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Yhteistyössä 



 
 

Esipuhe

 

 

 

Oikeustieteen opiskelijoiden yhdistys Artikla ry:n 40. juhlavuoden 

kunniaksi koottu juhlakirja on jaettu osioihin, jotka yhdessä muodos-

tavat oikeustieteen ylioppilaiden yhdistyksen Artikla ry:n: yhdistys, 

ylioppilaat ja oikeustiede. Ensimmäinen osa kertoo yhdistyksen mat-

kasta, toinen tarkemmin perinteistämme ja niiden kehittymisestä. Pe-

rinteet on järjestetty siihen järjestykseen, jossa ne uusille oikeustie-

teen ylioppilaille tulevat tutuiksi. Kolmas osa on pyhitetty oikeustie-

teelle ja rakkaalle tiedekunnallemme.  

Kiitos kaikille kirjoittajille, joita ilman kirja ei olisi onnistunut. Kiitos 

myös aikaisempien juhlakirjojen toimittajille, joiden työn pohjalta oli 

helppo lähteä liikkeelle sekä yhteistyökumppaneillemme, jotka mah-

dollistivat kirjan työstämisen. Kiitos Mikko Saariselle, joka antoi run-

saasti kommentteja työstämisen alkuvaiheessa. Kiitos Vera Keitaan-

rannalle, joka rohkeasti ilmoittautui mukaan toimituskuntaan ja onkin 

ollut korvaamaton apu. Iso kiitos myös 2018 puheenjohtajalle Jen-

nalle, jolla oli kaukonäköisyyttä laittaa projekti alulle hyvissä ajoin 

sekä jaksamista puida kirjaa kanssani. 

Kirjasta oli tarkoitus tulla mahdollisimman kattava, mutta silti help-

polukuinen, esitys yhdistyksen vaiheista. Toivon tämän juhlakirjan 

herättävän ainakin kahdenlaisia tunteita: alumneille uudelleen muis-

tamisen ilon sekä nykyisille opiskelijoille oho-elämyksen huomatessa, 

miten eri lailla (tai samanlailla) tietyt asiat ovat ennen olleet.  

Jussi Kiiski 

Juhlakirjan toimittaja 

Vantaalla 5.12.2018



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Suden joiku on konsertti siellä, missä frakki on varmasti tiellä.” 

Kauko Käyhkö: Lapin Jenkka 
(1953. san. Reino Heilismaa. säv. Toivo Kärki)

 



 
 

 

 

 

 

 

Osa I Yhdistys 
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1979-1989 – Yhteisöä luomassa 
 

 

 

Yhdistys perustettiin lokakuun 16. päivänä vuonna 1979 Pienteolli-

suustalolla luentosalissa 2. Paikalle oli saapunut runsaat 60 henkeä 

niistä noin 80 opiskelijasta, jotka sillä hetkellä Lapissa opiskelivat oi-

keustiedettä. Yhdistyksen nimi päätettiin vasta äänestyksen jälkeen 

perustavassa kokouksessa. Artikla katsottiin sopivimmaksi sisaraine-

järjestöjen Pykälän, Codexin ja Lexin jatkoksi. 

Artiklan alkuvuodet ovat olivat suuren innokkuuden täyttämää aikaa. 

1980-luvun alkupuolella toimi Artiklassa jo ”toimikuntia”, jotka vasta-

sivat yhdistyksen eri sektoreiden toiminnan järjestämisestä ja olivat 

yhdistyksen jäsenille matalan kynnyksen tapa osallistua toimintaan. 

Vähän niin kuin nykypäivän valiokunnat. Artikla pyrkikin jo alusta al-

kaen järjestämään jäsenilleen monipuolista tarjontaa urheilun ja kult-

tuurin saralla sekä seminaarein. 

Merkittävää oli, että jo kevättalvella 1981 tehtiin vuokrasopimus Ar-

tiklan ensimmäisestä toimitilasta, Montusta. Toimitila sijaitsi entisen 

ravintola Tivolin kellarissa, johon se oli rakennettu alun perin pommi-

suojaksi silloisen Suomen Pankin toimipisteen alle ja kooltaan Monttu 

oli satakunta neliötä. Artiklalla oli jo alkuvuosina keskeinen merkitys 

Rovaniemen oikeustieteen opiskelijoille. Yhdistys tarjosi vaikutus- ja 

keskustelukanavan tärkeisiin aiheisiin. Koska vanhempia vuosikurs-

seja ei alkuvuosina kuitenkaan vielä juuri ollut, pidettiin yhteyttä sisa-

rainejärjestöihin arvokkaina ja niitä vaalittiin. Seuraavaksi Artiklan 

vuoden 1984 puheenjohtajan Ritva-Liisa Niskasen kertomus Artiklan 

alkutaipaleesta.  
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Aika kultaa muistoja 

”Opiskelijaelämä on tärkeää. Tee muutakin kuin opiskele”, sanoi 

isä, kun lähdin opiskelemaan. Hän on monesti harmitellut sitä, 

että opiskeli aikoinaan nopeasti ja jätti vapaa-ajanriennot vä-

hemmälle. Noudatin isän neuvoa, enkä ole sitä kertaakaan katu-

nut. 

Löysin muistojeni kätköistä Artikla ry:n 5-vuotisjuhlassa 19.10.1984 

pitämäni tervetuliaispuheen. Totesin siinä, että kaikista tieteistä elä-

mäntiede on tärkeintä. ”Sitä ei opita kirjoista. Se puuttuu kokonaan 

varsinaisesta opinto-ohjelmastamme. Elämäntieteeseen kuuluvat juh-

lat, elokuvat, urheilu ja ympäröivän maailman seuraaminen. Ne, sa-

moin kuin keskustelut ystävien kanssa, voivat antaa jopa oikeuden on-

gelmista oppikirjoja syvemmän käsityksen.”  

Kun Artikla täytti viisi vuotta, meitä artiklalaisia oli nelisensataa. 

Vuonna 1979 perustettu korkeakoulu herätti tuohon aikaan monissa 

epäilyksiä siitä, minkälaisia juristeja Rovaniemeltä valmistuu ja onko 

opetus riittävän korkeatasoista. 

Muistan miettineeni sitä, miksi ja mihin luennoitsijoiden osaaminen 

katoaisi matkalla Helsingistä Rovaniemelle. Juna toi esimerkiksi osas-

tonjohtajana toimineen Ilkka Saraviidan Rovaniemelle yleensä keski-

viikkoaamuisin ja vei hänet sieltä taas Helsinkiin perjantai-iltaisin.  

Kävimme luennoilla pääsääntöisesti rautatieasemaa vastapäätä ole-

valla Pienteollisuustalolla. Joskus luentoja pidetiin myös elokuvateat-

teri Kino-Tenossa. Tammikuun pakkasilla siellä saattoi olla niin 

kylmä, että pystyäksemme kirjoittamaan muistiinpanoja, meidän piti 

pitää sormikkaita kädessä. 

Aina luennoille ei ehtinyt tai jaksanut mennä. Niitä tilanteita varten 

kavereilla oli mukana kalkeeripaperia, joka avulla muistiinpanot jäl-

jentyivät tarvittaessa useammallekin opiskelijalle. Välillä ostimme kir-

jastosta kortin ja kopioimme kopiokoneella toistemme muistiinpa-

noja. 
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Monipuolista toimintaa 

Miten vaipanvaihto sujui oikeustieteen opiskelijalta? Se oli yksi taito, 

jota Mr. Artiklaksi valittavalta henkilöltä edellytettiin. Onneksi kilpai-

lussa käytettiin nukkea… Elämä on sittemmin opettanut Mr. Artikla -

kisan voittaneelle Timolle – ja muillekin kilpailijoille – vaipanvaihtoa 

ihan oikeassa elämässäkin.  

Ounasvaaralla järjestettiin oikeustieteen osaston johtaja Ilkka Saravii-

dan mukaan nimetty Saraviita-slalom ja opettajanamme niin ikään toi-

mineen Rauno Halttusen mukaan nimetty Halttus-hiihto.  Säännölli-

sen epäsäännöllisesti oli illanviettoja – kaamoksenkaatajaisia tai 

muita – eri ravintoloissa. Teimme myös joitakin ekskursioita, joista 

mieleenpainuvin lienee oikeuslääketieteellinen ruumiinavaus Ou-

lussa. Bussimatkalla Rovaniemeltä Helsinkiin lakimiespäiville ker-

kesimme laulaa kurkkumme käheiksi ja parantaa maailmaa.  

Virallisempi Artiklan järjestämä tilaisuus oli esimerkiksi Syyttäjä-

päivä, joka järjestettiin huhtikuussa 1983 Lappia-talossa. Tilaisuu-

dessa oli puhujia oikeusministeriöstä ja oikeuskanslerin virastosta. 

Paikallista väriä Syyttäjäpäivän esiintyjäkaartiin toi Rovaniemen ho-

vioikeuden silloinen presidentti Kaarlo L. Ståhlberg. 

Syksyisin vuosijuhlat olivat iso tapahtuma. Niitä vietettiin Pohjanho-

vissa. Alun virallisen ohjelman ja illallisen jälkeen ilta sujui rennom-

missa merkeissä ja huipentui Montulla pidettäviin jatkoihin. 1980-lu-

vulla Artiklan toimitila oli entinen pommisuoja, joka oli ulkoisilta puit-

teiltaan karu ja kolkko, mutta jossa vietettiin loistavia juhlia. 

Kävimme myös sisarjärjestöjen vuosijuhlissa. Codexin juhlissa 

opimme ruotsalaisia juomalauluja. Pykäläläisten vuosijuhlat jäivät 

erityisesti mieleen siitä, että niissä lähes kaikilla miehillä oli frakki ja 

naisilla pitkäpuku. Rovaniemellä emme olleet niin muodollisia. 

Artiklan toiminta oli varsin kansainvälistä jo ainejärjestön olemassa 

olon ensimmäisenä vuosikymmenenä. Osallistuimme kansainvälisiin 



11 
 

tapahtumiin. Kävimme Sveitsissä ja sveitsiläiset kävivät Rovanie-

mellä. ELSA:n (European Law Students’ Association) kautta artiklalai-

sia kävi ainakin Islannissa ja Norjassa. 

Syksyisin järjestetty kansainvälinen viikko toi Rovaniemelle eri 

maissa oikeustieteitä opiskelevia. Henkilökohtaisesti merkittävin 

noista viikoista oli syksyllä 1984. Silloin Artiklalla oli vieraita Unka-

rista.  Ravintola Sampossa järjestetyssä illanvietossa tapasin tulevan 

puolisoni. 

 

Mikä meitä puhutti? 

Lakimiesliitto järjesti eräänä syksyisenä iltana opiskelijoille tilaisuu-

den, jossa oli pankkien edustajia kertomassa esimiesharjoittelusta.  

Silloisen Kansallis-Osake-Pankin edustajalta kysyttiin, miksi pankin 

esimiesharjoittelijoina ei ole naisia. Hän totesi, että naisilla on lapsia. 

Me naisopiskelijat kritisoimme hänen lausahdustaan. Onneksi tasa-ar-

voasioissa on tultu aimo harppaus eteenpäin kuluneiden vuosikym-

menien aikana. Nyt on itsestään selvää, että isätkin osallistuvat las-

tensa hoitoon. 

Myös palkattomasta työstä keskusteltiin tuolloin. Osa pääsi työelä-

mään kiinni, jos teki ensin töitä ilman palkkaa. Ajattelin tuolloin, ja 

ajattelen edelleenkin, että tehdystä työstä pitää maksaa palkka. 

 

Homogeeninen tutkinto, heterogeeniset elämät 

Professori Kari S. Tikka puhui tulevaisuuden lakimieskuvasta maalis-

kuussa vuonna 1985. Hän totesi, että juristit käyvät homogeenisen 

tutkinnon ja toimivat heterogeenisissa ammateissa. Niinpä niin, me 

Artiklan alkuvuosina Rovaniemellä opiskelleet olemme työuramme 

aikana toimineet hyvin erilaisissa ammateissa.   

Toki jo opiskelun aloittaessamme meidän tiemme olivat olleet erilai-

sia. Osa meistä aloitti oikeustieteellisessä heti lukion jälkeen. Moni oli 
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ehtinyt pitää yhden tai useamman välivuoden ja olipa niitäkin, jotka 

olivat ehtineet jo suorittaa jonkun muun tutkinnon ja olla työelämäs-

säkin. 

Opiskeluvuosilta on säilynyt monia ystävyyssuhteita. Välillä voi vie-

rähtää pitkäkin aika, ettei yhteyttä pidetä. Monet nuoruudenkoke-

mukset ovat kuitenkin hitsanneet niin hyvin yhteen, että opiskeluka-

vereiden kanssa on pitkänkin ajan jälkeen helppo jatkaa siitä, mihin 

juttu viimeksi jäi. Kaikkein merkityksellisintä Artikla-ajasta on kuiten-

kin se, että opiskeluaikana roihahtanut romanssi jatkuu ja voi hyvin 

edelleenkin :) 

Ritva-Liisa Niskanen 
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80-luvun loppuvuodet 

Vuonna 1984 sellaiset jäsenpalvelut kuin kirjanvälitys olivat jo voi-

missaan. Alkuvuodesta 1984 hankittiin Artiklan toimitilalle videot ja 

katseltiin muun muassa James Bondia, Idän Pikajunaa sekä Tuulen 

Viemää. Vuonna 1985 taas valittiin Artiklan ensimmäinen ulkoasiain-

vastaava yhdistyksen kevätkokouksessa huolehtimaan yhteydenpi-

dosta ulkomaille ja varsinkin Pohjoismaihin. Huomattava on siis se, 

että Artiklalla oli ulkoasiainvastaava jo 10 vuotta ennen kuin Nordiska 

Sekretariatetiin liityttiin. Artiklan edunvalvonta taas ajoi, että kesä-

tenttejä saataisiin järjestymään kahtena päivänä aikaisemman yhden 

sijasta. Asiasta järjestettiin yleisötilaisuus, jossa kuitenkin todettiin, 

että kolmea tenttipäivää ei voi järjestää.  

Vielä vuoden 1986 alussa artiklalaisilta puuttui yksi olennainen 

asuste, minkä takia he eivät juuri erottuneet Rovaniemen katuku-

vasta: haalarit. Viininpunaiset haalarit. Tämä välttämättömyys saatiin 

kaikille valveutuneille artiklalaisille käyttöön seuraavaksi vapuksi. 

Keväällä 1987 Artikla sai inspehtorinsa Ilkka Saraviidan ansiosta toi-

mistohuoneen uudesta koulurakennuksesta, mikä paransi yhteyden-

pitoa Artiklan ja tiedekunnan välillä sekä tietenkin Artiklan hallituk-

sen ja jäsenistön välillä. 

Artiklassa oli jäseniä vuonna 1989 jo yli 400. 80-luvun lopun vuosia 

on dokumentoitu heikonlaisesti johtuen osin ainejärjestölehtemme 

Digestan horroksesta: Lehti piti ”välivuoden” vuonna 1988. 1980-lu-

vun loppupuolella erinäiset toimikunnat olivat myös talviunilla, mutta 

vuoden 1990 puheenjohtaja Rauno Korhonen kirjoitti vastavalittuna 

puheenjohtajana vielä vuoden 1989 viimeisessä Digestassa, että ne tu-

lisi elvyttää. Artiklan ensimmäisen vuosikymmenen kunnianhimoi-

suudesta ja suureellisuudesta kertokoon kuitenkin se, että Artistit ju-

listivat Lakimiespäivien paluubussissa Koskenkorva-viinan Suomen 

kansallisjuomaksi päivämäärällä 16.9.1989. 
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1990-1999 – Toista se oli ysärillä 
 

 

 

90-luvulle tultaessa Artiklassa oli jo syntynyt monia tänäkin päivänä 

hyvissä voimissa olevia perinteitä, mutta monia myös luotiin.  Kym-

menvuotias Artikla organisoitiin 1990-luvun vaihteessa uudestaan. 

Sääntöjen tuntema, mutta käytännössä unohduksiin jäänyt toimikun-

tamalli herätettiin uudelleen henkiin. Ideana oli, että sillä tavalla saa-

taisiin yhdistyksen toimintaan aktiivisemmin mukaan isompi osa suu-

resta jäsenkunnasta. Osallistuminen toimintaan oli hyvin vapaata. Ko-

kouksiin sai kuka tahansa tulla esittämään ideoita ja kritiikkiä. Tarkoi-

tuksena oli, että toimikuntien avulla yhdistyksen toimintaa olisi laa-

jennettu ja sen tasoa nostettu. Toimikuntia oli tuolloin viisi: talous- 

opintoasiain, valmennuskurssi-, Digestan toimituskunta sekä kulttuu-

ritoimikunta. 

Lapin yliopiston oikeustieteellisellä ja Artiklalla oli myös ehkä hieman 

odottamattomiakin (jopa valtakunnallisia) seurauksia: Vuonna 1990 

nimittäin Juristikerho Kriminaaliklubin, Helsingin yliopiston Pohjois-

Pohjalaisen osakunnan juristikerhon, täyttäessä kunnioittavat 70 

vuotta paikalla oli tietysti myös Artiklan edustus – yhdistyksen pu-

heenjohtajan arvovaltaiseen persoonaan henkilöityneenä. Vastaan-

otto pääkaupungissa oli hyvä, vaikka Artiklan syntyminen oli saatta-

nut Kriminaaliklubin vaikeuksiin uusien jäsenten rekrytoimisen suh-

teen; pohjoissuomalainen tuleva juristikunta, kun opiskelee nykyään 

valtaosin Rovaniemellä.  

Vuonna 1991 kyllästyttiin Artikla ry:ssä jahkailuun, kun silloisen oi-

keustieteen kandidaatin tutkinnon tulevaisuutta oli pyöritelty ilman 

tuloksia pitkään tiedekunnissa ja Lakimiesliiton opiskelijavaliokun-

nassa. Yhdistyksen opintoasioiden toimikunta Mikko Pikkujämsän 

johtamana ryhtyi suunnittelemaan konkreettista uudistusesitystä. 

Työtä jatkoi vuoden 1991 puheenjohtaja Jouko Reponen, joka sai 
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vuonna 1992 valtionhallinnon harjoittelijana tiedekunnassa kesän 

1992 aikana kasaan esityksen asiasta. Yllättävän nopeasti päästiinkin 

siihen tilanteeseen, että tiedekuntaneuvosto saattoi hyväksyä Lapin 

yliopistossa annettavan oikeustieteiden opetusta koskevan uudistus-

esityksen. Loppuvaiheessa suuren työn tekivät vuodan 1993 puheen-

johtaja Sari Mäki-Ontto ja erityisesti varapuheenjohtaja Tuomas 

Pöysti. 

Vuonna 1993 Rovaniemi sai ensimmäiset liikennevalonsa ja Artiklas-

sakin näytettiin vihreää valoa yhdistykselle kertyneiden huomatta-

vien varojen säätiöittämiselle tulevaisuudessa siintävän toimitilan 

hankkimista varten. Yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa myös 

hyväksyttiin uudistetut Artikla ry:n säännöt, hallintosääntö sekä vuo-

sijuhlamarsalkkojen ja juhlamarsalkkanauhan ohjesäännöt. Hallituk-

sen jäsenten tehtäväalueet säänneltiin ja määriteltiin tarkasti ja toimi-

kuntien nimi muuttui valiokunniksi ja niiden asemaa muutenkin sel-

kiytettiin. 

Keväällä 1993 aloitti toimintansa myös Pandecta Oy, jonka koko osa-

kepääoman omisti Artikla ry, ja sen varsinainen toimiala oli oikeustie-

teellisen kirjallisuuden kustantaminen ja myyminen ulkopuolisille, 

siis Artiklaan kuulumattomille tahoille. Artiklan kirjanvälityksestä 

taas huolehti kirjanvälittäjä. Yhtiö kustansi tiedekunnan kirjoittajien 

oikeustieteellisiä teoksia, noin 4-6 erilaajuista teosta vuodessa. Vuo-

sien ajan Pandecta suoritti lähes kaiken Artiklan ulkopuolelle suun-

tautuvan kirjamyynnin, olipa sitten kyse Pandectan omista kustan-

teista, yliopiston oikeustieteellisistä julkaisuista tai pääsykoekirjoista. 

Varsinkin alkuvuosina Heikki Leppäsen johtaessa toimintaa Pandec-

talla meni varsin hyvin; varoja kertyi jonkin verran jopa säästöönkin. 

Yhtiöstä kehittyi valtakunnallisestikin tunnettu julkaisukanava, jonka 

tuotteista nautittiin kaikissa maamme oikeustieteellisissä tiedekun-

nissa. 

Tärkeä julkaisuartikkeli olivat valintakoekirjat. Muutaman vuoden 

Pandecta Oy huolehti Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan 
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valintakoekirjojen kustantamisesta, mikä osoittautuikin varsin me-

nestyksekkääksi toiminnaksi. Vuosikymmenen lopulla Pandectan toi-

minta alkoi hiipua, kun tiedekunnalta ei enää tullut uutta kustannet-

tavaa kirjallisuutta. Tämä johtui osaltaan siitä, että kirjoja alettiin 

tehdä yhä enemmän Lapin yliopiston oman yliopistopainon kautta. 

Kato kävi myös ennen niin kannattavien pääsykoekirjojen osalta, eikä 

yhtiöllä ollut enää juurikaan tuloja. Pandecta myytiinkin vuonna 1999 

silloiselle toimitusjohtajalle Vesa Kinnuselle, kun yhtiön tulos oli 

kääntynyt tappiolliseksi, eikä uutta nousua ollut näköpiirissä.1 

Vuonna 1993 valittiin ensimmäistä kertaa Vuoden Fuksi. Tämän kun-

nian sai osakseen Tuulimarja Mäkinen. Seuraavaksi tämä kunnia meni 

espoolaiselle Henri ”Henkka” Niemiselle, jonka valintaa perusteltiin 

sillä, että hän ”on vähän perkeleen kova jätkä ja muutenkin oiva seu-

ramies – ratteluhenkisyydestä puhumattakaan.” Samana vuonna Kari 

Häkämiehen vieraillessa Rovaniemellä Artikla luovutti luonnollisesti 

silloiselle oikeusministerille haalarit sekä asua täydentävän lippiksen.  

Artiklassa havahduttiin vuonna 1995 huomaamaan, että Artikla oli 

jostain syystä jäänyt pohjoismaisen yhteistyön ulkopuolelle – ilman 

mitään perusteltua syytä. Tämän johdosta syksyllä 1995 suuntasi 

Tukholman kv-viikolle arvovaltainen delegaatio, jonka tavoitteena oli 

viedä Artikla lopullisesti Nordiska Sekretariatetin jäseneksi. Kokous 

sujui mallikkaasti ja delegaatio lähti kotimatkalle NS:n uusimman täy-

sivaltaisen jäsenyhdistyksen edustajina. Suomalaisista oikeustieteen 

ainejärjestöistä Codex, Lex ja Pykälä olivat olleet jäseninä jo melko 

kauan ennen kuin Artikla liittyi Sekretariatetiin.2  

1990-luvulla Artiklan ohjelmakalenteriin otettiin myös Metsäkeikka -

nimellä tunnettu tapahtuma, joka järjestettiin yhdessä Lapin opiskele-

vien reserviläisten (LORU ry) kanssa. Ohjelmaan kuului tälle arvoituk-

selliselle keikalle lähtö yliopiston edestä vuosijuhlia edeltävänä päi-

vänä kello 10.00 linja-autolla salaiseen paikkaan metsään Lapin läänin 

                                                           
1 Pandectasta kertova osuus julkaistu Artiklan 25-vuotisjuhlakirjassa, s. 37-39. 
2 Liittymisestä lisää Artiklan 30-vuotisjuhlakirjassa, s. 53-57. 
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alueelle. Majoitus oli järjestetty luksustasoisissa kuivissa ja lämpi-

missä tiloissa. Ohjelmassa oli reipashenkistä kilvoittelua ja eksoottisia 

sattumuksia armottomassa erämaassa. Rovaniemelle paluu tapahtui 

vuosijuhla-aamuna kello 11.00 mennessä, mikä jätti hyvin aikaa myös 

vuosijuhliin valmistautumiseen. Metsäkeikan lippu maksoi vaatimat-

tomat 50 markkaa sisältäen matkat, majoituksen, lounaan, monivai-

heikkaan ohjelman, pelastuspalvelun sekä aamiaisen. 

Vuonna 1995 juhlittiin ensimmäistä Artiklan vuosijuhlaviikkoa3. 

Viikko toimi vuonna 1995 samalla myös Artiklan kv-viikkona. Viikon 

ohjelma oli suunnattu ennen kaikkea pohjoismaista ja Virosta kutsu-

tuille vieraille, mutta myös Artiklan jäsenille. Viikon tarkoitus oli 90-

luvulla tarkoitus juhlistaa vuosijuhlaa edeltävää viikkoa ja tarjota 

mahdollisuus tutustua muualta saapuviin oikeustieteen opiskelijoi-

hin. Viikon ohjelma sisälsi jokaiselle jotakin: Artiklan synttäribileet Ti-

volissa, luentoja ja harjoituksia oikeusinformatiikasta, Sleep Over -bi-

leet, metsäkeikka, yritysexcuja ja muuta mukavaa. Viikon alkaminen 

tiistaina 17.10 aiheutti ongelmia tenttipäivän sijoittuessa torstaille 

19.10. Osallistujia kehotettiinkin valmistaututumaan hyvissä ajoin, 

jotta tentti ei häiritsisi osallistumista vuosijuhlaviikolle. 

Heti vuoden 1995 alussa Artiklan toimitilaa kohtasi vesivahinko ja 

vakuutusyhtiön myötävaikutuksella lähes puolet sisätiloista pystyt-

tiin kunnostamaan. Hallitukseen uutena jäsenenä valittu kiinteistö-

vastaava pääsi konkreettisesti kokemaan viran, jonka oli ottanut vas-

tuulleen. Samana vuonna toimitilan nimeämiseksi järjestettiin nimi-

kilpailu, jonka määräaikaa päätettiin jatkaa, kun ehdotuksia saatiin 

vain yksi: Ruanda.4 

Vuoden 1996 kesällä toimitila maalattiin viininpunaiseksi ja naapu-

ruussuhdetta parantamaan rakennettiin kaksi metriä korkea aita. Re-

montin valmistuttua pidettiin avajaiset, joita kunnioitti läsnäolollaan 

Rovaniemen hovioikeuden presidentti Martti Leistén. 

                                                           
3 Artiklan kv-viikosta erillisenä omana kokonaisuutenaan vuosijuhlaviikko herätet-
tiin henkiin vuonna 2017 silloisen sihteerin määrätietoisuudella. 
4 Perusteluna tälle ehdotukselle mainittiin, että toimitilalla tutut jahtaavat hutsuja. 
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Alumnimme Matti Pulkamo on kertonut Artiklan alkuvaiheista inter-

netissä seuraavasti: ”Artikla ry liitettiin valtakunnan verkkoon vuosia 

ennen kuin laajakaistasta vielä puhuttiin. Yhdistys julkaisi ensimmäi-

set omat internetsivunsa pian 1990-luvun puolivälin jälkeen. Inter-

net-sivut palvelivat heti alusta pitäen niin jäseniä kuin sellaiseksi ai-

kovia. Sivuilla tiedotettiin yhdistyksen tapahtumista ja annettiin oi-

keustieteilijöiksi pyrkiville arvokkaita neuvoja tiedekunnan ovien 

avainten sijainnista. Vuonna 1999 Artikla sai professorikunnan myö-

tävaikutuksella luvan julkaista liki kaikkien aineiden vanhat tentit si-

vuillaan. Tenttipalvelimen lisäksi käyttöönotettiin sähköinen kirjati-

lausmahdollisuus. Artikla oli näin liki huomaamattaan perustanut 

verkkokaupan. Myös muita erilaisia interaktiivisia palveluita julkais-

tiin, eräs näistä vuorovaikutteinen ”Datadigesta”. Sähköisen verkko-

lehden toimittamiseen vaadittava innostus ei levinnyt muutamaa hen-

kilöä laajemmalta, ja hanke hautautui muiden suurisuuntaisten suun-

nitelmien joukkoon.”5 

Monet Artiklan perinteikkäistä tapahtumista olivat 1990-luvun lo-

pulla jäämässä unholaan, mutta myöskään uusia ei ollut tullut niiden 

tilalle vuosiin. SaraviitaSlalom sekä HalttusHiihto oli kuopattu, mutta 

myös Kaamosluennot elivät eräänlaista lamakautta.  

                                                           
5 Julkaistu aikaisemmin Artiklan 25-vuotisjuhlakirjassa, s. 48. 
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2000-2008 – Uusi vuosituhat 
 

 

 

Seuraavista vuosista meille kertovat Paula Airas (Artiklan hallituksen 

puheenjohtaja vuosimallia 2003) sekä hänen jälkeensä Antti Kurvinen 
(Artiklan hallituksen puheenjohtaja vuodelta 2008). 

 

Toimitiloja ja tapahtumaperinnettä 

Ensikosketukseni Artiklan toimintaan tapahtui sen valmennuskurs-

silla keväällä 2001. Juuri ylioppilaskirjoitukset taputelleena astuin 

tuolloin ravintolakoulu Oppipojan tiloissa järjestetyn valmennuskurs-

sin ensimmäiselle tunnille jännittyneissä tunnelmissa. Mielikuvat itse 

valmennuskurssin sisällöstä ovat hataria: materiaaleihin – niihin kir-

joihin jonka pahviset kannet oli varustettu Lapin yliopiston kuvalla – 

sisältyi ainakin oikeusteoriaa, hallinto-oikeutta. Parhaiten mieleen 

ovat jääneet ne ihmiset, joista valmennuskurssin saattelemana tuli en-

simmäisiä opiskelukavereitani, ja joiden kanssa sittemmin tuli kolut-

tua juhla jos toinenkin ja stressattua tentti jos kolmaskin. 

Artikla ainejärjestönä oli esillä luonnollisesti jo valmennuskurssilla. 

Rovaniemellä syntyneenä ja kasvaneena, olin myös tottunut näke-

mään viininpunaisiin haalareihin sonnustautuneita joukkoja katuku-

vassa ja yöelämässä. Mutta muistan kiinnostuksen tuohon mystiseen 

joukkoon kasvaneeni hyväksymiskirjeen mukana saapuneen Artistin 

Aapisen ja muiden ainejärjestötietoiskujen kautta. Pian olinkin val-

mennuskurssikavereideni kanssa tapahtumien vakiokasvo. Yksi asia 

johti toiseen ja kolmanteen, ja löysin itseni fuksisyksynä pyrkimässä 

Artiklan hallitukseen. 

Syyskokous järjestettiin Fellman-salissa ja innokkaita aktiiveja oli tar-

jolla yli hallituspaikkojen määrän. Hermostuneina vastailimme ylei-
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sön kysymyksiin ennen äänestystä. Äänestyksen ratkettua ja hallituk-

sen järjestäydyttyä sain ensimmäiseksi pestikseni kulttuurivastaavan 

vastuullisen tehtävän. Sillä, että montakaan tapahtumaa ei osaltani 

fuksisyksynä jäänyt väliin, saattoi olla jotain tekemistä asian kanssa. 

Nuo fuksisyksyn riennot antoivat kuvan aktiivisesta ainejärjestöstä, 

jonka toiminta pyöri pitkälti Huvilatien burgundinpunaisen rintama-

miestalon, eli Toippari-toimitilan ympärillä. Siellä tuli vietettyä useita 

etkoja ja jatkoja, akateemisten juomalaulujen lauluiltoja sekä saunail-

toja. Mukana seikkailivat Ahto ja Kaido, nuo janoisten opiskelijoiden 

nesteytysavut.  

Toippari toimi keskiönä oikkareiden opiskelijaelämälle. Niinpä järky-

tys oli melkoinen, kun kokoonnuimme tammikuussa 2002 uuden hal-

lituksen ensimmäiseen kokoukseen Toipparille. Takana oli joulunaika 

ankarine pakkasineen. Toipparin ovella odotti yllätys, jota kukaan ei 

ollut osannut odottaa tai pelätä: vesi suihkusi putouksena yläkerrasta 

portaikkoon. Pakkanen oli jäädyttänyt ja halkaissut vesiputken ja sen 

jälkeinen lauha aikaansai rakkaaseen Toippariimme pikku-Niagaran. 

Tilanteen todellinen vakavuus alkoi selvitä vasta myöhemmin, kun 

talo todettiin korjauskelvottomaksi, ja Artiklan varallisuustilanteen 

vuoksi ainoaksi vaihtoehdoksi muodostui tontin myynti – uuden talon 

rakentamiseen ainejärjestötoimintaa varten ei olisi herunut lupaa, 

saati lainaa. Haikein mielin yhdistys teki päätöksen kiinteistön myyn-

nistä ja sai kassaansa pienen pesämunan uutta toimitilaa varten. 

Vähättelemättä, kyseessä oli ainejärjestön ja Artiklan opiskelijaelä-

män näkökulmasta yhden aikakauden loppu. Yhtäkkiä ainejärjestö oli 

koditon. Huvilatien asukkaat sen sijaan tuskin jäivät kaipaamaan yön 

tunteina Huvilatietä pitkin kohti Kemijoen rantaa viuhahtavaa oikka-

rijoukkoa, saati opiskelijajuhlien tuomaa muuta "väriä" naapurus-

tossa. 

Toimitilan puuttuminen tarkoitti käytännön tasolla monia muutoksia 

toimintaan. Tapahtumille ja tapaamisille ei ollut enää yhtä selkeää 



21 
 

paikkaa. Pakon sanelemina opiskelijaelämä oli siirrettävä vuokratiloi-

hin, joissa tapahtumalla oli tyypillisesti tarkempi etiketti sekä päätty-

misaika, jotta siivousvuorolaisetkin pääsivät ennen aamua kotiin. 

Elettiin murroksen aikaa. Kodittomuus johti joksikin aikaa erityisesti 

vanhempien tieteenharjoittajien aktiivisuuden vähentymiseen, kun 

yhtäkkiä totuttu ympäristö oli poissa ja muutos oli väistämätön.  

Tuoreet tiedekuntalaiset eivät sen sijaan olleet ehtineet vielä juurtua 

vanhaan Toippariin niin paljoa, että tilan puuttumisella olisi ollut hei-

hin yhtä voimakas vaikutus. Siinä mielessä vuosittain uudistuva opis-

kelijajoukko oli myös Artiklan siunaus. Toippari-nostalgian kaiku oli 

aina seuraavan syksyn ja uusien fuksien tullessa astetta laimeampi. 

Käyttöön oli saatu myös uusi tilapäinen Toippari, kaupungilta vuok-

rattu tila osoitteessa Aallonkatu 2, jossa nykyisin sijaitsee aavistuksen 

Toippari-aikaa hienostuneempi Arctic Boulevard -hotelli. Artiklan 

käyttöön oli tuolloin annettu katutason tilava liiketila Ferdinand Salo-

kankaan suunnittelemassa suojellussa rakennuksessa, jonka jatko-

käytöstä kaupungin suunnitelmat olivat kuitenkin Artiklan eduksi 

vielä auki. 

Opiskelijajuhliin riittävän suurissa tiloissa ei kuitenkaan ollut kunnon 

keittiötä tai saunatilaa. Niinpä akateemiset sitsit löysivät paikkansa 

mm. tanssiravintola Valdemarista ja saunaillat yliopistoasuntosäätiön 

saunatiloista. Nostalgia-peikosta huolimatta uudet tilat avasivat aine-

järjestötoimintaa myös uusille ideoille ja konsepteille. Sitsiperinne ke-

hittyi aktiivisemmaksi ja vuosijuhlien jälkeiseen silliaamiaiseen, "Sil-

likseen", panostettiin enemmän kuin koskaan aiemmin.  

Tuolloin Rovaniemen opiskelijaelämän keskiössä olleen Tivoli-yöker-

hon vieressä sijainnut toimitila oli Huvilatien turmion jälkeen monin 

tavoin onnenpotku. Se palautti Artisteille jonkinlaista paikkaan kuulu-

misen tunnetta, vaikka keskustaliiketila ei vastannutkaan vanhan rin-

tamamiestalon kodinomaista tunnelmaa, joka säilyi aina vanhempien 

tieteenharjoittajien mielessä.  
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Aktiiviaikanani Artikla löysikin käyttöönsä uudet vakituiset tilat, 

joissa oli keittiö ja saunatila: ainejärjestö hankki Valtakadulla sijaitse-

van liikekiinteistön kattohuoneiston, jonne muutti Huvilatien Toippa-

rilta muun muassa puinen Arctic Circle -kyltti. Myös Ahto ja Kaido sai-

vat Valtakadulta uuden kodin. Toimitilakriisistä oli noustu. 

Vaikka Artiklan hallitukseen löytyi opiskeluaikanani aina kiinnostu-

neita aktiiveja, tietty kodittomuuden tuntu saattoi vaikuttaa siihen, 

että seuraavissa syyskokouksissa emme nähneet juuri äänestyksiä 

hallituspaikoista. 

Artikla tarkoitti minulle yhtäältä oikeustieteilijöiden opintojen tuke-

mista ja toisaalta vastapainon tuomista opiskelijaelämään. Viimeis-

tään puheenjohtajakaudellani ymmärsin, kuinka suurta roolia val-

mennuskurssit esittivät myös ainejärjestölleen, kattaen tuotoillaan 

suuren osan yhdistyksen toimintabudjetista. Valmennuskurssien li-

säksi opintojen tukeminen tapahtui tiedekunnan opiskelijaedustettu-

jen hallintoelinten kautta ja käytännönläheisesti Artiklan kirjaston, 

tenttiarkiston ja kopiokoneiden avulla. Siinä missä uudet monimuo-

toisemmat opiskelumuodot olivat vasta tekemässä tuloaan, oli Artik-

lan kirjasto aarreaitta tenttikirjoja metsästäneille opiskelijoille. 

Vastapaino opiskeluille kiertyi pitkälti Artiklan perinteisen tapahtu-

makalenterin ympärille. Syksyn aloittivat fuksiaisten tapahtumat. 

Eräs mieluisimmista fuksiaisten ohjelmanumeroista oli Nätti-Jussin 

kaupunkijunan kyydissä taitettu matka Rantavitikan rannasta fuksi-

kasteesta keskustan tehtävärasteille ja sieltä edelleen kaupungin yö-

elämään. Fuksikasteessa käytettyä alkoholipitoista, hernekeitolla te-

rästettyä sattumavoimajuomaa tuskin kukaan sitä maistanut haluaisi 

muistella, mutta mieleenpainuvuudessaan se oli omaa luokkaansa.  

Kansainvälinen viikko ja vuosijuhlat olivat iso puristus myös hallituk-

selle. Kv-viikot elivät nousukautta kasvavine osallistujamäärineen. Ar-

tiklan viikkoon kuului tuolloin perinteinen mökkikeikka Posion kor-

vessa metsähallituksen isossa laavussa. Perinteisiin kuului myös po-

rofarmivierailu, jossa syötiin käristystä ja saunottiin savusaunassa. Ai-

kanani kv-viikolla päästiin myös vierailulle Lapin Kullan oluttehtaalle 
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Torniossa, mutta kiitos kansainvälisten vieraidemme, käyntiä seurasi 

ainejärjestölle porttikielto. Muistan kansainvälisillä viikoilla myös 

mm. laskeutuneeni Ounasvaaran hyppyritornista ja vierailleeni Ra-

nuan eläinpuistossa. Vuosijuhlia juhlittiin perinteisesti Ounasvaaran 

huipulla Sky-hotellilla. Eikä ollut vuosijuhlia ilman 'Lapin kesää'. Vuo-

sijuhlissa jaettiin Artiklan ansiomerkit, joita kunnian saaneet profes-

sorikunnan jäsenet kantoivat suurella ylpeydellä. Esimerkiksi jo edes-

menneen valtiosääntöoikeuden professorin Ilkka Saraviidan luen-

noilla käyttämän "valtiosääntövillapaidan" rintapieltä koristi poik-

keuksetta Artiklan kunniamerkki. 

Kalenterivuoden opiskelijaohjelma päättyi pikkujouluihin, joissa tyy-

pillisesti tuli valituksi Mr. Artikla – usein kyseenalaisilla avuilla ja 

esiintymisellä tittelin ansainnut nuori mies. Tammikuussa järjestetyt 

Kaamosluennot nauttivat suurta suosiota. Bussilastillinen tai kaksi oi-

keustieteilijöitä viettämässä viikonloppua Levillä asiallisen ja asiatto-

man ohjelman parissa veti mukaansa myös vierailevia luennoitsijoita, 

useampia heistä vuodesta toiseen. Ainakin muutamana vuonna luen-

not järjestettiin pakon sanelemina majoitusmökeissä, paikallisten ho-

tellien kieltäydyttyä vuokraamasta Artiklalle kokoustilojaan. Kaikki 

eivät osanneet yhtäläisesti arvostaa Kaamosluentojen mukanaan tuo-

maa opiskelijariemua. 

Kevään tärkein ohjelmanumero Artiklalle oli Poronkusema. Pohjois-

Suomen suurin opiskelijatapahtuma, jonka kävijämäärä kasvoi vuosi 

vuodelta. Tapahtuma oli Artiklan järjestämä, mutta yhteistyössä mui-

den Lapin yliopiston tiedekuntien ainejärjestöjen kanssa. Se keräsi 

Rovaniemen kaduille toista sataa opiskelijajoukkuetta suorittamaan 

toinen toistaan arveluttavampia rastitehtäviä. 

Poronkuseman aikaansaama yliopiston ainejärjestöjen yhteistyö oli 

Rovaniemellä suhteellisen ainutkertaista – pienessä yliopistossa iso 

oikeustieteilijöiden joukko järjesti tapahtumansa muuten pitkälti 

omillaan. Pientä piristystä tähän toi Oulun kauppatieteellisen sivuhaa-

ran syntyminen Rovaniemelle, tuoden yliopiston käytäville ja opiske-

lijaelämään kourallisen kauppatieteilijöitä. Kutsuivatpa he Artiklan 
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edustajat kerran sitseilleenkin, tosin toiseen kutsuun saattoi mennä 

useampi vuosi. Muistan artistien saaneen illan aikana useita "sankti-

oita", joista erään – nimeltään ihmispyramidi ulkona – aikana kauppa-

tieteilijät lukitsivat ravintolan ulko-oven Artistien paluun estämiseksi. 

Mutta ei hätää – sisään palattiin keittiön kautta, kirjaimellisesti. 

Jos oikkareita Lapin yliopiston käytävillä muiden ainejärjestöjen toi-

mesta hieman vieroksuttiin, suhteet neljään sisarainejärjestöömme - 

Pykälä, Codex, Lex ja Justus - olivat mainiot. Artikla oli ehkä varsinkin 

Pykälälle ja Codexille eksoottinen maalaisserkku, mutta päätimme 

kantaa sen roolin kunnialla ja laulaa Uulan pulkkaa sekä Pohjolan pi-

toja, kaikesta havainnollisuudesta huolimatta, tai ehkä juuri siksi, yh-

teisissä tapahtumissa aina tilaisuuden tullen. Suurta suosiota sisarai-

nejärjestöjen keskuudessa herätti myös hallituksemme lanseeraama, 

kuksan kuvalla varustettu, "Rovaniemellä saa kuksia" -haalarimerkki. 

Keväällä Artiklassa järjestettiin joitakin pienempiä tapahtumia, mutta 

ehkä hieman yllättäen Artiklalle vappu ei opiskeluaikanani ollut kovin 

tärkeä juhla. Paikalla olleet oikkarit kyllä kokoontuivat Jätkän lakituk-

seen, mutta keväisin tyypillisesti panostettiin opintoihin ja kesätöihin 

suunnanneet vaihtoivat maisemaa usein jo huhti-toukokuun tait-

teessa. 

Toukokuussa Artiklassa ahkeroivat valmennuskurssipäällikkö ja eri 

paikkakunnilla Artiklan riveistä valitut valmennuskurssiopettajat – 

valmiina avustamaan tulevia fukseja pääsykokeiden päihittämisessä. 

Ja näin ympyrä sulkeutui. Syksyisin Rovaniemelle rantautuivat uudet 

fuksit, uudet innokkaat aktiivit ja pian huomasin itse kuuluvani van-

hempien tieteenharjoittajien joukkoon. 

Paula Airas 

Kirjoittaja on Artiklan vuoden 2003 puheenjohtaja ja 2002 kult-

tuurivastaava, syntyperäinen rovaniemeläinen ja sittemmin työn 

perässä laita-Suomeen Helsinkiin muuttanut OTK, AA, VT ja Artisti. 
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Oksennuksen siivoamista Toipparilta perustuslakiva-

liokuntaan 

Opiskelin Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa 2006 – 

2013. Tästä ajasta päätoimista opiskelua Felli-Loviisa-Tivoli (jonnet ei 

moisesta ilottelupaikasta tiedäkään) -akselilla oli noin kolme vuotta. 

Johdatus, kutsumus tai sattuma vei jo toisen opiskeluvuoden keväällä 

päätoimiseksi opiskelija-aktiiviksi. Olen niitä kliseisiä vähän ihailtuja 

ja pääosin inhottuja ylioppilaspoliitikkoja tai poliittisia broilereita. Ar-

tiklassa toimin Digestan päätoimittajana 2007 ja ainejärjestön pu-

heenjohtajana 2008. 

Kauempaa näkee usein selkeämmin suuria kuvioita, mutta pienempiin 

muistoihin tuppaa iskemään armollinen unohdus. Oma artistiaikani 

osui murroskohtaan: nousukaudesta finanssikriisiin, Windowsista 

iPhoneen, MSN Messenger-herutuksesta Facebook-maailmaan, kossu-

pullo ykkösellä naamaan -maailmasta karppaukseen ja fitness-buu-

miin.  

Artiklalla oli toimisto tiedekunnan tilojen yhteydessä, kuten lienee 

edelleen. Ainejärjestön sydän oli Toippari, joka aikanani sijaitsi Rova-

niemen keskustassa osoitteessa Hallituskatu 22 toimistokerrostalon 

ylimmässä kerroksessa. Toipparin käyttö painottui sekalaisten bilei-

den järjestämiseen. Joitakin vakituisia vuokralaisia tuomassa kassa-

virtaa oli myös. Omina aktiivivuosinani ongelmia asunto-osakeyhtiön 

muiden osakkaiden kanssa ei juurikaan ollut. Tosin pj-vuoteni kv-vii-

kolla jouduin vääntämään yöllä polkupyörällä Rantavitikalta Toippa-

rille tyhjentämään paikan ja näyttämään valomerkin, kun illanvietto-

porukasta liian suuri joukko oli kiivennyt saunan ikkunasta kerrosta-

lon katolle eivätkä juhlista vastanneet olleet saaneet heitä sieltä suo-

siolla alas. 

Ainejärjestön talouden pohjan muodostivat ystävälliset sponsorit ete-

lästä ja valmennuskurssien järjestäminen. On erittäin mielenkiintoista 

nähdä, miten opiskelijoiden valinnan muuttuminen pääsykokeesta 
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enemmän ylioppilastodistukseen ja ns. soveltuvuuteen painottuvaksi 

vaikuttaa ainejärjestöjen taloustilanteeseen. 

Muistaakseni omana pj-vuotenani toisesta ”kulttuurivastaavasta” teh-

tiin KULLI eli liikunta otettiin ”kulttuurin” ohessa vahvemmin esiin. 

Kuitenkin Artiklan vuoden rungon muodostivat institutionalisoitu-

neet juhlat: fuksiaiset, inspehtori-ilta, kv-viikko vuosijuhlineen, pikku-

joulut, Kaamosluennot, Poronkusema, Mr.Artikla… Erityisesti Kaa-

mosluennot oli erittäin suosittu; yhdistelmä noppia ja hyvää Levi-vii-

konloppua sai väen jonottamaan tuntikausia. Omana aikanani Kaa-

moksen ympärille syntyi kaikkien festarien ”lieveilmiö”: varjokaamos-

telu, joka on käsittääkseni synnyttänyt viime vuosina lisää perinteitä. 

Oma opiskeluaikani oli aikaa ennen poolimallia. Tämä mahdollisti hy-

vin erilaiset opiskelutavat. Etäopiskelu asuen Oulussa oli hyvin yleistä. 

Samoin suurin osa opiskelijoista asui ja eleli Rovaniemellä 2-3 ensim-

mäistä opiskeluvuotta, jonka jälkeen siirtyivät eteläisemmille metsäs-

tysmaille joskus vaihdon kautta. Luonnollisesti Artiklan toiminnassa 

oltiin näin pääosin opintojen alkuvaiheessa. Lähes kaikki hankkivat 

haalarit ja myös fyysinen lakikirja oli aika lailla must – Artiklalla oli 

kymmenisen vuotta sitten vielä erillinen kirjanvälittäjä! Opiskeluajat 

olivat nykyistä lyhyempiä 2000-luvulla: parhaimmillaan keskimäärin 

vain 4 vuotta. Työmarkkinat vetivät, kun elettiin loputonta nousu-

kautta eikä lupalakimiehistä ollut tietoa. 

Suurin osa opiskelijoista oli muualta kuin pohjoisesta, paljolti pääkau-

punkiseudulta. Suurimmalle osalle Rovaniemi oli täysin uusi ja vieras 

ympäristö. Tämä loi positiivisen pakon tutustua ihmisiin ja loi vahvan 

yhteisöllisen hengen, jota avittamassa Artikla oli. Rovaniemi näyttäy-

tyi jenkkiläisistä elokuvista tuttuna kampuksena, jossa opiskelijoilla ei 

ollut muuta elämää kuin opiskelu ja siihen liittyvät harrastukset. Tämä 

teki elämästä kodikasta, kun yliopistolta löytyi aina tuttua seuraa. Toi-

saalta tämä elämän pyöriminen samojen naamojen kanssa sai aikaan 

useimmille jossakin vaiheessa eräänlaisen Rovaniemi-ahdistuksen, 

joka nopeutti poismuuttoa. Aikuisen kylmässä työelämässä jokainen 
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tosin varmaan välillä kaipaa sitä opiskeluaikojen huoletonta pientä 

piiriä. 

Kauempaa näkee tarkemmin, muisti armeliaasti unohtaa paljon ja kiil-

lottaa kurjatkin hetket. Ilmastonmuutoksen torjuntaan oli jo 2000-lu-

vulla herätty, mutta Juha Karhun Kiina-opintojen merkittävyyttä ei 

vielä ymmärretty. Kunpa nyt osattaisiin oikeustieteiden tiedekun-

nassa haistaa Afrikka, tekoäly tai joku muu 10 vuoden päästä esiin 

nouseva megatrendi. Oma artistiaikani oli toisaalta rasvaisempaa, kun 

sekavia bilekuvia jaettiin vanhaan kunnon kuvagalleriaan heikoilla 

tietosuojakäytännöillä, mutta toisaalta viattomampaa kuin nykyään. 

Perusasioista oltiin samaa mieltä – demokratiaan, oikeuteen ja mark-

kinatalouteen uskottiin. Ainoa moraalisen mielensäpahoittamisen ka-

nava ja Fake News oli Digesta. 

Artiklan toiminnassa olen saanut lukuisia ystäviä ja oppinut lukuisia 

taitoja, joista on ollut hyötyä myöhemmin elämässä. Artikla on niitä 

asioita, joiden vuoksi minusta tuli minä. Suurin bravuuri ainejärjestö-

työssä on oksennuksen jynssääminen seuraavana aamuna lattiasta. 

Siitäkin taidosta on ollut myöhemmin hyötyä, vaikka nykyisessä 

työssä se oksennus on pääosin symbolista. 

Antti Kurvinen 
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2009-2013 – Villejä vuosia 
 

 

 

Vuosista 2009-2013 meille kertovat Laura Aaltonen ja Julius Matilainen. 

Molemmat toimivat Artiklan puheenjohtajina aikanaan; Laura vuonna 

2011 ja Julius vuonna 2013. 

 

Artiklasta vuosilta 2009-2011 

”--- Minne, muisti hävis mutt’ minne, juhlista selvisimme, muistikatkoja 

on ja on ja on ---” 

Alkaessani pohtimaan omaa aktiiviaikaani Artiklan riveissä, mieleeni 

ei ensimmäisenä noussut mikään tietty tapahtuma. Lähinnä muistin 

sen yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunteen, jota Artikla mi-

nulle merkitsi ja merkitsee vieläkin. Seuraavassa muistelen muutamia 

tapahtumia ja asioita, jotka ovat itselleni jääneet mieleen Artiklan vuo-

sista 2009-2011.  Näiden vuosien aikana ja vielä muutama vuosi tästä 

eteenpäin Artikla koki suuren suosion kasvun. Artikla on aina ollut iso 

juttu sen omille jäsenille, mutta näiden vuosien aikana Artiklan upeus 

alkoi saavuttaa myös muita ihmisiä Artiklan ulkopuolelta.  Suosion 

kasvu näkyi osallistujamäärien kasvuna sekä kansainvälisillä viikoilla, 

vuosijuhlilla että myös muissa Artiklan tapahtumissa.  

 

Vanhoja ja uusia perinteitä 

Vuonna 2009 Artikla täytti 30 vuotta ja sinä aikana rakkaalle ainejär-

jestöllemme oli kehittynyt jo lukuisia perinteisiä tapahtumia kuten 

Kaamosluennot, joka on aivan uniikki tapa yhdistää opinnot ja opiske-
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lijaelämä. Kaamosluennoilla saatiin vierailevia luennoitsijoita ja opet-

tajia ympäri Suomea ja niihin osallistuminen alkoi kiinnostaa myös si-

sarainejärjestöjemme keskuudessa.   

Artiklan 30-vuotisvuosijuhlia juhlittiin vanhaan malliin Sky-hotellilla 

Ounasvaaralla.  Näissä juhlissa saimme kuulla unohtumattoman ja le-

gendaariseksi muodostuneen tulkinnan Olavi Virran Hopeisesta 

kuusta, kun eräs professorimme hilpeissä juhlatunnelmissa anasti mi-

kin ja alkoi tulkitsemaan kyseistä kappaletta juhlavieraiden suureksi 

hämmästykseksi. Kyseinen hotelli ja sen ravintolasta avautuva mai-

sema oli jo vuosia tarjonnut upeat ja loisteliaat puitteet vuosijuhlil-

lemme. Kiinnostus vuosijuhlia kohden oli vuosien saatossa kasvanut 

ja jäsenistö vaati ”lisää pöytiä näihin juhliin”. Paineet löytää toinen 

paikka, johon mahtuisi enemmän ihmisiä, kasvoi. Saattoi vaikutusta 

olla silläkin, ettemme olleet enää kovin tervetulleita pitämään railak-

kaan hienostuneita juhliamme vanhassa miljöössä.  Vaihtoehtoisia 

paikkoja pohtiessa esiin nousi Santa Park, joka todettiin Artiklan 35-

vuotisjuhlissa loistovalinnaksi. Juhlavieraat arvostivat mm. Angry 

Birds –liukumäkeä sekä uniikkia jääbaaria, joka antoi mahdollisuuden 

korostaa pohjoista sijaintiamme.  

 

“---Ja alla jallutähden, minä otan, yhden tähden, ja vain jallutähden 

nähden, itken ilon kyyneleen.---“ 

 

Syksyllä 2009 otettiin ensimmäinen askel kohti luonnonläheisempää 

Artiklaa, kun järjestettiin ensimmäinen syysvaelluksemme. Kohteena 

oli Kevon kansallispuisto ja matkaan lähti reilu tusina rohkeaa artistia. 

Menomatkalla meitä fukseja peloteltiin sillä, että kyseisellä reissulla 

vallitsee luonnonlait ja vain vahvimmat selviävät. Reissulla vahvuutta 

ja artistimaista käytöstä mitattiin useaan otteeseen. Muistoissa ovat 

jäiset lammet, marssilaulut, uskomaton Lapin ruska ja sauna, joka 

odotti vaelluksen jälkeen. Ruskavaelluksen perinne on tuosta syksystä 
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lähtien lähtenyt vauhtiin toden teolla ja osallistujia jouduttiin seuraa-

vina vuosina jo hieman rajaamaan; toisen vuoden reissulle lähti jo 

noin 30 osallistujaa. Seuraavien vuosien vaellukset suuntautuivat 

Lemmenjoelle ja Urho Kekkosen kansallispuistoon. Vaellusperinteen 

alkamista ja sen suosion kasvamista oli todella ilo seurata. Monet opis-

kelijoista eivät olleet koskaan vaeltamassa tai yöpyneet metsässä. Itse 

fuksina ensimmäiselle vaellukselle osallistuneena vaellus oli loistava 

tapa tutustua kanssaopiskelijoihin. Muutaman päivän vaelluksella, 

jossa kännyköiden verkkoyhteydet eivät toimineet, sai mahdollisuu-

den todella tutustua kanssaopiskelijoihin kasvokkain. Joistakin näistä 

kanssavaeltelijoista on juuri näiden retkien vuoksi tullut elinikäisiä 

ystäviä. Vaelluksilla tutustuttiin paitsi toisiimme myös upeaan Lapin 

luontoon ja etenkin jälkimmäisestä mahdollisuudesta kanssaopiskeli-

jamme etelässä olivat aina kateellisia.  Vaellukset loivat unohtumatto-

mia kokemuksia ja opettivat oikkareilla luonnonlakeja. Vaikka mieles-

täni parasta näissä vaelluksissa onkin ollut se, ettei niiden pääpaino 

ole ollut alkoholin nauttiminen, on pullo jos toinenkin Jaloviinaa ku-

mottu myös näillä retkillä. Erään illan rauhallisen leirinuotiohetken 

keskeytti ympäröivästä pimeydestä kuulunut molskahdus, kun nuori 

fuksipoika oli pimeässä tippunut veden varaan nautittuaan liikaa läm-

mikettä. Päästyään turvaan nuotion ääreen, neuvokas fuksipoika 

päätti kuivatella vaatteitaan tulen lämmössä, mutta tuli samalla polt-

taneeksi osan vaatteistaan. Onneksi kollegiaalisuus, joka on aina ollut 

Artiklan voimavara, auttoi siinäkin tilanteessa ja saimme fuksipojan 

nukkumaan kuivissa lainavaatteissa.  

Oikeustieteen ainejärjestöjen puheenjohtajat kuuluvat Lakimiesliiton 

opiskelijavaliokuntaan. Kyseisessä valiokunnassa kehittyi myös hy-

väntekeväisyystapahtuma Oikkari tekee hyvää, eli OTH, vuonna 2011 

(tai 2012). Tapahtuman nimi oli alun perin vain työnimi ja sen piti sel-

laiseksi jäädäkin mutta jostain syystä se jäikin lopulliseen käyttöön. 

OTH keräsi ensimmäisenä vuonna noin parin tuhannen euron potin, 

joka lahjoitettiin Rikosuhripäivystykselle. Katseita pois omasta na-

vasta siirrettiin osittain myös Artiklan sisällä omien hyväntekeväi-
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syysbileiden järjestämisen kautta. Varoja kerättiin mm. Lapin keskus-

sairaalan lapsille.  Ja vaikka potit eivät olleetkaan kovin suuria, ajatus 

ja ennen kaikkea uusi syy juhlia oli tärkein.  

 

Talousasioita 

Artiklan valmennuskurssit kehittyivät ja vaikka niiden järjestäminen 

tuottikin koko ajan enemmän työtä hallitukselle ja valmennuskurssi-

vastaaville, työn tulos näkyi. Hallituksessa päätettiin ottaa riski lisää-

mällä uudeksi kurssipaikkakunnaksi Tampere ja se kannatti.  Myös 

muille kurssipaikkakunnille lisättiin paikkoja lisääntyneen kiinnos-

tuksen myötä. Mutta jo tuolloin huolenaiheita herätti valmennuskurs-

sien tulevaisuus. Koska valmennuskurssit olivat ainejärjestömme ta-

louden merkittävin kulmakivi, mietittiin, mitä tulevaisuus ja muutok-

set valintakokeissa niiden suhteen toisi. Muutoin Artiklan talous oli 

vakaata, mutta vakauden turvaamista myös tulevaisuudessa alettiin 

pohtia.  

Artiklan taloudessa koettiin vuonna 2010 myös pienimuotoinen ta-

loussotku, joka on ainakin itselle jäänyt mieleen kantapään kautta 

opittuna asiana. Verokarhu ei ollut yhtä myönteinen Artiklaa kohtaan 

kuin kaikkien tuntema ja Artiklaa aina kannustava kaimansa Juha 

Karhu. Virheiden, väärinymmärrysten ja ennen kaikkea kokematto-

muuden vuoksi ainejärjestömme sai n. 2 500 euron mätkyt verotta-

jalta ilmoittamatta jääneiden ALV-ilmoitusten vuoksi. Samaan aikaan 

hallitus selvitteli kadonneiden kuittien mysteeriä ja koetti parhaansa 

mukaan selvittää syntynyttä taloussotkua sekä itselleen että jäsenis-

tölle.  Tästäkin kuitenkin selvittiin, kuitit löydettiin ja mätkyt makset-

tiin nöyränä pois. Ja ennen kaikkea, kaikesta tästä opittiin ja toivotta-

vasti osattiin siirtää oppi myös seuraaville toimijoille.  

”--- Loppu hyvin, kaikki hyvin, kaikki hyvin, loilailoi” 
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Valtaa ja näkyvyyttä  

Vuosina 2009-2011 Artiklan suhteet muihin ainejärjestöihin alkoivat 

toden teolla kukoistaa. Kansainvälisten viikkojemme suosio kasvoi rä-

jähdysmäisesti, mistä on kiittäminen niitä aktiiveja, jotka jaksoivat vii-

kosta toiseen kiertää muiden ainejärjestöjen viikoilla levittämässä ilo-

sanomaa siitä huikeasta fiiliksestä, mitä Artikla edustaa. Artiklan oma 

kansainvälinen viikko sai yhä enemmän ylistystä muilta sisarainejär-

jestöiltä ympäri Pohjoismaita ja sitä mukaa myös kasvavassa määrin 

vieraita muista pohjoismaista. Myös yhteistyö sisarainejärjestöjen 

kanssa Suomessa oli tiivistä, mutkatonta ja ennen kaikkea jatkuvaa ys-

tävällismielistä kilpailua siitä, kuka on mahtavin.  

Artikla alkoi saada enemmän näkyvyyttä myös kotirintamalla Rova-

niemellä. Artiklan valtaannousu LYY:n edustajistossa alkoi vuonna 

2009, jolloin Artiklan omalta listalta valituksi tuli neljä henkilöä ja li-

säksi muiden listojen kautta kolme muuta oikkaria, eli olimme vallan-

neet seitsemän paikkaa 20:stä. Seuraavissa vaaleissa paikkamää-

rämme kasvoi entisestään ja Artiklan vankka asema vahvistui.  

Jotta tarinat suosion kasvusta saataisiin tallennettua arvoiselleen 

alustalle, alkoi samalla myös Digestan huomattava kehitys sekä sisäl-

lön että ulkomuodon suhteen pääosin silloisen päätoimittajan ansi-

osta. Myös nettisivuja uudistettiin pitkällisen pohdinnan kautta.  

Suosion kasvuun liittyy myös Artiklan tuotteistaminen. Haalarimerk-

kien rinnalle kaivattiin jotain, jolla jäsenistö pystyy rinta korkealla 

tunnustamaan värinsä ja näyttämään kotinsa. Tuotteistaminen alkoi 

pipoista ja se on jatkunut nykypäivänä mm. huppareihin.  Ainejärjes-

tömme mahtavuutta korostettiin myös hankkimalla Artiklalle oma 

banderolli, jonka takana jäsenistömme pystyi ylpeänä seisomaan vap-

pumarssilla.  
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Kaiken takana on artisti 

Se mitä useimmat eivät ymmärrä, kuinka paljon omistautumista, 

verta, hikeä ja kyyneleitä Artiklan eteen on vuosien saatossa vuoda-

tettu, jotta siitä on saatu muodostettu se kokonaisuus, mikä se tänä 

päivänä on. Tämä työ on otettu hallitusaktiivien, mutta myös muiden 

aktiivisten ja motivoituneiden jäsenien, jotka ovat kokeneet Artiklan 

luoman yhteisöllisyyden kaiken sen vaivan arvoiseksi, omasta vapaa-

ajasta. Jokaisen ”henkilökuntaa, henkilökuntaa, parlevuu” takana on 

jonkun artistin oma uhrautuminen yhteisen hyvän ja rakkaan ainejär-

jestömme eteen. Omalta kohdaltani muistan erityisesti ne lukematto-

mat kerrat, kun Fiat Puntoni täytettiin Toipparilta kerätyistä pulloista. 

Erityisen elävästi muistan viinanhakureissun etelänaapurista vuonna 

2011; muistan kaksi peräkkäistä valvottua yötä ja isältä lainatun pik-

kupakettiauton, jonka alusta nuoli asfalttia kuorman painosta.   

Vaikka edellä mainitsin niistä uhrauksista, joita itse kukin artisti on 

tehnyt Artiklan eteen, pitää kuitenkin muistaa myös ne lukemattomat 

muistot ja unohtumattomat kokemukset, joita Artikla on mahdollista-

nut jäsenilleen osana opiskelijaelämää. Yksittäisenä kohokohtana, 

joka itselle on jäänyt mieleen, on mm. Jätkänpatsaan lakitus vappuna 

2011. Koska Artikla on pohjoisen suurin ja kaunein ainejärjestö, mie-

lestämme oli tärkeää korostaa tätä asiaa muille LYY:n ainejärjestöille. 

Korostimme mahtavuuttamme hankkimalla avuksemme perinteiseen 

Jätkän lakitukseen nosturin, joka nosti meidät Jätkänpatsaan pään 

korkeudelle.  Koska vain rahvaat kiipeävät ;)  

Kun nyt muistelen omia aikojani aktiivisena artistina, niistä ajoista on 

mennyt useampi vuosi. Kuten jo alussa totesin, päällimmäisenä mie-

leeni eivät ole jääneet yksittäiset tapahtumat vaikka osa niistä ovatkin 

olleet unohtumattomia.  Paljon jäi tässä jutussa kertomatta ja ehkä pa-

rempi niin. Kaikkein parhaiten mieleeni ja elämääni myös aktiiviajan 

ja valmistumisen jälkeen ovat kuitenkin jääneet ihmiset Artiklassa. Jo-

kainen tapaamaani artisti on rohkea sekoitus ahkeruutta ja leppoi-

suutta. Artiklassa on omana aikanani vallinnut täysin ainutlaatuinen 
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tunnelma, joka välittyy lämpimänä sen jäsenistä. Tästä syystä olen ol-

lut ja olen edelleen erittäin ylpeä siitä, että olen osa tätä mahtavaa 

joukkoa.   

“---Pintaa paljasta en siedä, saunaankin mä menen pyyhe päällä. 

Taivasosuuttani vaalin, siks’ ei kiusaajaa vierelläin näy ---“ 

 

Laura Aaltonen 

Artikla-alumni 

Fuksi 2009 

Vpj 2010 

Pj 2011 

Vuosijuhlamarsalkka 2014 

 

Kirjoittajan huomio: Kaikki tekstissä ilmenevä pohjautuu kirjoit-

tajan omiin kenties ajan kultaamien ja vääristämien muistikuvien 

varaan.  Pahoittelut, jos muistikuvat eivät vastaa todellisuutta.  
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Artiklaa vuosilta 2012-2013 

“Livet är härligt, 

tavaritj, vårt liv är härligt. 

Vi alla våra små bekymmer glömmer, 

när vi har fått en tår på tanden, skål!“ 

Jussi Kiiski pyysi minua Aaltosen Lauran kanssa kirjoittamaan vuo-

sista 2009-2013, joten jatkan tähän Lauran perään samalla tyylillä. 

Tekstimme työotsikko oli ”Villit Vuodet”, jolla on minulle ainakin mo-

nilta osin kaksois- tai jopa kolmoismerkitys. Termillä viitataan mieles-

täni kuitenkin erityisesti siihen meininkiin ja tunnelmaan, mikä tällöin 

vallitsi yhdistyksen tapahtumissa. Yksittäisenä esimerkkinä voin mai-

nita vaikka vuoden 2012 SAKKE:n. Tapahtuma aloitti ehkä ei niin hie-

non ja vaalimisen arvoisen perinteen siitä, että kyseisessä tapahtu-

massa tulee aina "hoitaa" majoitushotellille poliisit paikalle ja edelleen 

jumittaa ainakin pari samaisen hotellin hissiä kerrosten väliin. Kuten 

Laurakin totesi, myös minulle nämä vuodet Artiklan parissa näyttäy-

tyivät siinä, että yhdistyksen toiminta koki erittäin suuren suosion 

kasvun. Halukkaita mukaan toimintaan, kuin myös toiminnasta kiin-

nostuneita, oli huomattavasti enemmän kuin silloin, kun itse aloitin 
yhdistyksen vastuutehtävissä.  

 

Omia kokemuksia 

”Mistä saatais Koskenkorvaa? 

Koskenkorvaa, loilaaloi.” 

Opiskeluni alkoivat 2011 syksyllä ja siten ensi kosketukseni Artiklaan 

tapahtui samoihin aikoihin. Alkuun olin sangen epäileväinen lähte-

mään mukaan yhdistyksen toimintaan, mutta mielipiteeni kääntyi lo-

pulta syksyn aikana. Päätös lähteä mukaan osoittautuikin yhdeksi 

opiskeluaikaani eniten vaikuttaneista. Muistan vielä hallitusvaalin 

Fellman-salissa ja sen, että etenkin miespuolisten vanhempien opis-

kelijoiden suhtautuminen pätevyyteeni KOPO:n pestiin oli sangen 
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epäilevää (Ymmärsin jo silloin syyn tähän. Jätän vuoden 2011 pukeu-

tumistyylini avaamisen tarkemmin kuitenkin muiden harteille #reisi-

taskuhousut). Hallituksessa toimiminen yhdessä jo tuttujen kanssa sy-

vensi suhteitamme ystävyydeksi ja vuoden 2012 hallitustoiminnasta 

parhaat muistot ovatkin yhteisistä hetkistä ja yhteisistä onnistumisen 

tunteista erityisesti tapahtumien järjestämisessä. Ja vaikka toimin 

koulutuspoliittisena vastaavana, koin vuoden 2012 nimenomaan vie-

neen Artiklan toiminnassa nimenomaan tapahtumat uudelle tasolle. 

Kaikki hallituksen jäsenet halusivat tehdä joka tapahtuman isosti ja 

panostaa niihin täysillä. Tästä luonnollisesti tulee kiittää erikseen ta-

pahtumavastaavana toiminutta Susanna Jokelaa, mutta koin että kai-

killa meillä oli yhteinen tahtotila tehdä nimenomaan tapahtumista pa-
rempia ja panostaa niihin. 

Myös valmennuskursseihin panostettiin paljon. Mielestäni vuotta 

2012 ja siitä eteenpäin voidaankin mielestäni pitää valmennuskurs-

sien kulta-aikana (ainakin tuloksellisesti). Opetus sai kauttaaltaan 

erinomaista palautetta, toimintaa laajennettiin ja verkko-opetus otet-

tiin ensi kertaa käyttöön. Menestys näkyi myös luonnollisesti yhdis-

tyksen tuloslaskelmassa. Tästä työstä on annettava iso kiitos Ira Hie-

taselle, Paula Asunmaalle sekä Katja Lehdolle ja Noora Pohjolalle, 

jotka laittoivat itsensä likoon ja saivat toiminnan kukoistamaan. Usko-

akseni kehitys jatkui samansuuntaisena myös seuraavina vuosina ja 

toivottavasti jatkuu edelleen, vaikka toimiala onkin suuren murroksen 

pyörteissä. 

 

Taloudesta 

”Lauletaanpas vedestä, jota aina riittää. 

Vaikka kuinka joisit sä, ei se lopu siitä.” 

Vuoden 2013 hallituksessa toimin puheenjohtajana. Vuosi oli myös it-

selleni kovin erilainen kuin aikaisempi vuosi hallituksessa. Mielestäni 

pystyimme lopulta pitämään tapahtumien järjestämisen samalla ta-

solla kuin mihin vuonna 2012 olimme sen saaneet kehitettyä. Talou-
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den realiteetit pakottivat meidät kuitenkin keräämään myös jäsenis-

töltä vähän enemmän tukea yksittäisiin tapahtumiin. Tapahtumista 
ruvettiin keräämään säännöllisemmin osallistumismaksuja.  

Kevät 2013 vedettiin suoraan sanoen aika vyö kireällä. Yhdistyksen 

taloudenhoidon ”prosessien kehittäminen” oli jäänyt aika lailla lap-

senkenkiin ja kirjanpitokaan ei oikein ollut vaaditulla tasolla.  Huoma-

simme heti alkuvuodesta, että tämä osa-alue vaatii suurta kehittä-

mistä. Teimmekin isoja muutoksia talouden seurantaan ja käytännön 

prosesseihin. Enemmän tai vähemmän koko vuoden kestäneen talous-

kuurin suunnittelemisesta ja menestyksekkäästä hoitamisesta minun 

on edelleen pakko kiittää ja nostaa hattua taloudesta hallituksessa 

vastanneille Janne Häliselle ja Nina Rytilahdelle. Tämän seurauksena 

vuoden aikana laitoimme järjestään kaikki talouden seurannan ”pro-

sessit” uusiksi ja päädyimme myös vaihtamaan kirjanpitäjää. Koen, 

että vuoden loppuun mennessä taloudenpidon osalta oli saatu läpi-

vietyä eräänlainen suursiivous. Uskon, että tekemämme uudistukset 

vaikuttavat tältä osin (toivottavasti) edelleenkin yhdistyksen toimin-
taan.  

Vuonna 2013 päädyttiin myös vaihtamaan yhdistyksen toimitilat uu-

siin. Vanha Toippari oli jäänyt auttamatta liian pieneksi yhdistyksen 

tapahtumiin. Nykyistenkin tilojen toimivuudesta yhdistyksen kaikkiin 

tilaisuuksiin voidaan jälkikäteen varmasti olla monta mieltä. Heti syk-

syn jälkeen sattunut vesivahinko, joka piti meidät melkein vuoden 

poissa tiloista, luonnollisesti allekirjoitti tämän. Lopulta kuitenkin mo-

nen näköisten alkuvaikeuksien jälkeen tilat on käsitykseni mukaan 

saatu ainakin auttavasti jäsenistön käyttöön sillä tavalla, millä toi-

voimme, kun hankinta suoritettiin.  Ensisijaisena tavoitteena oli kui-

tenkin parantaa toimitilojen käyttöastetta, koska vanhaa Toipparia ei 

voinut oikeastaan enää käyttää mihinkään muuhun kuin sellaisiin ti-

laisuuksiin, joissa osallistujamäärä oli rajattu niin pieneksi, että kysei-

siä tapahtumia oli vuodessa vain kourallinen. 

 

 

 



38 
 

Ajan henki 

“Lisää viinaa mun lasiin, 

lisää laseja pöydälle, 

lisää pöytiä näihin juhliin, 

lisää juhlia kansalle.” 

Ajan henki oli varmaankin tapahtumien osalta jokseenkin alkoholipi-

toisempi, kuin mitä nykyään kuulen, ja ainakin kuvittelen sen olevan. 

Faktinen totuus oli se, että tapahtumia toki yritettiin järjestää ilman 

hömpsyttelyä tai pientä juomatarjoilua, mutta jostain syystä tämän-

kaltaisiin tilaisuuksiin ei juuri osanottajia paikalle saapunut. Asianajo-

toimistojen esittelytilaisuudet, urheiluvuorot (sähly, vaellus, pesis 

etc.) ja muut asiapohjaiset seminaarit tuntuivat olevan ainoat tapah-

tumat, jossa oli tungosta ilman juomatarjoilua.  

Jäsenistölle järjestettävissä tapahtumissa ja tempauksissa on tietysti 

aina parannettavaa, mutta uskon myös siihen, että ihmiset osaavat ää-

nestää jaloillaan. Ja kyllähän hauskanpito ja biletys ehdottomasti kuu-

luvat opiskelijaelämään. Joko alkoholilla tai ilman. Oma mielipiteeni 

onkin aina ollut se, että laillisia elintarvikkeita voi kukin käyttää tai 

jättää käyttämättä täysin jokaisen oman mielensä ja päätöstensä mu-

kaisesti. 

Vielä vuoden 2012 alussa Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellinen oli 

vielä niin sanotusti pilke päättäjien silmäkulmassa.  Kuitenkin vuoden 

aikana valtakunnan (alue)poliittinen henki muuttui aika suuresti. Pää-

tös joka mahdollisti sen, että ko. yliopiston oikeustieteen laitos sai ru-

veta antamaan oikeustieteen maisterin tutkintoja, nuijittiin läpi nope-

asti kevään ja kesän 2012 aikana. Näin Artikla sai lopulta yhden uuden 

ainejärjestötoverin oikkarien hiekkalaatikolle, kun Judica ry syntyi 

myöhemmin tuon päätöksen myötä.  Myöhemmin myös Turun Åbo 

Akademin oikeusnotaareita kouluttavien ainejärjestö Stadga liittyi 

mukaan oikkariperheeseen. Näin omana aktiiviaikanani Artikla sai 
kaksi uutta sisarainejärjestöä. 
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Erityisesti syksyn 2013 uusien ”fuksikoiden”, kuten heitä tuolloin 

muistan leikkisästi kutsuttanen, meininki jäi mieleeni erittäin positii-

visesti. Tämän vuosikurssin halu osallistua ja olla osa Artiklan yhtei-

söä oli jotain, mitä en ollut aiempina vuosina kokenut. Mielestäni 

fuksikapteenit, tuutorit ja yhdistyksen hallituksen jäsenet onnistuivat 

luomaan vuosikurssille poikkeuksellisen hyvät olosuhteet toimia yh-
dessä ja osallistua kaikkeen tarjolla olleeseen.  

Lopulta kuitenkin halu lähteä mukaan tulee jokaiselta itseltään. Eli 

kyllä se lopulta on kiittäminen nimenomaan kaikkia silloin opiske-

lunsa aloittaneita. Tämä vuosikurssi implementoitui erittäin menes-

tyksekkääksi osaksi Artiklan toimintaa. Kiitos teille kaikille, se syksy 

on jäänyt mieleen erityisesti huikeasta meiningistä ja siitä lämpimästä 

fiiliksestä, jonka te kaikki Artiklaan loitte – vanhoja opiskelutovereita 

unohtamatta. Oli erityisen hienoa nähdä hallituksen jäsenenä, kuinka 

iso osa koko vuosikurssin porukasta lähti kaikkeen ennakkoluulotto-

masti mukaan ja oli täysin rinnoin valmiita kokeilemaan ja ottamaan 

kaiken irti fuksivuodesta. 

 

Yksittäisiä kohokohtia 

“Lapissa kaikki kukkii nopeasti; 

maa, ruoho, ohra, vaivaiskoivutkin. 

Tuon usein tuntenut oon raskahasti, 

kun katson kansan tämän vaiheisiin.“ 

Olen suuri vujufani. Itselleni, ja käsitykseni mukaan myös muille, erit-

täin tärkeitä hetkiä Artiklassa ovatkin yhdistyksen vuosijuhlat. Olen 

ollut juhlia mukana aktiivisesti järjestämässä kolme kertaa ja on ollut 

hienoa nähdä, että nykyäänkin tapahtuma järjestetään samalla pietee-

tillä ja arvostuksella. Vujuviikonloppu on edelleen kalenterissani yh-

tenä vuoden kohokohdista. Näin luonnollisesti jokainen vuosijuhla 

(silliksineen) on jättänyt allekirjoittaneelle muistoiksi huikeita hetkiä 

ystävien kanssa sekä mahtavia yksittäisiä tilannekoomisia ja myös 
koskettavia hetkiä. 
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Yhtenä yksittäisenä hetkenä, jonka haluan nostaa esiin ja tavallaan 

hallitustyön kulminaatiopisteenä, minulle oli vuoden 2012 vuosijuh-

lien silliaamiainen. Olimme silloisen kämppikseni kanssa molemmat 

hallituksessa ja olimme aiemmin keväällä vaikuttuneet Lex ry:n sillik-

sestä niin kovasti, että halusimme luonnollisesti nostaa Artiklan sillik-

set uudelle (vähintään samalle) tasolle. Saimme pj:ltä budjettia ”niin 

paljon kuin itse keräämme”, joten siitä kumpi kerää enemmän spon-

sorikassaa lyötiin luonnollisesti kaverin kanssa veto. Sponsorinhan-

kinta onnistui erinomaisesti ja saimme sillispaikalle kaikkea mahta-

vaa niin sumopainimatosta ja paljusta aina hattarakoneeseen ja pal-

vattuun kokonaiseen karjuun (sika muistaakseni esilämmitettiin sil-

lispaikan saunassa ennen tarjoilua - nam). Päivä oli erinomaisen on-

nistunut ja mielestäni tämän jälkeen sillistä onkin varjeltu yhdistyk-

sessä (ansaitusti) yhtenä vuoden tärkeimpänä päivänä. 

Toisena erittäin mieluisana yksittäisenä tapahtumana minulle on jää-

nyt mieleen myös vuoden 2013 keväällä emeritusprofessori ja ex-de-

kaani Juha Karhulle järjestetty juhlaseminaari – Oikeus ja oikeuden-

mukaisuus muuttuvassa maailmassa, jota sain silloin yhdistyksen pu-

heenjohtajana olla mukana aktiivisesti järjestämässä. Kaikilla opiske-

lijoilla oli tilaisuuteen vapaa pääsy ja paikalla Arktikumissa olikin lä-

hes täysi sali.  Kaikille kuulijoille jäi tapahtumasta varmasti muistoksi 

myös hervottomat naurut puhujana esiintyneen professori Vuoren-

pään piirtoheitinsählingistä (kysykää häneltä lisää Demoluxista). Us-

kon että yleisön lisäksi myös emeritusprofessori Karhu arvosti tilai-
suutta kovasti. 

 

Lopuksi 

“Pohjolassa kansa on sen kaamoksensa vanki, 

pimeässä askarrellen paljoa ei hanki.” 

Kaikkein tärkein asia, jonka haluan Artiklasta sanoa siltä ajalta, jolloin 

itse aktiivisesti siellä toimin, on kuitenkin se, että Artikla on aina yhtä 

kuin sen jäsenet. Ihmiset ovat yksinkertaisesti mahtavia. Olen tutus-

tunut satoihin uusiin kavereihin ja luonut kymmeniä ystävyyssuhteita 
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jotka kestävät varmasti läpi elämän. Myös nykyinen avopuoliso on jää-

nyt matkaan Artikla-ajoilta ja nimenomaan Artiklasta. Olen erittäin 

kiitollinen ja ylpeä siitä, että olen saanut olla osa tätä ainutlaatuista 

yhteisöä. Matka jatkuu läpi elämän. Skål. 

Julius ”Herkkäkurkku” Matilainen, Artikla-alumni 

Fuksi 2011 

Kopo 2012 

Pj 2013 

Vujumarsalkka 2014 

Tekstissä mahdollisesti esiintyvät irrationaalisuudet tai paikkansapi-

tämättömyydet (muistini päivien, kuukausien, vuosien ja nimien 

osalta ei välttämättä osu aina nappiin) voi kuitata seuraavin sanoin: 

“Hei hei hei, juttele sinä vaan, kyllä sinut tunnetaan. Ja vaikka sen val-
heeksi vannotkin, niin kyllä sua uskotaan!“ 
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2014-2018 – Uuteen nousuun 
 

 

Seuraavan osion ovat rustanneet Artiklan hallituksen puheenjohtaja 

2015 Johanna Teijonmaa sekä Artiklan hallituksen puheenjohtaja 

2016 Mikko Saarinen. 

 

Vuoden 2014 alussa Artikla oli monien haasteiden edessä. Vuoden 

2013 syyskokouksessa - josta ei äänestämistä ja äänessä olemista 

puuttunut, ja jota täytyi myöhemmin jatkaa jatkokokouksessa yliopis-

ton vahtimestarien päättäessä kokouksen ennenaikaisesti - oli jäse-

nistön toimesta siunattu yhdistyksen uusi organisaatiorakenne, jossa 

eritoten toimihenkilöiden määrää kasvatettiin reippaasti. Lisäksi oli 

valittu uusi, kenties kaikkien aikojen fuksivaltaisin hallitus toimihen-

kilöineen yhdistystä eteenpäin viemään. 

Uusi hallitus ja toimihenkilöt joutuivat heti kinkkisen pulman eteen, 

kun aivan joululomien alla vuonna 2013 paljastui, että samana syk-

synä käyttöön vihitty Aittatien Toippari oli kärsinyt massiivisen vesi-

vahingon viallisten kattorakenteiden vuoksi. Vesivahingosta aiheutu-

nut remontti aiheutti hankaluuksia yhdistyksen toiminnalle, joskin 

jälkikäteen on todettava, että toiminta saatiin siitä huolimatta pyöri-

mään hyvällä tasolla. 35-vuotisjuhlavuotta vietettiin joka tapauksessa 

pääosin muualla kuin oman katon alla. 

Oman toimitilan puutteen ei annettu silti häiritä - Artikla eli ja voi hy-

vin aktiivisen jäsenistönsä ansiosta. Allekirjoittaneet eivät voi olla ko-

rostamatta erityisesti vuonna 2013 opintonsa aloittaneen vuosikurs-

sin innokkuutta osallistua ja tehdä uutta Artiklan puitteissa. Tästä saa-

tiin esimakua jo marraskuussa 2013, kun joukko innokkaita fukseja 

tulevan Artikla-aktiivi Jouni Kuokkasen johdolla ideoi ja toteutti kol-

miöisen mökkireissun Leville - ilmeisesti kaksi kuukautta tammikuun 

lopun Kaamosluennoille oli aivan liian pitkä aika odotettavaksi! 
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Toipparin uudet tuulet 

Kohtalaisen laajaa mainetta Rovaniemen opiskelijayhteisössä jo en-

simmäisenä syksynään kerännyt ja myöhemmin vuoden 2013 

fuksinakin palkittu uunituore vuoden 2014 toimitilavastaava sai toi-

mikaudelleen totisesti erilaisen startin, kuin mitä hänellä tai muulla 

hallituksella olisi ollut mielessään. Vuonna 2013 suuren työn ja surul-

lisenkuuluisan varainkeruukampanjan jälkeen hankitulla uudella toi-

mitilalla ehdittiin viettää yhden syksyn verran vauhdikkaita iltoja ja 

tarjota naapurin iäkkäille rouville valokuva-albumien täytettä, kunnes 

samaisen vuoden joululoma koitui Toipparin kohtaloksi. Lomien ai-

kana rakennuksen katolle kertynyt lumi oli sulanut pakkasten hellit-

täessä seiniä pitkin sisätiloihin. Näky oli varsin pysäyttävä, kun vahin-

koja lähdettiin vuodenvaihteen jälkeen tarkastelemaan. Hetken aikaa 

tiloissa oleskeltuaan vesivahingon laajuuden pystyi tuntemaan myös 

silmissään ja keuhkoissaan sekä huomaamaan mukaan tarttuneesta 

ominaistuoksusta.  

Varsin pian haaveet uuden Toipparin kehittämisestä muuttuivat uu-

sien väistötilojen etsimiseksi sekä kiinteistöosakeyhtiön ja uusien 

naapureiden kanssa taistelemiseksi, mutta jos jotain, saivat vuosien 

2014 ja 2015 vpj:t ja toimitilavastaavat erinomaisen oppitunnin kiin-

teistöosakeyhtiön hallituksessa toimimisesta ja mahdollisuuden tu-

tustua lähemmin uusiin naapureihimme. 

Toipparia remontoitiin melko tarkalleen vuoden päivät ja lopputulok-

sena oli entistä toimivampi pohjaratkaisu ja ehommat tilat, mutta itse 

vahinkoon liittyvien asioiden selvittely jatkui vielä pitkälle seuraaviin 

vuosiin. Vuonna 2015 asioiden selvittelyä jatkoivat varapuheenjoh-

taja Kaunisvaara ja klubimestari Etelämäki, jotka istuivat vuoden ai-

kana luultavasti yhtä paljon kiinteistöosakeyhtiön kokouksissa kuin 

Artiklan hallituksen kokouksissa. Onneksi kyseisen vuoden aikana 

Toipparin tilanne sekä yhteys naapureihin saatiin rauhoitettua siten, 
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että tulevina vuosina kiinteistöosakeyhtiössä toimiminen sujui huo-

mattavasti aiempaa mutkattomammin. 

Vuoden 2015 varapuheenjohtaja Mikko Kaunisvaara muistelee Aitta-

tien alkuvuosien vaiheita seuraavasti: 

Oma ensikosketukseni Artiklan toimitilaan ”Toippariin” tapahtui heti 

varapuheenjohtajakauteni alussa. Hallituskauden ensimmäinen ko-

kous järjestettiin tammikuun pakkasten keskellä, ja kylmyys pyrkikin 

sisään niin ovista kuin ikkunoista.  Kokous jouduttiin pitämään ulko-

vaatteissa ja tämän jälkeen kokoukset siirrettiinkin keittiön suojiin. 

Kylmästä ensikohtaamisesta huolimatta ainakin itselläni Toippariin 

liittyy paljon lämpimiä ja mieluisia muistoja opiskeluajoilta. 

Yksi hallitusvuoden suurimmista yllätyksistä oli, kuinka paljon vuo-

teen kuului kiinteistönhuollollisia tehtäviä. Vuoden mittaan opimme 

varsin paljon - voiko suuren peilin kiinnittää seinään pelkällä liimalla 

(ilmeisesti), onko vahvistetun holvin betoniseinään vaikea tehdä rei-

kää (kyllä, erittäin), kannattaako oikisopintojen turvin tehdä edes pie-

niä putkitöitä (ei todellakaan). Erittäin suuri kiitos remontointiavusta 

kuuluu koko hallitukselle ja erityisesti silloiselle klubimestarille Otso 

Etelämäelle. 

Vaikka toimitila oli edellisvuoden vesivahingon jäljiltä kauttaaltaan 

remontoitu, oli se edelleen olemukseltaan varsin toimistomainen ja 

kolkko.  Yksi vuoden 2015 keskeisistä tavoitteista olikin tilan käytän-

nöllisyyden ja kodikkuuden lisääminen. Syksyn alkaessa tila olikin val-

miina ottamaan vastaan uuden vuosikerran artistit, jotka jo ensimet-

reillä osoittivat halukkuutensa jättää jälkensä Toippariin järjestämällä 

fuksiaisten finaalin kunniaksi uuden vesivahingon. Tämä vedenpaisu-

mus jäi kuitenkin nopean reagoinnin ansiosta sangen pieneksi, ja va-

hinkojen korjaaminen osoittautui, allekirjoittaneen putkimieskokei-

lusta huolimatta, varsin edulliseksi.  

Artiklan hallituspestin lisäksi pääsin toimimaan yhteensä kolme 

vuotta myös Aittatien kinteistöosakeyhtiön hallituksessa. Naapurus-
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ton ensireaktio artisteihin oli varsin nyrpeä ja meidät oli leimattu suo-

ranaisiksi häiriköiksi. Asukkaiden vankan käsityksen mukaan Toip-

pari oli opiskelijoiden ylläpitämä laiton baari (tähän vaikutti varmasti 

hallituksen varsin näkyvä viinojen rahtaaminen ja varastointi toimiti-

lan holviin), jossa harrastettiin kaikenlaisia riettauksia. Rivien välistä 

oli tosin havaittavissa, että osalle suurin vääryys tuntui olevan se, ettei 

heitä oltu kutsuttu mukaan rientoihimme. 

Artistien perjantai-iltaisin ylläpitämä epäjärjestys osoittautui kuiten-

kin pian yhdeksi kiinteistöosakeyhtiön pienimmistä ongelmista. 

Vuonna 2015 yhtiön suurimman huoneiston omistaja ajautui kon-

kurssiin, jättäen huomattavan summan vastikemaksuja maksamatta. 

Saamatta jääneiden vastikkeiden periminen oikeusteitse kestikin lo-

pulta useita vuosia. Näiden vuosien aikana kiinteistöosakeyhtiön hal-

litus kokoontui lähes kuukausittain pohtimaan, miten yhtiön talous 

saadaan kuntoon ja yhtiö taas jaloilleen. Hetken jopa näytti, että Aitta-

tie 3:n kohtaloksi tulisi Suomessa harvinainen kiinteistöosakeyhtiön 

konkurssi, jolta onneksi kuitenkin vältyttiin. Näiden kokousten lo-

massa yhtiön hallituksen jäsenistä alkoi paistaa luottamus ja usko 

meihin artisteihin ja siihen, ettemme olleetkaan kaiken pahan alku ja 

että toimme mukanamme kauan kaivattua elämää Aittatielle. Vuonna 

2018 useiden vaiheiden jälkeen konkurssissa ollut huoneisto saatiin 

myytyä ja yhtiö sai vuosia kärkkymänsä varat takaisin ja talouden 

kuntoon. Oikeusprosessin aikana Lampelan alue koki myös merkittä-

vän kaavamuutoksen, jonka seurauksena aiemmin teollisuusalueeksi 

kaavoitettu alue muutettiin asuinalueeksi.  

Jokainen artisti, hallitus ja vesivahinko ovat jättäneet vuosien saatossa 

oman jälkensä rakkaaseen toimitilaamme. Tila tuntuukin nyt huomat-

tavasti lämpimämmältä, kuin ensimmäisellä vierailullani. Syy tähän 

tuskin on omatoimisesti tiivistetyt ikkunat, vaan tilaan ja siellä vietet-

tyihin hetkiin liittyvät muistot. Merkit nykyisestä Toipparista luopu-

miseen ovat kuitenkin olleet ilmassa jo pitkään ja uutta toimitilaa on 

katseltu jo useamman vuoden ajan. Missä se sitten tuleekaan sijaitse-

maan ja ketkä siellä juhlivatkaan, on ilmeistä, että Artiklan henki ei ole 

sidottu mihinkään fyysiseen tilaan ja sitä kannatteleviin seiniin, vaan 
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paikan tunnelma tulee siellä aikaansa viettävästä opiskelijayhteisöstä, 

joka tarpeen tullen pystyy tekemään paikasta kuin paikasta oman 

Toipparinsa (caveat inquilinus). 

 

Tapahtumia ja ulkosuhteita 

Toisen suuren mullistuksen artistien vapaa-aikaan ja erityisesti yölli-

seen elämään toi legendaarisen yökerho Tivolin sulkeutuminen vuo-

den 2014 syksyllä. Valistustalo, jossa uskollisesti palvellut “Tinke” 

toimi, päätyi muutamaa vuotta myöhemmin kokonaisuudessaan jyrän 

alle, kun rakennukselle myönnettiin vuosien taistelun jälkeen purku-

lupa. Tivolin sulkeminen aloitti Rovaniemen yöelämässä muutosten 

ajat ja artistitkin joutuivat vaihtamaan kantapaikkaansa vuosien ai-

kana pariin otteeseen. Ensiksi yhteistyösopimus laadittiin uuden, 

Sfääriksi tituleeratun yökerhon kanssa. Vaikka kyseisen, “maksuky-

kyisille aikuisille” kohdistetun yökerhon tarina jäi varsin lyhyeksi, eh-

dittiin tässäkin kuppilassa aiheuttaa riittämiin paheksuntaa esimer-

kiksi perinteisten pikkujoulujen ja Tiernapoika-show’n merkeissä. 

Sfääristä siirryttiin kuin lennosta jälleen yökerhomaailman uuteen tu-

lokkaaseen, entisen Onnelan tiloihin perustettuun Half Mooniin kaup-

pakeskus Rinteenkulman kellarikerrokseen. Kyseinen paikka on pysy-

nyt artistien yhteistyöbaarina siitä asti. 

Artiklan tapahtumakalenteri rakentuu tänäkin päivänä vanhojen tut-

tujen - Kaamosluentojen, Poronkuseman, Mr. Artiklan, fuksisitsien, va-

pun, syksyn käynnistävän kolmeviikkoisen fuksihärdellin, syysvael-

luksen, kv-viikon, vuosijuhlien ja pikkujoulujen - varaan, mutta moni 

tapahtuma on saanut vuosien aikana uutta väriä ja sävyä, ja vanhojen 

tuttujen väliin on saatu mahdutettua myös uusia tapahtumia. Muun 

muassa vuoden 2013 (yli-)innokkaisiin fukseihin kyllästyneet van-

hemmat tieteenharjoittavat pääsivät kitkerän palautteenannon jäl-

keen sitsaamaan syksyisten seniorisitsien muodossa, jotka vaikutta-

vat tulleen kalenteriin jäädäkseen. Huhu kertoo, että joissain artistita-

louksissa vuoden 2013 seniorisitsien jälkipuintia käydään edelleen, 



47 
 

eikä muistikuvia kyseisestä tapahtumasta liene liiemmin niin osallis-

tujilla kuin työntekijöilläkään - jälkimmäisillä tosin silkan järkytyksen 

aiheuttaman defenssireaktion vuoksi. 

Syksyn tapahtumakalenteria on jo vuosia värittänyt voimakkaasti 

fuksien sisäänajo artistiuteen ja opiskelijaelämään. Vuosien saatossa 

vanhempien opiskelijoiden rooli erityisesti syksyn tapahtumissa on-

kin puhututtanut useaan otteeseen ja suoranaista draamaa aiheesta 

saatiin erityisesti vuosijuhliin ja niiden lipunmyyntiin liittyen. Vuosien 

2013-2014 aikana eskaloituneet vuosijuhlalipunmyynnit ja lähes vuo-

rokauden mittaiset jonotukset saivat lopulta aikaan todellisen tarpeen 

uudistaa lipunmyyntikäytänteitä. Käyttöön otettiin sähköinen lipun-

myyntipalvelu kuin myös osallistumiskiintiöt ensimmäisen vuosi-

kurssin opiskelijoille. Kuten jokainen muutos, aiheutti tämäkin uudis-

tus ensimmäisinä vuosina varsin suurta närää, ja tunteita kuohutti eri-

tyisesti ensimmäisten vuosien tekniset haasteet lipunmyyntipalve-

lussa. Vuosien saatossa sähköiseen myyntiin on kuitenkin hiljalleen 

totuttu ja siirrytty entistä enemmän myös muiden tapahtumien osalta.  

Vuosijuhliin kohdistunut entistä suurempi mielenkiinto, erityisesti 

ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoiden osalta, toi mukanaan haas-

teita paitsi lipunmyynnin järjestämisen, myös tilavaihtoehtojen 

osalta. Useamman vuoden ajan vuosijuhlakansaa palvellut Lapland 

Hotel Sky Ounasvaaran tilat kävivät vääjäämättä liian pieniksi ja juhlat 

siirrettiinkin Ravintola Thulian kautta napapiirille SantaParkin luolas-

ton juhlatiloihin vuonna 2014. Siirtyminen huomattavasti suurempiin 

juhlatiloihin mahdollisti myös väkimäärän kasvattamisen, ja viime 

vuosina ainejärjestöämme onkin totuttu juhlistamaan noin 300 juhla-

vieraan kanssa upeissa ja uniikeissa puitteissa napapiirin tuntumassa. 

SantaParkissa vietetyt juhlat ovat keränneet kehuja niin muita aine-

järjestöjä kuin yhteistyökumppaneita myöten ja vuosijuhlat ovatkin 

vankistaneet asemaansa koko syksyn kohokohtana yhdessä kv-viik-

kojen kanssa. Artiklan 35-vuotisjuhlien jälkeen SantaParkin kanssa 

neuvoteltiin viisivuotinen sopimus juhlavuoteen 2019 saakka, ja tule-

vaisuus näyttääkin, jatkuvatko juhlat edelleen perinteisellä kaavalla 
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SantaParkin puitteissa, vai joudutaanko tilaratkaisuja ja jopa juhlan 

luonnetta jälleen suunnittelemaan uusiksi tulevina vuosina.  

Perinteisistä tapahtumista myös Kaamosluennot siirtyivät uudelle ai-

kakaudelle, kun soihtu siirtyi vuonna 2017 eläköityneeltä dekaani 

Juha Karhulta vajaat kaksi metriä Turkua Lappiin tuoneelle professori 

Mikko Vuorenpäälle. Tapahtumana Kaamosluennot ovat jatkaneet 

suuren suurta suosiotaan ja myös varjoilijoille ovat ahkerimmat artis-

tit järjestäneet viime vuosina omia bussikuljetuksia luentoineen ja 

haalarimerkkeineen. Kaamosluentosirkuksen uusi tirehtööri Vuoren-

pää laittoi tuulemaan vuonna 2018, kun perinteikkäät mökkiväittelyt 

siirrettiin uuteen ympäristöön rinneravintola Tuikkeeseen, jossa osal-

listujat pääsivät mittelöimään uudenlaisen kisailukonseptin mer-

keissä. Kaamosluentojen vetovoima ei näytä hiipuvan, vaan legendaa-

rinen ja erityisen artistimainen tapahtuma jatkanee voittokulkuaan 

tulevinakin vuosina. 

Artistien suhteita ulkomaailmaan ylläpidettiin edelleen eritoten kan-

sainvälisten viikkojen merkeissä. Tälle ajanjaksolle ominaiseksi muo-

dostunut paikoin ylitsepursuava osallistumisinnokkuus näkyi myös 

kv-viikoissa. Ilmoittautuneita riitti viikolle kuin viikolle reilusti yli Ar-

tiklalle varattujen paikkojen. Valveutuneet artistit pitivät kuitenkin 

tiukasti huolen siitä, että paikat jaettiin mahdollisimman oikeuden-

mukaisesti ja läpinäkyvästi, ja toisinaan paikkoja kv-viikoille jaettiin 

ilmoittautuneiden kesken jopa toimistolla järjestettyjen julkisten ar-

pajaisten muodossa.  

Ulkosuhteita pidettiin yllä myös kotimaan kamaralla niin Lapin yli-

opiston muihin ainejärjestöihin, toisiin oikisainejärjestöihin kuin Ou-

lun opiskelijapiireihinkin. Perinteisten Oulun lääketieteen opiskelijoi-

den Hoitosyytesitsien lisäksi tapahtumakalenteriin tuotiin vuonna 

2015 Talousrikossitsit yhdessä Oulun kauppatieteen opiskelijoiden 

ainejärjestö Finanssin kanssa. Tämä iloinen perinne on jatkunut vuo-

sittain siitä lähtien, ja täten joka marraskuussa oululaisten kanssa ol-

laan päästy olemaan yhteydessä vähintäänkin tarpeeksi. 



49 
 

Oman, uudenlaisen mausteen koko Rovaniemen opiskelijakulttuuriin 

toi uusi tapahtumakonsepti Rolmiot, joka on suurilta osin Artiklan 

vuoden 2017 tapahtumavastaavan ja hallituksen varapuheenjohtajan 

Teemu Koiviston sieluntuotos. Tampereen kuuluisista Kolmiot-opis-

kelijatapahtumista osin innoituksensa ottanut Rolmiot on Artiklan, 

Rovaniemen Insinööriopiskelijat ry:n ja Remburssin yhteistyössä jär-

jestämä tapahtuma, jonka tarkoituksena on koota Rovaniemen opis-

kelijakenttää niin yliopiston kuin ammattikorkeakoulunkin puolelta 

mahdollisimman laajasti yhteiseen tapahtumaan. Rolmiot järjestetään 

neljä kertaa vuodessa - kaksi kertaa syksyllä ja kaksi kertaa keväällä - 

ja ensimmäinen Rolmiot-tapahtuma järjestettiin lokakuussa 2017.  

Koko Suomen oikkariyhteisössä koettiin näinä vuosina suoranaisia 

mullistuksia, kun Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella 

ryhdyttiin syksyllä 2013 antamaan myös oikeusnotaarin ja oikeustie-

teen maisterin tutkintoon johtavaa koulutusta. Pikaisesti oli edessä 

myös Joensuun oikkareiden ainejärjestön perustaminen ja oikeustie-

teen ylioppilaiden yhdistys Judica toivotettiinkin mukaan oikkariyh-

teisöön vuoden 2014 aikana. Samaan aikaan myös Åbo Akademin oik-

kareiden ainejärjestö Stadga otettiin vahvemmin mukaan eritoten La-

kimiesliiton toimintaan ja opiskelijavaliokuntaan. 

Itä-Suomen yliopistolle myönnetty lupa ON/OTM-tutkintokoulutuk-

seen lienee yksi viime vuosien suurimmista muutoksista oikeustie-

teellisellä alalla yhteisvalintaan siirtymisen rinnalla. Aloituspaikka-

määrältään varsin pieni oikeustieteiden yksikkö on saanut muuta-

massa vuodessa kokoonsa nähden hyvin suuren roolin koko oikeus-

tieteiden yhteisössä. Itä-Suomen oikeustieteiden laitos on onnistunut 

haalimaan Joensuuhun niin päteviä ja tunnustettuja professoreja kuin 

vakavasti otettavia tutkimushankkeita ja luomaan profiililtaan ja vai-

kuttavuudeltaan vahvan oikeustieteellisen opetus- ja tutkimuskeskit-

tymän. Lienee rehellistä todeta, että Itä-Suomen yliopistolle myönne-

tyllä tutkintokoulutuksella on ollut Lapin yliopiston oikeustieteiden 

tiedekunnalle juuri se vaikutus mitä etukäteen pelättiin, mutta johon 

ei siltikään reagoitu kyllin voimakkaasti tiedekunnan tasolla.  
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Opiskelijoiden keskuudessa uudet tulokkaat on ilman muuta otettu 

avosylin vastaan ja muun muassa Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehet 

ja opiskelijavaliokunta ovat tehneet yhdessä hartiavoimin töitä ko-

touttaakseen Joensuun judistit asianmukaisesti oikkariyhteisöön. Yh-

teyksiä niin Joensuun kuin muidenkin sisarainejärjestöjen suuntaan 

ryhdyttiin muutoinkin tietoisesti kehittämään vuoden 2015 aikana, 

jolloin muun muassa sisarainejärjestöjen vuosijuhlilla edustettiin lä-

hes poikkeuksetta koko hallituksen voimin. Perinne on jatkunut tois-

taiseksi siitä asti, ja tämä on ollut omiaan luomaan entistä tiiviimpiä 

yhteyksiä Artiklan sisarainejärjestöihin. Vuosijuhlilla edustaminen 

olikin eittämättä yksi hallitusvuosien mukavimpia tehtäviä, mutta toki 

myös iso henkilökohtainen satsaus niin rahallisesti kuin ajallisesti jo-

kaiselta hallituksen jäseneltä. Vuonna 2015 taisi yhdistyksen johdossa 

olla kaiken lisäksi sen verran takakireä puheenjohtaja, ettei vuosijuh-

lareissuissa todellakaan ollut kyse silkasta huvittelusta ja iloliemellä 

läträämisestä, vaan kyse oli ennen kaikkea yhdistyksen edustamisesta 

ja yhteydenpidosta muiden ainejärjestöjen sekä järjestöllemme elin-

tärkeiden yhteistyökumppanien kanssa. Siitä, jatkuiko edustaminen 

yhtä siististi ja kiltisti myös seuraavina vuosina, voitaneen olla montaa 

mieltä. 

 

Organisaation uudistusta 

Vaikka allekirjoittaneet saattavatkin olla asiaa kohtalaisen jäävejä tar-

kastelemaan, uskallamme silti väittää, että vuosi 2015 oli monella ta-

paa murroksen vuosi Artiklan yhdistystoiminnassa. Jos edellisenä 

vuonna oli valittu kenties historian fuksivaltaisin hallitus, vuoden 

2014 syyskokouksessa muodostettiin puolestaan ensimmäisiä kertoja 

koko Artiklan historiassa reilusti fuksivähemmistöinen hallitus. Haus-

kana yksityiskohtana todettakoon, että hallituksen nuorimmainen oli 

kyseisenä vuonna puheenjohtajan nuijaa heiluttanut toinen allekir-

joittaneista ja vanhin puolestaan täsmälleen 10 vuotta vanhempi 

fuksi-vpj. 
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Vaikka Artiklan fuksihallituksista on puhuttu ja purnattu iät ja ajat, ei 

hallituksen jäsenten opiskelu- tai ikävuosista voi tietystikään suoraan 

johtaa heidän kyvykkyyttään tai intoaan itse yhdistyksen toimintaa ja 

sen kehittämistä kohtaan. Tämän todettuamme voinemme väittää, 

että siirtymä fuksivähemmistöisiin hallituksiin oli tervetullut ja koko 

yhdistyksen toiminnan uskottavuutta lisäävä. Useimmiten toisen tai 

kolmannen vuosikurssin opiskelijat ovat jo ehtineet luoda yhteisös-

sämme jonkinlaisen aseman ja identiteetin - luultavimmin heidät on 

opittu tuntemaan kohtalaisen luotettavina ja aikaansaavina tyyp-

peinä, mikäli ovet hallitukseen ovat auenneet - ja tämä antaa koke-

muksemme mukaan sopivasti lisämotivaatiota suoriutua hallituksen 

jäsenen tai toimihenkilön tehtävistä kiitettävällä tavalla. Vaatimukset 

omaa työtä kohtaan ovat useimmiten korkeammalla, mikäli pelissä on 

enemmän myös henkilökohtaisella tasolla. 

Nämä vuodet olivat Artiklan toiminnassa myös eräänlainen demokra-

tian voimistumisen ajanjakso. Kaikenlaiset suhmuroinnit ja juntta-

kampanjat ovat jääneet viime vuosina varsin vähäisiksi tai vaille suu-

rempaa kannatusta. Ennätyksellisen suurissa ja pitkissä syyskokouk-

sissa on toki saatu tämän vuoksi istua takapuolet puuduksiin, kun lä-

hes jokaisesta paikasta on päästy äänestämään parhaimmillaan lu-

kuisten ehdokkaiden joukosta. Tätä kehitystä voi pitää erityisen ter-

veenä ja on ollut valtavan hienoa nähdä, kuinka moni jäsenemme roh-

kaistuu ja innostuu lähtemään ehdolle hallitukseen tai toimihenkilöksi 

vuosi toisensa jälkeen. Paikkoja ei neuvotella kavereiden kesken syk-

syn mittaan, vaan paikoista käydään rehtiä ja asiallista kisaa aina ään-

tenlaskuun saakka. Tämä on mahdollistanut myös vaalihuuman nos-

tattamisen syksyn mittaan järjestettävien tyrkkyiltojen ja paneelikes-

kusteluiden muodossa. Uskomme ja koemme, että Artiklan yhdistys-

toiminnasta on tullut entistä vahvemmin ihan jokaisen asiasta kiin-

nostuneen artistin juttu, eikä enää voida pilkallakaan puhua hallitus-

toiminnasta pienen sisäpiirin keskinäisenä suhmurointina. 

Muutoksia Artiklan yhdistystoimintaan vaati osaltaan myös syksyllä 

2014 voimaan astunut tutkintorakenneuudistus. Entistä enemmän 

läsnäoloa vaativa ja strukturoidumpi tutkintorakenne asetti tarpeen 
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kehittää hallituksen, toimihenkilöiden ja erityisesti valiokuntien toi-

mintaa. Hallituksen jäseniltä ei voitu enää jatkossa olettaa täysipäi-

väistä hallitustyöskentelyä, ja toisaalta kevyemmin kuormittavia mah-

dollisuuksia toimia yhdistyksessä haluttiin tarjota myös niille jäse-

nille, joille opinnot ovat selkeä prioriteetti, mutta joilla riittäisi myös 

intoa osallistua yhdistyksen toimintaan pienimuotoisemmin. Myös 

hallituksen työnjakoa ja toimenkuvia haluttiin tarkastella sekä paran-

taa hallituksen toiminnan tehokkuutta ja uudistaa sen kokoonpanoa.  

Näin ollen vuoden 2015 aikana suunniteltiin ja vuonna 2016 pantiin 

täytäntöön varsin laajamittainen yhdistyksen organisaatiouudistus. 

Uudistuksen kohteeksi joutui paitsi hallituksen ja toimihenkilöiden 

kokoonpano sekä heidän keskinäinen työnjakonsa, erityisesti valio-

kunnat ja niiden tehtävänkuva. Siinä missä valiokunnat olivat aiem-

min olleet muutaman kerran vuodessa kokoontuvia keskusteluker-

hoja, uudistuksen myötä valiokunnista tehtiin ympäri vuoden aktiivi-

sesti toimivia kokonaisuuksia, joihin jäsenet valitaan vuotuisissa va-

liokuntavaaleissa, ja joilla on omat selkeät tehtävät ja tavoitteet. Jo en-

simmäisissä valiokuntavaaleissa syksyllä 2015 saatiin todeta, että uu-

denlaista tapaa osallistua Artiklan toimintaan oli odotettu ja se otettiin 

vastaan innokkaasti. Seuraavan vuoden hallituksella - ja aivan erityi-

sesti syvään päähän hypänneillä uusien valiokuntien puheenjohtajilla 

- oli kuitenkin suuri ja tärkeä tehtävä laittaa uudistus myös konkretian 

tasolla käytäntöön, ja heitä onkin kiittäminen uudistuksen menestyk-

sekkäästä toteutuksesta ja valuvikojen paikkailemisesta.  

Vuoden 2016 aikana toimeenpantiin myös osin organisaatiouudistuk-

sesta johtuen yhdistyksen sääntöuudistus, jossa ajantasaistettiin ja 

laadittiin osin uusiksi yhdistyksen säännöt sekä ohjesäännöt. Jo aiem-

pina vuosina oli jouduttu toteamaan, ettei vanhoista säännöistä juuri 

löytynyt ratkaisuja toiminnassa esiin nouseviin kysymyksiin, joten 

säännöt uudistettiin myös vastaamaan paremmin yhdistystoiminnan 

tarpeita ja antamaan vastaukset niihin kysymyksiin, joita vuosi toi-

sensa jälkeen syyskokouksien alla pohdittiin. Lisäksi sääntöuudistuk-

sella tavoiteltiin aiemmin mainitun jäsendemokratian lisäämistä - aja-
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tuksena oli, että mitä enemmän ja helpommin jäsenistö saa tietoa vai-

kutusmahdollisuuksistaan, sitä legitiimimmäksi myös toimeenpani-

joiden, eli ennen kaikkea hallituksen ja toimihenkilöiden, toiminta ko-

ettaisiin. Sääntöuudistusta valmistellut työryhmä nimettiin ja aloitti 

työnsä helmikuussa 2016 ja työsti sääntökokoelmaa ahkerasti siten, 

että lopulta yhdistyksen säännöt saatiin hyväksyttyä yhdistyksen yli-

määräisessä kokouksessa saman vuoden syyskuussa ja hallinto-ohje-

sääntö puolestaan syyskokouksessa marraskuussa. 

Erityisen merkitykselliseksi allekirjoittaneet kokevat sen, että uudis-

tusten myötä entistä useampi jäsen on saanut läheisemmän kosketuk-

sen Artiklan toimintaan ja sitä myötä valta ja vastuu toiminnan järjes-

tämisestä ja toteuttamisesta on jakautunut entistä laajemmalle ja suu-

remmalle jäsenjoukkiolle. Mitä vahvemmin toiminnassa kuuluvat ja 

näkyvät erilaiset mielipiteet, toiveet ja ajatukset, sitä paremmin voi 

toiminta myös palvella laajaa jäsenkuntaamme. Yhdistystoiminnassa 

keskiössä ovat ihmiset, ja yhdessä tehden voidaan luoda mahdollisim-

man hyvä, toimiva ja palveleva oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys 

koko artistikunnalle. 

 

Edunvalvontaa ja yhteistyötä 

Vuonna 2014 tapahtui tiedekunnassa merkittävä mullistus, kun oi-

keusnotaarin ja sittemmin myös oikeustieteen maisterin tutkintora-

kenteet myllättiin täysin uusiksi. Näkyvin merkki tästä oli siirtyminen 

verrattain vapaamuotoisesta, oppiainepohjaisesta tutkintoraken-

teesta niin kutsuttuun poolimalliin, jossa suoritusjärjestys on selke-

ästi määritelty, ja lähtökohtaisesti koko vuosikurssi etenee opinnois-

saan samaan tahtiin. Uudistus tuli voimaan niin, että sen mukaisesti 

opintojaan alkoivat suorittamaan vuonna 2014 opintonsa aloittaneet 

opiskelijat, vanhempien opiskelijoiden suorittaessa opintojaan edel-

leen vanhan tutkintorakenteen mukaisesti. Uudistuksen primus moto-

rina toimi vahvasti tiedekunnan uusi, 2013 aloittanut dekaani Juha 

Karhu. 
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Malli ei ollut syntyessään täysin valmis ja uudistus aiheutti syntyes-

sään paitsi odotettavissa olevaa kitkaa, myös jonkin verran pahaa 

mieltä erityisesti vuoden 2014 fuksien, joiden osaksi jäi osaltaan toi-

mia koekaniineina uuden mallin käyttöönotossa, keskuudessa. Toi-

saalta on todettava, että näin suurta uudistusta ei varmasti olisi voinut 

toteuttaa ilman minkäänlaisia hankaluuksia, eritoten noin nopeassa 

aikataulussa. Vuoden 2015 fuksien aloittaessa opintojaan ensimmäi-

sistä haasteista oli jo otettu opiksi, ja uusi tutkintorakenne vakiinnutti 

paikkansa melko nopeasti. 

Artiklan oma edustajistoryhmä jatkoi vaikuttamista Lapin yliopiston 

ylioppilaskunnan edustajistossa, kuten aiempinakin vuosina. Vuonna 

2013 valittu edustajistoryhmä piti koko kaksivuotiskautensa ajan Ar-

tiklan ja artistien etuja näkyvästi esillä. Tuolloin - kuten myös myö-

hempinä kausina - näkyvä haaste edustajiston toiminnassa oli väen 

vaihtuvuus. Kahden vuoden kausi on opiskelijatoiminnassa pitkä, ja 

ihmisten lähtiessä vaihtoon tai muuttaessa pois Rovaniemeltä väki 

edustajistossa on vaihtunut tiuhaan - toisinaan kauden loppuvai-

heessa kyse onkin enemmän siitä, että edustajisto saadaan ylipäätään 

päätösvaltaisena paikalle, kuin suurista linjanvedoista tai edustajisto-

ryhmien välisistä kamppailuista. 

Vuoden 2015 edustajistovaaleihin lähdettiin innokkaasti ottamaan re-

vanssia vuonna 2013 tapahtuneen kahden paikan menetyksen jäl-

keen. Suunnittelu- ja jäsenistön informointityö polkaistiin käyntiin jo 

keväällä ja tuloksena oli edelliskertaa puolta pienempi, mutta erittäin 

motivoitunut ja innokas ehdokasjoukko. Kampanjointivaiheessa kah-

via keiteltiin ja tarjottiin harva se päivä vaalipäällikön ja innokkaiden 

edustajistoehdokkaiden toimesta - mutta erityisen positiivista huo-

miota keräsivät varsinkin yksittäisten ehdokkaiden ideoimat tem-

paukset, kuten pykäläpiparkakkujen tekeminen ja tarjoilu sekä henki-

lökohtainen päivystäminen yliopiston aulassa. 

Kaudella 2015-17 edustajistossa Artiklan edustajistoryhmä vaikutti 

suurimpana ryhmänä, mikä näkyi muun ohella koko edustajiston 
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melko pragmaattisena ja liiemmistä ideologioista riisuttuna toiminta-

tapana - vaikka voidaan toki kysyä, onko tämä aina pelkästään hyvä 

asia. Toinen allekirjoittaneista pääsi kyseisellä kaudella johtamaan 

puhetta edustajistossa, ja todettava on, että toisinaan jopa liikuttavan 

yksimielinen ja pragmaattinen edustajisto oli toki tehokas ja nopea 

päätöksenteossaan, mutta myös haaste puheenjohtajalle. Keskustelua 

oli toisinaan vaikea saada aikaan edes tyypillisesti edaria kuohutta-

vista aiheista, eikä kunnon debatteja saatu kaudella juuri aikaiseksi. 

Toisaalta, kausi 2015-17 jäänee historiankirjoihin 2010-luvun tois-

taiseksi ainoana kautena, jolloin kinkkusämpylät eivät kertaakaan 

nousseet edustajiston keskustelunaiheeksi. Yksi elävimmistä muis-

toista kyseiseltä kaudelta on syksyllä 2016 pidetty edustajiston ko-

kous, jossa päätettiin suljettujen ovien takana lainantakauksesta ta-

loudellisiin hankaluuksiin joutuneelle Lapikas ry:lle. Päätös syntyi 

kolmetuntisen keskustelun ja erittäin tiukan äänestyksen jälkeen - 

edustajisto päätti lopulta takauksen myöntämisen puolesta äänin 9-8! 

Vuoden 2017 edustajistovaaleihin tultaessa oltiin ylioppilaskunnas-

sammekin saatu aikaan siirtyminen sähköiseen äänestämiseen. Tämä 

oli edustajistoryhmällemme ja oikkareille yleisestikin varsin mieluisa 

muutos; monen tiedekuntamme opiskelijan opiskellessa etänä on tär-

keää, että vaikutusmahdollisuus on olemassa asuinpaikasta riippu-

matta. Tuolloin tehtiin myös edustajistovaaleissa historiaa siinä mie-

lessä, että edelliskauden erittäin hyvä tulos, kuusi edustajistopaikkaa, 

saatiin säilytettyä ja Artikla-ryhmä pysyi LYY:n edustajiston suurim-

pana ryhmänä. 

Vuodesta 2015 lähtien nähtiin myös suuria muutoksia valtakunnalli-

sella koulutuspoliittisella rintamalla. Suoranainen vyörytys alkoi 

eduskuntavaaleista 2015, jonka jälkeen Juha Sipilän hallitus alkoi to-

teuttamaan suuria koulutuspoliittisia uudistuksia. Oikeustieteen opis-

kelijoiden kannalta merkittävin näistä oli korkeakoulujen opiskelija-

valintauudistus, jossa tavoitteena oli eritoten vähentää pitkää valmis-

tautumista vaativia pääsykokeita ja toisaalta lisätä suoraan ylioppilas-

tutkinnolla valittavien opiskelijoiden määrää.  
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Oikeustieteellisten tiedekuntien ja yksiköiden tapauksessa tämä tar-

koitti ensi vaiheessa suurempaa valintayhteistyötä yksiköiden kes-

ken. Valintayhteistyön ensimmäiset merkit nähtiin jo loppuvuodesta 

2015, ja siitä lähtien asiat etenivät nopeahkoon tahtiin; vuonna 2016 

saatiin tieto yhteistyön muuttumisesta yhteisvalinnan suuntaan, 

vuonna 2017 Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta liittyi osaksi 

Turun ja Itä-Suomen oikeustieteellisten valintayhteistyötä, ja vuonna 

2018 otettiin käyttöön yhteisvalinta kaikkien Suomen suomenkielis-

ten yksiköiden kesken. Vuonna 2019 on määrä ensimmäistä kertaa 

siirtyä osittaiseen opiskelijavalintaan ylioppilastodistuksen pohjalla; 

toki on huomattava, että tällä tavalla opiskelemaan valittavien määrä 

on ainakin aluksi vielä melko pieni. 

Muutosten vyöry herätti monenlaisia ajatuksia oikkariyhteisössä. 

Lähtökohtaisesti suhtautuminen uudistuksiin oli negatiivista, ja tämä 

korostui varsinkin meillä Lapin tiedekunnassa; tämä oli toki luonnol-

lista, kun eritoten yhteisvalinnan osalta saattoi helposti katsoa, että 

tiedekunnallamme oli sen suhteen vain hävittävää. Artikla pyrki par-

haansa mukaan näinä vuosina vaikuttamaan yhteisvalintaa vastaan, ja 

vaikka tiedekunta oli Artiklan näkemyksille hyvin myötämielinen, oli 

valtionhallinnon tasolta tullut paine liian kova vastustaja.  

Vääntö yhteisvalinnasta muuttui nopeasti väännöksi koko valintako-

keen tulevaisuudesta; tältä osin Suomen oikeustieteellisten opiskeli-

jajärjestöt löysivät helposti yhteisen sävelen ottaen yhdessä kantaa 

valintakokeen säilyttämisen puolesta Suomen Lakimiesliiton ja sen 

opiskelijavaliokunnan puitteissa. Tämäkään tavoite ei toteutunut ai-

nakaan täysin; vuodesta 2019 lähtien osa uusista opiskelijoista pääsee 

sisälle pelkillä ylioppilastutkinnon arvosanoilla. Tämä koskee kuiten-

kin vielä vain vähemmistöä valittavista, joten nähtäväksi jää, millai-

siksi tulokset loppupeleissä jäävät. 
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Palveluja ja taloudenhoitoa 

Haastavien taloudellisten vuosien ja Toippari-kauppojen jälkeen yh-

distyksen taloudellinen tila oli saatu vakautettua eritoten vuosien 

2013-14 aikana, jolloin yhdistyksessä noudatettiin varsin tiukan ta-

louskurin aikaa. Taloudellisia haasteita toi kuitenkin mukanaan tälle-

kin ajanjaksolle erityisesti Toippari ja vuosien 2013-14 vaihteessa sat-

tunut vesivahinko sekä kiinteistöosakeyhtiön taloussotkut. Vastikkeet 

nousivat vuosien aikana useampaankin kertaan, ja kun samaan aikaan 

käytiin enenevissä määrin keskustelua tulevasta yhteisvalinnasta ja 

sen vaikutuksista valmennuskurssitoiminnalle, eivät nämäkään vuo-

det olleet yksiselitteisen helppoja vuosia yhdistyksen talouden kan-

nalta. Yhdistyksen rahakirstun yllä leijuneesta epätietoisuuden var-

josta huolimatta erityisesti vuosina 2015-16 päätettiin toimitilaan sat-

sata myös ehostusvaroja, joilla toimitilasta pyrittiin luomaan mahdol-

lisimman viihtyisä, toimiva ja tarkoitustaan palveleva kokonaisuus. 

Isossa roolissa tässäkin työssä toki olivat kullanarvoiset yhteistyö-

kumppanimme, ja moni tärkeä yhteistyötahomme ottikin osaa myös 

Toipparin ehostukseen ja paranteluun.  

Yhteisvalinnan tiedettiin jo etukäteen vaikuttavan merkittävästi Ar-

tiklan tuloihin ja tähän pyrittiin vaikuttamaan varsinkin vuoden 2017 

hallituksen toimesta tehdyllä aktiivisella työllä tulopohjan hajautta-

miseksi. Selvää tosin oli, että valmennuskurssien muodostaessa niin-

kin merkittävän osan yhdistyksen liikevaihdosta, ei menetysten täy-

dellinen korvaaminen muilla tulonlähteillä ole mahdollista. Vuonna 

2018 tapahtuneesta, yhteisvalinnan aiheuttamasta suurehkosta val-

mennuskurssitulojen muutoksesta on silti selvitty varsin kunnialla - 

osin myös edellisvuosien reippaasti ylijäämäisten tilikausien muodos-

taman puskurin ansiosta. Valmennuskursseihin kohdistuva uhka kui-

tenkin laittoi pohtimaan myös mahdollisia muita varainhankinnan 

keinoja ja erityisesti Toipparin vuokrausta pyrittiin lisäämään.  

Myös Artiklan tuotevalikoimaa on pyritty vuosien aikana kasvatta-

maan ja monipuolistamaan. Artikla onkin saanut viime vuosina vali-



58 
 

koimaansa useita uusia menestyksekkäitä tuotteita eritoten aktiivis-

ten sihteereiden sekä oma-aloitteisen jäsenistön vuoksi. Jäsenistön 

ehdotuksesta on myyntiin tullut niin taskumattia kuin uuden mallista 

collegepuseroakin, mistä saa aiheellisesti nostaa hattua innokkaille 

suunnittelijoille. Tuotemyynnissä kyse on kuitenkin eritoten jäsenille 

tarjottavasta palvelusta ja yhteisöllisyyttä lisäävästä tekijästä. Yleises-

tikin palveluntarjonnan ja taloudellisen toiminnan kanssa on toimin-

nassa käytävä jatkuvaa puntarointia. Toisaalta olisi huomioitava ja ky-

ettävä reagoimaan Toipparin korkeaksi kohonneet kustannukset ja 

yhteisvalinnan tuottamat haasteet valmennuskurssitoiminnalle ja toi-

saalta halu ja velvollisuus tarjota palveluita, tuotteita ja tapahtumia jä-

senistölle mahdollisimman edulliseen hintaan ja ilman suurta margi-

naalia. Selvää on, ettei jatkossakaan toiminnan tuottoja tulla raapi-

maan jäsenistön selkänahasta, vaan taloudenhoitoon joudutaan kek-

simään mahdollisia uusia keinoja ja luovia ratkaisuja, mikäli valmen-

nuskurssitoiminnasta saadut tuotot edelleen olennaisesti vähenevät. 

 

Lopuksi 

2010-luvun puolestavälistä lähtien Artikla on kasvanut ja kehittynyt 

monilla tavoin. Uskallamme väittää, että muutosten kautta on menty 

oikeaan suuntaan. Suuristakin toimintaa koskeneista haasteista huo-

limatta voidaan sanoa, että Artikla elää ja voi hyvin. Niin se tulee teke-

mään myös jatkossa, mikäli yhdistyksen jäsenistö edelleen haluaa jat-

kaa työn tekemistä yhdistyksen eteen. Artikla, kuten muutkin ainejär-

jestöt, elää ja hengittää aktiivisten ja motivoituneiden toimijoiden 

kautta - kaikki muu on loppupeleissä vain kuorrutusta kakun päälle. 

Samalla jotkin asiat ovat pysyneet ennallaan, ja näistä parhaimpana 

esimerkkinä on Artiklan yhteishenki, joka on jotain erityistä. Se koh-

taa uudet fuksit näiden hypätessä opiskelijaelämään fuksihärdellin 

merkeissä ja sen voi kokea Kaamosluentojen omintakeisilla allasluen-

noilla sekä SantaParkin vuosijuhlien pyörteissä. Eikä sovi unohtaa 

kaikkea sitä hyvää, mitä Artikla on puitteissaan toimineille ihmisille ja 
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laajemminkin jäsenistölleen tuottanut. Allekirjoittaneille se on tar-

koittanut lukemattomia mahtavia muistoja, monia kavereita ja ystä-

viä, henkilökohtaista kasvua ja myös konkreettisia työelämävalmiuk-

sia. Artikla on jäsenilleen parhaimmillaan juuri tätä; toinen perhe poh-

joisessa. Vaikka suurin osa meistä opintojen loppuvaiheessa lähtee 

Rovaniemeltä, ei Rovaniemi lähde meistä koskaan. 

Onnea 40-vuotiaalle Artikla ry:lle! 

ON Johanna Teijonmaa 

Hallituksen puheenjohtaja 2015 

Hallituksen taloudenhoitaja 2014 

 

ON Mikko Saarinen 

Hallituksen puheenjohtaja 2016 

Hallituksen opinto-, sosiaali- ja koulutuspoliittinen vastaava 2015 
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Juhlavuosi 2019 
 

 

 

Minulle on suuri ilo ja kunnia saada olla mukana rakentamassa tätä 

rakkaalle yhdistyksellemme tärkeää vuotta yhdessä niin hallituksen ja 

toimihenkilöiden, kuin kaikkien muidenkin Artistien kanssa. Artiklan 

juhlavuosi tulee näkymään pitkin tätä vuotta monin eri tavoin.  

Esimerkiksi tämän juhlakirjan lisäksi juhlavuosi tulee näkymään en-

nen kaikkea Artiklan tapahtumatarjonnan sisällössä sekä tuotevali-

koimassa. Tiedossa on muun muassa uudistettu laulukirja, joka on 

täynnä teidän Artistien itse toivomia kappaleita, aina vanhoista klas-

sikoista uutuuttaan hohkaaviin luomuksiin saakka.  

Upea vuotemme tulee huipentumaan syksyllä järjestettäviin 40. vuo-

sijuhliin, joista ei loistetta tule puuttumaan. Juhlavuosi tulee näky-

mään koko vuosijuhlan toteutuksessa aina vierasmääristä juhlapuhei-

siin ja muuhun ohjelmasisältöön saakka.  

Neljä vuosikymmentä on upea taival, ja paljon Artiklan historiassa on-

kin tuona aikana ehtinyt tapahtumaan. Tätä taivalta on hyvä seurata 

tämänkin kirjan sivuilta. Jään enemmän kuin innolla odottamaan, mitä 

kaikkea seuraavat 40 vuotta yhdistyksellemme tuovat tullessaan. 

Pidemmittä puheitta haluan toivottaa kaikille lukijoille upeaa ja vaih-

derikasta juhlavuotta. Nautitaan juhlahuumasta täysin rinnoin ja teh-

dään tästä vuodesta yhdessä ikimuistoinen!  

Emilia Haapalainen 

Hallituksen puheenjohtaja 2019 

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry



 
 

 

 

 

 

 

Osa II Ylioppilaat
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Valmennuskurssit myllerryksessä 
 

 

 

Artikla ry:n valmennuskurssit ovat olleet vuosikymmeniä yhdistyksen 

talouden kivijalka. Valmennuskurssit ovat muotoutuneet kukoista-

vaksi liiketoiminnaksi, joka tarjoaa tukea hakijoille sekä merkittävää 

kokemusta järjestäjilleen: tutoroinnista, opettamisesta, tehtävien te-

kemisestä ja vaikka mistä muusta. Alusta pitäen Artiklan omien val-

mennuskurssien pitäminen nähtiin, paitsi alueellisena tasa-arvo kysy-

myksenä, myös imagoasiana: olihan valmennuskurssitoiminta kaik-

kien sisarainejärjestöjen ohjelmassa ja tiettävästi taloudellisesti kan-

nattavana. Kunnianhimoinen tavoite tasokkaista valmennuskurs-

seista toteutettiin hyvällä menestyksellä jo kesällä 1980. Samalla var-

mistettiin vuosiksi eteenpäin vakavasti otettavien kilpailijoiden halut-

tomuus kurssien järjestämiseen Rovaniemellä. Kesällä 1981 Artiklan 

kurssitoiminta laajeni myös Ouluun. 

Vuonna 1984 valmennuskurssipäälliköt Elina Raittinen ja Juha Rege-

lin työskentelivät Pyrkyri-Digestan, keväällä startanneen kaikkien La-

pin oikikseen pyrkivien lehden toimittamiseksi. Vielä vuonna 1984 

kurssit järjestettiin kesällä sekä Rovaniemellä että Oulussa. Toiminta-

vuonna 1987 Artiklassa keskityttiin erityisesti valmennuskurssitoi-

minnan kehittämiseen. Rovaniemen ja Oulun lisäksi valmennuskurs-

sit järjestettiin yhteistyössä Haapavesi-opiston kanssa Haapavedellä 

sekä yhteistyössä Lapin kesäyliopiston kanssa Kemissä. Yhdessä val-

mennuskurssipäälliköiden kanssa laadittiin itseopiskelumateriaalia, 

jota markkinoitiin yhdessä valmennuskurssien kanssa ja erikseen. Li-

säksi otettiin käyttöön uusi valmennuskurssiohjesääntö, jonka mu-

kaan valmennuskurssipäälliköiden tuli antaa työstään erillinen kerto-

mus, minkä avulla pyrittiin varmistamaan kurssien seuranta ja kehi-

tyksen jatkuminen. 



63 
 

Vuoden 1989 Digestan Pyrkyri-Extrassa silloinen päätoimittaja ja oik. 

yo. Petri Willman jakoi useita hyviä neuvoja sisään päässeille, mutta jo 

silloin ensimmäinen näistä oli seuraava: ”1. Juhli pääsyäsi oikeustie-

teelliseen, olet sen ansainnut!!!” On siis muistettava, että samat ajatuk-

set (sekä haasteet) pyörivät vuodesta toiseen. Seuraavaksi neljä tari-

naa kurssien järjestelyistä eri aikakausilta. 

 

Vuosi 1994 

Vuonna 1994 kurssit järjestettiin useilla paikkakunnilla Pohjois-Suo-

messa. Muistaakseni kurssipaikkakuntia olivat Rovaniemen lisäksi 

Oulu, Kemi, Kajaani ja Kuopio. Kurssit olivat pääsykoekirjojen läpi-

käyntiä ja oikeustapausten ratkaisuharjoituksia. Opettajat olivat val-

mistuneita juristeja. Pohjois-Suomessa ei tuohon aikaan Oulua lukuun 

ottamatta ollut juurikaan kilpailua valmennuskurssimarkkinoilla, jo-

ten osallistujamäärät olivat kohtuullisia. Muistini mukaan Artikla ry 

teki kohtuudella voittoa näillä kursseilla. 

Kurssimateriaalin laatiminen oli Artikla ry:n hallituksen vastuulla, ja 

kaikki hallituksen jäsenet joutuivat tekemään oikeustapausharjoituk-

sissa käytettäviä tapauksia ja mallivastauksia. Jotta kaikki tapaukset 

saatiin tehdyksi, oli hallituksen jäsenissä melkoinen paimentaminen. 

Edellinen hallitus oli pestannut erillisen palkatun valmennuskurssi-

päällikön, joka oli vanhempi oikeustieteen opiskelija. Valitettavasti 

hänellä työt eivät sujuneet toivotulla tavalla, joten pääsiäisen 1994 

alla hänelle jouduttiin antamaan potkut. Sen jälkeen hallituksella oli 

melkoinen työ saada tarvittava materiaali tehtyä ennen kurssien al-

kua. 

Kemin kursseilla oli aika vähän väkeä. Kurssit järjestettiin yhteis-

työssä sikäläisen kansan- tai työväenopiston kanssa (en muista kum-

man). Järjestelyt tökkivät yhteistyökumppanin kanssa ja kaiken kruu-

nasi kurssin lopuksi järjestetty harjoituskoe. Lähetimme harjoitus-

koeaineiston Matkahuollon pakettina Rovaniemeltä Kemiin. Matka-

huolto teki virheen ja toimitti vahingossa paketin Sodankylään, joten 
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harjoituskoe jäi Kemissä pitämättä. Jouduimme palauttamaan aika ta-

valla kurssimaksuja Kemissä, muistaakseni tuhansia markkoja (siis 

joitain satoja euroja nykyrahassa). Matkahuollon vastuu virheestä ra-

joittui tiekuljetussopimuslain mukaiseen enimmäiskorvaukseen, joka 

muodostui 15 markan kuljetusmaksusta. Summa jäi sen pienuuden 

vuoksi hyvin mieleen. Lopulta riitelimme jonkin aikaa kemiläisen yh-

teistyökumppanimme, joka lopulta maksoi Artiklalle jotain korvauk-

sia, kanssa. Tarkkoja summia en enää muista. 

Kurssia pyrittiin kehittämään siten, että oikeustapausharjoitukset oli-

sivat erikseen, mutta en muista, miten tämä onnistui. Kemi ja Kajaani 

jätettiin seuraavana vuonna pois kurssitarjonnasta vähäisen osallistu-

jamäärän vuoksi. Myös kemiläisen yhteistyökumppanin kanssa ilmen-

neet vaikeudet eivät vaikeuttaneet päätöstä jättää Kemi pois kurssi-

paikkakuntien joukosta.  

Tuohon aikaan valintakoe oli vakiintuneesti esseetehtäviä ja oikeusta-

pauksia sisältävä. Koe pysyi vuosia tällaisena. Pääsykokeisiin luettiin 

Pekka Timonen (toim.): Johdatus Suomen oikeusjärjestelmään 1 ja 2 

valikoiduin osin, osiot vähän vaihtelivat vuodesta toiseen. Vasta vuo-

sia myöhemmin tiedekunta siirtyi käyttämään tiedekunnassa tuotet-

tua omaa pääsykoemateriaalia. Välillä järjestäminen oli aikamoista sä-

heltämistä, mutta kunnialla niistä selvittiin. Organisaatio oli tuolloin 

vielä hyvin kehittymätön ja hallitus vastasi markkinoinnista sekä ma-

teriaalin tekemisestä aika kollektiivisesti. 

Jyrki Siivola 

Hallituksen varapuheenjohtaja 1994 

 

Vuosi 2001 

Aloitin opinnot Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa syk-

syllä 2000. Milleniaalibileet oli juhlittu ja osallistuttu keväällä itsekin 

taas kerran valmennuskurssille. Palkinnoksi kurssilla uurastamisesta, 

ja tietysti satumaisen onnen saattelemana, sain nimeni valintakokeen 
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läpäisseiden listaan. Koska opintojen aloittamista olin odotellut jo 

useamman vuoden, olikin sangen luontevaa, että nostin käteni ylös, tai 

pidin muuten meteliä itsestäni, kun ainejärjestön uutta hallitusta alet-

tiin kasaamaan. 

Ymmärsin nopeasti, että yleensä hallitukseen kuuluivat puheenjohta-

jan lisäksi varapuheenjohtaja ja liuta muita henkilöitä, joille oli säly-

tetty jonkinlainen tehtävä, jonka hoitaminen ainakin näennäisesti olisi 

edellyttänyt ainejärjestön toimintatapojen tuntemista ainakin muuta-

maa kuukautta syvällisemmin. Oma tehtäväni sisälsi siis valmennus-

kurssien valmistelemisen. 

Tammikuussa 2001 maailma ei ollut loppunut vieläkään ja uusi halli-

tus aloitti työskentelynsä. Itse toimin varapuheenjohtajana, jonka teh-

täviin siis kuului mm. valmennuskurssien järjestäminen neljällä paik-

kakunnalla. Koska Artikla Ry oli pitänyt valmennuskursseja jo vuo-

desta 1980 lähtien, ajattelin, että kahdenkymmenvuoden kokemuk-

sesta olisi varmaan jäänyt selvät ohjeistukset, joita seuraamalla tä-

mänkin vuotiset valmennuskurssit saataisiin maaliin. Tilanne oli kui-

tenkin muuttunut jo edellisestä vuodesta ensinnäkin siten, että esi-

merkiksi Helsingin alueella aiemmin käytetyt toimitilat yliopistolla ei-

vät olleet enää käytössämme. Syynä tähän oli, että valmennuskurssit 

nähtiin jo tuolloin enemmänkin varainhankintana kuin yleishyödylli-

senä toimintana. Sinällään tämä on totta, koska Artikla ry:n tulorahoi-

tuksesta suuri osa pohjaisi nimenomaan valmennuskurssitoimintaan. 

Myöskään valmennuskurssimaksujen suuruus verrattuna järjestämis-

kustannuksiin ei tukenut esitettyä väitettä puhtaasta yleishyödylli-

sestä toiminnasta. 

Kun kurssia varten oltiin saatu hankittua toimitilat ja valintakoekirjat 

olivat ilmestyneet maaliskuun alussa, alkoi tiivistelmien laatijoiden 

haaliminen. Mielikuvani on, että muutaman kurssiopettajan osallistu-

misesta johtuen aivan kaikkea materiaalia ei laadittu hallituksen muo-

dostamalla joukolla. Suurin osa materiaalista kuitenkin syntyi nimen-

omaan hallituksen voimin. Lopulta sekavien ja päämäärättömien vai-

heiden jälkeen kurssit kuitenkin saatiin aloitettua. 
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Kurssien järjestämisen tarve lähtee ainejärjestön kannalta sen tar-

peesta hankkia varoja toimintaansa, joka puolestaan omana aikanani 

koostui lähinnä ”opintososiaalisten preferenssien ylläpidosta ja tuke-

misesta”. Suomeksi tuo kai tarkoittaisi sitä, että bileissä oli puitteet 

kunnossa ja sisältönä riittävästi alkoholia. Voisikin sanoa, että ensim-

mäinen vuoden opiskelija kustansi vanhempien opiskelijoiden aine-

järjestöharrastuksen osallistumalla aluksi valmennuskurssille ja tä-

män jälkeen liittymällä Artiklaan ja vielä ostamalla haalarit tai hank-

kimalla siihen mainoksia. 

Jotta kursseille saatiin osallistujia, oli valmennuskursseja myös mai-

nostettava. Aikana ennen internetin määräävää asemaa valmennus-

kurssimainonnassa aseteltiin tuolloin ajalle tyypilliseen tapaan mai-

noksia ruokakauppojen tuulikaappeihin, yliopistojen ilmoitustauluille 

ja taisi joku mainos löytää myös paikallisiin sanomalehtiinkin. Mai-

nonnan varjopuolena oli, että puhelinkyselyjen ja tiedustelujen määrä 

puhelimitse kohosi kohtuullisen suureksi. Päivästäni saattoi maalis- 

huhtikuussa mennä yli puolet puhelimeen vastailuun. Tarkkaa listaa 

en pitänyt puheluista, mutta yhteydenottoja oli joka tapauksessa sa-

toja. 

Kevään 2001 viimeisimpiä asioita valmennuskursseihin liittyen oli 

materiaalin postitus. Muistelen kävelleeni Viirinkankaalla sijainnee-

seen postiin useita kertoja saman päivän aikana kiikuttaen materiaa-

lia posteljoonin edelleen kuljetettavaksi. Kun viimeinenkin paketti oli 

toimitettu, sain vielä hetken vastailla puhelimeen muutamasta yksit-

täisestä kirjoitusvirheestä, mutta sitten nämäkin yhteydenotot loppui-

vat. Kevään 2001 valmennuskurssit oltiin saatu viimeiselle etapille, 

mistä huolehtivat valmennuskurssiopettajat. 

Nyt kun on kulunut aikaa 17 vuotta kurssien järjestämisestä en voi 

välttää ajatusta siitä, että kurssit ja niiden järjestäminen jäivät kovin 

etäiseksi kokemukseksi. Päällimmäiseksi tuntemukseksi jäi yleinen 

epäjärjestys ja jälkikäteen voikin vain ihmetellä, kuinka kurssit tulivat 

tänäkin vuonna pidetyksi. Kritiikkiä tuli, mutta samalla kokemus 

osoitti jälleen kerran Aristoteleen olleen ylivertainen määritellessään, 
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miten kritiikiltä vältytään – olemalla sanomatta mitään, tekemättä mi-

tään ja olematta mitään. 

Valmennuskurssit olivat olleet ennen omaa kevättänikin haastavia 

järjestettäviä. Nykyistä valintakoemallia en edes tunne. Valintakokeet 

ovat kuitenkin tänään kaikille neljälle tiedekunnalle yhteiset, kun taas 

vuonna 2001 jokainen tiedekunta julkaisi omat valintakoekirjansa. 

Tämä on todennäköisesti vaikuttanut myös kurssien järjestelyihin, 

koska ”valmennuskurssimarkkinalla” on aidosti kilpailua, eivätkä Ar-

tiklan kurssit voi enää suojautua pelkästään oman tiedekunnan valin-

takoemateriaalin taakse. Toki myös vuonna 2001 esimerkiksi Valmen-

nuskeskus järjesti kursseja myös Lapin yliopistoon. Myös Rovala-opis-

tolla oli myös oma kurssitarjontansa tiedekuntaan halajaville. 

Todennäköisesti valmennuskurssien järjestäminen on noudattanut 

samaa kaavaa myös tulevina vuosina. Joskus hallituksen lisäksi joku 

vanhempi opiskelija on tarjoutunut valmennuskurssipäälliköksi ja 

kuulemani mukaan ryhmä on saattanut pysyä samana jopa kahtena 

peräkkäisenä vuotena. 

Kaiken kaikkiaan uskon, että jokainen kurssi on kuitenkin tuonut osal-

listujilleen hyvää oppia ja opettajilleen kiitollisuutta, kun on havain-

nut omalta kurssiltaan valintakokeeseen osallistuneiden nimiä tiede-

kuntaan valittujen listalla. 

”Mikään ei ole pysyvää paitsi muutos”. Tämä lienee hyvä oppi tulevil-

lekin sukupolville. Samalla pidän myös valmennuskursseja hyvänä ta-

pana muodostaa ainejärjestön ja opiskelijayhteisön yhteenkuuluvai-

suuden ja tuon perinteen jatkuvuuden tunnetta. 

Jukka Ahonen 
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Vuosi 2012 

Tulin valituksi Artiklan hallitukseen vuodelle 2012 valmennuskurssi-

päälliköksi. Vuoden 2011 syyskokouksessa valittiin myös ensim-

mäistä kertaa valmennuskurssitiedottaja. Artiklan historian ensim-

mäiseksi valmennuskurssitiedottajaksi valittiin Paula Asunmaa (ny-

kyisin Hautala). 

Vaikka hallituksen kausi alkoikin virallisesti 1.1.2012, ryhdyimme 

Paulan kanssa heti hommiin. Viikko syyskokouksen jälkeen alkoi 

kurssi-ilmoittautuminen. Myös tilojen vuokraaminen sekä opettajien 

rekrytointi oli tehtävä mahdollisimman nopeasti.  

Vuoden 2011 hallitus oli päättänyt kurssipaikan siirrosta Jyväskylästä 

Tampereelle. Aluksi jännitettiin, miten uusi kurssipaikkakunta löy-

täisi hakijat ja mikä sen vastaanotto olisi. Tilat tuottivat myös päänvai-

vaa, sillä vapaita, kohtuuhintaisia tiloja ei meinannut heti löytyä. Edel-

linen hallitus oli myös päättänyt tiivistelmistä luopumisesta. Kaikella 

kunnioituksella ja rakkaudella vuoden 2011 hallitusta kohtaan, halli-

tuksemme päätti kuitenkin tehdä myös vuonna 2012 tiivistelmät.  

Kurssimateriaaliin, tehtäviin ja tiivistelmiin oli liittynyt haasteita. Ma-

teriaali piti tuottaa nopealla aikataululla ja sitä oli tekemässä yhtäai-

kaisesti useampi henkilö. Palautetta erityisesti tiivistelmistä oli tullut 

aikaisempina vuosina. Halusimme panostaa vuonna 2012 siihen, että 

materiaali olisi laadukas, eikä laadussa tai visuaalisessa ilmeessä olisi 

eroja, vaikka tiivistelmiä artikkeleista olisikin tekemässä useampi 

henkilö. Pyrimme ohjeistamaan valmennuskurssiopettajia mahdolli-

simman hyvin ennen kurssien alkua ja niiden aikana. Tällä halusimme 

varmistaa, että opettajat voivat keskittyä pääasiaan eli opettamiseen 

eikä heidän turhaan tarvitse huolehtia muista käytännön asioista. 

Nostimme myös palkkioita, jotka korotuksenkaan jälkeen eivät olleet 

päätähuimaavia.  

Kahden ihmisen työpanos toi paljon lisää. Pääsimme kehittämään 

kursseja ja pystyimme panostamaan paremmin ja enemmän viestin-

tään ja markkinointiin. Vuonna 2012 valmennuskurssit järjestettiin 
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Helsingissä, Tampereella, Oulussa ja Rovaniemellä. Lisäksi oli mahdol-

lista ostaa etäkurssi. Vuonna 2012 kurssilaisia oli yhteensä 158.  

Kun valmennuskurssit ja pääsykoe olivat ohi, aloitimme Paulan 

kanssa seuraavan vuoden kurssien ideoinnin ja markkinoinnin suun-

nittelun. Halusimme, että kun seuraava valmennuskurssitiimi aloit-

taisi, perusasiat olisivat jo hoidossa. Uskon, että ajoissa aloitettu mark-

kinointi ja kurssiuutuus luku- ja vastaustekniikka vaikuttivat siihen, 

että vuonna 2013 osallistujamäärät kursseille kasvoivat. Vuonna 2013 

Artiklan kursseille osallistui 242 henkilöä.  

Valmennuskurssit ovat merkittävä tulonlähde Artiklalle. Valmennus-

kurssipäällikkö ja -tiedottaja ovat avainasemassa kurssien onnistumi-

sen suhteen, mutta kurssien pyörittäminen ei olisi mahdollista ilman 

koko hallituksen tukea, innokkaita artisteja, jotka levittävät Artiklan 

kurssien ilosanomaa lukiovierailuilla, viemällä julisteita ja somessa. 

Artiklan valmennuskurssiopettajat ainakin vuonna 2012 olivat aivan 

huikeita. Opettajien omistautuminen ja aito kiinnostus auttaa kurssi-

laisia läpi luku-urakan opiskelupaikan saamiseen asti oli ihailtavaa. 

Opettajat saivat myös kurssilaisilta erinomaista palautetta. Artiklan 

valmennuskurssin käynneistä moni pääsikin vuonna 2012 sisään.  

Itseni yllätti puhelinsoittojen määrä. Puhelimeni soi kurssikeväänä 

paljon. Aina asialla eivät olleet oikeustieteelliseen hakevat, vaan use-

amman kerran heidän vanhempansa soittivat. Osa halusi kuulla oi-

keustieteen opinnoista, opiskelusta Lapin yliopistossa ja miksi kan-

nattaisi ilmoittautua juuri Artiklan kursseille. Paula vastasi myös lu-

kuisiin sähköposteihin ja puheluihin kurssikevään aikana.  

Vuodessa ehdottomasti oli parasta se, että meitä oli kaksi.  Oli hienoa 

päästä rakentamaan uutta ”valmennuskurssiorganisaatiota”, jos nyt 

kahta henkeä voi organisaatioksi kutsua. Yhteistyömme oli sujuvaa ja 

antoisaa. Koska meissä molemmissa asuu pieni perfektionisti, oli sel-

vää, että halusimme antaa kaikkemme ja panostaa erityisesti kurssien 

laatuun. 
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Oli ainutlaatuinen kokemus päästä organisoimaan Artiklan valmen-

nuskursseja ja jättämään jälki kurssien historiaan. On ollut ilo seurata 

kurssien kehitystä, sillä suunta on ollut aina vain ylöspäin. 

Ira Hietanen 

 

Nykypäivää kohti 

Toimin Artiklan hallituksen valmennuskurssivastaavana 2016. Ensi-

kosketukseni Artiklaan ja sen valmennuskursseihin tapahtui kuiten-

kin jo keväällä 2013 Artiklan intensiivikurssilla Helsingissä. En muista 

enää, mistä alun perin kuulin Artiklan kursseista, mutta muistelisin, 

että edellisenä keväänä Pykälän kurssin käyneenä ja sen seurauksena 

googlettelin Lapin oikeustieteellisen ainejärjestöä. Kurssit järjestet-

tiin Helsingissä tuolloin Helsingin Saksalaisella koululla aivan Kampin 

kauppakeskuksen lähettyvillä, joten sinne oli helppo päästä pitem-

mästäkin matkasta. Kurssilaisia oli niin paljon, että meidät oli jaettu 

kahteen ryhmään. Muistan ajatelleeni, että taso oli tuolloin kova jo 

kurssin alkuvaiheessa, kun osa oli käynyt avoimen yliopiston kursseja 

edellisen hakukerran jälkeen. Opettajia oli kolme, Nelli, Saara ja Outi, 

jotka tsemppasivat oikein hyvin kaikkia tekemään parhaansa. Tuol-

loin tapasin ensi kertaa myös monia myöhemmin tutuiksi tulevia Ar-

tisteja. Intensiivikurssin paras anti olivatkin ehdottomasti ihmiskon-

taktit, jotka auttoivat alkuun uudessa ympäristössä lopulta sisään 

päästyäni vuonna 2014. 

Vaikka keväällä 2013 opiskelupaikka jäikin parin pisteen päähän, Ar-

tiklan kursseista jäi niin hyvä kuva, että seuraavana keväänä päädyin 

taas Artiklan kurssien asiakkaaksi, mutta päädyin ottamaan vain etä-

kurssin, koska intensiivikurssin hinta oli korkeampi, ja kurssille kul-

keminen monta kertaa viikossa söi kuitenkin lukuaikaa huomatta-

vasti. Keväällä 2014 Artiklan valmennuskursseilla oli kulissien takana 

jonkinlaisia vaikeuksia käytännön järjestelyissä, jotka näkyivät vali-

tettavasti myös kurssilaisille. Kurssimateriaalin toimittaminen oli 
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merkittävästi aikataulusta myöhässä, mikä kuumensi tunteita ilmei-

sen paljon. Itse en ehkä asiaan kiinnittänyt niin paljon huomiota, 

mutta syksyllä varsinkin avoin valmennuskurssivaliokunnan kokous 

oli omiin silmiini melko tukala silloiselle valmennuskurssitiedottajalle 

ja varapuheenjohtajalle, kun palautetta ja kurssien sujumista käsitel-

tiin. Valmennuskurssivastaavana toiminut henkilö oli jättäytynyt ke-

sän aikana pois toiminnasta. Vuonna 2014 hallituksen organisaatiossa 

oli se erikoisuus, että sekä valmennuskurssivastaava että valmennus-

kurssitiedottaja toimivat molemmat toimihenkilön statuksella. 

Syksyllä 2014 Artiklan kurssien toiminta näyttäytyi hieman sekavana. 

Ajattelin, että valmennuskurssivastaavan pestiin en ikinä lähtisi. Val-

mennuskurssivastaavaksi vuodelle 2015 valittu Julia Heino sekä hä-

nen työparikseen valittu valmennuskurssitiedottaja Essi Salmela läh-

tivät kuitenkin tulevaa kevättä ja sen haasteita kohti tiukalla otteella 

ja he kehittivätkin kursseja melkoisesti tuona keväänä. Esimerkiksi 

valmennuskurssituutorit otettiin tuolloin ensimmäistä kertaa osaksi 

kursseja. Myös edellisenä keväänä pienimuotoisesti pyörinyt valmen-

nuskurssiblogi lähti aivan toiselle vaihteelle. Blogissa Artistit jakoivat 

tarinoitaan oikikseen hakemisesta sekä oikkarielämästä yleensäkin 

Rovaniemellä. 

Keväällä 2015 toimin itsekin valmennuskurssituutorina ja tuutorointi 

on kyllä jäänyt mieleen yhtenä mieluisimmista kokemuksista koko 

opiskeluajalta. Oli hienoa päästä tsemppaamaan kurssilaisia ja jaka-

maan omia lukemiseen, mutta myös motivointiin liittyviä vinkkejä. 

Esimerkiksi Disneyn Herculeksen suomenkielinen soundtrack on to-

dellista pääsykoekevään musiikkia (”Nollasta pollaan”). Erinomaista 

oli myös nähdä silloin tai myöhempinä vuosina tiedekuntaan pääs-

seitä, joita oli voinut tsempata lukemisessa. Saman vuoden keväänä 

myös kevätkokouksessa hallituksen vastuuvapaudesta keskustelta-

essa valmennuskurssien edellisen kevään ongelmat nousivat luonnol-

lisesti esiin ja asiasta jopa äänestettiin, mikä on melko harvinaista Ar-

tiklassa. Vastuuvapautta kuitenkin puollettiin selvin äänin, mikä olikin 

luonnollista ja asiaan kuuluvaa. Tekiväthän kurssit silloisen histori-
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ansa huipputuloksen. Hallitusvastuullakaan ei lopulta edes ollut asi-

assa merkitystä, kun viivästykset olivat pitkälti toimihenkilönä toimi-

neen valmennuskurssivastaavan aikaansaannosta. Seuraavan vuoden 

hallituskokoonpanoon valmennuskurssivastaavan palautettiin täysi-

valtaiseksi hallituksen jäseneksi. 

Syksyllä 2015 vuoden 2014 valmennuskurssitiedottajan Linda Härkö-

sen ponnistelut ja vaivannäkö kurssien eteen myös huomiotiin Artik-

lan 36. vuosijuhlilla pronssisen ansiomerkin muodossa. Toimihenki-

lölle ansiomerkki ei ollut mikään itsestäänselvyys. Samaa syksynä sil-

loinen hallitus toteutti valiokuntauudistuksen, jonka seurauksena 

seuraavalle vuodelle valittiin valiokunta auttamaan valmennuskurssi-

vastaavaa ja -tiedottajaa aikaa vievimmissä käytännön järjestelyissä. 

Esimerkiksi monen sadan valmennuskurssitehtäväpaketin postitus 

vei ilmeisen paljon aikaa ja tähän askareeseen osallistuivat myös muut 

hallituksen jäsenet. Valiokunta tuli siis tarpeeseen. 

Kevät 2016 kului itselläni valmennuskurssivastaavan tehtävissä yh-

dessä valmennuskurssitiedottajan Janina Rajaniemen kanssa työsken-

nellessä. Vaikka olin itse vannonut, että en tuohon myllyyn lähtisi, niin 

pyörsin sanani, kun näin, että Julia ja Essi olivat tehneet kurssien aika-

tauluongelmissa ”ryhtiliikkeen”, josta oli helppo lähteä jatkamaan. Ke-

vät alkoi oikeastaan jo syyskokousta seuraavana päivänä, jolloin sain 

perehdytykseni ja siitä päivästä toukokuun lopun valintakoepäivään 

asti valmennuskurssit veivät pääosan ajastani ja ajatuksistani. Val-

mennuskurssivaliokunnasta oli apua juurikin materiaalin postituk-

sessa sekä valmennuskurssiblogin päivityksessä. Myös valmennus-

kurssimateriaalin läpikäyminen oli koko porukalta iso rykäisy, kun 

kurssimateriaali haluttiin mahdollisimman aikaisin valmiiksi ja pos-

tiin. Kirjat ilmestyivät maanantaina 15.2. ja 1.3. iltasella kävimme ta-
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lousvastaava Lahden kanssa viemässä pari sataa postipakettia Viirin-

kankaan Siwan6 postiin. Koko kevät sujui ilman sen suurempia kom-

melluksia7, mutta raskas kevät se oli ja kesäloma tulikin tarpeeseen. 

Syksyllä tuli myös tieto Lapin, Turun sekä Itä-Suomen oikeustieteel-

listen valintakoeyhteistyöstä, mikä tietenkin kirvoitti huolta kurssien 

tulevaisuudesta. 

Kevään 2017 kursseja tarkastelin hallituksen puheenjohtajan paikalta 

samalla, kun valmennuskurssivastaava Klaus Kähäri sekä valmennus-

kurssitiedottaja Tiina Forss yhdessä valmennuskurssivaliokuntansa 

kanssa iskivät kädet saveen. Kevät sujui melko pitkälti samalla mallilla 

kuin edellinenkin vuosi huolimatta valintakoeyhteistyöstä. Kurssit 

porskuttivat edelleen. Käytännön järjestelyissä haasteelliseksi osoit-

tautui valikoimaan otetun videokurssin toteuttaminen. Päänvaivaa ai-

heuttivat videoiden tuottamisen hinta, kuvauspaikka sekä videomate-

riaalin järisyttävä määrä. Useiden tuntien videoiden kuvaaminen sekä 

editointi ei ole mikään pieni juttu, minkä valmennuskurssivastaava 

Kähäri saikin varmasti tuntea mielenterveydessään.  

Vuosi 2017 oli valmennuskurssien kannalta tietynlainen käänne-

kohta, kun tiedettiin, että vuonna 2018 ollaan siirtymässä yhteisvalin-

taan muiden oikeustieteellisten tiedekuntien kanssa, joten kurssien 

oli sopeuduttava kiristyneeseen kilpailuun, mutta myös lyhentynee-

seen lukuaikaan. Samana vuonna myös verohallinto oli päättänyt kiin-

nittää tarkempaa huomiota valmennuskurssien verotuksellisiin näkö-

kohtiin, mikä ainakin omiin silmäpusseihini lisäsi kokoa. Samaten ke-

vätkokouksessa 2017 jäsenistön aktiivisuuden ansiosta hallitukselle 

tehty ponsiesitys vei aikaa kurssien varsinaiselta kehittämiseltä. Pon-

                                                           
6 Kyseinen Siwa lopetti sittemmin, mutta sijaitsi pizzeria Memosin rakennuksessa. 
7 Esimerkkinä pienemmästä kommelluksesta voi kuitenkin mainita loppukokeiden 
pistetaulukoihin liittyvän häsläyksen. Päivä, jona loppukokeet oli määrä palauttaa, 
muuttui stressaavaksi, kun kävi ilmi, että Helsingin kurssilla yksi opettajista oli 
unohtanut ottaa tarkastamistaan tehtävistä pisteet ylös ja oli jo jättänyt kokeet kurs-
sipaikalle säilytykseen. Kurssipaikan henkilökunnan myötämielisellä avustuksella 
tästä kuitenkin selvittiin niukasti ja saimme pisteet talteen ja taulukoitua. 
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siesityksessä hallituksen haluttiin selvittävän valmennuskurssien yh-

tiöittämiseen liittyviä etuja ja haittoja sekä valmennuskurssivastaa-

van valinta-aikaan liittyviä vaihtoehtoja8 

Vuonna 2018 en enää aktiivisesti toiminut kurssien parissa, mutta ta-

lousvaliokunnan kautta sain uutisia myös kurssien tilanteesta ja poh-

dimme kurssien tilannetta puhtaasti talouden ja lukujen kautta, kun 

taas valmennuskurssivaliokunta keskittyi enemmän käytännön puo-

leen. Vuoden 2018 valmennuskurssivaliokunta onkin erittäin hyvä 

esimerkki koko valiokuntajärjestelmän mahdollisuuksista. Valiokun-

talaiset ovat saaneet merkittävästi vastuuta omilla vastuualueillaan ja 

varsinkin kurssien näkyvin osa, markkinointi, on ollut jopa ammatti-

maisen näköistä, kun toiminta on jaettu useammalle tekijälle. Valmen-

nuskurssivastaava Juha Kunnas ja valmennuskurssitiedottaja Emilia 

Haapalainen voivat olla syystä ylpeitä.  

Edelleen kuitenkin näyttää siltä, että valmennuskurssit kamppailevat 

monien ikuisuusongelmien kanssa. Hyviä opettajia on vaikea löytää, 

mutta vielä vaikeampi saada pidettyä mukana montaa vuotta. Myös 

muuttuvat opiskelijavalintakäytännöt tuovat epävarmuutta valmen-

nuskurssien tulevaisuuteen. Valmennuskurssit ovat kuitenkin oleelli-

nen osa koko yhdistyksen toimintaa. Kurssit tarjoavat työkokemusta 

opettajille, monenlaisia projektin hallintataitoja järjestäjilleen ja kurs-

silaisille taas ihmiskontakteja. Toivottavasti kurssit säilyvät tulevina-

kin vuosina hakijoiden ensikontaktina Artiklaan ja tuleviin opiskelu-

tovereihin. 

Jussi Kiiski  

                                                           
8 Valmennuskurssivastaavan ja valmennuskurssitiedottajan valinta syyskokouk-
sessa pakottaa kuluvan vuoden toimijat käytännössä tekemään monia kurssien 
suunnitteluun liittyviä ratkaisuja koskien seuraavaa vuotta. 
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Fuksikapteenien muisteloita 

 

 

 

”On fuksivuosi. Pimeys on palannut kotiinsa pohjoiseen. Reppuni ki-

listää marssitahtia Toipparin siintäessä horisontissa. Kohteessa odot-

tavat tulevat naurut, ystävät ja jälleen illan ennalta-arvaamaton poten-

tiaali. Pysähdyn. Kasvojani raapivan kylmyyden ja viereisen lammikon 

paskanhajun saattelemana hoksaan, että hymy ei lähde. Nyt on perke-

leen hyvä olla. Tämä on tunne, jonka haluan muidenkin kokevan. 

Fuksikapteenius on kunniatehtävä. Siinä on toki kunniaa, mutta etu-

rintamassa tehtävää. Suurin osa meistä laskeutui tänne tuntematta 

juuri ketään ja tietämättä miltei mitään. Olimme yhtä epätoivoisessa 

tilanteessa. Tämä piilovahvuus sallii matalan kynnyksen elinikäisten 

siteiden syntymiseen. Fuksikapteenin tuleekin rutistaa tästä resurs-

sista kaiken irti ja rakentaa sille mahdollisimman hedelmällinen ym-

päristö. Konkreettista rakentamista riittääkin kylliksi: tapahtumat tu-

lee järjestää, baariyhteistyöt sopia, tutoreiden kanssa juonia ja mak-

salla maksaa. Ensin työt, sitten työt!  

Tärkein tehtävä on kuitenkin abstrakti: sen tunteen luomisen tukemi-

nen. Se tunne, joka rakentuu hetkistä, ystävyyksistä, virheistä, onnis-

tumisista. Se tunne, joka on meillä kaikilla muodoltaan eri, mutta vä-

riltään sama. Näistä tunteista muodostuu Artistien arktinen linnake, 

joka ei pimeydestä, kylmyydestä tai paskasta horju, vaan sementoituu 

entisestään. 

Fuksikapteenin päiväkäsky 40-vuotiaalle Artiklalle: Artiklan uljaat Ar-

tistit! Jos tunnette sen tunteen, tartuttakaa se.” 
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Edellisen ylevän kuvauksen tunteistaan fuksikapteeniuden tiimoilta 

tarjosi toinen vuoden 2016 fuksikapteeneista Teemu Koivisto. Seuraa-

vaksi fuksikapteenien, kaikkien fuksien sankareiden, muistelmia men-

neiltä vuosilta. 

 

Fuksikapteenit – nuo artiklan suurimmat johtajat  

Fuksikapteenien syntytarina juontaa juurensa vuosituhannen vaih-

teen tienoille. Tarkemmin sanottuna vuoden 1999 kevääseen, jolloin 

Artiklan silloisen hallituksen kulttuurivastaavat, eli allekirjoittanut 

Eija Warma ja Outi Tähtinen, pohtivat keinoja jäsenistön aktivoi-

miseksi erilaisten tilaisuuksien järjestämisen ja jäsenten aktiivisem-

man osallistumisen suhteen. Pohdimme, että olisi hyvä kehitellä jokin 

motivointikeino, jolla saisimme innostettua artisteja sankoin joukoin 

osallistumaan erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin ja toisaalta sai-

simme apua myös itse tapahtumien järjestämisessä. Tuohon aikaan 

rakkaalla sisarainejärjestöllämme Pykälällä oli ollut jo pitkään käy-

tössä fuksipistejärjestelmä ja onnistuneen pisteidenkeruun palkin-

tona phuksi sai ansaitusti pykälistimerkin. Sen innoittama lähdimme 

Outin kanssa kehittelemään vastaavaa järjestelmää myös Artiklaan.  

Suunnittelumme lähti liikkeelle siitä, että pohdimme mitä osa-alueita 

kulttuuriaktiviteettien yhteydessä tulisi osallistumisen näkökulmasta 

parantaa ja nopeasti totesimme, että tarvitsemme apua niin suunnit-

telussa, osallistumisessa kuin jälkien siivoamisessa. Tämän suunnitel-

man varaan rakentui myös ensimmäisen vuoden fuksipassin sisältö ja 

artisteilta vaadittavien pisteiden kerääminen. Vaikka idea fuksipas-

seista ja passin täyttymistä valvovista kapteeneista sai kimmoketta 

Helsingin suunnalta, totesimme Outin kanssa, että meidän on itse toki 

uhrauduttava ja rakennettava roolimallia tulevaisuuteen – Artiklan 

suurimmat johtajat, joiden tärkeimpänä tehtävänä on kasvattaa ja oh-

jata joka vuosi tietämättömät fuksit oikealle ja riittävän kostealle 
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tielle. Tämä kuvaus fuksikapteeneista ei toki ole yhtä vanha kuin fuksi-

kapteeniperinne Rovaniemellä, vaan salainen, meitä aikamme suuria 

sankareita yhdistävän ’kokoontumispaikan’ kuvaus.  

Ensimmäiset tämän koulun läpikäyneet ansioituneet artistit aloittivat 

opintonsa Rovaniemellä syksyllä 1999. Tämä asetti myös meidät 

fuksikapteenit haasteen eteen ja velvoitti meitä olemaan aktiivisesti 

mukana kaikissa tapahtumissa arvioimassa suorituksia ja jakamassa 

paljon haluttuja pisteitä aktiivisille artisteille. Huomasimme, että 

fuksit ottivat fuksipassin ja pisteiden keruun ilolla vastaan ja olivat 

varsin aktiivisia pisteiden kerääjiä koko syksyn ja talven. Tämä oli 

hyvä tekosyy myös meille kapteeneille olla aina menossa mukana, em-

mekä voineet edes harkita tilaisuuksista poisjääntiä, ettei arvokkaita 

pisteitä olisi jäänyt kirjaamatta. Joskus tosin saattoi käydä niin, että 

kapteenit olivat vähintään yhtä innostuneita pisteiden jakamisesta 

kuin fuksit olivat tilaisuuksiin osallistumisesta ja pisteiden keräämi-

sestä ja innostuksen huumassa taisi joskus sinällään oikein perustein 

annetut pisteet jäädä antamatta.  

Olimme Outin kanssa äärimmäisen innostuneita ja onnellisia siitä, että 

suunnitelmamme toteutui ehkä paremmin kuin uskalsimme odottaa 

ja kevättä kohden mennessä piti päättää artistimerkin ulkoasusta, 

jotta fuksipassin täyttäjät saisivat ansaitsemansa palkinnon – paljon 

halutun artistimerkin! Jo ensimmäisenä vuonna, eli keväällä 2000 ja-

ettiin useita kymmeniä huomionosoituksia ansioituneille artisteille 

haalarimerkin muodossa. Artistin haalarimerkistä tuli kovin haluttu ja 

seuraavina vuosina se toimi entistä kovempana motivaattorina 

fukseille tarvittavien pisteiden metsästyksessä.  

Eija Warma-Lehtinen 

Artikla ry:n kulttuurivastaava 1999, puheenjohtaja 2000 

Ensimmäinen fuksikapteeni 1999-2000 
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Vuosi 2009-2010 

Minä ja Geezer Jokinen oltiin fuksikapteeneja syksystä 2009 seuraa-

vaan kevääseen. Pyynnöstä muistelen nyt fuksikapteeniutta ja oikik-

sen ensimmäisten vuosien kuplaa, joka vapaa-ajan toiminnoiltaan oli 

metkaa aikaa; leikkikoulu koostuen varhaisaikuisista. Kupla, josta löy-

tyi ystäviä, joiden kanssa plussapistekupongeilla ostettiin light-siide-

riä Viirinkankaan K-marketista ja vinsattiin pyörällä pakkasessa 

Runkku-Siwan viereiseen pubiin tenttikaljoille. Yliopiston alediilillä 

hankittu kiloja painava Dellin läppäri tärisi monissa pyörän koreissa. 

Pulkalla laskettiin keskustan Toipparin rappukäytävän portaissa, ko-

ettiin yhteisöllisyyttä poronkusemassa, kv-viikon mökkireissulla ja 

niin useissa Tivolin euron kalja -illoissa. 

Meidän fuksikapteeneiksi valinnassa oli vaikuttamassa aiemmat kap-

teenit Yletyinen, Ruokamo sekä Suominen. Metodit ja harkintaperus-

teet, joilla meidät valittiin, olivat oletettavasti suureen harkintaan 

pohjautuvat sekä tasavertaiset. 

Järjestämiemme 2009 vuoden fuksiaisten teema oli jotakin rokkiin 

liittyvää. Tapahtuma parsittiin yhteen kokoustaen yliopiston kahvi-

lassa ja aiempien fuksikapteenien opiskelijakämpissä, sekä Yletyisen 

pösöllä pitkin Rolloa ajellen ja tavaroita kasaan haalien. Fuksiaiset 

starttasivat Jorma-viinien etsinnällä yliopiston takapihalla, ja se perin-

teikkäin rasti taisi olla Viirinkankaan rantsussa sijainnut fuksikaptee-

nien rasti. Aiempien fuksikapteenien reseptein sinne oli tehty fuksi-

kastebooli, jota Rovaniemen syysillassa jaettiin auliisti fuksivaloja 

vannottaen. Sillä rastilla näyttäydyimme eittämättä virkaintoisina, 

ajoittain kovina (tai ainakin kovaäänisinä) ja sarkastisina fuksikaptee-

neina. Tämän aspektin toivon muuttuneen kymmenessä vuodessa ys-

tävällisempään ja kiltimmän sävyiseen suuntaan. 

Fuksikapteenivuoden hauskinta antia oli tapahtumien häärääminen ja 

sitseissä lauleskeleminen. Pohjolanpidot raikasivat ja tyypillinen ro-

vaniemeläinen sitsiruoka taisi koostua edukkaasta pussijauhomuu-

sista ja valmislihapullista. Kyllä kelpasi! Koskenkorvajoikhu muistuu 
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kirkkaana mieleen edelleen jopa pitkänkin tauon jälkeen – olisipa sen 

halunnut unohtaa tai ei!  

Aikanaan nämäkin ilon ja onnen päivät päättyivät ja lysti loppui. Pau-

lus ja Riikka ottivat fuksikapteenipestin meitä seuraavana vastaan ja 

vetivät sen hyvin! Muutamien vuosien jälkeen opiskeluhurvittelun 

kupla sitten puhkesi, tenttien oli kiinnostettava enemmän kuin bilei-

den, aikuisten työt pikkuhiljaa alkoivat, gradu tuli jopa uniin ja sitten 

siirryttiin töihin. Fuksikapteeniparini Jokisen kanssa meistä tuli hyviä 

kavereita, ja aloitimme myös työuramme yhdessä samassa työpai-

kassa. 

Emma Mäkelä 

Artiklan fuksikapteeni 2009-2010 

 

Vuosi 2010-2011 

Fuksikapteeni. Sana on varmasti monelle tuttu, mutta mitä fuksikap-

teenius pitääkään sisällään? 

Fuksikapteenit valittiin aina edellisen vuoden ansioituneista artis-

teista. Sen vuoden fuksikapteenit päättivät aina keväällä, ketkä kaksi 

henkilöä he haluaisivat nimittää jatkamaan tätä erittäin arvostettua 

kunniatehtävää. Uudet fuksikapteenit, myös meidät, julistettiin laajan 

yleisön tietoon kevään fuksisitseillä. 

Olin ymmärrettävästi erittäin otettu, kun edellisen vuoden fuksikap-

teenit pyysivät minut toimimaan tässä toimessa seuraavan lukuvuo-

den 2010-2011. Pyyntö tuntui kunnianosoitukselta, koska tulisin saa-

maan koko vuosikurssillisen kaitsettavakseni, toki yhdessä mahtavan 

fuksikapteeniparini kanssa. Pääsisimme siis suunnittelemaan syksyn 

tapahtumat ja järjestämään ne heille. Itselleni nämä ensimmäiset vii-

kot oikiksessa olivat fuksina olleet mitä parhaimmat. Olin hyvin in-

noissani! 
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Fuksikapteenien rooli oli olla uusien fuksien johtaja ja tutustuttaa hei-

dät leikkimielisesti muihin oikkareihin ja oikkareiden tapoihin. 

Fuksikapteenit siis järjestivät unohtumattomia tapahtumia, kuten 

baarikierroksen, fuksiaiset, fuksiaisten finaalin, grilli-illan mökillä 

sekä toki vielä keväällä fuksien viimeiset sitsit, joissa palkittiin uudet 

artistimerkin ansainneet fuksit.  

Tärkein näistä tapahtumista oli mielestäni fuksiaiset. Fuksikapteenit 

valitsivat rastienpitäjät halukkaiden joukosta ja sen mitä rasteilla teh-

dään. Fuksikapteeneilla oli tietysti myös aina perinteinen oma ras-

tinsa, jossa uudet fuksit “kastettiin”. Fukseille tehtiin erittäin pahan-

makuinen juoma kaikista elintarvikkeista, jotka eivät makunsa puo-

lesta sopineet lainkaan yhteen.  Laitoimme esimerkiksi purkkikalaa 

mukaan, joten ainakin vuonna 2010-2011 liemi oli mitä kuvottavinta. 

Jokaisen fuksin tuli näissä kastajaisissa juoda lasillinen lientä (toki 

kala-allergikot säästyivät). Tämän jälkeen oli toivottavaa, että mah-

dollisimman moni käy kastautumassa Ounasjoessa. Fuksikapteenit 

antoivat sitten pisteitä suoritusten mukaan. Fuksiaispäivä oli melko 

lämmin vuonna 2010, muistaakseni 17 astetta ja aurinkokin paistoi. 

Toki illan hämärtyessä alkoivat asteetkin vauhdilla tippumaan. Silti 

moni kävi uimassa ja usea heistä uskalsi mennä täysin alasti kylmään 

jokeen. 

Vuonna 2010-2011 me loimme fuksikapteeneina uusia perinnettä si-

ten, että aiemmin Tooga-bileinä tunnetut fuksiaisten finaalit saivat 

teeman. Enää eivät fuksit pukeutuneet lakanoihin ja seppeleisiin. 

Fuksiaisten finaali oli kahden parhaiten pisteitä keränneen joukkueen 

mittely, ja voittajajoukkue sai upeat fuksikapteeneiden omin kätösin 

tekemät fuksiaisten voittajien haalarimerkit. Omia haalareitanikin 

sattumoisin tällainen merkki koristi edelliseltä vuodelta. 
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Teimme vuonna 2010 myös Artiklan nettisivuille (artikla.fi) fuksisi-

vut. Fuksisivuille kirjoitimme fuksikapteeneista, fukseista, fuksipas-

sista ja tietopläjäyksen jokaisesta tulevasta syksyn tapahtumasta. 

Näyttäisi siltä, että nuo fuksisivun tekstit ovat edelleen vuonna 2018 

hyvin samankaltaiset kuin silloin, kun ne kirjoitimme. Fuksihärdelli-

sivu näyttää korvanneen nuo tarkemmat infot jokaisesta tulevasta ta-

pahtumasta.  

Myös fuksipassiin, joka oli jokaisen fuksin ensimmäisen vuoden tehtä-

välista, tehtiin pieniä muutoksia vuonna 2010. Fuksipassi oli tie saada 

Artisti-merkki sitten fuksivuoden lopuksi fuksien sitseillä. Fuksipas-

siin sai merkintöjä aktiivisuudesta esimerkiksi tiettyihin kokouksiin 

tai toimikuntiin osallistumisesta. Aivan turhista tempauksista ei siis 

ollut kyse. Artistimerkillä haluttiin aina palkita ansiokkaasti ainejär-

jestöön panoksensa antaneita. Hauskempiakin kohtia kymmenen 

asian listassa toki oli ja viimeisenä silauksena piti tietysti vielä saada 

fuksikapteenilta rasti artistimaisesta käytöksestä. Artistimerkkien 

määrä haluttiin vuosikursseittain pitää rajattuna, jotta merkin arvos-

tus säilyisi. Kaikki passin muut kohdat täyttäneet eivät siis aina auto-

maattisesti saaneet artistimerkkiä. 

Keväällä 2011 fuksisitsit kulkivat teeman mukaisesti nimellä fuksitsit. 

Tällöin sitsipaikka oli täynnä mitä vähäpukeisimpia fukseja ja myös 

vanhempia tieteenharjoittajia. Fuksikapteenit määräsivät sitseillä oli-

joille leikkimielisiä rangaistustehtäviä, joihin liittyi esimerkiksi ker-

mavaahto. Ei siitä sen enempää. Mahtava porukka ja mahtavat sitsit.  

Fuksitseillä jaoimme artistimerkit ne ansainneille ja palkitsimme vielä 

omin kätösin tehdyillä haalarimerkeillä esimerkiksi vuoden Barbien 

jne. Fuksitseillä myös julistimme uudet fuksikapteenit, jotka saivat 

tehtäväkseen viedä perinteitä eteenpäin taas seuraavalle fuksien su-

kupolvelle. Edellisinä fuksikapteeneina opastimme uudet fuksikap-

teenit alkuun kunniatehtävässään ja sitten päästimme heidät lentä-

mään omilla siivillään. 
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Mitä fuksikapteenius siis oli? Se oli mahtava vuosi, jolloin sai vaikuttaa 

uusien fuksien viihtymiseen ja opastaa heidät artistien tavoille. Vuosi 

fuksikapteenina oli ehdottomasti parasta, mitä oli, heti oman fuksi-

vuoden jälkeen. 

Rakkaudella,  

Riina Lapinkero 

Fuksikapteeni 2010-2011 (Paulus Orispään kanssa) 

 

Vuosi 2016-2017 

Fuksikapteenius on asia, jota on vaikea selittää, sillä sen merkitys on 

jokaiselle erilainen. Kaikki fuksikapteenit ovat erilaisia, ja kaikki fuksit 

kokevat kapteenin roolin omalla tavallaan. Voin kuitenkin kertoa, mitä 

kaikkea koin fuksikapteenivuoteni aikana, mitä tämä kaikki on mer-

kinnyt minulle ja millaisena minä fuksikapteenin roolin näen. 

Oma fuksivuoteni alkoi syksyllä 2015 ja ensimmäisiä muistojani yli-

opiston ja opintojen ulkopuolella ovat Artiklan tapahtumat, oma fuksi-

ryhmäni sekä fuksikapteenit. Yksi ensimmäisistä henkilöistä, jolle pu-

huin härdellin alkaessa, oli juurikin fuksikapteeni. Emme vaihtaneet 

montaa sanaa, mutta silti minulle tuli siitä keskustelusta todella terve-

tullut olo. 

Useat fuksit muuttavat Rovaniemelle opintojen perässä kauempaa, il-

man ennestään tuttuja kavereita, joten ensivaikutelmalla on yllättä-

vän iso merkitys. Fuksikapteenilla on tärkeä rooli – yhdessä tutorei-

den ja hallituksen kanssa – luoda viihtyisä ilmapiiri opintonsa aloitta-

ville uusille artisteille. Tällä ensivaikutelmalla voi olla huomattavan 

suuri vaikutus siihen, millaisena uunituore oikkari kokee Rovanie-

men, oikiksen sekä Artiklan. Niinpä fuksikapteeni on tuossa tilan-

teessa helposti lähestyttävä keulakuva, kaikkien kaveri, kävelevä tie-

topankki, ja erään edeltäjäni sanoja lainaten ”se apina – kaikki tietävät 

apinan, mutta apina ei tiedä ketään”. 
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Sain kunnian toimia Artiklan fuksikapteenina vuonna 2016-2017 yh-

dessä Koiviston Teemun kanssa. Onnistuimme pitämään vuoden ai-

kana kiinni tärkeistä perinteistä, mutta kuitenkin tekemään vuodesta 

omanlaisemme luomalla uusia perinteitä. Erityisesti olen ylpeä siitä, 

että painotimme muun muassa baarikierroksen voittajan valinnassa 

aikaista enemmän yhteishengen ja heittäytymisen merkitystä kuin ra-

han käyttöä, mikä on ilmeisesti pätenyt seuraavanakin vuonna baari-

kierroksen voittajan valinnassa! Olimme myös valitsemassa tois-

taiseksi viimeisintä Vuoden Sinkku -kilpailun voittajaa, ja jälkeenpäin 

ajateltuna se olikin ehkä yksi niistä perinteistä, joka kaipasi uudista-

mista ja on hyvä että, seuraavana vuonna tilalle tulivat uudet kuviot. 

Vuosien kuluessa olen ilokseni huomannut myös muita pieniä asioita, 

jotka ovat jääneet elämään meidän perintönämme, kuten esimerkiksi 

jo härdellin jälkeen jaettavat pienet kunniamaininnat edukseen erot-

tuneille fukseille. 

Vuoden mieleenpainuvimmat muistot ja hetket sijoittuvat luonnolli-

sesti fuksihärdelliin, sillä silloin suurin taustatyö on jo tehty ja voi vain 

nauttia kyydistä.  Baarikierroksella tapahtui niin sanotusti asioita - 

missä milloinkin tarjottiin herkkuja, juomaa ja sylitansseja tuli siellä 

sun täällä. Fuksiaisissa fukseilla oli ihailtavan hyvä meininki kaatosa-

dekuurosta huolimatta. Lempitapahtumani kuitenkin oli tuona aikana 

Grillibileet, joiden tapahtumista ovat (ehkä) tietoisia vain paikalla ol-

leet. Lisäksi fuksit saivat meidät kapteenit tekemään ja kokemaan mitä 

kummallisempia asioita. Baarikierroksella pääsin hyppimään slaavi-

kyykyssä ja esittelemään venäjän kielen taitojani, fuksiaisissa törmä-

sin nimelläni varustettuun barbara-nukkeen, jota ryhmä kantoi ”pan-

naan Sanja kuntoon” -huutoa huutaen, sekä pääsin heittelemään to-

maatilla erään ryhmän tutoria, sillä se oli heidän ’lahjuksensa’. Näitä 

omituisia ja hieman kyseenalaisia kokemuksia en vaihtaisi pois mis-

tään hinnasta. 

Härdellin lisäksi yksi vuoden parhaimmista tapahtumista oli ehdotto-

masti Pohjolan pidot, jotka onneksi siirrettiin meidän vuotemme jäl-

keen osaksi fuksihärdelliä. Pohjolan pidot ovat mielestäni Artiklan sit-

sikulttuurin kulmakivi, missä fuksit opetetaan kapteenien ja muiden 
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vanhojen johdolla niin sanotusti talon tavoille. Kaikkien varsinaisten 

fuksitapahtumien lisäksi koko kapteenisyksy oli oikeastaan yhdenlai-

nen härdelli, joka on kaikesta huolimatta ollut opiskeluaikani parasta 

antia. 

Fuksikapteenin suurimpia tehtäviä on tarkkailla fukseja läpi fuksivuo-

den ja kevään lopuksi ojentaa ansioituneimmille fukseille halutut Ar-

tisti-merkit. Omana fuksivuotenani kyselin kapteeneilta, että mitä 

tämä mystinen Artistipiste pitää sisällään ja vastaus kysymykseeni oli 

Jätkänkynttilän päästä päähän juokseminen ilman vaatteita. Luulin 

tätä urbaaniksi legendaksi, kunnes vuotta myöhemmin pääsin itse 

kapteenina todistamaan Rovakadun alastonjuoksua Artistipisteen toi-

vossa. Annoimme suorituksesta pisteen. 

Se, että fuksit näkevät kapteenin roolin jokainen erilaisena, avautui 

vasta, kun olin itse kyseisessä roolissa. Jollekin kapteeni on yksi aine-

järjestöturhake, kun taas toiselle jalustalle nostettu merkittävä hen-

kilö. Kolmannelle kapteeni sen sijaan saattaa olla kuin kuka tahansa 

muu kaveri muiden joukossa. Paras kommentti fuksien suunnalta kap-

teenin roolista tuli ehdottomasti erään fuksineidon suusta härdellin 

aikana: ”Luulin että kapteeni on joku kaukainen ja tärkee henkilö, 

mutta täällä sä vaa oot ja ryyppäät meidän kans!” Fuksikapteeni ei ole 

mikään jalustalle asetettu kuninkaallinen – päinvastoin, hän on on-

neksi ihan samanlainen kuin kuka tahansa muukin oikkari. 

Omasta kapteenivuodestani on kulunut jo sen verran aikaa, että olen 

saanut seurata seuraavienkin kapteenien toimintaa iloisin, mutta hie-

man haikein tunnelmin. Muistan sen kutkutuksen ja innon, mikä ke-

väällä poltti ja sen jännityksen ennen Varaslähtöbileitä syksyllä. Kap-

teenius on paljon muutakin kuin mitä ulospäin fukseille näkyy, sillä 

kesällä ennen härdellin alkua meni useampikin hetki syksyä suunni-

tellessa ja valmistellessa. Kaikki se oli ehdottomasti vaivan arvoista. 

Kapteenivuodesta ei saa palkkiota, mutta vuodesta saadut muistot ja 

hyvät ystävät ovat palkkiotakin tärkeämpiä.  
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Toivoisinkin, että kaikki tulevatkin fuksikapteenit tarttuvat pestiin sa-

malla innolla ja haluavat aidosti olla läsnä fuksien ensimmäisissä as-

kelissa oikiksessa, kuten itse silloin aikoinani. 

Sanja-Sofia Valjakka 

Fuksikapteeni 2016-2017 

 

Vuosi 2018-2019 

Ensimmäisen opiskeluvuoden aikana fuksikapteeneilla on tutoreiden, 

hallituksen ja muun ainejärjestön ohella merkittävä rooli tuoreen Ar-

tistin sulautumisessa joukkoomme. Fuksikapteenit ovat monelle uu-

delle oikkarille juuri se ensimmäinen kontakti Artiklan opiskelijayh-

teisöön. Näin ollen parhaimmillaan fuksikapteeni onkin helposti lä-

hestyttävä mentori, joka omalla välittömällä olemuksellaan luo vas-

taanottavaisen ilmapiirin sekä innostaa jokaisen mukaan aktiivisuu-

dellaan. Ihanteellisimmillaan fuksikapteeni myös säilyy opiskelijalle 

henkilönä, jonka puoleen kääntyä fuksivuoden loputtuakin. 

Tänä päivänä fuksihärdellistä on muodostunut kolmiviikkoinen syk-

syn startti, joka sisältää monenmoista tapahtumaa sporttisesta kisai-

lusta baarikierrokseen ja Pohjolan Pitoihin. Perinteikkäitten tapahtu-

mien joukkoon vuosien mittaan liitetyt uudet ideoinnit ovat kasvatta-

neet tapahtumien määrän jo tusinaan. Vuonna 2017 ohjelmaan päivi-

tettiin Fuksit vs. Vanhat -spektaakkeli, jossa uudet opiskelijat ottavat 

mittaa vanhemmista tieteenharjoittajista läpi fuksihärdellin useissa 

lajeissa. 

Fuksikapteenit pääsevät todistamaan näissä tapahtumissa jos jonkin-

moisia fuksien tempauksia. Heidän heittäytyvän, ennakkoluulottoman 

ja luovan asenteensa hedelminä tänä vuonna muun muassa pystytet-

tiin keskelle Rovakadun pyörätietä Kiinan muuri, jonka suojassa kap-

teenit pääsivät nauttimaan kiinalaisen kolmen ruokalajin illallisen 

baarikierroksen lomassa. Härdelli ja tämän kaltaiset ikimuistoiset, 

jaetut hetket synnyttävät uuden vuosikurssin kesken toveruuden, 
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joka kestää opiskeluvuosien läpi ja sen jälkeenkin. Vaikuttavinta onkin 

ollut huomata se, kuinka nopeasti 150 toisilleen entuudestaan tunte-

mattomasta, Lappiin yhteen lyödystä fuksista alkaa välittyä yhteisölli-

syys. 

Veera Tenhunen & Joel Turunen 

Fuksikapteenit 2018-2019  
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FUKSIVALA 

Älköön kukaan Artistin virkaan ruvetko, ennen kuin on seuraa-

van fuksivalan vannonut: 

Minä lupaan ja vannon, fuksikapteenieni ja ainejärjestöni py-

hien perinteiden kautta, että minä parhaan kännini ja omantun-

toni mukaan, kaikessa toiminnassani tahdon tehdä ja teen, oi-

keutta niin Artiklalle kuin tieteenharjoittajakollegoilleni, etten 

koskaan minkään varjolla lakia vääristele, enkä vääryyttä 

edistä, tenttiahdistuksen, syrjähyppyjen, ystävyyden, kateuden 

ja vihan tahi pelon tähden taikka köyhyydessäni ja morkkikses-

sani tieteenharjoittajaystäviäni petä tai jätä. 

Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti, rehellisenä 

ja totisena fuksina, ilman kavaluutta ja juonia fuksikapteenien 

silmien alla, ruumiini ja henkeni puolesta. 

Siispä Pykälistejä emme ole, Lexiläisiä tahi Justuslaisia emme 

halua olla, olkaamme siis Artisteja. 
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FRESHMAN VOW 

(transl. Tomas Caraveo) 

No one shall be called a true Artist without saying the following 

freshman vow! 

I promise and swear, in front of my freshmen captains, and on 

my student associations holy traditions, that in accordance with 

my drunkness level, and my conscience, in all of my actions I 

want to, and will do, justice to Artikla, and to my academic brot-

hers and sisters, never shall I under any circumstances distort 

the law, Despite exam anxiety, affairs, friendships, jealousy, 

hate and fear, I shall never advance injustice. Even in my stu-

dent poverty and drunk remorse, I shall never betray or aban-

don my academic brothers and sisters 

All of this I want to do, and fulfill with loyalty, honesty and as a 

freshman, without dishonesty in my heart and schemes in my 

mind, under the watchful eyes of the freshmen captains, I swear 

on my body and spirit. 

So! Pykälists we are not! Lexists or Justusians we do not want to 

be! So let us be Artists! 
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Syysvaellus 10 vuotta 

 

 

 

Ajatus Artiklan syysvaelluksesta syntyi syksyllä 2008. Olin tuolloin 

vielä nuori ensimmäisen vuoden opiskelija, mutta jo kokenut eränkä-

vijä. Takana oli lukuisia keskipitkiä (50-90 km) vaelluksia, jota lasku-

varjojoukoissa opitut ja testatut erä ja selviytymistaidot täydensivät. 

Ajatukseni oli, että Rovaniemen upea sijainti luonnon ja vaellusreit-

tien suhteen tulee käyttää hyväksi Artiklan toiminnassa; Käyväthän 

myös Pykälistit Alpeilla laskemassa ja Välimerellä purjehtimassa. Kat-

sottaessa Rovaniemen maantieteellistä sijaintia myös Norjan upeat 

maisemat ovat vain poronkuseman päässä. Artiklan opiskelijoista oli 

jo tuolloin valtaosa "etelänveteliä", joten mikäs olisi sen parempi tapa 

aloittaa pohjakuntoa vaativa opiskeluvuosi, kuin pohjoisen metsissä 

samoillen.  

Idea vaelluksesta sai vauhtia ja kannatusta, kun sain kunnian olla edis-

tämässä Artiklan kulttuuri- ja liikuntatarjontaa vuoden 2009 hallituk-

sessa. Artiklan joka vuotisissa sponsorineuvotteluissa asianajotoi-

misto Cassu ilmaisi, että halusi tukea jotain tiettyä tapahtumaa, joka ei 

olisi perinteistä oikeustieteenopiskelijoiden juhlimiskulttuuria. 

Toimme hallituksen kanssa vaellusidean ja se "myytiin" Cassulle sa-

malta istumalta.  

Ensimmäisen vaelluksen rahoitus oli siis turvattu ja tästä oli hyvä läh-

teä Hallitusveljien Heikki Lindroosin ja Pekko Linnanmäen kanssa 

suunnittelemaan ensimmäistä vaellusta syksylle 2009. Paikaksi vali-

koitui minulle tuttu Kevon kansallispuisto upeiden maisemien ja hel-

pohkon maaston vuoksi. Ajatuksena oli viikonlopun kestävä vaellus, 

jossa tulee kuitenkin hieman kilometrejä - sitä aitoa vaelluksen tun-

tua. Meille oli tärkeää, että jokainen pääsee hieman testaamaan omia 
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jaksamisen rajoja turvallisessa ja ystävällisessä ilmapiirissä.  

Perjantaina lähdimme aamusta kohti Kevoa. Saavuttuamme käve-

limme noin 15 km Luomusjärven autiotuvalle ja leiriydyimme. Ilta su-

jui rattoisasti tarinoiden, kalastaen ja kuutamoa ihastellen. Lauantaina 

oli vuorossa vaelluksen rankin osio. Määränä oli kävellä 16 km Kevon 

kanjonin suulle ihailemaan ehkäpä Suomen upeinta maisemaa ja pa-

lata takaisin leiriin yöksi. Joukossa oli myös ensikertalaisia, joita 32 

km päiväsiirtymä hirvitti. Otimme todella keveät kantamukset ja pi-

dimme huolen riittävästä veden ja energian saamisesta. Iloksemme 

kaikki pääsivät näkemään upeat maisemat, eikä tietääkseni kenelle-

kään jäänyt päivästä pysyvää sielunvammaa tai tajunnanhäiriötä (jos 

vaelluksella ei kertaakaan koe ärtymystä tai epätoivoa, se ei ole vael-

lus vaan retki). Illalla Luomusjärven leirissä olikin väsymystasoon 

nähden ihmeellisen hilpeä tunnelma. Yöllä joku keksi lämmittää autio-

tuvan niin kuumaksi, että siellä ei juuri makuupussia tai vaatteita tar-

vinnut. Sunnuntaina tarvoimme saman osuuden mitä perjantaina ta-

kaisin parkkipaikalle ja paluumatkalla pysähdyimme pizzalla. Oli tär-

keä pitää suolatasapaino lauantaipäivän ja illan kovan nesteytyksen 

jälkeen. Reissu oli varsin onnistunut, eikä haavereita sattunut. 

Seuraavana vuonna 2010 vaelluspaikka oli UKK kansallispuisto, myös 

silloin olimme Heikin, Pekon ja vuoden 2010 kulttuuri- ja liikuntavas-

taavan Hanna-Maaria Sipilän kanssa valmistelemassa. Maine oli kiiri-

nyt edelliseltä vuodelta ja nyt mukana oli jo täysi linja-autollinen Ar-

tisteja edellisvuoden pikkubussin sijaan. Kaava oli sama: perjantaina 

pieni vaellus autiotuvalle, lauantaina päiväretki ja sunnuntaina takai-

sin. Kehityksenä edellisvuoteen tuli lauantain 3 eri ryhmää, josta jo-

kainen sai oman kiinnostuksen ja kuntotasonsa mukaan valita itsel-

leen mieluisan. Ihminen on pohjimmiltaan kekseliäs ja mukavuuden-

haluun taipuva olio. Tämän johdosta edellisvuoteen verraten lyhy-

empi vaellusmatka sai Artistit tuomaan mm. kitaran ja virvokkeita. 

Taisipa illan pikkutunneilla joku vaeltaja kaatua jokeenkin viskipul-

losta nautittuaan. Artistien railakkaat lauluhetket iltanuotiolla saivat 

muiden kanssavaeltajien kulmakarvat hieman nousemaan. Juristeina 
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luonnollisesti ymmärsimme jokamiehenoikeuksien olevan varsin la-

vea käsite, eikä henkisesti ahtaiden ihmisten paheksunta voi millään 

luoda muita velvoittavia käyttäytymisnormeja. Lisäksi Lapissa on ylei-

sesti tiedossa, että eräkämpillä, tiettömien taipaleiden takana, mei-

ninki voi toisinaan äityä varsin hurjaksi. Selvyyden vuoksi totean nou-

dattaneemme tarkasti autiotupien ohjeita ja keräsimme roskamme ja 

jätimme paikat siistiksi, kuten vaeltaessa ehdottomasti kuuluu. 

Uskon ja luotan Artiklan vaellusperinteen elävän edelleen väkevänä. 

Kehotan kaikkia vähänkin halukkaita lähtemään Artiklan vaellustoi-

mintaan varauksetta mukaan. Matka ei tapa, vaan vauhti, energian, 

nesteen ja unen puute.  

Joonas Nevakivi 

 

Syysvaelluskohteet

2009 Kevon kansallispuisto 

2010 Urho Kekkosen kansallis-

puisto 

2011 Lemmenjoen kansallis-

puisto 

2012 Kolmen maan rajapyykki 

2013 Pyhä-Luoston kansallis-

puisto 

2014 Kolmen maan rajapyykki 

2015 Pallas-Hetta -reitti 

2016 Karhunkierros 

2017 Kilpisjärvi 

2018 Hetta-Pellas -reitti
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Digesta – Lapin laatujulkaisu 
 

 

 

Digesta on Artiklan rakas ainejärjestölehti, joka on eittämättä oikkari-

lehtien parhaimmistoa. Digesta on alusta alkaen ollut tärkeä osa yh-

distyksen toimintaa ja se onkin kokenut monenlaisia muodonmuutok-

sia, kun lehteä on haluttu tuulettaa, mutta sisältö on aina taiteillut asi-

allisten ja asiattomien juttujen välillä.  Digesta on muinaisten rooma-

laisten Corpus juris civiliksen yksi olennainen osa. Alkuvuosina Di-

gesta sisälsi paljon varsinkin asiasisältöä. Esimerkiksi silloisten pro-

fessorien kannanottoja opiskelijoita lähellä oleviin asioihin. Politiikka 

oli myös näkyvästi esillä ja numerosta toiseen saatettiin käydä keskus-

telua ylioppilaskunnan ja ainejärjestön välillä. Tiedottaminen oli ko-

vin toisenlaista tuolloin. Myös tapahtumiin ja muuhun Artiklan toi-

mintaan liittyvä tiedottaminen oli vahvasti esillä Digestassa.  

Digestan eri versioita on myös nähty vuosien varrella. Valmennus-

kurssien markkinointiin on ollut Pyrkyri-Digesta, verkkoversiota on 

julkaista Data-Digestana ja tietenkin myös Artiklan laulukirja Musica 

Digesta on kaukaista sukua. Digestan ensimmäinen päätoimittaja 

Heikki Knuuti esitti, tosin vasta auskultointiaikanaan, idean Porno-Di-

gestasta, joka ei materialisoitunut, mutta vuonna 1993 julkaistiin yk-

sittäistapauksena Waappu-lehti. Waappu keräsi suurta huomiota pai-

kallisessa lehdistössä ja jatkoa seurasikin vuonna 1994. Historian pi-

sin Digesta, ainakin tähän mennessä, on numero 5/94, jolla juhlistet-

tiin 15-vuotisjuhlaa ja ylsi tasaan sataan sivuun. 

Seuraavaksi ajastaan Digestan parissa kertovat entiset päätoimittajat 

Petri Willman, Janne Kangas ja Heidi Härkönen. He ovat kaikki toimi-

neet pestissään useamman vuoden peräkkäin, mikä on Artiklassa ää-

rimmäisen harvinaista. 
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Amatöörin askeleita 90-luvun taitteessa  

Kirjauduin opiskelijaksi tiedekuntaan vuoden 1989 syksyllä. Olin lu-

kioaikaan touhuillut jonkinlaisen julkaisuntapaisen kanssa ja sehän 

pätevöitti minut hakeutumaan armeijassa Mikkelin AUK:n kurssijul-

kaisun vastaavaksi. Pesti oli tärkeä, koska se mahdollisti ajoittain luis-

tamisen palveluksesta. Työ kuitenkin keskeytyi saatuani siirron muu-

alle. 

Olin täynnä intoa aloittaessani opiskeluja ja halusin mukaan opiskeli-

jatoimintaan. Kuulin jostain, että oikeustieteen opiskelijoilla oli oma 

julkaisu, ”Digesta”, mutta se oli ilmeisesti ollut telakalla jonkun aikaa. 

Ilmoittauduin oitis lehden päätoimittajaksi ja muistikuvani mukaan 

voitin vaalin ylivoimaisesti koska ketään muuta halukasta ei pestiin 

ilmoittautunut. 

Aloin puuhata lehteä ja jossain vaiheessa mukaan tulivat avustajiksi 

oikeustieteen ylioppilaat Mikko Pikkujämsä (nyk. KHO:n hallintoneu-

vos) ja Keijo Kauppila (nyk. asianajaja). Myöhemmässä vaiheessa 

aloin tehdä lehteä enemmän tai vähemmän yhdessä Janne Kankaan 

(nyk. kihlakunnansyyttäjä). Kankaasta tulikin sittemmin seuraajani 

lehden päätoimittajana. 

Lehden alkuaikaa voisi luonnehtia amatöörien puuhasteluksi. Yllätin 

aluksi Rovaniemen nimismiehen pahemman kerran. Tunnollisena ja 

pilkuntarkkana oikkarina olin hoksannut lakikirjasta (olikohan paino-

vapauslaki?), että julkaisun tekemiseen tarvitaan poliisiviranomaisen 

lupa. No tunnontarkkana kansalaisena soitin vallesmannille, jolla 

meni sormi pahasti suuhun. Hän kertoi, ettei kukaan ole koskaan ha-

kenut mitään lupia julkaisutoimintaan. Silloin aloin tajuta, ettei tätä 

ehkä tarvitse ottaa aivan niin vakavasti… 

Tietokoneajan kasvatin voi olla vaikeaa ymmärtää sitä, kuinka paljon 

tehtiin käsityönä. Juuri 1990-luvun taitteen koittaessa oli alkanut 

”ATK:n” aikakausi ja ensimmäiset tekstinkäsittelyohjelmat tulivat 

käyttöön.  
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Työvälineeni oli jättikokoinen kirjoituskone (mikäli termi tuntuu ou-

dolta, kts. Googlesta mikä on tuo muinainen kirjoitusväline), jolla hak-

kasin juttuja iltaisin. Kun tekstiin lipsahti virhe, se oli helppoa paikata 

korjauslakalla. Jos virhe koski kokonaista kappaletta, se piti kirjoittaa 

uusiksi ja leikata ja liimata ja sitten ottaa kopiokoneella jäljennös kor-

jatusta tekstistä. Juttuihin lisättiin otsikot ns. siirtokirjaimilla, joiden 

käsittely muistuttaa nykyisinkin tunnetun raaputusarvan hinkkaa-

mista.  

Avustajatiimiin kuulunut Pikkujämsä, jolla oli taustaa oikeista toimit-

tajan töistä, alkoi jossain vaiheessa vihjailla, että voisi lehden tekstin-

käsittelyä tehdä hieman ammattimaisemminkin. Henkilökohtainen 

jättiharppaus otettiinkin, kun sain hankittua itselleni Applen pieniko-

koisen kompuutterin, ja tekstinkäsittely siirtyi kokonaan uudelle ta-

solle. 

Kun kasa A4-tulosteita oli valmiina, koko nippu vietiin polkupyörällä 

kaupungin toisella puolella sijaitsevaan pieneen painamista tekevään 

nyrkkipajaan. Olimme pahaksi onneksemme saaneet lämpimät suosi-

tukset firmasta, jonka painojälki ja työn laatu oli ajoittain ala-arvoista. 

Onneksi seuraajani Kankaan aikana laatuasiat saatiin kuntoon. 

Kun lehti oli valmis, pari-kolmesataa lehdykkää haettiin edelleen pol-

kupyörällä ja pakattiin isoon putkikassiin. Kassi kuskattiin yliopis-

tolle. Jakelua ei oltu pohdittu lainkaan. Niinpä lehtinippuja jätettiin 

strategisiin paikkoihin kuten aulaan, ruokalan liepeille ja käytäville. 

Juttujen skaala oli erittäin laaja. Oli yhteiskuntakritiikkiä, asia-artikke-

leita, pähkähulluja sarjakuvia (klassikot teki nykyisin Tullin palveluk-

sessa työskentelevä Pahkasikaankin piirtänyt lahjakkuus), sekä kieli 

poskella tehtyjä juridisia aihealueita käsitelleitä juttuja.  

Oma helmeni oli noin 30 vuotta ennen MeToo-aikaa tekemäni asia-ar-

tikkeli joululauluihin kätketyistä pornografisista vihjauksista ja niiden 

rikostunnusmerkistön täyttymisestä. 
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Lehdessä otettiin myös opiskelijan innolla kantaa yliopistopolitiik-

kaan. Jälkikäteen oma naiivius huvittaa, mutta sen voi kuitata nuoruu-

teen elimellisesti kuuluvana ilmiönä. Kun jumalan asemaan korotettu 

professori tunti toisensa jälkeen haukkui luennoillaan omaa esimies-

tään eli rehtoria, piti tälle toki antaa taustatukea ja jutut olivat sen mu-

kaisia. 

Digestaa luettiin – sen alkeellinen jakelu huomioiden – yllättävänkin 

tarkkaan. Toisinaan jutut herättivät vastareaktioitakin. Lehdessä mm. 

arvosteltiin ankarasti Ylioppilaskunnan päätöstä aloittaa ravintolatoi-

minta ja perustaa ”Monttu”-niminen kaljakuppila. Ylioppilaskunnan 

hallituksen edustajat marssivat tapaamaan Artiklan hallitusta ja Di-

gestan toimituskuntaa ja kritisoi esitettyjä väitteitä perusteettomiksi. 

Pari muutakin törmäystä sattui. Muistikuvani mukaan vastineille an-

nettiin aina niiden vaatima tila. 

Aikansa kutakin. Lehden toimittaminen oli hauskaa ja osaltaan edes-

auttoi opintojeni venymistä. Oli luontevaa siirtää lehden vetovastuu jo 

mukana häärineelle Janne ”Kähmii ja koplaa” Kankaalle, joka jatkoi 

työtä ansiokkaasti. 

Toivotan niin Artiklalle kuin Digestalle ja sen toimituskunnallekin 

mitä parhainta menestystä tulevina vuosinakin. 

Petri Willman 

varatuomari, Jyväskylä 

Päätoimittaja 1989-1991 

 

Juridinen aikakausikirja 

Vappuna 1991 tutustuin Petri Willmaniin epa selvissa  olosuhteissa 

jossakin Roipparin kulmilla. Uusi pa a toimittaja oli etsinna ssa  ja menin 

kai lupautumaan. Aloittaessani Digestassa oli viela  vahva ka sityo n 

leima siten, etta  otsikot taiteiltiin siirtokirjaimilla, mutta tekstit 

saattoivat olla jo automaattisella tietojenka sittelylla  laadittuja, milloin 
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milla kin fontilla ja riviva lilla  printattuina toimitettuna ja sellaisina ne 

A5-kokoiseen lehteen meniva tkin. Siina  sita  haastetta olikin, mutta jo 

alusta asti va hemma n tunnettuina taustavoiminani toimivat 

tietotekniikkaa paremmin ymma rta va  Petteri Ruotoistenma ki ja 

graafikkopuolisonsa Lea, jolle tyo tapani mahtoi olla kauhistus. Mutta 

eteenpa in mentiin va ha  va ha lta , jopa niin, etta  vuoden 1993 viimeiset 

numerot olivat jo Wordin varhaisversiolla kokonaan taitetut. Alkuun 

Digesta painettiin pienessa  kopiointipalveluja tarjonneessa liikkeessa  

kaupungilla, mutta vuoden 1993 aikana vaihdettiin yliopistopainoon, 

jolloin painoja lki merkitta va sti parani ja saattoi hintakin olla 

kohtuullisempi.  

Pa a toimittaja ei suinkaan tehnyt Digestaa yksin, vaan taustalla ha a ri 

epa ma a ra inen Digestan toimitus, jonka ”piikkiin” laitettiin edelta ja ni 

mallin mukaan kaikki arveluttava sisa lto . Siihen voisi kaudellani 

laskea kuuluneen edellisen pa a toimittajan Petri Willmanin ja Jari 

Peltosen lisa ksi monilahjakkaan Rauno Korhosen, kenen kanssa 

yhdessa , palindromisalanimilla  Anne Hororunko ja Kaj G. Sananen 

esiintyen, pa a toimitin Waappu-vappulehden vuonna 1993. Siita  

olisikin aihetta jo erilliseen artikkeliin. Vuonna 1993 apuna oli 

kolmija seninen toimituskunta, eri asia kuin mainittu toimitus. 

Avustajien ja vinkkimiesten seka  -naisten joukko oli huomattavasti 

laajempi, ja heista  seuraajatkin sitten lo ytyiva t. 

Uutena pa a toimittajana oli helppo jatkaa entisella  linjalla, joka oli 

kielta ma tta  maskuliininen ja provosoiva. Etenkin viimeksi mainittua 

oli helppo la htea  veta ma a n pidemma lle, hyvin vapaat ka det kun 

pa a toimittajalla tuolloin oli. Kohteeksi pa a siva t yliopiston hallinto, 

ylioppilaskunta ja poliittiset opiskelijaja rjesto t, EU-ja senyyden 

vastustajat, erilaiset marginaaliryhma t, rovaniemela iset ihmiset, 

Domus Arctica-sa a tio  seka  luonnollisesti muiden tiedekuntien 

opiskelijat ja aineja rjesto t. Osa saattoi olla huomiosta mielissa a nkin, 

useimmat eiva t. Kovin suvaitsevaisena tuolloista Digestaa ei voinut 

pita a , pikemminkin pa invastoin, mutta ajat olivat kovin toisenlaiset 
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kuin nykya a n. Lisa sin kanteen Digestan logon alle tekstin ”Juridinen 

aikakausikirja”, joka oli tarkoituksellisen harhaanjohtava. Asiallista 

oikeudellista sisa lto a  kun Digestasta sai etsia . Epa asiallista oli senkin 

edesta , alkaen Asiantuntijajuristi-palstasta, jossa Digestan toimitus 

vastasi pa a osin itse keksimiinsa  kysymyksiin. Tokikin puheenjohtajan 

palsta ja usein myo s pa a kirjoitus olivat asiallisia, ja ha ma ra sti muistan 

muutaman vakavammankin kirjoituksen julkaisseeni. 

Tekija noikeuksia ei huomioitu riitta va sti, mika  na in ja lkika teen 

ajateltuna tuntuu hiukan hurjalta, vaan esimerkiksi oululaisten 

teekkareiden lehdista  kopioitiin parhaita juttuja lupia enemma lti 

kyselema tta . Aineistoa lo ytyi parhaimmillaan jopa yliopiston 

ilmoitustauluilta. 

Luonnollisesti kaikki ta ma  hera tti tunteita, eika  va hiten siksi, etta  

tuolloin Artiklassa elettiin aika myrskyisia kin aikoja. Palautetta tuli 

laidasta laitaan, mutta ainakin kauteni loppuvaiheessa se alkoi olla 

voittopuolisen positiivista. Jossain vaiheessa minua kehotettiin 

tekema a n lehtea , mutta olemaan puuttumatta syva llisemmin Artiklan 

asioihin, mita  neuvoa en luonnollisestikaan noudattanut. Olihan 

Digestan ta rkein tehta va  toimia oikeustieteen opiskelijoiden pa a -

a a nenkannattajana ja sita  kautta puuttua epa kohtiin niin lehdessa  

kuin kulisseissakin. Tukea sain monilta tahoilta ja ainakin professorit 

Ilkka Saraviita ja Ahti Saarenpa a  vaikuttivat lukeneen Digestansa 

tarkkaan, etenkin viimeksi mainittu olikin verbaalimestarina 

ehtyma to n inspiraation la hde seka  Artiklan vankkumaton tukija. 

Ahdin myo hempi vaikutus omiin opintoihini oli merkitta va , vaikkei 

suunnitelmani tehda  lopputyo  Julkisen sanan neuvostosta 

toteutunutkaan, vaan perehdyin tietokoneohjelmien 

ka ytto oikeussopimuksiin. Hiukan absurdeja aiheita molemmat, 

kenella pa  opiskelijalla olisi tuolloin ollut muita kuin piraattiohjelmia, 

eiva tka  kaikki Digestan jutut olisi oikeasti olleet julkaisukelpoisia 

sisa lto nsa  puolesta. 
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Kirjoittajia ei erityisesti tarvinnut houkutella, johtuen edelta ja ni 

pohjustamasta Digestan vankasta asemasta tiedeyhteiso n 

luetuimpana julkaisuna. Asiapuolella oli joskus pienia  hankaluuksia, 

mutta oikealla tavalla toimimalla niita kin juttuja sai hankittua. 

Kirjanva litta ja na  toiminut Harri Lindroth taisi joskus aloittaa 

palstansa suunnilleen sanoin ”kirjoitan ta ta  pa a toimittajan taholta 

uhkaavan pahoinpitelyn kannustamana”, mika  kuitenkin oli liioittelua. 

Kauteni ehdottomia helmia  olivat Mikko Sarjan ja Petri Martikaisen 

jutut, joiden kehuminen ta ssa  on paikallaan, kun he nykya a n 

ja lkivalvontaviranomaisina saattavat saada eteensa  minun tekemia ni 

ratkaisuja. Olen jo unohtanut, mita  kautta nuo herrat Digestan 

avustajaksi tulivat, mutta totisesti saimme nauttia partanaisen eli 

Laina-Marjatan seka  Anselmi Lehikoisen seikkailuista. Molemmista 

julkaistiin myo hemmin Pandectan kustantamat kirjat, jotka lo ytyva t 

edelleen hyllysta ni. Ja lkimma isen voisi sanoa saavuttaneen 

kulttimaineen aikalaisten keskuudessa; jopa niin, etta  jostain ilmestyi 

Anselmi Lehikoinen Fun Club-tekstilla  ja Anselmin kuvalla 

varustettuja haalarimerkkeja , muistaakseni ha nen itsensa  piirta ma na . 

Martikainen va itti, aloitettuaan Sarjan kanssa pa a toimittajana 

ja lkeeni, etta  mina  olin sanonut lo yta neeni kaksi hyva uskoista ho lmo a  

tuohon aikaavieva a n tehta va a n. Edelleen kiista n niin sanoneeni, 

johtuen va itteen virheellisyydesta , jonka Martikainen itse perustelikin 

toteamalla, etta  ei itse ole erityisen hyva ntahtoinen ja Sarjalla 

kuulemma on toisinaan valoisiakin hetkia . Ha mma stytta va a  sina nsa , 

etta  he sallivat minun jatkaa avustajana. 

Pa a toimittajakauteni Digestoja selaillessa tunsin avanneeni 

parisenkymmenta  vuotta kiinniolleen aikakapselin. Kylla  piti kaataa 

lasillinen hyva a  valkoviinia  ensin. On hivenen vaikeaa ymma rta a , etta  

miten ihmeessa  avustajajoukosta, tuon ajan Artikla-aktiiveista ja 

monista lehden kuvissa esiintyneista  kanssaopiskelijoista on 

sittemmin tullut yhteiskunnan tukipilareita, huippuasiantuntijoita, 

menestyneita  yritta jia  ja taitavia lainka ytta jia . Toivottavasti nuo lehdet 

eiva t ole missa a n yleisesti na hta villa , silla  niiden huumori tuskin 
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avautuisi nykyopiskelijoille, ulkopuolisista puhumattakaan. Omat 

rikoksemme ovat onneksi aikaa sitten vanhentuneita. 

Vapauduttuani vastuusta menin alkuvuodesta 1994 tiedekunnan ATK-

luokkaan. Siella  oli koneille ilmestynyt Mosaic-niminen ohjelma, jonka 

avulla pa a si tuolloin useimmille ihan uuteen internetiin. Digesta 

ilmestyi luettavaksi sinne vasta paljon myo hemmin. 

Janne Kangas 

Vastaava päätoimittaja 1992-1993 

 

Neiti Pää Toimittaja muistelee Digestaa: juoruja, Pab-

lon raivoa ja kielioppikansallissosialismia 

On kulunut jo lähes vuosikymmen siitä, kun kannoin ylpeänä ”Neiti 

Pää Toimittajan” titteliä. Kyseiseen tehtävään minut ajoi intohimoinen 

suhtautumiseni yhdyssanoihin sekä vastustamaton halu saada kirjoit-

taa mielenkiintoiseksi kokemistani aiheista suuremmalle yleisölle, 

kuin mihin pienellä oikkarilla sosiaalisen median kivikaudella oli mah-

dollisuus. Tehtävääni minut perehdytti edeltäjäni Tapio Tuomisto, 

jonka kannustavaa suhtautumista lehden kehittämiseen muistelen 

edelleen lämmöllä. 

 

Asiaa ja asiattomuuksia 

Vuosien vierimisestä huolimatta en edelleenkään pysty lukemaan 

vanhoja Digestoja kasvot peruslukemilla, vaan nauroin vedet silmillä 

vuosien 2009–2010 kirjoituksille. Päätoimittaja-aikoinani napapiirin 

parhaan juridisen aikakauslehden tekemistä leimasi kieli poskella -ote 

ja toisinaan hyvän maun rajoja toisinaan varsin rankastikin koetteleva 

huumori. 
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Mieleen Digesta-ajoista on jäänyt erityisesti tutkivan journalismin ju-

tut. Esimerkiksi Lauri Pajari kirjoitti ansiokkaan artikkelin aiheesta 

”Rovaniemen vaaralliset paikat top 5” Digestaan 2/2010 varoitellen 

kanssa-artisteja napapiirillä vaanivista vaaroista (mm. Koskikatu, Ou-

naskosken silta ja kirkonmäki mainittu!). Betti Hakan kanssa puoles-

taan vaeltelimme pitkin yliopistoa etsimässä Lapin yliopiston parhaita 

treffipaikkoja (Digesta 4/2010). Digesta 4/2009 taas kertoi artisteille, 

kuinka pukeutua kuin oikkari suositellen ensin mahdollisimman ko-

koomusnuorimaista tyyliä ja päättyen lopulta sanoihin ”näytä spur-

gulta, kun vielä voit”. 

Digestassa oli päätoimittaja-aikoinani useita vakiokirjoittajia. Esi-

merkkeinä legendaarisimmista mainittakoon Pablon P***a Palsta sekä 

Juoruämmä, jotka olivat Digestan vakiopalstoja vuonna 2010. Pablon 

raportoidessa värikkäin sanakääntein hänen verenpainettaan nosta-

vista asioista tarjoten niihin myös ratkaisuehdotuksia (esim. mopoau-

tojen ja DAS:n sähköavainten paikka oli Pablon mukaan Kemijoen 

pohjassa), juoruämmä keskittyi analysoimaan artistien välisen keski-

näisen kanssakäymisten kuumimpia käänteitä.  

Ei huippujulkaisu Digesta kuitenkaan pelkkä hupijulkaisu ollut, vaikka 

lehden pääasiallisena tarkoituksena olikin saada lukijansa naura-

maan. Jotta lehti tarjoaisi artisteille myös asiasisältöä, oli jokaiseen 

numeroon varattu sivu tai enemmänkin kategorialle ”Tomi Tuomisen 

Asiallinen Juttu”. Yhä edelleenkin tiedekunnassa vaikuttava OTT Tuo-

minen oli opiskeluaikoinaan ahkera kirjoittamaan Digestaan muun 

muassa tiedekunnan tilasta ja opiskelijapoliittisista aiheista. 

 

Uhkailu, lahjonta ja kiristys – Digestan menestyksen sa-

laisuus 

Päätoimittamiseen kuului olennaisena osana ihmisten houkuttelu ja 

suoranainen pakottaminen lehden sisällöntuottamiseen. Juttujen kir-

joittamisen lisäksi saatettiin tarvita esimerkiksi malleja kansikuvaku-

vauksiin. Kaikkien aikojen suosikki-kansikuvani on Digestan 3B/2009 
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(30-vuotisjuhlajulkaisu) kansikuva, jossa Heikki Lindroos, Pekko Lin-

nanmäki, Klaus Lintuniemi ja Ilkka Tuomainen peräkanaa ylittävät 

haalarit jalassa Rantavitikantien suojatien kuin Abbey Roadin konsa-

naan. Ellen aivan väärin muista, niin tähänkin tehtävään oli kyseiset 

miehenalut värvätty painostuskeinoja käyttäen: bileiden jälkeisenä 

sunnuntaina, kun oli perin haastavaa saada vapaaehtoisia kansikuva-

malleja kömpimään ulos DAS-soluistaan ja poseeraamaan kameralle. 

 

Maailma muuttuu, Digesta ei (tai no ehkä vähän) 

Maailma on muuttunut paljon siitä, kun olin päätoimittaja. Vaikka Di-

gestaan tarjottuja juttuja pitikin jo tuolloin poliittisen korrektiuden ni-

missä sensuroida jonkin verran, tulisi samoihin kirjoituksiin tänä päi-

vänä käyttää ehkä hiukan enemmän punakynää. Myöskään jotkut 

aiemmin kokeillut konseptit, kuten Digestan 1/2009 keskiaukeama-

poika tuskin toimisivat Digestan nykyisessä, asiapitoisemmassa tyy-

lissä. Voikin sanoa, että nelikymppiseksi varttunut Digesta on rauhoit-

tunut ja kypsynyt pari-kolmikymppisenä viettämistään villeistä vuo-

sista. 

Kun etsiskelin vanhoja Digestoja tätä kirjoitusta varten, odotin jopa 

lievällä kauhulla niiden sivuilta paljastuvia hävyttömyyksiä. Yllätyin 

kuitenkin positiivisesti. Kaikki vuosina 2009–2010 julkaistut artikke-

lit – oli niissä kyse viikon mittaisesta ryyppyputkesta tai valintakoeuu-

distuksesta – on kirjoitettu fiksusti ja oivaltavasti, toisinaan viiltävällä 

sarkasmilla höystettynä tai parhaat palat rivien välissä tarjoillen, 

mutta taatusti Artisti-näkökulmasta käsin. Pieni pilke silmäkulmassa 

onkin aina ollut ja on yhä edelleen Digestan tavaramerkki ja toivon, 

että se on sitä myös jatkossa! Pönöttäviä juridisia julkaisuja löytyy jo 

aivan tarpeeksi. 
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Onnea ja menestystä nelikymppiselle napapiirin parhaalle juridiselle 

aikakauslehdelle. 

Heidi Härkönen 

OTM 2013 

Digestan päätoimittaja 2009-2010  
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Vuosijuhlat lukuvuoden kohokohtana 
 

 

 

Artiklan vuosijuhlia on perinteisesti vietetty lokakuun lopussa (nyky-

ään viikolla 43) yhdistyksen perustamispäivän tienoilla. Juhlat ovat 

vuosien varrella kasvaneet melkoisesti. Vuosijuhlat kokoavat laajan 

joukon eri vuosien Artisteja Rovaniemelle yhdistystä juhlimaan ja 

voisi sanoa, että vuosijuhlat ovat muodostuneet arvokkaimmaksi 

osaksi Artiklan vuotta. Juhlia on pidetty Napapiirillä, Lappia-talolla ja 

usein myös Sky-hotellilla. Juhlapuhujina on nähty kansakunnan ker-

maa laidasta laitaan. 

Vuosijuhlissa on vuosien saatossa sattunut ja tapahtunut paljon. Jos-

kus on väsyneitä opiskelijoita illan päätteeksi saatettu kotiovelle, toi-

sinaan myös opettajia. Jatkot toimitilalla kuuluivat asiaan, kun Artik-

lan toimitila oli vielä jatkopaikaksi soveltuvissa tiloissa. Alkuvuosina 

vujuja juhlittiin Pohjanhovissa, kuten jo vuonna 1983 tehtiin, arvok-

kaassa hengessä – joskin hieman vaatimattomammin kuin nykyään – 

jäsenistön määrän ollessa edelleen pieni. Toisista Artiklan tapahtu-

mista poiketen vuosijuhlissa myös syötiin.  

Vuonna 1984 Artiklan 5-vuotisjuhlaa vietettiin Scandic Pohjanho-

vissa, jossa juhlapuhetta oli pitämässä Tuure Salo. Illalliskorttien hinta 

oli kokonaiset 80 markkaa. Juhlien tunnelmasta kertoo se, että kutsu-

vieraspöydässä jopa ihmeteltiin, voiko kyse olla opiskelijajuhlista, kun 

ohjelmaa seurattiin kuin luennoilla konsanaan. 

Vuoden 1985 puheenjohtaja Esa Säntti on todennut, että vuosijuhlat 

ovat ”paras yhteinen tilaisuus, koska siellä on aluksi virallista ja lo-

puksi hyvin epävirallista”.  Silloin vuosijuhlia vietettiin Hotelli Pohjan-

hovissa (discon puolella) päivämäärällä 8.11.1985. Illalliskortin hinta 

oli tuolloin jo 95 markkaa ja sisälsi tapahtumailmoituksen mukaan 

seuraavaa: 
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- ”alkucocktail 

o ála Poronkyynel9 

- pääruoka 

o poronkäristystä 

o perunamuusia / 

o tai kasvisruoan 

- jälkiruoka 

o jäätelöä 

- sisäänpääsymaksun 

o (pe-ilta)” 

 

Lippuja vuosijuhlille sai ostaa hallituksen jäseniltä ja kirjanvälitysko-

pista. Illan juonsi tuolloin Timo ”Humppa” Huovinen. 

Vuonna 1986 vuosijuhla kokosi sankoin joukoin Artiklan väkeä Poh-

janhoviin. Tilaisuuden vetovoimaa lisäsi varmasti juhlapuhujaksi 

saatu SMP:n legendaarinen johtohahmo Veikko Vennamo. Juhlapu-

heen lisäksi illallispöydässä sai kuulla monia tarinoita hänen uransa 

varrelta sekä hyviä neuvoja vastaisen varalle. Hän piti muun muassa 

tärkeänä, että työllä on oma aikansa, mutta öitä ei ole tarkoitettu työn-

tekoon. 

Artiklan vuosijuhlia on historiassa myös edeltänyt laulujen oppimi-

seen tähtäävä lauluilta, jotta lauluja osaamattomien ei tarvitse istua 

tuppisuuna ja kuunnella muiden hauskanpitoa. Kaikki vuosijuhlilla 

laulettavat lauluthan eivät ole suomenkielisiä, mutta ujoimpien ei pidä 

säikähtää, koska on sanottu, että voi laulaa ”nuotilleen oikein, oikein 

sekä kovaäänisesti tai pelkästään kovaäänisesti”. Lauluilta järjestet-

tiin muutama viikko ennen vuosijuhlia.  

 

                                                           
9 toim. huom. Sekoittamalla valmistettu juoma, jossa kolme osaa vodkaa ja yksi osa pu-
naista vermuttia. Koristeluun jäisiä karpaloita. 
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1990-luku 

Vuoden 1990 vuosijuhlissa julkistettiin Artikla ry:n ensimmäinen pöy-

täviiri ja kangasmerkki. Seuraavissa vuosijuhlissa jaettiinkin sitten jo 

yhdistyksen ansiomerkkejä, joita on pronssisia, hopeisia ja kultaisia. 

Ensimmäisen hopeisen ansiomerkin sai professori Ahti Saarenpää ja 

viidelle Artiklan toiminnassa ansioituneelle opiskelijalle myönnettiin 

pronssinen rintamerkki. 

Vuosijuhlia 1990-luvulla pidetty ensin Sky-Hotellissa, sitten Polar-ho-

tellissa ja myöhemmin 2000-luvun alussa Hotelli Lapinportissa. Juhla-

puhujien taso säilytettiin korkeana: 1990 puhujana oli professori 

Wolfgang Mincke Saksasta, 1991 Asianajajaliiton silloinen puheenjoh-

taja Jukka Peltonen, 1992 oikeusministeri Hannele Pokka ja vuonna 

1993 filosofian tohtori Jukka Kemppinen. Vuosijuhlien olennaisena 

loppuna olivat jatkot Montulla, jossa kaikki yleensä olivat, mutta jonka 

tapahtumista useimmille jäi vain hajanaisia muistikuvia. 

Ensimmäiset juhlamarsalkat olivat Mikko Mikkola sekä Sanna Kopo-

nen vuonna 1993, jolloin vuosijuhlia juhlittiin hotelli-ravintola Lapin-

portissa. Koska aiemmin juhlamarsalkkoja ei ollut juhlissa esiintynyt, 

annettiin ensimmäisille marsalkoille varsin vapaat kädet toimia. 

Mikkola on kertonut tapahtumista seuraavasti: 

”Käytännössä isännöimme siis juhlia ja juhlapöytää 

sekä hoidimme kaikki käytännönjärjestelyt ravintolan 

hovimestarin kanssa juhlien kuluessa. Esittelimme siis 

puhujat ja pidimme juhlatunnelmaa yllä ym. Siihen ai-

kaan ei ollut ohjattuja juomalauluja eikä paljon mui-

takaan juhlimista kaventavia rajoituksia, joten juhlien 

sujuminen varmistettiin huumorilla, runoilla ja suvait-

sevaisuudella… sekä marsalkoiden osallistumisella 

konferance-tapahtumiin naisten vessassa juhlavieraat 

mukaan raahaten. 
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Tervetuliaiskäsittelyjärjestys (kumpi kättelee kaikki 

tulijat ensin, mies- vai naismarsalkka) tuotti ongelmia, 

koska asiasta ei ollut olemassa käytäntöä. Ulkominis-

teriön protokollaosastokaan ei pystynyt asiaan vas-

taamaan. Päädyimme siihen, että naismarsalkka on 

ensimmäisenä kättelyvuorossa. Kuten tästä merkittä-

västä tarinasta huomataan, oikeita ongelmia ei todel-

lakaan ollut, vaan vapaat kädet ja kokemukset juhlin-

nasta yleensä helpottivat tehtävää. Marsalkkana ole-

minen oli hieno kokemus.”10 

Vuonna 1994 yhdistyksen 15-vuotisjuhlapuhujaksi lupautui KKO:n 

presidentti Olavi Heinonen, joka oli jatkoilla myös päätynyt nautti-

maan olutta Artiklan toimitilalle. Vuosijuhlissa 21.10.1995 paikalla 

Sky-hotellissa vaikutti eduskunnan apulaisoikeusasiamies Pirkko K. 

Koskinen, joka kertoi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen roolista 

tuomioistuinten valvojana. Juhlamarsalkat Pilvi Takala ja Mikko Var-

tia ottivat juhlaväen vastaan. Vuosijuhlasillis nautittiin Lapin yliopis-

ton ruokalassa eli ravintola Fellissä.  

Vuoden 1996 15-vuotisjuhlat olivat jopa ylittäneet uutiskynnyksen 

LexPressissä ja Inter Vivosissa. Sisarainejärjestöjen plaseerauksesta 

on kerrottu Digestassa seuraavaa: ”Ulkopaikkakuntalaiset sijoitte-

limme mahdollisimman moneen pöytään, jotta heillä olisi mahdolli-

suus tutustua meihin ja päinvastoin. Tämä nk. hajautuspolitiikka ei il-

meisesti miellyttänyt Lexia, mikä suuresti kummastuttaa. He kai tuli-

vat tänne tapaamaan meitä eikä toisiaan?” 

Vuonna 1997 vuosijuhlia vietettiin Napapiirillä Ravintola Brasserien 

ja Cafe Strindbergin tiloissa, mutta cocktailtilaisuus järjestettiin kes-

kustassa Rovaniemen hovioikeudella. Puhujana juhlassa oli hovioi-

keuden presidentti Esko Oikarinen, jota kuulemassa oli tuolloin 208 

juhlavierasta. 1999 puhujapönttöön asteli ministeri Johannes Koski-

nen. 

                                                           
10 Kertomus julkaistu aiemmin Artiklan 25-vuotisjuhlakirjassa, s. 28. 
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2000-luku 

Vuosituhannen vaihteessa jouduttiin kerran tekemään hyvin nopeita-

kin ratkaisuja, kun juhlapuhujaksi lupautunut Kari Häkämies ilmoitti 

pari päivää ennen vuosijuhlia esteestä. Paikalle saatiin kuitenkin laa-

dukas korvaaja, sillä ansioitunut rovaniemeläinen asianajaja Juhani 

Karvo lupautui pelastamaan tilanteen. Hän aloittikin puheensa laula-

malla otteen Leevi and the Leavingsin kappaleesta ”Maanantai aa-

muna krapula ja vapina…” Tämä spontaani esitys keräsi etenkin Artik-

lan tyttöjen vilpittömän ihailun, eikä lennokas puhekaan jättänyt ke-

tään kylmäksi.11 

Vuoden 2001 hallituksen puheenjohtaja Mirja Ropo on kertonut, että 

vuonna 2001 syksylle järjestettiin uusi teemajuhla – Pohjolan pidot. 

Näiden juhlien edeltäjänä toimi aikaisemmin vuosittain järjestetty 

vuosijuhlaa edeltävä lauluilta, jonka tarkoituksena oli laulaa Artiklan 

laulukirja olennaisimmilta osin läpi tulevaa koitosta eli vuosijuhlaa 

silmällä pitäen. Pohjolan pidot järjestettiin tuosta hieman jalostu-

neempaan muotoon, mutta tapahtumapaikkana oli yliopistoa vasta-

päätä toiminut Pitsa ja Pihvi Tupa.12  

Vuosijuhlassa ja kv-viikolla nähtiin vuonna 2003 ennätyksellisen pal-

jon ulkomaalaisia. Heidän oivalluksensa hyödyntää pukeutumises-

saan erääseen Sky-hotellin pöytään unohtunutta suurehkoa foliorul-

laa keräsi ansaittua huomiota.13 

Vuonna 2004 juhlapuhujana toimi ministeri Christoffer Taxell. Sopi-

vampaa henkilöä juhlavuoden puhujaksi ja kunniavieraaksi olisi ollut 

vaikea löytää. Ministeri Taxell oli oikeusministerinä ja tukemassa tie-

dekuntamme perustamista vuonna 1979. Vuosijuhlilla oli jo tuolloin 

perinteeksi muodostunut laulaa ”Laulu Rovaniemelle”. Toippari ja 

koko porraskäytävä koki valitettavasti siivon Artiklan 25-vuosijuhlien 

jatkojen jälkeen. Pyöreitä vuosia juhlinutta juhlakansaa oli sen verran 

                                                           
11 Kertomus julkaistu aiemmin Artiklan 25-vuotisjuhlakirjassa, s. 45-46. 
12 Kertomus julkaistu aiemmin Artiklan 30-vuotisjuhlakirjassa, s. 33. 
13 Kertomus julkaistu aiemmin Artiklan 25-vuotisjuhlakirjassa, s. 55. 



108 
 

paljon, että YIT:ltä vuokratuista 4. kerroksen tiloista huolimatta jatkot 

levisivät varsinaisten juhlakerrosten lisäksi porraskäytävään. Uuvut-

tavan kansainvälisen viikon jälkeen hallituslaiset pääsivät siivoamaan 

juhlien jälkiä vasta sunnuntai-iltana, jolloin hallitus ihmettelikin por-

raskäytävän hyvää siivoa. Hyvän siisteystason syy selvisi vasta seu-

raavana maanantaina, kun alakerran isännöintitoimisto lähestyi Ar-

tiklaa ystävällisesti siivouslaskulla, koska siivousfirma oli joutunut sii-

voamaan porraskäytävässä jatkojen jäljiltä olleet juhlanjäljet. 

Vuonna 2005 juhlia vietettiin Sky-hotellilla. Dekaanin tervehdyksen 

esitti dekaani Ari Huhtamäki, juhlapuheen piti kuluttajavalituslauta-

kunnan puheenjohtaja, OTT Pauli Ståhlberg, tieteelle puhui OTL Timo 

Saranpää ja naisille sanoja lausui oik. yo. Poke A.K.A. Olli Koski. OTT 

Rauno Halttunen toi inspehtorin terveiset ja Nordic Sekretariatin ter-

vehdyksen toi Laust Sindig Amelung. 

Vuoden 2006 vuosijuhlista julkaistiin saman vuoden viimeisessä Di-

gestassa ainoastaan sensuroitu versio, joka koostui vuosijuhlilla lau-

otuista totuuksista: ”Ihmettelen, jos me puhutaan toisillemme vielä 

maanantaina”, ”Best idea ever plaseerata noi Roliga Häster tuonne 

takkanurkkaan – kunhan ne vain ei tajua, että se on takka” ja kaikista 

häkellyttävin lausahdus: ”Uskomatonta – me mennään minuutilleen 

aikataulussa.” Artiklan 28. vuosijuhlat vuonna 2007 huipensivat kv-

viikon ja juhlia pidettiin Sky Hotellilla Ounasvaaralla. Vuosijuhlamar-

salkan kunnian olivat saaneet Tiia Häkämies ja Matti Kattainen. Juhla-

puheen piti eduskunnan apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen, 

mutta puhujapöntössä nähtiin myös silloinen inspehtoori, varade-

kaani Markus Aarto sekä Mikko Vuorenpää. 

Vuosien varrella on vuosijuhlista saattanut jäädä pois tiettyjä osia, ku-

ten marsalkoiden ohjelmanumero. Esimerkiksi vuosijuhlien aluksi on 

yhtenä vuonna tuotu paikalle kaljakori, josta marsalkat korkkasivat 

Artiklan iän verran oluita.  Vuonna 2004 marsalkat taas joivat 25 lasil-

lista boolia taustamusiikin soidessa. Vuonna 2005 marsalkka avasi 

kuohuviinipullon sapelilla, mistä seurasi se, että ko. marsalkka on ai-

noa ihminen, jolle Artikla on ostanut kuusi kuohuviinipulloa.    Vuonna 
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2006 taas soi Love Boat -teema ja marsalkat joivat isot hurrikaani-

lasiin tehdyt drinkit täynnä tilpehööriä. Vuonna 2007 löyhänä ”tee-

mana” oli Kummisetä-  elokuva. Marsalkat kuulutettiin sisään saliin 

Kummisetä- elokuvan sound-trackin tahdissa (Speak Softly Love). 

Marsalkat suuntasivat saman tien juhlapöntön taakse ja pitivät lyhyen 

tervetulopuheen. Drinkkipullo oli laitettu toisen marsalkan mukanaan 

tuoman lakikirjan sisälle, josta sitten skoolattiin. 

Vuoden 2009 juhlasta kertovat seuraavaksi vuosijuhlamarsalkat Sa-

muel Kääriäinen ja Pauliina Haapsaari. 

 

Juhlavuosi 2009 

30-vuotisjuhlat järjestettiin Sky Hotel Ounasvaaralla. Paikan kapasi-

teetti oli äärirajoilla, tilaa jouduttiin taikomaan vähän lisää aikaisem-

piin vuosiin nähden. Vieraita oli noin 250, mutta liput menivät silti hie-

nosti kaupaksi. 

Meno oli elegantin railakasta, joskin loppuiltaa kohden ainakin toisten 

osalta enemmän railakasta kuin eleganttia. Juhlapuhujana oli tuolloi-

nen perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja ja kansanedustaja 

Kimmo Sasi, jonka hyvin valmistellun puheen asiapainotteisuus tuntui 

olevan aavistuksen liikaa yksittäisille vieraille. Täysin ilman välihuu-

toja ei selvitty, mutta kunnialla kyllä. Puheiden viihdyttävyys nousi 

joka tapauksessa keskimäärin hyvälle tasolle kiitos Juha Karhun, 

jonka pitämä puhe tieteelle keräsi huutavat aplodit. Illan kohokohtana 

on jäänyt hyvän tunnelman lisäksi erityisesti mieleen illan yllätys-

esiintyjä, stand up -koomikko Ville Myllyrinne 

Ikimuistoisin hetki liittyi professori Rauno Korhoseen, joka järjesti 

unohtumattoman ohjelmanumeron täysin pyytämättä ja yllätyksenä. 

Hän suuntasi kesken illallisen vieraana olleen ystävänsä kanssa päät-

täväisesti bändikorokkeelle, jossa esittivät Hopeinen kuu –kappaleen 

– Korhonen lauloi ja ystävänsä säesti rummuilla. Tulkintaan ei kuulu-

nut muita soittimia, jollei esityksen tuoksinassa kaatunutta kitaraa 
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lasketa. Marsalkan roolissa oli tietysti koko ajan arvioitava, olisiko esi-

tys ehkä keskeytettävä, mutta show must go on –hengessä päätimme 

antaa miesten viedä esiintymisensä loppuun saakka. Raikuvat aplodit 

hekin keräsivät! 

Samuel Kääriäinen & Pauliina Haapsaari 

Vuosijuhlamarsalkat 2009 

 

Siirtyminen Napapiirille 

Vuoteen 2012 asti vuosijuhlia juhlittiin vielä Sky Hotel Ounasvaaralla, 

jossa juhlamarsalkoina toimivat vuonna 2010 Katriina Karvonen ja 

Ville Ruokamo, vuonna 2011 Pinja Vallivaara ja Juho Hinkkanen ja vii-

meisenä vuonna 2012 Anette Luomala sekä Paulus Orispää. Vuonna 

2013 Artiklan vuosijuhlat siirrettiin Ravintola Thuliaan, jossa juhlapu-

heen piti Jari Sonninen ja iltaa marsalkoivat Betti Haka ja Joonas Ne-

vakivi. Kuten aiemmissa jaksoissa on kerrottu kirjoittajien Aaltonen ja 

Matilainen sekä Teijonmaa ja Saarinen toimesta, Artiklan vuosijuhlat 

alkoivat lopulta kasvaa sellaisiin mittoihin, että uuden juhlapaikan et-

sintä oli väistämättä edessä. Onneksi Napapiirin SantaPark tarjosi rat-

kaisun tähän ja Artiklan vuosijuhlat ovat viimeistään nyt saaneet Ar-

tistien arvoiset puitteet. 

Vuonna 2014 kuultiin jälleen professori Korhosen Hopeinen Kuu -tul-

kinnan. Vuona 2015 silloisen dekaani Juha Karhun juhlapuhe herätti 

pienoista pahennusta sisarainejärjestöjen edustajissa. Juhlapuhujana 

toimi Ilkka Laasonen, joka piti puheen luovuudesta ja juhlamarsal-

koina Päivi Rissanen ja Miika Kekola. Vuoden 2016 vuosijuhlissa juh-

lapuheen piti Timo Vuori ja juhlamarsalkan nauhaa kantoivat Laura 

Hakkarainen ja Jänne Hälinen 

Artiklan tasokkaaseen vuosijuhlaperinteeseen oman lisänsä toivat 

vuosina 2016 ja 2017 hankitut marsalkan sauva sekä Artiklan tunnuk-

sella varustettu lippu. Molemmat sekä sauva että lippu ovat jossain 

vaiheessa Artiklan historiaa olleet osa tarpeistoa, mutta sittemmin 
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lähteneet teille tietämättömille. Kovin kaukana se ei ollut näiden uu-

sienkaan hankintojen kohdalla: sauvaa koristavien poron sarvien kiin-

nitykset uhkasivat pettää jo ensimmäisellä käytöllä, mikä pakottikin 

korjailuihin ennen seuraavia vuosijuhlia, ja lippu taas lähti sisaraine-

järjestön edustajien matkaan järjestäjien huomion ollessa muualla. 

Lippu palautui toki myöhemmin Artiklan haltuun, mutta ehti se käydä 

Vaasassakin Justus ry/r.f.:n luona, kun pykälistit sen sinne veivät vuo-

sijuhlalahjana.  

Vuonna 2017 juhlapuhujana toimi kirjailija-toimittaja Kimmo Oksa-

nen ja marsalkan kunnian saivat Angela Khalashte ja Jouni Kuokka-

nen. Juhlan teema, rohkeus ja itsensä voittaminen, tuli puheissa tu-

tuksi. Puheen Artistille piti Ira Hietanen, joka palkittiin työstään Artis-

tien hyväksi hopeisella ansiomerkillä. Saman tunnustuksen sai myös 

Heikki Lindroos. 

Viime vuosina, kun Artiklan vuosijuhlien suosio on kasvanut entises-

tään, on vuosijuhlalippujen ostamisesta muodostunut jo lähes oma ta-

pahtumansa. Pääosa lipuista myydään sähköisessä lipunmyynnissä, 

mutta niille, jotka aivan pakottavasti haluavat paikan juhlissa, on lippu 

mahdollista vielä ostaa perinteisesti syyskuun loppupuolella yliopis-

ton aulasta arkiaamuna. Vuonna 2014 juhlavuoden vuosijuhlille sai li-

pun vielä heräämällä todella ajoissa aamulla, mutta vuonna 2016 jo-

nottaa sai jo edellisestä iltapäivästä. Jonottaminen on kuitenkin suju-

nut hyvässä hengessä ja käsirysyiltä on vältytty. 

On siis selvä, että vuosijuhlien suosio on vankkumaton. Artiklan 40. 

vuosijuhlia juhlitaan vielä SantaParkissa, mutta sen jälkeen niiden 

kohtalo jää nähtäväksi. Olivat 41. vuosijuhlat missä tahansa, on niissä 

varmasti Artisteja juhlimassa!  
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Luennot Kaamoksessa 
 

 

 

Aluksi 

Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnassa on järjestetty Kaa-

mosluentoja 1980- ja 1990-lukujen vaihteesta lähtien. Aluksi Kaamos-

luentojen vetovastuussa oli professori Ahti Saarenpää, jonka jälkeen 

luennoista vastasi aina vuoteen 2014 asti professori Juha Karhu. Vuo-

desta 2015 lähtien tämän oikeustieteiden tiedekunnan haastavimman 

opintojakson järjestäminen on puolestaan ollut allekirjoittaneen vas-

tuulla. 

Kokemukseni Kaamosluennoista eivät kuitenkaan millään muotoa ala 

vasta vuodesta 2015, vaan olen yhtä kertaa lukuun ottamatta toiminut 

Kaamosluennoilla opettajana aina vuodesta 2002 lähtien. Ja luulenpa, 

että omasta asenteestani Kaamosluentoihin kertoo jotain myös se, 

että kiitin sanottua opetustapahtumaa väitöskirjani esipuheessa. Siltä 

varalta, että lukija ei olisi lukenut useita väitöskirjojen esipuheita roh-

kenen lausua, että niissä harvemmin kiitetään yliopistojen opintojak-

soja, vaan kiitoksia saavat useimmiten luonnolliset henkilöt sekä apu-

rahoja jakavat säätiöt. 

Tässä kirjoituksessa tarkoituksenani on kertoa siitä, millaista on toi-

mia luennoitsijana Kaamosluennoilla. Ihan aluksi lienee kuitenkin 

syytä hieman avata Kaamosluentojen sisältöä koska kaikki lukijat ei-

vät välttämättä tunne tämän yliopistopedagogisen teräsmieskilpailun 

rakennetta. Eli Kaamosluennot järjestetään Levillä tammikuun viimei-

senä viikonloppuna.14 Mukaan varsinaiseen tapahtumaan mahtuu 100 

                                                           
14 Tosin vuonna 2019 Kaamosluennot pidetään vasta helmikuun ensimmäisenä vii-
konloppuna, sillä vuoden 2019 Asianajajapäivät ovat poikkeuksellisesti tammikuun 
viimeisenä viikonloppuna. 
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opiskelijaa, mutta yhteensä Levillä on Kaamosluentoviikonloppuna 

paikalla 300-400 oikeustieteen opiskelijaa, joista suurin osa osallistuu 

näin ollen niin sanotulle Varjokaamokselle. Lapin yliopiston oikeustie-

teen ylioppilaiden lisäksi Kaamosviikonloppuna Levillä on ollut opis-

kelijoita myös Suomen muista oikeustieteellisistä tiedekunnista. 

Opetusta Kaamosluennoilla järjestetään perjantaista sunnuntaihin si-

ten, että ensimmäiset luennot pidetään jo bussimatkalla Rovaniemeltä 

Leville ja luennot päättää sunnuntain aamuluennot, joista viimeisinä 

vuosina on urhoollisesti vastannut hyvä ystäväni Tampereen yliopis-

ton johtamiskorkeakoulun yliopistonlehtori ja Itä-Suomen yliopiston 

osa-aikainen professori Janne Ruohonen. 

 

Luennoitsija kaamoksessa... 

Luennoitsijalle Kaamosluennot on hyvin haasteellinen tapahtuma. 

Pulmia aiheuttavat sekä luennointipaikat että etenkin luennointiajat. 

Luentopaikkojen osalta pulmia aiheuttaa luonnollisesti bussi. Ja mitä 

tulee luentoaikoihin niin voidaan todetta, että aina vuoteen 2004 asti 

erityisiä vaikeuksia tässä suhteessa aiheutti se, että luentoja pidettiin 

myös lauantaiaamulla kello 9.00 alkaen. Vaikka Kaamosluentoja koko 

ajan pyritään kehittämään, en millään muotoa kannata, että lauantain 

aamuluennot otettaisiin takaisiin viralliseen ohjelmaan. Esimerkiksi 

vuonna 2004 lauantain aamuluentoani oli seuraamassa hyvä ystäväni 

Lapin yliopiston nykyinen hallintopäällikkö, silloinen siviilioikeuden 

assistentti Markus Aarto15, kolme ylioppilasta (joista yksi tuli myö-

hässä) sekä Magyar Feher Bor, joka tosin poistui luennon aikana. 

                                                           
15 Todettakoon, että myös Markus Aarto on ansiokkaasti käsitellyt Kaamosluentoja 
kirjoittamassaan ensiluokkaisessa artikkelissa ”Kahden hakemuksen ilta – eli kerto-
mus siitä, kuinka auttaa ystävää”, joka artikkeli on julkaistu teoksessa: Käytävillä ka-
jahtaa. Mikko 37 v. Toim. Elina Pirjatanniemi ja Ari Saarnilehto. Turku 2009, s. 1-11. 
Sanotun kirjan pitäisi löytyä myös Artiklan kirjastosta. Tai ainakin Artikla sai sano-
tun kirjan lahjaksi vuoden 2010 vuosijuhlien yhteydessä. 
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Kun lauantain aamuluennoista on luovuttu, aikataulullisesti nykykaa-

mosluennoilla erityisenä ongelmana on perjantain iltaluennot. Tai tar-

kemmin ottaen haasteita aiheuttaa iltaluentoja edeltävä neljän tunnin 

vapaa-aika, jonka kukin voi käyttää tavalla tai toisella. Mikäli vapaa-

ajan käyttää vaikkapa hiihtäen, luennoitsijan kannalta kaikki on hal-

linnassa. Kylpylässä käynti nostaa vaikeusastetta jonkin verran. Vain 

jonkin verran siitä syystä, että Levin kylpylän tarjoilu on suorastaan 

rikollisen hidasta, tarjoilutila jumalattoman kylmä ja tarjoiluvalikoima 

luvattoman heikko. Sen sijaan ja yllättävää kyllä kurssimateriaaliin tu-

tustuminen saattaa luennoitsijan kannalta johtaa katastrofiin. Etenkin 

jos tämä tutustuminen suoritetaan omassa mökissä, mukavassa poru-

kassa ja välillä saunassa käyden. 

Yhteinen nimittäjä sekä luennointipaikka että -aikaongelmille on kuu-

lijoiden mielenkiinnon ylläpitäminen. Luentosali paikkana sisältää 

jossain määrin vähemmän ulkopuolisia ärsykkeitä kuin linja-auto. Lu-

entojen normaali pitoaika puolestaan takaa sen, että mahdollisiin ul-

kopuolisiin ärsykkeisiin ei reagoida niin voimallisesti kuin perjantai-

iltana. Mitään yleistä keinoa kuulijoiden mielenkiinnon ylläpitä-

miseksi en osaa tarjota. Tosin olen huomannut, että kova ääni ja eten-

kin Turun murre saattavat auttaa tässä asiassa. Näistä ensimmäistä 

voi harjoitella, toista ei, eikä kyllä pidäkään. Myös aiheen valinnalla voi 

olla jotain merkitystä. 

Edellä sanottua en missään nimessä tarkoita ymmärrettäväksi nipo-

tuksena. Päinvastoin. Kaikkina vuosina, joina minulla on ollut ilo osal-

listua Kaamosluennoille, olen viihtynyt erinomaisen hyvin. Olen ollut 

aiemmin töissä sekä Turun että Helsingin yliopistoissa ja voin täydellä 

varmuudella todeta, että sanotuissa yliopistoissa ei järjestetä mitään 

lähestulkoonkaan Kaamosluentoja vastaavaa tapahtumaa. Itä-Suo-

men yliopistosta en tiedä, mutta epäilen vahvasti, ettei sikäläinenkään 

kurssitarjonta vastaa kaamostapahtumaa. 

Sitä vastoin edellä kirjoitettu pitää ymmärtää, kuten todettua, haas-

teena. Jos Kaamosluennoilla saa läsnäolijat kuuntelemaan, voi olla 
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varma, että luennointi saavuttaa kiinnostusta myös muilla auditori-

oilla. Tässä mielessä harkittavaksi voitaisiin hyvinkin ottaa, että erilai-

siin yliopistollisiin virkoihin edellytettävä opetusnäytteen antaminen 

ainakin Lapin tiedekunnassa siirrettäisiin annettavaksi Kaamosluen-

noilla.  

Eikä pahaa tekisi sekään, että muutenkin yliopistopedagogiikasta in-

nostuneet ja sitä työkseen opettavat henkilöt tulisivat Kaamosluen-

noille katsomaan, millainen haastava opetusympäristö ihan oikeasti 

on. Pelkästään luentosaleissa luentoja pitävillä opettajilla ei voi olla 

pienintäkään käsitystä todellisista järjestyshäiriöistä, joita opetuksen 

yhteydessä saattaa esiintyä. Yliopistopedagogiikan kurssi ei luulta-

vasti tarjoa ratkaisua tilanteeseen, jossa opiskelijalauma vaatii luen-

noitsijaa nousemaan pöydälle ja vähentämään vaatetustaan. Itse en 

ole käynyt millään pedagogiikan kursseilla. Tästä huolimatta uskallan 

kuitenkin väittää, että YouTuben ja muun sosiaalisen median valvovan 

silmän alla on varsin viisasta pitää vaatteet päällä. Pöydälle sitä vas-

toin voi nousta, mikäli on varma, ettei putoa. 

 

...kaamosväittelyissä... 

Ehkä kiinnostavimman osion Kaamosluennoilla muodostivat pitkään 

kaamosväittelyt. Väittelyiden osalta opetuksellisena ongelmana eivät 

niinkään olleet ylioppilaiden mahdolliset keskittymisvaikeudet, vaan 

pulmia aiheutti se, että tapahtumaan osallistuvat henkilöt olivat opin-

noissaan kovasti eri vaiheissa. Osa oli fukseja, toiset olivat opiskelleet 

jo vähän pidempään ja jotkut ehkä liiankin pitkään. Opettajan pul-

mana oli siis sellaisten aiheiden löytäminen, joista väitteleminen ei 

edellyttäisi minkään tietyn opintokokonaisuuden suorittamista. Jos-

sain määrin tätä ongelmaa tosin vähensi opettajan johdolla tapahtuva 

ennakollinen perehtyminen väittelytapaukseen. Toisaalta väittelyma-

teriaaliin liitettyyn oikeuskirjallisuuteen tutustuminen voi niin ikään 
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helpottaa opintojensa alussa olevien opiskelijoiden valmiuksia me-

nestyä väittelyssä. 

Mainittuja opintojen vaiheeseen liittyviä ongelmia ei kuitenkaan aina 

huomannut itse väittelyitä seuratessa. Omat tapaukseni kuuluivat 

yleensä prosessioikeuden alaan ja olivat lisäksi varsin hankalia, mistä 

huolimatta myös prosessioikeuden tenttiä suorittamattomat opiskeli-

jat pärjäsivät väittelyissä useimmiten hyvin. 

 

…esitelmäharjoituksissa… 

Vuoden 2018 kaamosluentojen yhteydessä opintokokonaisuuden ra-

kennetta muutettiin merkittävästä. Kaamosväittelyistä luovuttiin ko-

konaan ja ne korvattiin Kaamosesitelmillä. Ja samalla myös perjantain 

mökkiluennot siirrettiin pidettäväksi mökeistä Levin huipulla olevaan 

Näköalaravintola Tuikkuun. Sanottu rakennemuutos oli perusteltu 

monestakin syystä. Ensinnäkin perjantai-illan mökkiluentojen työ-

taakka alkoi muodostua opettajille yli-inhimilliseksi, kun heidän piti 

kellon lähetessä jo kymmentä kiertää kolmessa eri mökissä pitämässä 

samaa esitelmää enemmän tai vähemmän vastaanottavaisessa kun-

nossa oleville ylioppilaille.16 Uudistuksen jälkeen perjantai-illan luen-

noinniksi riittää luennoitsijaa kohden yhden esitelmän pitäminen, 

minkä jälkeen myös opettaja voi kaikkensa antaneena alkaa nauttia 

Tuikkuravintolasta avautuvista maisemista. 

Ja vastaavasti kaamosväittelyiden korvaaminen kaamosesitelmillä 

osoittautui ainakin ensimmäisellä kerralla onnistuneeksi ratkaisuksi. 

Vaikkei väittelyissäkään ollut mitään varsinaista vikaa, niiden suhteen 

oli viimeisimpinä vuosina päässyt hiukan syntymään sellaisia ongel-

mia, että väittelyissä ei varsinaisesti päästy aina eteenpäin, kun kaikki 

                                                           
16 Perjantain mökkiluentojen perimmäisenä pulmana oli siis se, että Artiklan käy-
tössä ei ollut niin suurta majoitustilaa, johon kaikki Kaamosluennoille osallistuvat 
olisivat voineet samanaikaisesti kokoontua. Tosiasiassa tämä ei välttämättä ollut 
pelkästään huono asia. 
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väittelijät toistelivat vain samoja argumentteja. Ja lisäksi sellaistakin 

ongelmaa alkoi pienissä määrin esiintymään, että osa väittelyjoukku-

een jäsenistä oli valmistautunut väittelyihin vähän liiankin paljon, jol-

loin varsinainen väittelyvastuu jäi vain osalle joukkueen jäsenistä.  

Kaamosesitelmien suhteen tällaisia ongelmia ei ainakaan ensimmäi-

sellä kerralla päässyt syntymään, mihin osasyynä oli ainakin se, että 

esitelmää pitäessä ei saman asian toistaminen käy ihan niin helposti 

kuin toisen joukkueen kanssa väiteltäessä.17 Ja vastaavasti liiallista 

valmistautumista esitelmiin luultavasti vähensi se, että hyväksytyn 

esitelmän edellytykseksi asetettiin, että jokaisen esitelmäjoukkueen 

jäsenen piti käyttää esitelmäteemasta useampia puheenvuoroja sellai-

sella suomella, mistä kuulijat saavat selvää. 

Ylipäätään Kaamosluentojen opetuksellisesta tarjonnasta voidaan to-

deta, että oman kokemukseni mukaan opiskelijoiden esitelmät (ja 

aiemmin väittelyissä esittämät kannanotot) ovat olleet hyvinkin poh-

dittuja ja perusteellisia. Vastaavasti olen Kaamosluennoilla käynyt 

opiskelijoiden useita erinomaisia – ja myös oikeustieteeseen liittyviä 

– keskusteluja, joista on ilmennyt, että osallistujat ovat ihan tosissaan 

perehtyneet Kaamosluentojen kulloiseenkin teemaan.18 Ja samaten 

hyvä ystäväni ja Kaamosluentojen vakio-opettaja professori Veikko 

Vahtera on usein todennut, että ylioppilaat taitavat ihan oikeasti oppia 

juridiikka Levin maastoissa. 

 

 

                                                           
17 Tosin tämäkään väite ei aina päde, minkä jokainen vähänkin useammalla luen-
nolla joskus istunut henkilö voinee valitettavasti todistaa. 
18 Viimevuotisista Kaamosluentojen teemoista voidaan tässä mainita ”Yritys ja vero-
tus” (vuosi 2016), ”Liike-elämä ja juridiikka” (vuosi 2017), ”Vilpitön mieli” (vuosi 
2018) ja vuoden 2019 teemaksi on puolestaan valikoitunut ”Tahallisuus vai tuotta-
mus”. Epäröimättä voidaan siis sanota, että luennoilla on keskitytty oikeustieteen 
kovimmassa ytimessä oleviin aihepiireihin.  
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...sekä kaamosesitelmien jälkeen. 

Kaamosluennot ei ole pelkästään opetuksellinen tapahtuma. Levi tar-

joaa oivallisen ympäristön kaikenlaiseen vapaa-ajan toimintaa luento-

jen ulkopuolella. Hiihto-, laskettelu- ja kylpylävaihtoehdon lisäksi on 

aina olemassa Hullu Poro. Näistä vaihtoehdoista olen osallistumisvuo-

sinani perehtynyt lähinnä kylpylään ja Hulluun Poroon. Sitä vastoin 

laskettelemaan, saati hiihtämään, en ole päässyt, johtuen pelkästään 

siitä, että ilmat ovat olleet aina niin kylmät.  

Kylpylän ongelmia käsittelin jo edellä, todeten niiden perustuvan lä-

hinnä hitaaseen palveluun sekä huonoihin valikoimiin, jotka valikoi-

mat vuonna 2018 huononivat vielä entisestään, kun kylpylän allas-

osastolla ei enää ollut A-oikeuksien mukaista juomatarjoilua lain-

kaan.19 Porealtaassa sitä vastoin ei ole mitään vikaa, mutta turkkilai-

sen saunan ilmasto on kukaties liiankin sumuinen. Hullu Poro onkin 

sitten jossain määrin hankalampi paikka. Sielläkin tosin pärjää, jos 

vain muistaa pysytellä kaukana karaokelaitteistosta. 

 

Lopuksi 

Oman näkemykseni mukaan opiskelijoiden ja opettajien välinen väli-

tön vuorovaikutus on yliopistomaailmassa ensisijaisen tärkeää. Nyky-

ään ei voi enää olla niin, että opiskelijat pystyisivät tapaamaan opetta-

jaa ainoastaan kerran viikossa pidettävällä vastaanottotunnilla, vaan 

opettajan kanssa pitää voida uskaltaa jutella myös esimerkiksi silloin, 

kun hän sattuu kävelemään vastaan tiedekunnan käytävillä. Opetta-

jien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta voidaan toki pyrkiä edis-

tämään useilla eri tavoilla, mutta epäröimättä uskallan väittää, että 

                                                           
19 Kylpylän ongelmista johtuen suunnittelun asteella on parhaillaan sellainen vaih-
toehto, että kylpylä jäisi kokonaan pois ja lauantaipäivän rentoutumista varten han-
kittaisiin muutama palju majoitustilojen takamaastoon. Omasta puolestani olisin 
valmis pitämään tällaista ratkaisua vähintäänkin perusteltuna. 
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Kaamosluennot on yksi aivan erinomainen keino madaltaa opiskeli-

joiden ja opettajien välistä kynnystä. Kun on laulanut Hullussa Porossa 

karaokea opettajan kanssa, ei voi olla enää kovin vaikeata vaivata 

opettajaa kysymyksillä yliopistollakaan. 

Muun muassa opettajien ja opiskelijoiden vuorovaikutusta parantaak-

seni pyrin aiemmin Turun yliopistossa töissä ollessani järjestämään 

myös Turun oikeustieteellisessä tiedekunnassa Kaamosluentoihin 

verrattavissa olevaa opintojaksoa. Kerran tällaisen opintojakson – ni-

mellä Saaristolaisluennot – Turun saaristossa olevalla Seilin saarella 

järjestimmekin.20 Syystä tai toisesta Saaristolaisluennot eivät kuiten-

kaan ottaneet tulta alleen, minkä vuoksi sanottu kokeilu jäi yksivuo-

tiseksi. Turun oikeustieteen ylioppilaiden ainejärjestölle Lex ry:lle 

voisikin tässä lopussa esittää haasteen, että jos te siellä Turussa saatte 

edes lähestulkoon Kaamosluentoja vastaavan opintojakson aikaiseksi, 

niin minä lupaan ilomielin tulla tälle opintojaksolle luennoimaan. Ja 

luulenpa, että saan muutaman omankin opiskelijan täältä Lapista mu-

kaan tukijoukoiksi. 

Mikko Vuorenpää  

                                                           
20 Opintojakson työnimenä oli luennot Seilissä, mutta jostain syystä tämä minusta 
niin mainio nimi ei kelvannut kaikille muille opettajille. 
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Poronkusemaa vuodesta 1991 
 

 

 

Seuraavaksi Poronkuseman kunniakasta historiaa (kenenkäs muiden-

kaan kuin) Pääporojen kertomana. Aluksi kuitenkin koko Poronkuse-
man varsinaisen idean keksijä Anssi Mäki kertoo tapahtuman synnystä. 

 

Miten Poronkusema sai alkunsa? 

Aloitin opiskelut Lapin kunniakkaallisessa korkeakoulussa vuonna 

1990, Mainion päivänä, syyskuun viidentenä. Saavuin mainittuna päi-

vänä junantuomana Rovaniemelle. Olin Rovaniemellä ensimmäistä 

kertaa elämässäni. Koskaan en ollut asunut näin pohjoisessa. Olin into 

piukassa. Mikä voisi olla mainiommin? 

Opintotoimistosta Mainion päivänä opintokirjaa noutaessani tutus-

tuin seuraavan opintokirjan saaneeseen Nina K:hon (huom. nimi muu-

tettu). Nina opiskelisi opettajaksi. Nina oli kotoisin Lapista ja hän tunsi 

poroasioita. 

Olin päässyt oikeustieteelliseen tiedekuntaan opiskelemaan juristiksi. 

Liityin ainejärjestö Artiklaan, jossa valikoiduin kulttuurivastaavaksi, 

mitä lie se koskaan sitten tarkoittaisikaan, ajattelin. Jännittävää. Aina-

kin tehtävässä voisi tavata uusia ihmisiä ja kenties olla mukana luo-

massa ja toteuttamassa jotain ”elämää suurempaa”. 

Viininpunahaalarisiin opiskelijoihin tuli luonnollisesti tutustuttua 

opintojen ohessa. Sinihaalaristen, opettajaksi opiskelevien nuorten 

naisten kanssa tuli pidettyä yhteyttä aina kun se oli mahdollista; jos-

kus jopa syvällisesti. Yhteydenpidon hedelmänä keksin syksyllä 

vuonna 1990, että Rovaniemellä voitaisiin järjestää aivan oma kalja-

rastikisa. Haluttiin ottaa mallia etelän yliopistojen vanhoista perintei-

sistä kaljaralleista.  
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Ensimmäinen Poronkusema päätettiin järjestää vuonna 1991, maalis-

kuun ensimmäisenä viikonloppuna. Tähän oli omat henkilökohtaiset 

syyt, kuinkas muuten. Ajankohdaksi valikoitui maaliskuun alku sen 

johdosta, että kovimmat pakkaset Rovaniemellä olisivat jo todennä-

köisesti hellittäneet ja pääsiäiseen olisi vielä aikaa. Aurinkokin pilkah-

telisi. Opiskelijat olisivat vielä opiskelupaikkakunnalla ja näin ilonpi-

toon saataisiin mukaan enemmän opiskelijoita. 

Poronkusema tarkoittaa matka, jonka poro kykenee kulkemaan virt-

saamatta. Poro ei voi virtsata kulkiessaan. Kusemaväli on noin 7-8 ki-

lometriä. Rovaniemelle tullessani minulla ei ollut aavistustakaan, mitä 

poronkusema tarkoittaa. Suunnitellessamme kaljarallia ensimmäi-

senä opiskelijana Rovaniemellä tapaamani Nina ehdotti kaljarallin ni-

meksi PORONKUSEMAA. Mikä upea oivallus! Nimi valittiin siltä seiso-

malta. 

Ensimmäinen Poronkusema toteutettiin yhdessä Artiklan ja Lapik-

kaan yhteistyönä vuonna 1991, mutta jo seuraavana vuonna vastuu oli 

siirtynyt kokonaan Artiklalle. 

Muistan elävästi, kuinka oikkariopiskelijoista koottu bändimme 

Bruno Honkasalo ja uskotut miehet esiintyivät ensimmäisissä Poron-

kusema -karkeloissa Tivolissa, olikohan se vuonna 1991 tai 1992, 

muisti jo pätkii. Laulusolistina bändissämme oli monissa liemissä kei-

tetty Rauno Korhonen. Oi sitä iloa ja oi sitä riemua! Iloa nuoruuden ja 

riemua opiskelijoiden. 

On upeaa, että on voinut olla luomassa jotakin sellaista pysyvää, joka 

saa sankan määrän opiskelijoita liikkeelle yhä edelleen näinäkin vuo-

sina. Poronkusema on päässyt (pantu!) myös Wikipediaan, jossa on 

mainittu, että ”Poronkusema on Rovaniemellä perinteisesti maalis-

kuussa järjestettävä viikonlopun mittainen talvinen rastikilpailu.” 

Rovaniemellä. Maaliskuussa. Rastikilpailu. --------- Perinne elää! 



122 
 

Toivon ja toivotan pitkää ikää ainejärjestö Artiklalle ja ennen kaikkea 

meidän kaikkien opiskelijamielisten nuorten aikuisten rakastamalle 

Poronkusemalle myös tulevina vuosina. 

Anssi Mäki 

Oikeustieteen ylioppilaiden yhdistys Artikla ry:n kulttuurivas-

taava 1990-1991 

 

Poronkusema 2007 (don’t eat the yellow snow) 

Sain mieluisan tehtävän kirjoittaa jotain muistoja Poronkusemasta eli 

tuttavallisemmin kusemasta vuodelta 2007. Huomasin kuitenkin, että 

11 elämänmakuista vuotta myöhemmin muistelointi ei olekaan niin 

helppoa. Tehtävää ei juurikaan helpota Pääporon kunniatehtävästä 

johtunut sangen sekava olotila kyseisenä maaliskuun toisena viikon-

loppuna, mutta kyllä tähän nyt jo varttuneempaan ikään ehtineen her-

ran muistinsopukoista jotain huonosti jäsenneltyä tajunnanvirtaa saa-

daan aikaiseksi. 

Tuohon aikaan Poronkuseman järjestämisestä vastasivat lähes yksin-

omaan fuksit ja Pääporo valittiin meistä ensimmäisen vuosikurssin 

kaikkitietävistä oikeustieteen ylioppilaista. Sääntönä oli lisäksi, että 

fuksina pääset osallistumaan kusemaan ainoastaan Poronkuseman 

toimikunnan kautta. Toimikunnan kasasi Pääporo. Tarkalleen en 

muista kuinka monta eri fuksia toimikuntaan saatiin naarattua, mutta 

kyllä heitä verrattain paljon oli, ja tehtäviä oli niin lipunmyynnistä ja 

majoituskouluvahdista sponsorivastaavaan. Jokaisen panos oli tärkeä 

ja näin yli 10 vuotta tapahtuman jälkeenkin haluan kiittää jokaista toi-

mikuntaan osallistunutta hienoa persoonaa. 

Kusema järjestettiin teemalla ”Historian hyvät, pahat ja rumat”, mitä 

se sitten kenenkin mielestä tarkoittikaan. Mutta olihan se hyvä teema, 

totta kai, kaikkitietävien fuksien keksimähän se oli. Kuseman järjestä-

minen tuolloin oli jokseenkin erilaista, mitä se nykyään on. Ainakin 
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markkinoinnin osalta. Facebook rantautui pohjolaan vasta seuraa-

vana syksynä eikä Instagrameista ym. nykyajan markkinointikana-

vista ollut tietoakaan. Itella (nykyään Posti) kuitenkin oli voimissaan, 

ja istuimme toimikunnan yleisvastaavan, Artiklan silloisen sihteerin 

kanssa Artiklan toimistossa iltamyöhään ja postitimme kirjallisia kut-

suja sekä julisteita suurin piirtein kaikille Suomen opiskelija-ainejär-

jestöille. Todellista kuseman glooria tämä. 

Halusimme kehittää kusemaa isommin kaksipäiväiseksi tapahtumaksi 

ja perjantai-iltana oli mahdollisuus kerätä lisäpisteitä varsinaista lau-

antain rastikilpailua varten. Ennennäkemätöntä oli kuitenkin se, että 

kusemassa esiintyi bändi molempina iltoina legendaarisessa (ja aino-

assa oikeassa Porokusema-bilepaikassa) Tivolin yökerhossa. Syy kah-

teen bändiin ei kuitenkaan ollut halu tarjota live-esiintymisiä juhla-

kansalle molempina iltoina vaan jonkinlainen kommunikaatiokatkos 

meidän kaikkitietävien fuksien kesken. Yksi oli sopinut jo toisen bän-

din kanssa ja tästä tietämättä itse sovin toisen bändin kanssa. Erheitä 

ei kuitenkaan sovi myöntää ja pidimme molemmat bändit vaikka tämä 

ei tiukkaan budjettiimme varsinaisesti sopinutkaan. En tosin ole 

varma, oliko meillä edes budjettia. Rahaa keräsimme sponsorivastaa-

van kanssa sieltä mistä saatiin ja kaikki vähät myös käytettiin. Spon-

sorivastaava ansaitsee tekstissä erityismaininnan (kutsuttakoon 

häntä vaikka nimellä ”AK”), koska tittelinsä mukaisesti hänen tuli ke-

rätä sponsoreita ja niitä hän hienosti myös keräsikin saaden meille 

esimerkiksi todella ison potin Osuuspankilta ja vastineeksi OP:n mai-

noslakana tuli ripustaa näkyvälle paikalle jollekin ulkorastille. Pätevä, 

mutta ehkä jokseenkin häseltävä sponsorivastaavani kuitenkin unohti 

viedä tämän lakanan rastille ripustettavaksi, ja kuten me oikeustie-

teitä joskus opiskelleet tiedämme, pacta sunt servanda, ja OP pidättäy-

tyi maksamasta sovittua muhkeaa rahasummaa, koska pidättäy-

dyimme meidän osuudesta. Tämän nykyään Keskustan kansanedusta-

jana toimivan härmäläisen pellavapään koko nimeä en kuitenkaan ha-

lua tässä tekstissä tuoda ilmi. Ehkä ”AK” itse tunnistat itsesi tästä? 



124 
 

Vaikka meillä oli hyvä toimikunta niin Pääporona osallistuin kaikkiin 

järjestelyihin ennen tapahtumaa ja vastasin mm. neuvotteluista ma-

joituskoulun saamiseksi. Tämä oli onneksi helppo tehtävä, koska Po-

ronkusemalla oli positiivinen ja raittiuteen pohjautuva maine, josta jo-

kainen Rovaniemen koulu halusi osansa… tai sitten ei. Taisi koulu ma-

joitusvaihtoehtona toimia vielä jonkun vuoden meidän kuseman jäl-

keenkin, kunnes lopulta koulujen käyttö opiskelijoiden soidinme-

noina ja kasvaneina siivouskuluina lopullisesti lopetettiin? 

Opintoja en Pääporoksi valinnan jälkeen ja ennen itse tapahtumaa 

suorittanut ollenkaan, koska halusin olla elämäni kunnossa itse kuse-

massa. Sitä totta tosiaan olinkin, kun sain naamani Lapin Kansan etu-

sivulle otsikolla ”Pääporolla rajaton valta Poronkusemassa”. Otsikon 

teksti olikin ainoa asia, mitä toimittajalle kykenin lauantaiaamuna, 

juuri ennen kisan alkua, selostamaan tapahtuman sisällöstä. Valmis-

tautumisesta johtuvasta huippukunnosta kertonee myöskin se, että 

minun oli täysin mahdollista nukkua launtai-iltana, kuseman palkin-

not levällään keskellä Korkalonkatua. Toimikunnan jäsenten pätevyys 

kuitenkin todistettiin tässäkin tilanteessa ja eräs toimikunnassa toi-

minut hieno persoona sai toimitettua nuutuneen Pääporon ja palkin-

not Tivoliin jaettavaksi. Tivolissa juhlakansa odottelikin kuumeisesti 

voittajan ilmoittamista, mutta vielä tänäkään päivänä en muista ke-

nelle ykkössija meni? En halua asiaa edes tarkistaa, koska kaikki muis-

tamattomuus, säheltäminen ja epäreilut lahjonnasta annetut pisteet 

kuuluivat Porokusemaan 2007 ja toivon, että kuuluvat tähän eittä-

mättä Suomen hienoimpaan opiskelijatapahtumaan vielä tänäkin päi-

vänä, vaikkakin tapahtuman täydellisestä järjestämisvastuusta ilmei-

sesti kaikkitietävät fuksit onkin osittain syrjäytetty. 

Ville Ruokamo 

Pääporo 2007 
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Poronkusema 2011 

Tullessani valituksi Artikla ry:n vuoden 2011 pääporoksi, päädyin tut-

kimaan Artiklan vanhoja arkistoja sekä etsimään muun muassa tietoa 

siitä, milloin ensimmäinen Poronkusema -tapahtuma oli järjestetty ja 

kuinka tapahtuma oli kehittynyt vuosien varrella. Nopeasti kävi ilmi, 

että kunniani oli toimia Poronkuseman 20-vuotisen taipaleen juhla-

vuoden pääporona.  

Juhlavuoden 2011 teemana oli ”Sankareita ja mestareita”. Kokoamas-

sani Poronkusematoimikunnassa oltiin yksimielisiä siitä, että tänä 

vuonna tulemme järjestämään kaikkien aikojen Poronkuseman ja tä-

män vuoksi erityisesti tapahtuman budjetin suhteen meillä oli tavoit-

teet korkealla. Turha varmaan mainita, että tämän tavoitteen onnis-

tuimme myös saavuttamaan, kiitos aktiivisen poronkusematiimin.   

Poronkusema -tapahtumaan oli edellisten vuosien aikana kuulunut 

majoitus, joka oli järjestetty Rovaniemen keskustassa sijaitsevalla 

koululla. Tästä perinteestä emme myöskään halunneet luopua, vaikka 

Poronkuseman hurja maine oli kiirinyt lähes kaikkien rovaniemeläis-

rehtorien korviin sekä tullut myös konkreettisesti tutuksi aiemmalle 

majoituskoululle. Tämän vuoksi kohtasimme hieman haasteita majoi-

tuskoulua etsiessämme. Lapin yliopiston viereinen ala-aste kuitenkin 

suostui ottamaan poronkusemavieraat vastaan ja näin saimme edel-

leen sisällytettyä osallistumismaksuun myös mahdollisuuden majoit-

tua mukavasti, minnepä muuallekaan kuin koulun isoon juhlasaliin. 

Koska matka (kaksi kilometriä) koululta keskustaan oli allekirjoitta-

neen mielestä liian pitkä, päätimme myös järjestää säännöllisen bus-

sikuljetuksen koululta keskustaan ja takaisin koko tapahtuman ajaksi, 

lukuun ottamatta aamuyön ja aamun pikkutunteja.  

Juhlavuoden kunniaksi halusimme myös uudistaa Poronkusema -ta-

pahtumaa. Järjestimme ensimmäistä kertaa ennakkoilmoittautumis-

mahdollisuuden, joka samalla tarkoitti sitä, että osallistumismaksu oli 

hieman edullisempi kuin paikan päältä ostettuna. Tarkoituksenamme 

oli myös pitää tarkempaa kirjaa osallistujajoukkueista sekä siitä, että 
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suurin osa valmisteluista pystyttäisiin tekemään ennakkoon ja niin, 

että myös poronkusematoimikunta pystyy mahdollisimman paljon 

osallistumaan ja ennen kaikkea nauttimaan työnsä hedelmistä.  

Poronkusematapahtuman ollessa jo aivan muutaman päivän päässä, 

sain haltuuni legendaarisen pääporon asun. Edellisen vuoden pää-

poro, Ville Suominen, oli leikannut asun kylkeen ison reiän, joka oli 

tarkoitus parsia umpeen ennen tapahtumaa, mutta se jäi tekemättä. 

Sen sijaan keskityin siihen, kuinka kaikkia kamaluuksia kokenut puku 

saataisiin tuoksumaan viehkeältä ja vähemmän likaisentunkkaiselta. 

Hieroin asuun noin pullollisen kukkaistuoksuista pyykinpesuainetta, 

suihkuttelin siihen hajuvettä sekä tuuletin ulkona pakkasessa noin 

kolme vuorokautta, mutta tuntui siltä, että mikään ei auttanut. Ei sillä 

tosin väliä, tapahtuman tiimellyksessä poroasun aromiinkin tottui.  

Poroasuun ja sen aromiin tottumisessa oli hyötyä, sillä en riisunut po-

roasua kuin peseytymisen ajaksi aamuisin. Ai niin ja silloin, kun per-

jantai-lauantai välisenä yönä jäin nukkumaan majoituskoululle ja kuu-

muudesta johtuen jouduin muutamaksi aamuyön tunniksi luopumaan 

poroasusta ja nukkumaan tutun turvallisessa, bolognanpunaisessa, 

haalarissani. Aamulla koko majoituskoulu heräsinkin sitten jonkun 

aamuvirkun huutoon; ”Apua, pääporo on nyljetty!” 

Poronkusema alkoi jo perjantaina varaslähtörastilla, jonka voittajaksi 

julistettiin Koiratarha -joukkue. Varaslähtörastin voittaja sai tuntuvan 

edun seuraavan päivän varsinaiseen rastikilpailuun. Lauantaina rasti-

kilpailun rasteja kierrellessäni törmäsin sankareihin ja mestareihin 

laidasta laitaan; oli turtleseja, ninjoja, mattinykäsiä ja varsinaisia arjen 

sankareita. Rastikilpailun rasteja oli kahdeksan, joista kuusi oli yhteis-

työkumppaniemme baareissa ja pubeissa, yksi oli ulkona ja lisäksi oli 

kiertävä, entisten pääporojen, rasti.  

Lahjukset, nuo tärkeä osa pääporoksi ryhtymistä, olivat mielikuvituk-

sellisia ja niitä oli runsaasti. Onhan pääporolla rajaton pisteidenanto-

valta, joten parhaimmat lahjukset oli syytäkin säästää pääporon nau-

tittavaksi. Perinteisempiä lahjuksia olivat erilaiset juomat, juoma-
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sekoitukset sekä haalarimerkit. Lisäksi osa oli leiponut leivoksia ja pii-

rakoita tai tulivat Scanburgerin kautta pääporoa tervehtimään. Näistä 

ruokalahjuksista olin erittäin yllättynyt, mutta kiitollinen, sillä onhan 

hyvä neste- ja ruokatasapaino avainasemassa koko tapahtuman läpi 

selviämisessä.  

Poronkusemarastikilpailu huipentui ravintola Onnelaan, jossa puolen 

yön aikaan voittajaksi julistettiin Walhalla, jonka voittoon saattoi 

mauton alastomuus, upeat lahjukset sekä heittäytyminen rastikilpai-

lun tehtäviin. Lisäksi kokemus oli varmasti yksi iso osa upeaa suoriu-

tumista, sillä joukkueen muutama jäsen oli edellisen vuoden voittaja-

joukkueesta. Jättikuksa pysyi siis edelleen Rovaniemellä.  

Sunnuntaiaamuna vietettiin perinteistä silliaamiaista, joka järjestet-

tiin majoituskoululla. Olimme poronkusematiimimme kanssa halun-

neet erityisesti panostaa ruoka- ja juomapuoleen, sillistarjoiluna oli-

kin siis hampurilaisia sekä jättimäinen booliämpäri, ja tämä booliäm-

päri oli erityisesti lähellä pääporon sydäntä. Varsinaista ohjelmaa sil-

liksellä ei enää ollut, jollei sitä lasketa, että palokunta vieraili paikalla 

pienen rasvapalon uhatessa. Silliksen jälkeen Poronkusemavieraat al-

koivat pikkuhiljaa suunnata koteihinsa tai kotipaikkakunnilleen, 

mutta totta kai villeimmät jatkoivat Poronkusemaa vielä sunnuntain 

ja maanantain väliseen yöhön asti.  

Loppusanoina voinkin siis todeta tapahtuman olleen erityisen onnis-

tuneen ja tavoitteemme täyttyneen, olihan osallistujamäärä siihen 

mennessä kaikista huikein, noin tuhat korkeakouluopiskelijaa ympäri 

Suomen! 

Meiju Heikkinen 

Pääporo 2011 
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Vuosi 2016 

Toimin Pääporona vuonna 2016 ollessani toisen vuoden oikkari. Myös 

fuksivuonna osallistuin tapahtuman järjestämiseen ja nautin Poron-

kuseman ainutlaatuisesta tunnelmasta tapahtuman ajan. Poronkuse-

man järjestäminen sujui Pääporon näkökulmasta varsin mutkatto-

masti, tai sitten aika on kullannut muistot. Luonnollisesti joitakin ro-

soja oli matkassa, mutta pienillä sydämentykytyksillä niistäkin selvit-

tiin. Muistaakseni roolini tapahtuman järjestämisessä oli ns. pitää 

kaikkia lankoja käsissäni yhdessä hallituksen puheenjohtajan kanssa. 

Yhteistyö Artiklan hallituksen kanssa oli todella vaivatonta. Edelleen 

muistelen lämmöllä sitä, miten helposti ja nopeasti asiat hoituivat.  

Vuonna 2016 markkinointia suunnattiin nähdäkseni aiempaa enem-

män someen: tapahtumalle luotiin muun muassa Instagram-tili, josta 

tuli kiitosta myös varsinaisen tapahtuman aikana. Seuraavien vuosien 

tapahtumamarkkinointia pyrittiin helpottamaan ottamalla Poronku-

semasta kuvia sen aikana, sillä me törmäsimme markkinoinnissa sii-

hen ongelmaan, ettei materiaalia oikeastaan ollut. Tämän jälkeen - ai-

nakin näin tapahtumaa sivusta seuranneen näkökulmasta - some-

markkinointiin on panostettu entistä enemmän ja tämä on mielestäni 

oikea suunta.  

Vuonna 2016 varsinkin perjantaina varaslähtörastilla oli todella 

kylmä, ja olin aivan jäässä poropuvusta huolimatta. Lauantaiksi eli 

varsinaiseksi kisapäiväksi sää lauhtui huomattavasti, mikä oli helpo-

tus, sillä moni rasti on ulkona. Kisa kestää lähes koko päivän, mikäli 

joukkue tavoittelee voittoa ja aikoo kiertää kaikki rastit. Lähtölaukaus 

on jo puolilta päivin, ja päivä jatkuu myöhään yöhön. En enää muista, 

mikä joukkue voitti. Muistan kuitenkin sen, että voitto oli pienoinen 

yllätys minulle – osa joukkueista oli ollut minun suuntaani ja ehkä 

myös yleisesti tapahtumassa paljon aktiivisempia. Tulee kuitenkin 

huomata, että rasteja oli paljon: kilpailun jokaisella osa-alueella tuli 

pärjätä. Jälkipuinti oli kova hämyisessä Half Moonissa. Palkintojen-

jaon jälkeen minulle esitettiin kysymyksiä, miksi joku joukkue ei si-
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joittunut paremmin ja millä perusteella voitto irtosi. Ilmeisesti Pääpo-

ron olisi pitänyt antaa enemmän pisteitä lahjuksista. Kisa ei ilmeisesti 

tuona vuonna ratkennutkaan täysin Pääporon antamiin pisteisiin. 

Ehkä Pääporon olisikin tullut antaa enemmän pisteitä tai joukkueiden 

parempia lahjuksia, kuka tietää. Moni joukkue oli tehnyt itse turkin-

pippuriviinaa, joka maistui hyvin. Monet lahjukset liittyivät tapahtu-

man teemaan ja joukkueen omaan asuun, ja mieleenpainuvin lahjus 

olikin synttärikekkerit (ja jäinen kakku). Tapahtuman teemana oli 

tuolloin Childhood memories – Release your fantasies. 

Ikimuistoisinta koko viikonlopussa oli se henki, joka tapahtumassa 

vallitsi. Olin aivan ihmeissäni koko viikonlopun siitä, miten paljon 

joukkueet olivat panostaneet pukeutumiseensa, lahjuksiinsa ja kuinka 

pitkän matkan takaa opiskelijoita tuli.  

Vuosien varrella Poronkusemista on tarttunut mukaan myös ystäviä, 

kavereita ja hyvänpäiväntuttuja – tiedossani on myös eräs Poronkuse-

massa toisensa ensi kertaa tavannut pariskunta. Poronkusemaa ei 

suotta kehuta, ja en ihmettelekään miksi moni käy tapahtumassa vuosi 

toisensa jälkeen pitkänkin matkan takaa! 

+Protip Pääporoksi halajaville: kasaa huoltojoukot. Ilman apukäsiä 

ei varsinkaan rastikilpailusta selviä. Pääporon pisteiden kirjaus ja ta-

varoista huolehtiminen kuuluvat huoltojoukkojen tehtäviin. Joissakin 

harvinaisissa tapauksissa myös itse Pääporosta huolehtiminen. Etuna 

huoltojoukot saavat varmasti osansa lahjuksista. 

Sanna Salminen 

Pääporo 2016 
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Poronkusema 2018 

Pohjois-Suomen suurin opiskelijatapahtuma Poronkusema, tuo Artik-

lan ylpeydenaihe, järjestettiin vuonna 2018 jo 27:n kerran. Poronku-

seman järjestää pääsääntöisesti fukseista koostuva Poronkusematoi-

mikunta, Artiklan hallitus sekä tietysti Pääporo. Vuonna 2018 Poron-

kusemaa uudistettiin vastaamaan paremmin osallistujien tarpeita ja 

tämä näkyi myös järjestelyissä. Tapahtuman suunnitteluun kului yl-

lättävän paljon aikaa niin kokouksien kuin lupa- ja sponsorineuvotte-

luidenkin tiimoilta. Jos ennen on ollut käsitys, että Pääporo on vain Po-

ronkusemaviikonlopusta nauttiva maskotti, on tämä viimeistään nyt 

muuttunut, sillä Pääporo vastaa toimikunnan puheenjohtajana kaik-

kien tapahtuman osa-alueiden järjestelyistä. Merkittävimpiä uudis-

tuksia oli ehdottomasti lipunmyynnin tuominen 2000-luvulle eli säh-

köiseksi pelkän kampuslipunmyynnin sijaan. Tämä paljon toivottu uu-

distus olikin menestys, sillä lippuja ostettiin ennätysmäärä, yli 1200 

kappaletta ja tapahtuma myytiin loppuun ensimmäistä kertaa histori-

ansa aikana. Poronkuseman saadessa suurta mielenkiintoa myös ul-

kopaikkakuntien suunnalta, myös markkinointia uudistettiin aktivoi-

malla sosiaalisen median kanavia ja näin ollen helpottamalla tiedon-

saantia tapahtumaan liittyen. Markkinoinnin ja tiedotuksen siirtämi-

nen sähköiseksi aiheutti myös kampuksille konkreettisesti jaettavien 

julisteiden jättämisen historiaan.  

Itse Poronkusemaviikonloppu sujui omalla painollaan ilman sen suu-

rempia kommelluksia ja oli mahtavaa huomata suuri osallistujamäärä 

myös omin silmin.21 Kaiken järjestelyn jälkeen osallistujien positiivi-

suus ja positiivinen palaute koko viikonlopun osalta sai asennoitu-

maan itse Pääporon rooliin rennosti ja samalla huojentuneesti. Onhan 

tapahtuman päätarkoituksena se, että ihmiset viihtyvät ja palaavat ta-

kaisin ensi vuonna. 

                                                           
21 Vaikka sillis järjestettiin tänä vuonna Toipparilla, Artiklan omissa tiloissa, Pääpo-
ron näkökulmasta Toippari toimi niin sijaintinsa kuin tilojensa ansiosta loistavasti 
ja silliksellä olikin satoja kävijöitä. 
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Koin viikonlopun aikana monia ikimuistoisia hetkiä eri ryhmien toi-

mesta. Ryhmä lähihoitajaopiskelijoita vei minut privaattiajelulle am-

bulanssilla, toinen ryhmä oli räätälöinyt Pääporolle tarkoitetun Snap-

chat-filtterin, joka toimi koko keskustan alueella ja tarttui mukaan 

myös rakkausrunokirja Tampereen – oman kotikaupunkini – mur-

teella. Rastikilpailun voitti lopulta merirosvohenkinen Pirate Bay, 

jonka asenne, teemanmukainen pukeutuminen ja menestyminen ras-

teilla oli juuri sitä, mikä tekee Poronkusemasta yhden Suomen suosi-

tuimmista opiskelijatapahtumista.  

Roope Liuha 

Pääporo 2018 
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Alumniyhdistys Kaamos ry 

 

 

 

Artiklan alumniyhdistys Kaamos ry:n toiminnasta kertoo ensin sen en-

simmäinen puheenjohtaja Eija Warma-Lehtinen ja hänen jälkeensä 

Kaamos ry:n istuva puheenjohtaja Anette Lindroos. 

 

Kaamos ry:n ensimmäiset vuodet 

Kaamos ry:n syntytarinan takana on tietenkin aktiiviset artistit ja halu 

pitää yhteyttä myös valmistumisen jälkeen. Vuonna 2005 sain yhtey-

denoton jo pidempään työelämässä olleelta artistilta, joka oli innostu-

nut kehittämään alumnitoimintaa. Pohdimme yhdessä, miten asiaa 

olisi järkevä lähteä edistämään ja yhdessä tuumin päätimme järjestää 

tapaamisen Kappelin kellaribaarissa ja kutsua paikalle mahdollisim-

man paljon tuttuja, jo valmistuneita artisteja. Ensimmäisessä tapaami-

sessa keväällä 2005 oli paikalla parikymmentä innostunutta osallistu-

jaa ja puheensorina oli äänekästä menneiden muisteluiden lomassa. 

Tapaaminen sai paljon kiitosta ja sen rohkaisemana lähdin mietti-

mään virallisen alumniyhdistyksen perustamista.  

Pohtiessani asiaa totesin nopeasti, että suunnittelu ei ole mukavaa yk-

sin ja päätin ottaa yhteyttä Artiklan entisiin puheenjohtajiin, joiden 

ajattelin olevan kiinnostuneita asiasta ja toisaalta joiden kanssa sai-

simme mahdollisimman laajasti tavoitettua artisteja. Niinpä laitoin 

asiasta viestiä Mikko Elonheimolle (PJ 1995) ja Pia Hoville (PJ 1992) 

sekä oman puheenjohtajavuoteni varapuheenjohtajalle Outi Tähti-

selle, joiden kanssa ryhdyimme viemään asiaa eteenpäin.  

Tapaamisemme jälkeen tulevan alumniyhdistyksen toimintamuodot 

alkoivat nopeasti hahmottumaan. Totesimme, että asiaa varten on 
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hyvä perustaa yhdistys, jotta toiminnan pyörittäminen tapahtuisi oh-

jatusti, mutta toisaalta halusimme varmistaa, että se ei olisi liian ras-

kas kulloinkin toiminnassa mukana oleville vastuuhenkilöille. Poh-

dimme myös pitkään erilaisia jäsenyyksiä ja pitäisikö yhdistyksen ke-

rätä jäseniltään jäsenmaksua, mutta nopeasti päädyimme siihen, että 

toiminnan pyörittäminen olisi helpompaa ilman vuosittaista jäsen-

maksujen hallinnointia.  

Toinen asia, josta keskustelimme paljon, oli yhdistyksen tarkoitus. 

Toki pidimme selviönä sitä, että yhdistyksen tarkoituksena on toimia 

Lapin yliopistosta valmistuneiden artistien yhteydenpitokanavana, 

mutta sen lisäksi pidimme tärkeänä, että yhdistyksen kautta rakentai-

simme aktiivisen yhteyden Lapin yliopistoon ja nykyisiin opiskelijoi-

hin. Pohdimme erilaisia tapoja yhteydenpidolle ja ennen kaikkea sitä, 

miten voisimme tarjota jo valmistuneiden artistien osaamispääoman 

nykyopiskelijoiden käyttöön. Olisi hienoa, jos saisimme rakennettua 

yhteydenpitokanavan siten, että sen avulla olisi mahdollista tiivistää 

esimerkiksi graduyhteistyötä.  

Näiden asioiden ratkettua pääsimme vaikeimman asian pariin, eli 

mikä yhdistykselle nimeksi. Monia ehdotuksia kävimme läpi, mutta 

tulimme lopulta siihen tulokseen, että paras nimi kuvaa jotenkin Lapin 

ainutlaatusuutta ja olisi samalla lyhyt ja ytimekäs. Lopulta päädyimme 

siihen, että kaamos palvelisi tätä tarkoitusta erinomaisella tavalla.  

Kun olimme uuden yhdistyksen toimintalinjoista yhtä mieltä, so-

vimme, että valmistelemme tarvittavat virallisasiakirjat yhdistyksen 

perustamista varten valmiiksi. Kaamos ry:n perustamiskokous pidet-

tiin 16.10.2006 klo 19 Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n ’Se-

naattori’ nimisessä neuvotteluhuoneessa osoitteessa Erottajankatu 5 

A, Helsinki. Tässä tilaisuudessa olivat paikalla Mikko Elonheimo, Pia 

Hovi ja Outi Tähtinen sekä Artikla ry:n silloinen puheenjohtaja Tarmo 

Nikkilä allekirjoittaneen lisäksi. Kävimme laaditut asiakirjat läpi asi-

anmukaisessa järjestyksessä ja allekirjoitimme perustamisasiakirjat. 
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Allekirjoitusten jälkeen juhlistimme Kaamos ry:n syntyä asianmukai-

sella tavalla, eli avaamalla pullon Veuve Clicquot shamppanjaa! 

Kaamos ry:n ensimmäinen tapahtuma järjestettiin Helsingissä 

20.4.2007 Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n tiloissa sekin. 

Artisteja tuli paljon paikalle ensimmäiseen tapaamiseen, ja Kaamos ry 

löysi nopeasti paikkansa valmistuneiden artistien keskuudessa. En-

simmäisinä toimintavuosina järjestimme jäsentilaisuuksia lähinnä jä-

senten toimesta eri yrityksissä pääkaupunkiseudulla ja osallistumi-

nen oli aktiivista. Aina välillä saimme tilaisuuksiin mukaan myös tie-

dekunnan professoreita ja myös opiskelijoita.  

Perustajajäsenten toimesta johdimme Kaamos ry:n toimintaa ensim-

mäiset pari vuotta, jonka jälkeen totesimme sen olevan valmis seuraa-

vien johdettavaksi! 

Eija Warma-Lehtinen 

Kaamos ry:n perustajajäsen ja hallituksen puheenjohtaja 2006-

2007 

Artikla ry:n puheenjohtaja 2000 
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Katsaus Artiklan alumniyhdistys Kaamos ry:n toimin-

taan 2007-2019 

Artikla ry:n alumniyhdistys Kaamos ry perustettiin innokkaiden 

alumnien toimesta vuonna 2007. Nyt vuonna 2019, kaksitoista vuotta 

myöhemmin, Kaamos ry:n toiminta kukoistaa ja jäsenmäärä on kasva-

nut muutamasta perustajajäsenestä yli 300 jäseneen ympäri Suomen.  

Yhdistyksen perustamisen kulmakiviä ja tavoitteita on alusta saakka 

ollut toimia Lapin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta val-

mistuneiden henkilöiden yhdistävänä tekijänä valmistumisen jälkeen. 

Tavoitteena on ollut, että Lapin yliopistosta valmistuneet lakimiehet 

voisivat Kaamoksen tapahtumissa tavata sekä vanhoja että uusia kol-

legoita sekä saada samalla tietämystä ajankohtaisista aiheista. Käytän-

nössä Kaamos ry on järjestänyt vuosittain vähintään kaksi jäsentapah-

tumaa mielenkiintoisissa vierailukohteissa. Tapahtumia järjestettä-

essä on pyritty hyödyntämään laajaa eri alojen asiantuntijoiden ver-

kostoa, josta Kaamoksen jäsenistö koostuu. 

Jäsenistön rakennetta tarkastellessa voidaan vain ihastella sen moni-

muotoisuutta niin jäsenistön työkokemusvuosien, alueellisen levittäy-

tymisen sekä osaamisen sarojen laajuuden kannalta. Jäsenistömme on 

levittäytynyt valtakunnallisesti Suomen lähes joka kolkkaan, mikä on 

poikkeuksellista verrattuna muista Suomen oikeustieteellisistä val-

mistuneisiin. Lisäksi, jäsenistöömme kuuluu niin vastavalmistuneita 

innokkaita aktiiveja kuin kokeneita konkareitakin. Vaikka kaikilla 

Kaamoksen jäsenillä on taustallaan lähtökohtaisesti sama oikeustie-

teellinen tutkinto, Lapin yliopistosta valmistuneet lakimiehet ovat 

työllistyneet usealle eri oikeustieteen alalle niin julkiselle kuin yksityi-

sellekin sektorille.  

Näin ollen Kaamos ry:n järjestämissä tapahtumissa voi päästä keskus-

telemaan alojensa asiantuntijoiden kanssa usealta eri vuosikurssilta. 

Erityisesti vastavalmistuneille tämä on suuri etu, sillä tapaamalla van-

hempia tieteenharjoittajia ja pidempään työelämässä toimineita juris-

teja, he voivat kartuttaa tietämystään alasta sekä lakimiehen työn 



136 
 

luonteesta ja luoda verkostoja. Myös pidempään työelämässä olleet 

voivat asiantuntijapuheenvuorojen lisäksi kuulla Kaamoksen tapahtu-

missa vastavalmistuneiden ajankohtaisia mietteitä ja kenties kartoit-

taa potentiaalisia rekrytoitavia. 

Lakimiesten arvostettu ammattikunta on haluttu vierailijajoukko ja 

tämä onkin mahdollistanut ekskursioiden järjestämisen useassa mie-

lenkiintoisessa kohteessa, joihin ei välttämättä muuten niin helposti 

pääsisi tutustumaan. Kukapa nyt ei haluaisi kutsua lappilaisella (tai ai-

nakin VR:n ravintolavaunussa reissatessa kehittyneellä) huumorinta-

julla höystettyä juristijoukkoa työpaikalleen vierailulle? Yhdistyksen 

jäsentapahtumat ovat järjestyneet usein Kaamos ry:n jäsenistön kon-

taktien avulla. Koska kaamoslaiset ovat työllistyneet hyvin erilaisten 

työnantajien pariin, excu-kohteet ovat vuosien saatossa olleet moni-

naisia. Viimeisimpiä vierailukohteita vuosien 2017 ja 2018 aikana 

ovat olleet muun muassa Helsingin pörssi eli Nasdaq Helsinki, Nokia 

Oyj sekä Suomen Eduskunta. Syksyllä 2018 kaamoslaisia isännöivät 

pikkujoulujen ja ajankohtaisen tekoälykeskustelun merkeissä Reaktor 

sekä Fondia. 

Yllä mainittujen kohteiden lisäksi esimerkkeinä Kaamoksen toiminta-

vuosien aikaisista vierailukohteista mainittakoon muun muassa vi-

ranomaiset kuten Viestintävirasto ja Keskusrikospoliisi, erilaiset yh-

distykset, liitot ja organisaatiot  kuten Elinkeinoelämän Keskusliitto, 

Posti- ja logistiikka-alan Unioni PAU ry, Lakimiesliitto, Palvelualojen 

työnantajat Palta ry, Suomen yrittäjät ja Keskuskauppakamari sekä eri 

alojen yritykset kuten vaikkapa Cargotec, St1 ja Danske Bank useita 

asianajotoimistoja ja tilintarkastustoimistoja unohtamatta. 

Kaamoslaiset ovat kokoontuneet yhteen myös vapaamuotoisempien 

tapahtumien merkeissä, kuten pikkujoulubisseillä sekä kaamoskal-

joilla. Kaamoskaljat lanseerattiin keväällä 2015 tarkoituksenaan saat-

taa alumnit yhteen vapaamuotoisen jutustelun merkeissä. Kaamoskal-

joja järjestettiin aluksi ainoastaan pääkaupunkiseudulla, mutta kon-

septia on laajennettu myös esimerkiksi Tampereella järjestettyihin 

Tammerkosken tuopposiin. Onpa Kaamoskaljat järjestetty kerran 
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myös Oulussa samanaikaisesti Tampereen ja Helsingin kanssa. Kaa-

mos on tehnyt yhteistyötä myös muiden yhdistysten, kuten Nuorten 

Lakimiesten kanssa. Nuoret Lakimiehet on esimerkiksi ajoittain avan-

nut tapahtumansa avoimeksi myös kaamoslaisille tarjoten jäsenistöl-

lemme paikkoja excu-kohteisiinsa.  

Ekskursioiden ja vapaamuotoisten tapahtumien ohella Kaamos ry on 

ollut mukana mahdollistamassa myös vuosikurssien tapaamisia ja toi-

minut yhteistyössä Lapin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan 

kanssa vuosijuhlien yhteydessä järjestettävän alumnitapahtuman tii-

moilta. Vuonna 2019 Artiklan täyttäessä 40 vuotta, Kaamos ry:n halli-

tuksen agendalla on mahdollisuuksien mukaan toteuttaa halukkaille 

alumneille vuosijuhlien yhteydessä järjestettävä alumnitapahtuma 

sekä alumnien toiveiden mukaan yksi tai useampia vuosikurssitapaa-

misia. 

Jäsenistöä kannustetaan olemaan aktiivisia ja oma-aloitteisia tapahtu-

mien ideoinnissa. Kaamoksen jäsen voi esimerkiksi ehdottaa yhdis-

tykselle vierailukohteita ja vaikkapa kutsua kaamoslaiset tutustu-

maan omalle työpaikalleen.  Toki Kaamoksen hallitus, joka valitaan ke-

väisin järjestettävän vuosikokouksen yhteydessä, huolehtii tapahtu-

mien käytännönjärjestelyistä. Mikäli innostusta yhdistyksen toimin-

taa kohden löytyy enemmänkin, ovet Kaamos ry:n hallitukseen ovat 

avoinna. Hallituksessa on perinteisesti viihdytty useampikin vuosi 

kerrallaan, mutta uusia hallituslaisia otetaan yhdistyksen sääntöjen 

puitteissa aina mielellään mukaan ideoimaan ja järjestämään alumni-

toimintaa. Vaikka useat tapahtumat järjestetään pääkaupunkiseu-

dulla, Kaamos ry:n hallitus toivoo jäsenistöltään myös oma-aloitteista 

tapahtumien ideointia ympäri Suomen. Verkostoituminen uusien kol-

legoiden kanssa sekä vanhojen opiskelukavereiden tapaaminen voi ta-

pahtua vapaamuotoisestikin vaikkapa työpäivän jälkeen paikallisessa 

ravitsemusliikkeessä nautitun palauttavan juoman äärellä. Kaamok-

sen hallitus on enemmän kuin mielellään avustamassa tapaamisten 

käytännön järjestämisessä sekä tiedottamisessa.    
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Kaamos ry:n tapahtumat ovat lähtökohtaisesti maksuttomia, jotta 

osallistumiskynnys niihin pysyisi suhteellisen matalana. Samoin Kaa-

mokseen liittyminen on ilmaista – tarvitaan ainoastaan valmistumisen 

jälkeinen yhteydenotto yhdistyksen hallitukseen ja jäsenyys on sillä 

sinetöity.  Liittymismahdollisuudesta yhdistykseen tiedotetaan vasta-

valmistuneita erillisellä kirjeellä, joka lähetetään heille oikeustieteel-

lisen tiedekunnan jakaman materiaalin mukana valmistumisen yhtey-

dessä. 

Koska Kaamos ry ei kerää varoja esimerkiksi jäsenmaksun avulla, yh-

distys toimii käytännössä vapaaehtoisvoimin. Yhteistyökumppa-

neidemme mahdollistamat tapahtumat ovat siis todella tärkeitä ja ar-

vostettuja Kaamoksen toiminnan kannalta. Ajoittain on kuitenkin ol-

lut keskustelua mahdollisesta varainhankinnasta Kaamos ry:lle, mikä 

mahdollistaisi tutkinnon suorittaneiden ja oikeustieteen ylioppilaiden 

välisen yhteistyön paremman edistämisen ja esimerkiksi opiskelun- ja 

opiskelijatoiminnan tukemisen taloudellisin huomionosoituksin. 

Tästä on kuitenkin toistaiseksi pidättäydytty, sillä toiminnan luonteen 

kannalta on katsottu olevan tarkoituksenmukaisempaa pyrkiä pitä-

mään yhdistyksen organisaatio mahdollisimman kevyenä ja löytää jä-

senistömme verkoston avulla yhteistyökumppaneita isännöimään jä-

sentilaisuuksia. Tässä tavoitteessa onkin toistaiseksi onnistuttu varsin 

mallikkaasti – kiitos siitä jäsenistöllemme! 

Artiklan täyttäessä 40 vuotta ja Kaamos ry:n lähestyessä teini-ikää on 

ollut aihetta seurata myös maailman muuttumista ja viedä yhdistys 

sosiaaliseen mediaan. Perinteisen sähköpostitiedottamisen sekä Ar-

tiklan nettisivujen yhteydessä toimivien kotisivujen lisäksi Kaamos on 

ollut vuosia aktiivinen myös Facebookissa ja onpa sillä myös oma Lin-

kedIn-tili. Jos et jo seuraa Kaamosta sosiaalisessa mediassa, nyt vii-

meistään on oikea aika korjata asia! Sosiaalisen median avulla Kaamos 

on pyrkinyt tehostamaan yhdistyksen toimintaa koskevaa tiedotusta 

sekä muun muassa parantamaan jäsenhankintaansa.  
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Tasainen jäsenhankinta onkin avainasemassa yhdistyksen toiminnan 

jatkuvuuden kannalta. Myös tässä suhteessa Kaamoksen hallitus nä-

kee yhteistyön Artiklan kanssa erittäin tärkeänä ja antoisana. Tavoit-

teena olisikin, että vastavalmistuneiden liittyminen Kaamos ry:hyn ta-

pahtuisi saumattomasti heti valmistumisen jälkeen. Jatkossa Kaamos 

pyrkiikin madaltamaan liittymiskynnystä yhdistykseen tekemällä en-

tistä enemmän yhteistyötä Artiklan jäsenten kanssa muun muassa eri-

laisten yhteisten tapahtumien merkeissä. Vuosien saatossa alumnit ja 

Artistit ovat perinteiseen tapaan juhlineet yhdessä esimerkiksi Artik-

lan vuosijuhlilla. Vuoden 2014 vuosijuhlille osallistui jopa 40 alumnia! 

Artiklan 40-vuotisjuhlavuonna osallistujatavoite onkin vähintäänkin 

sama.  

Ensimmäiset Kaamoksen ja Artiklan yhteissitsit järjestettiin kesällä 

2018 Helsingissä. Artiklan hallituslaiset ovat myös päässeet osallistu-

maan Kaamoksen vuosikokoukseen ja kuulemaan, mitä valmistunei-

den lakimiesten maailmaan kuuluu sekä tuomaan kaamoslaisille 

oman tervehdyksensä. Kaamoskaljat ovat myös toimineet avoimena 

tapahtumana niin Kaamoksen jäsenille kuin opiskelijoillekin. Tämän 

vapaamuotoisen tapahtuman tarkoituksena on ollut pienentää kuilua 

opiskelijoiden ja valmistuneiden välissä, madaltaa yhdistykseen liitty-

misen kynnystä ja mahdollistaa verkostojen luonti jo opiskeluvai-

heessa.  

Kuten yllä on mainittu, Kaamos ry on vuosien varrella kasvanut use-

amman sadan jäsenen muodostamaksi asiantuntijoiden yhdis-

tykseksi. Jäseniä Kaamos ry:llä on useista eri ikäluokista ja yhdistyk-

sen alueellinen kattavuus on valtakunnallinen. Tätä voidaan pitää yh-

distyksen kannalta niin rikkautena, mutta myös seikkana, joka luo toi-

minnan toteuttamiselle haasteita. Kaamoksen jäsentapahtumat ovat 

pääasiassa sijoittuneet lähinnä pääkaupunkiseudulle, mutta pyrki-

myksenä on ollut järjestää vapaamuotoisia tapahtumia, kuten Kaa-

moskaljoja myös ympäri Suomen.   

Mikäli lukijana ja Lapin yliopistosta valmistuneena vielä pohdit alum-

niyhdistykseen liittymistä, en voi muuta kuin suositella tarttumaan 
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tuumasta toimeen! Lisäksi, jos tekstiä lukiessasi innostuit ajatuksesta 

järjestää alumnitapahtuma paikkakunnallasi, olethan yhteydessä yh-

distyksen hallitukseen, niin laitetaan asia toteutumaan!  

Ajoittain tuttavani kysyvät minulta, ikävöinkö opiskeluaikaani Rova-

niemellä. Toki Lapin yliopiston käytävät, itkumuuri, luentosalit ja kir-

jasto sekä Artiklan toimisto ja Toippari herättävät minussa monenkin-

laisia tunteita, mutta erityisesti ikävöin opiskeluajan fiilistä ja opiske-

lukavereita. Niinhän sitä sanotaan, että ihmiset tekevät juhlan ja luo-

vat tunnelman. Monet muistot opiskeluajasta kiteytyvätkin juuri opis-

kelijakavereiden kanssa koettuihin yhteisiin hetkiin.  Mikäpä olisi siis 

parempaa kuin kokoontua ajoittain vanhojen tuttujen kanssa yhteen 

ja muistella näitä ikimuistoisia aikoja yhdessä? Samalla voit vaikka va-

hingossa tutustua uusiin tuttaviin ja mahdollisiin tuleviin kollegoihin.  

Nähdään tapahtumissa! 

Anette Lindroos 

Kaamos ry:n hallituksen puheenjohtaja 
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Minnet – Artistien muistoja 

 

 

 

Syksyllä 2018 kerättiin Artiklan jäseniltä ja alumneilta muistoja Artik-

lan parissa vietetystä ajasta kaikille avoimella Minnet -kampanjalla. 

Kiitos kaikille osallistuneille. Muistot on ikuistettu oheen ja niistä kai-

kista välittyy yksi asia: Artistien henki! 

 

Jätkänpatsasta lakittamassa 

”Muisto sijoittuu erään vapun aikaan Rovaniemelle. Muiston tapahtu-

mat ja henkilöt eivät ole fiktiivisiä, joskin aika (ja taikajuoma) ovat voi-

neet hieman vääristää muistikuvia. 

Herään kylmän koleaan toukokuun aamuun Ylikorvantien opiskelija-

kommuunista Rantavitikalla. On vappu, tarkemmin sanottuna opiske-

lijavapun kuudes päivä ja kello käy vasta seitsemää, mutta uni ei yllät-

tävää kyllä tule silmään. LYY on saanut kuningasidean järjestää aa-

musaunan LYY:n saunatiloilla Hallituskadulla, mitä tulisi seuraamaan 

aamusitsit Kulttuuritalo Wiljamin alakerrassa, jotka olemme päättä-

neet reippaalla Artistiporukalla ottaa haltuun. Itselläni on tarkoitus 

piipahtaa sitseillä ja suunnata sinivalkoisin siivin kohti etelää juhli-

maan vappua. 

Soitan aamuvirkuksi tunnetulle opiskelijatoverilleni Neiti S:lle, josko 

hän olisi jo hereillä ja pyydän hänet perinteiselle vappuaamiaiselle. 

Neiti S tarttuu silmää räpäyttämättä tarjoukseen. Ensimmäiset sie-

mailtuamme otamme yhteyttä Herra P:hen ja tiedustelemme hänen 

kykenevyyttään lähteä aamusaunalle, onhan kello jo kuitenkin kah-

deksan. Käymme matkaan polkupyörillä ja matkalla ohitamme paha-

maineisen Kirkkolammen mäen, johon tiedetään yhden, jos toisenkin 

Pepsodent-hymyn hyytyneen opiskelijoiden matkatessa keskustasta 
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kotiin Rantavitikalle yön pikkutunneilla (yksi hymy jäi ihan kirjaimel-

lisesti asfalttiin). LYY:n aamusauna ammottaa tyhjyyttään ja paikalla 

on vain valvoja joka toivottaa meidät tervetulleeksi. Heitämme löylyt 

ja suuntaamme saunanraikkaina Wiljamin alakertaan, jossa sitsit ovat 

jo lähdössä kovaa vauhtia käyntiin. Heitämme löylyä kunnolla konee-

seen ja Artikla näyttää poikkitieteellisillä sitseillä tunnetusti parasta 

osaamistaan miss E:n, silloisen LYY:n hallituslaisen piiskatessa sitsaa-

jia yhä hurjempiin suorituksiin. 

Kesken Minnet-kappaleen tajuan muistini sijaan ajantajuni kadon-

neen ja lennon lähtöön olevan enää reilu puoli tuntia aikaa. Kiitän, 

nousen pöydästä ja soitan taksin Wiljamin pihaan ja pyydän kuskin 

kiihdyttämään pikavauhtia kohti lentoasemaa. Matkalla mietin, että 

eihän Rovaniemen kentällä nyt tarvitse niin ajoissa olla, kun koneita 

ei lähde kuin yksi kerrallaan. Säntään aulaan ja kiiruhdan kohti check-

in-tiskiä näyttäen virkailijalle takana näkyvää konetta ja ilmoitan, että 

tuohon pitäisi ehtiä, johon virkailija toteaa, että sehän rullaa jo kiito-

radalla! Ei siis toivoakaan. 

Lentojahan nyt tulee ja menee, ajattelen, joten suuntaan lentoyhtiön 

tiskille tiedustelemaan seuraavan lennon lähtöä. Ystävällinen virkai-

lija ilmoittaa, että seuraava kone lähtee 4 tunnin päästä. Päätän tiu-

kasta rahatilanteesta huolimatta sijoittaa vähäiset pennoseni seuraa-

vaan lentoon ja samalla surkuttelen ääneen, että täällä minä vietän 

lentokentällä vappuaaton arvokkaita juhlatunteja itsekseni. Lentoyh-

tiön virkailija kuulee voivotteluni ja sanoo vuoronsa loppuvan juuri ja 

kysyy, haluaisinko kyydin takaisin keskustaan. Tartun tarjoukseen ja 

ystävällinen virkailija heittää minut Hallituskatu 26:n ja kävelen por-

taat ylös kuudenteen kerrokseen Toipparille, jossa Artiklan ryhmä jo 

valmistautuu kulkueeseen ja lakitukseen. Pohdin itsekseni matkalla 

ylös, että eihän tällaista lähimmäisen rakkautta tunneta kuin pohjoi-

sessa. 

Toipparilla Arskan vappukansa virittelee serpentiinejään ja levittelee 

Artiklan banderollia kulkueeseen. Samalla alamme pohtia, miten sai-
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simme piristettyä marssia Sampo-aukiolta Jätkänpatsaalle perintei-

sen kävelyn sijaan, jolloin joku saa neronleimauksen. Olisihan se hie-

noa, jos kuljettaisimme lakkia kulkueen keulalla limusiinin kattoikku-

nasta. Enää pitäisi saada jostain limusiini ja sille kuljettaja, mutta ne 

nyt ovat pieniä detaljeja ja selviävät varmasti matkan varrella. 

Päätän soittaa Rovaniemen lentokenttätaksin kuljettajalle ja kysyn 

mahtaako hän tuntea Rovaniemen ainoan limusiinin omistajan? Kul-

jettaja, kutsukaamme häntä herra X:ksi, ilmoittaa toki tuntevansa 

omistajan, joten kerromme hänelle suunnitelmastamme ja hän lupaa 

oitis lähteä auttamaan meitä saavuttamaan tavoitteemme. Kulkueen 

lähtöön on tässä vaiheessa aikaa enää tunti, joten kuski ehdottaa, että 

hänellä ei ole kyytejä ennen seuraavan koneen lähtöä, ja hän voi tulla 

hakemaan meidät Toipparilta kyytiin ja lähdemme selvittämään limu-

siinin vuokramahdollisuutta. Meitä lähtee pieni iskuryhmä selvittä-

mään limusiinimahdollisuutta, ja saapuessamme alas lupsakka rova-

niemeläisherra X odottaa meitä keltaisessa taksissaan ja kehottaa 

hyppäämään kyytiin. Hän soittaa oitis limusiininomistajalle ja saam-

mekin hänet kiinni, mutta pahaksi onneksemme hän sattuu olemaan 

jo vappusimoissa. Limusiinimies kertoo, että jos saamme jonkun tak-

sikortillisen kuljettajan itsellemme, niin hän kyllä voi antaa limusiinin 

käyttöömme. Herra X ehdottaa, että kurvaamme Mäkkärin viereiselle 

taksitolpalle kyselemään kuskeja, ja lupaa toimia chauffeurinamme 

vastikkeetta tulevan puolen tunnin ajan seuraavaan lentokenttäkulje-

tukseen saakka. Jälleen kerran osoitus pohjoisen lupsakkuudesta. Yri-

tyksemme kuivuu kokoon, kun taksitolpalla olevilla kuljettajilla ei ole 

mahdollisuutta lähteä ajoon kesken vuorojaan. Herra X heittää meidät 

lopuksi Sampo-aukiolle ja lupaa tulla noutamaan Jätkänpatsaalta laki-

tuksen jälkeen, etten missaisi seuraavaakin lentokonetta. 

Suuntaamme kaikesta huolimatta ylpeinä Artisteina kulkueen kär-

keen ja kannamme Artiklan banderollia hilpeissä tunnelmissa kohti 

Jätkänpatsasta. Jätkänpatsaan lakitus sujuu Artiklalta mallikkaasti ku-

ten odottaa saattaa. Juhlamenoja on seuraamassa myös muuan taka-

vuosina Artiklan puheenjohtajanakin toiminut professorismies, jota 
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yritän kovasti houkutella mukaani Helsingin lennolle tapaamaan vir-

kaveljiämme Pykälistejä. Hetken näyttää jo lupaavalta, mutta hän kui-

tenkin perääntyy tarjouksesta viime metreillä. Vieressä herrasmies J 

kuuntelee kosiskelua ja ilmoittaa yksikantaan, että hän voisi kyllä läh-

teä matkaan ja varaa siltä istumalta paikan lennolle. (Kukapa olisi 

tässä vaiheessa arvannut, että tämä matka jatkuisi vielä useamman 

viikon niin Suomen jääkiekkomaailmanmestaruuden juhlimisella 

Haaparannalla kuin mestaruutta seuraavana päivänä Helsingissä 

Kauppatorilla kera artistitoverien.) Tältä matkalta riittäisi siis monta 

muutakin muistoa kerrottavaksi, mutta säästetään loput tulevaan 50-

vuotisjuhlakirjaan.  

Tämä muistelo on hyvä osoitus siitä, miten ennakkoluulottomia ja ute-

liaita tiimipelaajia Artistit (ja myös rovaniemeläiset) ovat. Aina val-

miita lähtemään lyhyelläkin varoitusajalla suunnittelemaan ja toteut-

tamaan mitä villeimpiä ideoita. Onnea 40-vuotiaalle kasvattajaseura 

Artiklalle ja Helan Går.” 

Fuksi -08 

 

”Paras valintani, mitä olen elämässäni tehnyt, oli laittaa hakemus La-

pin yliopistoon. Aikaisemmin hain Helsinkiin ja siksi tiedekuntaan 

pääseminen kesti pidempään kuin sieltä ulospääsy.  

Parasta Artiklassa oli valmennuskurssin loppukoe ja kertauspäivät. 

Ensin oli kaksi vähän isompaa ryhmää ja lopuksi kaikki jaettiin kai nel-

jään. Kurssituttujeni kanssa odotimme hyvin pitkään, kun nimiä huu-

dettiin. Kukaan ei tiennyt, että nimet huudettiin loppukokeen pistei-

den perusteella ja parhaat olivat lopussa. Se ryhmä oli kovin ikinä: 

kaikki vastaukset sinkoilivat suoraan ulkomuistista, ja nopeasti. Jos oli 

seitsemän kohdan listoja, niin jokainen muisti vähintään kuusi. Kaikki 

siitä pienryhmästä pääsivät tiedekuntaan sinä keväänä. Sata prosent-

tia.  
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Nopeimmilla valmistujilla on jo asianajopahvit taskussa. Kolme vuotta 

opintoja ja neljä vuotta työkokemusta.” 

Fuksi -11 

 

”Aloitin opintoni vuonna 2012. En hakenut muualle kuin Rovanie-

melle, sillä asuminen isossa kaupungissa ei tuntunut oikealta minulle. 

Opiskelujen alussa en tiennyt millainen seikkailu minua odottaisi Ar-

tiklan jäsenenä. En ollut koskaan kuulunut ainejärjestöön tai edes har-

joittanut opiskelijaelämää, joten kaikki oli uutta ja pelottavaakin. Kui-

tenkin jo ensimmäisissä tapahtumissa iloisuus ja yhteisöllisyys vyö-

ryivät ylitse; on hienoa kuulua Artiklaan. Päätinkin, että osallistun 

kaikkeen mahdolliseen ja otan akateemisesta elämästä kaiken irti. 

Artikla kulkikin pienen fuksin rinnalla koko opiskeluajan. Fuksiaiset, 

kaamosluennot, erilaiset sitsit, kansainväliset viikot, pikkujoulut, Mr. 

Artikla- kilpailut, poronkusemat, vuosijuhlat ovat jättäneet jälkeensä 

lukemattomia hyviä muistoja, jotka saavat hymyilemään vielä vuo-

sienkin jälkeen. Artiklan järjestämä akateeminen ohjelma, erilaiset se-

minaarit ja tapaamiset asianajotoimistojen kanssa vahvistivat am-

matti-identiteettiä ja antoivat eväitä tulevaan. Minustakin kasvoi ai-

van mainio lakimies. Artiklan monipuoliset tapahtumat auttoivat 

myös verkostoitumaan. Tutuiksi tapahtumissa tulivat professorit, 

opiskelijakollegat sekä alan huippuosaajat. Jos pitää valita yksi rak-

kain muisto, voisin mainita nykyisiin parhaimpiin ystäviin tutustumi-

sen. En tiennyt, että aikuisiälläkin voi löytää kadoksissa olleita sielun-

kumppaneita ja vielä tämän lisäksi hurjan määrän kavereita. 

Artikla on suurin ja kaunein. Joukossa on voimaa ja meillä jokaisella 

on mahdollisuus vaikka mihin. 

Artikla on ennakkoluuloton. Artiklassa kaikki saa olla sellaisia kuin on. 

Yhteisöllisyys on sellainen asia, josta tulevaisuudessakin tulee pitää 

huolta. 
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Ennen kaikkea Artikla on ainutlaatuinen. En usko, että kovin monessa 

ainejärjestössä palellaan pakkasessa vapaaehtoisesti tunteja jonotta-

essa tapahtumalippuja, paistetaan sillikselle kokonainen porsas, lillu-

taan paljussa porojen syödessä jäkälää vieressä, lasketaan pyllymäkeä 

haalareissa yöaikaan Levin eturinteessä tai ajellaan panssarivaunulla 

kansainvälisten vieraiden kanssa. 

Haluankin onnitella 40-vuotiasta ainejärjestöäni ja kiittää riemun-

täyteisistä opiskeluvuosista. 

On ilo ja kunnia olla Artisti.” 

Fuksi -12 

 

”Parhaaseen Artikla-muistooni liittyvät seuraavat sanat: yöjuna, fuksi-

syksy ja teemuki. Artiklan ansiosta pääsin heti opintojeni alkuvai-

heessa kurkistamaan lakimiesten maailmaan ja alalla ajankohtaisiin 

teemoihin, kuten kyberturvallisuuteen, osallistumalla vuoden 2015 

Lakimiespäivään. Tapahtumasta jäi muistoksi innostus IT-oikeuteen 

(jota nyt kolme vuotta myöhemmin opiskelen vaihtokohteessani Han-

noverissa, Saksassa) sekä hieno Lakimiesliiton muki, josta on hörpitty 

monet teet kuluneiden opintovuosien aikana.” 

Fuksi -15 

 

”Helan! 

Fuksisitsit. Melko railakkaat sellaiset. Noin tunti ennen sitsien päätty-

mistä osallistujille suotiin mahdollisuus kutsua henkilökuntaa vain 

kättä nostamalla. Mahdollisuutta hyödynnettiin ja viimeistään tässä 

vaiheessa sitsitunnelma nousi korkealle kattoon. Juhlat päättyivät 

ajallaan (ei tainnut) ja kuten sääntöihin kuului, osallistujat kehotettiin 

jatkoille heti ohjelman päätyttyä. 
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Toipparia tyhjennettiin tunnelmasta humaltuneista fukseista. Kaikki 

sujui pääasiassa hyvin, mutta yksi osallistujista oli niin kiireinen läh-

tiessään, että unohti avata oven ja päätyikin juoksemaan Toipparin 

oven läpi. Ikkunahan siinä särkyi. Tämän jälkeen hän katosi yöhön – 

kiire jatkoille kai? 

Silloisten aktiivien tapa reagoida tapahtuneeseen kuvasi melko hyvin 

hallituspestien eroavaisuuksia. Toimitilavastaava ja emeritus-toimiti-

lavastaava pohtivat ärtyneinä päänsä puhki, kuinka saisivat ovet luk-

koon, jotta pääsisivät jossain vaiheessa itsekin jatkoille kevein mielin, 

kun taas puheenjohtaja selvitti paniikissa vastuun jakautumista ja 

mahdollisia kustannuksia. Silloinen tapahtumavastaava taas totesi 

juhlien olleen tähänastisista parhaimmat, kun osallistujia oli palveltu 

niin avokätisesti, että Toipparinkin ovet menivät rikki. 

Loppu hyvin, kaikki hyvin. Väliovi saatiin suljettua kettingillä ja tilat 

siistittyä. Jatkoille päästiin. Seuraavana aamuna oven lasi korjautet-

tiin, tila oli yhtä eheä kuin ennenkin ja täysin valmiina Kevätsitsejä 

varten, jotka järjestettiinkin jo heti seuraavana iltana.” 

Fuksi -16 

 

”Löysin rakkauteni Artiklan tapahtumassa. Ilman artiklaa emme olisi 

välttämättä koskaan löytäneet toisiamme.” 

Fuksi -16 

 

”Olin ystävieni kanssa varannut 5:40 aamulla lähtevän lennon Rova-

niemeltä Helsinkiin fuksivuoden ensimmäisiä tenttikaljoja seuraa-

valle päivälle. Saavuin kotiin illan riennoista reilu puoli tuntia ennen 

sovittua lähtöä yliopiston edestä ja päätin ottaa vielä pikaiset torkut. 

Seuraava asia mitä muistan, on, että herään 5:30 puhelinsoittoon, 

jonka toisessa päässä oli yksi ystävistäni. Hän soitti lentokentältä ja 

kysyi, että missä olen, sillä lentokone lähtee kymmenen minuutin 
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päästä. Hätäpäissäni tilasin taksin. Kuitenkin saman tien soiton jäl-

keen minulle valkeni, että peli oli jo menetetty. Hetken tilannetta sula-

teltuani kävi ilmi, että yksi toinenkin samaiselle lennolle pyrkineistä 

ystävistäni oli niin sanotusti pelannut korttinsa väärin. Tästä seurasi 

yhteinen selvittely seuraavaksi parhaasta matkustustavasta muuta-

man tunnin varoitusajalla. Ainoaksi vaihtoehdoksi ilmeni matka ju-

nalla Rovaniemeltä Ouluun, Oulussa useamman tunnin odotuksen jäl-

keen bussilla Kokkolaan ja lopulta Kokkolasta junalla Helsinkiin. Niin 

siis matkustimme noin kahdentoista tunnin ajan miettien, minkälai-

seen tilanteeseen ajauduimme samalla kun lennolle ehtineet opiske-

lukaverimme nauttivat päämäärän antimista. Kirsikkana kakun päälle 

päivä, joka meillä kului matkustukseen, oli myös tämän matkustavan 

ystäväni ja hänen tyttöystävän vuosipäivä. Vastaanotto ei voinut olla 

lämpimimmästä päästä.” 

Fuksi -17

 

  



 
 

 

 

 

 

 

Osa III Oikeustiede 
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Artikla tiedekunnan etuja valvomassa 
 

 

 

Artikla on ainejärjestönä yhtä vanha kuin oikeustieteiden tiedekunta. 

Molemmat on perustettu 1979 ja yhteistä historiaa on muisteltu jo 

aiemmissa Artiklan juhlakirjoissa, joita lienee ilmestynyt säännölli-

sesti merkkipäiviä juhlistamaan. Menneeseen sen tarkemmin palaa-

matta muutoksen analysointi havainnollistanee kuitenkin myös nyky-

tilaa. Taaksepäin katsoessa muutokset tiedekunnan toiminnassa on 

tietysti selvästi havaittavissa, mutta perusasia, Artiklan rooli opiskeli-

joiden edunvalvojana, näyttäytyy hyvinkin samanlaisena. Artiklan 10-

vuotisjuhlakirjassa yhdistyksen ensimmäinen puheenjohtaja Jarmo 

Pirhonen kuvaa hyvin opiskelija-aktiivisuutta jo perustamisaikoina 

todeten, että tuolloin Artiklan keskeisin merkitys oli luontevan vaiku-

tus- ja keskustelukanavan luominen eri tahoihin muun muassa tiede-

kuntaan. Tiedekunnan näkökulmasta katsottuna toimiva, matalan-

kynnyksen vuorovaikutus opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä hoi-

tuu nimenomaan Artiklan kautta.  

Lapin yliopiston kehittymisen myötä myös oikeustieteiden tiedekunta 

on kokenut suuria muutoksia vuosien saatossa alkaen ihan fyysisestä 

toimintaympäristöstä. Tiedekunta tai tuolloin oikeustieteiden osasto 

aloitti toimintansa 1979 Rovaniemellä pienteollisuustalon tiloissa 

sekä linja-autoaseman yläkerrassa. Suurimpana luentosalina toimi 

paikallinen elokuvateatteri, jonka estradilta opettajat luennoivat. Ny-

kyisissä tiloissa tiedekunta on toiminut 1980-luvun lopulta lähtien ja 

yhtenäinen kampusalue valmistui 2006.  

Alkuvaiheet olivat kasvun aikaa myös henkilökunnan määrän lisään-

tyessä. Aloitusvaiheessa professuureja perustettiin tutkinnon kehittä-

misen myötä ja opettajakunnan määrä lisääntyi vaiheittain.  Perusta-

misen aikainen valinta oli se, että opintokokonaisuuksia tai professuu-

reja ei nimetty oikeudenalojen mukaan, vaan niiden myötä haluttiin 



 
 

korostaa tiedekunnan omaleimaisuutta ja eroja perinteisistä oikeus-

tieteiden tiedekunnista yhteiskunnallisella painotuksella. Opiskeli-

joille tämä näkyi muun muassa siinä, että valtiosääntö- ja hallinto-oi-

keutta opiskeltiin julkisen vallan nimikkeen alla samoin kuin rikosoi-

keutta rikollisuusnimikkeen alla.  

Myöhemmässä vaiheessa täysivaltaisen oikeustieteellisen tiedekun-

nan asema vahvistui painopisteen muuttuessa oikeudenalakoh-

taiseksi. Nyt ollaan taas tilanteessa, että oikeudenalakohtaisuudesta 

on ainakin osittain siirrytty tarkastelemaan yhteiskunnallisia ja oikeu-

dellisia ilmiöitä perinteiset oppiainerajat ylittäen. Käytännössä tämä 

näkyy esimerkiksi hyvinvointioikeuden oppiaineena. Perinteiset op-

piainerajat ylittävillä opintokokonaisuuksilla pureudutaan myös ajan-

kohtaisiin oikeudellisiin ilmiöihin. Esimerkkinä vaikkapa jakamista-

louden oikeudellisiin kytköksiin keskittyvä kurssi. Tiedekunta on 

myös saanut kaksi työelämäprofessoria vahvistamaan juristikoulu-

tuksen tärkeää osa-aluetta - käytännön näkökulmaa.  

Opiskelijat ovat osa tiedeyhteisöä ja tiedekuntayhteisöä on perus-

viesti, jota opiskelijoiden suuntaan on pyritty välittämään. Artikla 

puolestaan opiskelijoiden edunvalvojana on perustamisestaan saakka 

toiminut ja vaikuttanut aktiivisesti tiedekunnan suuntaan ja päinvas-

toin opiskelijoita on kannustettu vaikuttamaan erityisesti opintoja ke-

hitettäessä. Vaikuttamismahdollisuuksia on pyritty myös laajenta-

maan. Alusta alkaen tiedekunnan opintojen suunnittelusta vastaa-

vassa suunnittelutoimikunnassa on ollut mukana opiskelijaedustus 

laajemmin kuin perinteisessä kolmikantaedustamisessa.  

Vaikuttamismahdollisuuksien avaamiseen ja yhteiseen keskusteluun 

on pyritty myös eri vaiheissa toteutetuissa tutkintorakenteiden tai 

opetussuunnitelmien muuttamisessa tai kehittämisessä.  Opiskeli-

joilla onkin ollut vahva rooli näissä tilanteissa. Näin siitä huolimatta, 

että muutokset eivät välttämättä ole olleet opiskelijoiden toiveiden 

mukaisia. Yksi suurinta vastustusta opiskelijoiden toimesta kohdan-

nut muutos, tosin jo lakkautettu, oli aikoinaan lisäpisteiden antaminen 
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tiedekunnan opintosuunnitelman mukaisten avoimen opintojen suo-

rituksista opiskelijavalinnoista. Harvoin on suurta luentosalia nähty 

muutoksia koskevissa tiedotustilaisuuksissa niin täynnä aktiivisia ja 

myös mielipiteensä selvästi esiin tuovia opiskelijoita kuin tuolloin.  

Tosin opiskelijoiden suhtautuminen myös viimeisimpään toteutet-

tuun tutkinnonuudistukseen toi muistumia menneistä. Varsinaisen 

uudistuksen käynnistämiseen vaikuttivat vahvasti opiskelijat ja heiltä 

saatu palaute, jota kerättiin esimerkiksi Artiklan tekemän selvityksen 

avulla sekä järjestetyissä keskustelutilaisuuksissa.  Vaikka kehittämis-

työssä pyrittiin kuuntelemaan opiskelijoita erityisen herkällä kor-

valla, ei muutoksesta kritiikittä selvitty. Toisaalta opiskelijoiden eri-

laisissa yhteyksissä antama palaute vaikutti kyllä jatkokehittämisessä 

esimerkiksi valinnanmahdollisuuksien lisäämisessä. 

Paitsi tutkintoon myös opetukseen liittyvien ongelmien tunnistami-

sessa ja kehittämisessä opiskelijoilla on ollut keskeinen rooli. Kysy-

mys siitä, miten oikeustiedettä pitäisi opettaa lienee ikuisuuskysymys, 

mitä osoittaa esimerkiksi sen, että edellä mainitussa Artiklan 10-vuo-

tisjuhlakirjassa 1980-luvun lopulla toimineet puheenjohtajat Sampsa 

Teittinen ja Eerik Leikas tuovat esiin vilkkaan keskustelun, jota tuol-

loisessa oikeustieteiden osastossa on käyty Artiklan aloitteesta. Tee-

man ollessa, mitäpä muutakaan, kuin opetus ja sen sisältö. Keskuste-

luissa on tuolloin pohdittu erityisesti uusien opetusmetodien kehittä-

mistä perinteisten luentojen ja oikeustapausopetuksen rinnalle. Opis-

kelijat kokivat jo tuolloin erityisen tärkeäksi tutkinnon kehittämisen 

vastaamaan kansainvälistyvän informaatioyhteiskunnan tulevaisuu-

den juristeille asettamiin vaatimuksiin.  

Saman tyyppistä keskustelua opetusmetodien monimuotoistamisesta 

ja kansainvälistyvän toimintaympäristön muuttumisesta käytiin myös 

viimeisimmän tutkintorakenteen kehittämisen yhteydessä. Artikla ke-

rää säännöllisesti palautetta opinnoista ja opetuksesta omalta jäsen-

kunnaltaan. Palaute raportoidaan tiedekuntaan anonyymisti Artiklan 

opintovastaavan johdolla. Tiedekunnan näkökulmasta ainejärjestön 

keräämä palaute on opetuksen ja toiminnan kehittämiseksi erittäin 



 
 

arvokasta. Se saattaa olla rehellisempään, kuin yliopiston järjestel-

mien kautta kerätty palaute. 

Alkuvaiheissa tiedekunnan perustamisen aluepoliittiset tavoitteet 

koulutustarjonnan lisäämisessä näkyivät selvästi myös opiskelijoiden 

taustoissa ja ikärakenteissa. Opiskelijajoukko oli hyvin heterogee-

nistä, mukana oli monia alanvaihtajia, joilla oli jo jokin aiempi tutkinto. 

Nykyisin opiskelijat tulevat enenevässä määrin suoraan lukiosta.  

Kuva oikeustieteen opiskelusta on muuttunut ja siihen liittyy myös 

opiskelukulttuurin muutos. Alun tiiviistä opetuspainotteisuudesta 

liu’uttiin ajan myötä kohti oikeustieteessä perinteistä tentti- ja tenttiin 

lukemispainotteisuutta, joka johti siihen, että opintoja suoritettiin 

enenevässä määrin muualla kuin Rovaniemellä.  Tietynlaista paluuta 

juurille kuvaa se viimeisimmässä uudistuksessa tehty tietoinen va-

linta, että etenkin kaksi ensimmäistä vuotta opinnoissa perustuvat 

vahvaan akateemiseen läsnäoloon. Yksinäisestä puurtamisesta on 

siirrytty vaiheeseen, jossa asioita tehdään enemmän yhdessä. 

Yksi Lapin tiedekunnan erityispiirteistä, joka usein nostetaan esiin, on 

myös opiskelijoiden ja tiedekunnan matalakynnyksinen yhteyden-

pito. Useimmiten kuultu selitys tiedekunnan näkökulmasta on ollut 

tiedekunnan pienuus, mikä ei enää ihan pidä paikkaansa. Aloittavan 

vuosikurssin koon ollessa 140-150 opiskelijaa ei voida puhua pienestä 

koulutusyksiköstä. Matalan kynnyksen vuorovaikutus ja yhteydenpito 

ovat ennen muuta asennekysymys. 

Jokapäiväisen yhteydenpidon on mahdollistanut myös Artiklan toi-

miston sijainti tiedekunnan tiloissa. Artikla ja myös tiedekunta on pi-

tänyt vahvasti kiinni siitä, että tila myös säilyy, vaikka yliopiston kiin-

teistöjohdon taholta on joissain yhteyksissä esitetty myös toisen tyyp-

pistä ratkaisua. Toimiston sijainti tekee opiskelijoiden ja henkilökun-

nan yhteydenpidosta välitöntä. Esimerkiksi opintoihin tai opetukseen 

liittyvissä asioissa henkilökunnan on helppo kysyä toimistolta opiske-

lijoiden yleistä mielipidettä tai tunnelmia. Ainakin opetusvaradekaani 

konsultoi säännöllisesti näitä ”päivystäviä artisteja”, joita eräs proses-
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sioikeuden professori myös KELA:n painajaiseksi kutsuu. Artiklan toi-

miston sijainti tiedekunnassa tarkoittaa kuitenkin myös välillä käytä-

vien täyttymistä vuosijuhlalippuja tai kaamosluentopaikkoja jonotta-

vista opiskelijoista. Tätä ei henkilökunnan keskuudessa pidetä aina 

niin positiivisena asiana.  

Yhteydenpidon erityispiirteisiin on tiedekunnan alkuvaiheista saakka 

liittynyt erilaiset vapaamuotoiset opiskelijoiden ja henkilökunnan yh-

teiset tapahtumat. Tiedekunnan ensimmäisten professoreiden, jo 

edesmenneen valtiosääntöoikeusprofessorin ja tiedekunnan pit-

käikäisimmän dekaanin Ilkka Saraviidan ja yleisen oikeustieteen pro-

fessori Rauno Halttusen mukaan nimetyt ”SaraviitaSlalom” ja ”Halt-

tusHiihdot” ovat saaneet jatkoa kiekonheittokisoista ja voimanostoki-

soista.  

Vapaamuotoisempaa vaikuttamista edustaa myös inspehtori-instituu-

tio. Inspehtorin iltoja eri muodoissa lienee järjestetty koko tiedekun-

nan ja Artiklan olemassaolon ajan. Aikoinaan tapahtumat ovat voineet 

olla perinteiseen tapaan inspehtorin tarjoamia illallisia Artiklan halli-

tuksen jäsenille. Viime vuosina perinnettä on elvytetty avoimempaan 

suuntaan esimerkiksi fukseille suunnattuna tapahtumana osana fuksi-

viikkoa. Nykymuodossaan inspehtorin iltaa on järjestetty opiskelijoi-

den ja tiedekunnan henkilökunnan yhteisenä tapahtumana, jossa on 

viritelty keskustelua erilaisista ajankohtaisista teemoista tavoitteena 

tiedekuntayhteisön lähentyminen ja yhteishengen kasvattaminen tie-

dekunnan jäsenten keskuudessa. Viimeisimmässä illassa teemana oli 

tiedekuntaylpeys ja tiedekunnan vahvuudet. Keskustelu rönsyilikin 

vilkkaana tiedekunnan tutkimusprofiilista, opetuksesta ja opiskelija-

valinnoista aina viestintään ja Twitterin käyttöön. Erityisinä tiedekun-

nan vahvuuksina opiskelijan näkökulmasta nousivat esiin uudistettu 

tutkintorakenne, jossa on huomioitu myös pedagogiikka sekä kaiken 

läpileikkaava yhteisöllisyys. Asia, jota kannattaakin vaalia.  

Opetuksen kehittämisen lisäksi tiedekunnan tutkimustoimintaa on 

organisoitu temaattisiin, tiettyjen tutkimusteemojen ympärille raken-

tuviin tutkimusryhmiin. Tähän mennessä ryhmiä on muodostettu 



 
 

viisi: Hyvinvointioikeuden ryhmä, Luonnonvaraoikeuden ryhmä, Law, 

Technology and Design Thinking -ryhmä, Problematisaatio-ryhmä 

sekä Menettelyryhmä. Yliopisto-opetus perustuu tutkimukseen. Tästä 

näkökulmasta on luontevaa, että Artikla on heti tutkimusryhmien 

muodostamisen alkutaipaleella ilmaissut opiskelijoiden toiveen olla 

mahdollisuuksien mukaan osallistumassa ryhmien toimintaan. 

Toimiva tiedekuntayhteisö ei itsestäänselvyys, vaan sitä on jatkuvasti 

kehitettävä ja ylläpidettävä. Artiklan ja tiedekunnan yhteistyöllä on 

toimiva historia ja monia hyviä vakiintuneita käytäntöjä. Tätä yhteis-

työtä on syytä jatkaa hyvässä hengessä. 

Mirva Lohiniva-Kerkelä 

Ilari Hovila  
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Muotioikeus tänään ja huomenna 
 

 

 

1 Johdanto  

Mitä muotioikeus on? Onko se oma oikeudenalansa, ja jos ei, niin miten 

oikeudenalaksi pääsee? Viimeinen kysymys jäänee oikeusteoreetikoi-

den ratkaistavaksi, mutta tämän kirjoituksen on tarkoitus tarjota vas-

tauksia ensimmäiseen kysymykseen. Nimittäin olipa muotioikeus 

oma oikeudenalansa tai ei, se on kuitenkin joukko kiehtovia juridisia 

pähkinöitä purtavaksi ja muotioikeuden kenttä aivan omanlaisensa 

toimintaympäristö oikeustieteilijälle. Tämä kirjoitus kertoo tiiviste-

tysti yleisellä tasolla, miksi muotioikeuden tutkimusta tarvitaan, mil-

laisia lainopillisia ongelmia muotioikeus käsittelee ja mitä erityispiir-

teitä muotiala tuo sen parissa toimivan juristin työhön. Lopuksi käy-

dään vielä läpi muotioikeuden tulevaisuudennäkymiä ja sitä, millaisiin 

oikeudellisiin kysymyksiin muotioikeusjuristin kannattaa tulevaisuu-

dessa perehtyä. 

Muotioikeus on viime vuosina ottanut suuria harppauksia niin koti-

maassa kuin kansainvälisestikin. Koko fashion law’n konsepti on suh-

teellisen uusi ja peräisin Yhdysvalloista, jossa keksittiin viime vuosi-

kymmenen puolivälissä alkaa tutkia niitä tyypillisiä juridisia kysy-

myksiä, joita yhden maailman suurimman teollisuudenalan yrityksen 

toiminnassaan kohtaavat. Yhdysvalloista löytyykin näinä päivinä lu-

kuisia muotioikeuteen erikoistuneita juristeja ja asianajotoimistoja.22 

                                                           
Kiitokset. Muotioikeutta koskevaa va ito stutkimustani ovat rahoittaneet ta ha n 

mennessa  Suomalainen Lakimiesyhdistys, Tex-Inno ry seka  Suomen 
Kulttuurirahasto, joille esita n la mpima t kiitokseni tutkimukseni 
mahdollistamisesta. Erikseen kiitetta ko o n OTM Tuomas Latolaa, jota ilman en 
olisi koskaan kuullutkaan fashion law’sta. 

Jimenez, Guillermo C. & Kolsun, Barbara: Fashion Law: A Guide for Designers, 
Fashion Executives, and Attorneys; s. 4-5. 
Muodin ja lain suhdetta opetettiin yliopistotasolla ensimma ista  kertaa vuonna 
2006 New York State Universityn alaisuudessa toimivassa Fashion Institute of 



 
 

Tätä nykyä fashion law on rantautunut myös Suomeen ja opetusta ai-

heesta ovat tarjonneet ainakin Lapin yliopisto, Aalto-yliopisto ja Han-

ken School of Economics. Vuonna 2014 perustettu Muotioikeuden yh-

distys ry puolestaan kokoaa yhteen Suomen muotialaan perehtyneet 

ja siitä kiinnostuneet juristit, sekä juridiikasta kiinnostuneet muo-

tialan toimijat.23 Aktiivisesti toimiva yhdistys sai IPR University Cen-

terin vuoden IPR-innovaatio 2015 -palkinnon.24 Tätä artikkelia kir-

joittaessa yhdistykseen kuului 154 henkilöjäsentä, kaksi yritys- ja yh-

teisöjäsentä sekä kolme kannatusjäsentä.25 

 

2 Mitä muotioikeus on? 

Muotioikeus on tutkimusalue, joka käsittelee kotimaisen ja kansainvä-

lisen muotiteollisuuden jokapäiväisessä liiketoiminnassaan kohtaa-

mia ongelmia. Sillä on paljon liittymiä ja yhteisiä piirteitä monien mui-

den oikeudenalojen kanssa. Erityisesti immateriaali- ja kilpailuoikeu-

den, kauppaoikeuden ja työoikeuden piiriin kuuluu paljon muo-

tioikeudellisia kysymyksiä. Myös esimerkiksi esineoikeuden ja sopi-

musoikeuden opit tulevat toisinaan sovellettavaksi muotioikeu-

dessa.26 Tänä päivänä myös ympäristöoikeudellisilla kysymyksillä on 

muotimaailmassa valtava merkitys. 

Muotioikeuden ”sukulaisoikeudenalana” voidaan pitää esimerkiksi 

urheiluoikeutta, jota on jo pitkään opetettu Suomen oikeustieteelli-

sissä tiedekunnissa. Kummankaan – sekä urheilun että muodin – yh-

teys oikeustieteeseen ei ole äkkiseltään täysin ilmeinen. Sanat ”muoti” 

                                                           
Technologyssa. Ensimma iset oikeustieteelliset kurssit ja rjestettiin Fordhamin 
yliopiston oikeustieteellisessa  tiedekunnassa New Yorkissa kaksi vuotta 
myo hemmin. 

23 www.fashionlaw.fi. 
24 IPR-info, 3.3.2016: ”IPR Gaalassa juhlittiin” (https://iprinfo.fi/artik-
keli/ipr_gaala/, vierailtu 28.8.2018). 
25 Muotioikeuden yhdistys ry:n jäsenvastaava Roosa Hasu, 28.8.2018. 
26Jimenez & Kolsun 2010, s. 4. 



158 
 

ja ”urheilu” tuovat varmasti useimmille ensimmäisenä mieleen har-

rastuksiin ja vapaa-ajan viettoon liittyviä asioita. Täysin toisenlaisia 

mielikuvia taas herättävät sanat, kuten ”rikos”, ”sopimus” ja ”jää-

mistö”. Viimeksi mainitut sanat herättävät useimmilla meistä välittö-

miä mielleyhtymiä oikeustieteeseen. Sekä muotioikeuteen että urhei-

luoikeuteen liittyykin piirteitä useista muista oikeudenaloista. Mo-

lemmissa oikeudenaloissa ollaan tekemisissä esimerkiksi aivan oman 

tyyppistensä sopimusten, markkinoinnin ja yritysjärjestelyiden 

kanssa. 

 

2.1 Miksi muotioikeutta on tutkittava? 

Muoti ei ole asia, joka ilmenee vain trenditietoisten kuluttajien vaat-

teissa. Muoti on kaikkialla ympärillämme: kadulla, ideoissa, elinta-

voissa ja tapahtumissa.27 Nykyaikana muodista on tullut yhä tärke-

ämpi ilmiö niin kulttuurin kuvaajana kuin kansakunnan viihdyttäjänä. 

Muoti on toisaalta jokapäiväisiä käyttövaatteita ja toisaalta myös tai-

detta. Muoti on toisinaan aliarvostettu, mutta kiehtova taiteenala, 

jonka suunnittelu ja ideointi ovat hyvin lähellä esimerkiksi kuvataitei-

lijan tai säveltäjän työtä. Myös luovat alat kietoutuvat osaltaan yhteen 

lainsäädännön kanssa – täysin sääntelemätöntä alaa kun on nyky-yh-

teiskunnassa kovin vaikea löytää.  

Harva ihminen pystyy kokonaan välttämään muodin ja siihen liittyvät 

ilmiöt. Muotisuunnittelijoiden luomat trendit löytävät aina lopulta 

tiensä myös kaikkein vaatimattomimpien kuluttajien kaappeihin, 

vaikkakin paljon myöhemmin kuin milloin muotia seuraavat kulutta-

jat tekevät hankintansa. Muodin kiertokulkua kuvailee erinomaisesti 

Meryl Streepin tulkitsema kuvitteellisen muotilehden päätoimittaja 

Miranda Priestly ojentaessaan muodista piittaamatonta assistenttiaan 

elokuvassa Paholainen pukeutuu Pradaan: 

                                                           
27Borukhovich, Biana: Note: Fashion Design: The Work of Art That is Still 

Unrecognized in The United States; Wake Forest University School of Law – 
Wake Forest Intellectual Property Law Journal, 2009, s. 1. 



 
 

”You go to your closet and you select out – 

that lumpy blue sweater, for instance, be-

cause you're trying to tell the world that you 

take yourself too seriously to care what you 

put on your back. But what you don't know 

is that that sweater is not just blue, it's not 

turquoise, it's not lapis, it's actually ceru-

lean. You're also blithely unaware of the fact 

that in 2002, Oscar De La Renta did a collec-

tion of cerulean gowns. And then, I think it 

was Yves Saint Laurent, wasn't it? Who 

showed cerulean military jackets? --- And 

then cerulean quickly showed up in the col-

lections of eight different designers. And 

then it filtered down through the depart-

ment stores. And then it --- trickled on down 

to some tragic Casual Corner where you, no 

doubt, fished it out of some clearance bin. 

However, the blue represents millions of dol-

lars and countless jobs, and it is sort of com-

ical how you think that you've made a choice 

that exempts you from the fashion industry 

when, in fact, you're wearing a sweater that 

was selected for you by the people in this 

room from a pile of stuff.”28 

                                                           
28 The Devil Wears Prada (Fox 2000 Pictures, 2006). Elokuvan pa a toimittaja-

hahmon esikuvana on toiminut maailman suurimman muotilehden, 
Yhdysvaltojen Voguen pa a toimittaja Anna Wintour. Elokuva perustuu Wintourin 
assistenttina tyo skennelleen Lauren Weisbergin kirjoittamaan kirjaan.  Ks. myo s 
Hendrick, Lisa J.: Tearing Fashion Design Apart at the Seams, Washington and 
Lee University Law Council Law Review, 2008, s. 216 seka  Ellis, Sara R.: 
Copyright Couture: An Examination of Fashion Design Protection and Why The 
DPPA and IDPPPA Are a Step Towards The Solution to Counterfeit Chic, 
University of Tennessee 2011, s. 167 alaviite 32. 
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Vaikka kyse onkin fiktiivisen hahmon repliikistä, siihen kätkeytyy to-

tuuden siemen.29 Sitaattiin on tiivistetty hyvin se, miten muoti päätyy 

aina myös sellaisten ihmisten vaatekaappeihin, jotka suhtautuvat 

muotiin täysin välinpitämättömästi. Kaupoissa myytävät vaatteet kun 

ovat lähes poikkeuksetta seurausta jostakin trendistä. Tämä koskee 

myös kirpputoreille päätyviä sekä muita second hand -vaatteita. 

Useista ilmastollisista ja kulttuurisista seikoista johtuen ihmisten on 

pakko pukeutua aina jonkinlaisiin vaatteisiin, eikä tätä tosiasiaa ole 

mahdollista välttää. Siten jokainen tulee osallistuneeksi muodin kier-

tokulkuun, halusi tai ei.30 

Muoti on myös ilmiö, joka ei liity vain vaatetukseen. On vaikea kuvi-

tella sosiaalisen elämän alaa, joka ei liittyisi mihinkään muotiin mil-

lään tavalla. Esimerkiksi taiteessa, tieteessä, politiikassa, akateemi-

sessa tutkimuksessa, viihteessä, liike-elämässä ja jopa oikeustieteessä 

sekä ihmisten moraalisissa käsityksissä on aina havaittavissa tiettyjä 

muotisuuntauksia ja trendejä, jotka vaihtelevat ajan myötä. Ihmisillä 

on luontainen tarve mukautua ideoihin, tyyleihin, tapoihin ja käytän-

töihin, jotka vaikuttavat uusilta ja jännittäviltä. Tällaisen trendin uu-

tuudenviehätyksen kadottua ilmestyy aina uusia, kilpailevia suun-

tauksia, jotka puolestaan muotoutuvat trendeiksi. Muodin kehä on si-

ten päättymätön. Ihmisten pukeutumiseen vaikuttavaa muotia luovat 

muotisuunnittelijat, jotka päättävät, millaisia vaatteita kaupoista kul-

loisenakin ajankohtana löytyy.  

Muotia ja siihen liittyviä ilmiöitä on usein vastustettu sen vuoksi, että 

muotialaa pidetään kovin elitistisenä ja ”turhana”.31 Muodin pinnalli-

nen ja elitistinen leima juontaa juurensa vuosisatojen takaisiin eu-

                                                           
29 Ellis 2011, s. 167. Ks. myo s samaa mielipidetta  eri sanoin ilmaisevat Scafidi, 

Susan: Intellectual Property and Fashion Design, Intellectual Property and 
Wealth 115, 2006, s. 126 seka  Hemphill, C. Scott & Suk, Jeannie: The Law, Culture 
and Economics of Fashion; Stanford Law Review, vol. 61, 2009, s. 1161. 

30 Ks. myös YLE 7.9.2017: ”Kuinka muoti demokratisoitui? Annamari Vänskä ker-
too” (https://yle.fi/aihe/artikkeli/2017/09/07/kuinka-muoti-demokratisoitui-an-
namari-vanska-kertoo, vierailtu 28.8.2018). 
31 Ks. myös YLE 7.9.2017. 



 
 

rooppalaisiin ylellisyyslakeihin, jotka yrittivät rajoittaa muodin mu-

kaisen pukeutumisen vain yläluokan oikeudeksi ja joiden tarkoitus oli 

erottaa eri säädyt toisistaan. Myös myöhemmin vaatteista ja asus-

teista on voinut ainakin jollain varmuudella päätellä kantajansa varal-

lisuuden. Siksi moraalinen paheksunta muodin kulutukseen on suo-

rastaan perinteistä. Koska nykyaikana länsimaisilla ihmisillä on oi-

keus pukeutua täysin oman mielensä mukaan ja vaatteiden hintahai-

tari on niin ikään laajempi, muodin leimaaminen elitistiseksi ilmiöksi 

on tässä yhteiskunnassa kestämätön argumentti vailla perustaa.32 

Edellä esitetyt ennakkoluulot ja paheksunta muotia kohtaan ovat kui-

tenkin onnistuneet jarruttamaan muotiin liittyvää tutkimusta, ja siksi 

esimerkiksi fashion law -teeman tärkeyteen on herätty vasta hiljat-

tain. 

 

2.2 Muotioikeuden suhde muihin oikeudenaloihin 

Seuraavassa jaksossa käydään lyhyesti läpi, millaisia kysymyksiä 

muotioikeus käsittelee, ja mihin nämä kysymykset asettuvat perintei-

sellä oikeudenalojen jaottelulla. 

 

2.2.1 Suhde immateriaalioikeuteen 

Immateriaalioikeudet muodostavat muotioikeuden ytimen, jonka ym-

pärille muut muotioikeuteen liittyvät oikeudenalat usein kietoutuvat. 

Erityisesti teollisoikeudet, kuten mallioikeus ja tavaramerkkioikeus 

ovat muotiteollisuuden kannalta tärkeitä.33 Tekijänoikeudet tulevat 

kyseeseen taiteellisimmissa muotiluomuksissa. 

Mahdollisimman korkean brand valuen eli ”brändiarvon” luominen ja 

kasvattaminen aineettomia oikeuksia hyödyntäen kuuluu monen 

                                                           
32 Ks. myo s Hemphill – Suk 2009, s. 1161 ja YLE 7.9.2017. 
33 Jimenez – Kolsun 2010, s. 25. 



162 
 

muotitalon tavoitteisiin. Brändiarvolla tarkoitetaan sitä, että kun ta-

vallista, marketissa myytävää t-paitaa ei voi hinnoitella juuri 15 euroa 

kalliimmaksi laadusta riippumatta, voi esimerkiksi Dior tai muu tun-

nettu brändi arvottaa lähes vastaavan, omalla tavaramerkillään varus-

tetun t-paidan 600 euron arvoiseksi. Korkea brändiarvo mahdollistaa 

siis entistä suurempien katteiden lisäämisen yrityksen tuotteille, ja 

sitä voi hyödyntää myös lisensoimisessa (ks. jakso 2.2.2). Se on saavu-

tettavissa taitavan IPR-strategian avulla esimerkiksi tavaramerkkejä 

ja mallioikeutta hyödyntäen. Kun tällainen brändiarvo on saavutettu, 

yritys tekee yleensä kaikkensa säilyttääkseen sen. Brändiarvon säilyt-

täminen on muotioikeuden saralla toimivien juristien tärkein teh-

tävä.34 Koska korkeaa brändiarvoa on kuitenkin varsin vaikea saavut-

taa, eivätkä kaikki muotitalot edes lähde tälle tiellä vaan pyrkivät tie-

toisesti pitämään tuotteensa mahdollisimman halpoina, jolloin voitot 

perustuvat siihen, että tuotteita myydään valtavia massoja. Tällä ta-

valla toimivat niin sanotut pikamuotiketjut kuten H&M ja Zara. 

Muotiteollisuuden suurimmat immateriaalioikeudelliset huolenai-

heet liittyvät tuotteiden kopiointiin ja väärentämiseen. Maailman tuo-

teväärennöskauppa on miljardien eurojen arvoinen bisnes, joka haa-

voittaa erityisesti muoti-, lääke- ja elektroniikkateollisuutta. Tuote-

väärennöskaupan vahingot eivät jää ainoastaan teollisuudenalojen 

kannettavaksi, sillä väärennöstoiminnalla rahoitetaan kansainvälistä 

rikollisuutta, julkisyhteisöt menettävät huomattavat määrät verotu-

loja ja tuoteväärennösten tuoteturvallisuudessa on vakavia puutteita. 

Jotkut suositut, mutta pieniä eriä valmistavat muotiyritykset ovat li-

säksi huomanneet, että heidän tuotteitaan kopioidaan ja väärenne-

tään niin paljon, että kuluttajat ostavat itse asiassa enemmän piraatti-

tuotteita kuin aitoja tuotteita. Siten tuoteväärennös- ja kopiointitoi-

mintaa vastaan taisteleminen on yksi muotialalla toimivien juristien 

työteliäimmistä tehtävistä.35 

                                                           
34Jimenez – Kolsun 2010, s. 26. 
35Jimenez – Kolsun 2010, s. 27. 



 
 

Täysin oman ongelmakokonaisuutensa muodostaa muodin ja tekijän-

oikeuden välinen suhde: taiteen ja teollisuuden välimaastoon sijoit-

tuva muotitaide aiheuttaa tekijänoikeudellisia haasteita. Vaikka 

myynnissä olevat vaatteet ovat useimmiten seurausta muotisuunnit-

telijan luovasta työstä, muotisuunnittelijan luomuksia ei valitettavan 

usein pidetä suojelun arvoisina oikeushyvinä samalla tapaa kuin 

muita taiteenlajeja.36 Tämä johtuu siitä, että muoti on käyttötaidetta, 

jonka suojaaminen tekijänoikeudella ei ole aivan yhtä yksinkertaista 

kuin ns. puhtaan taiteen teosten osalta.37 Muodin suojaamiseen teki-

jänoikeudella on perinteisesti suhtauduttu, jos ei suorastaan torju-

vasti, niin ainakin hyvin varautuneesti.  On katsottu, että muodin on 

vaikea olla itsenäistä ja omaperäistä ja siten saavan tekijänoikeussuo-

jaa. Koska muotikin on käyttötaidetta, vaatteiden ja asuteiden luomis-

prosessia rajoittavat muun muassa ihmisen vartalon muoto ja se, että 

niiden kantajan tulee pystyä liikkumaan ne yllään (ainakin jotenku-

ten).  Kyseiset seikat rajoittavat taiteilijan – muotisuunnittelijan – luo-

misvapautta, eikä muoti siten ”voi” olla loputtoman luovaa, kuten 

useimmat muut tekijänoikeudella suojatut taiteenalat.  Suhtautumi-

nen muodin tekijänoikeussuojaan on ollut pidättyväinen myös siksi, 

että käyttötaiteen pääasiallisena suojamuotona on tekijänoikeuden si-

jaan pidetty mallioikeutta.  Lisäksi huolena on ollut, että mikäli taide-

teollisuuden tuotteet saisivat tekijänoikeussuojaa liian kevein perus-

tein, tämä rajoittaisi kilpailua tarpeettomasti. Muun muassa edellä esi-

tettyjen seikkojen vuoksi on katsottu, että muotituotteita ei tulisi 

päästää tekijänoikeussuojan piiriin ainakaan liian helposti. 

 

 

                                                           
36 Ks. myo s Ellis 2011, s. 187 seka  Hemphill – Suk 2009, s.1162. 
37 Haarmann, Pirkko-Liisa: Immateriaalioikeus. Alma Talent Oy 2014, s. 58. 
Käyttötaiteen teoskynnys on muodostunut korkeaksi alun perin siksi, että tekijän-
oikeuden on katsottu soveltuvan paremmin ns. ”puhtaalle taiteelle”. Nykyään teos-
kynnyksen korkeuteen vaikuttaa myös traditio. Haarmann, Pirkko-Liisa: Tekijänoi-
keus ja lähioikeudet. Helsinki 2005, s. 87. 
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2.2.2 Suhde kauppa- ja rahoitusoikeuteen 

Muotiyrityksen alustava yhtiömuodon valinta on ratkaiseva päätös 

yhtiön tulevaisuutta ajatellen, johon muotialan yrittäjän on saatava 

asiantuntevaa oikeudellista neuvontaa.  Startup-yhtiön voi perustaa 

esimerkiksi toiminimenä, henkilöyhtiönä tai osakeyhtiönä. Muotialan 

startup-yrityksen takana olevat henkilöt joutuvat yleensä aluksi ra-

hoittamaan toimintansa henkilökohtaisilla säästöillä, lainaamalla 

omalla vastuullaan tai yrityksen nimissä, tai saamalla rahoitusta riski-

sijoittajilta. Lainan saamisen ongelma on yleensä takuiden puute, sillä 

aloittelevalle yritykselle ei ole vielä kertynyt varallisuutta.38 

Yrityksen kasvaessa myös rahoitukseen liittyvät kysymykset muutta-

vat muotoaan. Suuren muotiyrityksen rahoitus johtaa eräisiin lähes 

ainoastaan muotialalle tyypillisiin immateriaalioikeudellisiin kysy-

myksiin. Kun muiden teollisuudenalojen yritysten varteenotettavim-

mat vaihtoehdot ovat listautuminen pörssiin ja fuusioituminen, muo-

tialalla on käytössään myös kolmas vaihtoehto: immateriaalioikeuk-

sien hyödyntäminen lisenssikaupan muodossa.39 Lisenssejä myymällä 

muotialan yritys myy oikeuden käyttää esimerkiksi tavaramerkkiään 

ulkopuoliselle yritykselle, joka valmistaa jotakin tuotetta muotitalon 

puolesta. Esimerkiksi vaate- ja asustevalmistaja Victor & Rolf on myy-

nyt kosmetiikkavalmistaja L´Orealille lisenssin valmistaa nimeään 

kantavaa parfyymia. Onnistunut lisensoiminen kasvattaa huomatta-

vasti yrityksen voittoja ja liikevaihtoa, joten se on erittäin varteenotet-

tava rahoitusvaihtoehto etenkin tunnetuille, goodwill-arvoa saavutta-

neille muotiyrityksille.40 Lisäksi lisensoinnin avulla voi saavuttaa uu-

sia kuluttajaryhmiä.41 

                                                           
38Jimenez – Kolsun 2010, s. 28. 
39Los Angeles Times, 10.9.2010: “Fordham University Launches Fashion Law 

Institute – a first for the industry” 
(http://latimesblogs.latimes.com/alltherage/2010/09/fordham-university-
launches-fashion-law-institute.html, vierailtu 28.8.2018). 

40Jimenez – Kolsun 2010, s. 82. 
41 IPR-info 14.9.2016: ”Lisensoimalla muotitalot tekevät uusia aluevaltauksia” 
(https://iprinfo.fi/artikkeli/lisensoimalla_muotitalot_tekevat_uusia_aluevaltauk-
sia/, vierailtu 31.8.2018). 

https://iprinfo.fi/artikkeli/lisensoimalla_muotitalot_tekevat_uusia_aluevaltauksia/
https://iprinfo.fi/artikkeli/lisensoimalla_muotitalot_tekevat_uusia_aluevaltauksia/


 
 

Koska muotialan yritysten toiminta perustuu vaatteiden ja asusteiden 

myyntiin kuluttajille, rahoituksen ja yhtiöoikeudellisten seikkojen li-

säksi muotialalla toimivan juristin on oltava perillä myös irtaimen 

kauppaa koskevista säännöksistä. Rajat ylittävä irtaimen kauppa on 

muotialalla nykyään pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Siten muo-

tioikeusjuristin on hallittava varsinkin CISG, eli kansainvälistä irtai-

men kauppaa säätelevä yleissopimus (United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods).42 

 

2.2.3 Suhde sopimusoikeuteen 

Muotiteollisuus on erittäin pirstaleinen ja monipuolinen teollisuuden-

ala, minkä vuoksi muotiyritykset toimivat toisinaan hyvinkin seka-

vassa sopimusten vyyhdissä. Ulkoistus-, lisensointi-, alihankinta- ja 

toimitussopimuksia on yleensä useita ja monien eri tahojen kanssa. 

Tyypillisesti erilaisten sopimusten osapuolia ovat muotitalojen it-

sensä lisäksi tuottajat, tehtaat, vähittäismyyjät ja tavaratalot.43 

Muotialalla tehdään etenkin erityyppisiä ostotilaussopimuksia. Kun 

muotiyritys on tekemässä tällaista sopimusta, sopimukseen on kirjat-

tava maininta ainakin tuotteiden laadusta ja määrästä, aikarajoista 

sekä mahdollisesti ilmenevän sopimusriidan ratkaisusta. Yleensä os-

taja pyrkii sopimusehtoon, jonka mukaan toimitettavien tuotteiden on 

vastattava tarkalleen sopimuksessa kuvattuja tuotteita. Toisaalta 

myyjän kannalta edullisempi on ehto, joka sallii vähäiset poikkeamat 

tuotteiden laadussa tai määrässä ilman, että tämä tulkitaan sopimus-

rikkomukseksi.44 

Toimitusajat ovat muotiteollisuudessa tavallista tärkeämmät, sillä 

tuotteet on saatava kuluttajien ostettaviksi juuri oikeaan aikaan joka 

sesongilla – ani harva kuluttaja haluaa ostaa normaalihintaisen helle-

mekon enää heinäkuussa. Silloin kesän vaatehankinnat on jo tehty, ja 

                                                           
42Jimenez – Kolsun 2010, s. 223. 
43Jimenez – Kolsun 2010, s. 28. 
44Jimenez – Kolsun 2010, s. 28 - 29. 
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kaikki muut muotimerkit myyvät kesämallistojaan jo alennusmyyn-

nissä. Myöhässä toimitetut tuotteet eivät mene yhtä hyvin kaupaksi 

ainakaan täydellä hinnalla, ja tämä luonnollisesti vähentää yrityksen 

voittoja. Siksi määräpäivät ovat muodissa kaikki kaikessa. Sopimuk-

sessa kannattaakin sopia viivästystilanteiden varalta sopimussakosta 

tai muusta rangaistuksesta. Riidanratkaisulauseke on myös suoras-

taan välttämätön, varsinkin jos kyseessä on rajat ylittävä sopimus.45 

Vuosikymmeniä alalla toimineen muotisuunnittelija Diane Von Furs-

tenbergin mukaan sopimusoikeuden tuntemus on muotioikeudessa 

jopa immateriaalioikeuden hallitsemista tärkeämpää. Erityisesti aloit-

televalle muotisuunnittelijalle neuvottelutaidot ovat kaikki kaikessa. 

Yritystä perustettaessa sen takana toimiviin henkilöihin kohdistuu 

suuria oikeudellisia paineita, ja silloin on erittäin tärkeää ymmärtää 

täysin jokaisen sopimuksen merkitys yrityksen tulevaisuuden kan-

nalta.46 Huolimattomuus sopimussuhteissa on yksi muotialan suurim-

mista ”itse aiheutetuista” ongelmista, ja sellainen voi koitua erityisesti 

pienen, aloittelevan yrityksen kohtaloksi ennen kuin toiminta ehtii 

kunnolla alkamaankaan.47 

 

2.2.4 Suhde työoikeuteen 

Muotioikeuden ja työoikeuden suhteessa erityiskysymyksiä aiheutta-

vat esimerkiksi freelance-työntekijöiden suuri määrä, ns. hikipaja-on-

gelmat sekä ammattimallien oikeudet. 

Kun muotitalo palkkaa freelance-suunnittelijan suunnittelemaan mal-

liston tai kokoelman, on huolehdittava immateriaalioikeuksien siirty-

misestä. Esimerkiksi tekijänoikeudet teoksiin syntyvät aina luonnolli-

selle henkilölle, mutta ne voidaan sopimuksin varsin vapaasti siirtää 

oikeushenkilölle. Muotitalon on siten itse huolehdittava, että se saa 

                                                           
45Jimenez – Kolsun 2010, s. 29. 
46Los Angeles Times 10.9.2010. 
47Jimenez – Kolsun 2010, s. 29. 



 
 

tarvitsemansa immateriaalioikeudet.48 Sen vuoksi muotiyrityksen on 

kirjallisen sopimuksen avulla huolehdittava freelance-muotisuunnit-

telijan immateriaalioikeuksien siirtymisestä yhtiölle, sillä muotitalon 

on varmistettava, että oikeudet työsuhteen aikana suunniteltuihin 

luomuksiin jäävät yhtiölle myös freelance-suhteen päätyttyä.49 

Toinen kiinnostava työoikeudellinen kysymys liittyy muotiteollisuu-

den kolmansissa maissa sijaitseviin alihankkijoihin ja tehtaisiin. Eri-

tyisesti edulliset pikamuotiketjut teettävät vaatteensa useimmiten ke-

hitysmaissa, kuten Pakistanissa ja Bangladeshissa. Esiin nousee eetti-

nen ongelma niin sanotuista ”hikipajoista”: esimerkiksi Pakistanissa 

halpojen vaatteiden ompelija saattaa tehdä töitä 80 - 90 tuntia vii-

kossa 17 sentin tuntipalkalla.50 Nykyään vaatetusalan yritykset ovat 

negatiivisen mediahuomion pelossa suhtautuneet entistä tarkkaavai-

semmin alihankkijoidensa tehtaiden työoloihin ja alkaneet tehdä 

enemmän yhteistyötä vain kunnollisiksi tiedettyjen alihankkijoiden 

kanssa. Yhä harvempi muotiyhtiö enää sulkee silmiään vaatteitaan 

valmistavien tehdastyöläisten ihmisoikeuksilta.51  

Kolmas muotiteollisuudelle tyypillinen työoikeudellinen ongelma on 

muotinäytöksissä ja -mainoksissa käytettävien mallien huomattava, 

terveydelle vaarallinen ja usein syömishäiriöistä johtuva alipaino. 

Muotiteollisuuden on väitetty vaativan jo ennestään hoikkia malleja 

laihduttamaan lisää ja näin ajavan malleja syömishäiriöihin, kuten 

anoreksiaan ja bulimiaan.52 Epäterveellisen ruumiinpainon vaatimi-

sen ohella ongelmaksi nousee myös mallien ikä: malleina työskentelee 

                                                           
48Haarman, Pirkko-Liisa & Mansala, Marja-Leena: Immateriaalioikeuden perusteet, 

Helsinki 2012, s. 17. 
49Jimenez – Kolsun 2010, s. 29. 
50Kuluttaja-lehti 6/2007: Eettinen pikamuoti, la hes mahdoton yhta lo ; ja Finnwatch: 

Menetetty vallankumous? Ihmisoikeusloukkaukset arkipa iva a  Bangladeshin 
tekstiiliteollisuudessa tyo skenteleville naisille, 2012, s. 6, 13, 16, 19-34. 

51Kuluttaja-lehti 6/2007: Eettinen pikamuoti, la hes mahdoton yhta lo  ja Finnwatch 
2012, s. 34. 

52Helsingin Sanomat, 7.2.2012: ”Mallit vaativat tyo suojelua New Yorkin 
muotiviikon alla” 
(http://www.hs.fi/ulkomaat/Mallit+vaativat+ty%C3%B6suojelua+New+Yorkin
+muotiviikon+alla/a1305555176990, vierailtu 28.8.2018). 

http://www.hs.fi/ulkomaat/Mallit+vaativat+työsuojelua+New+Yorkin+muotiviikon+alla/a1305555176990
http://www.hs.fi/ulkomaat/Mallit+vaativat+työsuojelua+New+Yorkin+muotiviikon+alla/a1305555176990
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paljon alaikäisiä.53 Ongelmiin on yritetty puuttua etenkin muotialan 

itsesäätelyn keinoin, mutta tällöin sääntöjen rikkominen jää vaille 

suurempia oikeusvaikutuksia.54 Muotialan oma-aloitteisen toiminnan 

ja itseohjauksen lisäksi jotkut maat ovat puuttuneet malleja koskeviin 

ongelmiin lainsäädännön avulla. Esimerkiksi Ranska on vuodesta 

2017 lähtien velvoittanut malleja esittämään lääkärintodistuksen, 

josta on käytävä ilmi yleiskuva terveydestä sekä painoindeksi. Valoku-

vat, joissa mallin ulkonäköä on muokattu kuvankäsittelyllä, tulee va-

rustaa photographie retouchée -merkinnöin. Lain rikkomisesta seuraa 

enintään 75 000 euron sakkorangaistus tai vankeutta enintään kuusi 

kuukautta.55 

 

2.5.5 Suhde esineoikeuteen 

Kiinteistö- ja vuokraoikeus tulee muotialan yritykselle ajankoh-

taiseksi erityisesti silloin, kun ollaan vuokraamassa tai ostamassa lii-

ketilaa – toisin sanoen avaamassa myymälää tuotteilleen. Vuokraami-

sesta vastaavan juristin on tällöin oltava perillä muotialan erityispiir-

teistä, sillä useimmille muotitaloille liiketilan ostamiseen ja -vuokraa-

misen liittyy sellaisia kysymyksiä, joita ei muilla aloilla tule esiin. 

Otollisen sijainnin lisäksi tärkeä seikka on se, millaisia yrityksiä ja mil-

laista liiketoimintaa samassa kiinteistössä sekä sen lähistöllä harjoite-

taan. Liikkeen sijainnin ja liikkeen brändin on oltava harmoniassa kes-

kenään. Tietyn tyyppiset muotitalot, etenkin luksusmerkkejä myyvät 

liikkeet, eivät halua liikkeensä sijaitsevan ”halpakaupan” vieressä. Esi-

merkiksi Chanel tuskin haluaa naapurikseen pikamuotiketju Gina Tri-

                                                           
53Jimenez – Kolsun 2010, s. 204. 
54Jimenez – Kolsun 2010, s. 204. 
55 BBC 6.5.2018: “France bans extremely thin models” 
(https://www.bbc.com/news/world-europe-39821036, vierailtu 28.8.2018) ja 
The Independent 6.5.2017: “France bans unhealthily thin models with law requir-
ing doctor’s certificate” (https://www.independent.co.uk/news/world/eu-
rope/france-bans-unhealthily-thin-model-bmi-doctors-certificate-photoshopped-
images-a7721211.html, vierailtu 28.8.2018). 



 
 

cotia tai New Yorkeria. sillä brändien imagot ovat liian kaukana toisis-

taan ja kohderyhmä täysin eri.56 Siksi tällaisten korkeaa brändiarvoa 

tavoittelevien muotiyritysten on saatava vuokrasopimukseensa sopi-

musehto, joka vaatii vuokranantajaa pitämään yllä tiettyä tasoa kiin-

teistön muiden liiketilojen vuokralaisten suhteen tai mahdollistaa 

vuokrasuhteen päättämisen nopeallakin aikataululla, mikäli liiketilan 

läheisyyteen muuttaa ei-toivottu naapuri. 

 

2.5.6 Suhde ympäristöoikeuteen 

Muoti on maailman saastuttavimpia teollisuudenaloja. Niin sanottu pi-

kamuotiteollisuus saastuttaa jopa enemmän kuin lento- ja laivalii-

kenne yhteensä. Vaatteiden valmistaminen on ympäristölle erittäin 

kuluttavaa. Yhden puuvillapaidan valmistaminen kuluttaa 2 700 litraa 

vettä. Se on yhtä paljon kuin ihminen juo keskimäärin kahdessa ja 

puolessa vuodessa. Ongelmat myös kasvavat entisestään sen vuoksi, 

että suurten, halpaa muotia valtavilla massoilla myyvien muotiketju-

jen (esimerkiksi H&M, Zara, Gina Tricot, New Yorker) vaatteita ei ole 

edes tehty kestämään, vaan pikemminkin kertakäyttöhyödykkeiksi.57 

Tällaisten ketjujen strategiana on, että kuluttaja ostaa mahdollisim-

man halvalla mahdollisimman paljon vaatteita ja uusii vaatevaras-

tonsa mahdollisimman usein. Suomalainen kuluttaja heittääkin vuo-

dessa roskiin 13 kiloa tekstiilijätettä.58 Muodin kiertokulku on ylikuu-

mentunut. 

Edellä kuvattu liiketoimintamalli ja kulutuskäyttäytyminen ovat ym-

päristön kannalta täysin kestämättömiä toimintatapoja. Lainsäätäjän 

                                                           
56Jimenez – Kolsun 2010, s. 30, s. 264 - 265 ja 274. 
57 Ellen MacArthur Foundation: A New Textiles Economy: Redesigning Fashion’s 
Future, 2018 (tutkimusraportti ladattavissa osoitteesta https://www.ellenmacar-
thurfoundation.org/assets/downloads/publications/A-New-Textiles-Econ-
omy_Full-Report_Updated_1-12-17.pdf, vierailtu 28.8.2018). 
58 YLE 12.12.2017: ”Suomalainen heittää vuodessa 13 kiloa tekstiilejä roskiin – 
näin hankit hyvän mielen vaatekaapin” (https://yle.fi/aihe/artik-
keli/2017/12/12/suomalainen-heittaa-vuodessa-13-kiloa-tekstiileja-roskiin-nain-
hankit-hyvan, vierailtu 28.8.2018). 
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onkin välttämätöntä puuttua epäekologiseen ja saastuttavaan toimin-

tamalliin jollain tavalla. Kysymys kuuluukin, kenellä on lopulta vastuu 

suunnattomista tekstiilijätemääristä ja siitä, mihin tekstiilijäte lopulta 

päätyy ja miten? Kuuluuko vastuu vaatevalmistajille, vai esimerkiksi 

kuluttajille? Suomessa tekstiilijätteen kaatopaikalle viemistä on rajoi-

tettu vuodesta 2016 alkaen.59 Yksi muotioikeuden keskeisimmistä ky-

symyksistä on sekä nyt että tulevaisuudessa se, miten lainsäädännön 

avulla voidaan muuttaa muotiteollisuutta kestävämmäksi ja ekologi-

semmaksi.  

 

3 Lopuksi 

Muotioikeus on saanut ilahduttavasti jalansijaa myös suomalaisten ju-

ristien keskuudessa. Tämä johtunee ennen kaikkea siitä, että Muo-

tioikeuden yhdistys ry on toiminut erittäin aktiivisesti. Lisäksi ai-

heesta on järjestetty viime vuosina runsaasti juridisia seminaareja, ja 

useat yliopistot ovat olleet varsin halukkaita sisällyttämään muo-

tioikeus-aiheisia luentoja esimerkiksi immateriaalioikeuksia koske-

vien opintokokonaisuuksien yhteyteen. Olisikin suotavaa, että oikeus-

tieteellisen ja kaupallisen koulutuksen lisäksi tulevaisuudessa myös 

vaatesuunnittelukoulutusta tarjoavat korkeakoulut huomioisivat 

muotialaa koskevan juridiikan kurssitarjonnassaan. Huomionarvoista 

on myös se, että useat opinnäytetyön kirjoittajat ovat viime vuosina 

valinneet aiheensa muotioikeuden piiristä. Olisi suotavaa, että tulevai-

suudessa myös vaatesuunnittelukoulutusta tarjoavat korkeakoulut 

huomioisivat muotialaa koskevan juridiikan kurssitarjonnassaan. 

On selvää, että immateriaalioikeudelliset kysymykset muodostavat 

edelleen muotioikeuden ytimen. Muoti on erittäin IPR-intensiivinen 

teollisuudenala, joten muodin parissa toimiva juristi joutuu väkisinkin 

tekemisiin tavaramerkkien, mallisuojan sekä tekijänoikeuksien 

                                                           
59 Ks. Valtioneuvon asetus jätteistä 179/2012 16 a §, valtioneuvoston asetus kaato-
paikoista annetun valtioneuvoston asetuksen 36 §:n muuttamisesta (960/2016) 
sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 850/2004 7 artiklan 
4 kohta b. 



 
 

kanssa. Tulevaisuudessa muotioikeusjuristin tärkeimpiin tehtäviin 

kuuluvat immateriaalioikeuksien lisäksi myös ympäristöoikeudelliset 

työtehtävät. Maapallon rajallisen kantokyvyn ja ihmisten lisääntyvän 

kulutuskriittisyyden myötä on kiistatonta, että useimmat muotialan 

toimijat joutuvat lähitulevaisuudessa uudelleenarvioimaan liiketoi-

mintamallinsa. Etenkin halpaa kertakäyttömuotia hengästyttävän no-

peaan tahtiin tarjoavat pikamuotifirmat ovat vaikeuksissa, elleivät 

ajoissa herää päivittämään strategiaansa tälle vuosituhannelle. Yli-

kuumentuneen muotiteollisuuden ei saa antaa tuhota maapalloa. Tä-

män on oltava myös lainsäätäjän agendalla 

Heidi Härkönen, OTM, VT 

Väitöskirjatutkija, Lapin yliopisto 
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GLHF? NHL-uhkapelit ja pelivelat 
 

 

 

1. Johdanto 

Vuonna 2016 Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistavaksi tuli pinta-

puolisesti tavanomaiselta vaikuttava kiristystapaus. Vastaaja H oli Fa-

cebook-viesteissä vaatinut asianomistaja E:tä maksamaan velkoja ja 

vaatimustaan tehostaakseen uhannut viedä E:n hengen.60 Vähemmän 

yllättäen syyttäjä vaati H:lle rangaistusta kiristyksen yrityksestä ri-

koslain (39/1889, RL) 31:3:n mukaan, mistä käräjäoikeus tuomitsi 

H:n 20 päiväsakkoon.61 H valitti tuomiosta Itä-Suomen hovioikeuteen 

(ISHO), joka ei kuitenkaan muuttanut käräjäoikeuden tuomion loppu-
tulosta.62 

Poikkeuksellisen tapauksesta teki se, että väitetyt velat olivat synty-

neet syytetyn ja asianomistajan pelatessa NHL-videopeliä63 (jatkossa 

”änäri” tai ”NHL”).64 H väitti valituksessaan hovioikeuteen, ettei kyse 

ollut RL 17:16:n mukaisesta uhkapeliin perustuvasta velkasuhteesta. 

Uhkapelissä kun voiton saaminen on vähintään osittain sattumanva-

raista. Näin ei H:n mielestä änärin kohdalla ollut, koska voittaminen 

                                                           
60 Tämä kävi ilmi muun muassa siitä, että H oli käyttänyt pääkallo- ja käsiase-emo-
jeja. 
61 Pohjois-Savon käräjäoikeuden tuomio 15.12.2016 nro 16/153015, dnro R 
16/285. 
62 Itä-Suomen hovioikeuden tuomio 19.9.2017 nro 17/136006, dnro R 17/119 (lain-
voimainen). 
63 Kyseessä on Electronic Artsin vuosittain eri alustoille (tietokone ja pelikonsolit) 
julkaisema pelisarja, jossa pelaaja ohjaa yhtä jääkiekkojoukkuetta toista vastaan. Ni-
mensä peli on saanut pohjoisamerikkalaisesta National Hockey League -sarjasta, 
mutta jo vuosikausia pelaajan valittavissa on ollut myös useiden muiden pohjois-
amerikkalaisten ja eurooppalaisten jääkiekkosarjojen joukkueita sekä maajoukku-
eita. Peliä voi pelata pelin tekoälyä tai toista ihmistä vastaan. Oletamme, että lukija 
tuntee jääkiekon säännöt pääpiirteittäin. 
64 Urbaani sanakirja, ”änäri” (https://www.urbaanisanakirja.com/word/anari/, 
viitattu 18.7.2018). 



 
 

perustui pelkkään taitoon.65 Joka tapauksessa änärin pelaaminen oli 

laillista, joten peritty velka ei perustunut laittomaan toimintaan tai ri-

koksella saatuun hyötyyn. ISHO:n mielestä taas kyseessä oli pelivelka, 

joka puuttumattomuusperiaatteen mukaisesti ei saa oikeussuojaa. 

Tältä osin ISHO viittasi ennakkopäätökseen KKO 1947-II-146 ja 

omaan niin ikään varsin iäkkääseen ratkaisuunsa (28.8.1979 nro 
463/79). 

H ja hovioikeus puhuivat tavallaan toistensa ohitse. H ei ollut syytet-

tynä uhkapelin järjestämisestä vaan kiristyksen yrityksestä, joten änä-

rin arvioiminen uhkapelinä ei ollut tapauksen kannalta olennaista. 

Silti H:n esittämät argumentit ovat kiinnostavia. Tulisiko esimerkiksi 

änäri- tai FIFA66-turnauksen järjestämistä raha- tai muulla palkinnolla 

ilman viranomaisen lupaa pitää rangaistavana uhkapelin järjestämi-

senä? Tällaisia turnauksia on juhlakalumme Artiklakin järjestänyt!67 

Uhkaako hallituksen jäseniä ja toimihenkilöitä rikosvastuu? Lisäksi 

kysymyksiä herättää ISHO:n tapa lukea vedonlyöntivelka pelivelaksi, 

mikä kätkee alleen sen arvioinnin, mitä voidaan pitää pelivelkana ja 

mitä ei. Mitkä ovat ne tekijät, jotka erottelevat pelivelan sellaisesta ve-

lasta, jota voi periä oikeusteitse?  

Tässä kirjoituksessa tarkastelemme lyhyesti edellä esitettyjä kysy-

myksiä. Ensinnäkin pohdimme, voidaanko änäriturnauksen järjestä-

mistä pitää uhkapelin järjestämisenä. Toiseksi arvioimme, onko änäri-

vedonlyönnin seurauksena syntynyt velka pelivelkaa kuten Itä-Suo-

men hovioikeus esittää – ja miksi. Lopuksi teemme yhteenvedon ja 

lausumme onnittelut 40-vuotiaalle ainejärjestöllemme. 

                                                           
65 Pelin pelaajat ovat tunnettuja siitä, että taitotasostaan riippumatta he korostavat 
omaa erinomaisuuttaan pelissä. Tämä on luonnollisesti johtanut tarpeeseen järjes-
tää turnauksia sen selvittämiseksi, kuka oikeasti on paras pelaaja. 
66 FIFA on vastaava pelisarja, jossa lajina on jalkapallo. Riekkinen haluaa korostaa, 
että alla esitettyjä kannanottoja ei millään voi soveltaa FIFAan, jota kuningaslajin 
virallisena peliformaattina tulisi arvioida täysin eri mittapuilla. Muut kirjoittajat ei-
vät hyväksy Riekkisen henkilökohtaisiin mieltymyksiin perustuvaa argumentointia. 
67 Mestaruuskisoja änärissä ja FIFAssa on järjestetty tätä kirjoitettaessa jopa kerran. 
Toimintaa voisi jopa luulla ihailtavaksi jäsenistön ääneen perustuvaksi tervehen-
kiseksi toiminnaksi. Muihin eSports-lajeihin tai videopelien nopeuspelaamiseen 
(engl. ”speedrunning”) Artikla ei ole vielä valitettavasti tarttunut. 
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2. NHL-videopeli uhkapelinä 

Yllä esitellyn Itä-Suomen hovioikeuden ratkaisun perusteella voisi ve-

tää nopean ja Artiklan kannalta karmaisevan johtopäätöksen, että 

änäriturnauksen järjestäminen on uhkapelin järjestämistä. Tosiasi-

assa tätä seikkaa ratkaisussa ei kuitenkaan lainkaan arvioitu: siinä 

vain todettiin, että änärivelka on pelivelkaa. Kysymys turnauksen jär-

jestämisen rangaistavuudesta on erillinen, sillä se ratkeaa RL 17:16 

perusteella. Pykälän 1 momentissa säädetään rangaistavaksi uhkape-

lin järjestäminen: 

Joka luvattomasti järjestää uhkapelin tai pitää huoneistoa 

tai muuta tilaa uhkapeliä varten tai majoitus- tai ravitse-

misliikkeen harjoittajana sallii uhkapelin, on tuomittava 

uhkapelin järjestämisestä sakkoon tai vankeuteen enin-

tään yhdeksi vuodeksi. 

Mutta mikä on uhkapeliä ja mikä ei? Tämä ratkeaa RL 17:16.2:n mää-

ritelmäsäännöksen perusteella. Määritelmä sisältää ensinnäkin luet-

telon niistä peleistä ja toiminnoista, jotka lainsäätäjän mielestä sel-

västi ovat uhkapeliä: veikkaus-, bingo-, toto- ja vedonlyöntipeli, raha- 

tai tavara-arpajaiset ja pelikasinotoiminta. Tästä luettelosta huomio 

kiinnittyy lähinnä kahteen termiin: vedonlyöntipeli ja arpajaiset. Tuli-

siko änäriturnausta pitää vedonlyöntipelinä tai arpajaisina, joissa pal-

kintona on rahaa tai tavaraa?68 

Kysymys ratkeaa arpajaislain (1047/2001) nojalla. Vedonlyöntipe-

leillä tarkoitetaan lain 3.1 §:n 2 kohdassa yksinkertaistaen rahapelejä, 

joissa yritetään arvata kilpailun lopputulos ja voittaa siten rahaa. Täl-

laisesta ei itse änärin pelaamisessa ole kyse. Sen sijaan rahalliselta ar-

voltaan epäsuhtaisen vedonlyönnin järjestäminen turnauksen voitta-

                                                           
68 Ei ole mitenkään ennenkuulumatonta, että jonkin pelin sääntöjä ja luonnetta jou-
dutaan tällä tavoin arvioimaan lainkohtaa tulkittaessa. Ks. Euroopan unionin tuomi-
oistuin asia C-90/16, The English Bridge Union Limited v. Commissioners for Her 
Majesty’s Revenue & Customs. Tapauksessa keskeinen kysymys oli, onko bridgen 
pelaaminen urheilua yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä annetun direktiivin 
2006/112/EY tarkoittamassa merkityksessä. 



 
 

jasta olisi vedonlyöntipeliä ja siten luvattomana rangaistavaa uhkape-

lin järjestämistä.69 Änärihän epäilemättä on mainitussa kohdassa tar-

koitettu ”muu kilpailu”. Mainitun lain 3.1 §:n 1 kohdan tai 3a.1 §:n 1 

kohdan mukaisina arpajaisina änäriturnausta ei voida pitää, koska ei-

väthän siinä pelaajat saa tai osta tositteita, joilla he osallistuisivat pro-

sessiin, jossa voittaja määräytyisi sattuman perusteella.70 

Mainittujen esimerkkien ohella uhkapeli tarkoittaa kuitenkin RL 

17:16.2:n määritelmän mukaan myös ”muuta vastaavaa peliä tai toi-

mintaa, jossa voiton saaminen perustuu kokonaan tai osittain sattu-

maan taikka peliin tai toimintaan osallistuvista riippumattomiin ta-

pahtumiin”. Ensimmäinen ja kenties keskeisin elementti tässä määri-

telmässä on voiton perustuminen sattumaan, toisin sanoen sattuman-

varaisuus. Toinen elementti on voiton perustuminen osallistujista 

riippumattomiin tapahtumiin, mitä voitaisiin kutsua häiriövaiku-

tukseksi tai interferenssiksi. Mainitut elementit ovat vaihtoehtoisia 

("taikka"), ja pelin lukeminen uhkapeliksi voi siis tapahtua kummalla 

tahansa perusteella: voittaja ratkeaa kokonaan tai osittain joko sattu-

manvaraisesti tai interferenssistä johtuen. Mitä tämä tarkoittaa, ja mi-

ten on asianlaita änärin kohdalla? 

Sattumanvaraisuuden määrittelemiseksi voimme ensin analogisesti 

vilkaista arpajaislain esitöihin. Niiden mukaan sattuma on sellainen 

voiton määräytymisen peruste, johon ei voida vaikuttaa ennakolta. 

Edelleen arpajaislain esitöiden mukaan voiton saaminen perustuu sat-

tumaan silloin, kun sen vaikutusta voiton määräytymiseen ei tietävin 

tai taitavinkaan pelaaja voi poissulkea.71 RL 17:16:n pykäläperuste-

luista löytyy tarkempaa pohdintaa mainituista elementeistä. Lainsää-

täjän mukaan sattuman osalta pelit voidaan jakaa karkeasti kahteen 

ryhmään: onnenpelit, joissa sattumalla tai häiriöillä on jokin osuus, ja 

taitopelit, joissa ei ole. Tätä erottelua ei voida tehdä pelkästään pelivä-

                                                           
69 Näin siis riippumatta siitä, onko änäri taito- tai uhkapeli. Ks. HE 6/1997 vp oikeu-
denkäyttöä, viranomaisia ja yleistä järjestystä vastaan kohdistuvia rikoksia sekä 
seksuaalirikoksia koskevien säännösten uudistamiseksi, s. 137–140. 
70 Ks. arpajaislain 4.1 § ja HE 197/1999 vp arpajaislaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi, s. 60. 
71 HE 197/1999 vp, s. 60. 
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lineiden perusteella: emme siis voi sanoa, että änäri on onnen- tai tai-

topeli pelkästään siksi, että kyseessä on tietokoneella tai pelikonsolilla 

pelattava peli. Rajanveto tehdäänkin pelisääntöihin perustuvan koko-

naiskäsityksen perusteella.72 

Änärissä pelaaja ohjaa kerrallaan ainoastaan yhtä pelihahmoa ja voi 

näppäinyhdistelmiä syöttämällä määrittää miten hahmo toimii ken-

tällä. Muiden oman joukkueensa pelihahmojen toimintaan hän voi vai-

kuttaa lähinnä valmentajan tavoin käskemällä pelaajia toteuttamaan 

tietyn pelikuvion tai korvaamalla maalivahdin kenttäpelaajalla. Vas-

tustajajoukkueen toimintaan vaikuttaa vastaavasti toinen pelaaja. Jo 

tämän perusteella on itsestään selvää, ettei pelin lopputulos riipu täy-

sin sattumasta. Taitava pelaaja tietää, miten pelihahmoja kannattaa 

ohjata ja millaisia temppuja vastustaja saattaa yrittää. 

Pelaajat eivät kuitenkaan voi kontrolloida kaikkea pelissä. Pelaaja voi 

määrittää muiden kuin kulloinkin ohjaamansa pelihahmon toimintaa 

ainoastaan yleisellä tasolla. Pelaaja voi tehdä suunnitelman, jonka mu-

kaan tekoälyn ohjaamat pelihahmot liikkuvat. Näiden muiden hahmo-

jen liikkuminen itsessään on tekoälyn ohjaamaa. Pelaaja ei voi vaikut-

taa siihen, miten hyvin tai huonosti tekoäly asettelee pelihahmot pe-

laajan käskemän kuvion määrittelemiin positioihin. Tekoälyn ohjaa-

mat hahmot saattavat myös luistella paitsioon, koukkia vastustajaa tai 

jopa aloittaa tappelun. Pelaaja ei voi vaikuttaa näihin tapahtumiin. Pe-

lin asetuksista voidaan säätää tekoälyn vaikeusastetta ja pelin vuosi-

versiosta riippuen montaa muutakin ominaisuutta, jotka vaikuttavat 

peliin merkittävästi.73 

Keskeisin tekoälyn ohjaama seikka on maalivahti. Pelaaja voi toki itse 

ottaa maalivahdin tehtävän hoitaakseen, mutta tämä ei ole tavallista. 

Yleensä maalivahdin taitotaso siten määräytyy pelaajan asettaman 

vaikeusasteen mukaisesti. Maalivahdin toiminta on koko pelissä sat-

tumanvaraisin seikka. Jos pelaaja tekee saman laukauksen samasta 

                                                           
72 Ks. HE 6/1997 vp, s. 140–141. 
73 Kirjoittaja Kärjen suosikkiasetus on 2000-luvun alussa käytössä ollut ominaisuus, 
joka muokkasi kenttäpelaajien kokoa sen perusteella, kuinka usein heitä oli taklattu. 
Taklauksen kohteeksi joutuneet pelaajat pienenivät, kun taas onnistuneet taklauk-
set saattoivat kasvattaa pelihahmot kuorma-auton kokoisiksi. 



 
 

paikasta, maalivahti joko torjuu laukauksen tai epäonnistuu torjun-

nassa. Korkeammalla vaikeusasteella maalivahti onnistuu torjunnassa 

todennäköisemmin kuin alemmalla vaikeusasteella. Maalivahdin toi-

minta perustuu siis jonkinlaiseen algoritmiin ja mitä ilmeisimmin ma-

temaattiseen todennäköisyyteen. Hyvä pelaaja toki tietää, millaisella 

laukauksella hän saa parhaan todennäköisyyden. Hän tietää myös, 

millaisella toiminnalla saa enemmän laukauksia aikaiseksi. Tämä tuo 

toimintaan taidosta riippuvaisia elementtejä muttei poista maalivah-
din toiminnan sattumanvaraisuutta.  

Änäri on siten peli, jossa taidolla saa asetettua itsensä parempaan ase-

maan, mutta jossa loppujen lopuksi tekoälyn tuoma todennäköisyy-

teen perustuva järjestelmä tuo peliin selvää sattumanvaraisuutta. Te-

koälyn toiminta on jossain määrin ennakoitavaa. Sen toiminta perus-

tuu ennalta määriteltyihin malleihin, joita pelaajan on kokemuksen ja 

havainnoinnin perusteella mahdollista tunnistaa. Tuhansia tunteja pe-

lin ääressä käyttänyt pelaaja varmasti osaa käyttää hyväkseen teko-

älyn puutteita ja ominaisuuksia. Silti tekoälyn toiminta jättää pelaajan 

reaktiiviseen rooliin. Hänen täytyy tunnistaa kulloinkin näkyvä toi-

mintamalli ja mukauttaa oma pelinsä siihen. Pelaaja saa tietyn infor-

maation, minkä perusteella hän voi arvioida omien toimiensa mahdol-

lisuutta onnistua. Informaatio ei ole koskaan täydellistä, eikä pelaajan 

ole realistisesti mahdollista oppia tuntemaan peliä ja pelihahmojen 

toimintaa ohjaavia algoritmeja täydellä kattavuudella ja varmuu-

della.74 

Tästä näkökulmasta änäri muistuttaa jossain määrin pokeria, klas-

sista merkittävissä määrin sattumanvaraisuuteen perustuvaa uhka-

peliä. Pokerissa pelaaja voi hänelle jaettujen ja pöydässä näkyvillä ole-

vien korttien perusteella laskea tarkan matemaattisen todennäköisyy-

                                                           
74 Lisäksi on syytä huomata, että NHL-peli on kaupallinen ohjelmisto, jonka lähde-
koodin tarkastelu on käytännössä katsoen mahdotonta. Pelaajalle ainoa keino saada 
tietoa pelin toimintamekaniikasta on kokemusperäinen takaisinmallinnus. Tämä 
käytännössä estää täyden läpinäkyvyyden ja täydellisen informaation saannin. 
Vaikka kyse olisi avoimen lähdekoodin ohjelmistosta, kaiken pelin toiminnan kan-
nalta relevantin informaation omaksumista hankaloittaisi ohjelmakoodin monimut-
kaisuus ja laajuus. 



178 
 

den voitosta; änärissä taas pelaaja voi pelitilanteen perusteella arvi-

oida, mikä hyökkäyskuvio olisi todennäköisesti paras valinta.75 Mo-

lemmissa peleissä pelaaja voi bluffata vastustajaa tekemällä tilantee-

seen nähden odottamattoman liikkeen. Lopulta ratkaiseva tekijä on 

kuitenkin nouseva kortti tai se, torjuuko maalivahti kiekon. Voiton 

saaminen perustuu siten vähintään osittain sattumaan ja taito piilee 

siinä, että löytää itselleen edullisimmat todennäköisyydet. Tältä kan-

nalta änäri on osittain onnenpeli ja siten mahdollisesti uhkapeli. 

Kuitenkin änäriä pelatessa osallistujat pystyvät vaikuttamaan pelin 

tapahtumiin huomattavissa määrin. Kyse on sellaisesta pelistä, joka ri-

koslain muutoksen esitöiden mukaisesti määrää voiton lähinnä tie-

don, kokemuksen ja pelitaidon mukaan. Änärin luonnetta taitopelinä 

tukee myös se, että esitöiden mukaan taitopelissä selvästi heikom-

malla pelaajalla ei ole realistisia voitontoiveita.76 Yllä änärin sattu-

manvaraisuutta arvioitaessa on todettu lukuisia tapoja, millä pelaaja 

voi hyödyntää hankkimaansa kokemusta ja pelitaitoa. Lisäksi kirjoit-

tajien omakohtainen kokemus vahvistaa sen, ettei selvästi heikom-
malla pelaajalla77 ole minkäänlaisia voitonmahdollisuuksia änärissä.78 

Myös taitopeleissä sallitaan tietty määrä sattumanvaraisuutta tai in-

terferenssiä ilman, että se tekisi toiminnasta onnenpeliä. Mikään peli 

ei ole täysin vapaa näistä tekijöistä: golfissakin (yksi rikoslain muu-

toksen esitöissä annettu esimerkki taitopelistä) yhtäkkinen tuulen-

puuska tai pallon osuminen eläimeen voi vaikuttaa pelin kulkuun. Jos 

sattumanvaraisuus tai interferenssi on sitä luokkaa, että sen merkitys 

tulee esiin lähinnä samantasoisten pelaajien otellessa, kyseessä ei ole 

onnenpeli. Jotta änäriottelu ratkeaa sattumanvaraisten seikkojen pe-

rusteella, täytyy molempien pelaajien onnistua niin taktisessa kuin 

teknisessä suorituksessaan kutakuinkin yhtä hyvin. Muutoin voiton 

                                                           
75 Pokerissa tosin todennäköisyyksien määrittäminen on mahdollista änäriä tar-
kemmin, koska pelin säännöt ja toimintamekaniikka ovat kokonaisuudessaan avoi-
mia ja kaikkien pelaajien tiedossa.  
76 Ks. HE 6/1997 vp, s. 139–140. 
77 Kuten kirjoittajista Kärki. 
78 Tämän väitteen voi halutessaan kuka tahansa aloittelija tarkastaa haastamalla Ar-
tiklan NHL-mestarin. 



 
 

vie se pelaaja, jonka sorminäppäryys ja tietoisuus tekoälyn toimin-

nasta on paremmalla tasolla. Oikeudellisesti arvioituna NHL on siis 

selkeästi enemmän taito- kuin onnenpeli. Analyysin tässä vaiheessa 

alkaakin vahvasti vaikuttaa siltä, ettei Artiklan turnaustoiminta sitten-
kään ole rikollista. 

Uhkapelin määritelmä sisältää vielä kolmannenkin elementin, jota 

voitaisiin nimittää epäsuhdaksi. Uhkapelissä mahdollisen häviön on 

RL 17:16.2:n mukaan oltava ”ilmeisessä epäsuhteessa ainakin jonkun 

osallistujan maksukykyyn.” Viimeistään tämä elementti vapauttaa Ar-

tiklan turnausten järjestäjät rikosvastuusta, kunhan osallistumismak-

sut ja palkintosummat pysyvät opiskelijabudjettiin sopivina. Näin siis 

on, vaikka änäri katsottaisiin onnenpeliksi. Ajanviete- ja seurapelit ei-

vät rahapanoksin harjoitettuinakaan ole uhkapeliä, jos niissä mahdol-

lisesti syntyvä tappio ei voi sanottavasti horjuttaa yhdenkään osanot-

tajan taloudellista asemaa ottaen huomioon peleistä muodostava ko-

konaisuus. Myöskään sellainen kilpailupeli, jossa järjestäjä asettaa 

suurenkin palkinnon pelaajien tavoiteltavaksi ei ole uhkapeliä, ellei-

vät osallistumismaksut ole niin suuria, että palkinnot katetaan valta-

osin niillä.79 Koska Artiklan turnauksissa ei tietääksemme ole peritty 

lainkaan erillisiä osallistumismaksuja (yhdistyksen jäsenmaksun li-

säksi), tämän arvioinnin pohjalta Artiklan toimihenkilöt eivät onneksi 

ole syyllistyneet laittoman uhkapelin järjestämiseen.80 

 

3. NHL-velka pelivelkana 

Uhkapelin määritelmästä erillinen kysymys on, tulisiko änärissä syn-

tynyttä velkaa pitää ISHO:n ratkaisun mukaisesti pelivelkana. Pelivel-

kaan sovelletaan puuttumattomuusperiaatetta, eli oikeusjärjestelmä 

ei anna sen perimiselle tukeaan. Puuttumattomuusperiaatetta voi-

                                                           
79 Ks. HE 6/1997 vp, s. 140. 
80 Vastuullisina tiedekunnan edustajina esitämme, että turnauksiin ja harjoitteluun 
käytetty aika olisi voitu käyttää opiskeluunkin. Pelaaminen voi aiheuttaa taloudel-
lista asemaa horjuttavia tappioita, koska se viivästyttää valmistumista ja alentaa ar-
vosanoja, mikä heikentää työllistymistä. 
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daan pitää perusteltuna keinona vähentää erilaisia ei-toivottuja ilmi-

öitä.81 Yksinkertainen määritelmä puuttumattomuusperiaatteesta on, 

että sellaisia saatavia, jotka ovat hyvän tavan vastaisia, ei voi periä oi-

keusteitse. Hyvän tavan vastaisena on pidetty pelivelan lisäksi ainakin 
mustaa kauppahintaa82 ja prostituutioon83 perustuvaa velkaa. 

Pelivelan käsitettä ei ole juurikaan eritelty oikeuskäytännössä tai -kir-

jallisuudessa. Selvää on, että uhkapelistä juontuvat saavat ovat peli-

velkaa.84 Tämä on todettu lukuisissa KKO:n ennakkopäätöksissä.85 

Ratkaisuissa ei kuitenkaan ole otettu kantaa uhkapelin ja pelivelan kä-

sitteiden eroihin. Kysymys on olennainen, koska uhkapelin tunnus-

merkistö ensinnäkin rajaa ulkopuolelle kaikki sellaiset pelit, jotka ovat 

taitopelejä. Änäri on edellä esitetyn argumentaation perusteella taito-

peli, joten änärivelka ei vaikuttaisi olevan uhkapelistä johtuvaa velkaa. 
Onko se tästä huolimatta pelivelkaa? 

Tähän kysymykseen eivät tuntemamme oikeuslähteet suoraan ota 

kantaa. Hallituksen esityksessä todettiin, että taitopelejä pelataan har-

voin suurilla henkilökohtaisilla panoksilla.86 ISHO ei pohtinut ratkai-

sussaan asian merkitystä vaan totesi vailla sen kummempia peruste-

luja, että kyse on pelivelasta. Koska änäri on taitopeli ja koska häviö 

(200 euroa) ei luultavasti ollut epäsuhteessa pelaajien maksukykyyn, 

kyseessä ei ollut uhkapelissä syntynyt velka. Taitopelissä syntynyt 
velkakin voi siis olla pelivelkaa.87 

Kuitenkaan kaikissa taitopeleissä, kuten urheilukilpailuissa, syntynyt 

velka ei ole pelivelkaa. Tällaisissa kisoissa voitetut palkinnot ovat seu-

                                                           
81 KKO 1999:128. 
82 HE 120/1994 vp, s. 25 sekä Mika Hemmo, Sopimusoikeus I. Talentum Media 2003, 
s. 441–443. 
83 KKO 2005:72. 
84 Näin esim. Hemmo 2003, s. 436–437. 
85 KKO 1931 II 139, KKO 1946 II 308, KKO 1947 II 84, KKO 1947 II 146 ja KKO 1948 
II 261. 
86 HE 6/1997 vp, s. 139–140. 
87 Myös silloin, kun vedonlyönnin kohde on henkilöiden vaikutettavissa, vedonlyön-
nistä syntynyt velka on puuttumattomuusperiaatteen piirissä. Ks. esim. Helsingin 
HO 3.10.2000, S00/1729, missä lyötiin vetoa, kykeneekö kantaja tiputtamaan pai-
noaan 20 kiloa. Vrt. ”Vaakakapina”. 



 
 

rausta taitopeleistä, joissa häviöriski saattaa olla 50 euron osallistu-

mismaksu. Mikä erottaa urheilukilpailut ISHO:n tapauksesta? Voidaan 

vain olettaa, että erottavana tekijänä on jonkinlainen velan osoitetta-

vuus, julkisuus tai hyväksyttävyys. Änärissä syntynyttä velkaa ei suo-

jella silloin, kun sen syntyolosuhteissa on jotain hämärää, esimerkiksi 

kun se perustuu kaksikon väliseen vedonlyöntiin. Siten jos änäritur-

nauksessa osallistujat keskenään sopivat voittajalle maksettavasta 

summasta, oikeuslaitos ei siihen voi puuttua. Sen sijaan Artikla voi 

kenties turnauksen säännöissä ilmoittaa perivänsä osallistujamaksun, 

joka mahdollisesti sponsorilahjoitusten ohella luo yhteisen potin, 

jonka Artikla kerää yhteen ja luovuttaa voittajalle. Tällainen tilanne 

olisi rinnastettavissa urheilukilpailuun, eikä velkaa pidettäisi pelivel-
kana. 

Huomattakoon, että edellä käsitellyn uhkapelin määritelmän ulkopuo-

lelle rajautuvat sekä onnen- että taitopelit, joissa mahdolliset häviöt 

eivät ole epäsuhteessa osallistujien maksukykyyn. Uhkapelin järjestä-

mistä koskevan tunnusmerkistön piiristä on nimenomaisesti haluttu 

jättää pois seurapelit, jotka eivät horjuta osallistujien taloutta. Onko 

näistä ei-uhkapeleistä syntynyt velka kuitenkin pelivelkaa? Sovelle-

taanko niihin puuttumattomuusperiaatetta vai ei? 

ISHO:n ratkaisua täytynee tulkita niin, että myös 200 euron seurape-

listä syntynyt velka on pelivelkaa. Samoin kuluttajariitalautakunta on 

yhdessä päätöksessään ollut sitä mieltä, että puuttumattomuusperiaa-

tetta sovelletaan myös silloin, kun panoksen suuruus ei riitä täyttä-

mään uhkapelin määritelmää.88 Kalle Määttä on etärahapelejä koske-

vassa tarkastelussaan todennut oikeustilan olevan jossain määrin 

epäselvä. Hän tulkitsee lautakunnan ratkaisun viestivän, että pelivelat 

ovat rahallisesta arvostaan riippumatta pelivelkoja, joita ei voi oikeus-

teitse periä. Toisaalta Määttä toteaa, että esimerkiksi mustan kauppa-

hinnan kohdalla puuttumattomuudesta voidaan tinkiä, jos olennainen 

osa kauppahinnasta jäisi sen takia suorittamatta. Tätä esimerkkiä 

Määttä ei kuitenkaan pidä kovin relevanttina rahapelien osalta.89 

                                                           
88 Kalle Määttä, Etärahapelien sääntelystä. Stakesin raportteja 2/2008. Valopaino 
2008, s. 38–40. 
89 Kuluttajariitalautakunnan ratkaisu 17.4.2007, dnro 309/39/2006. 
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Olemme tästä syystä sitä mieltä, että pelivelka on pelivelkaa riippu-

matta siitä, onko se taloudellisesti merkittävää vai ei. 

Voitaisiinko puuttumattomuusperiaatetta kuitenkin kiertää johdan-

naissopimuksella? Tällaisella sopimuksella itsellään ei ole siinä mää-

ritellystä ilmiöstä riippumatonta arvoa, vaan sopimuksen arvo perus-

tuu täysin osapuolten suoritteista ulkoiseen seikkaan.90 Esimerkiksi 

voidaan määritellä osapuolelle A velvollisuus maksaa B:lle 10 000 eu-

roa, jos Altia Oyj:n osakkeen arvo laskee alle 7 euroon, minkä velvolli-

suuden ottamisesta A perii B:ltä korvausta 2 500 euroa. Johdannai-

sista juontuvia velvoitteita suojataan oikeusjärjestelmässä, mutta uh-

kapeliä ei. Mikä on siis näiden kahden vedonlyönnin ero, joka oikeut-

taa tällaisen erilaisen kohtelun? Johdannaisia kohdellaan toisin, sillä 

niillä katsotaan olevan riskinrajoitusfunktio. Finanssialan toimijat voi-

vat varautua näillä rahoitusmarkkinoilla esiintyviin riskeihin ja suo-

jata omaa varallisuuttaan. Toisin sanoen vedonlyönti on sallittua, jos 

sillä rajoitetaan omaa riskiä liiketoiminnassa. Yllä mainitun esimerkin 

mukaisesti B:llä pitäisi siis olla osakkeenomistukseen tai muuhun 

seikkaan perustuva riskipositio, missä hän joutuu taloudellisesti hei-

kompaan asemaan Altian osakkeen hinnan laskiessa. A ja B käytän-

nössä lyövät vetoa Altian osakkeen hintakehityksestä. 

Samanlainen sopimus voitaisiin laatia myös änäriturnaukseen. Pelaa-

jat K ja T molemmat osallistuvat turnaukseen. T ei ole varma menes-

tyksestään, joten hän tarjoaa K:lle sopimusta siitä, että K maksaa T:lle 

16,69 euroa, mikäli turnauksen voittaa joku muu. K pitää T:n voittoa 

riittävän todennäköisenä, ja hän hyväksyy sopimuksen. He sopivat, 

että T maksaa K:lle 3,76 euron korvauksen riskin ottamisesta. Sopi-

mus laskee T:n tappioriskiä 12,93 eurolla ja vastaavasti K ottaa kan-

taakseen 12,93 euron määräisen riskin. Voimme myös muotoilla asian 

seuraavasti: K lyö jaloviinapullon vetoa, että T voittaa, ja T lyö ison 

lonkerotölkin vetoa, että joku muu voittaa. K antaa siis T:n voitolle 

kertoimen 4,4. Tämä ei kuitenkaan vielä ole toimiva johdannaissopi-

mus – johdannaissopimukselta edellytetään, että sen osapuolilla oli 

                                                           
90 Ks. Ha-Joon Chang, Taloustiede – käyttäjän opas. Suom. Marja Ollila. Into Kustan-
nus Oy 2015, s. 273–275. 



 
 

alun perin jokin riskipositio, mahdollisuus joutua taloudellisesti hei-

kompaan asemaan, mitä riskiä johdannaissopimuksella rajoitetaan. 

Ratkaisu on kuitenkin yksinkertainen. Artiklan tulee vaatia jokaiselta 

turnaukseen osallistujalta, että nämä sitoutuvat ostamaan jaloviina-

pullon, mikäli eivät voita turnausta. Nyt osallistujilla on riski, mitä he 

voivat rajoittaa johdannaissopimuksella. Kirjoittajat luottavat siihen, 

että yritteliäät artiklalaiset tämän luettuaan toteuttavat järjestelyn ja 

saattavat sen pätevyyden oikeudessa koeteltavaksi. 

 

4. Lopuksi 

Olemme tässä kirjoituksessa raapaisseet kilpapelaamisen maailman 

pintaa. Mielestämme änäri ja muut pelit ovat varsin tervehenkistä toi-

mintaa, jota kannattaa harrastaa.91 Sen sijaan vedonlyöntiin kannattaa 

suhtautua varauksella. Keskinäisen vedonlyönnin seurauksena pe-

lissä syntynyt velka on pelivelkaa, vaikka kyseessä olisi taitopeli ja 

vaikka velka olisi pienimuotoinen. Turnausten mahdolliset palkinto-

potit pitääkin juridisesti järjestellä toisin. Onneksi sentään uhkapelin 

järjestämisestä ei voi olla kyse, koska änäri on taitopeli ja koska Artik-

lan mittelöissä häviäminen johtaa häpeään, ei taloudellisiin tappioi-

hin. 

Emme tässä kirjoituksessa ole keskustelleet elektronisesta urheilusta 

(e-urheilu, eSports). Syitä on useita. Ensinnäkin eSportsien palkinto-

summat pyörivät aivan eri luokassa. Esimerkiksi NHL 18 -pelin maail-

manmestaruusturnauksessa pääpalkinto oli 50 000 dollaria,92 FIFA 18 

                                                           
91 Juristeille erikoistumisesta riippumatta Huttunen suosittelee Phoenix Wright: Ace 
Attorney -pelisarjaa, joka toimii ainakin erinomaisena muistutuksena siitä, miten 
tärkeitä rikosoikeudelliset periaatteet, kuten syyttömyysolettama, ovat. 
92 NHL Gaming World Championship (https://www.nhl.com/fans/gaming, viitattu 
20.7.2018). Turnauksen voittajaksi selviytyi suomalainen Erik "Eki" Tammenpää. 
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-pelin vastaavassa turnauksessa 200 000 dollaria.93 Suurimmat eS-

ports-palkintopotit ovat jopa miljoonaluokassa.94 Erityisen rahak-

kaita, ammattimaisesti pelattavia pelejä ovat muun muassa Defense of 

the Ancients 2, League of Legends ja Counter Strike: Global Offensive. 

Ammattimaisissa eSports-turnauksissa oikeussuhteet muodostuvat 

myös huomattavasti monimutkaisemmiksi kuin kahden luonnollisen 

henkilön välisessä mittelyssä. Turnauksissa nimittäin yleensä kilpai-

levat eri maissa monikansallisista joukkueista koostuvat organisaa-

tiot,95 joiden välillä pelaajia kaupataan tiuhaan.96 Tällaisten tilantei-

den oikeudellinen arviointi poikkeaa täysin siitä, mitä tässä kirjoituk-

sessa olemme käsitelleet. Kenties niiden tutkimisessa olisi ainesta 

opinnäytteelle tai jatkotutkimukselle. 

Tiedekunnan henkilökunnan keskuudessa on muodostunut kliseeksi 

peilata omia opiskelukokemuksia nykyisen tutkinnon mukaiseen 

opiskeluun. Kun kirjoittajat itse aloittivat opintonsa (Kärki 2010, 

Riekkinen 2009 ja Huttunen 2008), mistä itsessään on kovin vähän ai-

kaa, opiskelun rakenne oli pirstaleinen. Opinnot koostuivat pitkälti ir-

rallisista luennoista ja tenteistä, joilla saattoi olla tai olla olematta 

suora yhteys toisiinsa. Koska selvän polun auraaminen yksittäisistä 

suorituksista oli vaikeaa, monet näyttivät putoavan kelkasta heti en-

simmäisenä vuonna. Niin se käy.97 Uskomme, että tästä karusta järjes-

telmästä on päästy jonkin verran eteenpäin, vaikka töitä edelleen riit-
tää. 

                                                           
93 FIFA eWorld Cup 2018, Prizes (https://www.fifa.com/fifaeworldcup/prizes/in-
dex.html, viitattu 20.7.2018). FIFAn suurempi palkintosumma kertonee jotain oleel-
lista pelien arvojärjestyksestä. 
94 Largest Overall Prize Pools in eSports (https://www.esportsearnings.com/tour-
naments, viitattu 18.7.2018). 
95 Esim. Professional teams (https://dota2.gamepedia.com/Professional_teams, vii-
tattu 18.7.2018). Myös perinteiset urheiluseurat ovat viime aikoina perustaneet eS-
port-joukkueita ja -jaostoja. Ks. esimerkiksi SkySports 28.3.2018, Why every football 
club should be paying attention to FC Copenhagen (http://www.skysports.com/es-
ports/news/34214/11306890/why-every-football-club-should-be-paying-atten-
tion-to-fc-copenhagen, viitattu 20.7.2018). 
96 Esim. Liquipedia Dota 2: News/Transfers (https://liquipedia.net/dota2/Liquipe-
dia:News/Transfers, viitattu 18.7.2018). 
97 Toistuva lause teoksessa Kurt Vonnegut, Teurastamo 5 eli Lasten ristiretki. Tammi 
1970 (suom. Juhani Jaskari). 



 
 

Monien sukupolvemme opiskelijoiden kokemus on, että Artikla par-

haansa mukaan paikkasi karua tutkintoa erilaisilla aktiviteeteilla. 

Tämä lienee edelleen järjestön ydintehtävä: huolehtia Lapin yliopis-

ton oikeustieteiden tiedekunnan opiskelijoiden hyvinvoinnista. Jos 

opiskelijat voivat hyvin, Artikla on täyttänyt tehtävänsä. Neljäkym-

mentä vuotta on yksi henkäys suomalaisessa oikeushistoriassa, mutta 

Artiklan kohdalla tuolla henkäyksellä on suuri merkitys. Tästä kerto-

vat lukuisat muistot ja tarinat, joita meillä kaikilla entisillä opiskeli-

joilla on ainejärjestöstämme. Toivotamme siksi iloista syntymäpäivää 

ja pitkää ikää Artiklalle. 

Anssi Kärki, Mikko Huttunen ja Juhana Riekkinen98 

 

  

                                                           
98 Kirjoittajat ovat Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunnan väitöskirjatutki-
joita. Kirjoitusvastuu jakautui seuraavasti: Kärki keksi artikkelin idean ja kirjoitti 
analyysin pohjan. Huttunen jatkoi ja editoi analyysia sekä kirjoitti johdannon ja lop-
puluvun. Riekkinen esitti useita täydentäviä huomioita ja teki tekstiin joitakin täs-
mennyksiä ja tarkennuksia. Kaikki kirjoittajat vastaavat luonnollisesti tekstissä 
mahdollisesti esiintyvistä asiavirheistä, mutta ensisijainen syyllinen on todennäköi-
sesti joko Kärki tai Huttunen. Kirjoittajat esittävät kiitoksensa yliopistonlehtori 
Tomi Tuomiselle arvokkaista kommenteista kirjoituksen viimeistelyvaiheessa. 
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Artiklan vanhat hallitukset, toimihenkilöt & in-
spehtorit 

 

Tiedot yhdistyksen hallituksista, syyskokouksen valitsemista toimi-

henkilöistä ja inspehtoreista on koottu parhaan toimituksen saatavilla 

olevan tiedon avulla vanhoista juhlakirjoista, Digestoista sekä yhdis-

tyksen vuosiasiakirjoista. Mahdollisen virheellisyyden huomatessasi 

voit kuitenkin halutessasi ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen 

juhlakirja@artikla.fi (myös kaikki muut kommentit kirjassa esiinty-

vistä virheistä, faktuaaliset tai oikeinkirjoitukseen liittyvät, saa ohjata 

samaan osoitteeseen). 

Lueteltujen lisäksi Artiklassa on historiansa aikana toiminut myös lu-

kematon määrä muita aktiiveja, joiden selvittämiseen ja listaamiseen 

toimituksen voimavarat eivät valitettavasti riittäneet. Pääporoja, 

fuksikapteeneja, valiokuntalaisia, hallituksen valitsemia toimihenki-

löitä, toimikuntalaisia, vuosijuhlamarsalkoita ja monia muita Artisteja 

(sekä heidän panostaan) ei silti sovi unohtaa.
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Pinja Vallivaara 

 

2008 

Puheenjohtaja 

Antti Kurvinen 

Sihteeri 

Pinja Vallivaara 

Koulutuspoliittinen vastaava  

Leena Tolonen 

Ulkoasiainvastaava 

Anssi Suominen 

Tiedotusvastaava 

Suvi Tervahartiala 

Kulttuurivastaava 

Elen Gomes 

Klubimestari 

Santeri Lindholm 

Valmennuskurssivastaava 

Riina Yletyinen 

 

Kirjanvälittäjä 

Matias Leskinen 



 
 

Taloudenhoitaja 

Marjukka Parikainen 

Webmaster 

Ilkka Tuomainen 

Liikuntavastaava 

Ville Ruokamo 

Digestan päätoimittaja 

Tapio Tuomisto 

 

2007 

Puheenjohtaja 

Maarit Niemistö (ent. Pennanen) 

Varapuheenjohtaja 

Hanna Matikainen 

Sihteeri 

Reetta Nurminen 

Koulutuspoliittinen vastaava Jouni 

Gauriloff 

Taloudenhoitaja 

Marjukka Parikainen 

Ulkoasiainvastaava. 

Jan Tuominen 

Tiedotusvastaava 

Sohvi Saarela 

Kulttuurivastaava 

Annamari Männikkö 

Jenni Hiltunen 

 

Klubimestari 

Janne Junttila 

 

Taloudenhoitaja 

Marjukka Parikainen 

Kirjanvälitys 

Anssi Suominen 

Liikuntavastaava 

Ville Ruokamo 

Webmaster 

Ilkka Tuomainen 

Digestan päätoimittaja 

Antti Kurvinen 

 

2006 

Puheenjohtaja 

Tarmo Nikkilä 

Varapuheenjohtaja 

Antti Kantola 

Sihteeri 

Maarit Pennanen 

Koulutuspoliittinen vastaava 

Laura Ylönen 

Tiedotusvastaava 

Hanna Matikainen 

Kulttuurivastaavaa 

Silja Takalo-Eskola 

Hanna Riski 

Klubimestari 

Lauri Uski 

 

Ulkoasiainvastaava 

Jan Tuominen 
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Kirjanvälittäjä 

Markus Latvala 

Liikuntavastaava 

Kimmo Sunqvist 

Webmaster 

Antti-Juhani Alanko 

Digestan päätoimittaja 

Suvi Lamminpää 

Taloundenhoitaja 

Mari Pylväinen 

 

2005 

Puheenjohtaja 

Tomi Kemppainen 

Varapuheenjohtaja 

Tuomas Tähtinen 

Pääsihteeri 

Ann-Marie Pesu 

Koulutuspoliittinen vastaava 

Terhi Moisio 

Tiedotusvastaava 

Tiina Jyrinki 

Ulkoasiainvastaava 

Mirva Sihvonen 

Toimistovastaava 

Paula Lukarila 

 

Klubimestari 

Miikka Heikkinen 

 

 

Kulttuurivastaava 

Tiina Peräläinen 

Kirjanvälittäjä 

Tarmo Nikkinen 

Taloudenhoitaja 

Anu Pelkonen 

Kirjanpitäjä 

Pauliina Puskala 

Päätoimittaja 

Lasse Ylevä 

Webmaster 

Jenny Kaarnasaari 

Liikuntavastaava 

Olli Koski 

 

2004 

Puheenjohtaja 

Juho Viljanen 

Varapuheenjohtaja 

Tomi Kemppainen 

Sihteeri 

Ann-Marie Pesu 

Ulkoasiainvastaava 

Matti Kattainen 

KO-PO vastaava 

Tommi Hoikkala 

Tiedotusvastaava, kirjanvälittäjä  

Tuomas Tähtinen 

Kulttuurivastaava 

Anu Pelkonen 

 



 
 

Yleisvastaava 

Marika Mononen 

Yleisvastaava 

Annamari Tuomivaara 

 

Taloudenhoitaja, kirjanpitäjä  

Pauliina Puskala 

Webmaster 

Kari Puukka 

Digestan päätoimittaja 

Lasse Ylevä 

 

2003 

Puheenjohtaja 

Paula Airas (ent. Puusaari) 

Varapuheenjohtaja 

Leena Penttinen 

Sihteeri, Kopiokonevastaava 

Janne Penttinen 

Ulkoasiainvastaava 

Meeri Myllykangas 

KO-PO vastaava 

Jukka Vanto 

Tiedotusvastaava, Webmaster 

Kari Puukka 

 

Kulttuurivastaava 

Laura Kiviharju 

Kiinteistövastaava 

Maria Martiskainen 

 

Toimistovastaava 

Pia Savola 

Taloudenhoitaja 

Paula Pennanen 

Kirjanvälittäjä 

Juho Viljanen 

Digestan päätoimittaja 

Outi Keso 

Kirjanpitäjä 

Jouni Ranz 

 

2002 

Puheenjohtaja 

Heidi Alaviitala 

Varapuheenjohtaja 

Tero Alakörkkö 

Sihteeri, Digestan päätoimittaja  

Lotta Karinen 

Kiinteistövastaava 

Tarmo Ryyti 

Tiedotusvastaava 

Maija Pehkonen 

Kulttuurivastaava 

Elina Tiainen 

Paula Puusaari 

KO-PO vastaava 

Esa Kärnä 

Ulkoasiainvastaava 

Mika Kotala 
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Yleisvastaava 

Timo Annala 

Laura Nurmela 

 

Taloudenhoitaja 

Leena Penttinen 

Kirjanvälittäjä 

Otso Rantanen 

Webmaster 

Sami Partanen 

 

2001 

Puheenjohtaja 

Mirja Ropo (ent. Partanen) 

Varapuheenjohtaja 

Jukka Ahonen 

Sihteeri 

Marja Boman 

Kiinteistövastaava 

Antti Toivonen 

Ulkoasiainvastaava 

Mikko Pulkkinen 

KOPO-SOPO-vastaava 

Juha-Pekka Hippi 

Yleisvastaava, kirjanpitäjä 

Tero Alakörkkö 

Yleisvastaava 

Olli-Pekka Nurmenniemi 

Kulttuurivastaava 

Tuomo Sirkka 

 

Kulttuurivastaava, 

taloudenhoitaja 

Niina Kääriäinen 

Tiedotusvastaava 

Anssi Kriikkula 

 

Digestan päätoimittaja 

Karoliina Kähärä 

Webmaster 

Pasi Vainio 

Kirjanvälittäjä 

Sami Haapanen 

Taloudenhoitaja 

Niina Kääriäinen 

 

2000 

Puheenjohtaja 

Eija Warma 

Varapuheenjohtaja 

Outi Tähtinen 

Hallituksen jäsenet 

Anne Karjalainen 

Sami Haapanen 

Marko Nyyssönen 

Mikko Salmela 

Ulla-Maija Karvonen 

Pasi Vainio 

Petteri Lehtonen 

Mika Kotala 

Juha-Pekka Hippi 

 



 
 

1999 

Puheenjohtaja 

Mirja Rainerma 

Varapuheenjohtaja 

Jukka Salo 

Hallituksen jäsenet 

Kaisa Arponen 

Sanna Männistö 

Matti Pulkamo 

Outi Tähtinen 

Ville Vitikka 

Jussi Mikkola 

Mika Ojanen 

Markus Pöhö 

Eija Warma 

 

1998 

Puheenjohtaja 

Marko Rajaniemi 

Varapuheenjohtaja 

Mika Liukkonen 

Hallituksen jäsenet 

Mia Kalliomäki 

Mirja Lönnfors 

Maarit Päivike 

Mirva Sandelin 

Anssi Rautiainen 

Aki Rasimus 

Jussi Mikkola 

Timo Latikka 

Tarja Virkkunen 

1997 

Puheenjohtaja 

Tarja Riihimaa 

Varapuheenjohtaja 

Petri Pogreboff 

Hallituksen jäsenet 

Henna Soininen 

Marko Rajaniemi 

Thomas Síren 

Tuomas Aarto 

Mirva Hilander 

Hanna Huotari 

Saku Heiskanen 

Johanna Päiväniemi 

Mari Häggblom 

 

1996 

Puheenjohtaja 

Vesa Kinnunen 

Varapuheenjohtaja 

Niklas Orispää 

Hallituksen jäsenet 

Minna Etu-Seppälä 

Timo Lappalainen 

Susanna Otsola 

Karri Puustinen 

Katja Saha 

Jorma Jokipii 

Karl Linderborg 

Jyrki Piiparinen 

Tarja Riihimaa 
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1995 

Puheenjohtaja 

Mikko Elonheimo 

Varapuheenjohtaja 

Vesa Kinnunen  

Hallituksen jäsenet 

Niklas Orispää 

Krista Konstenius 

Jussi Syrjänen 

Nina Pohjola 

Kirsi Räisänen 

Jorma Jokipii  

Pia Kenjakka 

 

1994 

Puheenjohtaja 

Kim Viio 

Varapuheenjohtaja 

Jyrki Siivola 

Hallituksen jäsenet 

Anu Ojala 

Jussi Syrjänen 

Mari Voutilainen 

Heli Salo 

Petteri Mikkola 

Kirsi Nieminen 

Juha Myllymäki 

Kukka-Maaria Majamaa (19.5. asti) 

Heikki Leppänen (19.5. alkaen) 

Minna Kallasaari 

 

1993 

Puheenjohtaja 

Sari Mäki-Ontto 

Varapuheenjohtaja 

Tuomas Pöysti 

Hallituksen jäsenet 

Tuulimarja Mäkinen 

Minna Valkonen 

Jaana Linna 

Keijo Karhumaa 

Petri Sallinen (19.5. asti) 

Teija Orjala (19.5. asti) 

Harri Saastamoinen (19.5. asti) 

Jyrki Siivola (19.5. alkaen) 

Kirsi Nieminen (19.5. alkaen) 

Mari Voutilainen (19.5. alkaen) 

 

1992 

Puheenjohtaja 

Pia Jalander 

Varapuheenjohtaja 

Jari Peltonen 

Hallituksen jäsenet 

Tuulimarja Mäkinen 

Marko Hovi 

Tarja Sortti 

Jyrki Määttä 

Anssi Mäki 

Sari Mäki-Ontto 

 



 
 

1991 

Puheenjohtaja 

Jouko Reponen 

Varapuheenjohtaja 

Ismo Kantanen 

Hallituksen jäsenet  

Mikko Pikkujämsä 

Miselle Räsänen 

Tuula Lybeck 

Jussi Kähäri (4.9. asti) 

Hanna Kähönen 

Jari Peltonen 

Anssi Mäki 

 

1990 

Hallituksen jäsenet 

Rauno Korhonen 

Varapuheenjohtaja 

Ismo Kantanen 

Hallituksen jäsenet 

Hanna Kähönen 

Pasi Liimatainen 

Mikko Pikkujämsä 

Erja Saarinen (11.9. asti) 

Kai Kähönen 

Tuula Lybeck 

Miselle Räsänen 

 

 

 

1989 

Puheenjohtaja 

Eerik Leikas 

Hallituksen jäsenet 

Katri Junnikkala 

Satu Salo 

Kai Kähönen 

Jarkko Järvelin 

Heikki Ylisirniö 

Oili Torniainen 

Erik Semenius 

Rauno Korhonen 

Simo Sarkkinen 

 

1988 

Puheenjohtaja 

Sampsa Teittinen 

Hallituksen jäsenet 

Markku Koskela 

Mauno Paaso 

Tuula Paloniemi 

Eerik Leikas 

Timo Lipasti 

Paula Raudasvirta 

Vesa Lensu 
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1987 

Puheenjohtaja 

Sinikka Mäkelä 

Hallituksen jäsenet 

Vesa Koskinen 

Pentti Niemelä 

Jarmo Makkonen 

Sampsa Teittinen 

Minna Poutiainen 

Anne Hartoneva 

Tuire Torvela 

 

1986 

Puheenjohtaja 

Valtteri Niskanen 

Hallituksen jäsenet 

Tuire Torvela 

Kari Kaartinen 

Ahti Kaario 

Markku Happonen 

Sinikka Mäkelä 

Ulla-Maija Tervonen 

Terhi Rautio 

Pekka Virkkunen 

 

1985 

Puheenjohtaja 

Esa Säntti 

Hallituksen jäsenet  

Sinikka Mäkelä 

Elina Raittinen 

Matti Pehkonen 

Jari Salokangas 

Tuula Huotari 

Valtteri Niskanen 

Jouni Kainulainen 

 

1984 

Puheenjohtaja 

Ritva-Liisa Koskela 

(nyk. Niskanen) 

Hallituksen jäsenet  

Jari Salokangas 

Ulla-Maija Tervonen 

Eija Niva 

Vilho Niiranen 

Timo Martikainen 

Arto Henriksson 

Esa Säntti 

 

1983 

Puheenjohtaja 

Matti Johansson 

Hallituksen jäsenet 

Anita Haapakoski 

Heidi Kauppi 

Ritva-Liisa Koskela 

Jarmo Talkkari 

Alpo Hyvönen 

Juha Regelin 

Jyrki Anttinen 

 



 
 

 

1982 

Puheenjohtaja 

Taina Ahvenjärvi 

Hallituksen jäsenet 

Matti Johansson 

Jyrki Kiviniemi 

Sakari Laukkanen 

Matti Hepola 

Pirjo Keisu 

Pirjo Kylmänen 

Alpo Hyvönen 

 

1981 

Puheenjohtaja 

Jarmo Pirhonen 

Hallituksen jäsenet  

Merja Söderström 

Teppo Luukkanen 

Jyrki Kiviniemi 

Pirjo Keisu 

Ritva Kanerva 

Aki Mattson 

Markku Kovalainen 

 

1979-1980 

Puheenjohtaja 

Jarmo Pirhonen 

Hallituksen jäsenet 

Arto Ylitalo 

Taina Ahvenjärvi 

Vappu Rytilahti 

Ilkka Laasonen 

Mirja Ylitalo 

Hannu Gehör 

 

Inspehtorit 

Rauno Halttunen 

Ilkka Saraviita -1991 

Kari Hakapää 1992 

Ahti Saarenpää 1993-1994 

Juha Pöyhönen 1995-1996 

Seppo Koskinen 1997-1999 

Juha Pöyhönen 2000-2001 

Ilkka Saraviita 2002 

Terttu Utriainen 2003 

Ari Huhtamäki 2004 

Rauno Halttunen 2005 

Juha Karhu 2006 

Markus Aarto 2007 

Mirva Lohiniva-Kerkelä 2008 

Matti Niemivuo 2009 

Kai Kokko 2010 

Kirsi Kuusikko 2011 

Rauno Korhonen 2012 

Tuula Linna 2013-2014 

Mirva Lohiniva-Kerkelä 2015-2018 

Jyrki Paukku 2019
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LAULU ROVANIEMELLE 
säv. Oskar Merikanto – Lemminkäisen äiti, 

sov. Anette Luomala/Pekko Linnanmäki, 

san. Jussi Syrjänen 
 

Ulkona tuntureilla tuulet ne pauhaa, 

täällä on lämmintä ja täällä on lauhaa. 

 

Rovaniemi on meidän luvattu maa 

täällä ei ole lupa murjottaa! 

 

Vuodet ne vierii ja laulajat ne vaihtuu, 

katsotaan ken ensimmäisnä joukostamme haihtuu. 

 

Rovaniemi on meidän luvattu maa 

täällä ei ole lupa murjottaa! 

 

Joskushan se täytyy mun vuoroin tulla, 

siitä jo huoli sekä ikävä on mulla. 

 

Rovaniemi on meidän luvattu maa 

täällä ei ole lupa murjottaa! 

 

Muistakaa te aina aikoja nyt näitä, 

kun olette jo vanhuksia harmaa päitä 

 

Silloin Rovaniemi oli meidän luvattu maa 

siellä ei ollut lupa murjottaa! 

  



 
 

 




