteessa verrattomasti paremmassa asemassa kuin ehdoton
valtaosa Suomen väestöstä – olen
aika pienen etnisen vähemmistön, Espoonvenäläisten, edustaja. Venäjä on kotikieleni ja maan
kulttuuri, tavat ja olot yleisellä tasolla olivat minulle lapsuudesta
asti varsin tuttuja. Tämä ei tosin
millään muotoa valmistanut minua siihen, mitä kohtaan nykyään
päivittäin työssäni asianajotoimisto Castrén & Snellmanin Pietarin – toimistolla sekä elämässä
sen ulkopuolella.
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Samanlainen, mutta
erilainen

Kansalaisyhteiskunnan kehittyminen, poliittiset vapaudet ja demokratian kehitys Venäjällä ovat
oman, huomattavasti pidemmän
kirjoituksensa ansaitsevia aiheita, mutta liikeasianajajan työ, josta minulla on eniten kerrottavaa,
on kokemusteni mukaan Venäjällä itse asiassa yllättävänkin lähellä sitä, mihin olen Suomessa
tottunut. Samoja DD-raportteja,
yrityskauppasopimuksia ja toimitussopimusten kommentointia täälläkin harrastetaan, kutakuinkin samoja kansainvälisessä
käytännössä muotoutuneita ja
hyviksi koettuja malleja käyttäen.

Vanhan expatviisauden mukaan
vuosi Venäjällä
vastaakin
kokemuksena
seitsemää vuotta
Suomessa.
Venäjä on, kuten Suomikin, omaksunut mannereurooppalaisen siviililainsäädännön, sillä erolla
että Suomeen se kopioitiin Saksasta Ruotsin kautta ja Venäjälle
suoraan Saksasta, hieman Ranskan Code Napoleonilla lantraten.
Oikeusperiaatteet, oikeuslähteet
ja oikeusjärjestelmän perusratkaisut ovat identtisiä tai hyvin
samanlaisia, teoriassa.
Käytännön tasolla kaikki näyt-
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täytyy tietenkin monikerroksisen byrokratian, muotoa sisällön
yli korostavan laintulkinnan ja
yleisen epäluuloisuuden kerroksen läpi. Tämän ymmärtää, kun
muistaa, että nyky-Venäjän lainsäädännössä yksityinen omistusoikeus sen (Suomessa) totutussa
muodossa on noin 20 vuotta vanha käsite, kun taas byrokratialla
ja epäluulolla on pitkät perinteet.
Lainsäädäntö on vielä osin vakiintumatonta ja viranomaisten tulkinnoilla paljon liikkumatilaa ja painoarvoa, mikä tekee
toisinaan totutuistakin asioista
ennustamattomia. Tai Pietarin
Valtionyliopiston (jossa olin aikoinaan vaihdossa) siviilioikeuden
professoria lainaten: ”puutteet
lainsäädännössämme paikataan
sen soveltamisen sattumanvaraisuudella”. Oikeuslaitos on lisäksi
historiallisesti omaksunut Venäjällä sen kannan, että kaikki mikä
ei ole erikseen sallittua, on kiellettyä, ja vaikka tästä tulkinnasta ollaankin pyrkimässä voimakkaasti eroon, se vielä pakottaa juristit
käyttämään ammattitaitoaan
huomattavasti luovemmin muokatessa sopimuksia siihen muotoon, että ne kestävät niin muutokset olosuhteissa ja osapuolten
intresseissä kuin muodollisimmankin oikeuden tulkinnan.
Vanhan expat-viisauden mukaan vuosi Venäjällä vastaakin
kokemuksena seitsemää vuotta
Suomessa (Vuosi Neuvostoliitossa
vastasi seitsemää vuotta Suomessa ainakin maksa-arvojen osalta,
mutta vanhoista hyvistä ajoista
on nyky-Venäjällä kehitytty paljon terveempään ja maksaa säästävään suuntaan), ja siinä on vain

vähän liioittelua, täällä ollessani
olen kehittynyt ammatillisesti
uutta lähes yhtä nopeasti kuin
aikoinaan auskultoidessani. Sillä
erolla tosin, että auskultointi ei
edellyttänyt Venäjän osaamista
äidinkielen tasoisesti.

Henkeäsalpaava Pietari

Vasta työajan ulkopuolella Pietari kuitenkin näyttää parhaat puolensa – ja niitä on paljon, tämä on
kuitenkin niin kooltaan kuin sielultaankin aito megapolis. Tärkein tekijä kaupungin tunnelmassa on tietenkin ihmiset ja niiden
paljous.
Pietarilaiset ovat keskimäärin
ystävällisiä, sivistyneitä, huumorintajuisia ja rentoja, kunhan niihin tutustuu, mikä yleensä onnistuu ulkomaalaisilta suhteellisen
nopeasti, työn tai harrastusten
kautta tai vaikka baarissa. Baareja ja klubeja täällä on luonnollisesti sellainen kirjo, jota on toisinaan vaikea käsittää. Krestovskin
saaren elitistisistä kesäklubeista
irlantilaisiin pubeihin Dumskaja-kadun boheemin dekadentteihin räkälöihin ja hipstereiden
suosimista viini/votkabaareista
jazzklubeihin ja kabareehen.
Lisäksi kaupunki on pullollaan
museoita, täällä on kaksi loistavaa
oopperataloa, maailmankuulu filharmonia ja kymmeniä teattereita, lätkäfaneillekin Jukka Jalosen
luotsaama SKA. Ja kaikki tämä on
UNESCON suojeleman, upean
historiallisen rakennuskannan,
puistojen ja kanavien ympäröimänä. Kesällä kaupunki on niin
henkeäsalpaavan kaunis ja niin
täynnä elämää, ettei voi kuvitella
muualla asuvansakaan.

Eroon ennakkoluuloista

Syitä muuttaa Pietariin on lukuisia. Toiset muuttavat opiskelujen,
toiset työn, jotkut kaupungin itsensä takia. Tyypillinen tapaus
Pietarissa asuvien suomalaisten
keskuudessa tuntuu olevan expat,
joka aikoinaan tuli puoliksi pakottamalla vuodeksi Venäjälle, ja on
sittemmin jäänyt pariksi vuosikymmeneksi.
Suomalaisen näkökulmasta edes koti-ikävä ei
ole iso ongelma, koska Helsinki on nykyisellään vain
kolmen ja puolen tunnin junamatkan päässä, ja koti-ikävää saa Pietarissakin lievitettyä
ison ja vireän suomalaisyhteisön
voimin. Ehdoton valtaosa kuitenkin palaa muutaman vuoden jälkeen Suomeen, mahdollisesti tylsempään, mutta vakaampaan ja
ennakoitavampaan ympäristöön,
ainakin kokemuksia, mutta mahdollisesti myös mammonaa rikkaampina. Alhaisen veroasteen
suosiollinen myötävaikutus auttaa ainakin jälkimmäisen kerryttämisessä.
Pietari ei tietenkään edusta
erityisen tarkasti koko Venäjää.
Mutta suosittelen kuitenkin erittäin vakaasti kaikille käyntiä
siellä, jos ei muuta, se hälventää
ensikävijöillä perusteettomia ennakkoluuloja tästä maasta ja kansasta, ja toisaalta opettaa arvostamaan entistä enemmän kaikkea
sitä, mitä olemme Suomessa
tottuneet pitämään itsestäänselvyytenä. Optimitilanteessa
päästään pisteeseen, jossa juristikin voi lähteä Venäjälle töihin
herättämättä sen suurempaa keskustelua motiiveistaan. ::

Suomalaisen näkökulmasta edes
koti-ikävä ei ole
iso ongelma,
koska Helsinki on
nykyisellään vain
kolmen ja puolen
tunnin junamatkan
päässä.
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KOLUMNI
Noora Puuronen
MINUN MOTIVAATIO tämän jutun kir-

joittamiseen on häviävän pieni. Sen
siitä saa, kun lykkää jutun kirjoittamisen viime tinkaan olosuhteiden pakosta. Motivaationi on keskittynyt ihan muualle tällä hetkellä:
tulevaan tenttiin, saksan kirjoitelmiin, juridisiin tekstitaitoihin... Lisäksi valitettavan lyhyt aika jutun
kirjoittamiseen ei todellakaan kasvattanut tätä tekemisen iloa. Nyt
edes silmät eivät meinaa pysyä auki,
sillä näin myöhään lykkäsin tämän
jutun kirjoittamisen, osittain myös
protestoiden.
MINUA EI motivoi kirjoittaa Motivaa-

tiosta, ei ainakaan mitään kaiken
kattavaa infopakettia tai mitään
motivoivaa motivaatiopuhetta siitä,
kuinka saamme Motivaation takaisin. Totta puhuakseni minua rupesi
ärsyttämään koko sana, aivan kuten joku radiorallatus, Reggaerekka
tai joku sen tyyppinen. Motivaatio
on opiskelu- ja työelämän eräänlainen trendisana, jota jauhetaan jatkuvalla syötöllä meidän korviimme.
Ennen kuin mitään voi edes alkaa
tekemään, täytyy olla äärimmäisen pitkälle jalostettua Motivaatiota. Meidän täytyy tuntea kristallin
kirkkaasti se kihelmöivä tekemisen
halu ja keskittyä siihen, ennen kuin
aloitamme. Motivaatio on alfa ja oomega, kaikkivaltias, aamen.
SUHTAUTUMISENI Motivaatioon on

tänä syksynä äärimmäisen negatiivinen. Ei siksi, etten jaksaisi, kehtaisi saatikka pystyisi mitään tekemään. Olen itse asiassa elokuusta
lähtien opiskellut mahdollisimman
tehokkaasti niillä rahkeilla, jotka
minulla tässä elämäntilanteessa on.

12

: DIGESTA

Pärjään melko hyvin omillani ilman
Motivaation auttavaa kättä.
ÄLKÄÄ NYT käsittäkö, ettei minulla

lainkaan olisi Motivaatiota. Onhan
sitä. Jotenkin vain tuntuu, että kaikessa tässä kiireessä Motivaationi
on niin surullisen rajallista. Voin
tehdä ainoastaan yhden asian päivässä äärimmäisen suurella Motivaatiolla, sen jälkeen kaikki Motivaatiovarani ovat loppupäiväksi
huvenneet. Tuntuu hyvin epäreilulta, että luettuani tenttiin muutaman hassun
tunnin en pysty enää täysin
rinnoin nauttimaan esimerkiksi saksan kirjoitelman tekemisestä. Tämä
on valitettavasti tänä syksynä ainakin minun ongelmani, mutta löisin
pääni pantiksi siitä, etten ole ainoa.

Motivaatio, joka minut siitä oravanpyörästä pelasti, vaan oma aktivoituminen. Sillä ei ollut mitään tekemistä Motivaation kanssa, sillä en
edes halunnut aloittaa. Minä vain
aloitin. Tälläkin hetkellä luette tekstiä, johon en päiviin löytänyt aikaa
tai edes kovin hääppöistä Motivaatiota – jos nyt ollenkaan.
MOTIVAATIOTA väärinkäytetään ko-

vin usein tekosyynä. ”Joo emmä siihe lukenu, ku ei ollu niinku yhtään
Motivaatiota.” Sehän tosissaan on
jokin yliluonnollinen voima, joka

Kaikkivaltias Motivaatio

MOTIVAATIOSTA ainakin melkein

riippumattomana teen silti hommani loppuun, ainakin siihen saakka kuin se on mahdollista. En usko,
että keneltäkään voi odottaa joka
hetki Täydellistä, mutta valitettavan usein asioiden tekemättä jättäminen ruokkii sitä passiivisuut-

Motivaatio on alfa ja
oomega, kaikkivaltias.
ta, väsymystä tai masennusta, joka
tällaisen käytöksen takana on. Voin
ihan rehellisesti myöntää, että minulla on tästä henkilökohtaisia kokemuksia. Kuitenkaan se ei ollut

saa pyllymme pysymään penkissä
ja silmät lakikirjan sivuilla. Sehän
on se syy siihen, miksi kolmeen kuukauteen emme voi tenttisaliin jalallakaan astua. Nyt kuulkaas löytyi
selitysten kuningas niihin kirjeisiin, joilla Kansaneläkelaitos syksyisin meitä opiskelijoita lämpimästi
muistaa. Kun ei ole Motivaatiota, on
käytännössä toimintakyvytön.
OLEN ITSEKIN syyllistynyt edellä

mainittuun, eikä tarkoitukseni ole
tuomita tai syyllistää ketään. Tämä
on vain oma henkilökohtainen suhtautumiseni Motivaatioon tällä hetkellä. Ilman Motivaatiota sain aikaan tämän ”tekstipahasen”, jota
nyt silmäilette. Toivottavasti oli
edes lukemisen arvoinen. Rehellisesti sanottuna minua ei hirvittävästi liikuta, vaikka tämä teksti olisi lukijoiden mielestä ala-arvoinen.
Olen ylpeä itsestäni, että edes kirjoitin tämän.

Säädösmuutosten seurantapalvelu
pitää kirjan aina ajan tasalla

LAKIKIRJA
2014
YKSITYIS-, RIKOS- JA PROSESSIOIKEUS

Tilaukset ja lisätiedot
www.edita.fi/lakikirja • asiakaspalvelu.publishing@edita.fi • p. 020 450 05
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PROFFA VASTAA

Digestan vuoden kolmannessa numerossa vastaajana toimii
prosessioikeuden professori Tuula Linna. Opiskelijoilta oli tullut kiitettävästi
kysymyksiä, joissa sivuttiin erityisesti hänen viehättävyyttään. Lukuiloa!
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1) Kumpi prosessi on mielestäsi oikeudenmukaisempi ja miksi, välimiesmenettely vai käräjäoikeuden
riita-prosessi?
Välimiesmenettelyssä välimiehet
voivat toimia asianosaisten suostumuksella ex aequo et bono eli
kohtuus ratkaisee. Jos kohtuus
mielletään lakia oikeudenmukaisemmaksi, välimiesmenettely
on normaaliprosessia oikeudenmukaisempi. Toisaalta taas kä-

Oikeudenmukaisuus
ja se, mikä koetaan
oikeudenmukaiseksi,
on suhteellista.
räjäoikeuden riitaprosessi avaa
mahdollisuuden tuomioistuinsovitteluun, jossa mahdollinen sovintoehdotus voidaan perustaa
siihen, mitä sovitteleva tuomari pitää tarkoituksenmukaisena. Jos tarkoituksenmukaisuus
mielletään lakia ja kohtuutta oikeudenmukaisemmaksi, sovintoon päätyvä riita-prosessi on
oikeudenmukaisin. Normaalissa riita-prosessissa pyritään lain
mukaiseen ratkaisuun. Jos laki
mielletään kohtuutta ja tarkoituksenmukaisuutta oikeudenmukaisemmaksi, normaali riitaprosessi on oikeudenmukaisin.
Oikeudenmukaisuus ja se, mikä
koetaan oikeudenmukaiseksi, on
siis suhteellista: onko se lainmukaisuutta, kohtuullisuutta vai tarkoituksenmukaisuutta?

Asianosaiset voivat muovata
itse prosessin haluamakseen välimiesmenettelyssä. Suomalainen
riita-prosessi täyttää oikein käytettynä perustuslain ja ihmisoikeussopimuksen oikeudenmukaisuusvaatimukset. Ja kaikki muu
paitsi asian sopiminen tuomioistuimen ulkopuolella joko maksaa tai merkitsee riskiä oikeudenkäyntikuluista.
2) Mitä asioita painotetaan ts.
kannattaa ottaa huomioon
a) jos tavoittelee paikkaa tuomioistuinharjoittelussa, tai
b) tähtää mahdollisimman pian
asianajajatutkintoon?
a) Tuomioistuinharjoittelusta säädetään käräjäoikeuslaissa, hovioikeuslaissa ja hallinto-oikeuslaissa. Tuomioistuinharjoitteluun
kuuluu kaksi kuuden kuukauden pituista harjoittelujaksoa.
Ensimmäinen jakso suoritetaan
käräjäoikeudessa ja toinen käräjäoikeudessa, hovioikeudessa tai
hallinto-oikeudessa. Huomatkaa
myös tämä mahdollisuus jakaa
auskultointi kahteen paikkaan
ja siten vapauttaa puolikas vuosi käräjäoikeudesta jonkun toisen
käyttöön.
Määräyksen käräjänotaariksi
antaa laamanni. Hallituksen esityksen (HE 278/2010 vp) perustelujen mukaan tärkeät henkilökohtaiset ominaisuudet ovat
harkitsevaisuus, oikeamielisyys ja
uskottavuus sekä soveltuvuus oikeudelliseen ratkaisutoimintaan.
”Näillä tarkoitetaan hakijan opintomenestyksen ja mahdollisten
jatko-opintojen perusteella saa-

vutettua oikeudellista osaamista, prosessi- ja aineellisoikeudellista asiantuntemusta sekä kykyä
tunnistaa, analysoida ja ratkaista oikeudellisia ongelmia. Lisäksi hakijan aikaisemman työkokemuksen ja siihen rinnastettavan
muun kokemuksen perusteella
tulisi arvioida hänen soveltuvuuttaan oikeuslaitoksen lainkäyttötehtäviin. Hakijan motivaatiota
työskennellä jatkossa oikeuslaitoksen palveluksessa voitaisiin
valintatilanteessa myös selvittää.
Tuomioistuinharjoittelun eräänä
tavoitteenahan on kasvattaa juristeja oikeuslaitoksen erilaisiin
lakimiestehtäviin.”
Opintomenestys on siis tärkeää, samoin työkokemus. Uskoisin, että maisteritutkielman
arvosanalla on merkitystä, koska
se usein juuri kertoo hallituksen
esityksessä tarkoitetuista ominaisuuksista. Olen kuullut joiltakin
laamanneilta, että rikosoikeuden
ja prosessioikeuden arvosanoilla
on painoarvoa. Lisäksi on hyvä
osallistua esimerkiksi prosessioikeuden tarjoamiin käytännön
kursseihin (tuomari-, asianajaja- ja syyttäjäkurssi). Kannattaa
mahdollisuuksien mukaan myös
suorittaa kolmen kuukauden työharjoittelu esimerkiksi käräjäoikeudessa, asianajotoimistossa,
oikeusaputoimistossa tai syyttäjälaitoksessa. Siitä saa myös opintoihin 15 op. Asianajajatutkinnon
suorittaminen on luullakseni sellainen osoitus aktiivisuudesta,
että se pannaan hyvällä merkille. Voitte kysellä lisäksi sellaisilta
vanhemmilta opiskelutovereilta,
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jotka ovat jo valmistuneet ja onnistuneet saamaan auskultointipaikan.
b) Asianajajatutkinnon voi nykyään suorittaa jo opintojen aikana notaarivaiheen jälkeen. Suosittelen kuitenkin, että lisäksi
oikeudenkäyntien seuraaminen
sekä prosessioikeus II:n oikeustapausharjoitukset ja tentti olisivat
suoritettuna. Huomatkaa myös,
että saatte 5 op asianajajatutkinnon suorittamisesta (merkitään
prosessioikeus II jatkokurssiin
pisteiksi). Ongelmana on tutkinnon hinta (tietojeni mukaan n.
1 500 euroa). Olen joskus selvittänyt opiskelija-alennusta, mutta sitä ei myönnetä, koska maksu
on AA-liiton mukaan jo muutoinkin omakustannushinta.
Opiskeluaikaisella asianajajatutkinnon suorittamisella voi
nopeuttaa huomattavasti oikeudenkäyntiasiamiesluvan saamista, joka antaa mahdollisuuden
esiintyä oikeudessa riita- ja rikosasioissa. Luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetussa laissa (715/2011) edellytetty
riittävä perehtyneisyys oikeudenkäyntiasiamiehen ja -avustajan tehtävään saadaan mainitun
lain mukaan mm. suorittamalla
asianajajatutkinto. Näin oikeudenkäyntiasiamiesluvan voi saada välittömästi valmistumisen jälkeen. Tämä edesauttaa työpaikan
tai auskultointipaikan saamista.
Lupalakimiesluvan hakeminen
maksaa 350 euroa ja vuosittainen
valvonta maksu on 350 euroa (peritään myös siltä vajaalta vuodelta, jona lupa on myönnetty).
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3) Opiskelijat pitävät teitä ehdottomana tyyli-ikonina tiedekunnan
Uffin-puku-ja-lenkkarit -miesproffien joukossa. Jos luento alkaa klo
9.15, niin kuinka aikaisin heräätte
laittautumaan?
Kaikki hoituu kyllä suhteellisen
vähällä vaivalla ja rutiinilla: aamutoimiin menee ehkä noin 20
min. - breakfast included.
4) Teillä on myös tyylikäs hopeinen Samsoniten lentolaukku.
Mitä siellä vähintään on aika mukana? Onko teillä joitain tavaroita, joita ilman tulee koti-ikävä tai
ei kerta kaikkiaan pärjää.
Mitään erityisen merkittävää lentolaukussani ei ole, koska kaikki
tarpeellinen on täällä Rovaniemen asunnolla. Kallisarvoisin lasti laukussa on silloin, kun siellä on
tenttivastauksia. En uskalla laittaa laukkua silloin ruumaan.
5) Vippaaks vitosen, Tuula Linna?
Noi pikavipit pitäisi kerta kaikkiaan kieltää kokonaan; ne ovat
erityisen turmiollisia nuorille!
6) Miten pidät itsesi niin nuorekkaana?
Kaikki taitaa olla iloisen mielen
aiheuttamaa näköharhaa. No,
hiukan vakavammin: perhe, työtoverit ja te opiskelijat olette minulle oikeasti tärkeitä, ja se ilo on
aitoa.
7) Oletko koskaan ajellut Uppsalan keskustassa Blu Tågetilla humalassa?
Olen kävellyt Uppsalan keskustassa joskus 1980-luvun alussa

nuorena stipendiaattina, mutta
korkeintaan pari vetistä (ja kallista) ruotsalaista mellanöliä nauttineena. Junakalusto Tukholman ja
Uppsalan välillä taisi jo silloin olla
modernimpaa kuin Blå Tåget.
8) Kysytäänkö tenteissä liikaa epäolennaisuuksia? (Yleisesti) Ja millaisia kysymyksiä (tyyppi) hyvässä tentissä mielestäsi tulisi olla?
Hyvä kysymys. Tentissä tulisi
olla kokonaisvaltaisia kysymyksiä, joilla testataan, näkeekö opiskelija metsän puilta. Mutta tulee
olla myös kontrollikysymyksiä,
joilla testataan sitä, osaako opis-

Kaikki hoituu kyllä
suhteellisen vähällä
vaivalla ja rutiinilla:
aamutoimiin menee
ehkä noin 20 min. breakfast included.

kelija nimetä puita metsästä. Hyvässä tentissä ei pelkästään palkita ulkoa osaamista vaan myös
ymmärtämistä, toisin sanoen sitä,
että opiskelija osaa soveltaa oppimaansa erilaisiin faktapohjiin.
Tällainen taito (vrt. tieto) kulkee
mukana ammattiosaamisena senkin jälkeen, kun tenttikirjan yksityiskohdat ovat jo unohtuneet. ::

TEKSTI : Eemeli Haataja

Syksy
fuksin
silmin
Lapissa onkin
elämää

Heinäkuussa sain tietää päässeeni sisään Lapin yliopistoon ja
luulin, että minusta tulee oikkarifuksi koulun alkaessa. Pikaisen
tiedekuntaan hyväksyttyjen listan silmäilyn jälkeen tajusin, että
en tunne ennakkoon oikeastaan
ketään tulevista opiskelukavereistani. Lisäksi olin muuttamassa Rovaniemelle – Lappiin, napapiirin tuntumaan!
Elokuun puolivälissä olin vielä aika lailla toivoni menettänyt,
mutta yhtäkkiä kaikki muuttui:
alkoi initiaatioriittien putki, jota
fuksihärdelliksi kutsutaan. Muihin fukseihin tutustuminen, sekä
opintoihin orientoituminen ja
verkostoituminen olivat varsin
tapahtumarikasta aikaa.
Härdellin aikana ja sen jälkeen
Rovaniemi tuntui aivan eri paikalta. Tuttuja alkoi näkyä kaupungilla – niin fukseja kuin vanhempia

opiskelijoita. Pieni keskusta varmistaa helpot siirtymiset paikasta toiseen, ja yliopistokin on
lähellä. Lyhyet etäisyydet ja kaupungin korkea opiskelijapitoisuus
takaavat sen, ettei tylsää ehdi tulla jos tekemistä kaipaa. Huomasin jopa pitäväni uudesta kotikaupungistani.

Mikä ihmeen HOPS…?

Hyvin nopeasti tajusin, ettei opiskelu oikeustieteellisessä ole pelkkää vapaa-ajan viettämistä. Alun
tervetuliaispuheet ja kirjastoesittelyt muuttuivat pian luentosarjojen kuunteluksi ja opintojen
suunnitteluksi. WebOodi, verkkokurssit, HOPS ja muut iskettiin hellästi rusikoiden vasten
kasvoja. Onneksi kaiken uuden ja
oudon tulvassa niin tutorit kuin
fuksitoveritkin auttoivat ymmärtämään, miten karuselli pyörii – ja

toistaiseksi kyydissä on pysytty.
Sopivan kevyesti ensimmäinen
opintojakso oli Hallinto-oikeus I,
jonka parissa piti puurtaa myös
fuksihärdellin aikana. Kirjoja lukiessa ja tenttiin valmistautuessa huomasin, kuinka suuri apu
kanssaopiskelijoista on: aiheesta keskustelu, hankalien kohtien
selkeyttäminen tai aivan muista asioista rupattelu tauoilla on
hankalaa itsekseen. Lukiessani
KHO:n ratkaisua jossa käsiteltiin
kunnanhallituksen esteellisyyttä tilata jäsenilleen kahvitarjoilu
aloin vihdoin ymmärtää, kuinka
yhteiskunnallisesti tärkeään ammattiin olen valmistumassa.
Näin lopuksi haluan vielä valaa
uskoa tulevaisuuden hämärissä
siintävään valmistumiseemme.
Toivottavasti opiskeluun riittää
intoa ja koemme onnistumisen
elämyksiä läpi syksyn!
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Edarivaalit
lähestyvät
Lapin yliopiston ylioppilaskunnan edustajistovaalit järjestetään 5.-6.11.2013. Ennakkoäänestys pidetään 29.-30.10.2013.
Tällöin valitaan 20-jäseninen edustajista seuraavaksi kaksivuotiskaudeksi käyttämään ylintä päätösvaltaa ylioppilaskunnassamme. Edustajisto päättää mm. LYY:n budjetista, jäsenmaksuista ja jakaa projektiavustukset. Nämä ovat tärkeitä
asioita, jotka koskevat meitä kaikkia, joten on tärkeää, että
saamme edustajistoon vahvan oikkariedustuksen. Kanna siis
sinäkin kortesi kekoon ja äänestä Artiklaa!

Vuonna 2013 Artiklan
ehdokkaina ovat:
2 Ida Susanna Jokela
3 Paulus Orispää
4 Oskar Toivonen
5 Artturi Puoskari
6 Laura Hakkarainen
7 Teemu Yli-Savola
8 Miika Kekola
9 Eero Talvela
10 Julius Matilainen
11 Noora Puuronen
12 Joonas Nevakivi
13 Maiju Hänninen
14 Heikki Forss
15 Jouni Kuokkanen
16 Ville-Valtteri Korpela
17 Mikko Saarinen
18 Emmi Hasu

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Elina Marttala
Samuli Rissanen
Reetta Holmi
Riina Mäkitalo
Jenna Posti
Tuomas Hämäläinen
Henry Leikas
Laura Kaivosoja
Veera Vaarala
Verneri Salminen
Miika Puisto
Annukka Valén
Otto Kumpulainen
Hanna-Maaria Sipilä
Ville-Sakari Ervasti
Johanna Teijonmaa

Edustajistovaalit 2013
Edarivaalien ennakkoäänestys
järjestetään 29.-30.10.2013 klo 9-17
pääyliopistolla. Taiteiden kampuksilla ennakkoäänetys on 29.10
klo 9-17 Pöykkölässä ja 30.10. klo
9-17 Rotkolla.
Varsinaiset vaalipäivät ovat 5.6.11.2013 klo 9-17 pääyliopistolla.
Taiteiden kampuksilla varsinainen äänetyspäivä on 5.11. klo 9-17
Pöykkölässä ja 6.10. klo 9-17 Rotkolla.
Lisätietoja: pääsihteeri Liisa
Ansala, paasihteeri(at)lyy.fi, p.
040-578 4207 ja http://www.lyy.fi.
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Eräoikkarit
viidakossa
Artiklan perinteinen syysvaellus järjestettiin syyskuun
viimeisenä viikonloppuna Pyhä-Luoston kansallispuistossa.
Mukaan mahtui pieni joukko innokkaita fukseja, muutama
vanhempi tieteenharjoittaja ja koira.
TEKSTI : Eero Talvela

T

UNNELMA yliopiston pi-

hassa on jännittynyt. On
perjantai-aamupäivä ja
22-päinen joukko oikkareita on lähdössä viikonlopuksi
viidakkoon. Kyseessä ei ole ihan
mikä tahansa viidakko, vaan Pyhä-Luoston kansallispuisto. Rinkat, juomapullot ja viidakkoveitset on pakattu jo autoihin. Kuten
vanha sanonta kuuluu, enää odotetaan yhtä Matti myöhäistä. Tällä kertaa voidaan kuitenkin puhua Eero myöhäisestä, nimittäin
itsestäni.
Saavuttuani viimeinkin paikalle vastassa on viiden auton saattue. Minulle on varattu paikka
takaa keskipenkiltä, ja istun automatkan neljän naisen ja koiran
ympäröimänä. Siitä huolimatta –
tai mahdollisesti juuri sen vuoksi
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– matka Pyhälle sujuu rattoisasti. Pian olemmekin jo pysäköintialueella tunturin juurella. Sitten
vaan rinkat selkään, ryhti suoraksi ja kohti tuntematonta!

PÄIVÄ 1.

Kun kaikki on vielä edessä

Artiklan ikioma KulLi, matkanjohtajamme Miika Kekola johdattaa meidät erehtymättömällä
suuntavaistollaan yhä syvemmälle metsän siimekseen. Tavoitteena on ehtiä leiripaikalle ennen
pimeän tuloa, joten päätämme
jättää pidemmät pysähdykset
väliin. Kokeneina eränkävijöinä
pitkospuiden valloittama maastokaan ei häiritse etenemistämme. Sen sijaan 359 jyrkkää porrasta ylöspäin saa varmasti itse
kunkin pohtimaan, olisiko hyvä

jättää syksyn bileet vähemmälle
ja keskittyä vastedes enemmän
treenaamiseen. Pian portaiden
jälkeen nämä epärealistiset ajatukset kuitenkin unohtuvat. Pitkospuut vaihtuvat kivikkoon ja
metsäpolkuihin. Mukanamme
kulkeva rottweiler Nuua juoksee
edestakaisin retkikuntamme kärjen ja perää pitävien välillä ikään
kuin ilkkuakseen meille siitä, että
oma energiamme ei riitä moiseen
ravaamiseen.
Leiripaikalla meitä odottaa tyhjä autiotupa. Innokkaimmat pystyttävät telttansa autiotuvan ympärille, loput levittävät makuupussinsa pitkin tuvan lavereita ja
lattioita. Kyhäämme tulen nuotiopaikalle, ja nopeasti nuotion ympärille kerääntyy tiivis joukko –
tai tässä vaiheessa parempi sana
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lienee jo lauma – nälkäisiä oikkareita. Makkarat ja vaahtokarkit
löytävät paikkansa nuotion yltä,
ja pian myös taskumatit kiertävät. Illan pimetessä jutut muuttuvat entistä villimmiksi, ja sitä
mukaan kun väsyneimmät lähtevät etsimään hyvää ystäväänsä
nukkumattia, tiivis rinki nuotion
ympärillä muuttuu yhä väljemmäksi. Muutamat huomaavat illan aikana ruokiensa hävinneen,
ja Nuua-koira jääkin pian kiinni
rysän päältä varastaessaan eräältä eräoikkarilta paketillisen kylmäsavulohta. Oikeuslaitoksen tulevaisuus näyttää synkältä, kun
22 oikeustieteen ylioppilasta eivät
saa edes yhtä varasta ruotuun.

PÄIVÄ 2.

Karttapalvelu pelastaa

Aamupuuron ja kirjaimellisesti
pohjamutiin saakka tyhjennetyn
kaivon jälkeen pääsemme jatkamaan matkaa, tosin hieman pienemmällä joukolla. Laumastamme puuttuvat kaksi pommiin
nukkunutta eränkävijää, Joel ja

22

: DIGESTA

Lauri (nimet vaihdettu...päittäin),
jotka päättävät jäädä nauttimaan
rauhassa omasta aamupuurostaan ja lähteä sen jälkeen omille
reiteilleen. Me muut vaellamme
pitkänä letkana pitkin suon reunaa. Maisemat eivät ole henkeä
salpaavat ja suo upottaa ikävästi jalkojen alla. Epäluuloiset katseet letkan kärkeä kohti kertovat,
että reittivalinta rupeaa epäilyttämään. Ainoa tähänkin maastoon
tyytyväinen on Nuua-koira.
Pian selviää, että etsimämme
polku kulkee oman reittimme
suuntaisesti muutaman kilometrin päässä. Tämän ratkaisun takana eivät suinkaan ole mukanamme olevat muutamat entiset
suunnistajat, vaan vanha kunnon Nokia karttoineen on saapunut pelastamaan meidät ennen
kuin uppoamme suohon. Nyt kun
Nokia on hyvää vauhtia itse uppoamassa suohon, moni mukana
olleista varmasti tuntee piston sydämessään, kun vastapalvelus on
jäänyt tekemättä.
Iltapäivällä saavumme metsän

siimeksessä sijaitsevalle nuotiopaikalle, jonka vieressä seisoo
tyhjillään pieni autiotupa. Trangiat kaivetaan esiin rinkkojen
pohjalta ja eväiden valmistaminen alkaa. Itse löydän autiotuvasta kaasulieden, jolla pääsen keittämään omaa gourmet-lounastani:
savuporopastaa. Ruokailun jäl-

Harmiksemme emme
ole kuitenkaan
nähneet vielä yhtään
leijonia.
keen lähdemme pienessä tihkusateessa palaamaan tunturin yli
kohti omaa leiripaikkaamme ja
viihtyisää iltanuotiota.
Viimeistään tässä vaiheessa
vaellusta kaikista ensikertalaisistakin on kehittynyt piinkovia
eräoikkareita, jotka selviävät viidakossa vähintään yhtä hyvin

kuin Tarzan ja Jane aikoinaan.
Harmiksemme emme ole kuitenkaan nähneet vielä yhtään leijonia. Emme edes nestemäisessä
muodossa iltanuotiolla. Sen sijaan nuotion ääressä on vilahdellut kuitenkin ainakin Minttu-,
Jaloviina- ja Jägermeister-pulloja, mutta niitäkin vain (artisteille
harvinaiseen tapaan) kohtuudella. Uskokoon ken haluaa – todennäköisesti ei kukaan oman fuksivuoteni nähnyt – mutta sain
vaelluksen iltanuotiolla sittemmin unholaan vaipuneen lisänimen ’alkoholipoliisi’.
Toisen yön ajan autiotuvassa on tiivis tunnelma. Uravalinta on tuonut mukanaan mukavuudenhaluisen elämäntyylin,
ja sen myötä myös kaikki ensimmäisen yön teltoissa nukkuneet
ovat päättäneet siirtyä seuraavaksi yöksi kuivaan ja lämpimään
autiotupaan. Viimeisina tupaan
ehtineet ovat levittäneet makuualustojaan jopa puoliksi laverin alle mahtuakseen sisätiloihin
nukkumaan.

PÄIVÄ 3.

Viidakon tähtöset

Viimeisenä aamuna jaamme lauman kahtia. Miika lähtee johdattamaan pääjoukkoa kovalla
sykkeellä kohti Pyhän leirikeskuksen buffet-lounasta, itse jään
katsomaan että myös vaelluksella nilkkansa loukanneet pääsevät hieman hitaampaa tahtia
perille. Tähän saakka maisemat
ovat koko viikonlopun ajan olleet
hienoinen pettymys. Nyt viimeisenä päivänä maisemat ovat aivan omaa luokkaansa. Jos eivät
nyt aivan henkeäsalpaavat kuten
viimevuotisella vaelluksella Kilpisjärven seudulla kolmen maan
rajalla, niin kuitenkin aivan valokuvaamisen arvoiset.
Pysähdymme muun muassa
ruokkimaan kuukkeleita makkaranpalasilla suoraan kädestä ja
heittämään kolikkoja kirkasvetiseen lampeen, jonka pohja on
jo valmiiksi auringossa kiiltelevä kolikkomeri. Todella vaihtelevan maaston jälkeen pääsemme saman 359-portaisen jyrkän

portaikon yläpäähän, jota kaksi
päivää sitten olemme kiivenneet
ylös. Lähes koko loppumatka on
pitkospuita. Herrasmiehinä vaadimme toisen eräoikkarin kanssa, että saamme kantaa nilkkansa kanssa vaikeahkosti etenevän
oikkaritytön rinkan, vaikka hän

Metsäviikonlopun
jälkeen mikään ei ole
niin tarvetullutta kuin
valmis lämmin ruoka.
urheasti haluaisikin pitää sen itsellään. Loppumatkan vuorottelemme omiimme verrattuna höyhenenkevyen lisärinkan kanssa,
kunnes vihdoin pääsemme itsekin buffet-lounaan ääreen.
Ruokalistalla on savuporokeittoa, pippurihärkää, salaattia ja
lakka-rahkaa. Metsäviikonlopun
jälkeen mikään ei ole niin tarvetullutta kuin valmis lämmin ruo-
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ka. Tietysti asiaan kuuluu esitellä
kamerasta nopeammin edenneelle joukolle kuvia, kun kuukke-

Seuraavana aamuna
facebookista saa
lukea kommentteja
”Mulla on nyt filmi
poikki” .
lit istuvat käsillämme syömässä
makkaraa. Saamme jopa kuulla
muutaman ”mun olis niin pitäny
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vaan tulla teiän kanssa hitaammin” -kommentin.
Paluumatka Rovaniemelle alkaa menestyksekkäästi matkanjohtajamme auton työntämisellä.
Työntäminenkään ei kuitenkaan
auta, joten sitten vaan kaapelit
kiinni ja virtaa loppuneeseen akkuun. Ilta jatkuu Toipparin saunatiloihin, ja innokkaimmilla siitä
vielä eteenpäin Roy Clubiin. Seuraavana aamuna facebookista saa
lukea kommentteja ”Mulla on nyt
filmi poikki” ja ”Miten helvetissä
oon päässyt Roipparista kotiin?!”
Uusien opiskelukavereiden lisäksi
vaellukselta jää käteen myös uu-

sia neronleimauksia; Jos ei vielä seuraavasta, niin toivottavasti
jostakin ensi vuoden Digestasta
saatte lukea muutaman oikkarin
kokemuksia vangeille ja syrjäytyneille tarkoitetulta elämänhallintakurssilta, jossa on tarkoitus esittäytyä työttöminä ja peruskoulun
kesken jättäneinä nuorina.
Syyskuisen viidakkoviikonlopun perusteella voin todeta, että
kuka tahansa mukana olleista
olisi potentiaalinen voittaja ensi
vuoden Viidakon tähtösissä! Niille, jotka tämän perusteella ottavat
osaa kilpailuun, toivotan onnea ja
menestystä! ::

Talentum tukee
opiskeluasi
Talentum on Suomen suurin juridiikan kustantaja. Tuotteemme on tarkoitettu
vaativaan ammattikäyttöön, oikeustieteen opiskelijoille ja eri alojen käytännön
ammattilaisille. Kirjoittajamme ovat maan parhaita omien alojensa asian
tuntijoita.

Alennukset kirjoista

– 40 %

Tutustu nyt uudistuneeseen verkkokauppaamme, saat oikeus
tieteen opiskelijana vuoden loppuun saakka kaikista Talentumin
kirjoista 40 %:n alennuksen alennuskoodilla OTY1302A.
Tutustu ja tilaa: www.talentumshop.fi.

Suomen Laki -hakupalvelu
Hae oikeutta sieltä mistä se helpoimmin löytyy.
Opiskelijoille Suomen Laki hakupalvelun käyttö
on maksutonta yliopiston tietokoneilta tai mistä
tahansa Nelliportaalin kautta.

» Tilaa

kirjatilaus@talentum.fi
020 442 4100

Talentumshop.fi
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KOPO PALSTA
Laura Hakkarainen, Atiklan KOPO-vastaava

SYKSY ALKAA olla Rovaniemellä

jo pitkällä, ja viimeisetkin fuksit
ovat pikkuhiljaa toipumassa Artiklan perinteisestä fuksimyllystä. Syyskuu on aina joka toinen
vuosi KOPO:lle kiireistä aikaa,
sillä marraskuussa 2013 valitaan
seuraavaksi kahdeksi vuodeksi ylioppilaskunnan ylintä pää-

Tänä syksynä Artiklan
jäsenet yllättivät
minut jälleen iloisesti
aktiivisuudellaan.
tösvaltaa käyttävä 20-jäseninen
edustajisto. KOPO:n homma onkin koota Artiklan ehdokaslista.
On tärkeää, että listalla on hyviä
tyyppejä, jotka toivottavasti pääsevät edustajistoon saakka ajamaan opiskelijoiden etua. Tänä
syksynä Artiklan jäsenet yllättivät minut jälleen iloisesti aktiivisuudellaan. Ehdokkaita listalle
kertyi yli 30, ja monella halu päästä vaikuttamaan on kova. On kaikkien oikkareiden edun mukaista,
että edustajistossa on mahdollisimman monta Artiklan edustajaa. Sinun tapasi päästä vaikuttamaan on etsiä itsellesi sopiva
ehdokas, ja käydä sitten vaalipäi-
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vänä häntä äänestämässä.
Näin löydät helposti oman ehdokkaasi; Käy rohkeasti jututtamassa ehdokkaita. Voit seurata
vaalipaneelia, tai käydä tekemässä SYL:n vaalikoneen. Voit myös
tulla vaikka vaalitorille Artiklan
pöytään hörppäämään kahvit,
ja samalla saat tarkempia tietoja
ehdokkaista. Kannattaa lähteä vaalihässäkkään mukaan, sillä näitä ei
turhan usein ole!

Kopon kuulumisia

SYKSY ON ollut myös muuten jän-

nittävää aikaa meille oikkareille, sillä Lapin yliopiston rehtori
Mauri Ylä-Kotola on nimennyt
oikeustieteiden tiedekunnan tiedekuntaneuvoston esityksestä velvoiteoikeuden professori
Juha Karhun oikeustieteiden tiedekunnan dekaaniksi 1. 11.201331.12.2015 väliseksi ajaksi. Opiskelijoiden keskuudessa tämä uutinen
on otettu innostuksella vastaan,
ja jännittyneinä jäämme odottamaan, mitä uutta Karhu dekaanina saa tiedekunnassamme aikaan.
TOINEN SUURI ja varsinkin viimei-

simpiä tulokaita koskettava asia
on syksyllä 2015 voimaan tuleva tutkintorakenneuudistus. Keväällä KOPO-valiokunnassa keskusteltiin opiskelijoiden kesken

siitä, mitä tutkinnossamme voitaisiin parantaa. Nyt asia on viety tiedekuntaan. Tällä hetkellä
tavoitteena on, että nykyisestä
tullaan entisestään eriyttämään
oikeusnotaarin sekä oikeustieteen maisterin tutkinnot. Tutkintomme tulee muuttumaan myös
periodimaisempaan ja vuosikurssimaisempaan malliin. Tutkintorakenneuudistukseen liittyviä
kysymyksiä voi esittää Micke Karille, ja hän tulee varmasti kirjoittamaan myös Digestaan aiheesta
tarkemmin heti kun vain uudistuksen suunnittelussa edetään pidemmälle.
Jaksamisia kaikille pimenevään syksyyn!

ELSAN TERVEISET
Samuli Rissanen, ELSA:n puheenjohtaja

TERVEHDYS kaikille uusille ja van-

hoille artisteille! Syksy on lähtenyt Rovaniemen ELSA:ssa käyntiin
vauhdikkaasti. Järjestö on saanut
PALJON uusia jäseniä, jotka ovat
lähteneet toimintaan aktiivisesti
mukaan. ELSA Rovaniemi onkin
kohdannut ongelmia tilojen ja tapahtumapaikkojen riittävyydestä.
Hyödynnän häikäilemättömästi tämän palstatilan kertomalla vähän
järjestön loppusyksyn suunnitelmista.
SINKKUBILEISSÄ valitsimme heti al-

kuun vuoden sinkun, Heikki Forssin. Huhujen mukaan kyseisessä prosessissa kului jokunen litra
boolia. Jäsenistö pääsi myös tutustumaan Rovaniemen syyttäjävirastoon, eri päivänä tosin.

Mikäli et vielä edellä mainittuihin tapahtumiin päässyt osal-

Joulukuussa on
vuorossa uuden
hallituksen valinta.
listumaan, niin ei syytä huoleen,
sillä paljon on vielä syksyn aikana luvassa! Lokakuussa juhlimme
perinteiden mukaisesti Oktoberfestiä, jota edeltää hallituksen iltakoulu, jonne kiinnostuneet voivat tulla kuulemaan hallituksessa
toimimisesta. Tapahtuman järjestämisessä auttaa saksalainen Na-

dine Elsa Germanysta. Artiklan
KV-viikon jälkeen 20 innokasta
pääsee tutustumaan Oulun lääketieteelliseen legendaarisella ruumiinavaus-exculla. Tämän lehden julkaisuun mennessä nämä
tapahtumat on taidettu jo pitää,
joten toivottavasti meni hyvin.
MARRASKUUSSA seuraa ELSA Rova-

niemen tämän vuoden ehdoton kohokohta, jolloin lähdemme 20 oikkarin voimin opintomatkalle Haagiin.
Siellä on tiedossa excuja lukuisiin
kansainvälisiin instituutioihin ja
tietenkin tapaamisia paikallisten
elsalaisten kanssa. Koko reissu huipentuu viikonloppuun Amsterdamissa. 27.11. ELSA Rovaniemi järjestää jäsenistölleen CV-Klinikan,
jonne jokainen voi tulla kuulemaan
vinkkejä ja saamaan henkilökohtaista neuvontaa CV:n kirjoittamisen suhteen alan asiantuntijoilta.
Kuun loppupuolella vuorossa on
myös ELSA Finlandin kansallinen
kokoontuminen Turussa, joka kerää
elsalaiset Rovaniemeltä, Helsingistä, Turusta ja uudesta tulokkaasta Joensuusta yhteen viikonlopun
ajaksi. Onnittelut Joensuun ELSA:lle tässä samalla!

Joulukuussa on vuorossa uuden hallituksen valinta, ja valittujen perehdyttäminen toimenkuvaansa. Jos olet siis vähänkään
miettinyt lähtemistä mukaan hallitustoimintaan, niin nyt on juuri
oikea aika hakea, olit sitten uusi
tai vanha!
Itselleni vuosi on ollut mahtava

Zum Wohl!
ja kehotan ehdottomasti kaikkia
kiinnostuneita hakemaan. Kaiken
muun toiminnan ohessa pääset
samalla tutustumaan oikkareihin ympäri Suomen ja Euroopan.
ELSA:n syksyn tapahtumat
29.10. Ruumiinavaus-excu Ouluun
04.-10.11. ELSA Rovaniemen matka
Haagiin ja Amsterdamiin
27.11. CV-Klinikka
29.11.-01.12. NCM Turku (ilmoittautuminen 15.11. mennessä osoitteeseen secgen@rovaniemi.elsa-finland.fi)
08.12. Ilmestyy STEP-newsletter
jolloin alkaa haku STEP-harjoittelupaikkoihin. Kysymykset STEP-ohjelmasta ja hakumenettelystä voit
osoittaa hallituksen STEP-vastaavalle Justukselle (vpstep@rovaniemi.elsa-finland.fi) joka antaa jatko-ohjeet
Marraskuussa on lisäksi ELSA Rovaniemen syyskokous, jota seuraa
joulukuussa hallituksen transitio.
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