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Aluksi 
 
Suuret onnittelut sisäänpääsystä! Olet varmasti tehnyt älyttömän 
paljon töitä koulupaikan eteen ja nyt pääset nauttimaan 
ansaitsemastasi paikasta oikeustieteellisessä tiedekunnassa. 
Jäljellä on enää vain muutto Rovaniemelle ja sukeltaminen 
opiskelijaelämän pyörteisiin.  
Jotta muuttaminen ja sopeutuminen uuteen kaupunkiin ja 
opiskelijayhteisöön olisi mahdollisimman vaivatonta, olemme 
laatineet teille fuksioppaan, jonka tarkoituksena on auttaa 
esimerkiksi asunnon metsästyksessä ja antaa käytännön vinkkejä 
opiskelijaelämän aloittamiseen. Tämän opas sisältää tietoa muun 
muassa Artiklan toiminnasta, Lapin yliopiston palveluista, 
erilaisista vapaa-ajan aktiviteeteista sekä syksyyn 
valmistautumisesta. Jos koet, että infosta puuttui jotain, niin 
viimeisellä sivulla on linkit kysymysten esittämiseen. 
Kysymyksiä saa tulla myös suoraan esittämään meille 
molemmille esimerkiksi Facebookissa. 
 

- Fuksikapteeninne Eerik Lindén ja Viivi Soini 
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A - Artikla 
A1 - Mikä Artikla on? 
Artikla ry on Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijoiden 
ainejärjestö ja Suomen lakimiesliiton jäsenjärjestö. Artiklan 
tehtävänä on toimia Lapin oikkareiden yhdyssiteenä ja 
etujärjestönä. Yhdistys tarjoaa jäsenilleen mahtavia vapaa-ajan 
tapahtumia ja huikeita jäsenetuja sekä huolehtii jäsentensä 
edunvalvonnasta. Artikla tukee ja vahvistaa myös jäsentensä 
ammatillisia valmiuksia toimimalla yhteistyössä eri järjestöjen 
kanssa ja tarjoamalla mahdollisuuksia tutustua eri työpaikkoihin 
excursioilla.  
Artiklaan liittymisen ohjeet löydät kohdasta B3 ja Artiklan 
säännöt löydät Artiklan nettisivuilta.  
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A2 - Artiklan hallitus ja toimihenkilöt 
Artiklan toimintaa johtaa hallitus. Hallituksen jäsenet valitaan 
vuosittain syyskokouksessa vaaleilla. Ehdolle voi asettua kuka 
tahansa Artiklan jäsen, mutta suotavaa olisi, että ainakin 
puheenjohtajalla on aikaisempaa kokemusta hallitustoiminnasta. 
Myös fuksit ovat enemmän kuin tervetulleita lähtemään mukaan 
hallitukseen, onhan hallituksessa tälläkin hetkellä kaksi 
edellisvuoden fuksia! Jos Artiklan hallituksen toiminta tai 
päätökset kiinnostavat, kannattaa rohkeasti mennä kysymään ja 
juttelemaan siitä heidän kanssaan. Hallitus on syksyllä mukana 
pirskeissä ja tulee toivottavasti kaikille hyvin tutuksi. Hallituksen 
kokousten pöytäkirjat ovat myös nähtävissä Artiklan toimistolla. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Anniina Simonen Julia Tikka Eerika Pohjola Emma Lahtinen 

Hallituksen 
puheenjohtaja 

Sihteeri Tapahtumavastaava Talousvastaava 
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A3 - Artiklan valiokunnat 
Artiklan toiminnan järjestämisessä ovat mukana myös erilaiset valiokunnat. 
Valiokunnat ovat huikea matalan kynnyksen vastapaino opiskelulle ja tapa 
osallistua Artiklan toimintaan. Samalla tulee pidettyä hauskaa kavereiden 
kanssa. Toiminta on rentoa ja kevyttä, mutta samalla palkitsevaa. 
Valiokunnat ovat myös mainio tapa näyttää tuleville työnantajille, että 
opiskeluaikoina on tehty muutakin, kuin tykitetty vitosia kirjastossa! 
Valiokunnissa on nykyisen hallituksen jäseniä vetämässä toimintaa 
esimerkiksi valiokunnan puheenjohtajan roolissa, edellisen hallituksen 
jäseniä asiantuntijajäseninä sekä meitä muita artisteja. 

 
Tämän vuoden valiokunnista löytyy paljon tuttuja kasvoja! Esimerkiksi 

toinen fuksikapteeni Eerik toimii vapaa-ajan valiokunnassa. 
 

Opinto- ja työelämävaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen 
opintovastaava Cevor Tikerpuu. Hänen lisäksi siihen kuuluu 5 jäsentä ja 2 
asiantuntijajäsentä. Valiokunnan tärkeimpiin tehtäviin kuuluu edistää 
yhdistyksen edunvalvontaa opintovastaavan kanssa sekä avustaa 
yrityssuhdevastaavaa seminaarien ja yrityssuhteiden toteutumisessa. 
Talousvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen talousvastaava 
Emma Lahtinen. Hänen lisäksi valiokunnassa on 4 jäsentä sekä jatkumoa 
tuomassa 3 asiantuntijajäsentä. Talousvaliokunnan tarkoitus on valvoa 
yhdistyksen talousarvion toteutumista, valmistella seuraavan vuoden 
talousarvio, vastata yhdistyksen sijoitustoiminnasta sekä kehittää ja 
monipuolistaa yhdistyksen tulopohjaa. 
Tiedotusvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen tiedotusvastaava 
Emma Nevanperä. Hänen lisäksi valiokunnassa on 3 jäsentä ja 2 
asiantuntijajäsentä. Tiedotusvaliokunnan tehtäviin kuuluu hallinnoida 
Artiklan somekanavia ja avustaa tarpeen mukaan Artiklan lehden, Digestan 
päätoimittajaa. 

Digesta on Artiklan oma lehti, jonka  päätoimittajana toimii tänä vuonna 
Riina Lagerblom. Digesta julkaistaan viisi kertaa vuodessa, joista neljä on 

normaaleja painoksia ja yksi Artistin Aapinen syksyisin uusille 
opiskelijoille. 

Valmennuskurssivaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen 
valmennuskurssivastaava Sophia Macnamara. Hänen lisäksi valiokunnassa 
on 7 jäsentä ja 2 asiantuntijajäsentä. Valmennuskurssivaliokunta on mukana 
järjestämässä valmennuskursseja. Valiokunta on erityisesti keskittynyt 
kurssien markkinointiin, verkkoympäristöön ja kurssikokeiden 
suunnitteluun. 
Vapaa-ajan valiokunnan eli lempinimeltään VAVAn puheenjohtajana 
toimii hallituksen tapahtumavastaava Eerika Pohjola. Hänen lisäksi 
valiokunnassa on 10 jäsentä ja 2 asiantuntijajäsentä. VAVA tukee 
tapahtumavastaavaa ja kulttuuri- ja liikuntavastaavaa tapahtumien 
järjestämisessä ja toteutuksessa. Parhaat bileet löytyvät sitsikeittiöstä! 
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana toimii hallituksen 
ulkoasiainvastaava Eerik Ahponen. Hänen lisäksi valiokunnassa on 2 jäsentä 
ja 1 asiantuntijajäsen. Ulkoasiainvaliokunta koostuu ainejärjestömme 
ulkosuhteista vastaavista henkilöistä. Se vastaa esimerkiksi vaihto-
opiskelijatoiminnasta, pohjoismaisesta yhteistyöstä ja Nordic Week -
tapahtuman järjestämisestä.  
Ympäristöjaosto Jokaisesta valiokunnasta valitaan yksi jäsen 
ympäristöjaostoon. Jaoston tehtävänä on ympäristövastaavan (Sophia 
Macnamara) johdolla huolehtia Artiklan ympäristötavoitteiden 
toteutumisesta ja edistymisestä.  
  



 
 

7  
 

A4 - Artiklan toiminta 
Artikla tarjoaa monenlaista toimintaa jäsenilleen erilaisten tapahtumien ja 
kerhojen muodossa. Tarkoituksena on, että mahdollisimman monet löytävät 
itselle mieleistä tekemistä vapaa-ajalle. Artikla myös tukee uuden toiminnan 
kehittämistä toiminta-avustushaun muodossa mm. rahallisesti. Jäsenet voivat 
siis perustaa itse uusia kerhoja! 

Urheilu ja kerhot 
Artiklassa harrastetaan paljon pesistä, jalkapalloa ja salibandya. Pitkin 
lukuvuotta urheilun tarjonnan määrä vaihtelee, mutta suuren osan vuodesta 
urheilua ja kerhotoimintaa on tarjolla monta kertaa viikossa. 
Urheilu ja kerhotoiminta ovat molemmat mainioita tapoja fuksille tutustua 
toisiin fukseihin ja vanhempiin opiskelijoihin. Yliopistoon päästyään 
kannattaa unohtaa muurit ja erottelut mitä on mahdollisesti esim. lukiossa, 
intissä tai peruskoulussa näkynyt eri luokkien tai iän suhteen. Etenkään 
Artiklassa ei ikää tai opiskeluvuotta katsota, joten kannattaa rohkeasti 
tutustua muihin niitä miettimättä! 

Liityntäpyynnöt Artiklan Facebook-ryhmiin hyväksytään vasta, 
kun virallinen liittyminen Artiklaan on hyväksytty (Ohjeet: B3). 

Ne voi kuitenkin laittaa jo ennen jäsenyyden hyväksyntää. 
Poikkeuksena tästä on Facebook-ryhmä “Lapin oikeustieteellisen 
fuksit 2021”, johon hyväksytyksi tulemiseen ei vaadita jäsenyyttä. 

Jalkapallo: Artikla osallistuu vuosittain korkeakoululiikunnan 
jalkapallosarjaan, jossa pääsee futaamaan eri ainejärjestöjä vastaan. Peli on 
kilpailullista, mutta ei liian totista, joten kannattaa lähteä rohkeasti 
kokeilemaan! Ryhmästä löytää myös peliseuraa sarjan ulkopuolella. 
Futikseen pääsee helposti mukaan ilman mitään sitoutumista liittymällä 
kyseiseen Facebook-ryhmään. 
Salibandy: Artiklalla on myös oma säbävuoro kerran viikossa Rantavitikan 
koulun salissa. Vuorolla pelaillaan hyvässä hengessä ja kaiken tasoiset 
pelaajat ovat erittäin tervetulleita. Puuttuvat kamatkaan eivät välttämättä ole 

este, sillä mailoja yms. voi kysellä muilta artisteilta lainaksi säbävuoron 
Facebook-ryhmässä. Artiklan salibandyjoukkue osallistuu myös 
korkeakoululiikunnan sarjaan.  
Pesäpallo: Artiklassa pesäpallo on hyvin suosittua. Talvella pesistä ei 
olosuhteiden takia järjestetä, mutta keväällä ja syksyllä sitä pelataan sitäkin 
enemmän! Pesikseen tulee yleensä paljon porukkaa, eikä sitä tarvitse yhtään 
entuudestaan osata. Mukaan vaan! Pesikseen pääsee mukaan sen Facebook-
ryhmässä. 
Vaeltaminen: Artikla on järjestänyt perinteisesti syysvaelluksen yhdessä 
asianajotoimisto Castrén & Snellmanin kanssa, mutta vuonna 2020 
ensimmäistä kertaa se on järjestetty syksyn lisäksi myös keväällä 
lumikenkien kanssa. Vaeltaminen on mainio tapa päästä nauttimaan ihanasta 
Lapin luonnosta, joten syystäkin vaellukset ovat olleet hyvin suosittuja. 
Vaelluksiin osallistumisesta ilmoitetaan erikseen Artiklan suljetussa 
Facebook-ryhmässä. Ryhmään kannattaa laittaa liittymispyyntö, mutta se 
hyväksytään vasta kun virallinen liittyminen Artiklaan on hyväksytty. 
(Ohjeet: B3) 
Neulontakerho: Haluaisitko oppia uuden taidon, parantaa keskittymiskykyä 
ja muistia sekä lievittää stressiä? Tule mukaan Artiklan omaan 
käsityökerhoon tutustumaan neulomisen ja virkkauksen saloihin! Olet 
tervetullut kokeilemaan ensimmäistä kertaa tai hakemaan apua iänikuiseen 
kantapääongelmaan. Me tarjoamme aloittelijoille välineet, materiaalit ja 
opastuksen tai voit tulla mukaan keskeneräisen käsityösi kanssa. Voit myös 
tulla mukaan ompelemaan vaikka haalarimerkkejä tai ihan vaan 
rupattelemaan! Mukaan pääset liittymällä Artikla neuloo Facebook-ryhmään. 
Purjehdus- ja laskettelukerho: Artiklassa on suunnitteluvaiheessa sekä 
purjehdus- että laskettelukerho. Jos olet kiinnostunut osallistumaan näiden 
toimintaan tai haluat olla mukana kerhojen perustamisessa, ole rohkeasti 
yhteydessä purjehduskerhon osalta Artiklan hallituksen vuoden 2019 
varapuheenjohtajaan ja opintovastaavaan Eemil Nuuttilaan ja 
laskettelukerhon (RoiSki) osalta vuoden 2020 yrityssuhdevastaavaan Henna 
Ahokaaseen. 
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Golfkerho: Tämä on Artiklan uusin kerho. Kerho järjestää tapahtumia ja 
kilpailuja golfin parissa, Rovaniemellä ja Etelä-Suomessa. Golfkerholla on 
myös yhteinen WhatsApp-ryhmä, jossa voi tiedustella peliseuraa. Mukaan 
pääset liittymällä Artikla Golf Facebook-ryhmään. 
 
Tapahtumat 
Artiklan tapahtumista vastaa luonnollisesti tapahtumavastaava 
yhdessä vapaa-ajan valiokunnan kanssa.  
Artikla järjestää mm. Pohjois-Suomen suurimman 
opiskelijatapahtuman Poronkuseman ja myös kaikki fuksit 
pääsevät tämän merkeissä laittamaan Rovaniemen uuteen uskoon 
tuhansien muiden opiskelijoiden kanssa. Tämän lisäksi 
järjestettävät tapahtumat ovat Nordic Weekiä lukuun ottamatta 
pääsääntöisesti vain Artiklan jäseniä varten. Niistä merkittävimpiä 
fuksihärdellin lisäksi ovat, vuosijuhlat eli “vujut”, kaamosluennot 
sekä Mr. Artikla -kykykilpailu. Näiden lisäksi Artikla järjestää 
ison kasan pienempiä tapahtumia, sitsejä ja tietenkin akateemisen 
silliaamiaisen eli “silliksen” joka paikkaan, minne sellaisen vaan 
saa suinkin mahdutettua. Artikla on tietenkin mukana myös 
järjestämässä poikkitieteellisiä tapahtumia muiden 
oikeustieteellisten ainejärjestöjen kanssa mm. sitsien, kesäpäivien 
ja risteilyjen muodossa. 
Kaikista näistä ja monesta muusta kuulet tarkemmin syksyllä, 
mutta heti lukuvuoden alkuun järjestetään sen verran vauhdikas 
aloitus, että ainakaan kenellekään halukkaalle ei tapahtumien 
konsepti jää tuntemattomaksi! 
Excursiot 

Artikla järjestää paljon erilaisia excursioita, jotka yleensä 
kohdistuvat juristien työelämään. Artiklan excursioilla pääset 
tutustumaan mm. korkeimman oikeuden toimintaan, erilaisten 
asianajotoimistojen arkeen ja moniin muihin mielenkiintoisiin 
työmahdollisuuksiin. Pienempiä excursioita järjestetään pitkin 
vuotta, mutta isoimmat excursiot ovat syksyn ja kevään Helsinki-
excut. Näillä excuilla kierretään tiiviisti Helsingin työtarjontaa 
ilmaisten tarjoilujen ja Pykälän bileiden voimalla. Excursioita 
järjestää myös ELSA Rovaniemi. 

A5 - Artiklan tilat 
Toimisto 
Artistin olohuone! Artiklan toimisto sijaitsee yliopistolla 
oikeustieteellisen tiedekunnan tiloissa ja on pääsääntöisesti auki 
maanantaista torstaihin kello 12 - 14. Toimistolta löytää aina 
juttuseuraa sekä ilmaiset kahvit. Toimistosta saa myös ostettua 
Artiklan tuotevalikoiman tuotteita (mm. Artiklan kangaskassi, 
taskumatti, laulukirja, haalarimerkit, huivi, pipo jne.) Toimisto on 
myös kirjasto Artiklan jäsenille, monien taukopaikka opintojen 
keskellä ja yleinen info kaikissa ainejärjestön toimintaan 
liittyvissä asioissa. Toimistossa päivystää toimistovuorossa oleva 
hallituksen jäsen. Tule rohkeasti toimistolle kahvittelemaan! 
Toippari 
Toippari on Artiklan omistama toimitila osoitteessa Aittatie 3. 
Toippari tulee tutuksi jo fuksihärdellin aikana. Toipparilla 
järjestetään Artiklan tapahtumia, kuten esimerkiksi sitsejä. 
Toipparilta on mahdollista myös vuokrata esimerkiksi sauna. 
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A6 - Häirintä ja epätoivottu käytös 
 
Artiklassa ei sallita häiriökäyttäytymistä. Kuka tahansa voi olla 
häiritsijä tai häiritty. Häirintää tai häiriökäyttäytymistä voi olla 
esimerkiksi syrjintä, ulkopuolelle jättäminen, väkivaltainen 
käytös, vihjailu, kiusaaminen, epätoivottu koskeminen tai 
monenlainen muu ei-toivottu käytös. Häirintä voi olla fyysistä, 
sosiaalista tai henkistä. Häirintää voi tapahtua niin kasvotusten 
kuin viestitse tai jollain muulla tavalla. Häirintä ei koskaan ole 
häirityn oma vika. 
 

UNOHDA KYNNYS. KRITEEREJÄ ILMOITTAA EI OLE. 
 
Häirintätilanteen tapahtuessa on todella tärkeä tietää, ettei asiaa 
tarvitse jäädä pohtimaan yksin. Tukea, apua ja tietoa saa tuomalla 
tapahtuneen häirintäyhdyshenkilön tietoon. Tämä pätee myös 
tilanteisiin, joissa toiminnan kokee vain vähän häiritseväksi ja 
tilanteisiin, joissa ei ole vielä välttämättä varma, mitä asialle 
haluaa tehtävän. Häirintäyhdyshenkilön kanssa voi 
luottamuksellisesti yhdessä pohtia tapahtunutta ja miettiä mikä on 
parhaaksi sen ratkaisemisen kannalta. Häirintäyhdyshenkilöihin 
voi ottaa yhteyttä myös liittyen tilanteeseen, jonka tietää 
tapahtuneen, mutta jota ei ole itse kokenut. Lisää häirinnästä voi 
lukea LYYn sivuilta ja Artiklan sivuilta. 
 
Voit ottaa yhteyttä juuri siihen tahoon, jonka koet 
luontevimmaksi. Tässä lista häirintäyhdyshenkilöistä, jotka ovat  
 uusien opiskelijoiden kannalta keskeisiä. 
 

 
 
 
 

Fuksikapteenit 
Viivi Soini 
Eerik Lindén 

 
+358 44 325 6880 
+358 44 283 4683 

Kaikki tuutorit  

Artiklan hallitus ja toimihenkilöt 
Puheenjohtaja: Anniina Simonen 
Sihteeri: Julia Tikka 
Tapahtumavastaava: Eerika Pohjola 
Toimitilavastaava: Aram Auer 
Talousvastaava: Emma Lahtinen 
Ulkoasiainvastaava: Eerik Ahponen 
Opintovastaava: Cevor Tikerpuu 
Tiedotusvastaava: Emma Nevanperä 
Yrityssuhdevastaava: Etti Läntinen 
Valmennuskurssivastaava, varapuheenjohtaja: Sophia 
Macnamara 
Valmennuskurssitiedottaja: Lilli Vartiainen 
Digestan päätoimittaja: Riina Lagerblom  
Kulttuuri- ja liikuntavastaava: Vilma Vastamäki 
Vuosijuhlavastaava: Aino-Kaisa Luojus 

(Nettisivut) 
+358 40 865 2217 
+358 44 294 8888 
+358 40 414 2756 
+358 44 972 9713 
+358 50 438 8108 
+358 40 574 3277 
+358 40 689 1410 
+358 50 433 9766 
+358 40 040 1502 
+358 40 070 0969 

 
+358 45 137 5613 
+358 40 551 1302 
+358 44 302 1313 
+358 44 363 1033 

LYYn häirintäyhdyshenkilöt 
Emmi Saastamoinen hairinta@lyy.fi 
Antti Eteläaho edunvalvonta@lyy.fi 

 
+358 50 329 6759 
+358 45 138 4190 

Lapin yliopiston häirintäyhdyshenkilöt 
Markus Aarto, markus.aarto@ulapland.fi 
Mervi Alatalo, mervi.alatalo@ulapland.fi 
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B - Valmistautuminen syksyyn 
B1 - Asuminen Rovaniemellä 
Parhaat asuinalueet opiskelijalle ovat Rantavitikan ja 
Viirinkankaan alue (96300) sekä keskustan alue (96100, 96200 ja 
96190). Keskustan ja yliopiston puolessa välissä on myös 
Veitikanharjun alue, jossa on myös asuntoja. Opiskelija-asuntoja 
Rovaniemellä tarjoaa DAS eli Domus Arctica -säätiö. Asuinalueet 
havainnollistaa parhaiten kartta asumisosion lopussa. 

“Keskustan ainoo huono puoli on se, et talvella 
yliopistolle kävellessä on ultimaattisen kylmä, 

mutta muistakaa et kylmyys on vaan mielentila.” 
- Essi Parikka, Artikla ry:n tapahtumavastaava 2020 

DASilla on tarjolla kaikenlaisia asuntoja yksiöistä ja kaksiosta 
soluasuntoihin. Koska näitä edullisia asuntoja ei kuitenkaan riitä 
kaikille, kannattaa kääntyä myös yksityisten vuokranantajien 
puoleen. Hyviä asunnonhakufoorumeita ovat esimerkiksi 
Vuokraovi, vuokra-asunnot Rovaniemi, Tori ja Oikotie. 
Kannattaa tsekata myös Artiklan oma Facebook-ryhmä, jossa 
saattaa olla ilmoituksia asunnoista. 
 
DAS tarjoaa edullisia asuntoja opiskelijan kannalta järkeviltä 
asuinalueilta. Kokonaisuus on helppo ja kätevä. DASilla ei 
tarvitse erikseen tehdä sähkösopimuksia tai miettiä vesimittarin 
lukemia. Kaikki onnistuu vakiosummalla yhdellä tilisiirrolla 
kuussa. DASilla on myös käytössä 1kk irtisanomisaika, joka on 
hyödyllinen, jos esimerkiksi kesällä mielii takaisin 

kotipaikkakunnalle.  

“Yliopistolle kävellään joka päivä, mut baarista 
kotiin kävellään vaa kaks kertaa viikossa.” 

- Sohrab Känkänen, Artikla ry:n puheenjohtaja 2020 

DASin varjopuolena on useiden asuntojen koettu olevan mm. 
lämpötilaltaan kylmiä, pintamateriaaleiltaan aikansa eläneitä ja 
äänieristykseltään heikkoja. DAS on myös hyvin suuri toimija, ja 
jossain toiminnassa asukkaat ovat kokeneet asennetta, jossa ns. 
mutkat laitetaan käytännön nimissä suoriksi vahvan markkina-
aseman turvin. Esimerkiksi huollon toiminnassa on nähty 
puutteita, rikosilmoituksia kotirauhan rikkomisesta on tehty ja 
saatat myös joutua vääntämään yllättävissä tilanteissa 
kustannuksista tai korvauksista. Oikkarin kannalta varjopuolet voi 
kuitenkin nähdä ilmaisena tutustumisena asuinhuoneiston 
vuokrauksesta annettuun lakiin. Omista oikeuksista kannattaa 
kaikessa vuokra-asumisessa pitää kiinni. 

“Rantavitikalla asumisessa tykkään siitä, että 
baari-illan jälkeen lähdetään aina yhdessä 

kimppataksilla kotiin! Tulee myös koululla käytyä 
useammin opiskelemassa, kun se on niin lähellä.” 

- Waltteri Moilanen, Lastu ry:n puheenjohtaja 2020 

DASin sisäisen tyytyväisyyskyselyn mukaan noin 94% asukkaista 
suosittelisi ja 6% asukkaista eivät suosittelisi DASia 
vuokranantajaksi. Tämä tarkoittaisi noin 70 / 1200 asukasta. 
Tulosta katsoessa kannattaa kuitenkin muistaa, että kyse on 
sisäisestä selvityksestä, johon mahdollisesti tyytymättömyyden 
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takia poismuuttaneet eivät ole päässeet vaikuttamaan. 

“Huhun mukaan Rantavitikan raitis pakkasilma 
parantaa darran keskustan ilmaa nopeammin.” 

- Nimeltä mainitsematon Artikla ry:n puheenjohtaja 

 
Asuinalueet jakavat mielipiteitä. Jotkut tykkäävät asua 
keskustassa ja toiset taas yliopiston lähellä Rantavitikalla. 
Asuinalueita on toki muitakin. 
 

Rovaniemen asuntomarkkinat ovat käyneet 
kuumana Airbnb:n ja turistiasumuksien takia. 

Globaali pandemia on kuitenkin laittanut tilanteen 
täysin päälaelleen ja tämän takia aidosti hyvä 

ratkaisu saattaa olla ostaa asunto, jos siihen on 
mahdollisuus.   

 
Rantavitikka (96300) 

Lähellä yliopistoa, eli luennolle ehtii muutamassa minuutissa. 
Yliopiston ravintoloihin on kiva lähteä lyhyelläkin 

varoitusajalla! 

DASin halvemmat asunnot 

Keskustaan vähän matkaa, eli esim. illan päätteeksi tullaan 
usein kimppatakseilla 

 

Keskusta (96100, 96190, 96200) 

Palvelut ja kaupat hyvin lähellä. Keskustassa 24/7 Sale. 

Etkopaikat, baarit ja jatkopaikat kaikki lähellä 

Yliopistolle vähän matkaa, joka joitain painaa etenkin 
talvella. Tosin reitti on hyvin kaunis vuodenajasta huolimatta. 

 

Kotivakuutus: DAS ei vaadi kotivakuutusta, mutta sellainen 
kannattaa silti olla. Yksityisellä se vaaditaan lähes aina. 

Kotivakuutuksen kattavuus riippuu tietenkin sen ehdoista, mutta se 
voi suojata esim. vesivahingon tai tulipalon sattuessa. Se voi 

korvata myös vahingoittuneen omaisuuden ja useiden kuukausien 
asumiskustannukset. Soluun kotivakuutuksen voi saada 

esimerkiksi n. 35e/vuosi ja yksiöön n. 80e/vuosi. 
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B2 - Muutto Rovaniemelle 
Muutto Rovaniemelle on mahdollisesti syksyn isoin haaste. 
Etenkin jos kaikki kalusteet löytyvät jo entuudestaan. Niiden 
kuljettaminen toiselle puolelle Suomea sisältää omat haasteensa. 
Tässä muutamia yleisiä muuttotapoja: 
Juna tai lentokone 
Monilla ei muuttaessa ole isoja kalusteita tai muita hankalasti 
kuljetettavia tavaroita, jos muuttaa esim. vanhempien luota 
syksyllä ensimmäiseen omaan kotiin. Tällaisessa tilanteessa on 
ihan mahdollista tunkea muutama matkalaukku ääriään myöten 
täyteen ja hoitaa muutto junalla tai lentokoneella. Vanhemmille 
kannattaa joka tapauksessa jättää mm. sänky ja muuta sellaista sen 
ollessa mahdollista, jos on aikomuksena käydä kotona pitkin 
vuotta tai tarkoitus asua esimerkiksi seuraava kesä vanhempien 
luona.  
Muuttopalvelun käyttö  
Suomesta löytyy muuttopalveluita, jotka tekevät muuttoja etelästä 
pohjoiseen ja toisinpäin. Nämä ovat kuitenkin lähtökohtaisesti 
hyvin kalliita, mikä ei etenkään vähäiselle irtaimistolle ole järkevä 
ratkaisu. Tällainen ratkaisu voisi kuitenkin toimia ihan hyvin 
siten, että useampi samasta kaupungista muuttava tekee muuton 
yhteisellä kuljetuksella. 
Pakettiauton vuokraaminen  
Yleinen tapa muuttaa on vuokrata pakettiauto, jonka ajaa itse tai 
yhdessä toisen kanssa Rovaniemelle. Pakettiautoja on mahdollista 
vuokrata myös siten, ettei niitä tarvitse ajaa takaisin, mutta se 
riippuu toimijasta ja täytyy erikseen sopia. 

Oma auto 
Auto täyteen kamaa ja menoksi! Onnistuu myös vaihtoehtoisesti 
autojunan kanssa, jos ajo ei huvita. 

Google Maps ohjaa jostain syystä pienille 
hiekkateille Kemin kohdalla. Pysy nelostiellä!  

Posti 
Osana esim. lentokoneella tai junalla muuttoa voi postilla lähettää 
itselleen isojakin paketteja suhteellisen halvalla esimerkiksi 
pakettiauton vuokraan tai edestakaiseen autoreissuun verrattuna. 
Tällainen kuitenkin vastaa lähinnä jotain ruumassa tai junassa 
mukana kannettavaa matkalaukkua, eikä tietenkään esimerkiksi 
kalusteiden lähettäminen järkevästi tällä tavalla onnistu. 

B3 - Lakimiesliittoon ja Artiklaan liittyminen 
Lakimiesliiton opiskelijajäseneksi voi liittyä opiskelijajärjestöjen 
kautta. Liittyminen tapahtuu liittymällä jäsenjärjestönä toimivan 
ainejärjestön (Rovaniemellä Artikla) jäseneksi. Lakimiesliiton 
jäsenenä pääset hyödyntämään liiton kattavia jäsenpalveluita ja -
etuja ja lisäksi pääset osallistumaan liiton järjestämiin 
tapahtumiin. Lakimiesliiton opiskelijajäsenyys on maksuton, ja 
liiton edustajat tulevat esittelemään toimintaansa uusille 
opiskelijoille alkusyksystä.  
Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n jäseneksi pääset 
maksamalla 60 euron liittymismaksun ja täyttämällä sähköisen 
jäsenhakemuslomakkeen. Liittymismaksu maksetaan tilisiirrolla 
yhdistyksen tilille, ja kuitti suorituksesta liitetään sähköisen 
jäsenhakemuslomakkeen liitteeksi. Liittymismaksu maksetaan 
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vain kerran, ja tämän jälkeen yhdistyksen jäsenyys on voimassa 
koko opiskeluajan. Artikla ry:n jäsenyydestä, toiminnasta ja 
huikeista jäseneduista voit lukea lisää täältä. Samalla näet tarkat 
liittymisohjeet tilinumeroineen. 

B4 - Tuet ja opintolaina 
Opintotuki 
Opintotuki koostuu opintorahasta ja opintolainan takauksesta. 
Opintorahaa valtio maksaa n. 250€ per tukikuukausi ja lainan 
takausta 650€ per tukikuukausi. 
Korkeakouluopiskelijana olet oikeutettu opintotukeen. Lähes 
kaikilla on mahdollisuus myös opintolainan nostamiseen. Kelassa 
on syksyisin paljon ruuhkaa, joten käsittelyajat voivat venyä, 
vaikka keskimääräinen opintotuen käsittelyaika on 10 päivää. 
Huomaa myös, että opintotukea ei myönnetä takautuvasti, vaan 
sitä voidaan myöntää vain hakemuskuukauden alusta lähtien. 
Opintotukea voi helposti hakea Kelan sivuilta kohdasta “Siirry 
asiointipalveluun” ja “Henkilöasiakkaat”. Opintotuen hakemus 
löytyy “Hakemukset ja ilmoitukset” kohdasta. 

MUISTA HAKEA OPINTOTUKEA AJOISSA! 

Opintorahan suhteen huomionarvoista on, että Kela 
lähtökohtaisesti perii sen takaisin, jos opinnot eivät edisty tai 
palkkatyössä tienaat enemmän kuin opintorahan ehdoissa on 
sallittu. Opintopisteitä tulisi suorittaa vähintään 5 per 
tukikuukausi sekä vähintään 20 per lukuvuosi. Yleensä tämä siis 
tarkoittaa 45 opintopistettä (ns. noppaa) vuodessa. Opintolainaa ei 
kuitenkaan peritä takaisin vähäisten opintojen vuoksi. 

Opiskelijoiden tulorajoista opintotuen suhteen voi lukea lisää 
Kelan sivuilta. 
Opintolainan ehdoissa ei ole eri pankkien välillä merkittäviä 
eroja, joten sen voi hyvin hakea esimerkiksi pankista, jossa on jo 
olemassa oleva tili. Voit kuitenkin tutustua eri pankkien ja 
tarjoajien ehtoihin ja kilpailuttaa opintolainaa halutessasi. 
Opintolainan hakemiseen ei tarvitse Kelaa varten erikseen 
hakemusta, vaan oikeutesi opintolainaan hyväksytään osana 
opintotuen hakemusta. Jos tätä ennen haet pankilta opintolainaa, 
he vastaavat, ettei oikeutta lainaan ole löydettävissä rekisteristä. 
Hyväksytyn opintotukipäätöksen saatuasi voit tehdä 
haluamallesi pankille lainahakemuksen. Sen käsittelyssä kuluu 
yleensä vain noin muutama pankkipäivä.  
Opintolainaa hakiessa voi monilla tarjoajilla päättää kahden 
selkeän nostotavan välillä. Könttäsumma aina syys- tai 
kevätlukukauden alussa eli kaksi kertaa vuodessa tai kuukausittain 
pienemmissä erissä. Ymmärtääksemme kerralla nostaminen on 
monesti suositumpi vaihtoehto alhaisempien kulujen vuoksi, 
mutta tee valinta oman rahankäyttösi mukaan.  
Opintolainan suhteen kannattaa kuitenkin muistaa, että kyse ei ole 
suoraan rahallisesta tuesta vaan lainasta. Sen joutuu siis 
maksamaan takaisin. Kuitenkin jos valmistuu tutkinnon 
tarkoittamassa määräajassa (6 lukuvuotta) niin Kela hyvittää osan 
lainasta (n. 40%). Lainan ehdot ovat kuitenkin niin hyvät, että 
useat suosittelevat ottamaan sen, vaikka sitä ei edes tarvitsisi. 
Tämä on erityisen suositeltavaa, jos valmistuu ns. ajoissa ja on 
oikeutettu hyvitykseen. 
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Asumistuki 
Olet todennäköisesti oikeutettu myös asumistukeen. Muista hakea 
tätäkin tukea ajoissa. Asumistukea saa enimmillään Rovaniemellä 
opintotuen kanssa noin 320€ kuussa. Tuen määrä riippuu 
asumisen kustannuksista ja tuen saajan tuloista. Asumistuen 
määrän voi etukäteen alustavasti arvioida Kelan laskurilla netissä. 

B5 - Lapin yliopiston tunnukset 
Opinto-oikeutesi alkaessa saat käyttöösi Lapin yliopiston 
tunnukset ja sähköpostin. Tunnuksilla pääset varaamaan ja 
lukemaan aineistoja yliopiston kirjastopalveluista sekä 
kirjautumaan yliopiston tietokoneille. Tunnukset toimivat 
kaikkiin Lapin yliopiston palveluihin, joita tarvitset opinnoissasi. 
Palveluista löytyy tarkemmin tietoa kohdassa C2. Myös yliopiston 
Wi-Fi toimii näillä tunnuksilla. Kun opiskeluoikeutesi on 
voimassa, voit aktivoida itse käyttäjätunnuksesi tunnistautumalla 
omilla verkkopankkitunnuksillasi tai mobiilivarmenteella täällä. 
Lisää infoa käyttäjätunnuksen tekemisestä ja esimerkiksi 
salasanan vaihdoista löydät Lapin yliopiston sivuilta.  
Käyttäjätunnus on voimassa opiskeluoikeuden ajan. WebOodiin 
pääset kirjautumaan vasta kun opiskeluoikeutesi on alkanut. 
Opinto-oppaat, tutkintorakenteet ja opetusaikataulut ovat 
selattavissa ilman kirjautumista. 

B6 - Lukuvuodelle ilmoittautuminen 
Ensimmäisen vuoden opiskelijat ilmoittautuvat läsnä oleviksi, kun 
he ottavat opiskelupaikan vastaan Opintopolussa. Normaalisti 
ilmoitus tehdään WebOodissa ja ensimmäisen vuoden jälkeen voit 
ilmoittautua läsnäolevaksi joko koko lukuvuodelle tai vain 

esimerkiksi syyslukukaudelle. Ilmoittautumisen yhteydessä 
maksat myös Lapin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenmaksun. 
Huomionarvoista on, että uutena opiskelijana voit ilmoittautua 
poissa olevaksi vain ottamalla yhteyttä hakija- ja 
opiskelupalveluihin. Lisää ilmoittautumisesta voi lukea Lapin 
yliopiston nettisivuilta. 

Huomioithan, että opiskelupaikan vastaanottaessa ja 
muutenkin ensimmäisenä lukuvuonna voit ilmoittautua 

poissaolevaksi vain lakisääteisten syiden eli ase- tai 
siviilipalveluksen, äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaan tai 
oman sairauden tai vamman perusteella. Ilmoittautumisen 

tekemättä jättäminen johtaa opiskeluoikeuden menettämiseen.  
(Yliopistolaki 39 § ja 43 §) 

Jos sinulla on lakisääteinen oikeus ilmoittautua poissaolevaksi 
ensimmäiselle lukuvuodelle, Ilmoita hakija- ja 
opiskelupalveluihin poissaolostasi ja esitä poissaolon syyn 
todentavat lakiperusteiset dokumentit. 
Perustutkinto-opiskelijoille jäsenmaksu on 53 €/lukuvuosi tai 
syyslukukausi 26 € ja kevätlukukausi 27 €. Lukukausimaksu ei 
sisällä YTHS:n terveydenhoitomaksua. YTHS:n 
terveydenhoitomaksu tulee suorittaa Kelalle suoraan. 
 
Voit muuttaa poissaolon läsnäoloksi koska tahansa lukukauden 
aikana. Jos haluat tehdä muutoksen, ota yhteyttä 
opiskelupalveluihin. 
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Ensimmäisen vuoden jälkeen, mikäli et ilmoittaudu 
ilmoittautumisaikana, menetät opiskeluoikeuden ja statuksesi 
WebOodissa on "kirjoilta poistettu". Opiskeluoikeuden 
palauttamiseksi sinun tulee maksaa ylioppilaskunnan 
jäsenmaksun lisäksi uudelleenkirjoittautumismaksu 35 €. 

B7 - Opiskelijakortti 
Kannattaa ladata puhelimeen jo hyvissä ajoin Frank-app, josta 
löytyy ilmainen opiskelijakortti. Voit tilata myös fyysisen 
(maksullisen) opiskelijakortin, mutta sähköisellä kortilla pärjää 
hyvin. Frankista löytyy opiskelijakortin lisäksi voimassa olevia 
opiskelija-alennuksia eri kauppoihin ja ravintoloihin. Jos yhdistät 
Mobilepayn Frank-appiin, sinun ei tarvitse enää näyttää erikseen 
opiskelijakorttia maksaessasi. Lue lisää opiskelijatunnistetusta 
lounasmaksamisesta täältä. Opiskelijakortti on sidottu 
opiskeluoikeuteen, eikä siihen, että onko oikeutettu opintotukeen. 
Opiskelijakortin eri vaihtoehdot: 
Frank-app 
Ilmainen ja sisältää muutakin kuin vain kortin. Tämä sovellus 
jokaisen kannattaa ladata vähintään varmuuden vuoksi. 
Lapin yliopiston Tuudo-sovelluksen kortti 
Ilmainen ja tukee hyvin Frank-appia, jos se ei jostain syystä 
sattuisi toimimaan. 
Fyysinen opiskelijakortti alk.  25€  
Toimii aina, ei riippuvainen puhelimen akusta tai nettiyhteydestä. 
Toimitetaan kotiin 2-3 viikon kuluessa. Kortin voi tilata 
esimerkiksi Frank-appista tai sen nettisivuilta. 
 

ISIC + 15€ 
Saat halutessasi muoviseen opiskelijakorttiin 
kansainvälisen ISIC-opiskelijatunnisteen 15 eurolla (yht. 40€). 
ISIC-tunnisteella saat opiskelija-alennukset ja edut myös 
maailmalla. 
PIVO 
Uusi vaihtoehtoinen ilmainen opiskelijakortti. Sisältää paljon 
opiskelija-alennuksia! 
 
B8 - Yleisiä vinkkejä 
Kannettava tietokone ja sen valinta 
Vähimmäisvaatimuksina tietokoneelle ei ole mitään erityisiä 
kriteereitä oikeustieteen opinnoissa. Kunhan nettiselain, Word ja 
yleiset ohjelmat kuten Microsoft Teams toimii. Huomiota 
kannattaa kiinnittää siihen, onko näytöltä kiva lukea ja kuinka 
hyvä näppäimistö läppäristä löytyy. 
Opiskelua voi kuitenkin tehostaa parempi tietokone. Monet 
valitsevat helppokäyttöisyyden tai muiden syiden takia Mac 
Bookin, joka on varmasti toimiva ratkaisu. Vaihtoehtoja on 
kuitenkin muitakin. Esimerkiksi HP:n ja Lenovon perusmallit 
~600€ hintaluokassa palvelevat varmasti paremmin kuin hyvin. 
Jos haluaa vähän Macia muistuttavan kokemuksen Windows-
käyttöjärjestelmällä, niin esimerkiksi Microsoftin Surface-linjan 
tuotteet vastaavat monilta ominaisuuksiltaan sitä. 
Suurin osa lukee tenttikirjallisuuden e-kirjana läppäriltä. Tämän 
takia monet kokevat järkeväksi lukea esimerkiksi tabletilta, joka 
on monessa tilanteessa läppäriä mukavampi lukulaite. Tähän 
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vaihtoehtona on myös 2-in-1 läppärit eli ns. hybridilaitteet, josta 
näytön saa irrotettua tabletiksi tai näppäimistön käännettyä näytön 
taakse pois tieltä. 
Läppärin kokoa valitessa kannattaa muistaa, että läppäri on 
käytännössä aina mukana. Sen siis kannattaa olla keskikokoinen 
tai pieni. Sellaisena hyvänä kultaisena keskitienä pidetään kokoa 
13”. Esimerkiksi 15.6” läppäri on monelle vähän liian iso, mutta 
alle 13” rupeaa taas olemaan vähän liian pieni. 
Kirjastokortti 
Korkeakoulukirjaston kirjastokortilla pystyt lainaamaan aineistoja 
yliopiston kirjastosta. Voit jo Rolloon saapuessasi käydä 
hakemassa itsellesi kortin yliopiston kirjastosta. Näin vältät 
ruuhkan ensimmäisinä koulupäivinä, kun kaikki muutkin hakevat 
omia korttejaan. Muista ottaa mukaan kuvallinen 
henkilöllisyystodistus! 

Huom! Korona voi tänä vuonna vaikuttaa käytäntöön. 

Kirjastossa on valitettavasti saatavilla vain pieni määrä 
kurssikirjoja, eivätkä ne mitenkään riitä kaikille. Jos pitää 
fyysisten kirjojen lukemisesta, kannattaa varata tenttikirjat 
hyvissä ajoin nettikirjaston kautta. Onneksi useimmat kurssikirjat 
löytyvät kuitenkin Lapin yliopiston nettikirjastosta sähköisessä 
muodossa. Sähköisten kirjojen lukeminen on helppoa, eikä 
tuhatsivuisia opuksia tarvitse raahata ympäriinsä koko päivää. 
Toki päänsärky voi muodostua ongelmaksi, jos ruutua joutuu 
tuijottelemaan koko päivän.  
 
 

Lapin yliopiston kulkulätkä 
Yliopiston tilat menevät iltaisin kiinni, eikä ovista pääse enää 
sulkemisen jälkeen sisään eikä ulos. Sunnuntaisin 
yliopistorakennus on kokonaan suljettu, ja myös kirjastolla on 
omat aukioloaikansa. Kulkulätkällä pääset liikkumaan yliopiston 
tiloissa niiden ollessa suljettuna. Kulkulätkä on 
henkilökohtainen, eikä sitä saa lainata muille tai päästää kaveria 
samalla ovenavauksella. Kulkulätkä kannattaa hakea 
vahtimestarilta yliopiston pääaulasta heti ensimmäisinä päivinä. 
Saat samalla lätkän käyttöohjeet, joihin kannattaa tutustua 
huolellisesti.  
Etukortit 
Monille voi olla hyödyllistä hankkia opiskelijan K-plussakortti tai 
S-etukortti, sillä niiden avulla säästää ruokaostoksissa ja 
hankinnat (esim. Prismasta) tulevat edullisemmiksi. Lisäksi 
yliopiston viereisestä Salesta saa joka päivä ilmaisen kahvin 
kahvikoneesta S-etukortilla.  

B9 - Maisterifuksit 
Maisterifuksit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita, jotka ovat 
jo suorittaneet oikeusnotaarin tutkinnon. Maisterifuksit ovat siis 
hakeneet Rovaniemelle vain suorittaakseen OTM -tutkinnon. 
Maisterifuksit joutuvat kuitenkin käymään myös joitakin 
notaarivaiheen kursseja, jos he eivät ole suorittaneet niitä 
aikaisemmassa yliopistossa. Esim. Tallinnan oikiksesta 
valmistuneet joutuvat käymään täydentävinä opintoina muun 
muassa hallinto-oikeuden ja oikeusinformatiikan poolin sekä 
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rikos- ja prosessioikeuden poolin. Tiedekunta ilmoittaa 
maisterifukseille näistä täydentävistä opinnoista erikseen.  
Maisterifukseille on tehty lisäksi oma Facebook-ryhmä 
kysymyksiä ja opintojen kartoittamista varten. Olemme pyytäneet 
sinne entisiä maisterifukseja vastailemaan kysymyksiin. Tarkoitus 
kuitenkin on, että kaikki maisterifuksit ovat myös yleisessä 
fuksiryhmässä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C - Syksy ja opinnot 
C1 - Fuksihärdelli! 
Fuksihärdelli on kolmiviikkoinen sisäänpääsyjuhla! Toivotamme 
teidät tervetulleiksi erinäisten tapahtumien muodossa. 
Tapahtumia on aina matalan kynnyksen urheilutapahtumista 
perinteisiin fuksirientoihin. Monet yhdistävät fuksisyksyn suoraan 
alkoholiin, mutta vaikka tämä maine on hyvin syvälle juurtunut, 
luvassa on myös hyvin paljon alkoholittomia tapahtumia. Monissa 
tapahtumissa alkoholi on läsnä, mutta kaikkiin tapahtumiin olette 
enemmän kuin tervetulleita täysin raittiina. Alkoholin käyttöön ei 
myöskään saa ketään painostaa ja jos koet tällaista painostusta, 
niin asiasta kannattaa mainita omalle tuutorille, fuksikapteeneille 
tai hallituksen jäsenelle. 
Tuutorit ja ryhmät 
Tuutorit ovat teitä varten. He toimivat tukihenkilöinänne vuoden 
ajan ja perehdyttävät teitä sekä opiskeluihin että opiskelijaelämän 
saloihin. Fuksit on jaettu sukunimen mukaan fuksiryhmiin ja 
jokaisella ryhmällä on omat tuutorinsa. Härdellin aikana 
seikkaillaan ja kisaillaan pääosin omissa fuksiryhmissä, mutta 
tutustutaan tietysti myös toisten ryhmien fukseihin. Tarkista oma 
fuksiryhmäsi ja tutorisi [linkki lisätään kun fuksiryhmät ja tutorit 
on jaettu] 
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Varaslähtöbileet La 21.8.2021 

Artistimaljat Ma 23.8.2021 

Artikla-päivä Ke 25.8.2021 

Valdemarin Piknik To 26.8.2021 

Fuksicocktail w/ ELSA Pe 27.8.2021 

Grillibileet La 28.8.2021 

ELSA Games Ma 30.8.2021 

Lakimiesliiton ilta Ti 31.8.2021 

Baarikierros To 2.9.2021 

Pohjolan pidot La 4.9.2021 

Fuksit vs. Vanhat: Pesäpallo Ma 6.9.2021 

Fuksit vs. Vanhat: Finaali Ke 8.9.2021 

Fuksiaiset Pe 10.9.2021 

Artistin aamu La 11.9.2021 
Aikataulut saattavat muuttua. Tarkistathan aina tarkan ajan tapahtuman Facebook-sivuilta. 

Fuksipassi 
Härdellin alussa saat käsiisi tämän vuoden fuksipassin. Fuksipassi 
sisältää erilaisia tehtäviä, joita fuksien tulee vuoden aikana 
suorittaa. Viimeinen kohta passissa on legendaarinen Artistipiste, 
jonka saamiseksi fuksin pitää todistaa olevansa todellinen Artisti. 
Kevään fuksisitseillä ne opiskelijat, jotka ovat keränneet passin 
täyteen, saavat haalareihinsa upean ja himoitun Artisti-merkin. 
 
 
 

C2 - Lapin yliopiston palvelut 
Sähköiset palvelut 
Lapin yliopisto käyttää useita sähköisiä palveluita. Näitä ovat 
Weboodi, Moodle, Outlook-sähköposti, Finna-kirjasto, Tuudo ja 
Exam. Näiden lisäksi Lapin yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen 
myös Office 365 -paketin ja etäopintojen kanssa hyödynnetään 
muun muassa Microsoft Teams -palvelua ja Adobe Connect -
palvelua. 
 
 
 
 

WebOodissa voi hallinnoida muun muassa kurssi-
ilmoittautumisia ja lukukauden läsnäoloa. Weboodissa näkee 
myös omat suoritukset, tenttien arvosanat, sekä sieltä voi 
halutessaan tulostaa opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen 
esimerkiksi työpaikan hakua varten. WebOodin suhteen on 
kaavailtu uudistusta jo pitkää, joten on täysin mahdollista, että se 
yllättäen jossain vaiheessa toteutetaan ja siirrytään uuteen 
järjestelmään. 
WebOodi voi alkuun vaikuttaa sekavalta etenkin kurssi-
ilmoittautumisten suhteen. Se on kuitenkin hyvin yksinkertaista 
heti kun sen suhteen pääsee alkuun. WebOodin käyttöä opastaa 
syksyllä Lapin yliopisto ja tuutorit. WebOodista voi lukea lisää 
kohdasta C5. 
 
Moodle on opiskelijapalvelu, joka on varmasti monille tuttu. 
Moodle sisältää kurssien materiaalin. Moodlessa tehdään 



 
 

20  
 

palautuksia ja jopa tenttejä. Sieltä löytyy myös (pääsääntöisesti) 
luentodiat ja kurssin pitäjän yhteystiedot sekä alue kysymyksille. 
Kurssit löytävät hakutoiminnolla ja niihin pääsee sisälle 
opiskelija-avaimella, jonka saa yleensä ensimmäisellä luennolta 
tai sähköpostilla kurssin alussa kunhan on ilmoittautunut kurssille 
WebOodissa. 
Tuudo (Android / iOS) on Lapin yliopiston oma sovellus 
opiskelijoille. Tuudosta löydät mm. lukujärjestyksen, johon 
kurssien tiedot automaattisesti päivittyvät sekä kartan yliopiston 
tiloista. Kartta on erityisen hyödyllinen kiireisenä aamuna, kun 
olet menossa uuteen luentosaliin. Kursseille ilmoittautuminen 
onnistuu myös Tuudon kautta samoin kuin WebOodissa. 
Tuudossa on myös opiskelijaravintoloiden aukioloajat ja päivän 
ruokalistat. 

Tuudon asetuksissa on ominaisuus, jonka avulla voi viedä 
lukujärjestyksen suoraan valitsemaansa 

kalenterisovellukseen. Tämä saattaa kuitenkin vaatia 
hieman kikkailua. 

Outlook-sähköpostin tunnukset luodaan kaikille automaattisesti 
yliopiston tunnusten luomisen yhteydessä. 

[käyttäjätunnus]@ulapland.fi 

Office 365 -palvelu on Microsoftin palvelu, joka sisältää monia 
ohjelmia kuten mm. Word, Excel, Powerpoint ja OneNote. 
Ohjelmia voi käyttää nettiselaimessa tai ne voi ladata ja asentaa 
suoraan koneelle. Kirjautuessa käytetään käyttäjätunnusta 

muodossa [käyttäjätunnus]@ulapland.fi. Office 365 palveluun 
pääsee myös suoraan sähköpostin kautta. 
Tietoteknistä tukea löytyy Lapin yliopiston pääaulasta IT-
palvelupisteessä ja netistä. Lisäksi päivystäviä tukihenkilöitä 
löytyy myös Oppimispalvelujen sivuilta. 

Lapin yliopiston WiFi verkkoon (Eduroam) kirjaudutaan 
muodossa: 

 
 [käyttäjätunnus]@ulapland.fi  

 
Salasana on sama kuin muuallakin. Eduroamia voi käyttää 

myös esimerkiksi Helsingin yliopiston tiloissa. 
 

Moodleen, WebOodiin ja moniin muihin palveluihin 
kirjaudutaan ilman @ulapland.fi-päätettä pelkällä 

käyttäjätunnuksella ja salasanalla. 

 
Kirjasto ja LUC Finna 
Lapin yliopistossa on kaksi kirjastoa. Isompi sijaitsee 
oikeustieteen tiedekunnassa ja sen sisäänkäynti on yliopiston 
pääaulassa. Kirjasto on usein täynnä, mutta kellarissa on lisää 
työpisteitä. Toinen kirjasto sijaitsee taiteiden tiedekunnan tiloissa 
ravintola Petronellan vieressä ja on tarkoitettu lähtökohtaisesti 
taiteiden tiedekunnan opiskelijoille. 
Finna on Lapin korkeakoulukonsernin (LUC) kirjastopalvelu. 
Finnasta näkee usean kirjaston saldot ja voi varata kirjoja. 
Finnasta löytää myös e-kirjat ja pääsyn yliopiston hankkimiin 
nettipalveluihin kuten esimerkiksi Edilex. Esimerkiksi Edilex 
toimii suoraan ollessasi kirjautuneena Lapin yliopiston verkkoon 
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WiFi-yhteydellä, mutta kotoa käytettäessä täytyy käyttää Finnasta 
löytyvää linkkiä proxy-yhteyden luomiseksi. Nettisivulle voi 
myös lisätä oman kirjastokortin ja uusia varauksia. Kirjautuessa 
kuuluu käyttää HAKA-kirjautumista, koska kaikki toiminnot eivät 
ole käytettävissä kirjastokortilla kirjautuessa.   

C3 – Opiskelijalounas 
Opiskelijoilla on loistava mahdollisuus ostaa terveellistä ja 
ravitsevaa ruokaa buffetpöydästä hintaan 2,70€ kaikista 
Rovaniemen opiskelijaravintoloista. Opiskelijaravintoloita löytyy 
keskustasta (Virastotalon Kuukkeli) sekä yliopistolta ja 
ammattikorkeakoulun tiloista. Jotta voit saada opiskelijahintaisen 
lounaan, sinun on esitettävä kuvallinen opiskelijatodistus kassalla. 
Tällainen todistus on esim. Frank-appin opiskelijakortti. Jokaisen 
ravintolan lounaslistat näkyvät Tuudossa. 
Yliopiston tiloissa sijaitsevat raviontolat ovat Felli, Petronella ja 
Lovisa. Felli on heti yliopiston pääsisäänkäynnin yhteydessä 
oikeustieteiden tiedekunnassa. Petronella on taiteiden 
tiedekunnassa yliopiston F-siivessä. Lovisa on LYYn eli Lapin 
yliopiston ylioppilaskunnan omistama ravintola / kahvila ja se 
sijaitsee kasvatustieteiden tiedekunnassa, eli yliopiston 
keskiosassa. 
Opiskelijaravintola Petronellassa on myös ison osan vuodesta 
avoinna grilli, josta aterian saa yleensä noin viiden euron hintaan. 
Ateria on yleensä esim. pizza, burgeri tai muu vastaava. Ateriaan 
kuuluu myös normaalin buffet-pöydän salaatti! 
Kasvis- ja vegaaniruoka sekä erityisruokavaliot: Yliopiston 
buffeteista löytyy aina kasvisruokavaihtoehto. Vegaani saa 

maksun yhteydessä pyytämällä keittiöstä lautaselleen sen, mitä 
buffetista ei valmiiksi löydy. 
Tarjolla on yleensä myös gluteeniton ja maidoton vaihtoehto, 
tosin usein vain jompikumpi. Onneksi jokaisen ravintolan 
ruokalistat näkyvät netissä, jotta voi etukäteen valmistautua 
ottamalla omat eväät mukaan. Loviisassa on opiskelijoille oma 
mikro, joilla eväät voi lämmittää.  

C4 - Orientaation ja syksyn opintojen aikataulu 
Syksyllä opinnot alkavat orientaatiolla ja ONPOOL1 opinnoilla. 
Nämä opinnot koostuvat erilaisista luennoista, joista tehdään 
oppimispäiväkirja. ONPOOL 1 aikataulun löydät tästä. 
Ilmoittautuminen avautuu elokuussa ja se voit tehdä täällä. Tätä 
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ennen sinun tulee kuitenkin aktivoida käyttäjätunnus, joka rupeaa 
toimimaan heti elokuun alussa. Ohjeet tähän löydät kohdasta B5. 

C5 - Opintojen rakenne 
Mitkä ihmeen poolit? 
Olet saattanut jo ehtiä kavereilta tai Jodelista kuulla stressaamista 
“pooleista” ja niihin ilmoittautumisesta. Jos et tiedä, mitä tällä 
tarkoitetaan tai et ole ikinä pooleista kuullutkaan niin ei hätää - 
tässä avataan. 
Poolit ovat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan tapa 
sitoa eri oikeudenaloja järkeviksi kokonaisuuksiksi. Pooli on siis 
sama asia kuin opintokokonaisuus. Yksi pooli on 10 opintopistettä 
ja sisältää yleensä muun muassa luentoja, 
luentotehtäviä/oppimispäiväkirjoja, seminaareja ja tentin tai 
useampia pieniä tenttejä. 

Idean tajuaa helposti sanan alkuperästä “pool” = “allas”. 
Yksi pooli on kuin allas muiden altaiden joukossa, johon 

on lajiteltu pienempiä kokonaisuuksia. 

Poolit on lähtökohtaisesti suunniteltu käytäväksi järjestyksessä, 
mutta voit käydä niitä myös haluamassasi järjestyksessä sen 
puitteissa, että miten niiden opetusta järjestetään. Voit myös 
ilmoittautua esimerkiksi vain tiettyihin osiin poolia. Jotkut 
haluavat esimerkiksi käydä kaikki läsnäolopakolliset luennot ja 
seminaarit ensimmäisen vuoden aikana. Tässä esimerkiksi 
ONPOOL2 eli Varallisuusoikeuden pooli, joka alkaa uusilla 
opiskelijoilla syksyllä heti orientaatiopoolin (ONPOOL1) jälkeen. 

ONPOOL2 Varallisuusoikeus (10 op) 

ONPOOL21 Sopimusoikeuden perusteet 1 op 

ONPOOL22 Esineoikeuden perusteet 1 op 

ONPOOL23 Ongelmatilannelähtöiset seminaarit 1 op 

ONPOOL24 Sivullissuojaoikeuden luennot 1 op 

ONPOOL25 Vahingonkorvausoikeuden luennot 1 op 

ONPOOL26 Varallisuusoikeus, Kirjallisuustentti 5 op 

Tässä taulukko eri kurssien WebOodissa olevien koodien 
tarkoituksesta. 

ONPOOL = Oikeusnotaari pooli 

ONVAL = Oikeusnotaari valinnainen 

ONEVAL = Oikeusnotaari valinnainen (eng) 

OTMAINE = Oikeustieteen maisteri aineopinto 

OTMVAL = Oikeustieteen maisteri valinnainen 

OTMEVAL = Oikeustieteen maisteri valinnainen (eng) 

OTMSYV = Oikeustieteen maisteri syventävä 

XPUH = Puheviestintä 
*Taulukko on yhtä tyhjentävä kuin pääsykoekirjallisuus = ei kovin 

Oikeusnotaari 
Olet saattanut ihmetellä myös, mikä on oikeusnotaari ja milloin se 
kandi sitten suoritetaan. Oikeustieteellisessä tiedekunnassa ns. 
kandidaatintutkinto on nimellä oikeusnotaari. Se on siis alempi 
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korkeakoulututkinto, jonka suunniteltu suorittamisaika on 3 
vuotta. Oikeusnotaarin tutkinto on laajuudeltaan 180 
opintopistettä, ja rakentuu seuraavasti: 

Oikeusnotaarin tutkinto (180 op) 

Perusopinnot 25 op 

Kieli- ja viestintäopinnot  15 op 

Aineopinnot 95 op 

Valinnaiset opinnot 30 op 

Notaaritutkielmaopinnot (Notaarityö) 15 op 

Opiskelijan tulee suorittaa oikeusnotaarin tutkinto ennen 
oikeustieteen maisterin tutkintoa. Käytännössä tämä tarkoittaa 
sitä, että voit jo notaarivaiheessa käydä maisterivaiheen kursseja, 
mutta et voi tehdä gradua ennen notaarityötä.  
 
 
 
Oikeustieteen maisteri 
Oikeustieteen maisteri on ylempi korkeakoulututkinto, jonka 
suorittamisaika on lähtökohtaisesti 2 vuotta. Sinulla on kuitenkin 
7 vuoden opinto-oikeus yliopistossa, joka tarkoittaa, että sinun on 
saatava notaari + maisteri tehtyä tuossa ajassa. Oikeustieteen 
maisterin tutkinto on laajuudeltaan 120 opintopistettä. 
Lähtökohtaisesti nämä kahden vuoden opinnot jakautuvat näin: 

Maisterin ensimmäinen vuosi (60 op) 

Aineopinnot 25 op 

Valinnaiset opinnot 29 op 

Kieliopinnot 6 op 

Maisterin toinen vuosi (syventävät opinnot) (60 op) 

Maisteritutkielma (gradu) 40 op 

Yleiset opinnot 10 op 

Projektiopinnot 10 op 

Lapin yliopiston oikeustieteen opiskelijana sinulla on optio-
oikeus maisterin tutkintoon. Tämä tarkoittaa sitä, että kun 
valmistut notaariksi, saat suorittaa maisterin tutkinnon Lapin 
yliopistossa ilman erillistä hakua.  
Kieli- ja viestintäopinnot 
Oikeusnotaarin ja oikeustieteen maisterin tutkintoihin sisältyy 
myös erilaisia kieli- ja viestintäopintoja. Notaarivaiheen 
pakollisiin kieliopintoihin kuuluvat oikeudellinen ruotsi ja 
opiskelijan itse valitsema oikeudellinen vieras kieli (englanti, 
saksa, ranska tai venäjä). Viestintäopintoihin kuuluvat 
akateemiset tekstitaidot ja puheviestintä. Puheviestinnän kurssit 
löytyvät Oodista XPUH0000 -alkuisella koodilla. Alkusyksystä 
kielikeskus tulee esittelemään kursseja tarkemmin.  
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D - Muut yhdistykset ja toimijat 
D1 - LYY - Lapin yliopiston ylioppilaskunta 
LYY on ikään kuin kaikkien Lapin yliopiston ainejärjestöjen 
kattojärjestö. Kaikki Lapin yliopiston tutkinto-opiskelijat ovat 
automaattisesti LYYn jäseniä lukukausimaksun maksettuaan. 
Myös vaihto-opiskelijat ja jatko-opiskelijat voivat liittyä LYYn 
jäseniksi. LYYn tärkein tehtävä on jäsenten edunvalvonta. 
LYY on mainio paikka osallistua järjestötoimintaan Artiklan 
ohella. LYY järjestää kahden vuoden välein edustajistovaalit, 
joissa jäsenistöstä valitaan edustajistoon 20 edustajaa. Edustajisto 
kokoontuu noin kerran kuukaudessa pohtimaan LYYn toimintaa 
linjaavia päätöksiä. Edelliset vaalit järjestettiin 2019 syksyllä, 
joten uusien opiskelijoiden ensimmäinen mahdollisuus asettua 
ehdolle tulee vuonna 2021. Edustajistossa Artiklalla on tällä 
hetkellä 6 jäsentä, mikä tekee siitä eniten edustetun 
edustajistoryhmän.   
LYYn toiminnasta vastaavat sen hallitus ja työntekijät, jotka 
löydät LYYn nettisivuilta. Ole heihin rohkeasti yhteydessä! 
Hallituksen puheenjohtajana toimii tänä vuonna Artisti Elina 
Kuula.  
Hyvinvointipassi 
Tänä vuonna Rovaniemen korkeakouluopiskelijoille tarjotaan 
hyvinvointipassia. Lapin yliopiston opiskelijat voivat ostaa passin 
lukuvuodelle ilmoittautumisen yhteydessä. Early Bird -hinta 
opiskelijoille on vain 30€ lukuvuodeksi. Hyvinvointipassin 
lukukauden voimassaolo on syksyllä 6.9.-12.12.2021 ja keväällä 

10.1.-15.5.2022. Passi toteutetaan sähköisesti ja se aktivoituu 
kide.app -sovellukseen passin palvelutarjonnan alkaessa. 
Hyvinvointipassi tulee sisältämään harjoitusvakiovuoroja, 
kuntosalipalveluita, kulttuuria ja muita kokonaisvaltaista 
hyvinvointia tukevia palveluita. Lisää tietoa passista tulossa pian. 

D2 - ELSA - European Law Students’ Association 
ELSA on oikeustieteen opiskelijoiden yhdistys, joka toimii niin 
paikallisella kuin kansainväliselläkin tasolla. ELSAn idea on 
tuoda oikkareille kansainvälisiä mahdollisuuksia tarjoamalla 
muun muassa mahdollisuuksia osallistua kansainvälisten 
toimielinten kuten YK:n kokouksiin, järjestämällä alan 
harjoittelupaikkoja muista ELSA-maista sekä toteuttamalla 
erilaisia Law schooleja ulkomailla. ELSA toimii myös 
Rovaniemellä paikallisyhdistyksemme ELSA Rovaniemen 
voimin, joka järjestää esimerkiksi excursioita, sitsejä ja muuta 
mielenkiintoista ohjelmaa oikkareille. Myös muissa 
oikiskaupungeissa on omat ELSA-järjestönsä, joiden tapahtumiin 
voivat kaikki ELSA Rovaniemen jäsenet osallistua. 
 
Mukaan pääset helposti liittymällä jäseneksi verkkosivujemme 
kautta tai vierailemalla tapahtumissamme. Jäsenmaksu maksetaan 
kerran ja jäsenyys on voimassa koko opiskeluajan. Lisäksi 
toimintaan voi osallistua hakemalla yhdistyksen hallitukseen tai 
toimihenkilöksi. Hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yleensä 
kuusi muuta jäsentä. Lisäksi hallitus voi hakea toimihenkilöitä eli 
direktoreita erilaisiin tehtäviin. Hallitushaku on keväisin, mutta 
hallitus voi avata toimihenkilöhaun muulloinkin. Kannattaa siis 
seurata ELSA Rovaniemeä sosiaalisessa mediassa, jotta tärkeät 
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tiedotteet esimerkiksi hakuja koskien eivät mene ohi. ELSAn 
toiminnassa pääsee verkostoitumaan oman yliopiston oikkareiden 
lisäksi myös muiden oikeustieteellisten opiskelijoihin niin 
Suomessa kuin ulkomaillakin. Tervetuloa mukaan toimintaan! 

D3 - Ainejärjestöt Rovaniemellä 
Lapin yliopistossa jokaisella opiskelualalla on omat 
ainejärjestönsä, jotka huolehtivat opiskelijoidensa 
edunvalvonnasta ja vapaa-ajan aktiviteeteista. Nimet ovat listassa 
haalareiden värillä. 

Artikla Oikeustiede 

Jalot Villit Matkailututkimus 

Kosmos Buran Politiikantutkimus ja sosiologia 

Lapikas Luokanopettajaksi opiskelevat 

Lastu Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteet sekä mediakasvatus 

Lyhty Sosiaalityö ja kuntoutus 

Remburssi Hallintotiede, johtaminen ja johtamisen psykologia 

Tao Taideaineet 

 
Artiklan haalareiden väri on sitten bolognanpunainen. Ei 

tummanpunainen tai viininpunainen. :) 

 
 
 
 

Lapin Ammattikorkeakoulu 
Tämän lisäksi haalareita Rovaniemellä näkee Lapin AMK:n 
opiskelijoiden päällä. Lapin AMK:n opiskelijakunta Rotko toimii 
kattojärjestönä heidän opiskelijayhdistyksilleen. Nimet ovat 
listassa haalareiden värillä. 

Rovaniemi Metsäpojat Metsätalous 

Rovaniemi Liika Liikunta ja vapaa-aika 

Rovaniemi RetRo Restonomiopiskelijat 

Rovaniemi RoiSTO Sosiaali- ja terveysala 

Rovaniemi Rotta Tradenomiopiskelijat 

Rovaniemi RovIO Insinööriopiskelijat 

Rovaniemi Roimo Maaseutuelinkeinoala 

Kemi KeIO Insinööriopiskelijat 

Kemi KeSTO Sosiaali- ja terveysala 

Tornio TOKKO Kauppa- ja kulttuuriala 
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D4 - Nordiska Sekretariatet (Nordic Weeks) 
Nordic Weekit ovat oikkariainejärjestöjen yhteistyössä 
järjestettäviä viisi päivää kestäviä tapahtumia. Nykyään mukana 
on yhteensä yksitoista oikkariyhdistystä kaikista Pohjoismaista, ja 
jokainen järjestö järjestää oman pohjoismaisen viikkonsa 
vuosijuhlaviikollaan. Nykyisessä muodossaan Nordic Weekit 
ovat erinomaisessa tasapainossa oleva sekoitus akateemista 
asiaohjelmaa ja hauskanpitoa. Tapahtumista puhutaan myös kv-
viikkoina tai ihan vaan viikkoina. 
Toimintaa johtaa Nordiska Sekretariatet, joka on pohjoismaisten 
oikeustieteen opiskelijoiden yhteistyöelin. Nordiska 
Sekretariatetissa Artiklaa edustaa ulkoasiainvastaava, joka on tänä 
vuonna Eerik Ahponen. 
Viikkojen ehdottomasti parasta antia on pohjoismaisiin 
oikkarikollegoihin tutustuminen ja mahdollisuus solmia jopa 
elinikäisiä ystävyyssuhteita. Viikkojen avoin ja vastaanottavainen 
kulttuuri mahdollistaa tutustumisen muihin oikkareihin ikään, 
opintopisteisiin, vuosikurssiin tai kansallisuuteen katsomatta. 
Viikot antavat näköalapaikan Pohjoismaihin ja pohjoismaiseen 
oikeuskulttuuriin. Viikoilla pääsee yleensä tutustumaan 
esimerkiksi paikallisiin tuomioistuimiin, asianajotoimistoihin, 
viranomaisiin ja oikeuden ammattilaisiin. 
Kaikista erinomaisuuksistaan huolimatta Nordic Week -
tapahtumat eivät siltikään ole hinnalla pilattuja. Viikon 
osallistumismaksu on tavanomaisesti 200 euroa, josta 
vähennetään lähtijöiden kesken jaettava yksi vapaapaikka. Tämä 
toimii siis siten, että jos lähtijöitä on kaksi, niin hinta on 100 euroa 

per henkilö + matkat. Edellä mainittuun summaan sisältyy koko 
viikon ohjelma, ruokaa, juotavia ja majoitus paikallisen 
oikeustieteen opiskelijan luona. Matkustuskuluihin voi lisäksi 
hakea korvausta Artiklalta hallituksen talousvastaavalle 
toimitettavalla lomakkeella. Kaikkiaan viikot tulevat 
kulukorvausten ja vähennysten jälkeen yllättävän edullisiksi ja 
viikot ovatkin mainio tapa matkustella opiskelujen aikana 
esimerkiksi Islannissa. 
Seuraa Artiklan Facebook-kanavaa viikkojen lähestyessä ja 
ilmoittaudu annettujen ohjeiden mukaisesti! Fuksihärdellin 
jälkeisenä aikana kannattaa ainakin hakea mukaan KV-
toimikuntaamme, joka järjestää Artiklan Nordic Weekin. 
Toimikuntalaiset pääsevät järjestämään viikkoamme ja 
osallistumaan siihen vieraidemme mukana. Vain 
toimikuntalaisella on oikeus osallistua koko viikkoon. 
Legendaarista hytteturia et halua missata! 
Ulkoasianvastaavaamme Eerikiä voi mennä nykimään hihasta 
aiheeseen liittyen (tai liittymättä) syksyn tapahtumissa ja 
yliopistolla. Toivotaan hartaasti, että pandemiatilanne sallii 
syksylle viikkoja sekä muuta mukavaa vastapainoa opiskeluun! 
 
D5 - Muut järjestöt ja yhdistykset 
Ainejärjestöjen lisäksi Lapin yliopistosta löytyy myös erilaisia 
poliittisia opiskelijajärjestöjä sekä muita järjestöjä, jotka tarjoavat 
jäsenilleen erilaista toimintaa. Muita järjestöjä ovat esimerkiksi 
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Lapin ylioppilaskuoro sekä Lapin ylioppilasteatteri. Voit lukea 
järjestöistä lisää täältä.  
Kaamos ry - Artiklan alumniyhdistys  
Artiklan alumnijäsenille, eli valmistuneille Artisteille, on 
olemassa alumniyhdistys nimeltä Kaamos ry. Alumnijäseniä 
pääsee tapaamaan etenkin Artiklan vuosijuhlilla, excursioilla ja 
yhdellä Artiklan tapahtumakalenterin kohokohdista eli 
kaamosluennoilla. Artikla täyttää syksyllä 2021 42 vuotta ja 
olemme yksi Suomen suurimmista oikeustieteellisistä 
ainejärjestöistä. Meitä on siis paljon ja alumneja tulee varmasti 
vastaan työharjoittelussa niin etelässä kuin pohjoisessakin. 
 
Muut oikeustieteelliset ainejärjestöt Suomessa. 
Suomessa on yhteensä 7 oikeustieteellistä ainejärjestöä. Tässä ne 
ovat listattuna. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaupunki Ainejärjestö Opiskelukieli 

Helsinki Pykälä Suomi 

Rovaniemi Artikla Suomi 

Turku Lex Suomi 

Joensuu Judica Suomi 

Vaasa Justus Suomi ja ruotsi 

Helsinki Codex Ruotsi 

Turku Stadga Ruotsi 

 
Artikla järjestää yhteistoimintaa aktiivisesti monen näistä kanssa. 
Etenkin Nordiska Sekreteriatetiin kuuluvien ainejärjestöjen 
kanssa on tiivistä yhteistyötä. Listalta kaikki paitsi Stadga ja 
Judica ovat Nordiska Sekretariatetin jäseniä. 
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Kysymykset? 
Jäikö sinulle kysymys? Puuttuiko oppaasta jotain, jota olisit halunnut 
tietää? Kysymyksiä suoraan fuksikapteeneille pääset esittämään 
kyselyllä, joka julkaistaan fuksien Facebook-ryhmässä. 
Fuksikapteeneilta voi kysyä asioita suoraan myös esimerkiksi 
Facebookissa tai WhatsApp-sovelluksessa. 

Palaute 
Lukemasi fuksiopas on fuksioppaan toinen painos. Tarkoitus on ottaa 
se perinteeksi avustamaan jokaista Artiklan fuksia myös 
tulevaisuudessa. Oppaassa saattaa kuitenkin olla myös virheitä ja 
harhaanjohtavia kohtia. Olemme tehneet parhaamme virheiden 
välttämiseksi, mutta niiden korjaamista varten olemme kuitenkin 
ennalta suunnitelleet palautemahdollisuuden. Voimme siis jälkikäteen 
tehdä oppaaseen korjauksia. Korjausten päivittyminen luonnollisesti 
vaatii oppaan uudelleenlatausta. Palautetta oppaasta pääset esittämään 
Facebook-ryhmään tulevan kyselyn kautta tai vaihtoehtoisesti suoraan 
meille fuksikapteeneille henkilökohtaisesti. 

Loppusanat 
Toivottavasti oppaasta on ollut sinulle hyötyä. Käytimme siihen paljon 
aikaa ja vaivaa. Kaikkea ei kuitenkaan opi kirjoista tai oppaista, vaikka 
ne olisivatkin huikeiden fuksikapujesi kirjoittamia. Lähde siis avoimin 
mielin tutustumaan opiskelijamenoon yhdessä kanssafuksien, 
tuutorien, muun jäsenistön ja fuksikapteenien kanssa. 
 

- Fuksikapteenit Viivi Soini ja Eerik Lindén  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viimeksi päivitetty kello 10:06, 15.8.2021 
Tekijöinä Artiklan Fuksikapteenit 
 
2021: Viivi Soini & Eerik Lindén 
2020: Lauri Leskelä & Vilma Vastamäki 


