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ONNEKSI OLKOON!

Sisältö

Hyvä phuksi, takanasi on raskas luku-urakka ja se on varmasti vaatinut veronsa. 
Työsi tuloksena olet kuitenkin saavuttanut opiskelupaikan, joka vaikuttaa tulevai-

suuteesi merkittävästi taaten mielenkiintoisia uravaihtoehtoja ja haasteita. 
Ennen valmistumista edessä on kuitenkin vielä useamman vuoden opiskeluaika. 
Opiskeluaikaisia etujasi valvomaan sekä vapaa-ajantoimintaa jär-
jestämään on 82 vuotta sitten perustettu Helsingin yliopiston 
oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelijoiden tiedekuntajärjestö 

Pykälä ry. 
Käsissäsi oleva varjo-opinto-opas johdattaa sinut heti opintojen 
alkutaipaleella Pykälä ry:n kiehtovaan maailmaan. Oppaassa on 
pääpiirteittäin kerrottu, mitä Pykälällä on tarjota elämäsi par-

haimpien vuosien varalle niin vapaa-ajalla kuin opinnoissakin. 
Vaikka olet jo innoissasi yliopisto-opintojen alkamisesta ja tent-
tikirjoihin perehtymisestä, kannattaa muistaa, että opiskeluaika 
on ainutlaatuista aikaa elämässä ja  samalla huikea mahdollisuus 
tutustua etukäteen tulevaisuuden työtovereihisi. Siksi siitä kan-

nattaa ottaa kaikki ilo irti! 
Erittäin lämpimästi tervetuloa Pykälä ry:n toimintaan. 
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Mikä ihmeen Pykälä?
Pykälä ry on Helsingin Yliopiston 
oikeustieteellisen tiedekunnan opis-
kelijajärjestö. Pykälä on perustettu 
vuonna 1935 ja sen tehtäväksi on 
alkujaan määritely toimiminen jä-
sentensä keskustelu- ja harrastusyh-
teisönä juridiikan opintohin liittyen. 
Tapahtumarikkaan historiansa aikana 
Pykälästä on kasvanut Suomen suurin 
tiedekuntajärjestö! Nykyään Pykälään 
kuuluu noin 1800 jäsentä, ja yhdistys 
tarjoaakin jäsenilleen valtaisan mää-
rän opinto-, harrastus- ja kultturi-
palveluita sekä valvoo opiskelijoiden 
etua tiedekunnassa ja koko yliopis-
toyhteisössä. Toiminta kattaa niin 
opiskelija-aktiviteetit kuin myös jo 

valmistuneille juristeille eli seniorijä-
senille suuntautuvaa ohjelmaa.
Pykälä pitää myös aktiivisesti 
yllä suhteita muihin opiskeli-
jajärjestöihin kotimaassa sekä 
muissa Pohjoismaissa. Lähei-
simmät suhteet Pykälällä on 
oikeustieteellisten sisarjärjes-
töjensä Helsingin ruotsinkieli-
sen Codex r.f:n, Rovaniemen 
Artikla ry:n, Turun Lex ry:n, 
Turun ruotsinkielisen Stadga 
r.f:n,Vaasan Justus rf/ry:n ja 
Joensuun Judica ry:n kanssa. 

Pykälän jäsenyys
Pykälän jäsenenä saat yhdistyksen 
tarjoamien etujen lisäksi oikeuden 
osallistua yhdistyksen tilaisuuksiin 
ja kuulut samalla automaattisesti 
Suomen Lakimiesliittoon opiskelija-
jäsenenä. Jäseneksi voit liittyä Pykä-
län toimistolla, jossa tulet käymään 
tutorisi opastuksella ensimmäisten 
opiskeluviikkojen aikana. Jäsenmaksu 
on nimelliset 15 euroa koko opis-
keluajalta (uudistettava kuitenkin 
kymmenen vuoden välein).

Jäsenyyden tuomat edut? 
1) Pykälän kerhotilat Sörnäisissa käytettävissäsi 
2) Kurssi- ja käsikirjaston käyttäminen 
3) Jäsenlehti Inter Vivos sekä Lakimiesliiton Lakimies-uuti-
set kotiin kannettuna 
4) Mahdollisuus päästä seminaarien vapaapaikkoihin
5) Lakikirjat edullisesti Paragraaffi Oy:n kautta 
6) Mahdollisuus myös yliopistolla vaikuttamiseen 
7) Kaikki hauska Pykälän tarjoama toiminta!
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Phuksikapteenien tervehdys

Phuksi seitsemäntoista! Onneksi olkoon 
mielettömän luku-urakan selättämisestä 
ja sisäänpääsystäsi Suomen parhaimpaan 
oikikseen! Nyt kun olet sisäänpääsyäsi 
toivottavasti kerennyt jo juhlistamaan, 
niin seuraavaksi on aika tulla dansaamaan 
Pykälän pöydille kovimpien joukkoon. 

Pykälä on meidän kaikkien oma ja näköi-
semme opiskelijajärjestö, joka sai juuri 
uusimman vahvistuksensa, sinut! Olitpa 
sitten suoraan lukiosta kirjoittanut tai jo 
valmis diplomi-insinööri, hakenut sisään 
useampana keväänä tai vain kerran, per-
heellinen tai ikisinkku, nyt olet kuitenkin 
ennen kaikkea täysverinen pykälisti. Suo-
men Suurimpana ja Kauneimpana opiske-
lijajärjestönä meidän upeutemme on niin 
monien erilaisten ja hienojen ihmisten 
kirjo. Pykälään saat tulla tismalleen sel-
laisena kuin olet ja olla täysin oma itsesi! 

Me kaksi oman elämämme hullua näytäm-
me esimerkkiä. Me olemme sinun tukesi 
ja turvasi, bileiden vastuuttomat valvojat 
ja phuksivuotesi luotsaajat, phuksikap-
teenit Linnea “Huljuttelija” Viherkenttä 
ja Juho “Roudausvastaava” Roimaa. Mo-
lempien juuret ovat kaukana pohjoisess

sa Lapissa, joten heitä pöydälle parhaat 
poro- ja jänkhäläppäsi, lupaamme esittää 
kuin kuulisimme sen ensimmäistä kertaa! 
Meihin saa ottaa yhteyttä kaikin mahdol-
lisin keinoin snapchatista sähköpostiin ja 
hihasta nykäisemisestä Jodeliin. Ennen 
ensimmäistä sotkeutumistasi Porthanian 
pyöröoviin suosittelemme myös kurk-
kaamaan Pykälän nettisivuille laaditut 
phuksisivut osoitteesta pykala.fi/toimin-
ta/phuksit. Phuksisivuilta saat ensima-
kua tärkeisiin syksyn tapahtumiin, löydät 
ajankohtaista tietoa Pykälästä ja myös 
huikean Kysy kapteenilta -palstan, jonka 
kautta voit esittää meille kiperimmätkin 
kysymyksesi - lupaamme vastauksen joka 
ikiseen! Me olemme tehtävässämme vain 
ja ainoastaan sinua varten. Haluamme 
toivottaa sinut tervetulleeksi oikikseen ja 
Pykälään heti ensimmäisestä päivästä läh-
tien ja viimeistään punssikahveilla onni-
tella erinomaisesta opinahjon valinnasta. 

Opiskelusta kuitenkin vain pieni osa on 
pelkkää lukemista. Älä ota tenteistä liian 
suurta stressiä, kaikki kurssit tulee kyllä 
suoritettua ennen valmistumista. Etenkin 
phuksivuotenasi sisäistä vanhempien tie-
teenharjoittajien ikiaikainen viisaus: tentit 

voi uusia, bileitä ei. Lähde siis kaikkiin tuu-
torisi mainitsemiin tapahtumiin, ota tans
silattiat haltuun, opi sitsaamaan, hae valio-
kuntiin ja luo elinikäisiä ystävyyssuhteita.

Olkapäillämme kuiskivat pikkupirulaiset 
vaativatkin tästä konkreettisen varmis-
tuksen. Jokaisen Pykälän phuksin tulee 
löytää tiensä pois kirjojen ääreltä usko-
mattomiin bileisiin ja monenlaiseen muu-
hun toimintaan. Tämän varmistamiseksi 
saatkin heti ensimmäisenä päivänäsi joko 
meiltä tai omalta tuutoriltasi oman phuk-
sipistekortin. Korttiin kerätään pisteitä, 
joita saat osallistumalla juhliin, excursi-
oille, kerhojen toimintaan ja tapahtumien 
järjestämiseen. Mielikuvituksella ja Py-
kälälle sykkivällä sydämellä voit ansaita 
korttiisi myös himoittuja lisäpisteitä. Ke-
räämme phuksipistekortit pois vappuun 
mennessä ja kaikki pisteitä riittävästi ke-
ränneet phuksit saavat Wappubooleilla 
itselleen upean vihreän Pykälistimerkin. 
Pykälistimerkkiä ei voi ansaita millään 
muulla tapaa kuin osallistumalla Pykä-
län tapahtumiin täydellä sydämellä ja 
omana itsenään.  Merkki tulee olemaan 
haalareidesi tärkein ja löytyy jokaiselta 
aidolta pykälistiltä, joten aloitathan pis-
teiden keräämisen heti Punssikahveilla!
Ytimekkäästi, tervetuloa siis Pykä-
lään viettämään elämäsi parasta aikaa! 

M a l t t a m a t t o m i n a
sinuun tutustumista odottaen!

Linnea Viherkenttä ja Juho Roimaa
Vuoden 2017 Phuksikapteenit 
phuksikapteenit@pykala.fi i
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Vuoteni phuksina
Vuoden phuksi? Sellainen titte-
li minulle wappuna myönnettiin. 
Vieläkin on pää pyörällä asiasta, jo-
ten palataan tarinassa taaksepäin.

Pääsykoebileet oli jo juhlittu ja hinku 
päästä Pykälään oli suuri. Kaikeksi on-
neksi se iloinen kirje tiedekunnalta tulikin 
ja pääsy sitä kautta Pykälään oli taattu! 
Pitkällisen odotuksen jälkeen koitti se päi-
vä, kun sai astella Porthanian pyöröovien 
läpi. En ollut ennen käynyt kuin Portsun 
pihassa ja tunne oli huikea, kun sai men-
nä sisään ajatellen, että astelee omaan 
tiedekuntansa rakennukseen. Etupihal-
la ja aulassa oli käsin kosketeltavissa se 
odottavan jännittynyt tunne. Uunituoreet 
phuksit pyörivät aulassa etsien salia PI. Ja 
hei: PI lausutaan sitten peeyksi eikä pii ;)
 
Ensimmäinen päivä Porthaniassa meni 
hujauksessa eikä siitä nyt juuri kerrot-
tavaa ole. Sen sijaan kerrottavaa riittää 
saman päivän illasta. Porthaniasta läh-
dettiin tutorien opastuksella tutustu-
maan siihen suurimpaan ja kauneimpaan. 
Edessä oli Pykälän Punssikahvit!

Punsseilla vastaan iski viimein se puhuttu 
pykäläfiilis. Se fiilis kun olet samassa pai-
kassa bilettämässä niiden ihmisten kans-
sa, joiden kanssa vietät vähintään seu-
raavan puolisen vuosikymmentä. Niiden 
ihmisten kanssa, joita tulet kutsumaan 
ystäviksesi. En tuntenut pykälästä kuin 
muutaman ihmisen etukäteen. Pari naa-
maa ja nimeä oli jäänyt mieleen valmen-
nuskurssilta. Sillä ei ollut mitään väliä, kun 
punsseille pääsi. Sain siellä ensikosketuk-
sen vaikka kuinka moneen ihmiseen kei-

den kanssa käyn nykyisinkin useaan kertaa 
viikossa lounaalla. Uudet kanssaphuksit ja 
myös vanhemmat tieteenharjoittajat olivat 
kaikki yhtä hyvällä mielellä tutustumassa 
toisiinsa. Sinäkin voit olla aivan varma, että 
myös sinua ja muita uusia phukseja odote-
taan jo kovasti. Ei se opiskeluelämä kuiten-
kaan Punssikahveihin päättynyt. Jo pelkäs-
tään samalle viikolle oli ohjelmaa järjestetty 
joka päiväksi. Suosittelen osallistumaan
!
Ensimmäisellä phuksiviikolla kävi sel-
väksi, että Pykälä on perustettu minua 
varten. Ei kuitenkaan yksin minua vaan 
myös sinua ja muita Helsingin oikka-
reita varten. Ei ole väliä mistä tulet tai 
tunnetko ketään. Ei väliä oletko juris-
tin lapsi vai et. Tervetullut olet varmasti.

Phuksivuosi on huikeeta aikaa. Siihen 
mahtuu urheilutapahtumaa ja mökkireis-
suja. Siihen mahtuu juhlimista ja alasto-
muutta(ei pakollista). Siihen mahtuu eniten 
kuitenkin hyvää fiilistä. Aluksi oli todella 
vaikea ymmärtää, kuinka paljon Pykälä 
järjestää erilaista tapahtumaa ja toimintaa.
 
Pykälä pyörii pykälistien avulla. Jo alkusyk-
systä Pykälän phuksitoimikunnat aloitta-
vat toimintansa ja sinäkin pääset mukaan. 
Lähdin itse mukaan ulottuvuustoimikun-
taan ja toimin haalaritoimikunnan pu-
heenjohtajana. Kannattaa myös muistaa, 
että Pykälä ei ole valmis. Jokainen perin-
ne on alkanut jonkun aloitteesta. Jokaisen 
kerhon on joku perustanut. Olin itsekin 
perustamassa Beer pong -kerhoa. Sinun-
kin idea voi tehdä Pykälästä entistä pa-
remman.  Ei kannata luulla, että phuksin 
ideat eivät olisi tervetulleita. Sillä ne ovat!

Vuoden phuksi? Siitähän tämä teksti lähti. 
Spekuloin ansainneeni tunnustuksen sen 
vuoksi, että lähdin ennakkoluulottomasti 
mukaan kaikkeen mihin kerkesin. Sitä sa-
maa suosittelen sinullekin. En ole tavannut 
ketään, jota kaduttaisi toimintaan lähtemi-
nen eikä se tule kaduttamaan sinuakaan.

Tervetuloa oikikseen ja en-
nen kaikkea tervetuloa Pykä-
lään! Nähdään punssikahveilla!

Sami Reijonen 
Vuoden Phuksi 2017 
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Yhdistyksen puheenjohtajalta
Suuret onnittelut sinulle uusi oikeustie-
teen ylioppilas! Tämänhetkistä tunnet-
tasi on mahdotonta ymmärtää, jollei 
ole itse kokenut sitä tunnetta, kun saa 
tiukan kevään jälkeen tiedon pääsystään 
Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen 
tiedekuntaan. Itse muistan ne riemun-
kiljahdukset kahdentoista vuoden takaa 
vieläkin kuin eilisen päivän. 

Keväällä valintakoekirjojen lukeminen 
saattoi usein puuduttaa, mutta se kaikki 
on nyt takanapäin ja pääset liittymään 
tulevien juristien joukkoon. En voi lu-
vata, etteikö tenttiin lukeminen tulisi 
tulevina vuosina vielä puuduttamaan 
useaan kertaan, mutta sen verran voin 
luvata, että tiedekunnan vaikein tent-
ti on nyt ohi. Tulet kuulemaan tämän 
vielä monia kertoja, mutta haluan siitä 
huolimatta onnitella sinua hienosta ura-
valinnasta. Oikeustieteellisen tutkinnon 
suorittaminen avaa sinulle monia ovia, 
haluat sitten olla asianajaja, yrityksen 
liiketoimintaa tukeva lakimies, tuomari, 
tasavallan presidentti tai vaikka Hel-
singin pormestari. Erinomaisen opis-
kelupaikan lisäksi sinulla on oivallinen 
ympäristö tutustua muihin tuleviin laki-
miehiin ja päästä oppimaan sellaisia tai-
toja, joista työelämässä on hyötyä ja joi-
ta ei luennoilla istumalla tai tenttikirjoja 
lukemalla opi. Tätä kutsutaan Pykälä 
ry:ksi. 
Lähdin itse aktiivisesti mukaan Pykälän 
toimintaan jo heti phuksisyksystä läh-
tien ja sillä tiellä olen tavallaan edelleen-
kin. En olisi voinut ensimmäisen päivän 

jälkeen edes arvata, että tulisin ensim-
mäisen lukuvuoden loppupuolella vali-
tuksi Pykälän Vuoden Phuksiksi tai että 
sonniastoimikunnassa toimiminen joh-
taisi yleisvaliokunnan sihteeriksi, halli-
tuksen yleisvastaavaksi ja edelleen halli-
tuksen puheenjohtajaksi. Tänä vuonna 
Pykälä-urani saa ehdottoman kruunun-
sa yhdistyksen puheenjohtajana. Tässä 
hienossa virassa pääsen näkemään ai-
tiopaikalta miten Pykälä on kehittynyt 
valmistumiseni jälkeen ja miten vuosi-
kurssi toisensa jälkeen kehittää Pykälää 
entistä paremmaksi jäsenistölleen.

Suosittelen lämpimästi tarttumaan tilai-
suuteen ja katsomaan mitä Pykälällä on 
juuri sinulle tarjota. Itse vietin melkein 
viisi ja puoli vuotta aktiivisesti Pykälän 
toiminnassa ja voin rehellisesti sanoa, 
että en kadu hetkeäkään. Pykälä on an-
tanut minulle ympäristön, jossa olen 
oppinut monia taitoja aina sosiaalisista 
taidoista yhteistyötaitoihin sekä yhdis-
tyksen ja sen omistaman osakeyhtiön 
pyörittämiseen. Näitä taitoja ei pelkällä 
luennoilla istumisella opi ja Pykälä-ai-
kaisista kokemuksista on ollut minulle 
paljon 
hyötyä valmistumiseni jälkeen. Enkä 
voi olla mainitsematta kaikkia opiske-
luaikaisia kavereita, joista on tullut hy-
viä ystäviä, kollegoita, vastapuolen ju-
risteja ja asiakkaita.

Haluaisinkin kehottaa sinua tarttumaan 
rohkeasti eteen tuleviin haasteisiin, oli 
sitten kyse kiinnostavan oikeudenalan 

omaksumisesta tai Pykälän toimintaan 
osallistumisesta. Voin luvata, että et tule 
katumaan mitään mitä teit opiskeluaika-
na – ainoastaan sitä, mitä jätit tekemät-
tä. Kun opiskeluajasta ottaa kaiken irti, 
voi vielä vuosikymmentenkin jälkeen 
kaiholla muistella hienoja opiskeluaiko-
ja. Töitä ehtii kyllä tekemään aikanaan 
ja nyt sinun tehtäväsi on nauttia opiske-
lijaelämästä sekä hankkia ainutlaatuisia 
kokemuksia työelämää varten. Se, kuin-
ka ikimuistoista opiskeluajastasi tulee, 
on vain sinusta itsestäsi kiinni.
Mahtavaa phuksisyksyä ja nähdään Py-
kälän punssikahveilla! 

Kiti Karvinen 
Yhdistyksen
puheenjohtaja 
Asianajaja
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Hallituksen puheenjohtajalta
Rakas uusi phuksi,
sydämelliset onnentoivotukset! 

Voit huokaista helpotuksesta – ja heti 
perään vetää tiukasti ilmaa keuhkoihi-
si! Jos historia toistaa itseään, tämän-
hetkisen elämäsi parhaat vuodet ovat 
vain muutaman viikon päässä. Tiistai-
na 29.8. Porthanian pyöröovet kiep-
puvat vinhasti. Kannatti päntätä.
Tänä vuonna olet yhdessä vuosikurs-
sisi kanssa aivan erityisessä asemassa. 
Olet ensimmäinen, joka käy läpi uu-
distuneen tutkinnon, jonka tavoittee-
na on valmentaa tuleva juristi juri-
diikan erityisasiantuntijuuden ohelle 
taitavaksi vuorovaikuttajaksi ja esiin-
tyjäksi. Voin paljastaa, että kysees-
sä on valtavan suuri mullistus, jonka 
eteen myös Pykälä on tehnyt paljon 
töitä yhdessä tiedekunnan kanssa. 
Onkin erityisen tärkeää, rakas phuk-
si, että heti opintojesi alusta lähtien 
suhtaudut tutkintoomme lämpimän 
rakentavasti – osoitat viilausta vaati-
via kohtia ja ehdotat ratkaisua! Meistä 
jokaisella on vastuu huolehtia yliopis-
toyhteisöstämme.

Oikeustieteen opinnot vaativat paljon 
pitkäjänteisyyttä, kirjastossa istumis-
ta ja ajatustyötä. En voikaan vilpit-
tömämmin suositella heittäytymistä 
opiskelijaelämään täysin rinnoin opin-
tojen ohella! Yli 250 Pykälän tarjoa-
maa tapahtumaa tarjoavat erinomais-

ta vastapainoa opiskelulle. Lupaan, 
että Pykälästä jokaiselle löytyy jotakin, 
viihdyitpä sitten parhaiten salibandya 
pelaten, kansainvälisiä kontakteja sol-
mien, asiantuntijaseminaareissa sivis-
tyen, villisti bilettäen tai näyttämöllä 
loistaen. Ja vaikka olemassa oleva toi-
minta ei innostaisi – ei hätää! Ota oh-
jat omiin käsiisi ja vie Pykälää siihen 
suuntaan, jonne se mielestäsi kuuluisi 
viedä. Kulje kampuksella ja phuksi-
viikon tapahtumissa silmät ja korvat 
auki, kysy, kokeile, hämmästy, jännity, 
tunne, kyseenalaista. Pykälä on sitä, 
miksi sen jäsenet sen tekevät!

Näiden kolmen oikeustieteellisessä 
tiedekunnassa viettämäni vuoden ai-
kana olen itse jäänyt Pykälälle hyvin 
paljon velkaa kaikesta täällä koetusta 
ja opitusta. Pykälän tanssilattialta ja 
tanssilattioita kuuratessa olen löytänyt 
valtavan määrän ystävyyksiä, jotka ei-
vät näyttäisi lähtevän edes kulumalla. 
Olen oppinut tulemaan toimeen mitä 
erilaisimpien ihmisten kanssa – neu-
vottelemaan professoreiden kanssa 
tenttialueen sivumäärästä sekä ym-
märtämään teekkaria ja humanistia.

Olen pitänyt puheita sadoille ihmisil-
le. Olen mennyt epämukavuusalueel-
le. Olen epäonnistunut ja onnistunut.
Rakas phuksi, hyppää pelotta mu-
kaan! Harvemmin sitä tulee katuneek-
si, että päätti lähteä mukaan johonkin, 

pikemmin päinvastoin. Phuksivuotta-
moni on kuvannut elämänsä parhaak-
si vuodeksi, mutta jos pelaat korttisi 
oikein, voi phuksivuosi olla vasta alku 
monelle kauniille ja ikimuistoiselle 
vuodelle! Pykälä-henki on jotakin to-
della ainutlaatuista.

Älä siis hermoile opinnoista – 
kaikki tentit ehdit kyllä läpäistä ennen 
valmistumista! 

Nähdään punssikahveilla!
Helinä Teittinen
Hallituksen puheenjohtaja



pro.almatalent.fi

Phuksista tohtoriksi  
– autamme menestymään 
opinnoissasi.

Digitaaliset palvelut: Suomen Laki, Fokus ja Verkkokirjahylly ovat 
käytössäsi yliopiston verkossa.

Kirjaedut osoitteesta shop.almatalent.fi koodilla  OTY2017A 
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Alma Talentin kirjoista.

HYÖDYNNÄ 
OPISKELIJA-
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210x210_pykala_varjo-opinto-opas.indd   1 9.5.2017   16.13.07



11

Hallitus

Pykälä ry:n hallituksen tehtävänä on
toimeenpanna yhdistyksen kokouk-
sen päätökset, edustaa yhdistystä sekä
hoitaa yhdistyksen juoksevien asioi-
den hallinto. Lisäksi kukin hallituksen
jäsen hoitaa omaa erikoisaluettaan.

Hallitus valitaan yhdeksi kalenteri-
vuodeksi kerrallaan yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja,
sihteeri, taloudenhoitaja, opintovas-
taava, tiedotusvastaava, ulkoasiainvas-
taava (eli Int. Sek.), yleisvastaava sekä
tilavastaava.

Hallituksen alaisuudessa toimivat va-
liokunnat, jotka mm. hoitavat oman
vastuualueensa tapahtumien suunnit-

teluaja järjestelyä. Opintovastaava
toimii opintovaliokunnan, ulkoasiain-
vastaava ulkoasiainvaliokunnan
ja yleisvastaava yleisvaliokunnan pu-
heenjohtajana. Lisäksi perinteisesti 
hallituksen sihteeri on toiminut yritys-
suhdevaliokunnan puheenjohtajana.

Hallitus kokoontuu kesää lukuunot-
tamatta viikoittain. Kokousten pöytä-
kirjat löydät yhdistyksen sivuilta.

Kaikilla Pykälän jäsenillä on läsnä-
olooikeus hallituksen kokouksissa.

Puheenjohtaja 
Helinä Teittinen  

puheenjohtaja@pykala.fi 
045 650 2541

Sihteeri  
Jemina Fallenius 
sihteeri@pykala.fi 
040 740 7700

Taloudenhoitaja 
Jami Vehviläinen  

taloudenhoitaja@pykala.fi 
050 518 4738

Opintovastaava 
Johanna Heinonen 

opintovastaava@pykala.fi 
040 181 5532

Tiedotusvastaava 
Tuomas Rudanko 

tiedotusvastaava@pykala.fi 
040 73969590

Ulkoasiainvastaava 
Lauri Laatunen 

ulkoasiainvastaava@pykala.fi
040 841 9494

Yleisvastaava 
Teemu Liukkonen 

yleisvastaava@pykala.fi 
050 585 2112

Tilavastaava 
Joel Ilveskero

tilavastaava@pykala.fi 
040 837 3963

Takarivi vasemmalta: Jami Vehviläinen, Joel Ilveskero, Teemu Liukkonen, Tuomas Rudanko
Eturivi vasemmalta: Johanna Heinonen, Helinä Teittinen, Jemina Fallenius, Lauri Laatunen
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Oikiksessa opiskelu
Tulet pian huomaamaan, että yliopis-
to-opiskelu eroaa luonteeltaan täysin 
kokemuksistasi lukiosta tai ammatti-
korkeakoulusta – jopa pääsykokeisiin 
lukemisesta. Vaikka oikeustieteellistä 
tutkintoa onkin verrattu ammattitut-
kintoon, on yliopistossa annettavan 
opetuksen pohjana tieteellinen tutki-
mus. Akateeminen vapaus, joka sallii 
suuren vapauden päättää omien opin-
tojen etenemisvauhdista ja osittain 
myös niiden sisällöstä, on keskeinen 
osa yliopisto-opiskelua. Vapauden 
vastapainona on kuitenkin vastuu. 
Tulet nimittäin huomaamaan, että tu-
toreiden avusta ja muusta ohjauksesta 
huolimatta sinä itse pidät huolen siitä, 
että ilmoittaudut tentteihin ja ope-
tukseen ajoissa. Kukaan ei myöskään 
tule kyselemään unohtamasi tehtävän 
perään tai pakottamaan sinua aamulla 
kirjastoon (valitettavasti).

Sinulla on edessä ainutlaatuinen  mah-
dollisuus, kun pääset ensimmäisten 
joukossa opiskelemaan täysin uu-
distetussa koulutusohjelmassa, jon-
ka eteen on tehty hartiavoimin töitä 
myös Pykälän opiskelijaedustajien 
toimesta. Yliopistossamme on tehty 
kaikkia tiedekuntia koskeva kattava 
koulutusohjelmauudistus, joka kulkee 
nimellä Iso-Pyörä. Omassa tiedekun-
nassamme päätimme olla rohkeita ja 
uudistaa varsinkin notaaritutkintoa 

rankalla kädellä! Opintosi alkavat oi-
keustieteen opiskeluun johdattavilla 
aloitusopinnoilla eli orientointijaksol-
la sekä oikeudellisen ajattelun perus-
teet -kurssilla. Tämän jälkeen siirryt 
suorittamaan ensimmäistä kokonai-
suutta, joka sisältää julkisoikeuden 
opintoja, kuten hallinto-oikeutta ja 
valtiosääntöoikeutta. Ensimmäisen 
syksyn aikana suoritat erilaisia väli-
kuulusteluja aineista, ja joulukuussa 
odottaa kaikki opitut aiheet yhteenko-
koava loppukuulustelu. Luentoja si-
nulla on kerran viikossa maanantaisin 
ja case-pohjaista pienryhmäopetusta 
torstaisin. Tämä kaava säilyy koko lu-
kuvuoden- joka maanantai on luento 
ja joka torstaina pienryhmäopetusta. 
Oman aikataulun suunnittelu onkin 
siis melko helppoa! 
 
Muistathan, että vaikka opinnot tun-
tuvat helposti täyttävän kalenterin, 
on opiskeluvuosiesi varrella tarjolla 
paljon muutakin ohjelmaa. Esimer-
kiksi Pykälän toimintaan mukaan läh-
teminen on erittäin kannattavaa. Se 
voi antaa sinulle hauskanpidon ohella 
myös hurjasti niitä taitoja, joita tiede-
kunnan opetuksen tarjoamien lisäksi 
kaipaat, ja joita työelämässä vaaditaan. 
Opiskeluajasta nauttiminen, ja sen 
tuomat muistot ovat niin arvokkaita, 
ettei niitä voi opintopisteillä tai arvo 
sanoilla mitata. Monen nopeasti (ja 

ei-niin-nopeasti) valmistuneen juristin 
voikin kuulla harmittelevan sitä, ettei 
nauttinut opiskeluajasta tarpeeksi an-
taumuksella. Muistathan myös, että 
Pykälässä tapaamasi ihmiset ovat tule-
vaisuuden työkavereitasi, eikä verkos-
toitumisen merkitystä voi vähätellä. 





Tiedotus Pykälässä
Pykälän tiedotustoiminta koostuu kolmesta palasesta: yhdistyksen  nettisivuista, säh-
köpostilistasta sekä sosiaalisen median kanavista (Facebook, Instagram, Snapchat ja Twitter). 
Näitä väyliä seuraamalla varmistat sen, että saat ajankohtaisimmat tiedot niin Pykälän kuin myös 
tiedekuntamme asioista. Lisäksi tietoa saa suoraan toimijoiltamme esimerkiksi osallistumalla 
toimielinten kaikille jäsenille avoimiin kokouksiin tai seuraamalla heidän omia tiedotuskana-
viaan. Päävastuussa tiedotuksesta on hallituksen tiedotusvastaava. Hänen tukenaan ja apu-
naan toimii tiedotustoimikunta, johon kuuluvat ulkoasiainvaliokunnan ja yleisvaliokunnan 
tiedottajat, opintovaliokunnan ja yrityssuhdevaliokunnan sihteerit sekä jäsenlehti Inter Vivok-
sen päätoimittaja. Yhdessä he koordinoivat tiedonkulkua koko yhdistyksemme laajuudella.     

SÄHKÖPOSTILISTA 
PYKALA-INFO@HELSINKI.FI
Toinen tärkeä tiedotuskanava on yh-
distyksen sähköpostilista Pykälä-info. 
Sille kannattaa liittyä opiskelujen alet-
tua tai vaikka jo heti tätä lukiessasi. 
Ohjeet liittymiseen näet alta. Listan 
tarkoituksena on tiedottaa opinto-
asioista, Pykälän tapahtumista sekä 
aika ajoin myös yhdistyksen ulkopuo-
lisista tapahtumista. Pykälä-infossa 
julkaistaan myös viikoittain yhdistyk-
sen jäsentiedote, josta löytyy koottuna 
sekä Pykälän, yliopiston kuin muiden-
kin yliopistomaailman toimijoiden 
kuulumisia. Muista tutustua listan käyt-
tösääntöihin yhdistyksen nettisivuilla!

SOSIAALINEN MEDIA
FACEBOOK-SIVU PYKÄLÄ RY
Käy tykkäämässä Pykälä ry:n Face-
book-sivusta. Useimmista yhdistyksen 
järjestämistä tapahtumista tehdään 
Facebook-event, jossa julkaistaan ajan-
kohtaista informaatiota tapahtumasta.
INSTAGRAM-TILI PYKALARY
Pykälän Instagram-tilille pykala-
ry päivitetään vapaamuotoisem-
min, laajemmin ja tiheämmin 
otoksia  Pykälä-vuoden varrelta.
TWITTER-TILI @PYKALARY
Pykälän Twitterissä @Pykalary löy-
tyy ajankohtaista twiittausta Pykä-
län ja sen sidosryhmien toiminnasta.
SNAPCHAT-TILI@PYKALARY
Seuraa Pykälää Snapissa @py-
kalary, niin tiedät täsmälleen 
mitä, missä ja milloin tapahtuu!

Näin liityt Pykälä-infoon: 
1) Jätä sähköpostin otsikko tyhjäksi. 
2) Kirjoita viestiksi subscribe pyka-
la-info phuksi.pallero@helsinki.fi 
(eli oma osoite). 
3) Lähetä viesti osoitteeseen major-
domo@helsinki.

KOTISIVUT 
WWW.PYKALA.FI
Pykälän nettisivuilta löydät kaiken 
tarpeellisen tiedon yhdistyksestä, sen 
toiminnasta sekä toimijoista ja sen 
tarjoamista eduista. Käy  tutustumas-
sa sivuun jo etukäteen ennen opin-
tojen alkua. Tsekkaa ainakin Pykälän 
tapahtumakalenteri, sinne merkitään 
kaikki tulevat tapahtumamme. Isoa 
osaa kiinnostanee myös kuvagalle-
riasta löytyvät bile- ja muut tapahtu-
makuvat. (Käy fiilistelemässä.. päädyt 
sinne vielä itsekin) Sivujen kautta on 
mahdollista myös esittää palautetta 
hallitukselle ja sieltä löydät myös toi-
mijoidemme kokousten pöytäkirjat. 
Sivuilta löytyy myös aivan oma  eri-
tyisesti phukseille suunnattu osionsa, 
josta  on helposti löydettävissä tar-
peellisia tietoja phuksiuteen liittyen. 
Phuksivujen kautta on myös esimer-
kiksi mahdollista kysyä opiskelu- ja 
elämänvinkkejä phuksikapteeneilta. 

Tuomas Rudanko
Hallituksen tiedotusvastaava
040 739 6950
tiedotusvastaava@pykala.fi
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Inter Vivos
Sait luultavasti varjo-opinto-oppaan 
ohella kirjekuoressa Yhteishyvän 
näköisen, Inter Vivosiksi nimetyn 
lehdenläpyskän, josta löytyy yhtä jos 
toista aina haastatteluista reportaasei-
hin ja hallituksen katsauksiin. 

Inter Vivos on Pykälä ry:n viisi kertaa 
vuodessa ilmestyvä jäsenlehti. Siitä 
toimitetaan yhteensä vajaan 1900 leh-
den painos, jonka vastaanottajiin kuu-
luu erityisesti jäsenet ja seniorijäsenet. 
Lehti kulkeutuu myös tiedekunnan 
henkilöstölle, suuremmille asianajo-
toimistoille sekä jopa korkeimpaan 
oikeuteen ja valtakunnansyyttäjän-
v i r a s -
toon. 
      

Inter Vivosin jutut vaihtelevat yh-
teiskunnallisista tai oikeuspoliittisista 
kannanotoista raportteihin fuksi-
viikon tunnelmista. Lehden sivuilla 
on kirjoitettu opiskelijoiden masen-
nuksesta, esitelty keskustakampuk-
sen torkkupaikkoja tai polemisoitu 
epäkohtia niin yhteiskunnassa kuin 
opinnoissakin. Ompa lehdessä nähty 
myös rakkausrunoja, eroottisia no-
velleja ja ohjeita Tinderin käyttöön. 
Kaiken keskellä on aina kirjoittaja, 
jolla on intoa ja halua nostaa jokin 
asia “framille”. Inter Vivos on ennen 
muuta opiskelijalehti ja kirjoittajiensa 
näköinen tuote. 

Kuten monessa muussakin Pykälän 
toiminnassa, myös Inter Vivosissa on 
todella matala kynnys liittyä mukaan ja 
tulla paikan päälle seuraamaan kuinka 
suurimman ja kauneimman suurinta 
ja kauneinta lehteä toimitetaan. Voit 
osallistua toimintaan kirjoittamalla 
kolumneja, reportaaseja tai haastat-
teluita, ottamalla kuvia tai vaikkapa 
lähettämällä kinkkisiä kysymyksiä Py-
kälän inspehtorille. Ehdotuksia kuul-
laan avoimesti ja jopa sitsien jatkoilla 
laululäsyyn tikku-ukoista piirtämäsi 
sarjakuva saattaa sellaisenaan päästä 
painettuun lehteen alumnien ihmetel-
täväksi. 

Ovet aukeavat yllättävän helposti kiin-
nostuneelle toimittajalle. Jos siis olet 
joskus halunnut päästä haastattele-
maan kansanedustajaa, professoria tai 
muuta arvovaltaista henkilöä taikka 
kirjoittamaan raporttia lakimieskun-
nan tapahtumista, ei siihen todennä-
köisesti tule parempaa keinoa kuin 
jutun kirjoittaminen Inter Vivosiin.
Mikäli olet kiinnostunut lehden toi-
mittamisesta tai vaikkapa yksittäisen 
jutun kirjoittamisesta, ole rohkeasti 
yhteydessä päätoimittajaan ja/tai tule 
piipahtamaan toimituksemme ko-
kouksissa. 

Jose Saranpää
IV:n päätoimittaja
intervivos@pykala.fi
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Tervetuloa lakimiesten joukkoon 
- Suomen Lakimiesliitto onnittelee uutta oikkaria!

Suomen Lakimiesliitto on kaikkien 
suomalaisten lakimiesten edunvalvon-
tajärjestö. Liitto valvoo lakimiesten 
etuja niin työmarkkinoilla, yhteiskun-
nassa kuin koulutuspolitiikassakin. 
Pääset jo opiskelijana nauttimaan 
liiton tarjoamista eduista ja mukaan 
opiskelijatoimintaan. Liitossa on yli 
4000 opiskelijajäsentä.

Opiskelijat pääsevät Lakimiesliiton 
jäseniksi jäsenjärjestöinä olevien ai-
nejärjestöjensä kautta. Liittymällä Py-
kälän jäseneksi pääset samalla myös 
liiton opiskelijajäseneksi. Opiskelija-
jäsenyys on ilmainen, mutta edut lä-
hes samat kuin valmistuneillakin! Voit 
halutessasi valita joustavan opiskelija-
jäsenyyden, jolloin jäsenyytesi jatkuu 
valmistumisen jälkeen automaattises-
ti, eivätkä jäsenetusi katkea valmistu-
mishetkellä.

Oikkarit on yhteisnimitys kaikille 
oikeustieteen opiskelijoille ympäri 
Suomea. Lakimiesliiton opiskelijatoi-
minnan tarkoituksena onkin kasata jo 
opiskeluaikana kaikki tieteenharjoit-
tajat yhteen. Oikkariyhteisö tarjoaa 
mahdollisuuksia kehittyä, luoda ystä-
vyyssuhteita ja verkostoja, jakaa koke-
muksia ja tarvittaessa tukea ja turvaa 
opiskeluajalle.

Liiton toimintaan pääsee helposti mu-
kaan oikkareille järjestettäviin tapah-
tumiin osallistumalla. Järjestämme 
vuoden aikana lukuisia tapahtumia 
ympäri Suomea. Muiden yliopisto-
jen oikkareita pääset ensimmäisen 
kerran tapaamaan lokakuussa järjes-
tettävässä Lakimiespäivässä.  Valta-
kunnallinen Lakimiespäivä järjeste-
tään 45. kertaa perjantaina 6.10.2017 
Finlandia-talossa Helsingissä. Tähän 
suosittuun tapahtumaan osallistuu 
noin 1300 lakimiestä ja oikkaria. Oik-
kareiden rekrymessut on tärkeä osa 
Lakimiespäivää. Messuilla voit tutus-
tua työnantajiin, luoda kontakteja ja 
työllistyä. Muita opiskelijoille suun-
nattuja tilaisuuksia ovat muun muas-
sa työnhakuseminaarit, hyväntekeväi-
syystapahtuma Oikkari tekee hyvää, 
kesäpurjehdus Liiton Arkki ja Sakke. 
Tulemme myös tapaamaan teitä uusia 
pykälistejä heti alkusyksystä ja kerto-
maan lisää Lakimiesliiton opiskelija-
toiminnasta.

Tutkimukset osoittavat, että tule-
vaisuuden työllistymisen varmista-
miseksi oikkarin kannattaa tehdä 
opiskeluaikana muutakin, kuin istua 
kirjastossa. Aktiivinen ote elämään 
opiskeluaikana kantaa varmasti he-
delmää valmistumisenkin jälkeen. 

Esimerkiksi kokemusta työ- ja järjes-
tömaailmasta arvostetaan työmark-
kinoilla kovasti. Opintomenestyksen 
merkitystä ei myöskään pidä unohtaa. 
Opiskeluaikana hankittu kokemus on 
hyvä lisä ansioluetteloon mutta antaa 
myös paljon tekijälleen – opettaa esi-
merkiksi paineensietokyvystä, esiin-
tymisestä, yhteistyöstä ja erilaisten 
ihmisten kanssa toimimisesta. Laki-
miesliitto julkaisee vuosittain opiske-
lijoille vähimmäispalkkasuositukset, 
jotka voit tarkistaa nettisivuiltamme. 
Tutkimustemme mukaan palkkasuo-
situksiin vedonneet saavat keskimää-
rin muita parempaa palkkaa.

Lakimiesliiton opiskelija-asioita hoi-
taa kolme opiskelija-asiamiestä. Mei-
dän puoleemme voi kääntyä liittyipä 
asiasi sitten opiskeluun, kesätöihin tai 
vaikkapa tuleviin tapahtumiin. Olem-
me olemassa oikkareita varten, joten 
otathan rohkeasti yhteyttä asiassa 
kuin asiassa! 

Lakimiesliiton toiminnasta voit lukea 
lisää nettisivuiltamme osoitteesta la-
kimiesliitto.fi ja facebookista. Löydät 
meidät instagramista nimimerkillä 
Oikkarit.
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Ira Hietanen & Asta Tukiainen
Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehet
opiskelijat@lakimiesliitto.fi
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Yleisvaliokunta - YVK

Valiokunnat
Pykälässä on viisi valiokuntaa: Yleisvaliokunta (YVK), Ulkoasiainvaliokunta (UAV), Opintovaliokunta (OVK), Yrityssuh-
devaliokunta (YSV) sekä Oikeusapuvaliokunta (OAVK). Valiokunnista neljään ensimmäiseen virkailijat valitaan syksyn 
loppupuolella järjestettävässä valiokuntien vaalikokouksessa ja virkakausi kuhunkin valiokuntaan on aina kalenterivuosi.  
Kuka tahansa voi siis asettua ehdolle haluamaansa virkaan. OAVK:n toimintaan mukaan voi hakea pykälä-infoon laitet-
tavan hakuilmoituksen perusteella. 

Valiokunnat vastaavat pitkälti yhdistyksemme säännöllisestä, vuosittaisesta toiminnasta. Kullakin valiokunnalla on oma 
erityinen virkarakenteensa sekä erikoistumisalueensa. Valiokunnat myös tekevät tiiviisti yhteistyötä toistensa kanssa!

Pykälän suurin valiokunta Yleisvalio-
kunta vastaa Pykälän bileistä ja tapah-
tumista. 

Heti opiskelujen ensimmäisenä päivä-
nä on perinteiset YVK:n järkkäämät 
Punssikahvit, jossa pääsette tutus-
tumaan muihin phuksitovereihin! 
Punssikahvit on legendan mainees-
sa oleva tapahtuma, jossa esitellään 
Pykälän tarjoamaa toimintaa, ja 
pientä tarjoiluakin on luvassa – Py-
kälän tyyliin. Muita alkusyksyn pää-
tapahtumia ovat mm. Syyskiljava, 
Syyskauden avajaiset ja Phuksisitsit. 

Paljon puhutulla Kiljavan mökki-
reissulla todellakin sattuu ja tapah-
tuu, (udelkaa lisää vanhemmilta 
reissun kokeneilta) ja Kiljava kan-
nattaakin kokea vähintään monesti 
opiskeluaikana! 

Syyskauden avajaiset ovat perinteiset 
juhlat Kaarle XII:ssa, jossa skumppa 
virtaa ja pikkumustat heiluvat. Nämä 
tyylikkäät juhlat keräävät vuosittain 
valtavan määrän pykälistejä ihan jo-
kaiselta vuosikurssilta tanssahtele-

maan klassiseen Pykälä-tyyliin. Phuk-
sisitseillä puolestaan tulette oppimaan 
Pykälän sitsikulttuurin, ja voi olla, että 
YVK päättää järjestää sitseillä myös 
yllätysshown... 
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Pykälään hurahtaminen on enemmän 
kuin todennäköistä, kun kiertää näitä 
muiden opiskelijoiden kadehtimia ta-
pahtumia läpi!

Keväällä YVK järjestää lähes 1000 
osallistujan poikkitieteellisen appron 
Kertun Kepittäjäiset. Kertuissa juok-
sennellaan pitkin Kallion ravitsemus-
liikkeitä keräten leimoja karttoihin ja 
ansaiten arvonimiä, kuten Varajuo-
mari tai Jurristi. Pykälän Wapussa taas 
rellestetään perinteisesti huippuartis-
tien tahtiin.

YVK:ssa on yhteensä 21 virkailijaa, 
joista valiokunnan puheenjohtaja 
Teemu on hallituksen jäsen ja edus-
taa siellä Yleisvaliokuntaa. Varapu-
heenjohtaja Arttu laatii vuorolistat 
ja huolehtii jäsenistään isällisin (jos-
kus myös äidillisin) ottein. Sihteeri 
Ida-Maria kirjaa kokouksissa käsi-
tellyt asiat ja ympäristövastaava Anna 
huomioi ympäristön toiminnassam-
me. Venus vaalii laitevastaavana ker-
hotilojen poppivehkeitä ja Helmi 
tuotevastaavana Pykälä-tuotteita ja 
niiden kehittelyä. 

Yleisvaliokunta järjestää bileiden 
ohella myös paljon muunkinlaista toi-
mintaa. Jokainen pääseekin halutes-
saan Pykälässä haastamaan itseään ja 
tutustumaan uusiin mahdollisuuksiin 
valiokunnan järjestäessä erilaisia vie-
railuja, joilla pääsee sivistämään it-
seään ja testaamaan mm. uusia urhei-

lulajeja. Kulttuurivastaavamme Sara 
järjestää excuja stand upista balettiin. 
Urheilutoimikunnan puheenjohtaja ja 
urheiluvastaava Juha on järjestänyt 
useita erilaisia excuja ja tapahtumia, 
kuten crossfitiä ja juoksukoulun. 
YVK:n tiedottajana Lotta hoitaa ta-
pahtumien räiskyvän tiedottamisen ja 
valokuvaamisen. Emäntämme Anni, 
Laura ja Milma loihtivat herkkuja 
tapahtumiin ja Ami, Santeri ja Sara 
isännöivät tapahtumia raudanlujalla 
ammattitaidolla ja otteella huumoria 
unohtamatta. YVK:n kuusi valovoi-
maista toimihenkilöä Hanna, Johan-
na, Katja, Mikael, Toni ja Touko 
osallistuvat tapahtumien ideoimiseen 
ja järjestämiseen. YVK:n tehtävänä 
on myös huolehtia Sörnäisten lakeuk-
silla sijaitsevan kerhohuoneistomme
Pykälän kunnosta ja viihtyisyydestä. 

Suosittelemme tutustumaan Yleisva-
liokunnan toimintaan niin tapahtu-
mien kuin kokoustenkin muodossa! 
Phuksivuosi on maagista aikaa, jolloin 
jokaisesta mahdollisuudesta kannat-
taa ottaa kaikki irti! Tulkaa rohkeasti 
juttelemaan valiokuntalaisille ja kyse-
lemään toiminnasta. Olette juuri lä-
päisseet Suomen vaativimman pääsy-
kokeen – nyt on aika nauttia elämästä!

Teemu Liukkonen
Hallituksen yleisvastaava
Yleisvaliokunnan puheenjohtaja
yleisvastaava@pykala.fi
050 5852112



20

Ulkoasiainvaliokunta - UAV

Pykälä, phuksisyksy ja sen mukanaan 
tuomat riennot ovat varmasti ansai-
tusti monen tuoreen phuksin mieles-
sä päällimmäisenä raskaan pääsykoe-
kevään jälkeen. Kaiken hypen keskellä 
on kuitenkin hyvä muistaa, ettei rakas 
Pykälämme ole saari, vaan mahtavaa 
opiskelijaelämää on tarjolla pykälis-
teille myös sen ulkopuolella! Tämän 
kaiken hauskuuden mahdollistami-
seksi Pykälässä vaikuttaa timanttinen 
ryhmä, joka tunnetaan nimellä Ulko-
asiainvaliokunta.

Ulkoasiainvaliokunta eli UAV vastaa 
Pykälän suhteista muihin opiskelija-
järjestöihin ja järjestää suurimman 
osan Pykälän poikkitieteellisestä toi-
minnasta! Tärkeimpiä yhteistyökump-
paneitamme ovat Suomen oikeustie-
teelliset sisarainejärjestömme: Codex 
(Helsinki), Lex (Turku), Stadga (Tur-
ku), Justus (Vaasa), Artikla (Rova-
niemi) ja Judica (Joensuu). Lisäksi 
Pykälällä on vahvat suhteet ystäväai-
nejärjestöihimme, joita ovat mm. KY, 
LKS, Prodeko sekä Kannunvalajat. 

UAV:n järjestämissä tapahtumissa py-
kälistit pääsevät nauttimaan muiden 
opiskelijajärjestöjen edustajien seu-
rasta ja päinvastoin! Järjestämämme 
tapahtumat ovat pääasiassa sitsejä eli 

akateemisia pöytäjuhlia. Sitsaaminen 
saattaa konseptina tuntua vielä täs-
sä vaiheessa mysteeriltä, mutta huoli 
pois, rakas phuksi! Sitsaamisen salat 
tulevat kyllä tutuksi phuksisyksyn ai-
kana jo UAV:n järjestämistä mainiois-
ta phuksisitseistä lähtien. Tiivistettynä 
voitaneen todeta näiden akateemisten 
pöytäjuhlien koostuvan kolmen ruo-
kalajin illallisesta runsaine ruokajuo-
mineen sekä komeasti raikaavista sit-
silauluista! Toinen UAV:n järjestämä 
virstanpylväs Pykälä-vuoden aikana 
on mm. phuksisyksyn alussa tutuksi 
tuleva Lakimiesliiton info.

UAV koostuu 19 jäsenestä, joita kaik-
kia yhdistää palo 
Pykälää ja sen 
poikkitieteellistä 
toimintaa koh-
taan. Puheen-
johtaja eli allekir-
joittanut edustaa 
valiokuntaa hal-
lituksessa ja sen 
k o k o u k s i s s a , 
johtaa puhetta 
valiokunnan ko-
kouksissa sekä 
on viime kä-
dessä vastuus-
sa valiokunnan 

toiminnasta ja Pykälän ulkosuhteista. 
Puheenjohtaja on myös monesti lau-
lunjohtaja sitseillä. Mutta mitäpä pu-
heenjohtaja tekisikään ilman taitavaa 
varapuheenjohtajaa? Varapuheenjoh-
taja vastaa käytännön järjestelyistä 
tapahtumissa ja laatii mm. istumajär-
jestyksen sitsikansalle. Tänä vuonna 
varapuheenjohtajana ja UAV:n äiti-
hahmona toimii Sartsa.

UAV:n kokouksissa pidetään aina pöy-
täkirjaa, joka laitetaan hyväksymisen 
jälkeen yhdistyksen sivuille jäsenistön 
luettavaksi. Pöytäkirjaa pitää valio-
kunnan sihteeri, joka on tänä vuonna 
Noora. 
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Valiokunnan tapahtumista tiedote-
taan aina näyttävästi Pykälän eri foo-
rumeilla ja ne myös kuvataan! Tämä 
vastuullinen tehtävä on tiedottajan 
heiniä ja tänä vuonna tiedottajanam-
me toimiikin Veera.

Vaihtarivastaava vastaa yhdessä tie-
dekunnan vaihtaritutoreiden kanssa 
vaihtaripopulaatiomme pääsystä Py-
kälän toimintaan. Pykälän vaihtaritoi-
minta onkin ollut jo parin vuoden ajan 
kovassa nousussa ja niin vaihtarien 
kuin pykälistien kiinnostus yhteistä 
toimintaa kohtaan kasvaa koko ajan! 
Tänä vuonna vaihtarivastaavan virkaa 
näyttävästi UAV:ssa hoitaa Hanna.

Pykälistien kulttuuritarjonnasta vastaa 
Ulkoasiainvaliokunnan kulttuurivas-
taava yhdessä Yleisvaliokunnan aisa-
parinsa kanssa. Tätä eleganttia virkaa 
hoitaa UAV:ssa tänä vuonna Pauliina.

Matkavastaavan vaativaan virkaan 
kuuluu järjestää pykälistien perintei-
nen ja suursuosittu Ruisrock-matka 
ja muutenkin ideoida uusia mahdol-
lisuuksia esimerkiksi legendaariseen 
Akateemiseen Aurajokilaivuritutkin-
toon suuntautuvan matkan suhteen.  
Matkoja pykälistien iloksi tänä vuon-
na on suunnittelemassa matkavastaa-
vamme Inka.

Emännät, nuo Pykälän valtiattaret, 
valmistavat ruoat sitseille ja muihin 
tapahtumiin. Pykälä onkin kuuluisa 
korkeatasoisista emännistään ympä-
ri Pohjoismaiden! Sitseillä emäntien 
taidot pääsevät erityisen näyttävästi 
esille heidän loihtimansa kolmen ruo-
kalajin illallisen muodossa sekä myös 
erään toisen perinteisen erityistaidon 
muodossa, joka varmasti tulette huo-
maamaan! Ulkoasiainvaliokunnan ja 
Yleisvaliokunnan emännät tekevät 
läpi vuoden tiivistä yhteistyötä. Tänä 

vuonna UAV:n emäntinä toimivat 
Simo, Riikka ja Helena.

Erästä Pykälän legendaarisimmista 
viroista hoitavat isännät! Heidän iki-
muistoisin tehtävänsä lienee legen-
daarisen Silliksen järjestäminen hal-
lituksen tilavastaavan apuna, minkä 
lisäksi he toimivat korvaamattomana 
apuna valiokunnan arjessa ja juhlassa. 
Emäntien tavoin isäntiä on sekä Ul-
koasiain- että Yleisvaliokunnassa. UA-
V:n isäntinä 2017 toimivat Johannes, 
Markus ja Sara.

UAV:ssa toimii lisäksi kuusi valloitta-
vaa toimihenkilöä! Nämä ahkerat mo-
niosaajat pelastavat valiokunnan päi-
vän aina kun ilmaantuu tehtäviä, jotka 
eivät suoranaisesti putoa minkään 
muun viranhaltijan vastuualueelle. 
Toimihenkilöinä tänä vuonna toimi-
vat Nelli, Amanda, Santeri, Kaisa, 
Anni ja Imade.

Ulkoasiainvaliokunnan toimintaan 
pääsette tutustumaan heti Punssikah-
veilla UAV:n ständillä! Lämpimästi 
tervetuloa mukaan Pykälään ja UAV:n 
tapahtumiin!

Lauri Laatunen
Hallituksen ulkoasiainvastaava
Ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja
ulkoasiainvastaava@pykala.fi
0408419494
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Opintovaliokunta - OVK
Rakas phuksi,
lämpimästi tervetuloa yliopistoon! 
Vaikka Pykälällä ja opiskelijaelämällä 
on tarjota sinulle vaikka ja mitä, olet 
tänne kuitenkin tullut pääasiallisesti 
ahkeroimaan eli toisinsanottuna opis-
kelemaan. Pykälän opintovastaavana 
ja OVK:n eli opintovaliokunnan pu-
heenjohtajana haluankin heti kätte-
lyssä kiinnittää katseesi kohti omaa 
oikeustieteellistä tiedekuntaamme 
sekä sen tarjoamaa opetusta. Pykälällä 
on pitkät perinteet opiskelijaedusta-
misesta tiedekunnassa, ja olemmekin 
vuodesta toiseen tuoneet esiin opis-
kelijoiden ajatuksia ja ideoita oikeus-
tieteellisen tutkinnon kehittämiseksi, 
eikä turhaan: näkemyksiämme kuun-
nellaan ja arvostetaan! Lopussa kiitos 
seisoo ja nyt meillä on tarjota sinul-
le täysin uudistettu oikeustieteellinen 
tutkinto, jossa on kiinnitetty erityistä 
huomiota työelämässä tarvittavien 
taitojen kehittämiseen. 

OVK ELI OPINTOVALIOKUNTA
OVK on yksi Pykälän viidestä va-
liokunnasta, ja se kokoustaa suurin 
piirtein kerran kuukaudessa. Jokai-
nen pykälisti on tervetullut OVK:n 
kokouksiin, joissa tavallisesti puidaan 
opintojen, tiedekunnan ja yliopis-
ton tahoilla tapahtuneita käänteitä ja 
muutoksia. Mistään muualta ei saa 

yhtä kattavasti tietoa juuri meidän 
tiedekuntamme ja yliopistomme ti-
lanteesta opiskelijan näkökulmasta. 
Parhainta opiskelijaedustamista on 
kuitenkin se, että saamme näkemys-
tä niin ensimmäisen kuin viidennen 
vuoden opiskelijoilta! Toivonkin nä-
keväni sinut, arvon phuksi, OVK:n 
kokouksissa mahdollisimman pian 
syksyn alettua! Kokouksissa käymäl-
lä pysyt tasan tarkkaan kartalla siitä, 
mitä tiedekunnassamme ja yliopistol-
lamme tapahtuu.

VALIOKUNNAN JÄSENET
Sen lisäksi, että OVK:n jäseniä ovat 
Sen lisäksi, että OVK:n jäseniä ovat 
kaikki kokouksiin saapuvat pykälistit, 
on OVK:ssa seitsemän valiokuntavaa-
leissa valittua virkailijaa. Varapuheen-
johtaja Kaisan vastuulla on erityisesti 
tapahtumien järjestäminen, kun taas 
opetuksenkehittämisvastaava Saran 
tehtävänä on viran nimen mukaisesti 
olla aktiivisesti mukana kaikenlaisissa 
opetuksen suunnitteluun liittyvissä 
projekteissa ja kannanotoissa. Olga, 
OVK:n sihteeri, pitää kokouksissa 
pöytäkirjaa ja tiedottaa valiokunnan 
tapahtumista. Opintopiirivastaava 
Anna järjestää yhdessä asianajotoi-
mistojen kanssa tiedekunnan ope-
tusta täydentäviä, johonkin oppiai-
neeseen liittyviä opintopiirejä, joissa 

jo valmistuneet juristit käyvät tentti-
aluetta läpi vaikkapa case-esimerkkien 
avulla. Seminaarivastaavamme Maria 
järjestää yhdessä toimikuntansa kans-
sa kiinnostaviin oikeudellisiin kysy-
myksiin liittyviä paneelikeskusteluja 
ja seminaareja, kun taas OVK:n kaksi 
kirjastovastaavaa, Laura ja Linnea, 
huolehtivat Pykälän toimistolla sijait-
sevasta tenttikirjakirjastosta.

TAPAHTUMAT
Kokousten lisäksi OVK järjestää vuo-
den aikana muutamia tapahtumia. 
Tänä keväänä järjestimme ensimmäis-
tä kertaa vaihto-opiskelua käsittelevän 
Minne Vaihtoon? -illan sekä gra-
duaan hioville neroille huippugradun 
kirjoittamista käsittelevän oppitun-
nin. Tavallisesti keväällä järjestetään 
myös seminaarivastaavan toimesta 
muutama seminaari sekä opintojaan 
viimeisteleville kohdistettu graduil-
ta. Kevään tapahtumasarjaan kuuluu 
myös Pykälä-viikolla järjestettävä Stu-
dia Iuridica, joka on Pykälän suurin 
vuosittainen asiatapahtuma. Syksyllä 
sen sijaan OVK järjestää Vaihtoehtoi-
sen opintoputken illan, jossa sinulle, 
phuksi, valaistaan oikeustieteellisessä 
opiskelun saloja. Syksy huipentuu va-
liokunnan järjestämiin loistokkaisiin 
Glamour-sitseihin, jotka ovat ainoat 
OVK:n järjestämät sitsit.
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Hallopedit

Punssikahveilla tavataan! 

Johanna Heinonen
Hallituksen opintovastaava 
Opintovaliokunnan 
puheenjohtaja
opintovastaava@pykala.fi
040 1815532

Yliopistolain mukaan kaikissa yli-
opiston päättävissä elimissä on oltava 
professori-, hallintohenkilö- ja opis-
kelijajäseniä, eli päätöksenteko toimii 
niin kutsutun kolmikannan mukaises-
ti. Näitä erilaisissa yliopiston ja tiede-
kunnan päättävissä ja valmistelevissa 
toimielimissä edustavia opiskelijajä-
seniä kutsutaan hallinnon opiskelija-
edustajiksi eli hallopedeiksi. He vievät 
opiskelijoiden mielipiteitä mukanaan 
tiedekuntaan ja osallistuvat päätök-
sentekoon, jotta ne olisivat opiske-
lijoille mahdollisimman edullisia. 
Hallopedina toimiminen edellyttää 
valppautta, uteliaisuutta ja valmiutta 

saada äänensä kuuluville: välillä on 
reagoitava nopeastikin, jotta jotakin 
asiaa ei jätetä ajamatta eteenpäin vain 
sen takia, että kukaan ei tarttunut 
asiaan. Hallopedit käyvät OVK:n ko-
kouksissa ja kertovat kuulumisia tie-
dekunnan ja yliopiston taholta. Hallo-
pedit valitaan tavallisesti joko OVK:n 
kokouksissa tai ylioppilaskunnan 
joka toinen vuosi järjestämillä hallo-
ped-vaaleilla. Käymällä OVK:n ko-
kouksissa ja rohkeasti kysymällä kuu-
let myös hallopedeista lisää!

”Halloped” = hallinnon 
opiskelijaedustaja
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Yrityssuhdevaliokunta - YSV
Yrityssuhdevaliokunta (YSV) on Py-
kälän nuorin valiokunta, jonka seit-
semäs toimintavuosi on parhaillaan 
käynnissä. Yrityssuhdevaliokunta 
perustettiin vuonna 2011, kun sa-
man katon alle tuotiin kaikki Pykälän 
yrityssuhdetoiminta ja valiokunnan 
tehtäväksi asetettiin Pykälän yhteis-
työsuhteiden ylläpitäminen ja kehittä-
minen.
 
YSV pitää yhteyttä niin yrityksiin kuin 
julkisiin yhteisöihin ja tekee yhteis-
työtä Pykälän muiden valiokuntien 
sekä toimikuntien kanssa sponsoroin-
tiyhteistyön osalta, toimien linkkinä 
yhdistyksen yhteistyökumppaneiden 
suuntaan. YSV pyrkii lisäksi jatkuvasti 
kehittämään Pykälän yritysyhteistyötä 
entisestään. YSV:ssä on perinteises-
ti toiminut pykälistejä phuksista aina 
opintojensa loppuvaiheessa olevaan 
oikkariin asti.
 
Valiokuntaa luotsaa puheenjohtaja 
Jemina Fallenius, joka toimii myös 
hallituksen sihteerinä ja YSV:n edus-
tajana hallituksessa.
 
Jeminan tukena valiokunnan pyörit-
tämisessä toimii varapuheenjohtaja 
Tuomas Tuominen, jonka tehtäviin 
kuuluu erityisesti puheenjohtajan aut-
taminen kolmijäsenisen yrityssuhde-
toimikunnan toiminnan johtamisessa 

sekä uusien yhteistyökumppaneiden 
kartoittaminen ja yhteydenpito hei-
dän suuntaansa.
 
YSV:lla on oma sihteeri, joka pitää 
pöytäkirjaa valiokunnan kokouksissa 
ja vastaa valiokunnan tiedottamisesta. 
Tänä vuonna valiokunnan sihteerinä 
toimii Sami Reijonen.
 
YSV:n sisällä toimii kolmihenkinen 
yrityssuhdetoimikunta, tuttavallisem-
min YRSU. YRSUun kuuluu kolme 
yrityssuhdevastaavaa: Enna Hakala, 
Tiia Takalo ja Julius Viherkenttä. 
Yrityssuhdevastaavat huolehtivat yh-
teydenpidosta yritysyhteistyökump-
paneihin. Käytännössä YRSUn työ 
koostuu ilmoitusmyynnin hoitami-
sesta Pykälän eri julkaisuihin, tapah-
tumien sponsorointiyhteistyöstä sekä 
muista yritysyhteistyön muodoista. 
Toimikunnan tehtäviin lukeutuva il-
moitusmyynti kattaa muun muassa 
juuri käsissäsi olevan Varjo-opin-
to-oppaan ilmoitukset. Oppaan jo-
kainen mainos onkin kulkenut reitin 
YRSUlaisen ja yrityksen edustajan 
välisistä keskusteluista lopulta op-
paan taittajan tietokoneelle valmiin 
painomateriaalin muodossa. Muita 
yhteistyönmuotoja pääset ihailemaan 
läpi syksyn erilaisten yhteistyöyritys-
ten tukemien tapahtumien yhteydes-
sä. Toisin kuin muu valiokunta, yri-

tyssuhdetoimikunta valitaan erillisellä 
haulla syksyisin.
 
Erilaisten ilmoitusten ja sponsoroin-
nin kohteiden ohella ensimmäisen 
konkreettisen kosketuksen YSV:n 
toimintaan saat phuksisyksynäsi to-
dennäköisesti valiokuntamme järjes-
tämien excursioiden eli erilaisten asi-
anajotoimistoihin, muihin yrityksiin ja 
julkisyhteisöihin tehtävien vierailujen 
kautta.
 
Excursioista vastaavat excuvastaavat 
Inka Sajakoski ja Valtteri Isola. Ex-
cujen sisältö vaihtelee hyvinkin ren-
noista illanvietoista asiapitoisempaan 
sisältöön. Excut tarjoavat loistavan 
mahdollisuuden tutustua eri uravaih-
toehtoihin ja saada samalla vinkkejä 
alamme huippuasiantuntijoilta. En-
simmäinen tilaisuus osallistua exculle 
avautuu syksyn phuksiexcuilla, joille 
jokaisen uuden oikkarin kannattaa 
ehdottomasti osallistua. Excuista tie-
dotetaan aina yhdistyksen sähköpos-
tilistalla pykälä-infossa.
 
Mahtavat jäsenedut Pykälän jäsenille 
hankkii jäsenetuvastaava Jesse Heis-
kanen. Jäsenetujen hankkimisen li-
säksi vastaa jäsenetuvastaava myös 
tuotesponsoroinnista yhdessä YSV:n 
sihteerin kanssa.
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Tervetuloa nauttimaan Pykälän jä-
seneduista! Yrityssuhdevaliokunta on 
tehnyt ahkerasti töitä kaikkien py-
kälistien jäsenetujen puolesta ja nyt 
myös te uudet phuksit pääsette naut-
timaan tämän työn hedelmistä. Aika 
hyvä sanoisin.

Pykälän jäsenille tarjotaan alennuksia 
niin erilaisista ravintoloista, partu-
ri-kampaamoista, kuin kuntosaleis-
takin. Pääfokuksemme on sellaisissa 
paikoissa, joihin ei ole vielä olemas-

sa opiskelija-alennusta, ja ideoinnissa 
vain taivas on rajana. Edut ovat saa-
tavissa pykälätarrallisella opiskelija-
kortilla ja kullakin hetkellä voimas-
saolevat jäsenedut löydät Pykälän 
jäsenetujen omilta Facebook-sivuilta. 
Suosittelen käymään tykkäämässä.

Otamme vastaan uusia (hyviä) ehdo-
tuksia potentiaalisista uusista jäsen-
eduista, joten pistäkää ihmeessä mai-
lia ”jasenedut@pykala.fi”, jotta saatte 
äänenne kuuluviin.

 ”Oispa Pykälän jäsenedut”
-Humanisti

Jesse Heiskanen
Jäsenetuvastaava 2017
jasenedut@pykala.fi
Pykälä ry

Jäsenedut

Pykälän yrityssuhdetoimintaan pää-
set tutustumaan helposti esimerkiksi 
heti syksyllä koottavien phuksitoi-
mikuntien kautta. Suosittelen myös 
lämpimästi hakemaan mukaan YSV:n 
riveihin, jotka valitaan YRSUa lukuun 
ottamatta valiokuntavaaleissa lop-
pusyksystä. Jo ennen valiokuntavaa-
leja YSV:n toimintaa voi tulla seuraa-
maan lähietäisyydeltä kokouksiimme, 
jotka ovat avoimia jokaiselle yhdistyk-
sen jäsenelle. Toivommekin kokouk-
siin paikan päälle innokkaita pykälis-
tejä antamaan ideoita ja ehdotuksia 
yrityssuhdetoiminnan kehittämiseksi.
 
YSV:n edustajia löydät myös Puns-
sikahveilta ja Phuksiaisista. Näiden 
lisäksi YSV:n vuosi huipentuu loppu-
vuonna järjestettäviin maineikkaisiin 
Korruptiositseihin. Korruptiositsit 

ovat bileet, joita et missään nimessä 
halua jättää välistä- tavataan siis vii-
meistään siellä!
 
Yrityssuhdevaliokunta toivottaa 
phuksit 2017 sydämellisesti tervetul-
leiksi tiedekuntaan ja mukaan yhdis-
tyksen toimintaan!
 

Aurinkoista kesää ja sen jälkeen koit-
tavaa elämäsi parasta vuotta toivot-
taen
 
Jemina Fallenius
hallituksen sihteeri
YSV:n puheenjohtaja
jemina.fallenius@pykala.fi
0407407700
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Oikeusapuvaliokunta -OAVK
Voiko työnantaja palkata uusia kesä-
työntekijöitä tarjoamatta ensin ky-
seisiä tehtäviä nykyisille osa-aikaisille 
työntekijöille? Tuleeko avioehtosopi-
mukselle ominaiset oikeusvaikutukset 
voimaan jos molem-mat puolisot ovat 
laatineet ja allekirjoittaneet avioehto-
sopimuksen ja jättävät kyseisen doku-
mentin lojumaan piirongin pohjalle? 
Voiko vuokranantaja tehdä kontrol-
likäyntejä vuokra-asuntoon ilmoit-
ta-matta tästä etukäteen vuokralaisel-
le?

Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta tar-
joaa opinnoissaan hieman pidemmälle 
edenneille oikeustieteen opis-kelijoille 
mahdollisuuden soveltaa oppimaansa 
käytännön oikeudellisissa ongelmis-
sa. Valiokuntatyös-kentely kehittää 
asiakaspalvelutaitoja, oikeudellista ar-
gumentaatiota, ryhmätyötaitoja sekä 
ongelmanrat-kaisukykyä.

Valiokunnan tavoitteena ei ole ai-
noastaan tarjota lakimieskoulutuksen 
piirissä oleville mahdollisuutta viedä 
oppimaansa käytäntöön vaan myös 
tehdä panos yhteisön hyväksi. Oike-
usapuvaliokunnan yleis-hyödyllinen 
toiminta kohdistuu opiskelijayhteisön 
hyväksi asiakaskunnan koostuessa 
Helsingin yliopiston ylioppilaskun-
nan (HYY) jäsenistä, Taideyliopis-
ton opiskelijoista ja HYY:n alaisista 

järjestöistä. Oikeusapuvaliokunnan 
jäsenistöön kuuluu noin 45 opiskeli-
jaa, jotka harjoittavat käytännön oike-
usaputoimintaa kuuteen noin seitse-
män hengen ryhmään jakautuneena. 
Neuvontapäivystyksiä jär-jetetään 
lukukausien aikana kahdesti viikossa 
Pykälän toimistolla, ja asiakkaat voi-
vat ottaa kontaktia sähköpostitse, pu-
helimitse tai tulemalla paikan päälle. 
Oikeustieteilijöitä ei ole suljettu avun 
piirin ulko-puolelle, joten voit ottaa 
yhteyttä, jos koet tarvitsevasi apua. 
Valiokunnan toiminnan laatukont-
rollia harjoittaa valvontaneuvosto: 
valvontaelimessä on edustaja akatee-
misesta maailmasta, oikeusminis-teri-
östä ja asianajokunnasta. Asiakkaille 
annettujen neuvojen asianmukaisuus 
tarkistetaan esittelemällä vastaukset 
sännöllisin väliajoin järjestettävissä 
valvvontaneuvon kokouksissa.

Päivystyksissä esiintyy hyvin laaja 
skaala oikeudellisia ongelmia, mut-
ta dominoivia sektoreita ovat olleet 
perhe- ja jäämistöoikeus, työoikeus ja 
vuokrasuhteeseen liittyvät kysymyk-
set. Valiokunta pyrkii parhaan-sa mu-
kaan avustamaan mitä erilaisimmissa 
tilanteissa. Työskentelykielenä on 
pääasiassa suomi, mutta kansainvälis-
tymiskehityksen myötä palvelemme 
myös englanniksi.

Oikeusapuvaliokunnan toimintaan 
ovat tervetulleita kaikki. Kahdesti 
vuodessa järjestettävässä haussa en-
sisijaisina kriteereinä ovat opintojen 
vaihe ja motivoitunut asenne. Pykä-
län muista valiokunnista poiketen 
valiokunnan jäseniä ei valita vaaleilla 
vaan hakemusten perusteella. Vaikka 
varsinaista opinto-pisterajaa ei ole-
kaan, valiokuntaan valituilla tulee olla 
suurin osa oikeusnotaarin tutkintoon 
kuuluvista pakollisista aineopinnoista 
suoritettuna.

Haluan toivottaa sinut lämpimästi 
tervetulleeksi tiedekuntaamme, ja ke-
hottaa sinua löytämään oma juttusi 
Pykälässä. Haalittuasi mukavan opin-
topistekertymän hae mukaan valio-
kuntaan. Tavataan punsseilla!

Karol Ruutu
oikeusapuvaliokunnan puheenjohtaja
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for law students
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Haluamme
nähdä tähtiä.

Jos sinä haluat työnantajan joka panostaa yksilölliseen 
kehittymiseesi ja haluaa tehdä sinusta alasi huipun, 

ota yhteyttä ja häikäise meidät!

Odotamme hakemustasi 
careers@dittmar.fi

 
#näkemys #palo #luovuus #snadistioutoa
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Seminaaritoimikunta järjestää pykälis-
teille asiatapahtumia mitä mielenkiin-
toisimmista ja ajatuksia herättävistä 
oikeudellisista aiheista. Rikosoikeus, 
sota-oikeus, muotioikeus…aiheen 
valinta on täysin toimikuntalaisten 
vapaissa käsissä! Seminaarit tarjo-
avat mahdollisuuden tulla kuunte-
lemaan alansa parhaita asiantunti-
joita ja syventyä aiheisiin, joista ei 
massaluennoilla välttämättä puhuta.

Keväällä toimikunta järjesti rikosoi-
keudesta psykologian opiskelijoiden 
kanssa rikosoikeudesta ensimmäisen 
poikkitieteellisen seminaarinsa, joka 
oli menestys! Paikat menivät täyteen 
alle puolessa tunnissa ja osallistujia 
oli päälle 100. Poikkitieteellisen yh-
teistyön kautta tuli tutustuttua moniin 
uusiin ihmisiin ja solmittua poikkitie-
teellisiä yhteyksiä. Uusien suhteiden 
luominen pykälistien, muiden tiede-

kuntalaisten tai seminaarimme asian-
tuntijoiden kanssa onkin ehdottomas-
ti seminaaritoimikunnan rikkaus. Kun 
kaikki käytännön järjestelyt on tehty ja 
seminaari on loppunut, voi toimikun-
ta kilistellä skumppalasejaan ja nauttia 
yhteistyöllä aikaansaadusta tuloksesta.

Maria Romanova    
seminaarivastaava 
seminaarivastaava@pykala.fi

Seminaaritoimikunta

Urheilutoimikunta
”Ehkä otin, ehkä en, so not, kunhan 
hyppy kulkee.” – Matti Nykänen. 

Pykälä-Urheilun syvin olemus ja 
ideologia perustuu pitkälle aikamme 
suurimpien urheilutähtien kuolemat-
tomiin lauseisiin. Emme ota itseäm-
me liian vakavasti ja pidämme huolen 
siitä, että tapahtumissamme jokaisella 
on hauskaa ja hyvä fiilis. Urheilu-
vastaavana tehtävänäni on järjestää 
erilaisia urheilutapahtumia, joihin 
jokainen järjestömme jäsen, urheilu-
taustasta riippumatta, on tervetullut 
pitämään hauskaa ja rentoutumaan 
tenttikirjojen parista.

 Endorfiiniä, onnistumisia 
ja suuria tunteita Pykälässä 
pääseekin parhaiten kokemaan 
osallistumalla urheilutoimikun-
nan toimintaan! Siksi olemme-
kin jo tämän vuoden aikana 
käyneet mm. takomassa eliittiä 
fitnessiä Crossfit-salilla, juos-
seet Töölönlahtea ympäri 10 
km. sekä kannustaneet suosikkijouk-
kueitamme El Clasico -kisastudiossa.

Tänä syksynä toimintamme jatkuu 
toinen toistaan eksoottisemmalla 
lajilla ja tapahtumalla. Haluankin saa-
da juuri sinut, uusi phuksi, mukaan 
Pykälän upeimpaan toimikuntaan! 

Jos sinulla on jokin laji, josta pidät, 
harrastat tai olet muuten vain ha-
lunnut aina kokeilla, tulethan nykäi-
semään hihasta ja järkätään yhdessä 
mahdollisuus tuon lajin kokeiluun.

Juha Ellonen
Urheiluvastaava 2017
urheiluvastaava@pykala.fi

Toimikunnat ja kulttuuri
Pykälän toimikunnat ja kulttuuritoiminta ovat avoimia koko jäsenistöllemme. Toimikuntahaut järjestetään kerran 
vuodessa, mutta mukaan voi päästä myöhemminkin ottamalla yhteyttä toimikunnan puheenjohtajaan. Järjestetyt 
tapahtumat ovat myös avoimia, joten jokainen pykälisti pääsee mukaan 
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Heippa kaikki ja ensinnäkin hurjasti 
onnea sisäänpääsyn johdosta! 

Tulet varmasti huomaamaan syksyn 
kuluessa, että Pykälä tarjoaa jokaisel-
le jotakin ja tekemistä riittää varmas-
ti. Opiskelijaelämää on kuitenkin 
Sörkän lähes trooppisen tanssilattian 
ulkopuolellakin ja Pykälän kautta 
pääset tutustumaan myös muihin 
ainejärjestöihin ja opiskelijoihin. 

Perinteiset ”ulkomaanmatkat” Turun 
Ruisrockiin ja Akateemiseen aurajo-
kilaivuritutkintoon ovat monelle vuo-
den kohokohtia. Tämän lisäksi sinulla 
on mahdollisuus osallistua niin sisar- 
kuin ystäväainejärjestöjenkin sitseille, 
approille ja muihin tapahtumiin. 
Otathan rohkeasti yhteyttä matkavas-
taavaan, jos sinulla on toiveita jonkin 
tapahtuman tai muun matkailun 
suhteen. Matkailu avartaa ja välillä on 

hyvä päästä pois (toki ihanasta) Hel-
singistä vaikka vaan Otaniemeen asti. 
”Minä olen teidän matkavastaavanne 
Inka Sajakoski, ja minä en lähde mat-
kalle maailman ympäri. Minä lähden 
Tampereelle. Se on moro!

Inka Sajakoski
Matkavastaava 2017
matkavastaava@pykala.fi

Matkatoimikunta

Kulttuuri
Kiinnostaako sinua kulttuuri sen 
kaikissa muodoissa? Olisiko sinusta 
mahtavaa mennä hyvällä pykälistipo-
rukalla katsomaan esimerkiksi stand-
upia taikka teatteria? Jos vastasit näi-
hin kyllä, jatka ihmeessä lukemista! 

Olemme Pykälän kulttuurivastaavat 
ja meidän missionamme on tarjota 
pykälisteille sitsien ja bileiden vasta-
painoksi kulttuurillisia kokemuksia. 
Meitä toimii tehtävässä kaksi - yksi 
ulkoasiainvaliokunnasta ja yksi yleis-
valiokunnasta. 

Järjestämme excuja noin yhden per 
kuukausi ja kuluneen kautemme aika-
na olemme ehtineet viedä pykälistit 
niin megazoneen kuin oopperan 
taianomaiseen maailmaan.  Osal-
listumme lisäksi vuosittain yhdessä 
urheiluvastaavan kanssa tanssi- ja 

etikettikoulutuksen järjestämiseen 
hiomalla pykälistien tanssitaidot kun-
toon ennen yhdistyksemme loisto-
kasta vuosijuhlaa.

Suuret onnittelut sisäänpääsystä 
tiedekuntaan! Odotamme innolla 
tapaavamme teidät kaikki ja toivotta-
vasti näemme teidät syksyn kulttuu-
riexcuilla sekä punssikahveilla!

Voitte jo nyt seurata toimintaamme 
tykkäämällä Pykälän kulttuuri-sivusta 
Facebookissa! Kysymyksiä ja toiveita 
voi esittää osoitteeseen 
kulttuurivastaavat@pykala.fi .

Syksyä innolla odottaen
Sara Antonacci ja Pauliina Heik-
konen
Kulttuurivastaavat 2017
kulttuurivastaavat@pykala.fi
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KV-viikot
KV-viikko, Nordisk Vecka, Nordisk 
Uke, Nordisk Uge, Norræna Viku. 
Rakkaalla lapsella on monta nimeä! 
Oikeustieteen opiskelijoiden väli-
nen pohjoismainen yhteistyö juontaa 
juurensa alun perin aina 1800-luvul-
le asti, jolloin pohjoismaiset oikkarit 
aloittivat vierailut toistensa luokse. 
Nykyään tämä ystävyyssuhteiden 
luomisen ja verkostoitumisen muoto 
ilmenee kansainvälisinä viikkoina, eli 
tuttavallisemmin KV-viikkoina.

KV-viikot rakentuvat Nordiska 
Sekretariatet-nimellä kulkevan or-
ganisaation ympärille, jonka jäsen-
järjestöinä toimivat 11 kaikista Poh-
joismaista tulevaa oikeustieteellistä 
opiskelijajärjestöä, näiden joukossa 
luonnollisesti myös Pykälä. Suomesta 
ovat lisäksi mukana ruotsinkielinen 
pikkusisaremme Codex, Rovaniemen 
Artikla, Turun Lex sekä Vaasan Jus-
tus. Ruotsista mukana ovat Tukholma 
ja Uppsala, Norjasta Oslo sekä Ber-
gen, Tanskasta Aarhus sekä Islannista 
paikallisen Islannin yliopiston Orator. 
Sekretariatetissa joka järjestöä edus-
taa oma Internationell sekreterare 
eli Int.sek, jonka vastuulla on lisäksi 
KV-viikkojen markkinointi jäsenistöl-
le, muu edustaminen ja ennen kaikkea 
järjestön oman KV-viikon järjestämi-
nen.

Jokaisella KV-viikolla on oma oikeu-

dellinen teemansa ja perusrunkonsa, 
johon kuuluvat mökkireissu eli ”hyt-
te”, excuja, luentoja, sitsaamista ja 
viikon kruunaavat kyseisen järjestön 
vuosijuhlat ja sillis. Erityislaatuista 
hommasta tekee kuitenkin jokai-
sen järjestön uniikit erityispiirteet ja 
kulttuurierot. Onkin mielenkiintoista 
huomata millaisia eroja voi olla jo Py-
kälän ja Codexin, tai vastaavasti sitten 
Islannin ja Rovaniemen Artiklan vä-
lillä!

Syksyn KV-viikot alkavat viikolla 39 
Uppsalasta, joka aloittaa samalla le-
gendaarisen 3 peräkkäisen KV-viikon 
sarjan eli ”hattrickin”. Tähän kuulu-
vat Uppsalan ohella Codex ja Oslo. 
Muut syksyn viikot ovat Artikla, Jus-
tus ja Tukholma. Keväällä matkataan 
Bergenin, Aarhusin, Oratorin ja Lexin 
kautta Pykälän omalle viikolle! Mei-
dän oma viikkomme onkin mainio 
tapa aloittaa KV-ura, jos ei aiemmin 
mukaan ole vielä ehtinyt! Heti vuoden 
alussa kerätään innokkaiden pykälis-
tien joukosta KV-viikkotoimikunta, 
joka auttaa Int.sekiä järjestämään Py-
kälän KV-viikon viikolla 15, järjestä-
mään viikon tapahtumia ja majoitta-
maan pohjoismaisia ystäviämme.

Mitä KV-viikoista sitten saa? Mah-
tavien kokemusten ohella KV-toi-
minnan suolan muodostavat kui-
tenkin ennen kaikkea viikoilla 

tavattavat ihmiset ja heidän kanssaan 
solmittavat ystävyyssuhteet! Lähties-
säni ensimmäiselle viikolleni Aarhu-
siin alkuvuodesta 2016 en olisi voinut 
kuvitellakaan, miten lyhyessä ajassa 
voi saada elinikäisiä parhaita ystäviä 
ympäri Pohjoismaiden, joiden kans-
sa tulee oltua yhteydessä päivittäin ja 
vietettyä paljon vapaa-aikaa myös vi-
rallisen toiminnan ulkopuolella! Nyt 
12 KV-viikon jälkeen tämä on aivan 
arkipäivää! Jokaisen oikkarin kannat-
taakin kokeilla vähintään kerran opis-
keluaikanaan KV-viikkoja, joskin toi-
mintaan on helppo jäädä koukkuun ja 
tällöin tulee helposti kierrettyä reilusti 
useampikin viikko.

Jokaisella Pykälän jäsenellä on mah-
dollisuus hakea KV-viikoille, joista 
tiedotetaan Pykälä-infossa sekä Pykä-
län KV-toiminta-sivulla Facebookis-
sa. Suuren suosion vuoksi kaikki ha-
lukkaat eivät aina valitettavasti mahdu 
mukaan, mutta onneksi vuodessa on 
11 mahdollisuutta kokea KV-viikko! 
Kannattaakin tulla rohkeasti tulla ky-
symään viikoista allekirjoittaneelta tai 
muilta Pykälässä toimivilta ”nordis-
teilta”, jotka ovat niiden saloihin jo 
perehtyneet. Vi ses i Norden!

Lauri Laatunen
Hallituksen ulkoasiainvastaava
Internationell sekreterare
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Heti syksyllä uusilla phukseilla on mahtava tilaisuus päästä mukaan Pykälän toimintaan liittymällä phuksitoimikuntiin. 
Alkusyksystä valiokuntien yhteiskokouksen yhteydessä valittavat toimikunnat koostuvat siis pelkästään phukseista, ja 
niissä pääset järjestämään syksyn parhaita bileitä, hankkimaan viininpunaisia puuhapukuja tai keräämään koko vuosi-
kurssisi yksiin kansiin. Tekemistä löytyy siis valokuvaasmisesta sponsorien metsästämisen kautta bileiden järjestämi-
seen. Toimikuntiin liittymällä pääset myös tutustumaan suureen joukkoon muita uusia pykälistejä!

Phuksitoimikunnat

Matrikkelitoimikunta
Matrikkeli on käsin kosketeltava 
matkamuisto ensimmäisestä opis-
keluvuodesta oikiksessa. Siihen on 
koottu jokaisen Helsingin yliopiston 
phuksin kuva, perustiedot ja vastaus 
muutamaan haastattelukysymykseen. 
Kyse on siis samankaltaisesta perin-
teestä kuin amerikkalainen yearbook. 
Monet ovat suorastaan yllättyneitä, 
kun lukuvuoden lopussa saavat kä-
teensä phuksimatrikkelin, joka onkin 
ilahduttava päätös tälle ikimuistoisel-
le vuodelle. 

Matrikkelitoimikunnan tehtävänä on 
koota tämä teos. Tehtävien kirjo on 
laaja: taitto ja paino kilpailutetaan, 
phuksit valokuvataan ja haastatellaan, 
artikkelit ideoidaan ja kirjoitetaan. 
Lisäksi pidetään yhteyttä Codexiin 
ja Justukseen, joiden phuksit myös 
esitellään matrikkelissa. Luovaa 
liikkumavaraa on paljon, koska 
sisällön suhteen toimikunnalla on 
täysin vapaat kädet. Sisältönä voi olla 
esimerkiksi nimekkäiden henkilöiden 

haastatteluita, phuksien keskuudesta 
kerättyjä tilastoja tai toisten alojen 
opiskelijoilta koottuja hauskoja kom-
mentteja. 

Matrikkelin tekeminen on pitkäjän-
teinen projekti, joka jatkuu syksystä 
aina phuksikevään loppuun asti. 
Tämän vuoksi tässä tiiviissä toimi-
kunnassa pääsee todella tutustumaan 
muihin phukseihin! Vuoden 2016 
matrikkelitoimikunnalla oli loistava 
tiimihenki, ja hauskoja hetkiä koet-
tiin esimerkiksi sohiessa selfiestickin 
kanssa Aleksandrian lasi-
tetussa ryhmätyötilassa. 
Mitään aiempaa kokemus-
ta julkaisun tekemisestä ei 
tarvita, vaan kuka tahansa 
voi tulla mukaan puuhaa-
maan. Toki matrikkeli on 
myös erinomainen mah-
dollisuus päästä hyö-
dyntämään valokuvaus-, 
kirjoitus- tai muita harras-
tustaitojaan! 

Vuonna 2016 matrikkelitoimikunta 
herätti harvinaisen paljon innostusta, 
mitä en ollenkaan ihmettele. Matrik-
keli on nimittäin kaikkein paras tapa 
jättää jälkensä jokaisen phuksivuo-
teen: valmis matrikkeli löytyy jokai-
sen phuksin kirjahyllystä toivottavasti 
vielä vuosikymmentenkin päästä! 

Helmi Yli-Äyhö
Matrikkelitoimikunnan puheenjohta-
ja 2016
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Haalaritoimikunta
Väitän, että sinä lukija juuri haaveilet 
omista pykälänpunaisista haalareis-
tasi. Niin haaveilin itsekin vuosi sit-
ten. Monissa tiedekunnissa haalarit 
ostetaan heti ensimmäisillä phuksi-
viikolla. Pykälässä haalarit on kuiten-
kin perinteisesti ansaittava. Haalarien 
hankkimisesta on vastuussa haala-
ritoimikunta, joka on suurimman ja 
kauneimman Pykälän suurin ja kau-
nein phuksitoimikunta. Äärettömän 
tiukoissa vaaleissa minut valittiin tätä 
toimikuntaa johtamaan. Tehtävä on 
ollut järjettömän hieno ja suosittelen 
harkitsemaan seuraajakseni pyrkimis-
tä.

Haalaritoimikunnasta jokainen löytää 
paikkansa. On taitosi sitten bileor-
ganisointi, leipominen, askartelu tai 
julisteiden taitto, sinua varmasti tar-
vitaan. HTK antaa uskomattoman 
hienon tavan päästä heti Pykälän 
toimintaan. Vuoden aikana kerkiää 
nimittäin paljon! Haalarimainoksien 
myynti edellytti myyntitiimin tiukko-
ja neuvotteluja ja tilaustiimi organisoi 
haalarit käytännössä Pykälään asti.

Pelkät haalarit ei kuitenkaan HTK:lle 
riitä! Haalareita odotellessa risteilytii-
mi johdatti meidät Lexin kanssa lai-
valle. Haalarien saapuminen itsessään 
myös ansaitsee oman spektaakkelin-
sa – tarkoitan tietenkin haalaribileitä! 

Phuksivuoden odotetuimpien bilei-
den järkkäys hienon jengin kanssa 
nimittäin palkitsee. Se tunne, kun kis-
kaisee haalarit jalkaan ja tietää ne vielä 
ystävien kanssa tehdyllä työllä ansain-
neensa, on mahtava!

Pykälän wappu on kevään parasta ai-
kaa ja siihenkin HTK antaa panoksen-
sa. Perinteiset wappuboolit huipentaa 
HTK:n aherruksen ja starttaa pykä-
listin wapun. Wappuna palkitaan an-
siokkaita pykälistejä, valitaan vuoden 
phuksi ja uudet phuksikaput. Kaiken 
tämän lisäksi phuksit ansaitsevat wap-
pubooleilla sen pykälistimerkin, mitä 
on hartaasti odotettu. 

HTK on antanut järjettömästi. Koko 
vuoden aikana kerätyt uudet ystävät ja 
onnistumisen tunteet ovat jotain mitä 
en phuksivuodestani vaihtaisi pois. 

HTK tarjoaa myös teille nämä mah-
dollisuudet ja suosittelenkin siihen 
liittymään. Jossei puheenjohtajuus 
kiinnosta, niin budjetista huolehtivan 
varapj:n paikka on hieno idea. Jokai-
nen monista tiimeistä tarvitsee myös 
ovat vastaavansa sekä jäsenensä. Eli 
mukaan vaan! Et tule katumaan! Nau-
tinnollista phuksivuotta!

Sami Reijonen
Haalaritoimikunnan pj. 2016
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Haalarit
Suuressa osassa poikkitieteellisiä 
opiskelijabileitä kaikki pukeutuvat 
edustusasuunsa, haalareihin. Tämä 
kestävä ja suojaava asuste on mitä 
ihanteellisin bilevaruste, jossa keh-
taa edetä vaikkapa nelivedolla, eikä 
kukaan sen suuremmin ihmettele. 
Lisäksi haalari on oiva tapa erottau-
tua muusta rymyävästä massasta, joka 
opiskelijoiksi itseään kutsuu. Haala-
reiden väritykset vaihtelevat niin yli-
opistoittain kuin myös opiskelualoit-
tain.
Pykälän phuksit saavat haalarinsa 

phuksitalvenaan valittuaan keskuu-
destaan tarmokkaita ihmisiä hoita-
maan tilauksen ja hankkimaan haalarit 
täyteen mainoksia (ks. Haalaritoimi-
kunta).  Haalareiden kunniaksi toi-
mikunta järjestää Haalaribileet, joissa 
haalarit puetaan päälle juhlallisesti 
haalarivalan lausunnan jälkeen. Py-
kälän – kuin myös kaikkien Suomen 
muidenkin  oikeustieteellisten tiede-
kuntien – haalarin väri on upea bo-
lognanpunainen (pykälänpunainen).

Tämän jälkeen alkaakin armoton 

haalareiden koristelu haalarimerkeil-
lä sekä hihojen ja lahkeiden vaihtelu. 
Haalarimerkkien kerääminen kannat-
taakin aloittaa heti phuksisyksyllä, 
vaikkei itse haalareita vielä olekaan 
tilattu. Mistään ei tunnista phuksia 
paremmin kuin täysin tyhjistä haa-
lareista. Merkkejä saat osallistumalla 
tapahtumiin ja Pykälän toimintaan. 
Lisäksi joitain merkkejä on myynnis-
sä yhdistyksen toimistolla! Mikään ei 
myöskään estä hyödyntämästä suhtei-
ta ja vaihtamasta tai ostamasta merk-
kejä muista opiskelijajärjestöistä.
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Sonniaistoimikunta
Syksyn ehdottomasti mieleenpai-
nuvimmat bileet ovat Sonniaiset! 
Oikeustieteellisen phuksitytöt järjes-
tävät joka vuosi bileet, joissa laitetaan 
phuksipojat koetukselle. Bileissä 
selvitetään, kuka on uusista phuksi-
pojista se kuumin ja kaikista veto-
voimaisin, eli kuka ansaitsee vuoden 
Sonnin tittelin!

Vuoden 2016 Sonniaiset vietettiin 
kosteissa merkeissä teeman oltua 
Fifty Shades of  Sonni. Syvimmät sa-
laisuudet ja fantasiat eivät olleet enää 
toiveajattelua vaan ne toteutettiin 
sinä iltana. Kaapin perukoilta otettiin 
esille käsiraudat ja raippa, puettiin 
verkkosukkahousut ja kuumaakin 
kuumemmat asusteet. 

Kupliva virtasi ja tarjoiluja riitti. 
Ruokatiimin loihtimat makoisat 
ruuat saivatkin huikean suosion ja 
erikoismaininnan illan vieraaltamme, 
eli Janni Hussilta. Janni oli etsinyt 
pitsimekkonsa ja saapui juontamaan 
uljaiden phuksiurosten mittelöä. Mit-
telössä ehdokkaat pääsivät harjoitta-
maan twerkkaustaan, kermavaahdolla 
leikkimistä sekä paljon muuta hien 
pintaan nostattavaa. Niissä kisailuis-
sa ei käytetty turvasanaa ja lopulta 
olikin jäljellä vain tuo tarunhohtoi-
nen seksipeto. Sykkeitä nostattavien 
sylitanssien jälkeen tämä valiouros 

oli tiedossa ja hänestä kruunattiin 
Vuoden 2016 Sonni. Sonnien mitte-
lön lisäksi vieraita viihdytti flipi, beer 
pong, hyvän musiikki ja elektroni-
nen härkä. Sonniaiset eivät jättäneet 
ketään kylmäksi ja bileet jatkuivatkin 
aina aamuun saakka! 

Sonniaisten järjestäminen oli haas-
tavaa, mutta päällimmäiseksi jäi silti 
mieleen aivan mahtavat kokemukset! 
Bileiden järjestäminen oli hauskaa, 
palkitsevaa sekä antoi mahtavan 
tilaisuuden päästä tutustumaan 
muihin phukseihin. Bileiden onnis-
tumisen salaisuus oli phuksityttö-
jen yhteishenki ja mahtavat tiimit. 
Järjestämiseen sisältyivät tehtävät 
aina markkinoinnista ja sponsoreiden 
hankkimisesta ruokien ja juomien 
tekemiseen sekä illan ohjelman suun-
nitteluun. 

Sonniaistoimikuntaan liittyminen on 

syksyn yksi parhaista kokemuksis-
ta ja hyvä tapa tehdä tietä Pykälän 
valiokuntiin. Joten jos haluat ottaa 
phuksisyksystä kaiken irti ja löytää 
ikimuistoisia ystäviä, lähde mukaan 
sonniaistoimikuntaan.
Hauskaa syksyä – nähdään pian! 

Sinia Raittila
Sonniaistoimikunnan puheenjohtaja 
2016
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Ulottuvuustoimikunta
Arvon phuksi!

Oletko charmikas, vahva, luja ja mas-
kuliininen uros, joka tykkää viinas-
ta, bileistä ja naisista (tai ainakin 
heille bileiden järkkäämisestä)? 
Jos tunnistit itsesi edes yhdestä 
mainitsemistani adjektiiveista, 
minulla on sinulle tarjous, josta on 
lähes mahdotonta kieltäytyä. Vär-
väydy Ulottuvuustoimikuntaan ja 
kiihdytä phuksisyksysi startti poi-
munopeuteen. Pykälä on tunnettu 
mielenräjäyttävistä juhlistaan, ja 
olemalla osa puhtaasti phuksimiehis-
tä muodostettavaa Ulottuvuustoimi-
kuntaa saat ainutkertaisen mahdolli-
suuden käydä bileiden järkkäämisen 
alkeiskurssin Pykälän tyyliin. 

Ulottuvuusbileiden järjestäjänä 
sinulle annetaan vain yksi ohjenuora 
ja käsky; ’’Järjestä unohtumattomat 
bileet phuksitytöille, voitte suorit-
taa.’’. Toimikunta saakin täysin vapaat 
kädet järjestää bileet, hankkia juomat, 
ruoat ja sponsorit, myydä liput, kuva-
ta trailerit, suunnitella haalarimerkit 
ja mainosgrafiikka, sekä räjäyttää 
jokaisen bileisiin osaaottavan tajun-
ta. Jokaiselle löytyy toimikunnasta 
tehtävää, sillä vain toimikunnan 
jäsenten mielikuvitus, tahto ja taito 
ovat rajoina sille mitä bileissä tulee 
tapahtumaan, ja jos aiot eläissäsi vain 

yhdet bileet järjestää, nämä ovat ne 
bileet isolla B:llä.

Ulottuvuustoimikunta on mahtava 
tapa päästä tutustumaan phuksikol-
legoihin, ja muodostaa elinikäisiä, 
joskin lievästi viinanhuuruisia, muis-
toja, sekä sementoida elinikäinen jälki 
Pykälän Ulottuvuuksien katkeamat-

toman ketjuun. 

Viime vuonna veimme toimikuntani 
kanssa tytöt trooppiseen Rioon, 
jossa parhaatkin uimarit hukkuivat 
tarjoilemiemme boolien sameisiin 
vesiin. Phuksitytöt pääsivät kisai-
lemaan toisiaan vastaan toinen 
toistaan kosteammilla rasteilla, 
kilpaillessaan kultamitaleista ja 
arvokkaista palkinnoista.

Minä ojennan teille nyt Ulottuvuu-
den ikuisesti palavan soihdun, ja 

takaan että ken siihen tarttuu ei tule 
kaikesta verestä, hiestä ja yksittäisestä 
miehisestä kyyneleestä huolimatta 
sitä katumaan.  Ole vahva, ole roh-
kea, tartu tilaisuuteen ja ole mukana 
viemässä Pykälää yhä uusiin ulottu-

vuuksiin. Vain intergalaksi 
on rajana!

Alberto Guidastri
Ulottuvuustoimikunnan 
Puheenjohtaja 2016
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Spex
MIKÄ SPEX?   
Spex on oikeustieteen opiskelijoiden 
voimin toteutettu interaktiivinen 
musiikkinäytelmä, jossa yhdistyvät 
teatteri, tanssi, laulu, soittaminen ja 
vuorovaikutus yleisön kanssa. Tänä 
vuonna Pykälän Spex järjestetään jo 
21. kertaa!

Produktion tekemiseen osallistuu 
vuosittain noin sata oikkaria, jotka 
syksyn aikana muodostuvat tiiviiksi 
Spex-perheeksi. Spex koostuu niin 
upeista näyttelijöistä, soittajista, laula-
jista ja tanssijoista kuin myös lavas-
tajista, puvustajista, maskeeraajista, 
markkinoijista ja catering-tiimistä. 
Kohokohtana syksyn uurastuksen 

jälkeen ovat joulukuussa Kulttuuri-
asema Gloriassa esitettävät näytökset.

Aiempaa kokemusta teatterin tekemi-
sestä ei tarvit, sillä kaikille halukkaille 
löytyy varmasti puuhaa, ja innokkaita 
apukäsiä tarvitaan joka tiimissä! Tär-
keimmät edellytykset ovat energinen 
fiilis ja palava halu olla mukana teke-
mässä yliopistomaailman suurinta ja 
huikeinta produktiota. Haemme uu-
sia spexareita kaikkiin edellä mainit-
tuihin tiimeihin ja odotamme suurta 
phuksiryntäystä tänäkin syksynä.

Mikäli innostuit ja koet palavaa 
halua lähteä mukaan vuoden kiis-
tatta parhaaseen produktioon, lue 

Spexin aakkoset ja tule 
aloituskokoukseen heti 
syksyn alussa! Nähdään 
Spexissä!

Spexterkuin

ohjaaja Petteri Niemi
spexohjaaja@pykala.fi

tuottajat Essi Mietti-
nen, Helmi Hieta-aho 
ja Katri Taipale
spextuottajat@pykala.fi

SPEX-AAKKOSET

A - Antagonisti. Pääpahis, joka 
aiheuttaa kauhua sekä hahmoissa että 
yleisössä.

B - Bileet. Spex-bileet pitää jokaisen 
kokea ainakin kerran!

C - Coloretto. Legendaarinen kame-
leonttipeli taukojen ajanvietteeksi!

D - Darra. Ohjaajan kauhu, yllättää 
joskus jokaisen spexarin. 

E - Enskari. Päivä, jona syksyn 
harjoittelu palkitaan ja Spex esitetään 
ensikertaa yleisölle.

F - Fiiliksennostatusilta. Kaikkien 
tiimien kosteahko ryhmäytymisilta.

G - Gloria. Spexarin toinen koti, 
spextaakkelin esitysareena.

H - Hovi. Kovan treenaamisen 
vastapainona spexarit rentoutuvat 
kantapaikassaan Kalliohovissa.

I - Improt. Syksy alkaa näyttelijäko-
kelaiden improvisaatioharjoituksilla.

J - Jallu. Ensiluokkainen sheriffi, 
bändin virittäjä. Suositellaan vahvasti 
kaikille spexareille! 
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K - Kaatajaiset. Spexin päättävät, 
tunteikkaat juhlat, joista et muista 
aamulla kuin sen, että hauskaa oli.

L - Läpilukubileet. Hetki, jolloin 
huippusalainen käsikirjoitus paljaste-
taan spexareille. 

M - Muusikot. Spex toivottaa terve-
tulleeksi niin bändiläiset kuin orkes-
terilaiset!

N - Näytökset. Hauskuus ei jää vain 
enskariin!

O - “Omstart!” kuuluu salissa, kun 
yleisö haluaa nähdä taidokkaan suori-
tuksen uudelleen improvisoituna.

P - Phuksi! Tee elämäsi paras päätös: 
jätä kurssikirjat kirjastoon ja tule 
Spexiin!

Q - Quote: “Spex on parasta mitä 
voi tehdä ilman vaatteita” - HH

R - Räyskälä. Harjoitusviikonloppu 
täynnä hauskanpitoa ja ensiluokkaista 
seuraa, tätä et voi missata!

S - Stara. Spexissä saat päästää esiin 
sisäisen starasi!

T - Tanssijat. Huhu liikkuu, että 
jotkut tulevat katsomaan 
kaikki näytökset vain ihail-
lakseen tanssijoiden taitoja.

U - Uudet ystävät. 
Spex-syksyä ei voi viettää 
saamatta roppakaupalla 
uusia ystäviä.

V - Vastaavat. Jokaisella 
tiimillä on oma vastaavansa, 
joka huolehtii tiimiläisistä 

koko syksyn.

W - WoW! Kun esitys vain jättää 
sanattomaksi.

X - Mr/Ms. X on oma saliksesi eli 
salainen ystävä, jonka tulet syksyllä 
saamaan.

Y - Yöunet. Puvustajat ja lavastajat 
eivät näitä kaipaa yön yli kestävässä 
Pumastus-illassa.

Z - Zemppari. Spexarit tsemppaavat 
toinen toisiaan.

Å - “nÅ men!” Hyvät (ja huonot) 
hokemat tulevat syksyn aikana tu-
tuiksi.

Ä - Äidille ei kannata kertoa kaikkea, 
mitä spexissä tapahtuu. 

Ö - Ööh, mitä vielä odotat phuksi? 
Tule aloituskokoukseen ja vietä elä-
mäsi mahtavin syksy!
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HELP
Onnittelut valinnastasi Helsingin 
yliopiston oikeustieteelliseen tiede-
kuntaan phuksi! Samalla, kun aloitat 
opiskelut Helsingin yliopistolla, liityt 
myös osaksi Helsingin yliopiston 
ylioppilaskuntaa, joka tunnetaan 
myös tuttavallisemmin nimellä HYY. 
Samalla, kun ilmoittaudut läsnä 
olevaksi yliopistoon, maksat HYYn 
jäsenmaksun. HYY on perustettu 
jo vuonna 1868 ja yhteensä meitä 
jäseniä on noin 28 000 jäsentä tässä 
kohta jo 150 vuotta vanhassa ylioppi-
laskunnassa. 

Ylioppilaskunta on yhteisö, joka 
toimii sidoksena sen jäsenten välillä, 
valvoo heidän etujaan ja järjestää 
monenlaista toimintaa opiskelijoille. 
HYYlla on erilaisia jäsenpalveluita ja 
HYY ajaa opiskelijoiden asioita yli-
opistolla, kunnallisella ja kansallisella 
tasolla. HYY näkyy opiskelijan arjes-
sa esimerkiksi omistamissaan opiske-
lijaruokaloissa, UniCafeissa, Yliop-
pilaslehdessä, Ylioppilaskalenterissa 
sekä HYYn keskustoimistolla, josta 
monet opiskelijat käyvät hakemassa 
lukuvuositarrat opiskelijakortteihinsa. 
HYY omistaa kiinteistöjä esimerkiksi 
Kaivopihan alueelta. Olet saattanut 
käydä joskus esimerkiksi Uudella 
tai Vanhalla ylioppilastalolla, jotka 
ovat HYYn omistuksessa. Päätöksiä 
siitä, mitä HYY tekee tai mihin sen 

omaisuutta käytetään, tekee HYYn 
edustajisto. 60-henkinen edustajis-
to käyttää korkeinta päätösvaltaa 
HYYssa ja opiskelijat valitsevat sen 
jäsenet demokraattisesti vaaleilla 
kahden vuoden välein. Edustajistossa 
on puoluepoliittisesti sitoutuneita 
ryhmiä sekä täysin sitoutumattomia 
ryhmiä, jotka ovat esimerkiksi aine- 
tai tiedekuntajärjestötaustaisia.

Oikeustieteen opiskelijoiden etua 
HYYssa ajaa edustajistoryhmä 
HELP, joka on puoluepoliittisesti 
sitoutumaton ryhmä, jossa vaikut-
taa oikeustieteen, eläinlääketieteen, 
hammaslääketieteen, lääketieteen ja 
farmasian opiskelijoita. Yhdistävä 
tekijä näillä opiskelijoilla on pro-
fessioalojen opiskelu ja HELP ajaa 
aktiivisesti näiden alojen opiskelijoi-
den asioita HYYssa. Yleinen teema 
HELP:n toiminnassa on ollut, että 
HYYn tulee keskittyä opiskelijoiden 
asioiden ajamiseen eikä ottaa kantaa 
yleispoliittisiin asioihin.

Minkä takia kannattaa lähteä mukaan 
ylioppilaskuntatoimintaan? Lähtemäl-

lä mukaan toimintaan voit vaikuttaa 
siihen, mihin ylioppilaskunnan raho-
ja, myös sinun jäsenmaksuasi, käyte-
tään. Lähtemällä mukaan toimintaan 
sinulla on erinomainen mahdollisuus 
vaikuttaa siihen, millainen HYY on. 
Ylioppilaskuntatoiminnassa oppii 
paljon vaikuttamisesta ja monia 
siihen liittyviä taitoja kuten argumen-
tointia sekä esiintymistaitoja. Sen 
lisäksi Ylioppilaskunnan talouspai-
koilla sen omistamissa yhtiöissä voi 
päästä oppimaan paljon talousasioita. 
Kaikkein tärkein asia on mielestäni 
se, että tutustuu ihmisiin, joihin ei 
todennäköisesti muuten tutustui-
si. HELP:ssä pääset tutustumaan 
eri lääketieteen alojen ja farmasian 
opiskelijoihin ja HYYn piirissä vielä 
laajemmin. 

Kannattaa lähteä rohkeasti mukaan 
HELP:n toimintaan, jos tuntuu siltä, 
että se voisi mahdollisesti kiinnostaa. 
Mukaan voi lähteä mukaan missä 
vaiheessa vaan ja erilaista toimintaa 
riittää. Voit lähteä ehdolle edustajis-
tovaaleissa, osallistua taustatoimin-
nan järjestämiseen tai vaikka hakea 
HYYn omistamien yhtiöiden halli-
tuksiin. Tekemistä löytyy kyllä kaikille 
kiinnostuneille! Käy tykkäämässä 
meistä facebookissa ja vieraile netti-
sivuillamme www.helphyy.fi
Syksyllä nähdään!

Anssi Mykkänen
Puheenjohtaja



41

Helsinki Law Review
Hei fuksi ja tervetuloa Helsingin yli-
opiston oikeustieteelliseen tiedekun-
taan, lainoppineiden tiedeyhteisöön.
 
Oletko pohtinut, millaista on laadukas 
oikeudellinen argumentaatio ja mistä 
sen tunnistaa? Miten juridinen perus-
teleminen eroaa eettisestä, moraali-
sesta tai poliittisesta perustelemisesta? 
Miksi oikeustiede on tieteenala, ja mi-
ten toimii tieteellinen metodi? Jos olet 
kiinnostunut tällaisista kysymyksistä, 
juristin tieteellisestä identiteetistä ja 
painavasta sanasta, niin kannattaa tul-
la tekemään Helsinki Law Review’tä.

Helsinki Law Review on Pykälä ry:n 
kustantama oikeustieteellinen aikaus-
kirja, joka on perustettu vuonna 2007, 
ja jota toimittavat tämän tiedekunnan 
opiskelijat. Aikauskirjassa julkaistaan 
oikkareiden kirjoittamia artikkeleita, 
jotka perustuvat tiedekunnassa laadit-
tuihin seminaaritöihin, tutkielmiin ja 
esseisiin. Artikkeleiden laatu kontrol-
loidaan oikeustieteen asiantuntijalta 
pyydettävällä vertaisarviointilausun-
nolla. Näin ollen Helsinki Law Re-
view on sallittu oikeuslähde. 

Tämän lisäksi journaalimme vakio-
materiaaliin kuuluvat juristien kir-
joittamat oikeustapauskommentit, 
puheenvuorot ja kolumnit. Aikakaus-
kirja ilmestyy kahdesti vuodessa, tam-

mikuussa ja syyskuussa.

Helsinki Law Review’n toimittajat 
valitaan hakemusten perusteella. Toi-
mittajahaku on syksyllä, yleensä lo-
ka-marraskuussa, ja siitä tiedotetaan 
opiskelijoiden sähköpostilistoilla. 

Toimituskuntaan kannattaa hakea jo 
fuksivuonna. Toimitustyössä kehit-
tyvät kielitaito, lukunopeus, ryhmä-
työtaidot ja kyky analysoida argu-
mentaatiota. Lisäksi saat varaslähdön 
tieteelliseen kirjoittamiseen, mistä 
koituu saumaton hyöty opintojen 
myöhemmissä vaiheissa. Toimittaja-
na sinulta edellytetään sitoutumista 
toimitusprosessiin, sillä tämä on tii-
mityötä, joka perustuu toimituksen 
sisäiseen luottamukseen. Toimitus-
prosessi itsessään on aika joustava, 
ja siksi helposti sovitettavissa yhteen 
töiden, opiskelun ja muun elämän 
kanssa. 

Muista napata 
printattu jour-
naali mukaasi 
Porthanian kol-
moskerroksesta 
tai Kaisa-talon 
neljännestä ker-
roksesta. Helsin-
ki Law Review’n 
voi lukea myös 

verkkopalvelu Edilexissä. 

Lisätietoja saat sähköpostitse päätoi-
mitusryhmältä. Jos sinulle tuli mieleen 
mitään kysyttävää, älä epäröi kysyä. 
Tervetuloa mukaan toimitukseen ja 
osaksi kansainvälistä law review -pe-
rinnettä.  

Helsinki Law Review’n toimituksen 
puolesta

Ville Linna
Päätoimittaja
ville.linna@helsinki.fi

Iris Lampela
Varapäätoimittaja
iris.lampela@helsinki.fi

Aki Aapio
Varapäätoimittaja
aki.aapio@helsinki.fi
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Kerhot
Pykälässä on monia aktiivisia kerhoja, jotka järjestävät toimintaa niin koko yhdistykselle kuin omil-
le jäsenilleen. Kerhoja löytyykin aina viinin- ja oluenmaistelusta, juomapelien kautta urheiluun. Kerhotoimin-
ta on helppo tapa lähteä mukaan ja tutustua samoista asioista kiinnostuneisiin pykälisteihin vuosikurssista 
riippumatta. Ota rohkeasti yhteyttä kerhon vetäjään päästäksesi mukaan toimintaan. Kerhot keräävät myös toi-
minnastaan kiinnostuneiden sähköpostiosoitteita ensimmäisen opiskelupäivän Punssikahveilla. Uusien kerho-
jen perustaminen on täysin mahdollista ja kannustettavaa, jos toivomaasi kerhoa ei vielä löydy kerholistauksesta.

FCC FLIPPI
Flip Cup Club Flip D’Aisee eli FCC
Flippi on yksi Pykälän suurimmista ker-
hoista ja perustettu vaalimaan Pykälän 
kansallislajinakin tunnettua flip cupia. 

Himoitun Vuoden Pykäläteko -pal-
kinnonkin voittanut FCC Flippi jär-
jestää hekumallisia tapahtumia laajalla 
skaalalla, rennoista juomapeli-illoista 
valtaviin ja kilpailuhenkisempiin tur-
nauksiin. Kerho on vahvasti esillä 
Pykälän eri tapahtumissa, etkä var-
masti tule näkemään yhtiäkään pykä-
läbileitä ilman kiihkeitä flippikamp-
pailuja. FCC Flippiä johtaa hallitus, 
jonka tunnistaa sinisistä pelipaidoista.
Seuraa FCC Flippiä instassa ja fb:s-
sä, niin saat varaslähdön syksyyn!

Pykälistit janoavat haasteita, eli otat-
han treenauksessasi huomioon, että 
peliä pelataan täydellä 360 asteen 
käännöksellä. Älä kuitenkaan pelästy; 
saat perehdytyksen pelin saloihin vii-
meistään heti ensimmäisissä bileissäsi.

FCC Flippi tarjoaa sinulle mahdol-
lisuuden kohottaa Poikaa ja mais-
taa kuplivaa. Haasta itsesi, voi-
ta muut. Game seven ratkaisee.

Linnea Viherkenttä  
FCC Flipin puheenjohtaja 
linnea.viherkentta@pykala.fi  

Pykälä Beer Bong Club
Pykälän kerhoista uusimpiin kuu-

luva Pykälä Beer Pong Club 
(virallinen nimi vielä Patent-
ti- ja rekisterihallituksen hy-
väksyntää vailla) perustettiin 
vuoden 2017 alussa ja kerhon 
missio on selkeä: edistää niin 
Pykälän sisäistä kuin varsinkin 
poikkitieteellistä Beer Pon-
gin evankeliumin leviämistä. 

Beer Pong onkin kansainväli-
sen opiskelijayhteisön suosituin 
juomapelilaji ja Pykälä ei tässä-
kään lajissa aio kakkoseksi jäädä. 
Kerho järjestää Beer Pong -tapahtu-
mia Pykälässä sekä sen jäsenet osal-
listuvat muiden järjestöjen vastaa-
viin tapahtumiin, kuten Beer Pongin 
SM-kisoihin omalla delegaatiollaan. 

Pykälä Beer Pong Club tarjoaa 
kaikille pykälisteille niin mah-
dollisuuden tulla mukaan har-
joittelemaan pallon heittämistä 
kuppiin kuin myös ottamaan kans-
samme tärkeitä askeleita kohti opiske-
lijamaailman urheiluskenen kärkeä.
Mikäli tahdot kokea hyvää ur-
heiluhenkeä ja onnistumisen 
tunteita hyvässä akateemisessa 
seurassa Danger Zonen siivit-
tämänä, niin Pykälä Beer Pong 
Club on juuri oikea paikka Sinulle. 

Joel Ilveskero  
PBBC:n varapuheenjohtaja  
joel.ilveskero@pykala.fi  
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FC Force Majeure
Ilmiömäisestä jalkapallotaituruudes-
ta ja nöyryydestä tunnettu FC Force 
Majeure on Pykälän suurin ja kaunein 
jalkapallojoukkue. Osallistumme keväi-
sin ja syksyisin Unisportin järjestämään 
yliopistosarjaan ja syksyisin taistelem-
me legendaarisesta Fudiscup-mesta-
ruudesta Codexia ja Asianajotoimisto 
Roschieria vastaan. Vuonna 2017 jär-
jestimme myös ensimmäistä kertaa vap-
puturnauksen yhdessä Kauppatieteiden 
ylioppilaiden, Svenska Handelshögsko-
lans Studentkårenin ja Lääketieteenkan-
didaattiseuran kanssa.

Forcen tarkoituksena on koota kaikki 
enemmän tai vähemmän jalkapallo-
mieliset pykälistit yhteen. Riveistämme 
löytyy pykälistejä phukseista n-vuoden 
opiskelijoihin ja molemmat sukupuolet 
ovat vahvasti edustettuina. Harjoitte-
lemme rennolla ”höntsä” – meiningil-
lä noin kerran viikossa, joten mukaan 

lähteminen on helppoa. Mat-
seissa väännetään tietenkin 
täysillä, mutta ei liian vaka-
vasti. Hauskanpito on tär-
keintä. Pelillisesti Force luot-
taa portugalimaiseen ”win 
the right games” – taktiik-
kaan. Viime kaudelta palkin-
tokaapista löytyy syyssarjan 
ja Fudiscupin mestaruus sekä 
kevätsarjan 2. sija. 

FC Force Majeuren viinin-
punainen pelipaita odottaa 
uusia kantajia. Koko joukku-
een puolesta haluan toivottaa 

kaikki uudet phuksit tervetulleeksi vah-
vistamaan Forcen mieletöntä porukkaa! 
Aikaisemmalla kokemuksella ei ole vä-
liä – vain asenne ratkaisee. Mukaan pää-
set parhaiten tulemalla höntsäpeleille 
tai osallistumalla Unisportin syyssarjan 
peleihin. Lisätietoja saa myös allekir-
joittaneelta. 

Nähdään punssikahveilla ja Fudiscupis-
sa, kun Force puolustaa viime syksyn 
mestaruuttaan! 

Arttu Nurro
FC Force Majeuren kapteeni 
arttu.nurro@helsinki.fi 

SC JUDGE DREDD
SC Judge Dredd on Pykälän saliban-
dyjoukkue, joka puolustaa oikkareiden 
mainetta ja kunniaa niin yliopistosarjas-
sa kuin Play-liigan kesä- ja talvisarjois-
sakin. 

Menneen kauden 2016–2017 aikana 
soturilauma on tahkonnut yhteensä 
hurjat viisikymmentä virallista sarja- ja 
turnausottelua, treenannut joka toinen 
viikko Pykälän palloiluvuorolla ja – 
mikä tärkeintä – järjestänyt kaksi sau-
nailtaa ja päätösristeilyn!

Joukkueeseen ovat tervetulleita kaikki 
salibandysta ja ylipäätään joukkueurhei-
lusta kiinnostuneet pykälistit aikaisem-
paan lajitaustaan katsomatta. Olitpa 
sitten jannetähkämäinen mailavirtuoosi 
tai jarkkoniemismäinen puukäsi, löytyy 
joukkueestamme sinullekin varmasti 
sopiva rooli: tärkeintä on kova taistelu-
tahto ja positiivinen asenne. 

SCJD on joukkue, joka pyrkii kokonais-
valtaiseen dominanssiin sekä kentällä 
että sen ulkopuolella. Sosiaalisen me-
dian tiimimme paiskii pitkää päivää pi-
tääkseen tuhannet seuraajamme perillä 
joukkueen kuulumisista valmennusjoh-
don samalla päivittäessä nopeaan pal-
lonliikutteluun perustuvaa pelikirjaam-
me. Kova työ on kantanut hedelmää, 
sillä SC Judge Dredd on hallitseva kau-
den 2016–2017 yliopistosarjan mestari 
– liity siis joukkoomme puolustamaan 
mestaruutta ja Pykälän kunniaa!
phuksit lämpimästi mukaan kerhon toi-
mintaan

Sami Töyräs
SC Judge Dreddin kapteeni
sami.toyras@helsinki.fi
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Pykälä Golf
Löytyykö takataskustasi Green Card, 
mutta timanttiset pelitaitosi ovat pääs-
set käytön puutteessa ruostumaan? 
Oletko jo pitkään pohtinut lajin aloit-
tamista, mutta kynnys lähteä yksin 
kentälle on liian korkea? Vai oletko 
kenties kotikenttäsi kruunaamaton 
kuningas ja klubitalon konkari, jolle 
kertyy vuoden aikana enemmän peli-
kierroksia kuin opintopisteitä?

Riippumatta siitä, koetko yhteenkuu-
luvuutta mihinkään edellä mainituista 
ryhmistä, on Pykälä Golf  juuri sinua 
varten, arvoisa golfista innostunut 
pykälisti! Kerhomme päämääränä on 
järjestää hilpeitä matalan kynnyksen 
tapahtumia lajin parissa ja tarjota py-
kälisteille rahanarvoisia golfaiheisia 
jäsenetuja. Järjestämme vuosittain 

Green Card -kursseja niille pykälis-
teille, jotka vielä ottavat ensiaskelei-
taan lajin parissa. Kurssi on täydelli-
nen tapa aloittaa tutustuminen golfin 
kiehtovaan maailmaan – laadukkaan 
opetuksen kautta käydään läpi kaikki 
se, mitä tarvitaan golf-uran korkkaa-
miseen, mukaan lukien lyöntitekniik-
ka sekä lajin säännöt. 

Keväällä 2017 lanseerasimme suuren 
suosion saavuttaneen jatkokurssin, 
jossa kuluneen talven tai pidemmän-
kin tauon jäljiltä ruostumaan päässyt 
swingi hiotaan uuteen uskoon pron 
ohjauksessa sopivasti kauden alussa. 
Perinteinen golfkevään ykköstapah-
tuma Pykälä Golf  Invitational tuo yh-
teen golfaavat oikeustieteen opiskeli-
jat sekä alan työnantajat, joten kerhon 
toiminta sopii myös jokaiselle verkos-
toitumisesta haaveilevilla uraohjuk-
selle! Golfkauden päätteeksi syksyisin 

järjestettävissä Mestaruuskilpailuissa 
puolestaan otetaan pykälistigolfa-
reista mittaa ja katsotaan, kuka kävi 
ahkerimmin pelikierroksilla ja kuka 
puolestaan hukkasi kesäkuukaudet 
tenttipänttäämiseen.
Kerhon toimintaan ovat lämpimästi 
tervetulleita kaikki golfin harrastajat, 
myöskin tulevat sellaiset, tasoitus-
korttiin katsomatta! Tiedot tulevista 
tapahtumista sekä jäseneduista löy-
dät tykkäämällä Pykälä Golfin sivusta 
Facebookissa (facebook.com/Pyka-
laGolf) ja seuraamalla Instagram-ti-
liämme (@pykalagolf).

Tervetuloa tiedekuntaan ja nähdään 
viheriöillä, tai vähintäänkin klubitalon 
terassilla!

Lauri Säilä
Pykälä Golfin puheenjohtaja
lauri.saila@helsinki.fi
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Hallipiki
Pykälän yksi kansanterveyttä ja ilois-
ta mieltä edistävä urheilukerho on 
Hallipiki. Hallipiki pelaa kotimaista 
yliopistosarjaa, joka on suhteellisen 
saman tasoista, kuin rapakon takana 
pelattava NCAA. Tule mukaan ko-
keilemaan meininkiä, olit sitten vanha 
junnukoristähti taikka seuraava Lauri 
Markkanen (huom. isoista miehistä 
pulaa eli Markkasen kokoiset pelaajat 
enemmän kuin tervetulleita). Varsi-
naisia treenejä ei ole, vaan pelailemme 
lähtökohtaisesti Pykälän pallovuorol-
la. 

Hallipiki on joukkue isolla J:llä, mikä 
näkyy muun muassa joukkueen eri 
tasoisten pelaajien saumattomassa 
yhteistyössä ja pelaajien vahvassa si-
toutumisessa Hallipikin menestyksen 
eteen. 

Yliopistosarjaa pelataan perjantaisin 
klo. 19-22 Otaniemen Unisportilla, 
mikä lisää ainoastaan pelaajien #res-
pectiä pykälistien keskuudessa. Sar-
jassa on teekkareiden lisäksi muun 
muassa kadetteja, tilastotieteilijöitä ja 
luokanopettajia. Mikä tärkeintä, pelejä 
ei pelata Pykälän bilepäivinä tai niitä 
seuraavina päivinä. 

Hallipiki perustettiin 2013. Joukku-
een sisällä vallitsee hyvä ja positiivi-
nen ilmapiiri. Jokaisen ottelun MVP 
saa palkinnoksi oluen, ja taistelu tästä 
palkinnosta onkin saanut pykälistit 

heittäytymään pallojen perässä pitkin 
Otahallin muovilattiaa. Tätä kirjoitta-
essa Hallipiki valmistautuu tulevaan 
välieräotteluun, josta suunta on tun-
netusti kohti finaalia.

Hallipiki tulee perinteitä noudattaen 
punssikahveille. Tuu heittää yläfemma 
ja rygää! Kaikista kovimmille kavereil-
le voidaan järjestää omat try-outit Py-
kälän baaritiskillä.

Tuomas Tuominen
GM of  Hallipiki
tuomas.tuominen@helsinki.fi

COCKTAIL CLUB
Cocktail Club on Pykälän taatusti 
maukkain kerho! Tyypillisintä toimin-
taamme ovat cocktail-illat, joissa pääset 
kokeilemaan omia drinkintekotaitoja-
si. Toiminnasta vastaa kerhon hallitus, 
joka ideoi drinkkejä sekä nauttii yhdes-
säolosta cocktailien äärellä. Uusi hal-
litus valitaan syksyllä, ja phuksit ovat 
lämpimästi tervetulleita riveihimme!

Iltamien lisäksi olemme järjestäneet 
cocktail-kouluja, sekä jo syntyessään 
legendaariset CockFlip-sitsit yhdessä 
FCC Flipin kanssa. Näissä vauhdikkais-
sa pöytäjuhlissa pääset kokemaan mo-
lempien kerhojen parhaat puolet!
 
Osallistuminen CC:n toimintaan on 
kaikille avointa ja olet aina tervetullut 
niin nauttimaan tapahtumistamme kuin 
myös järjestämään niitä.

Taito tehdä täydellinen (tai edes etäises-
ti limevissyä muistuttava) mojito ei ole 
kenellekään haitaksi! Parhaiten tietoa 
tapahtumista saat CC:n omalta FB-si-
vulta, josta kannattaa käydä tykkäämäs-
sä saman tien!
Nähdään punssikahveilla maagisten 
mansikkadaiquiriemme äärellä!
 
Jemina Fallenius
Cocktail Clubin puheenjohtaja
jemina.fallenius@pykala.fi

Pohjasakka
Pidätkö viineistä tai haluaisitko op-
pia pitämään? Haluaisitko oppia lisää 
viineistä ja päästä maistelemaan mitä 
erilaisimpia viinejä hyvässä porukassa 
opiskelijaystävälliseen hintaan? Olitpa 
sitten vanha viiniasiantuntija tai vas-
ta ensikosketuksensa viineihin saanut 
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keltanokka, olet tervetullut nauttimaan 
kanssamme viineistä Pykälän viinikerho 
Pohjasakkaan!

Pohjasakka on vuonna 2005 perustettu 
aktiivinen kerho, jossa ei syljetä lasiin, 
eikä suhtauduta elämään tai viineihin 
liian vakavasti. Järjestämme erilaisia 
tapahtumia pitkin vuotta rennoista vii-
ninmaisteluilloista aina juhlavampiin 
viini- ja ruokailtoihin. Viinien maiste-
lun ohessa kerromme maisteltavista 
viineistä ja tutustumme erilaisiin viini-
tyyppeihin ja -laatuihin, vapaamuotois-
ta keskustelua unohtamatta. Pohjasakka 
järjestää myös excursioita sekä koti- ja 
ulkomaan viinimatkoja.

Pohjasakassa rikastutat viinitietouttasi, 
hellit makunystyröitäsi ja pääset jaka-
maan viininautintosi hyvässä seurassa. 
Kerhon toimintaan ovat tervetulleita 
mukaan kaikki viinin ystävät vuosikurs-
siin tai viinikokemukseen katsomatta!
Tykkää meistä Facebookissa niin saat 
ensimmäisenä tietoa tulevista tapahtu-
mistamme sekä uusimmista viinivin-
keistä.

Lasillisen ääressä nähdään!

Tatu Nissinen
Pohjasakan puheenjohtaja
tatu.nissinen@helsinki.fi

Makumatkailijat
Makumatkailijat on kerho, joka tuo yh-
teen hyvän ruoan ystäviä ja ravintolail-
lallisia janoavia pykälistejä.

lusten merkeissä. Kaikki pykälistit 
ovat tervetulleita kerhon toimintaan ja 
tapahtumat järjestetään kerholaisten 
toiveiden mukaan pyrkien siihen, että 
tapahtumiin voisivat osallistua sekä 
aloittelijat että kokeneemmatkin rat-
sastajat. Tulevista tapahtumista ilmoi-
tetaan kerhon sähköpostilistalla, johon 
pääset liittymään ottamalla yhteyttä al-
lekirjoittaneisiin.

Sofia Söderholm 
Laura Parkkisenniemi

CILLI
CILLI, the club for international 
law-loving individuals, is a society ai-
med at internationally-minded degree 
students. Perfect for those who want 
an international atmosphere, we hold 
a number of  English-language excur-
sions and social events throughout the 
year, aimed at helping students to broa-
den their horizons, meet new people 
and, most importantly, have fun! From 
trips to various legal institutions and 
museums to pub quizzes and social 
events with other societies, there’s so-
mething for everyone.

CILLI is open to all Masters or 
Bachelors law students at Helsinki Uni-
versity, with no membership fee. Events 
are advertised on our Facebook page 
and by email, so make sure to join up! 
For more details, you can get in touch 
with us at contact@cilli.fi, or send us a 
message on Facebook (https://www.
facebook.com/groups/pykalacilli/).

Jokainen pykälisti vuosikurssista riip-
pumatta on tervetullut milloin tahansa 
Makumatkailijoiden järjestämille yhtei-
sille ravintola-illallisille eikä laajempaa 
sitoutumista tarvita. Tiedotusja kohtei-
den päättäminen tapahtuu pitkälti Ma-
kumatkailijoiden oman Facebook-si-
vun kautta. Tarkoituksena on yhdessä 
laajentaa tietämystä Helsingin ravinto-
lakulttuurista sekä käydä tutustumassa 
uusiin ja mahdollisesti jo toisten pykä-
listien hyväksi havaitsemiin kohteisiin 
mahtavassa ruokaseurassa. Ravintola-
käynnit ovat pääosin omakustanteisia, 
mutta valitsemme hinta-laatusuhteil-
taan hyviä ravintoloita. Kyseessä ei ole 
siis pelkästään ns. fine dining -kerho, 
vaan mietimme ravintoloita myös opis-
kelijabudjetin kannalta.
Tavoitteenamme on myös aina saada 
neuvoteltuaravintoloista alennuksia ja 
etuja pöytävarausten yhteydessä. Alen-
nuksiakin saa sitä helpommin, mitä 
isomman joukon saamme kasaan. Ter-
vetuloa siis mukaan Makumatkailijoi-
den toimintaan ja nähdään illallisilla 
hyvän ruoan ja juoman äärellä.

Sara Piirainen
Makumatkailijoiden puheenjohtaja
sara.piirainen@helsinki.fi

SatulaSankarit
SatulaSankarit on Pykälän ratsastusker-
ho, joka elvytettiin takaisin toimintaan 
keväällä 2015. Kerho järjestää eritasoi-
sille ratsastajille tapahtumia pääkaupun-
kiseudun ratsastuskouluissa niin este- ja 
kouluratsastuksessa kuin maastovael-



Rinnerikolliset
RRakkaat Phuksit,

Vuonna 1980 perustettu Rinnerikolliset on Pykälä ry:n 
suurin ja vanhin kerho, jonka etuoikeutettuja jäseniä 
ovat kaikki pykälistit. Kerhon toiminnan sydämessä 
on laskettelu ja surffaus – après skitä unohtamatta.

Legendaarisimpia tapahtumiamme ovat alppi- 
ja surffimatkat. Alppimatkat ovat viime vuosina 
suuntautuneet Saalbachiin ja Vallnordiin ja 
viime tammikuussa retkuilimme Kirchbergissä. 
Surffinnälkäiset pykälistit ovat puolestaan päässeet 
jo useamman vuoden ajan metsästämään vihreitä 
aaltoja RR:n surffimatkalla. Matkojen lisäksi 
järjestämme vuosittain lukuisia muita suuria 
ja pieniä tapahtumia. RR:n vuosijuhlilla eli 
eeppisissä raclettebileissä on mahdollista 

tutustua RR-alumneihin ja kuulla mahtavia 
tarinoita vuosikymmenten takaisilta laskureissuilta. 
Kesäkuussa päätämme laskukauden Pallogrilleillä, 
jossa valitaan kerhon kuninkaallinen hallitus. 
Lisäksi tapaamme vapaamuotoisesti joka kuukauden 
ensimmäisenä perjantaina.

Kaikki pykälistit ovat sydämellisesti tervetulleita 
mukaan toimintaamme laskukokemukseen tai 
-välineeseen katsomatta. Mikäli Rinnerikollisuus 

kiinnostaa, bongaa RR-pipoa tai 
RR-rotsia kantava retku ja tule 

rohkeasti nykäisemään hihasta! 
Nähdään Punssikahveilla!

Anttoni Puntala
Rinnerikollisten puheenjohtaja
2016–2017
rinnerikolliset@gmail.com
fb.com/rinnerikolliset
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Kerhohuoneisto
Lyhyen kävelyn päässä Sörnäisten 
metroasemalta löytyy jokaisen pykä-
listin toinen koti. Paikka missä pysy-
tään aitona ja rokataan aina, nimittäin 
Pykälän ikioma 460 neliön pala para-
tiisia eli kerhotilamme. 

Pykälässä muun muassa järjestetään 
vuoden ylivoimaisesti parhaat opis-
kelijabileet, pidetään valiokuntien 
kokouksia, harjoitellaan syksyisin mu-
sikaalinäytelmä Spexiä, järjestetään 
mielenkiintoisia seminaareja ja välillä 
saunotaan aamuun asti. Keväisin ti-
lan ottavat haltuun Pykälän valmen-
nuskurssit, mistä tila on tullut tutuksi 
myös suurelle osalle phukseja. Ker-
hotilan voi tarvittaessa jakaa kahteen 
erisuuruiseen saliin ja hyvän äänieris-
tyksen ansiosta saleissa voi yhtä aikaa 
järjestää täysin keskenään erilaisia ti-
laisuuksia. Pykälässä järjestetään jopa 
350 hengen juhlia! 

Tilat ovat vuoden 2017 alussa val-
mistuneet kattavasta remontista, jota 
suunniteltiin vuosia. Nykyään Pykälän 
tilat ovat ehdottomasti koko opiskeli-
jamaailman kiistaton helmi. Tilat uu-
sittiin lattiasta kattoon, vanhoja seiniä 
purettiin ja uusia pystytettiin. Huomi-
onarvoisena mainintana ensimmäisi-
nä tulee mieleen, kuinka ennen niin 
ahdas keittiömme on nyttemmin ava-
rampi ja täynnä modernia välineistöä. 

Lisäksi ison salin kattoon on lähes 
maagisesti ilmaantuneet kattoikkunat, 
joista kaksi saa mekaanisesti auki eikä 
täten tanssilattialla tarvitse enää tu-
kehtua omaan hikeensä. 

Päräyttävin muutos tiloissa kuiten-
kin on upouusi Loungemme, joka 
ennen tuolivarastona meitä palveli. 
Lounge toimii hehkeänä hengailutila-
na pykälisteille, jotka haluavat viettää 
vapaa-aikaansa Pykälässä. Kukapa ei 
haluaisi! Loungessa pykälistejä hem-
mottelee pehmeät sohvat ja nimeäsi 
kutsuvat säkkituolit, unohtamatta kui-
tenkaan huipputarkkaa projektoria ja 
laadukasta äänentoistoa. Kyseessä on 
siis koko Helsingin ykköspaikka seu-
rata muun muassa urheilukilpailuja, 
Euroviisuja taikka vain viettää pykä-
listien kanssa antoisaa elokuvailtaa. 
Pelaajille loungesta löytyy myös Plays-
tation 4 leikkimielisempiä kilpailuja 
varten. 

Jokainen pykälisti on tervetullut käyt-
tämään kerhotilaa! Avaimen, jolla 
tilaan pääsee klo 7.00-23.00, saa toi-
mistolta kymmenen euron panttia 
vastaan. Tilaa voi käyttää vapaasti 
enintään kymmenen pykälistin ryh-
mä. Mikäli ryhmä on suurempi tai 
joukossa on ulkopuolisia, käyttölupaa 
on haettava hallituksen tilavastaavalta. 
Tarkistathan kuitenkin varauskalen-

terista onko Pykälän tiloissa vapaata 
ennen kuin sinne ryntäät. Tilat ovat 
myös vuokrattavissa pykälisteille hei-
dän omia juhlia ja saunailtoja varten 
ottamalla yhteyttä hallituksen tilavas-
taavaan Joeliin. Kun tulet Pykälään 
viettämään aikaa tai järjestämään tilai-
suuksia, velvollisuutenasi on tietenkin 
siivota Pykälä siihen kuntoon missä se 
oli sinne tullessa. 

Pykälässä yleisimmät tapahtumat ovat 
Pykälän erinäiset juhlat, missä saa 
huoletta rellestää maksimivolyymilla 
vaikka koko yön ja tämän pääseekin 
kokemaan heti syksyn alettua. Kuiten-
kin tulee muistaa, että Pykälän tiloista 
poistuessa ei takaisin sisään enää pää-
se, tupakointikin tapahtuu tiloissa ole-
vassa tupakointikopissa. Ulko-oven 
edustalla taikka portaikossa ei saa me-
luta tai sotkea. 

Toivotan Sinulle unohtumattomia 
hetkiä Pykälän tiloissa ja uskallusta 
hyödyntää tilojamme mielikuvituksesi 
puitteissa!  

Joel Ilveskero 
Hallituksen tilavastaava 
tilavastaava@pykala.fi 



Keskeiset säädökset yksissä kansissa
 – YKSIKIN RIITTÄÄ.

Lakikirja        Edilex
Lakikirjan hintaan kuuluu Edilexissä oleva säädösmuutosten seurantapalvelu,

josta voit tarkistaa muuttuneet säädökset nopeasti. Lakikirjojen oikeudenalajaottelu 
perustuu Edilexin systematiikkaan, joten Lakikirjat ja Edilex toimivat mainiosti yhdessä. 

L A K I K I R J A.C O M

YHTEISTILAUS SYKSYLLÄ!

– Tilaa Lakikirjat Pykälä Ry:n yhteistilauksen kautta syksyllä 2017. 

Tilaus & asiakaspalvelu:
asiakaspalvelu.publishing@edita.fi | p. 020 450 05 | tai Pykälä ry:n kautta.
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Toimisto ja kirjasto
Terveisiä Pykälän toimistolta ja on- 
neksi olkoon myös minun puolesta- 
ni. Olet hetken ehtinyt huilata ran- 
kan lukukevään jäljiltä ja pian pääset 
aloittamaan opintosi täydellä innolla. 

Yliopiston lisäksi pääset jossain vai- 
heessa viettämään aikaasi Pykälän
kerhotiloissa Sörnäisissä. Tämän 
lisäksi Pykälällä on toimisto Helsin-
gin keskustassa Kaivopihalla (Unica-
fén vieressä). Kun olet liittynyt Pykä-
län jäseneksi (tapahtuu toimistolla), 
voit käyttää toimiston palveluita. 
Täältä löytyy Pykälän opiskelijakir-
jasto, jossa on pieni määrä tentti-
kirjoja ja muuta kirjallisuutta 
lainattavissa. Toimistolla on käytet- 
tävissä myös printteri, kopiokone 
ja skanneri. Lisäksi toimistolla on 
myynnissä Pykälätuotteita: huppa- 
rit, colleget, verkkarit, huivit, 
haalarimerkit jne. 

Joihinkin Pykälän tapahtumiin 
myydään lippuja toimistolla. Tääl- 
lä voit maksaa käteisellä tai kortilla. 

Toimistolla olen myös minä eli Sanna 
the Täti. Olen ainut Pykälä ry:n va- 
kituinen työntekijä eli kuten joku on 
joskus sanonut ”ainut oikea ihmi-
nen”. 

Olen ollut täällä töissä vuodesta 2007 

ja viihtynyt erittäin hyvin. En ole 
opiskellut oikeustiedettä eli siinä en 
osaa sinua auttaa, mutta monessa 
muussa asiassa kyllä. Jos esim. olet 
juuri muut- tanut pääkaupunkiseu-
dulle ja Helsinki ei ole vielä ihan 
hallussa tai joku muu asia mietityttää, 
niin kysy reippaasti! Jos minä en tiedä 
niin löydän sinulle oikean henkilön 
jolta kysyä. Me tapaamme syksyllä, 
kun tulet tutorryhmäsi kanssa tutus-
tumaan toimistoon. 

Nyt nauti vielä hetki kesästä ja ke- 
rää voimia syksyyn. Se tulee olemaan 
elämäsi erilaisin syksy ja varmasti hy- 
vin lähellä parasta aikaa elämässäsi. 

Aurinkoista kesää! 

Sanna the Täti 
Sanna Vasama
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Valmennuskurssit
Heti alkuun tahdon onnitella sinua 
tiedekunnan vaikeimman tentin suo-
rittamisesta hyväksytysti! Olitpa jol-
lakin valmennuskurssilla tai et, olet 
saavuttanut jotain suurta. Tervetuloa 
Pykälään!

Pykälässä valmennuskurssit on yksi 
suurimmista ja pitkäaikaisimmista 
toimijoista. Joka kevät kursseja on 
tekemässä yhteensä noin 120 entistä 
ja nykyistä pykälistiä ja kursseja on 
järjestetty jo vuodesta 1951. Kurssit 
ovat siis pyörineet jo kunnioitettavat 
66 vuotta!

Kurssitoimintaa on kautta aikain har-
joitettu Pykälässä eräänlaisessa sym-
bioosissa, josta molemmat osapuolet 
hyötyvät. Toisaalta kursseilta saatu 
apu ja tuki ovat elintärkeitä tiedekun-
taan hakeville, toisaalta kurssien luo-
mat mahdollisuudet kartuttaa työko-
kemusta hyödyttävät myös kaikkia 
pykälistejä. Kurssien tuotoilla mah-
dollistetaan myös Pykälän toiminnan 
säilyttäminen niin monimuotoisena 
kuin se nykyään on – jokaiselle löytyy 
varmasti se oma juttu!

Vaikka takana on jo useiden vuosi-
kymmenien kokemus, ei sen tuomaan 
turvallisuudentunteeseen voi tuudit-
tautua. Muutoksen tuulet puhaltavat 
myös valmennuskurssirintamalla ensi 

syksystä alkaen, kun oikeustieteelliset 
tiedekunnat aloittavat koko valtakun-
nanlaajuisen valintakoeyhteistyön. 
Tämä luo Pykälän valmennuskursseil-
le mahdollisuuksia, mutta myös haas-
teita. Ensi kevään kursseille tarvitaan 
siis työntekijöiksi – jos mahdollista 
– vielä aikaisempaa innokkaampia ja 
ahkerampia phukseja ja vanhempia 
pykälistejä. Toivottavasti juuri sinä 
olet yksi heistä!

Pykälän kurssien vahvuus on mieles-
täni se, että kaikki kurssien työnteki-
jät ovat itsekin käyneet läpi rankan 
pääsykoekevään ja pystyvät siis pa-
remmin samaistumaan asiakkaiden 
tarpeisiin ja toiveisiin. Uskon, että 
pystymme rekrytoimaan riveihimme 
sellaiset pykälistit, jotka tahtovat pyy-
teettömästi auttaa ja tsempata valinta-
koekirjojen kanssa painivia hakijoita. 
Koska jokaisen pykälistin hakukevät 
on ollut erilainen, on suuri rikkaus, 
että kurssien työntekijöiksi valikoituu 
vuosittain hyvin erilaisista taustoista 
lähtöisin olevia pykälistejä: osa tulee 
suoraa lukiosta, toiset ovat viettäneet 
useampiakin välivuosia ja joillakin on 
takanaan jo toinen suoritettu tutkinto. 

Kuten mikään muukaan Pykälän toi-
mija, myöskään valmennuskurssit ei-
vät voi elää omassa kuplassaan, vaan 
hyvä kommunikaatio ja yhteisymmär-

rys muiden toimijoiden ja kurssien vä-
lillä on ehdoton edellytys onnistuneel-
le kurssikeväälle. Kurssien toiminta 
perustuukin loppupeleissä koko Py-
kälän saumattomaan yhteistyöhön, 
sillä yhteistä venymistä vaaditaan läpi 
kevään – yllätyksiltä kun ei ikinä voida 
täysin välttyä!

Valmennuskursseilla työskentely ei 
missään nimessä estä osallistumis-
ta muuhun Pykälän toimintaan esi-
merkiksi valiokunnissa; päinvastoin 
kurssit tarjoavat mielestäni mukavan 
asiallista, mutta rentoa, vastapainoa 
bilekulttuurille. Vaikka et siis tuntisi 
itseäsi kotoisaksi muissa Pykälän tar-
joamissa aktiviteeteissa, anna kursseil-
le mahdollisuus! Pykälän valmennus-
kurssit on ennen kaikkea työpaikka, 
mutta myös erinomainen tapa löytää 
uusia opiskelukavereita.

Avustavien kurssipäälliköiden haku 
on heti syksyn alussa, kun taas tutorit 
ja tehtäväntarkastajat sekä kurssiassis-
tentti rekrytoidaan kevään puolella. 
Älä missaa tilaisuuttasi olla osana jo-
tain suurta!

Valmennuskurssien puolesta
Essi Granholm
Vastaava kurssipäällikkö



Paragraaffi Oy
Hoi sinä tulevaisuuden rautai-
nen ammattilainen, kiinnostai-
sivatko työt?

Kirjoittaessa tätä tekstiä tekisi mieli 
aloittaa kertomalla kaikki Paragraaf-
fin eli PG:n komeasta 35-vuotisesta 
historiasta oikeustieteen opiskelijoi-
den ja juristien ammatillisen kehitty-
misen edistäjänä, mutta luulen että 
se ei juuri nyt teitä, uusia oikkareita, 
ehkä kiinnosta. Mitä lämpimin onnit-
teluni tiedekuntaan pääsystä, huikeaa 
työtä! Mikä teitä tulevia juristeja ehkä 
enemmän kiinnostaa on jatkumo täs-
tä eteenpäin, tai ehkä jo siitä, kun pää-
sykokeisiin lukiessanne näitte itsen-
ne unelma-ammatissanne juridiikan 
parissa – asianajajana yhdessä Espan 
hulppeista toimistoista, in-house -la-
kimiehenä pelifirmassa, ihmisoikeus-
juristina, verokonsulttina tai jonain 
ihan muuna. Mahtavimpia asioita 
oikikseen pääsyssä onkin valinnan-
vapauden laajuus, se kuinka sinulla 
on kaikki ovet avoinna tehdä omasta 
tiestäsi juristiksi juuri itsesi näköinen. 
Omaa päämäärätietoisuutta, ammatti-
taitoa ja intohimoa työhön ei kukaan 
voi sinulle antaa, mutta jossain muus-
sa PG voi urapolullasi auttaa.

Valinnanvapaus on näet mahtavaa, 
mutta myös aika pelottavaa. Mistä sitä 
tietää, jos jakkupukuelämä ei olekaan 
sinua varten, tai jos löydät palavan 
intohimon hallinto-oikeuden sijaan 
start-upeista? Me Paragraaffilla väli-
tämme vuodessa monta sataa juridi-
sen alan työpaikkaa, joista suurin osa 
on suunnattu opiskelijoille – eli just 
sulle! Opiskeluaika on mitä parhainta 
aikaa paitsi opiskella, juhlia ja ystävys-
tyä myös etsiä sitä alkupistettä omalle 
uralleen. Paragraaffin työpaikkailmoi-
tuksia seuraamalla näet, minkälaisiin 
eri työtehtäviin voit juristina ja oik-
karina työllistyä, voit hakea jo opiske-
luaikana oman alan töitä ja valmistua 
oikiksesta työnantajien himoitsemaa 
työkokemusta takataskussa.

Mitä muuta me Paragraaffilla sitten 
teemme? Työpaikkailmoitusten lisäksi 
autamme yrityksiä löytämään juridi-
sen alan ammattilaisia tarvitsemiinsa 
työtehtäviin, välitämme työvoimaa ja 
myymme syksyisin edellisen vuoden 
lakikirjoja opiskelijaystävällisin hin-
noin. Lisäksi tarjoamme opiskelijoille 
mahdollisuuden työllistyä kauttamme 
avoimen cv-pankin avulla. Kaikessa 
yksinkertaisuudessaan homma toimii 
näin: täytä avoin hakemus nettisivuil-

lamme, kerro millaisiin tehtäviin olet 
käytettävissä ja liitä mielellään Lin- 
kedIn-profiilisi hakemukseen mu-
kaan. Kun sopiva paikka napsahtaa 
kohdalle, me otamme sinuun yhteyt-
tä ja pyydämme haastatteluun. Sa-
nonnan mukaan ei kukaan nyt ovelta 
saakka tule töihin hakemaan, mutta 
tämä on jo aika lähellä!

Näin tiivistetysti Paragraaffi on siis 
käytössäsi kaikissa työnhakuun liitty-
vissä kysymyksissä. Löydät pisteem-
me mm. Punssikahveilta sekä Phuk-
siaisista, tule silloin kyselemään lisää 
tai ota yhteyttä allekirjoittaneeseen 
mahdollisissa kysymyksissäsi. Netti-
sivuillemme paragraaffi.fi sekä face-
book-sivuillemme lisäämme kaikki 
uudet työpaikkailmoitukset, käy tyk-
käämässä niin et missaa mitään. Nyt 
nauti loppukesästä ennen opintojesi 
alkua, ensi kesän saatat jo viettää unel-
miesi kesätyöpaikassa!

Sofia Rahikainen
Toimitusjohtaja
Paragraaffi Oy
sofia.rahikainen@paragraaffi.fi
040 5765 709

53



Rakennekaavio



www.ww.fi
Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki

Ve
ik

ko
 M

yl
le

r: 
”T

he
 B

ul
l”

Ota urallasi loikka ylöspäin.
Haluaisitko saada mielenkiintoisia työtehtäviä mukavassa työympäristössä 
ja olla osa sitoutunutta ja kansainvälisesti arvostettua tiimiä? 

Olemme Suomen johtavia liikejuridiikkaan erikoistuneita asianajotoimistoja 
ja etsimme jatkuvasti joukkoomme opintojensa eri vaiheissa olevia 
opiskelijoita.

Jos kiinnostuit, lue lisää ja lähetä hakemus osoitteessa 
www.ww.fi/careers/students

Autamme sinua ottamaan loikan kohti huippuammattilaisuutta.
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Now see it in action.

We look for trainees who can thrive in a collaborative and team-based culture. For us, 
‘maybe is not an answer’. Our approach is hands-on and practical. If you are resourceful, 
focused and can think creatively, Krogerus promises to put your skills to work. 

Legal wisdom. Practical advice.
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