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PÄÄKIRJOITUS

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

Irina Svirina, Digestan päätoimittaja

Julius Matilainen, Artiklan puheenjohtaja

TÄMÄN LEHDEN tarkoitus oli käsi-

tellä muotia ja sen ilmiöitä, koska
inspiroiduin Heidi Härkösen mahtavasta artikkelista Fashion law. Näin
viime hetkellä teemaan tuli kuitenkin muutos. Muistin, että päätoimittajana minulla on valtuudet päättää lehden linjoista. Koska tämä on
viimeinen lehteni, ajattelin poistua
tyylillä ja tehdä samalla hieman jäpyliä lehteen kirjoittaneille mattimyöhäisille.
OLETTE TULEVINA juristeina var-

maan kuulleet ilmaisusta ’dokata
fataalit’. Jos jollekin tämä ei vielä
ole notorista tietoa, niin maalaisen
kielellä ’missata määräajat’. Juristimaailmassa onkin tärkeää pitää
määräajoista kiinni. Juuri siksi hakkaamme päätä kirjaston pöytään
opetellen esimerkiksi prosessioikeuden pykäliä, kuten ”tyytymättömyyttä on ilmoitettava viimeistään
seitsemäntenä päivänä siitä päivästä, jona käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin tai annettiin” (OK 25:5), tai
yhtä lailla ”määräaika valitusta varten on 30 päivää siitä päivästä, jona
käräjäoikeuden ratkaisu julistettiin
tai annettiin” (OK 25:12). Et voi sanoa olevasi pätevä juristi, jos asiakas menettää oikeutensa sinun möhläystesi ja myöhästymistesi takia.
MÄÄRÄAJAT JA ajoissa oleminen

ovat tärkeitä, eivätkä ne mitenkään rajoitu vain juristina olemiseen. Voit olla varma, että saat potkut myös kaupan kassalta, jos et
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vaivaudu paikalle sovittuna aikana. Hyvän CV-merkinnän perään on
myös siinä vaiheessa aivan turha itkeä. Ja myöhässä oleminen ei vain
mielestäni ole millään lailla tyylikästä, vaikka joskus saatan sortua
siihen itsekin.

RAKKAAT KANSSA-ARTISTIT. Kirjoitan
teille viimeistä kertaa tässä muodollisessa asemassa, johon teiltä sain
mandaatin lähes tarkalleen vuosi
sitten.

Ei ole tyylikästä dokata fataalit
MÄÄRÄAJOILLA ON seurauksen-

sa. Seurauksena siitä, että joitakin
tekstejä olen saanut odottaa yli kuukauden verran, päätin olla oikolukematta niitä. Kirjoittaja on saanut
siis olla niissä aivan oma hurmaava itsensä! Heille, jotka eivät osaa
erottaa sivulausetta päälauseesta
pilkulla, se voi olla noloa, tai sitten
ei. Päättäkää itse.
TÄLLÄ KIRJOITUKSELLA haluan hel-

pottaa seuraajani Heikki Forssin
taivalta, toivottavasti jatkossa ihmiset sitoutuvat palautuspäivämääriin. Samalla haluan onnitella uutta hallitusta ja sen toimihenkilöitä,
sekä kiittää omaa hallitustani kuluneesta vuodesta! Vaikka olenkin
nalkuttanut teidän korvat puhki
deadlinesta ja huudellut artikkelien
perään, haluan korostaa, että teidän
kanssa on ollut myös mukavaa tehdä töitä! Hallituspestini kautta olen
oppinut paljon ensinnäkin itsestäni,
mutta myös kirjoittamisesta ja lehden tekemisestä, sekä yhdessä työskentelystä.

JOTENKIN ON vakiintunut tavak-

si, että hallituspestin loppusuoralla kuuluisikin kirjoittaa itkuvirsi
siitä, kuinka haikeaa on, kun tämä
loppuu. Voin rehellisesti sanoa, että
olen ennemmin helpottunut. Vastikään ystäväni muistutti minua siitä, että ”sinä olet kyllä aina erimieltä jos vain voit.” Tähän voin todeta
vain, että kieltäydyn olemasta samaa mieltä edes äskeisen lauseen
kanssa. Mutta tosiaan, oloni ei ole
haikea, olen helpottunut ja tyytyväinen siitä, että sain tämän kunnialla loppuun. Väitetään, että nainen voi ajaa samaan aikaa autolla,
puhua puhelimessa ja meikata. Minusta se on mahdotonta, jos haluaa
saada hyvää jälkeä aikaiseksi, tai sitten olen vain mies hameessa. Sain
viimeisen lehden pakettiin, ja voin
nyt hyvällä omalla tunnolla panostaa muihin elämän osa-alueisiin ja
oppia uutta!
KIITOS VIELÄ kaikille, jotka ovat vuo-

den mittaan auttaneet minua Digestan tekemisessä!

TÄNÄ VUONNA on saatu paljon uut-

ta aikaan ja me vuoden 2013 hallitus
voimme luottavaisina jättää toiminnan uusille vastavalitulle hallitukselle ja toimihenkilöille vuodeksi
2014. Syyskokouksessa iloni oli huomata että halua mukaan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan on yhä
enemmän. Itse olin erittäin ilahtunut kun moniin hallitus- ja toimihenkilötehtäviin oli niin kova tunku. Onnittelut kaikille vuoden 2014
luottamustehtäviin valituille, tehkää vuodesta näköisenne ja nauttikaa siitä niin kauan kuin se kestää.
VAIKKA PALJON on tehty, yhdistyk-

semme tehtävä on kuitenkin kaikkea muuta kuin valmis. Erityisesti
seuraaviksi haasteiksi haluan myös
vanhana opintovastaavana nostaa
jäsenten opiskelujen tukemisen. Se
oli jo mukana omassa vaalipuheessani viime syksynä. Siltä osin omalta osaltani voin antaa hyvin suoraa
palautetta itselleni. Epäonnistuin
tässä omassa tavoitteessani.
Yhdistyksen jäsenet ansaitsevat
ja haluavat Artiklalta enemmän
tukea opintojen tukemiseen kuin
mitä me nyt tarjoamme. Uusia tapoja tukea opiskeluja on mietitty,

usein vain kopo-vastaava jää niiden kanssa harmillisen yksin. Heitänkin tässä samalla haasteen ensi
vuoden hallitukselle ja erityisesti
kopo-valiokunnalle (jonka toiminnassa pyrin itsekin jatkamaan säännöllisen epäsäännöllisesti). Kela
vaatii opiskelijoilta yhä enemmän,
myös Artiklan pitää pystyä auttamaan opiskelijaa näiden vaatimusten täyttämisessä.

Pj- palsta v.4.0

SUMMA SUMMARUM. Haluan lopuksi

kiittää vuoden 2013 hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä yhdistyksen
jäsenten eteen tehdystä työstä ja
toistemme sekä minun tukemisesta. Vuoteen sisältyy niin huippuhetkiä kuin pettymyksiä ja epäonnistumisia, mistä on otettava opiksi.
Itse olen nauttinut työskentelystä
kanssanne ja myös epävirallisimmista hetkistä yhdessä. Arvostan
teitä jokaista hyvin paljon, kiitos.
Kiitos myös jokaiselle jäsenelle
joka on omalta osaltaan ollut mukana auttamassa tämän vuoden
toiminnan järjestämisessä, olemme yhdessä saaneet erittäin paljon
hienoja asioita aikaan. Erityisesti
kiitos kaikille 2013 syksyllä aloittaneille fukseille, olette ollet hienosti
ja innokkaasti mukana ja läsnä kaikessa toiminnassa. Oma vuoteni oli
unohtumaton ja tulen aina muistelemaan sitä lämmöllä.
Teidän, Julle
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TEKSTI : Angela Khalashte

In vino veritas
Syksy on kansainvälisten viikkojen ystäville vauhdikasta aikaa.
Innokkaimmille kiertäjille voi normaali arki jäädä vähäiseksi
sitsilaulujen soidessa päässä ja kahvikupin vaihtuessa pienessä
pelossa vastakkaiseen käteen.

S

yksy alkoi Uppsalan kvviikolla Ruotsissa. Kaupunki on Ruotsin neljänneksi suurin ja se
sijaitsee 70 kilometrin
päässä Tukholmasta. Hyvien kulkuyhteyksien vuoksi matkan pääkaupunkiin taittaa alle tunnissa.
Uppsala on Ruotsin ehdottomasti
suosituin opiskelijakaupunki. Eikä
ihmekään, sillä kaupungin täyttää
vuosittain 23 000 opiskelijaa. Oikeustieteen opiskelijoita kaupungissa
on noin 2000.
Opiskelijaelämä on Uppsalassa vilkasta. Tiedekuntien lisäksi
vankkana osana opiskelijaelämää
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ovat opiskelijakunnat eli nationit.
Opiskelijakuntia on Uppsalassa
yhteensä kolmetoista. Mielenkiintoista oli, että jokaisella opiskelijakunnalla on omat tilat kaupungin
historiallisissa rakennuksissa, joissa järjestetään erilaisia aktiviteetteja. Osa tiloista muistutti lähinnä
hämyisiä salakapakoita. Eräänä torstai-iltana kiersimme kv-vieraiden
kanssa kaikkien opiskelijakuntien
tilat läpi. Vaikka kyseessä olikin torstai – mikä Rovaniemellä tarkoittaa
aavikkomaista hiljaisuutta – olivat
Uppsalassa kaikki tilat tupaten
täynnä ihmisiä syömässä, nauttimassa drinkkejä, pelaamassa lauta-

pelejä, laulamassa karaokea ja jopa
pitämässä spexi-harjoituksia.
Uppsalassa sitsasimme Arabian
nights-teemasitseillä. Toastmastereiden eläytyminen teemaan oli ilmiömäistä. Hauskimmat sitsit olivat
kuitenkin perjantain Backwardssitsit, jotka alkoivat kokoontumalla erään pubin ulko-oville. Meidät
oli siinä vaiheessa ”heitetty pubista
ulos”, josta jatkoimme Jontes stugalle (Uppsalalaisten toimitila). Jontesilla meille selvisi, että pubiin lähtiessä olimme ”hukanneet” avaimet.
Koska avaimia ei mukamas ollut
jouduimme kiipeämään Jontesiin
sisälle ikkunoista. Siinä oli pikku-
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mustat koetuksella! Kun vihdoin
pääsimme sisälle, oli sitsien jatkojen aika, minkä jälkeen pääsimme
sitsaamaan. Sitsit alkoivat jälkiruoasta sekä ainejärjestöjen pöydälle
huutamisesta ja jatkuivat aina takaperin alkuruokaan asti.

Kuivaa valkoviiniä
Uppsalan kv-viikon teemana oli
IT-maailma. KV-viikoilla tutustutaan paikalliseen oikeuskulttuuriin
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sekä merkittävimpiin asianajotoimistoihin. Eräs excuistamme sijoittuikin yhteen Ruotsin suurimmista
asianajotoimistoista, Mannheimer
Swartlingiin. Excun aikana meidät jaettiin ryhmiin ja saimme tehtäväksemme laatia sopimuksen
Internet- palvelun tarjoajan sekä
käyttäjien välillä. Kyseinen tapaus
oli asianajotoimistolla itsellään parhaillaan käsiteltävänä.
Uppsalan viikkoa seurasi rakas ja
helvetin hyvännäköinen sisarainejärjestömme Codex. KV-viikon tee-

Vitutuksen määrä
tuntui varpaissa
saakka, mutta onneksi
aika kuultaa muistot.
mana oli Itämeri sekä sen tämän
hetkinen tila. Viikon aikana pääsimme seuraamaan luentoja sekä
vierailemaan maineikkaissa asianajotoimistoissa. Viikon aikana ko-

rostui ruotsinkielen taito sekä sen
tärkeys. Codexin viikolla keskityimme myös siihen, missä codexarit
ovat loistavia. Parini ja minun kasvojeni eteen tuotiin pullo suomalaista erittäin kuivaa valkoviiniä –
Koskenkorvaa. Pullo tuli tyhjentää
mahdollisimman nopeasti. Hullultahan se ajatus tuntui, mutta emme
ehtineet edes ensimmäisen sitsilaulun puoliväliin, kun jo ensimmäinen
pullo kohosi tyhjänä ilmaan.
Tunnin bussimatka. Tunti patikointia mutaisessa metsässä. Hi-

kipisarat valuivat otsalla ja mutaa
löytyi vielä viikon päästä paikoista, joista sitä ei pitäisi löytyä. Olimme siis saapuneet Osloon. Ohjelmassa oli perinteinen hyttetour,
jonne meidän tuli taistella tiemme.
Saavuttuamme paikan päälle meille selvisi, että sitsit alkaisivat vasta keskiyöllä. Suurimmat sankarit
olivatkin tippuneet kyydistä sitsien
alkaessa. Norjalaiset ovat viikinkikansaa, mikä näkyi myös sitsitarjoilussa. Pääruoaksi (joka jäikin sitsien
ainoaksi ruoaksi) saimme eteemme

kymmenen litran kattiloita, joihin
oli paloiteltu lampaan reisiluu jänteineen sekä keräkaaleja. Vitutuksen määrä tuntui varpaissa saakka,
mutta onneksi aika kuultaa muistot.

Kolmen viikon Hatrick
All of sudden we were all high. Oli
aurinkoinen aamu Oslossa. Istuimme pienlentokoneessa moottorin
jyristessä ja ropellien alkaessa pyö-
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riä. Pian olimmekin jo yläilmoissa
ihastelemassa upeaa Osloa. Kyseessä oli Oslon kv-viikon yllätys, joka
pysyi tiukkana salaisuutena viikon
aikana. Pilotteina toimivat kaksi jumalaisen ulkonäön omaavaa oikkaripoikaa, joiden tavanomaisena harrastuksena nyt sattui vain olemaan
lentäminen.
Oslossa sijaitsee maineikas yliopisto, joka on myös yksi vaihtokohteistamme. Merioikeus on Norjassa
vahvasti läsnä ja sitä voikin hyvin
laajasti opiskella Oslon yliopistossa.
Merioikeuteen liittyen eräs excumme sijoittui Wikborg Rein nimiseen
asianajotoimistoon. Wikborg Rein
on yksi Norjan suurimmista toimistoista ja se on kansainvälisestikin
hyvin merkittävä. Toimistoja heiltä
löytyy ympäri maailma, aina Singaporesta saakka.
Syksyn kolmen viikon koettelemus, mikä tunnetaan Hat trickina
oli vihdoin paketissa. Jokaisen viikon päätteeksi saadaan mitali. Oslon viikon mitalin lisäksi hatrickiläiset palkittiin aivan omalla
mitalillaan. KV-viikkoja voisi kutsua
” rakkaudesta lajiin”-harrastukseksi. Matkaan tarttuu aina mukaan
niin untuvikkoja kuin jo kokeneita viikoilla kävijöitä. Törmäsimme
Oslossa myös (jo valmistuneeseen)
herrasmieheen, jolla kyseessä oli jo
neljäskymmenes kv-viikko!

Enemmän kv-viikkoa,
vähemmän arkea
Lokakuun lopussa olikin meidän
rakkaimman Artiklan kv-viikko.
Menestyksekkäälle viikolle osallistui opiskelijoita, jokaisesta pohjoismaasta. Lisäksi innokkuutta löytyi
Artiklan sisältä aktiivisella ja ennennäkemättömän suurella kv-toimikunnalla. Viikon rakentaminen
aloitettiin jo viime kevään puolel-
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la ahkeralla sponsorirahaston keräämisellä. Pitkäkestoinen projekti synnytti uusia innovatiivisia
ideoita Ahosten sisarusten pistäessä näppinsä peliin. Tuottoja lähdettiin hakemaan uudenlaisella tavalla
tutuista kohteista, mitä ei aiemmin
oltu oivallettu.
Artiklan teemana oli kansainväliset konfliktit ja ohjelma sisälsi paljon maanpuolustukseen liittyviä aktiviteettejä. Ihmisiä eniten
häkellyttänyt ohjelmannumero oli
ehdottomasti panssarivaunuajelu.
Ohjelmannumeron toteuttamisen
mahdollisti täysin uutena yhteistyökumppanina Translink Corporate Finance.
Viikon päätteeksi vietimme tunnelmallisia vuosijuhlia ravintola
Thuliassa. Vaikkakin haasteena oli
uusi juhlapaikka, olivat vuosijuhlamarsalkkamme Joonas Nevakivi
sekä Betti Haka tehneet loistavaa
työtä juhlatunnelman luomiseksi.
Sunnuntain silliksellä tajunnanräjäyttävä sillisryhmä pääsi näyttämään kyntensä.
Artiklan viikkoa seurasi Justuksen viikko. Kyseessä oli vasta ainejärjestön kolmas kv-viikko. Nuoresta iästä huolimattaan viikko on
muodostunut legendaariseksi Tapio-touristaan. Kyseistä kokemusta ei voi sanoin kuvailla, vaan se tulee kokea omissa nahoissaan.
Vuoden viimeinen viikko järjestettiin tunnelmallisessa Tukholmassa. KV-viikkojen kattojärjestönä toimii Nordiska Sekretariatet,
jonka toiminnasta huolehtii järjestön puheenjohtaja – tuttavallisemmin President sekä varapuheenjohtaja. Tänä vuonna Tukholman
viikolle osui uusien toimijoiden valitseminen. Nordiska Sekretariatet presidentiksi valittiin yksimielisesti pykälisti Jaakko Laitinen ja
varapresidentiksi bergeniläinen
Christine Pahle Valner.

Kuluva kokemusrikas vuosi int.
sek:nä on ollut sanoinkuvailemattoman uskomaton. Välillä elämä on
ollut enemmän kv-viikkoa kuin normaalia arkea, mutta päivääkään en
vaihtaisi pois pohjoismaisesta perheestäni. Suosittelen lämpimästi
joka ikiselle käymistä kv-viikolla
ainakin kerran opintojensa aikana.
Todistettu on, että kun kerran uskaltaa antaa viikoille pikkurillinsä niin
se vie koko käden. ::

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 %

KV-viikkoja voisi
kutsua ” rakkaudesta
lajiin”-harrastukseksi.

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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Artikla goes
Movember
”Fiksussa päässäkin voi rehottaa kunnon
pensselit, joten ehkä meilläkin on toivoa?”

TEKSTI : Miika Kekola KUVA: Ilkka Ruuska

MARRASKUU, JÄLLEEN se alkaa. Ni-

mittäin vouhotus viiksien kasvattamisesta, Movember on täällä taas.
Marraskuu on nykyisin ainut kuukausi vuodesta, kun kaikenmaailman amisviiksien ja mursupensselien kasvatus on sallittua ja jopa
suotavaa. Naiset toki ovat erimieltä, tai ainakin itse kuulin monien
valittavan kuinka rumalta me näytämme viiksien kera. Kestäisivät
nyt kerrankin, kun miehet jaksavat
panostaa johonkin asiaan jopa kuukauden ajan!
Tämä hieno tapahtuma on saanut alkunsa vuonna 2003 Australiassa jossa järjestettiin kampanja
jonka tarkoituksena on kerätä va-
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roja ja nostaa tietoisuutta miesten
terveysongelmista. Tämän jälkeen
siitä on kasvanut maailmanlaajuinen jokavuotinen tapahtuma. Hyvällä asiallahan tässä siis ollaan. Joten hysss...!
2000-LUVULLA VIIKSET eivät ole enää

olleet niin muodissa, kuin esimerkiksi 1800-luvulla. Nykyään pelkkiä
viiksiä ei juuri näe katukuvassa, parta kyllä rehottaa hyvinkin monella!
Minusta viikset voitaisiin tuoda uudestaan muotiin. Miettikää vaikka
Village People:n poliisin viiksiä, kyllä olisi moni poika kateellinen.
Historian suuret vaikuttajatkin
ovat mieltäneet viikset omakseen,

otetaan esimerkiksi vaikka Albert
Einstein, fiksussa päässäkin voi rehottaa kunnon pensselit, joten ehkä
meilläkin on toivoa? Toki jokin viiksityyli voidaan mieltää myös pahaksi, kuten ns. Hitler-viikset. Minusta
viikset luovat miehelle karismaa ja
tiettyä machomeininkiä.
Itsehän en sitten ehkä niin macho ole, kun eivät ne kunnolla kasva.. Sattuneesta syystä en itse kestänyt kilpailussa mukana loppuun
asti vaan ajelin ilomielin naaman
siloiseksi jo noin kaksi viikkoa sitten. Eihän minua voinut kukaan
nauramatta katsoa. Tämä oli muuten ensimmäinen kerta, kun uskalsin edes yrittää!

ARTIKLA GOES MOVEMBER POJAT Alarivi vasemmalta oikealle: Elias Rauhala, Jouni Kuokkanen, Henry Alex Leikas, Teemu Pitkä-

nen. Ylärivi: Jussiveli Jukantupa, Antti Eloranta, Juho Hasa, Henri Virtanen, Verneri Salminen, Lassi Pakkala, Otso Etelämäki

ARTIKLA JÄRJESTI myös oman pie-

nimuotoisen Movember-tapahtuman. Osallistujia tulikin melkoisasti
ja nyt jännityksellä odotamme mitä
raati päättää, kenellä on ne komeimmat ja paksuimmat! Osallistujien
tuloksia voi käydä tarkastelemassa Artiklan Movember-tapahtuman facebook-sivulta! Voittajalle
on luvassa tietenkin pieni palkinto

ja kunniaa, mutta hänen nimissään
myös lahjoitetaan pieni summa Movember-säätiölle.
Näin Artikla on osaltaan tukemassa tärkeää työtä. Iso taputus
jokaiselle joka osallistui mukaan!
Ehkä tämän karvakuukauden jälkeen on hyvä taas omistaa loput
yksitoista naisille..? Otetaan ensivuonna uusiksi!

TÄMÄ ON samalla todennäköisesti

viimeinen kirjoitukseni Digestaan
joten kiitän kaikkia tästä vuodesta.
Toivottavasti olen viihdyttänyt! Tästä on hyvä lähteä joulun viettoon ja
aloittaa Tammikuussa taas puhtaalta pöydältä. ::
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TEKSTI: Heidi Härkönen KUVITUS: Heidi Pöysä

Fashion law –
wtf?
Et ole varmaan koskaan aiemmin kuullutkaan oikeudenalasta
nimeltä muotioikeus (fashion law). Älä kuitenkaan hätäänny
tietämättömyydestäsi, sillä tämä artikkeli vihkii sinut tämän
uuden oikeudenalan saloihin.

M

uotioikeus on äärimmäisen kiehtova oikeudenala,
josta on vaikea
keksiä kritiikkiä.
Verrattuna esimerkiksi hallinto-oikeuteen, ympäristöoikeuteen
ja finanssioikeuteen, muotioikeus
tarjoaa tutkijalleen kiistattomia
etuja. Toisin kuin edellä mainitut oikeudenalat kunnallisvalituksineen,
vesijättömaineen ja verotusmenettelyineen, muotioikeus käsittelee
muun muassa niinkin kiintoisia
aihepiirejä kuin design-kopiointi,
tuoteväärennökset terrorismiin rahoittajina ja mallien oikeudet (sekä
immateriaalioikeudellisten mallien
että niiden valokuvissa ja näytöksissä esiintyvien hoikkien ihmisten
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oikeudet). Kuulostaa hiukan kiinnostavammalta kuin hallintolainkäyttölaki, eikö totta?
Seuraavassa tarkastellaan muotioikeutta vastaamalla niihin yleisimpiin kysymyksiin, joita tämä
oikeudenala herättää asiaan perehtymättömien oikeustieteilijöiden
keskuudessa.

Mistä muotioikeus tulee?
Fashion law muotoutui omaksi oikeudenalakseen 2000-luvun puolivälissä Yhdysvalloissa, kun oikeustieteen tohtori, professori Susan
Scafidi alkoi kerätä Counterfeit
Chick -blogiinsa muotialaa koskevia oikeustapauksia ja pohti tapausten taustalla vaikuttavia laino-

pillisia kysymyksiä. Pian Fordham
Law School New Yorkissa alkoi järjestää Scafidin vetämiä muotioikeuden kursseja ja vuonna 2010
avattiin maailman ensimmäinen
Fashion Law Institute. Tätä nykyä
myös muissa amerikkalaisissa yliopistoissa opetetaan ja tutkitaan
muotioikeutta, aivan Harvard Law
School’in professoreista lähtien.
Euroopassa muotioikeutta on
tutkittu huomattavasti vähemmän.
Alaa koskevaa oikeuskirjallisuutta
on ilmestynyt ainakin Saksassa ja
Ranskassa, mutta hyvin pienessä
mittakaavassa. Pohjoismaissa puolestaan muotioikeus loistaa poissaolollaan (lukuun ottamatta tietysti
allekirjoittaneen huikeaa gradua keväältä 2013).
				 >>
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Onko muotioikeus pelkkää
taidehippien hörhöilyä?
Tutkitaanko siinä mitään
”oikeaa”?
Muotioikeus on eräänlainen oikeudenalojen hybridi. Siinä on piirteitä ennen kaikkea immateriaalioikeudesta, mutta myös muista
oikeudenaloista. Muotioikeus tavallaan ”kerää saman katon alle” kaikki
ne oikeudelliset kysymykset, jotka
koskettavat juuri muotiteollisuutta.
Tärkeimmät aspektit liittyvät
toki immateriaalioikeuksiin muotikopioinnin ja tuoteväärennösten muodossa. Jokainen varmasti
muistaa viimeaikaiset Marimekkoa
koskevat kopiointi-epäilyt. Media
on lahjakkaasti niputtanut kaikki
Marimekko-gaten kopiot ja ”kopiot”
samaan kategoriaan, vaikka muotioikeudellisen oikeuskirjallisuuden
asettamat kriteerit varsinaiselle kopioimiselle ja sallitulle inspiroitumiselle ovat hyvinkin kaukana toimittajien keksimistä kriteereistä. Juuri
kielletyn kopioinnin ja sallitun vaikutteiden ottamisen välinen rajanveto onkin yksi muotioikeuden
ydinkysymyksistä.

Mihin muotioikeutta
tarvitaan?
Ei ole uutta, että monen mielestä muoti on vain turhanpäiväistä
bimbojen hömpötystä, jolla ajatteleva ja tiedostava ihminen ei viitsi päätään vaivata. Tällaisessa ajatusketjussa mennään kuitenkin
metsään (ja pahasti). Muotiala on
kaikkea muuta kuin merkityksetön
marginaali-ilmiö: Euroopan unionin
alueella toimii noin 220 000 muotija tekstiilialan yritystä ja ala työllistää unionissa viisi miljoonaa työntekijää. Maailmanlaajuisesti muoti
on vuosittaiselta liikevaihdoltaan
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jopa yli kolmen triljoonan dollarin
arvoinen bisnes, joka tuottaa noin
4 % maailman bruttokansantuotteesta.
Muoti on teollisuudenala siinä
missä perinteisen maskuliiniset
metsä-, paperi- ja terästeollisuuskin
ovat. Sen vuoksi on perusteltua koota yhteen erilaiset muotialaan liittyvät juridiset ilmiöt. Jotta voi ymmärtää muotialan juridisia ilmiöitä,
on ymmärrettävä myös muotia.
Ja sitä paitsi: onhan meillä jo esimerkiksi urheiluoikeus, joten miksei myös muotioikeutta?

Mikä on muotioikeuden ydin?
Kuten aiemmin jo todettiin, muotioikeuden keskeisimmän ongelman voidaan sanoa olevan kysymys siitä, haittaako kopiointi
muotialaa vai onko siitä itse asiassa vain hyötyä. Eräät oikeustieteilijät näkevät korkean immateriaalioikeudellisen suojan uhkana muodin
nopealle kiertokululle ja väittävät
muotitalojen itse asiassa hyötyvän
tuotteidensa kopioinnista, sillä kopiointi vaatii luomaan jatkuvasti
uusia tuotteita kopioitujen mallien
tilalle (niin sanottu piratismin paradoksi). Toiset tutkijat taas ovat
sitä mieltä, että kopiointi lannistaa
luovan alan työntekijän kannustimen luoda uusia tuotteita sekä vähentää muotiyritysten haluja palkata suunnittelijoita: aikaa ja rahaa
ei kannata käyttää uuden ideoimiseen, jos kuka tahansa voi varastaa
idean ja myydä sen omanaan vailla
oikeusseuraamuksia.
Muotia ei kuitenkaan enää voida
perustellusti väheksyä muiden taiteenalojen kustannuksella: muotisuunnittelija on taiteilija siinä missä muusikko tai taidemaalarikin.
Esimerkiksi muotioikeutta tutkinut juristi Sara R. Ellis painottaa,

että vaikka muotisuunnittelua pidetäänkin usein ”soveltavana taiteena”, niin muodin kehitys, visuaalinen vaikutus ja se synnynnäinen
lahjakkuus, jota muotisuunnitteluun vaaditaan, ovat yhtä merkit-

Ajattele esimerkiksi
Pohjois-Esplanadia
Helsingissä: onko
Louis Vuittonin
liikkeen vieressä
pikamuotiketjuja
kuten Hennes &
Mauritzia, Zaraa tai
Monkia? Niinpä.
tävässä osassa muodissa kuin perinteisillä taiteenaloilla. Siksi muoti
ansaitsee yhtä vahvan immateriaalioikeudellisen suojan kuin muutkin taiteet.

Miksi muotialan brändejä on
suojeltava?
Eikö ole typerää ostaa tonnin laukku, kun samanlaisen feikin saa kympillä Thaimaan-lomalla?
On totta, että brändit maksavat
– ja paljon maksavatkin. Korkean
brändiarvon saavuttanut muotimerkki voi pyytää tuotteistaan huimia summia, ja saattaa tuntua vaikealta käsittää, miten esimerkiksi
käsilaukku saattaa maksaa tuhansia euroja. Toki käsilaukku tai mikä
hyvänsä tuote voi maksaa lähes
mitä tahansa, jos tuotteen valmistaja on onnistunut brändäämään
tuotteensa hyvin.

Jos tärkeintä on ”säästää” rahaa
ja yrittää samalla näyttää varakkaalta, niin tuoteväärennökseen
sijoittaminen voi kuulostaa loistokeinolta päästä tavoitteeseensa.
Toisaalta tämä tarkoittaa myös sitä,
että haluaa sijoittaa rahansa niinkin
hienoihin asioihin, kuin terrorismi,
ihmiskauppa ja huumekauppa. Piraattituotteet ja tuoteväärennökset
ovat yksi kansainvälisen rikollisuuden keino rahoittaa toimintaansa.
Siksi feikkituotteiden shoppailijan
kannattaa ostokset tehtyään hiukan pohdiskella, minkä tyyppisistä
asioista hänellä on varaa enää tulevaisuudessa jeesustella.
Tuoteväärennöstoiminnan kukistaminen onkin yksi muotialan – ja
samalla myös muotioikeuden – suurimmista haasteista. Tuoteväärennökset aiheuttavat vuosittain valtavia menetyksiä muotiteollisuudelle,
samalla kun rikollisten taskut pullistuvat tiedostamattomien kuluttajien valintojen johdosta. Muotialan
kannalta onkin tärkeää lisätä kuluttajien tietämystä tuoteväärennösten viheliäisyydestä: feikkituotteen
ostaminen ei ole pelkästään noloa,
vaan se on myös eettisesti väärin.

hasteltavaa: työoikeusnormien lisäksi juristin on ymmärrettävä
muotimaailman normeja ja sitä,
mitä muotiteollisuus malleilta tarvitsee.
Muotioikeuden esineoikeudelliset aspektit liittyvät lähinnä vuokraoikeuteen. Ajatelleenpa esimerkiksi kauppakeskusta: liikehuoneistoa vuokraava muotiyritys
haluaa vuokrasopimukselta muutakin kuin pelkän kaupaksi kelpaavan tilan, jossa myydä tuotteitaan.
On varsin tavallista, että kallis luksusmuotitalo tahtoo sopimuksin
turvata brändinsä tason niin, ettei välittömästi naapurissa sijaitsevia liiketiloja vuokrata täysin
eri hintaluokan toimijoille. Ajattele esimerkiksi Pohjois-Esplanadia
Helsingissä: onko Louis Vuittonin
liikkeen vieressä pikamuotiketjuja
kuten Hennes & Mauritzia, Zaraa tai
Monkia? Niinpä.
Edellä mainittujen lisäksi muotioikeudella on yhtymäkohtia niin
kauppaoikeuden, sopimusoikeuden
kuin kilpailuoikeudenkin kanssa.

Mitkä muut oikeudenalat
immateriaalioikeuden lisäksi
liittyvät muotioikeuteen?
Miten?

Mikäli Suomi seuraa kansainvälistä suuntaista, tullaan täälläkin tulevaisuudessa näkemään muotioikeuden osaajia. Maassamme on vireä ja
elinvoimainen nuorten muotisuunnittelijoiden joukko, josta varmasti
kuullaan vielä: Marimekko tuskin
jää ainoaksi maailmankuuluksi
suomalaiseksi muotitaloksi. Nämä
kaikki toimijat tarvitsevat tuekseen
juristeja, jotka ymmärtävät, miten
muotiala oikeasti toimii. Sen vuoksi
on toivottavaa, että muotioikeuden
opetusta saadaan tulevaisuudessa
myös Suomeen. Esimerkiksi immateriaalioikeuden täydentävä opintojakso Lapin yliopistossa ei olisi

Jokainen on varmasti kuullut kauhisteltavan muotinäytöksissä käytettävien mallien epätervettä elopainoa. Höyhenenkevyen fyysisen
olemuksen suoran tai epäsuoran
vaatimisen lisäksi muotialaa vaivaavia ongelmia ovat esimerkiksi
alaikäisten mallien käyttö, erittäin
pitkät työvuorot sekä palkanmaksu rahan sijasta esimerkiksi näytösvaatteilla. Näissä kysymyksissä
riittääkin työoikeusjuristeille puu-

Mikä on muotioikeuden
tulevaisuus?

yhtään liioiteltua. Oikeustieteilijöiden lisäksi myös taiteiden tiedekunnassa olisi varmasti kiinnostuneita:
valmistuuhan yliopistostamme juristien lisäksi myös vaatesuunnittelijoita. ::
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KOLUMNI
Noora Puuronen

MUISTAN, KUN seiskaluokalla luok-

katoverini leikkimielisesti haukkuivat minua pissikseksi. Se nimenomaan oli leikkimielistä, mutta
minä otin sen todella vakavasti.
Huusin naama punaisena oranssissa ONLY-hupparissani, etten ole
pissis, koska en pissaa kadulle. En
halunnut olla pissis mutta en halunnut muuttua samanlaiseksikaan
kuin kaverini, jotka pukeutuivat
mustaan ja kuuntelivat Nirvanaa.
Halusin erottua joukosta, koska
tunsin olevani erilainen. Halusin
hypätä pois muoti-ilmiöiden kelkasta ja ruveta pukeutumaan omalla
tavallani, jotta erottuisin joukosta.
ONNEKSENI PIAN löysin Led Zep-

pelinin, The Doorsin ja Jefferson
Airplanen mystisen maailman. Janis Joplin oli suurin idolini ja rupesin ottamaan vaikutteita tämän
rockin kuningattaren tyylistä. Punainen pitkä tukka takkukiharalla
käänsin Oulun kirpputorit ylösalaisin etsiessäni värikkäitä kukkamekkoja, leveälahkeisia housuja ja pyöreitä aurinkolaseja. Taisinpa pari
tunikaa ja mekkoa ommella itsekin. Pian huomasin, että myös osa
ystävistäni liittyi tähän 1960-luvun
ihannointiin ja juoksimme yhdessä
katsomassa paikallisten muusikoiden keikkoja.
KUITENKIN PIAN minua alkoi ahdis-

taa, koska ystäväni olivat kuin peilikuvia minusta ja tämä omaperäisyyteni oli niin sanotusti tiessään.
En enää erottunut joukosta, vaan

sulauduin siihen, ja tätä en tietenkään kestänyt. Lisäksi halusin alkaa
pukeutua kuin nainen. Tämä tapahtui noin vuotta ennen pääsyäni oikeustieteelliseen, mutta niihin aikoihin olin jo päättänyt, mille tielle
lähden. Vaatekaappiini ilmestyi pari
bleiseriä, ja muutenkin vaihdoin värikkäästä ja
yksityiskohtaisesta hieman hillitympään ja
simppeliin. Tarkoitus ei taaskaan
ollut se, että sulautuisin joukkoon
sitten, kun oikikseen pääsen, vaan
se, että rupeaisin toteuttamaan jälleen itseäni. En halunnut enää olla
se hippityttö, vaan halusin näyttää
naiselta, joka tietää, minne on menossa.

En ole kadulle pissannut

JÄLLEEN KERRAN ahdistuin - juuri

ennen syyslukukauden 2011 alkua
- että joudun pukujen, salkkujen
ja helmikaulakorujen maailmaan.
Vaikka tyylini oli muuttunut simppelimmäksi, pelkäsin silti sitä konservatiivisuutta, jota oikeustieteellinen tiedekunta jo pelkkänä
käsitteenä edusti. (Moni varmaan
tässä vaiheessa hekottelee puoliääneen.) Halusin jälleen kapinoida ja
ostin itselleni ruskean nahkarepun,
jossa aioin kansioitani kuljettaa.
PARI KUUKAUTTA fuksina oltuani

huomasin jo, että yliopistolle löntystellään milloin missäkin asukokonaisuudessa. Ei tämä tiedekunta
ollutkaan niin pinnallinen kuin pel-

käsin. Vaikka tämä paikka monen
vaatekaapin melkein pakostakin
uudistaa, ei täällä huudella pissikseksi, jos sattuisikin se oranssi ONLY-huppari päällään luentosaliin
ilmestymään. Vuosien pakkomielteinen joukosta erottumisen halu
hävisi tuhkana tuuleen ja rupesin
toteuttamaan itseäni ilman paineita. En edelleenkään seuraa mitään
muotiblogeja tai edes yritä erityisemmin kulkea muotivirtausten
mukana. Otan vaikutteita milloin
mistäkin, eikä minua haittaa, vaikka joku minua pissikseksi haukkuisikin. Edelleenkään en ole muuten
kadulle pissannut.
TÄMÄ ON kasvutarinani muodin ja

tyylin saralla. Kuten tekstistä saattaa arvata, en ole mikään muodin
ammattilainen ja siksi en kykenekään kirjoittamaan kuin henkilökohtaisista kokemuksistani. Lopetan kuitenkin tämän tekstin
retorisella kysymyksellä: mihin lienee puheenjohtaja Matilaisen reisitaskuhousut kadonneet?
www.hpplaw.fi
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heiltä olisi tullut jotain vinkkejä
vastauksiksi. Kun tämä kysymys
oli luettu, en saanut vinkkejä.

PROFFA VASTAA
Digestan tämän vuoden viimeiseen numeroon toimitus on saanut vastaajaksi
hallinto-oikeuden professorin Kirsi Kuusikon. Vaikka professoria sai hieman tähän
palstaan houkutella, loppujen lopuksi hän vastasi kysymyksiin erittäin mielellään.
Tällainen huhu on kantautunut toimituksen korviin suoraan luennoilta.

1. Mikä sai Teidät vaihtamaan lääketieteen opinnot oikeustieteelliseen?
Kysyin silloisilta opiskelija-asunnon kämppiksiltäni, voisivatko he
jatkossa kuvitella minut lääkäriksi.
Vastaukseksi sain naurua. Sitten kysyin, voisivatko he jatkossa kuvitella minut historian opettajaksi. Vastaukseksi tuli vähemmän naurua.
Kolmanneksi kysyin, voisivatko he
kuvitella minut oikeustieteilijäksi.
Tuli hiljaisuus. Tehdyn empiirisen,
mutta otannaltaan rajoitetun selvityksen tuloksena, päädyin oikeustieteelliseen.
Tosin olin ajatellut oikeustieteellistä opiskelupaikakseni jo lukiossa. Luin toisena lukiovuotenani
läpi Mikael Hidénin ja Ilkka Saraviidan Valtiosääntöoikeuden pääpiirteet -teoksen, jota silloin käytettiin
useampana vuotena pääsykoekirja-
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na. En kuitenkaan pyrkinyt heti lukion jälkeen, kun minut saatiin vakuuttuneeksi oikeustieteelliseen
pääsyn vaikeudesta - tai liki mahdottomuudesta. Kun pääsin, ihmettelin, miksi en pyrkinyt aikaisemmin.
2. Voisitko nähdä itsesi työskentelevän yksityisellä sektorilla tulevaisuudessa?
Kuuntelin marraskuun lopulla esitelmää hybridiorganisaatioista, ja
sellaisessa olen töissä parhaillaankin. Jonkinlaista ironiaa oli se, että
minut varmaan ns. ”nimitettiin”
Suomen maan yhtenä viimeisimmistä professoreista, joka aloitti
kuitenkin työsopimussuhteisena, ja
tämän piti tietenkin olla hallinto-oikeuden professori. Joten nyt sitten
työskennellään ainakin välillisessä

julkisessa hallinnossa.
3. Miten suomalainen hallintokulttuuri pärjää vertailussa muiden Euroopan maiden hallintoperinteeseen?
On huomattu, että jos kysytään kansalaisilta yleisesti sitä, mitä mieltä
he ovat hallinnon toimivuudesta,
vastaukset ovat kriittisiä. Hallinto toimii huonosti, se on hidasta ja
kaikin tavoin kankeaa eli byrokraattista huonolla tavalla. Mutta kun
kysytään sitä suhteessa muiden
maiden hallintoon, oman maan hallintoa kuitenkin pidetään parempana, ja niin Suomessakin - jos ei sitten
Ruotsin hallinto ole parempaa.
4. Mikä on eroottisen habituksesi salaisuus?
Lähetin kysymykset kotiväelle, jos

5. Saatko itsesi kuntalakia lukemalla
samanlaiseen hurmokselliseen hekumaan kuin Alexander Stubb Lissabonin sopimuksesta?
Piti aivan katsoa ulkoministeriön sivulta, mitä Stubb oli sanonut Lissabonin sopimuksesta marraskuussa
2009. Todettiin olevan korkea aika,
että Lissabonin sopimus tulee voimaan ja viitattiin Jean Monnet’n sanoihin siitä, että mikään ei ole pysyvää ilman instituutioita. Tässä
mielessä kuntalaki alkaa olla aika
vanha. Yksittäiset kunnatkaan eivät ole kovin pysyviä instituutioita. Uuden kuntalain sisällöstä ei ole
vielä tarkempaa tietoa, vaikka olisi
tarkoitus tulla voimaan 2015. Itse pidän korkeimman hallinto-oikeuden
julkaistuja ratkaisuja mielenkiintoisina iltalukemisina.
6. Miten hyvin mielestäsi yliopisto soveltaa hyvän hallinnon periaatteita?
Hyvä hallintohan on eräänlainen
sateenvarjokäsite, joka sisältää ehdottomia velvoitteita, oikeusperiaatteita, periaatteita ja hyvää hallintotapaa. Hallinnon monimuotoisuus
ja käytännön ongelmat – myös
yliopistoissa – muodostavat aina
haasteita hyvän hallinnon toteutumiselle. Yliopistojen opiskelijatyytyväisyyskyselyt kertovat jossakin
mielessä hallinnon onnistuneisuudesta – ja tässä suhteessa Lapin yliopisto ei ole ollut ainakaan huonommasta päästä.
7. Heräät aamulla A:n, B:n ja Ronald
McDonaldin välistä. Mitä on tapahtunut?
Kysymyksen esittäjä on ollut kyllä
jossain määrin oikeilla jäljillä. Olen
niitä henkilöitä, jotka Ranskassakin
etsivät pikaruokapaikkaa, jotta voin

Nuorena ajattelin
lähteväni jonnekin
etelään, mutta
löysinkin itseni
napapiiriltä.
ruokailla nopeasti, jotta ehdin seuraavaan nähtävyyteen tai sitten aivan vain kirjastoon.
8. Voiko päästä menestyväksi hallinto-oikeustieteilijäksi, vaikka saisi
ykkösen hallinto-oikeus I -tentistä?
Vai kannattaako korottaa arvosanaa, jos haluaa tulevaisuudessa töihin yliopistolle?
En tiedä, miten hyväksi, mutta hallinto-oikeuden professoriksi ainakin. Aikaisemmin tenttien arvosana-asteikko oikeustieteiden tiedekunnassa oli tyydyttävät, hyvät ja
erinomaiset tiedot. Itselläni on kahdesta aineesta tutkintotodistuksessa tyydyttävät tiedot – toinen on
hallinto-oikeus ja toinen silloinen
opintojakso finanssihallinto-oikeus.
Hallinto-oikeus on usein myös oikeudenala joka alkaa kiinnostaa
vasta myöhemmin.
9. Onko Kirsi pelannut nuorena roolipelejä?
Piti aivan tarkistaa wikipediasta,
mitä roolipelillä tarkoitetaan. Ensin yhdistin kysymyksen vain internet-roolipeleihin, joita nuoruudessani ei ollut. En ole varsinaisesti
pelannut roolipelejä. Harrastin lähinnä sellaista kuin partio. Tosin
partiossa puuhattiin kyllä kaikenlaista taitokilpailuissa.
10. Mikä hallinto-oikeudessa saa Kirsin syttymään?
Hallinto-oikeus on mielenkiintoi-

nen yhdistelmä suuria linjoja ja yksityisen ihmisen pieniä murheita.
Näkökulmaa voi vaihtaa. Voi pohtia suuria rakenteellisia ongelmia
tai sitten vaihtoehtoisesti syventyä vaikka pienen koululaisen oikeuteen saada koulukuljetus.
Byrokratiaahan pidetään leikkisästi yhtenä maailmanhistorian
vakiona, ja jos elämme oikeusvaltiossa, sen tulee olla laintasoisin
normein säänneltyä. Näin ollen
hallinto-oikeuden ydin on jossakin
mielessä varsin pysyvää, mutta sen
pinta muotoutuu kokoajan tuottaen
uusia ja uusia oikeudellisia ongelmia. Voidaan mainita vaikka kunta- ja SOTE-uudistukset. Sektorihallinnon lainsäädännön valmisteluun
liittyy usein poliittisia kompromisseja, joiden tuomia oikeudellisia
ongelmia joudutaan sitten ratkaisemaan säädöksiä sovellettaessa.
Eli syttymisen aiheita löytää jatkuvasti.
11. Mitä mieltä olet tulevasta tutkintorakenneuudistuksesta?
Tätä kirjoittaessa odottelen itsekin
tiedekuntapäivää, jossa tutkinnonuudistuksen tilanne tulee olemaan
esillä. Tilaisuus pidetään perjantaina 13.12. Otetaan parempi kanta sitten, eli olen odottavalla kannalla ns.
vastuullisesta vapaudesta.
12. Kuinka valmistaudut kaamokseen?
Voiko kaamokseen valmistua? Nuorena ajattelin lähteväni jonnekin
etelään, mutta löysinkin itseni napapiiriltä.
13. Jos et olisi professori, mikä olisit?
Tämäkin oli vaikea kysymys. Halusin professoriksi nähtyäni joskus
muinaisuudessa TV:stä tietokilpailuvisailun, jonka osanottajat olivat
historian professoreja. Kaikkeen se
TV pystyi silloinkin vaikuttamaan. ::
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TEKSTI & KUVAT: Ilkka Ruuska

ELSA:n International
Council Meeting
JUURI TOIVUTTUANI Artiklan vuosi-

juhlahumusta päädyin Navy-bileisiin Kroatian Rijekassa. Rantalaivaan lastattu satapäinen oikkariporukka otti vieraan vastaan kutsuvasti huolimatta paparazzimaisista
otteistani.
Kameran kantaminen osoittautui fiksuksi ratkaisuksi, vaikkakin
kalustoni sekä juhlakansa herättivät pian paikallisen maantierosvon
kiinnostuksen. Ryhmä epäilyttäviä
paikallisia seurasi kulkuettamme,
kun poistuimme bilepaikalta. Joensuun edustaja onneksemme kuitenkin karkotti heidät barbaarihuudoillaan.
PÄÄSTYÄMME TAKSIIN kuljettaja

osoittautui kovan luokan amikseksi. Ensimmäiset kymmenen minuuttia odotimme turvavyön varoitusäänen sammumista kuskin niskuroidessa ammattiylpeyttä vastaan.
Ulvonnan kaikottua kaiffarin tilannenopeus sekä ajolinjat Rijekan mutkaisilla vuoristoteillä toivat eittämättä mieleen teinivuosien
Need For Speed -autopelit. Tarrasin
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oikealla kädelläni kiinni kauhukahvaan ja vasemmalla nautin tanskalaisten tarjoamia matkaeväitä.
JOS LUKIJA on jo tippunut kärryil-

tä, tämä on ensikosketukseni ELSA:n International Council Meeting
-tapahtumaan. Kahdesti vuodessa
200-500 eurooppalaista oikeustieteen opiskelijaa kerääntyvät viikoksi hulppeaan hotelliin juhlistamaan
ELSA:n suurinta tapahtumaa.
ICM:ssä kehitetään osallistujien tietotaitoja vastuualueittain,
esimerkiksi markkinointiin ja puheenjohtamiseen liittyen. Lisäksi
tehdään koko verkostoa koskevia
päätöksiä eduskunnan täysistunnon kaltaisissa nukuttavissa plenaryissa. Teemabileet järjestetään joka
ilta akateemisen päiväohjelman tasoittamiseksi.
SÄÄ OPATJISSA oli aurinkoinen ajan-

kohdasta huolimatta. En käyttänyt
takkia kertaakaan koko tapahtuman aikana. Samoin pahin turistikausi oli todellakin ohi, sillä hotellissa majaili elsalaisten lisäksi vain

reilu kymmenkunta saksalaisturistia. Kroatian rannikko onkin juuri
keskieurooppalaisten suosima lomakohde, joten valtaosa tarjoilijoista puhui erinomaista saksaa.
YKSI ICM-VIIKON kohokohdista oli

ELSA Vision Contest, jossa jokainen
maa esittää lyhyen tanssi- ja lauluperformanssin. Johdatin delegaatiomme letkajenkkaan Daruden
Sandstormin pauhatessa taustalla. Loisteliaasta suorituksesta huolimatta emme saavuttaneet mitalisijaa, sillä ELSA Norja, Tanska sekä
Itävalta harrastivat esimerkillistä
tuomariston lahjontaa.
TARINA ON pintaraapaisu siitä, mitä

kansainvälinen ELSA voi teille tarjota. ELSA:n Summer Law Schoolit
ja muut kansainväliset tapahtumat
ovat täynnä vastaavia kokemuksia,
ja niitä järjestetään ympäri vuoden.
Lisätietoja voit etsiä minulta, hallitukselta, SYNERGY-lehdestä (ELSAn ilmoitustaulun edessä), sekä
osoitteesta www.elsa.org. ::

Ensimmäiset
kymmenen
minuuttia odotimme
turvavyön
varoitusäänen
sammumista kuskin
niskuroidessa
ammattiylpeyttä
vastaan.
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VARAPUHEENJOHTAJAN PALSTA
Janne Hälinen, Artiklan varapuheenjohtaja

VÄLILLÄ KYSYN itseltäni, miksi toista

korkeakoulututkintoaan suorittava
ikiopiskelija hakeutuu – ja päätyy
– vuosi toisensa perään kaikenlaisten opiskelija-aktiviteettien pariin.
Samaa tosin taitavat pohtia kaikki
muutkin.
Olisi helppoa luetella järkeviä
syitä, joilla perustella itselleen ja
muille, miksi pelkäksi ”random-riviopiskelijaksi” hakeutuminen ei
kiinnosta: ansioluetteloaan on aina
hyvä päivittää ja suhteita luoda,
työnantajatkin arvostavat ja tavattoman paljon muita hyötyseikkoja...
Itsepetosta, sanon minä!
MINÄPÄ KERRON teille nyt sen epä-

miellyttävän totuuden: opiskelija-aktiivitoiminta on vaan niin kivaa! Ja varsin koukuttavaa – jopa
siinä määrin, että ensimmäiseen
syyskokoukseensa osallistuvalle
fuksille pitäisi jo salin ovella lätkäistä käteen tupakka-askeista tuttu varoitustarra: ”Opiskelija-aktiivitoiminta aiheuttaa riippuvuutta ja
voi johtaa valmistumisen lykkäytymiseen. Älä aloita!”
YRITÄNKÖ NYT siis sanoa, että tähän

oravanpyörään ei kannata lähteä?
Pikemminkin päinvastoin: se todellinen oravanpyörä, jota työelämäksi kutsutaan, odottaa kyllä. Ja jos
nyt jatketaan tässä rehellisyyden
puuskassa, niin tunnen valtavasti
ihmisiä, jotka ovat työllistyneet nimenomaan opiskelijajärjestötoimintansa kautta. Useimmat heistä
toki järjestö-, korkeakoulu- tai poliittiselle kentälle.
Vaikkei omaa tulevaisuuttaan
edellä mainituilla sektoreilla näkisikään, on aktiivisuus vaikkapa Ar-
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erityisesti esiin valmennuskurssitiimimme, Katjan ja Nooran, panoksen
valtavan merkityksen yhdistyksen
talouden korjaantumiselle. Samoin
kiitos tuottoisista tapahtumista, Are
ja Miika! Hyvin järjestetyt tapahtumat ovat se, millä yhdistyksen toiminta pidetään virkeänä ja talous
tasapainossa.
KV-VIIKON MERKITYSTÄKÄÄN ei voi-

Järjestötoiminta on
parasta huumetta
tiklassa ollut avaamassa monen juristin oman alan uraakin.
TOIMINTA OPISKELIJAJÄRJESTÖSSÄ

on siitäkin mielenkiintoista, että se
synnyttää tunnesiteen, jota ei pelkkänä rivijäsenenä todennäköisesti
saa. Puhutaan sitten vaikka Artiklasta, sillä tulee olemaan aina paikka minunkin sydämessäni. Ties
vaikka minulla olisi kunnia olla
tulevan työnantajani nimissä tukemassa tulevaisuuden oikkareita
heidän pyrkimyksissään rakentaa
parempaa tiedekuntaa ja oikkariyhteisöä. Sitä lämmintä tunnetta ei voi
oikein käsittää, ellei ole ollut antamassa itsestään yhdistyksen ja sen
jäsenistön eteen.
PALJON SE ottaa, paljon se antaa.

Näihin sanoihin voisi tiivistää vuoden Artiklassa. On ollut niin yläkuin alamäkiäkin. Itku ja hampai-

den kiristys on vaihtunut aitoon
iloon – ja taas toisin päin. Lähtiessäni mukaan toimintaan, en odottanut kokevani järjestöurani haastavimpiin kuuluvaa vuotta. Fuksille
kaikki näytti siltä, että käsillä tulisi olemaan hauska ja opettavainen
vuosi hyvin hoidetun yhdistyksen
hallituksessa. Totuuden valjettua
olo oli hieman petetty, mutta kuten aina, tälläkin kertaa käytiin
vaikeuksien kautta voittoon, ja on
aika kiitoksen.
ENNEN KAIKKEA huikea vuosi on ol-

lut puheenjohtajamme Juliuksen
ansiota. Itseään säästämättä hän
on nostanut Artiklan kohti uutta
kukoistusta suorastaan esikuvallisella antaumuksella. Kiitos kuuluu
myös taloudenhoitajallemme Niinalle, jonka ahkeruus ja osaaminen
ovat olleet korvaamattomia. Taloudelliselta kannalta haluan nostaa

da vähätellä, sillä kyse on merkittävästä ponnistuksesta, jolla on mahdollisuus romuttaa sekä Artiklan
mainetta että taloutta. Näin ei kuitenkaan ollut laita, kun ”int.sek-pari” Angela ja Taru pistivät hynttyyt
yhteen – kiitos! Kiitos Teemulle aktiivisuudesta Toipparin asioiden
suhteen; kiitokset myös kopo-Lauralle Artiklan ydintoiminnan hoitamisesta, sekä tiedotustiimillemme
Eerolle ja Irinalle. Näiden ihmisten
ansiosta Artikla on tänään sitä mitä
se on.
Viimeisin, muttei vähäisin, kiitos
kuuluu kaikille Artiklan jäsenille.
Toivottavasti jäsenistö on jatkossakin kiinnostunut ainejärjestönsä
asioista ja vaikuttaa siihen vaikkapa
antamalla suoraa palautetta; hallitusta ei pidä päästää liian helpolla,
koska aina on parantamisen varaa.
MIHIN SUUNTAAN Artikla sitten me-

nee? Se riippuu täysin siitä, mihin
se hallitus, joka tätä kirjoittaessa
ei ole vielä tiedossa, sitä vie. Tämä
on kuitenkin varma: he tulevat oppimaan paljon sekä kasvamaan ihmisinä, jonka lisäksi heillä tulee
olemaan myös kivaa – ja varmasti
ainakin joku heistä tulee koukuttumaan järjestötoimintaan. Lälläspöö,
mitäs läksi!

Judica ry:n puheenjohtajan
tervehdys
TÄNÄ SYKSYNÄ Itä-Suomen yliopis-

ton Joensuun kampuksella, oikeustieteen laitoksella alettiin kouluttaa
oikeusnotaareja ja oikeustieteen
maistereita. 15.10.2013 oli meille Joensuun oikkareille tärkeä päivä. Silloin perustettiin Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Judica ry.
VAIKKA YLIOPISTON salit ja käytä-

vät olivat suurelle osalle meistä
jo entuudestaan tuttuja, oli ilmassa jännitystä ja kysymyksiä. Keväästä saakka monia mietityttänyt
idea uudesta ainejärjestöstä sai siivet Lakimiesliiton järjestämässä infotilaisuudessa syyskuussa. Meitä
on vähän, vain 41, mutta seitsenhenkinen hallitus saatiin kokoon helposti. Olemme viilanneet sääntöjä,
käyneet paperisotaa ja nauraneet
surkuhupaisalle tilanteellemme rahattomana ja jäsenettömänä yhdistyksenä.

NYT JUDICA on rekisteröity, ja teh-

tävää riittää aina pankkitilin avaamisesta rekisteriselosteiden laatimiseen. Hallituksella on edessään
rutkasti tilanteita, joita tuskin tulee uudelleen vastaan. On ainutlaatuista olla perustamassa oikkariyhdistystä, joten odotamme tulevaa
mielenkiinnolla ja suurella vastuuntunnolla.
OLEMME TODELLA ylpeitä päästes-

sämme oikkariyhteisön täysivaltaiseksi jäseneneksi; Pykälän, Artiklan, Lexin, Justuksen ja Codexin
pikkusiskoksi. Me Joensuun oikkarit odotamme innolla yhteistyötä
kanssanne ja toivotamme artiklalaisille hyvää joulua ja tapahtumarikasta vuotta 2014!
Paula Lehmusjärvi,
Judica ry:n puheenjohtaja
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J O S S I N U S S A O N J O TA K I N P O I K K E U K S E L L I S TA ,
S A ATAT L U O DA U R A N P O I K K E U K S E L L I S E S S A TO I M I S TO S S A .

VA R M A A N J O A RVA AT, M I L L A I S I A H E N K I LÖ I TÄ H A E M M E .
R E K RY TO I M M E V U O D E S SA 5 0 O P I N TOJ E N SA E R I VA I H E I S SA
O L E VA A O P I S K E L I JA A . J O S S I N U L L A O N Ä LYÄ , A LT T I U T TA JA
S O S I A A L I S I A TA I TOJA , K L I K K A A W W W. C AST R E N . F I . J O K A I N E N
H A K E M U S K ÄS I T E L L Ä Ä N . J O N OT U S O N M A K S U TO N .
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