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ONNEKSI OLKOON!

Hyvä phuksi, takanasi on raskas luku-urakka ja se on varmasti vaatinut veronsa.
Työsi tuloksena olet kuitenkin saavuttanut opiskelupaikan, joka vaikuttaa tulevaisuuteesi merkittävästi taaten mielenkiintoisia uravaihtoehtoja ja haasteita.
Ennen valmistumista edessä on kuitenkin vielä useamman vuoden opiskeluaika.
Opiskeluaikaisia etujasi valvomaan sekä vapaa-ajantoimintaa järjestämään on 81
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 parhaimpien vuosien varalle niin vapaa-ajalla kuin opinnoissakin.
Vaikka olet jo innoissasi yliopisto-opintojen alkamisesta ja tenttikirjoihin perehtymisestä, kannattaa muistaa, että opiskeluaika on ainutlaatuista aikaa elämässä ja
samalla huikea mahdollisuus tutustua etukäteen tulevaisuuden työtovereihisi. Siksi
siitä kannattaa 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 opiskelijajärjestö. Pykälä on perustettu
vuonna 1935 ja sen tehtäväksi on
alkujaan määritely toimiminen jäsentensä keskustelu- ja harrastusyhteisönä juridiikan opintohin liittyen.
Tapahtumarikkaan historiansa aikana Pykälästä on kasvanut Suomen
suurin tiedekuntajärjestö! Nykyään
Pykälään kuuluu noin 1800 jäsentä,
ja yhdistys tarjoaakin jäsenilleen valtaisan määrän opinto-, harrastus- ja
kultturipalveluita sekä valvoo opiskelijoiden etua tiedekunnassa ja koko
yliopistoyhteisössä. Toiminta kattaa
niin opiskelija-aktiviteetit kuin myös

jo valmistuneille juristeille eli seniorijäsenille suuntautuvaa ohjelmaa.
Pykälä pitää myös aktiivisesti yllä
suhteita muihin opiskelijajärjestöihin
kotimaassa sekä muissa Pohjoismaissa. Läheisimmät suhteet Pykälällä on
oikeustieteellisten sisarjärjestöjensä
Helsingin ruotsinkielisen 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 opiskelijajäsenenä. Jäseneksi voit liittyä Pykälän toimistolla, jossa tulet käymään
tutorisi opastuksella ensimmäisten
opiskeluviikkojen aikana. Jäsenmaksu
on nimelliset 15 euroa koko opiskeluajalta (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-uutiset 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
lun stressin, kun pääset bilettämään aamu kasiin asti huippuseurassa. Captains edit: Älä lähde
punssikahveilta ajoisssa kotiin!
Phuksisyksy tulee vaatimaan sinulta todella paljon tasapainotellessasi bileiden ja opiskelun
välillä, mutta tästä huolimatta se
tulee olemaan elämäsi paras syksy.

Hyvä Phuksi vuosimallia 2016! Onnea
uskomattomasta suorituksesta, synnyit
selkeästi voittamaan! Nyt on aika saada
palkinto kevään raskaasta urakasta. Olet
varmasti kuullut villejä huhuja oikislaiffin
tajunnanräjäyttävyydestä ja voimme luvata
jo tässä vaiheessa, että kaikki nämä huhut
ovat täyttä totta. Jotta saat varmasti kaiken
irti tulevasta syksystäsi, kannattaa jo tämän
kesän aikana aloittaa henkinen ja miksei
myös fyysinen valmistautuminen. Suosittelemme sinua lähtemään avoimin mielin
mukaan Pykälän tarjoamaan toimintaan .
Kaikki pykälistit ovatkin enemmän kuin
tervetulleita Pykälän toimintaan aina opintopiireistä legendaarisiin kiljavareissuihin.

Ketä me sitten oikeastaan olemme? Jotkut kuvailevat meitä Alphaksi ja Omegaksi, jotkut taas
makeiksi ja selkeiksi. Saattaisi
joku verrata meitä Chekkoseenkin. Helpointa on kuitenkin todeta, että
me ollaan ne, eli toisin sanoen sinun phuksikapteenisi Eveliina ”Eve” Ala-Seppälä ja
Tuomas ”Nöyrä” Tuominen. Jos sä haluut,
niin olemme tukenasi ja turvanasi koko tämän pitkän ja rankan phuksivuoden ajan
- myös silloin kun Pykälän valot sammuu
ja sä huudat ettet vielä halua lähteä kotiin.
Jos mieltäsi askarruttaa pienikin asia aina
opiskelusta vapaa-ajan murheisiin, voit
ottaa meihin rohkeasti yhteyttä esimerkiksi sähköpostilla, puhelimitse tai Pykälän
sivuilta löytyvän ”Kysy kapteenilta- palstan” kautta. Myös hihasta nykiminen on
enemmän kuin sallittua. Meidät tunnistatkin tapahtumissa, ylevän ja arvokkaan
olemuksen lisäksi, meidän kirkkaan keltaisista phuksikapupaidoista. Vaikkemme
olekaan Oprahin tasoisia ihmissuhdeneuvojia, löydämme varmasti yhdessä ratkaisun sinun mieltäsi askarruttaviin asioihin.

Jippikayjei ja homma etenee! Ensimmäinen
vuotesi tulee olemaan tyhmää ja tyylikästä, ja
sokkakin saattaa välillä irrota. Oikista voisikin kuvailla parhaiten sloganilla ”rankka työ
vaatii rankat huvit”. Portsu ja Kaisa tulevat
varmasti toteuttamaan tämän ensimmäisen
osan heti oikeudellisen ajattelun perusteista Meidän tehtävänä on saattaa sinut alkuun
lähtien (puhumattakaan sopparin tentistä… opintojesi alkutaipaleelle mahdollisimman
). Pykälässä taas tulet unohtamaan opiske- turvallisesti ja mukavasti. Me tulemme
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myös pitämään siitä huolen, että juuri sinulle tulee tutuksi niin Pykälä kuin myös
muut phuksit ja vanhemmat tieteenharjoittajat. Jotta tämä kaikki lähtisi rullamaan
heti alusta asti, on meidän ensikohtaamisemme ensimmäisenä päivänä, kun tulemme Portsuun esittelemään itsemme teille.
Jotta voimme varmistaa, että teet ensimmäisenä vuotenasi oikiksessa muutakin
kuin vain opiskelet, tulemme me tai tuutorisi jakamaan sinulle phuksipistekortin.
Korttiin on tarkoitus kerätä pisteitä, joita
saat osallistumalla bileisiin, excursioille,
kerhoihin ja auttamalla tapahtumien järjestämisessä. Tämän lisäksi phuksipistekorttiin on mahdollista kerätä meiltä ylimääräisiä lisäpisteitä käytännössä kaikesta
siististä ja oudosta mitä teet phuksivuotenasi. Näiden keräämisessä on vain taivas
ja oma mielikuvituksesi rajana. Keräämme
sinulta phuksikortin pois vappuun mennessä, jolloin täydellä kortilla saat haalareihisi Pykälistimerkin. Tätä merkkiä et voi
muulla tavalla haalia, joten ota sen täyttäminen ensimmäisen vuoden tavoitteeksi!
Odotamme
fiiliksissä
phuksivuotesi alkamista, niin kuin varmaan myös
sinäkin. Tämä vuosi tuleekin olemaan elämäsi parasta aikaa. Tervetuloa meidän kanssa Pykälään raidaamaan
aina viimeiseen hengenvetoon asti.
#oikkisonihmisenparastaaikaa
Innolla tapaamistasi odottaen
Eve ja Tuomas
phuksikapteenit vm. 2016
phuksikapteenit@pykala.fi

Vuoteni phuksina

Kerronpa teille tarinan. Tarinan hieman
epävarmasta savolaispojasta, joka tuli valituksi Helsingin oikikseen. Tällä tarinalla on
alku, muttei vielä loppua. Itseasiassa sillä
ei vielä ole edes keskikohtaa. Toivottavasti
loppu ei ole tulossakaan lähitulevaisuudessa.

Valintakoetulokset ennättivät tarinamme
nuoren miehen luo heinäkuussa 2015, ja
hän otti ne vastaan vapisevin kävin. Uskallanko katsoa tulokset? hän mietti. Olisiko
edessä välivuosi vai pitkäaikaisen unelman
saavuttaminen? Hyvä lukija, uskon että olet
kokenut aivan samat pelonvärinät kuin tarinamme päähenkilö. Pelko päättyi kuitenkin
tekstin molemmin puolin onnenkyyneliin,
ja suuri unelma oli saavutettu. Opiskelujen
alkua odotettiin kuin kuuta nousevaa. Epätodellisessa tunnelmassa tulevaisuus näytti
todellakin Pykälän verran kirkkaammalta!

Kiitollisuus. Onnellisuus. Rakkaus. Kolme
tunnetilaa, jotka kuvaavat phuksivuottani
parhaiten. Olen päässyt kokemaan asioita, joista en olisi voinut aiemmin unelmoidakaan. Olen tutustunut niin upeisiin
ihmisiin, etten voisi päästää heistä enää
koskaan irti. Olen oppinut itsestäni tämän vuoden aikana paljon enemmän
kuin koko aiemman elämäni aikana yhteensä. Ei ole todellakaan liioiteltua sanoa, että kulunut vuosi on ehdottomasti
ollut tähän astisen elämäni paras vuosi.

kää sanahelinää. Se oli totta ja kaikkialla.
Lupaan, että jokainen tulee löytämään Pykälästä oman porukkansa. Se on helppoa,
sillä olemme kaikki yhtä suurta sellaista!
Tulevat pari kuukautta elämässäsi tulevat
olemaan melkoista myllerrystä. Ota kaikki
kohtaamasi vastaan avoimin mielin – erityisesti kaikki kohtaamasi ihmiset! Jos minun
pitäisi antaa yksi neuvo sinulle, jolla teet
phuksivuodestasi elämäsi parhaan vuoden,
olisi se todellakin ennakkoluulottomuus.
Tarinamme alussa epävarma poikakin löysi totisesti oman paikkansa pykälä-hengen
ympäröimänä. Tärkein missio tulevalle
phuksivuodelle tulisikin olla tehdä yhdessä toinen toistemme elämistä parempaa!

Kaikki tämä alkoi Punssikahveista. Minut valloitti totaalisesti se lämpö, joka
hehkui kaikkialla ympärilläni. Kyseessä ei
ollut ainoastaan phuksitovereideni ihon
läpi hohkaava lämpö, vaan puhun nyt
siitä upeasta ilmapiiristä, johon saavuin. Teemu Liukkonen
Kaikki kävivät esittäytymässä toisilleen, Vuoden Phuksi 2016
juttelivat porukoissa, tanssivat iloisesti ja
Mitä opiskelulta tulisi oikein odottaa? ennen kaikkea – kukaan ei jäänyt yksin. Ps. Odotan jo innolla tapaamistanne myös
mietti kyseinen poika. Innostuksen ohella
tuutorin roolissa. Nähdään viimeistään Punsstereotypiat oikisopiskelijoista alkoivat val- Punssikahvien jälkeisenä aamuna herä- sikahveilla. Tulethan nykäisemään hihasta!
lata hänen mieltään. Olihan hän sentään tessäni päänsisäiseen poltteeseen, tunsin
astumassa ehkä Suomen arvostetuimpaan sen ohella myös toisen poltteen sisälläni.
opinahjoon täynnä oman elämänsä Harvey Jos eilen kokemani oli todellista, aion otSpectereitä. Olisivatko nämä tyypit myös taa siitä kaiken irti ja tehdä kaikkeni yllätäynnä itseään? Lienee aika hypätä tarinassa pitääkseni omalta osaltani kyseistä fiilistä!
kaikkitietävästä kertojasta minäkertojaan.
Voin ilomielin kertoa sinulle, tuleva
Olen elänyt jo lukuisia kertoja uudestaan phuksi, että kokemani oli aitoa. Fiilis ei
läpi sen hetken, kun astelin Porthanian pyö- unohtunut ensimmäiseen iltaan, phukröovista sisään ensimmäisen kerran opis- siviikkoon tai edes koko vuoteen. Se oli
kelujen avajaispäivänä. (Pro tip: Älä yritä todellista ja pysyvää. Se jatkui kaikkialmennä kenenkään kanssa kahdestaan pyö- la upeista bileistä ainejärjestöjen välisiin
röovesta sisään… Voit tulla kiittämään myö- urheilukilpailuihin. Raskaista tenteistä
hemmin!) Porthanian aula oli täynnä lupaa- vuosijuhlatanssiaisiin. Asianajotoimistovia juristinalkuja. Ilmassa oli sähköä. Mitä vierailuista Unicafen ruokapöytään. Palphuksivuosi oikein toisikaan tullessaan? jon puhuttu pykälä-henki ei ollut pelk-
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Yhdistyksen puheenjohtajalta
Useimmat
1960-luvulla eläneet
muistavat
tarkasti,
minkälaisessa tilanteessa he olivat
kuullessaan
presidentti
Kennedyn
murhasta.
Olen
aikanaan kysynytkin tätä eri ihmisiltä ja kaikilla oli omanlaisensa tarina
kerrottavanaan tämän pysäyttävän
uutisen tiedoksi saantia ympäröineestä tilanteesta. Nuoremmilla polvilla on vastaavat tarkat muistonsa
esimerkiksi autolautta Estonian uppoamisesta ja syyskuun 11. päivän
iskuista vuonna 2001. Jostain syystä
erilaiset maailmaa mullistavat tapahtumat jäävät ihmisten mieliin, vaikka mullistus saattaa ihmisen itsensä
kannalta olla varsin kaukainenkin.
Meitä oikeustieteen harjoittajia yhdistää tietysti se, että kaikki muistavat opiskelijavalinnasta saatua tietoa
edeltäneet ja varsinkin tiedon saantia
seuranneet tapahtumat. Tämä kaikkia
oikeustieteilijöitä yhdistävä kokemus
saattaa myös uudet opiskelijat oikeusyhteisön piiriin jo hyvissä ajoin ennen
varsinaisten opintojen alkua. Ja siitä
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piiristä ei niin vain lähdetäkään pois!
Suomessa on ainakin vielä juristeja
siinä määrin vähän, että käytännössä
kaikki tuntevat toisensa korkeintaan
muutaman välikäden kautta. Työelämässä töitä tehdään usein samanikäisten kollegoiden kanssa, joten
opiskeluaikaiset ystävät ja vihamiehet
seuraavat tavalla tai toisella mukana
läpi elämän. Tervetuloa mukaan porukkaan!
Oikeustieteellinen koulutus on kautta
aikojen muodostunut suureksi osaksi yksinäisestä kirjojen lukemisesta
ja tentteihin osallistumisesta. Vaikka
ns. kontaktiopetuksen osuus tutkinnosta on viime vuosina kasvanut, tulee parityöskentely oppikirjan kanssa
varmasti tutuksi myös vuonna 2016
opintonsa aloittavalle oikeustieteen
ylioppilaalle. Tämä oppimismetodi
on kuitenkin selvässä ristiriidassa juristin myöhempien tehtävien kanssa,
sillä käytännössä kaikki lakimiesten
tehtävät koostuvat tavalla tai toisella
ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa
olemisesta. Tästä syystä suosittelen
kaikkia opintojaan aloittavia käyttämään opiskeluaikansa myös muuhun
kuin kirjojen sivujen kääntämiseen.
Keskimäärin yliopisto-opiskelu on
lyhyt ja tiivis vaihe ihmisen elämässä,
jota seuraa vuosikymmenten työskentely eri tehtävissä. Opiskeluajasta kannattaa ottaa kaikki irti!

Oikeustieteen ylioppilaille heidän
oma tiedekuntajärjestönsä Pykälä ry
tarjoaa mainion ympäristön itsensä
toteuttamiseen opiskeluissa ja niiden
ulkopuolella. Pykälän koosta johtuen
sillä on tarjota kiinnostuneille jäsenille sellaisia haasteita ja vastuupaikkoja,
joihin vain harva pääsee työelämässäkään tutustumaan. Yhdistyksen
toiminnan eri muodoista löytyy jokaiselle jotakin ja uutta kehitetään joka
vuosi toimijoiden ja mieltymysten
vaihtuessa. Esimerkiksi omana fuksisyksynäni vuonna 2003 harva osasi
edes haaveilla, että Pykälässä voisi olla
oma elektroniseen urheiluun keskittyvä kerhonsa. Ei pysty, meill’ on lanit!
Onnittelen teitä kaikkia uusia opiskelijoita loistavasta valinnastanne.
Oikeustieteellisen tutkinnon suorittanutta pidetään pätevänä monenlaisiin
tehtäviin tasavallan presidentistä aina
kirjailijoiksi ja muusikoiksi asti. Tästä
syystä myös opiskeluaikana jokainen
juristi voi pätevästi toteuttaa itseään
esimerkiksi tekemällä oikeustiedettä
Helsinki Law Review’ssa tai näyttelemällä ja laulamalla Pykälän Spexissä.
Joka tapauksessa voin vakuuttaa, että
pahin tentti on jo takana.
Syksyllä nähdään!
Risto Sandvik
yhdistyksen puheenjohtaja
Twitter: @RistoSn

Hallituksen puheenjohtajalta
Hei sinä uusi phuksi: lämpimät onnittelut! Olet läpäissyt äärimmäisen
tiukan seulan, jota myös aivan perustellusti tiedekunnan vaikeimmaksi
tentiksi kutsutaan. Liki kolmesta tuhannesta hakijasta sisään otetaan vain
murto-osa, joten jokaisen tätä lukevan
on syytä olla ylpeä itsestään. Nyt voit
levähtää hetkeksi ja keräillä voimia
syksyä varten, sillä olet todennäköisesti siirtymässä kohti täysin uutta
vaihetta elämässäsi – nimittäin opiskelijaelämää!
Haluan omasta puolestani toivottaa
sinut tervetulleeksi tiedekuntaan sekä
ennen kaikkea tiedekuntajärjestömme, Pykälä ry:n toimintaan ja opiskelijaelämään. Edessäsi oleva syksy tulee
olemaan täynnä monipuolista tekemistä, uusia ystäviä sekä unohtumattomia kokemuksia. Lukuisat pykälistit, allekirjoittanut mukaan lukien, on
phuksisyksynään tempautuneet täysillä mukaan Pykälän toimintaan. Suosittelenkin pitämään mielen avoinna
ja kalenterin tyhjänä.
Oikeustieteellisessä opiskelun vaatima runsas istuminen tenttikirjojen
ääressä sekä Porthanian luentosaleissa saattaa joskus puuduttaa. Pykälässä toimiminen tarjoaakin tälle erinomaista vastapainoa. Pykälä järjestää
vuosittain lähes 250 tapahtumaa aina
aamuyöhön kestävistä bileistä yritysvierailuihin, viikottaisesta palloiluvuorosta erilaisin kulttuuritapahtumiin

sekä mielenkiintoisista
asiantuntijaseminaareista
musiikkinäytelmä Spexiin. Nämä toimivat tosin vain esimerkkeinä siitä, mitä Pykälän toiminta
kattaa.
Pykälässä pääset myös
oppimaan opiskeluajan
jälkeenkin
tarpeellisia
tietoja ja taitoja. Tutkintomme on kehitetty viime vuosina reippasti, muttei se tarjoa
edelleenkään kaikkea, mitä valmistunut juristi työelämässä pärjätääkseen
tarvitsee. Ajattelenkin itse opiskeluajan kokonaisuutena, johon kuuluu
maisterinpapereiden suorittamisen
lisäksi myös esimerkiksi opiskelijajärjestöaktiivisuutta ja työssä oppimista.
Esimerkiksi vuorovaikutus- ja ryhmätyötaidot ovat asioita, joita yliopistolla
ei juurikaan pääse kartuttamaan, mutta jotka Pykälässä toimiessa syntyvät
kuin itsestään.
Kuitenkin tärkein syy monelle, itseni
mukaan lukien, Pykälässä toimimiseen ovat ystävät ja innostava yhdessä
tekeminen. Pykälä lukuisine aktiviteetteineen tarjoaa erinomaisen tilaisuuden tutustua uusiin ihmisiin, eikä
tätä tilaisuutta kannata jättää käyttämättä. En itse vaihtaisi Pykälä-ajoistani sekuntiakaan pois! Voit tämän Varjo-opinto-oppaan sivuilta lukea, mitä
kaikkea Pykälällä on tarjota. Tahdon

kuitenkin korostaa, ettei Pykälän toiminta rajaudu tähän, ja onkin hyvin
toivottavaa, että pykälistit loisivat uutta omatoimisesti – toimimiihan Pykälä vain ja ainoastaan jäsenistöään varten joten toiminnan on oltava sellaista
kuin pykälistit tahtovat!
Opiskeluajasta, sen tuomista kokemuksista ja ystävistä kannattaakin
ottaa kaikki irti, eikä stressata turhia
– kaikki tentithän ehtii läpäistä ennen
valmistumista. Ja harvemmin sitä tulee katuneeksi, että päätti lähteä mukaan johonkin, vaan päinvastoin.
Aurinkoista ja ennen kaikkea rentouttavaa loppukesää uusi phuksi, Pykälässä nähdään!
Katariina Järvi
hallituksen puheenjohtaja
0400 483 092
puheenjohtaja@pykala.fi
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Tehtävämme on auttaa
asiakkaitamme menestymään
nopeasti muuttuvassa maailmassa.
www.castren.fi | castrenblog.com

Hallitus

Puheenjohtaja
Katariina Järvi
puheenjohtaja@pykala.fi
0400 483 092
Sihteeri
Laura Renholm
sihteeri@pykala.fi
050 490 1903
Taloudenhoitaja
Harri Gröhn
taloudenhoitaja@pykala.fi
040 589 3663

Takarivi vasemmalta: Tiia Takalo, Linnea Viherkenttä, Katariina Järvi, Laura Renholm
Eturivi vasemmalta: Aapo Heinäsmäki, Enna Hakala, Helinä Teittinen, Harri Gröhn

Pykälä ry:n hallituksen tehtävänä on
toimeenpanna yhdistyksen kokouksen päätökset, edustaa yhdistystä sekä
hoitaa yhdistyksen juoksevien asioiden hallinto. Lisäksi kukin hallituksen
jäsen hoitaa omaa erikoisaluettaan.
Hallitus valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan yhdistyksen
sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja,
sihteeri, taloudenhoitaja, opintovastaava, tiedotusvastaava, ulkoasiainvastaava (eli Int. Sek.), yleisvastaava sekä
tilavastaava.
Hallituksen alaisuudessa toimivat va-

liokunnat, jotka mm. hoitavat oman
vastuualueensa tapahtumien suunnittelua ja järjestelyä. Opintovastaava
toimii opintovaliokunnan,
ulkoasiainvastaava
ulkoasiainvaliokunnan ja yleisvastaava yleisvaliokunnan puheenjohtajana. Lisäksi
perinteisesti hallituksen sihteeri on
toiminut yrityssuhdevaliokunnan puheenjohtajana.
Hallitus kokoontuu kesää lukuunottamatta viikoittain. Kokousten pöytäkirjat löydät yhdistyksen sivuilta.
Kaikilla Pykälän jäsenillä on läsnäolo
oikeus hallituksen kokouksissa.

Opintovastaava
Helinä Teittinen
opintovastaava@pykala.fi
045 650 2541
Tiedotusvastaava
Tiia Takalo
tiedotusvastaava@pykala.fi
050 328 2512
Ulkoasiainvastaava
Aapo Heinäsmäki
ulkoasiainvastaava@pykala.fi
0400 602 882
Yleisvastaava
Enna Hakala
yleisvastaava@pykala.fi
0400 821 314
Tilavastaava
Linnea Viherkenttä
tilavastaava@pykala.fi
040 515 3553
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Oikiksessa opiskelu
Tulet pian huomaamaan, että yliopisto-opiskelu eroaa luonteeltaan täysin
kokemuksistasi lukiosta tai ammattikorkeakoulusta – jopa pääsykokeisiin
lukemisesta. Vaikka oikeustieteellistä
tutkintoa onkin verrattu ammattitutkintoon, on yliopistossa annettavan
opetuksen pohjana tieteellinen tutkimus. Akateeminen vapaus, joka sallii
suuren vapauden päättää omien opintojen etenemisvauhdista ja osittain
myös niiden sisällöstä, on keskeinen
osa yliopisto-opiskelua. Vapauden
vastapainona on kuitenkin vastuu.
Tuletkin huomaamaan, että tutoreiden avusta ja muusta ohjauksesta
huolimatta sinä itse pidät huolen siitä, että ilmoittaudut tentteihin ja opetukseen ajoissa. Kukaan ei myöskään
tule kyselemään unohtamasi tehtävän
perään tai pakottamaan sinua aamulla
kirjastoon.
Opintosi alkavat oikeustieteen opiskeluun johdattavilla aloitusopinnoilla
eli orientointijaksolla sekä oikeudellisen ajattelun perusteet -kurssilla. Tämän jälkeen suositeltavaa on jatkaa
opintojasi tiedekunnan suunnitteleman opintoputkimallin mukaisesti –
siis järjestyksessä, jonka tiedekunta on
todennut parhaaksi tavaksi omaksua
vaaditut asiat. Opintoputkimallissa
on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että tutustut eri oikeudenaloihin
mielekkäässä järjestyksessä ja vältät
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luentojen ja muun opetuksen päällekkäisyydet. Opintoputken seuraamisen
etuna on myös vuosikurssitovereiden
kanssa jaetut kirjasto- ja luentohetket.
Jo opintojen alussa on kuitenkin syytä
huomata, että sinun on itse sovitettava tutkintovaatimuksiin sisältyvät
kieli- ja yleisopinnot aineopintojesi
lomaan. Näistä sekä muista eteesi ilmestyvistä tekijöistä johtuen saatat
siis hetkellisesti ”pudota putkesta” –
takaisin hyppääminen on kuitenkin
varsin vaivatonta!
Jos opintoputkimallin mukainen
opintojen suoritusjärjestys ei syystä
tai toisesta kuitenkaan sovi elämäntilanteeseesi, voit huolellisesti suunnitellen ja akateemista vapautta hyväksi käyttäen suorittaa opintojasi myös
eri järjestyksessä tai tahdissa. Tällöin
kannattaa selvittää huolellisesti osaan
aineopintoja sisältyvät pakolliset suoritukset, jotka voi useimmiten suorittaa vain kerran vuodessa. Opintoputkimalli on useimmille suositeltava
opintojen suoritusjärjestys, erityisesti
opintojen alkutaipaleella.
Muistathan, että vaikka opinnot tuntuvat helposti täyttävän kalenterin, on
opiskeluvuosiesi varrella tarjolla paljon muutakin ohjelmaa. Esimerkiksi
Pykälän toimintaan mukaan lähteminen on erittäin kannattavaa. Se voi antaa sinulle hauskanpidon ohella myös
hurjasti niitä taitoja, joita tiedekunnan

opetuksen tarjoamien lisäksi kaipaat,
ja joita työelämässä vaaditaan.
Opiskeluajasta nauttiminen, ja sen
tuomat muistot ovat niin arvokkaita,
ettei niitä voi opintopisteillä tai arvosanoilla mitata. Monen nopeasti (ja
ei-niin-nopeasti) valmistuneen juristin
voikin kuulla harmittelevan sitä, ettei
nauttinut opiskeluajasta tarpeeksi antaumuksella. Muistathan myös, että
Pykälässä tapaamasi ihmiset ovat tulevaisuuden työkavereitasi, eikä verkostoitumisen merkitystä voi vähätellä.

Tiedotus Pykälässä
Pykälän tiedotustoiminta koostuu kolmesta palasesta: yhdistyksen nettisivuista, sähköpostilistasta sekä sosiaalisen median kanavista (Facebook, Instagram 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 tiedotuskanaviaan.
Päävastuussa tiedotuksesta on hallituksen tiedotusvastaava. Hänen tukenaan ja apunaan
toimii tiedotustoimikunta, johon kuuluvat ulkoasiainvaliokunnan ja yleisvaliokunnan tiedottajat, opintovaliokunnan ja yrityssuhdevaliokunnan sihteerit sekä jäsenlehti Inter Vivoksen päätoimittaja. Yhdessä he koordinoivat tiedonkulkua koko yhdistyksemme laajuudella.

KOTISIVUT

WWW.PYKALA.FI
Pykälän nettisivuilta löydät kaiken
tarpeellisen tiedon yhdistyksestä, sen
toiminnasta sekä toimijoista ja sen
tarjoamista eduista. Kannattaakin
käydä tutustumassa sivuun jo etukäteen ennen opintojen alkua. Käy
heti tarkistamassa ainakin Pykälän
tapahtumakalenteri, sinne merkitään
kaikki tulevat tapahtumamme. Isoa
osaa kiinnostanee myös kuvagalleriasta löytyvät bile- ja muut tapahtumakuvat. Sivuilta löytyy lisäksi Pykälän oma blogi. Sivujen kautta on
mahdollista myös esittää palautetta
hallitukselle ja sieltä löydät myös toimijoidemme kokousten pöytäkirjat.
Sivuilta löytyy myös aivan oma erityisesti phukseille suunnattu osionsa,
josta on helposti löydettävissä tarpeellisia tietoja phuksiuteen liittyen.
Phuksivujen kautta on myös esimerkiksi mahdollista kysyä opiskelu- ja
elämänvinkkejä phuksikapteeneilta.
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SÄHKÖPOSTILISTA

SOSIAALINEN MEDIA

Näin liityt Pykälä-infoon:
1) Jätä sähköpostin otsikko tyhjäksi.
2) Kirjoita viestiksi subscribe pykala-info outi.opiskelija@helsinki.fi
(eli oma osoite).
3) Lähetä viesti osoitteeseen majordomo@helsinki.

Tiia Takalo
hallituksen tiedotusvastaava
050 328 2512
tiedotusvastaava@pykala.fi

PYKALA-INFO@HELSINKI.FI
Toinen tärkeä tiedotuskanava on yhdistyksen sähköpostilista Pykälä-info.
Sille kannattaa liittyä opiskelujen alettua tai vaikka jo heti tätä lukiessasi.
Ohjeet liittymiseen näet alta. Listan
tarkoituksena on tiedottaa opintoasioista, Pykälän tapahtumista sekä
aika ajoin myös yhdistyksen ulkopuolisista tapahtumista. Pykälä-infossa
julkaistaan myös viikoittain yhdistyksen jäsentiedote, josta löytyy koottuna
sekä Pykälän, yliopiston kuin muidenkin yliopistomaailman toimijoiden
kuulumisia. Muista tutustua listan käyttösääntöihin yhdistyksen nettisivuilla!

FACEBOOK-SIVU PYKÄLÄ RY
Tietoa Pykälän tapahtumista ja ajankohtaisista asioista saat myös tykkäämällä tiedotusvastaavan ylläpitämästä
yhdistyksen Facebook-sivusta. Useimmista yhdistyksen järjestämistä tapahtumista tehdään Facebook-eventti,
jonne päivitetään ajankohtaista tietoa esimerkiksi lipunmyynneistä.
INSTAGRAM-TILI PYKALARY
Pykälän
Instagram-tilille
pykalary päivitetään nettisivujen kuvagalleriaa
vapaamuotoisemmin, laajemmin ja tiheämmin
otoksia Pykälä-vuoden varrelta.
TWITTER-TILI @PYKALARY
Pykälän Twitterissä @Pykalary löytyy ajankohtaista viserrystä Pykälän
ja sen sidosryhmien toiminnasta.

Inter Vivos
Mitä Pykälässä tapahtuu? Mitä oikeudellisen maailman kiinnostavilla henkilöillä on sanottavanaan? Mikä saa
tiedekuntamme opiskelijoiden veren
kiehumaan tai sydämen läikkymään?
Näihin kysymyksiin vastaa viidesti
vuodessa ilmestyvä Pykälän oma
lehti Inter Vivos. Päätoimittaja ja
taittaja valitaan vuoden alussa, mutta
muuten mukaan voi hypätä milloin
tahansa. Vaikka Inter Vivos pyrkii
olemaan mielenkiintoisin ja laadukkain opiskelijalehti, ei sen tekemiseen
vaadita aiempaa taustaa kirjoittajana
tai kuvittajana. Riittää, että on tekemisen paloa.
Inter Vivos on mahdollisuus, jota ei
kannata jättää hyödyntämättä.
Melkein parin tuhannen
levikkinen lehtemme kannetaan kotiin jokaiselle pykälistille ja se kuluu myös
niin muiden opiskelijoiden kuin juristien käsissä. Lehti pyrkii tarjoamaan
luettavaa kaikenlaisille pykälisteille, joten älä pelkää ehdottaa
uusia aluevaltauksia tai tarjota
juttujasi, vaikka ne poikkeaisivat
lehden sivuilla näkemästäsi.

kirjoittaa oikeudellisen maailman ilmiöistä sellaisista tulokulmista, joista
kukaan muu Suomessa ei kirjoita.
Kirjoittamalla Inter Vivokseen voit
olla nostamassa esiin niin puheenaiheita, epäkohtia kuin mielenkiintoisia
ilmiöitä ja henkilöitä. Sivuillamme
voi päästää valloilleen niin sisäisen
journalistin, kolumnistin kuin vaikka
runoilijankin.

minen lehtemme toimittajana.
Mikäli lehden tekeminen tai yksittäisen jutun tarjoaminen kiinnostaa, ota
rohkeasti yhteyttä! Nähdään toimituksen kokouksissa!
Lauri Linna
IV:n päätoimittaja
intervivos@pykala.fi

Ja jos olet joskus halunnut päästä
haastattelemaan kansanedustajaa,
professoria tai muuta arvovaltaista
henkilöä, ei siihen todennäköisesti
tule parempaa keinoa
kuin toimi-

Opiskelijalehtenä meillä on mahdollisuus päättää vapaasti mistä kirjoitamme. Meillä onkin mahdollisuus
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Tervetuloa juristien joukkoon
- Suomen Lakimiesliitto onnittelee uutta oikkaria!
Suomen Lakimiesliitto on kaikkien
suomalaisten lakimiesten ammatillinen edunvalvontajärjestö. Liitto
valvoo lakimiesten etuja niin työmarkkinoilla, yhteiskunnassa kuin
koulutuspolitiikassakin. Pääset jo
opiskelijana nauttimaan liiton tarjoamista eduista ja mukaan opiskelijatoimintaan.

TERVETULOA!

Valtaisa urakka on takana ja pitkä
rupeama opiskelua edessä. Onnittelut mahtavasta saavutuksesta! Kun
opiskelun aloittaessasi liityt tiedekuntajärjestösi Pykälän jäseneksi, pääset samalla Suomen Lakimiesliiton
opiskelijajäseneksi.
Lakimiesliiton
opiskelijajäsenyys on maksuton. Voit
halutessasi myös valita joustavan opiskelijajäsenyyden, jolloin jäsenyytesi
jatkuu valmistumisen jälkeen automaattisesti, eivätkä jäsenetusi katkea
valmistumishetkellä. Saat tuutoriltasi
tai Pykälän toimiston henkilökunnalta
apua Pykälän jäseneksi liittymisessä.

LIITON OPISKELIJATOIMINTA
Lakimiesliitto järjestää opiskelijatoimintaa ympäri vuoden. Syksy alkaa
Lakimiesliiton
esittelytilaisuudella,
LML-infolla, eli tapaammekin heti
ensimmäisellä viikolla. Tämän lisäksi
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järjestämme oikkareille ympäri vuoden erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia, joista kuulet tarkemmin liiton ja
Pykälän tiedotuskanavilta lähempänä
tilaisuuksia.
Lakimiespäivä kerää joka toinen syksy yli tuhat lakimiestä ja oikeustieteen
opiskelijaa Helsinkiin kuuntelemaan
ja keskustelemaan ajankohtaisista lakimieskuntaan liittyvistä asioista huippupuhujien johdolla. Lakimiespäivän
osana järjestetään myös rekrytointimessut opiskelijoille, joiden tarkoituksena on antaa oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuuksia tutustua
työnantajiin, luoda kontakteja sekä

työllistyä. Lakimiespäivä järjestetään
seuraavan kerran syksyllä 2017.
Parillisina syksyinä järjestetään legendaarinen SAKKE-tapahtuma, josta
tulet varmasti kuulemaan vanhemmilta opiskelijoilta. SAKKE kerää
250 oikkaria Helsingistä, Turusta,
Vaasasta, Rovaniemeltä ja Joensuusta
viikonlopuksi jollekin korkeakoulupaikkakunnalle verkostoitumaan ja
tutustumaa alueen työmahdollisuuksiin. Tämän vuoden SAKKE järjestetään 18.–20. marraskuuta vielä salaisessa paikassa.
Loppukeväisin järjestettävässä Oik-

kari tekee hyvää -tapahtumassa kerätään oikkarivoimin varoja vuosittain
vaihtuvalle hyväntekeväisyyskohteelle
ja kierretään työnantajien järjestämillä
hyväntekeväisyysteemaisilla excuilla.
OTH:n iltabileet ovat yhdet vuoden
eeppisimmistä.
Joka kesän unohtumattomin viikonloppu on tietysti Liiton Arkki, jossa
Lakimiesliitto vie oikkarit seilaamaan
päiväksi Helsingin edustalle ruoan,
juoman ja mainion seuran merkeissä.

OPISKELIJOIDEN EDUNVALVONTA
Opiskelijat ovat vahvasti edustettuna Lakimiesliiton eri toimielimissä.
Opiskelijoiden ääntä edustaa erityisesti Lakimiesliiton opiskelijavalio-

kunta, jossa on jäseninä opiskelijoita
kaikkien oikisten ainejärjestöistä. Opiskelijavaliokunnassa
Pykälää edustavat
hallituksen puheenjohtaja Katariina
Järvi sekä hänen
edeltäjänsä
Jere
Hjelt. Lakimiesliiton hallituksessa ja
valiokunnissa istuu
opiskelijaedustajia
eri ainejärjestöistä.
Tänä vuonna liiton hallituksessa opiskelijoiden ääntä kannattelee pykälisti
Sini Tervo. Lisäksi liitolla työskentelee kaksi opiskelija-asiamiestä, jotka
vastaavat esimerkiksi liiton opiskelijatapahtumien järjestämisestä.
Lakimiesliitto antaa vuosittain opiskelijoille vähimmäispalkkasuositukset, joihin on hyvä vedota työnantajan
kanssa palkasta neuvoteltaessa. Tarkista uusimmat suositukset sivuiltamme: lakimiesliitto.fi! Tutkimustemme
mukaan palkkasuosituksiin vedonneet
saavat keskimäärin parempaa palkkaa.
Lakimiesliitto vaikuttaa aktiivisesti
opiskelijoiden
työhyvinvointikysymyksiin nostamalla esiin alan ongelmia sekä edistämällä hyvien käytäntöjen toteutumista. Opetuksen laatu,
opiskelijoiden oikeusturva ja työharjoittelut ovat asioita joihin Lakimies-

liitto myös pyrkii opiskelijatoiminnassaan aktiivisesti vaikuttamaan.
Lakimiesliitto tarjoaa opiskelijajäsenilleen myös useita etuja, joihin kannattaa käydä tutustumassa jo opintojen
alussa nettisivuillamme. Esimerkiksi
seuraavista eduista voi olla opiskelijalle paljonkin hyötyä: työ- ja virkasuhdeneuvonta, alennukset alan julkaisuista, koulutus- ja tiedotustilaisuudet
ja vuosittain jaettavat apurahat.
Kaikissa Lakimiesliiton toimintaa
koskevissa kysymyksissä voit ottaa
yhteyttä opiskelija-asiamiehiin tai etsitä lisätietoa nettisivuiltamme, joilta
löytyy opiskelijoille myös oma Oikkarit-osio.
Ira Hietanen & Asta Tukiainen
Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehet
opiskelijat@lakimiesliitto.fi
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Valiokunnat

Pykälässä on viisi valiokuntaa: Yleisvaliokunta (YVK), Ulkoasiainvaliokunta (UAV), Opintovaliokunta (OVK), Yrityssuhdevaliokunta (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 laitettavan hakuilmoituksen perusteella.
Valiokunnat vastaavat pitkälti yhdistyksemme säännöllisestä, vuosittaisesta toiminnasta. Kullakin valiokunnalla on oma
erityinen virkarakenteensa sekä erikoistumisalueensa. Valiokunnat myös tekevät tiiviisti yhteistyötä toistensa kanssa!

Yleisvaliokunta - YVK
Pykälän suurin valiokunta, Yleisvaliokunta, vastaa Pykälän bileistä ja tapahtumista.
Heti opiskelujen ensimmäisenä päivänä on perinteiset YVK:n järkkäämät
Punssikahvit, jossa pääsette tutustumaan toisiin phukseihin! Punssikahveilla esitellään Pykälän tarjoamaa
toimintaa, ja pientä tarjoiluakin on luvassa. Muita syksyn tapahtumia ovat
mm. Syyskiljava, Syyskauden Avajaiset ja Phuksisitsit.
Legendaarisella Kiljavan mökkireissulla todellakin sattuu, (udelkaa lisää
vanhemmilta kiljavankävijöiltä) ja
Kiljava kannattaakin kokea vähintään
monesti opiskeluaikana! Syyskauden
Avajaiset ovat perinteiset juhlat Kallessa, jossa skumppa virtaa ja pikkumustat heiluvat. Nämä tyylikkäät
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bileet keräävät eniten pykälistejä jokaiselta vuosikurssilta. Phuksisitseillä
taas opitte Pykälän sitsikulttuurin ja
voi olla, että YVK vilauttelee taas salojaan. Yleisvaliokunta ja Ulkoasiain-

valiokunta huolehtivat syksyn meiningeistä siihen malliin, että Pykälään
hurahtaminen on todennäkoistä!
Keväällä YVK järjestää lähes 1000

osallistujan poikkitieteellisen appron,
Kertun Kepittäjäiset. Kertuissa häröillään pitkin Kallion ravitsemusliikkeitä keräten leimoja karttoihin ja ansaiten arvonimiä, kuten Varajuomari
tai Dokaani. Pykälän Wapussa taas
rellestetään perinteisesti huippuartistien tahtiin.
YVK:ssa on yhteensä 21 virkailijaa,
joista valiokunnan puheenjohtaja
Enna on hallituksen jäsen ja edustaa
siellä YVK:ta. Varapuheenjohtaja
Susanne laatii vuorolistat ja huolehtii
jäsenistään äidillisin ottein. Sihteeri Liisa kirjaa kokouksissa käsitellyt
asiallisen villit asiat, ja ympäristövastaava Nina huomio ympäristön
toiminnassamme. Konsta vaalii laitevastaavana kerhotilojen poppivehkeitä ja Elli tuotevastaavana Pykälä-tuotteita ja niiden kehittelyä.
Tervehenkisempääkään toimintaa ei
ole unohdettu, vaan valiokunnan jäsenet järjestävät erilaisia vierailuja, joilla
pääsee sivistämään itseään ja testaamaan urheilulajeja. Kulttuurivastaavamme Rosa järjestää excuja stand
upista sushikouluun. Urheilutoimikunnan pj:nä ja urheiluvastaavana
Teemu on järjestänyt excuja ja tapahtumia, kuten twerkkausta ja juoksukoulun.

Sara ja Helmi loihtivat superherkkuja,
ja Ville, Simo ja Eveliina isännöivät
pelastaen maailmaa palauttamalla Pykälään kertyneet pullovuoret. YVK:n
kuusi valovoimaista toimihenkilöä,
Valtter, Eveliina, Pirita, Lauri, Eero ja
Jenna osallistuvat tapahtumien ideoimiseen ja järjestämiseen. YVK:n tehtävänä on myös huolehtia Sörnäisten
lakeuksilla sijaitsevan kerhohuoneistomme, Pykälän, kunnosta ja viihtyisyydestä.
Suosittelemme tutustumaan yleisvaliokunnan toimintaan niin tapahtumien kuin kokoustenkin muodossa!
Phuksivuosi on jotain maagista ja
liian aktiivinen ei voi olla ;) Tulkaa
rohkeasti juttelemaan valiokuntalaisille ja kyselemään toiminnasta. Olette
juuri läpäisseet pääsykokeen ainejärjestöömme, joten syksyllä antakaa
palaa! Pistä sormesi Pykälän peliin,
backhand, forehand, pum-pum-pum
– ja laatta häkissä.
Enna Hakala
yleisvastaava, YVK:n
puheenjohtaja
0400 821 314
enna.hakala@pykala.fi

YVK:n tiedottajana Tupsi hoitaa tapahtumien räiskyvän tiedottamisen ja
valokuvaamisen. Emäntämme Antti,
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Ulkoasiainvaliokunta - UAV
Kaikilla phukseilla on rankan pääsykoekevään jälkeen varmasti päällimmäisenä mielessä Pykälässä odottava
mahtava phuksisyksy, mutta - niin uskomattomalta ajatukselta kuin se tällä
hetkellä tuntuukin - opiskelijaelämää
on myös paljon muuallakin ja siihen
kannattaa tutustua! Tässä kohtaa Ulkoasiainvaliokunta astuu kehiin.
Ulkoasiainvaliokunta, tuttujen kesken
UAV, kehittää ja ylläpitää Pykälälle
tuikitärkeitä ulkosuhteita muihin ainejärjestöihin. Lähimmät opiskelijaelämän yhteistyökumppanimme ovat
luonnollisesti sisarainejärjestömme
Suomen muista oikeustieteellisistä eli
Codex (Helsinki), Lex (Turku), Artikla (Rovaniemi), Justus (Vaasa), Judica
(Joensuu) sekä Stadga (Turku).

le opiskelijalle täysin uusi asia, mutta
pelko pois - kaikki teistä pääsevät varmasti osallistumaan näille akateemisille pöytäjuhlille juuri niin paljon kuin
vain jaksatte! Sitseillä nautitaan Pykälän palkittujen emäntien herkullisista
keitoksista, suloisesti soinnahtavista
sitsilauluista sekä pöytäseurueen hurmaavasta seurasta. Ja luonnollisesti
riittoisista ruokajuomista, onhan kyseessä akateeminen tapahtuma. UAV
vastaa myös esimerkiksi ensimmäisellä opiskeluviikolla järjestettävästä Lakimiesliiton info-tilaisuudesta.

Olisi tietenkin epäreilua varata pykälistien mahtava seura pelkästään oikkareille ja tästä syystä Pykälällä onkin
vahvat poikkitieteelliset suhteet ja lisääntyvässä määrin yhteistyötä muun
muassa lääkiksen, kauppiksen, teekkareiden ja valtiotieteilijöiden kanssa.

Ulkoasiainvaliokunnassa on 19 jäsentä. Puheenjohtajan, eli allekirjoittaneen, tehtävänä on edustaa
valiokuntaa hallituksessa ja sen kokouksissa sekä johtaa puhetta valiokunnan kokouksissa, sekä edustaa Pykälää poikkitieteellisissä tapahtumissa.
Puheenjohtaja toimii myös usein laulunjohtajana sitseillä. Valiokunnan varapuheenjohtajan, Pepin, tehtävä on
pitää valiokunnan pyörät pyörimässä
ja vastata käytännön järjestelyistä tapahtumissa.

Ulkoasiainvaliokunta
jon tapahtumia läpi
erityisesti valiokunta
sitseihin. Sitsit ovat

UAV:n kokouksista, jotka ovat avoimia kaikille Pykälän jäsenille, pidetään
aina pöytäkirjaa, joka myös lisätään
yhdistyksen verkkosivuille kaikkien
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järjestää palvuoden, mutta
on erikoistunut
monelle uudel-

luettavaksi. Pöytäkirjaa pitää valiokunnan sihteeri, joka on tänä vuonna
Tiina.
Valiokuntamme tiedottaja on vastuussa siitä, että pykälistit tietävät valiokunnan tapahtumista ja että heille
tarjotaan näistä myös kuvamateriaalia.
Nämä usein humoristiset tiedotteet ja
edustavat valokuvat ovat tänä vuonna
Laurin käsialaa.
Ulkoasiainvaliokunnan vaihtarivastaavan tehtävä on pitää yhdessä tiedekunnan vaihtaritutorien kanssa
huolta siitä, että vaihtarit pääsevät
mahdollisimman hyvin mukaan Pykälän toimintaan. Viime aikoina vaihtarien kiinnostus Pykälää kohtaan onkin ollut ilahduttavan suurta, eikä ole
syytä epäillä, että tilanne olisi muuttumassa! Tänä vuonna vaihtarivastaavana toimii Inka.
Kulttuurinnälkäisiä pykälistejä palvelee yhdessä yleisvaliokunnan kumppaninsa kanssa kulttuurivastaavamme Valtteri, joka onkin tarjonnut
makuhermoillemme jo uudenlaisia
kokemuksia.
Valiokunnan matkavastaavan tehtävänä on järjestää pykälisteille kevät- ja

syysmatka. Tänä vuonna tehtävään
on paneuduttu uudenlaisella otteella
ja kevään matka suuntautui Prahaan
houkutellen mukaansa suuren joukon
pykälistejä! Myös perinteisen ja suositun Ruisrock-matkan järjestäminen
on matkavastaavamme Johannan vastuulla.
Emäntien tehtävä on kokata ruokaa
eri tapahtumiin. Erityisesti heidän taitonsa käy ilmi sitsien yhteydessä, joihin he valmistavat herkullisen kolmen
ruokalajin illallisen. Sitseillä emäntien
toinenkin erityistaito pääsee esille,
minkä itse kaikki tulevat varmasti
huomaamaan… UAV:n emännät tänä

vuonna ovat Anna, Jemina ja Maria.
Ns. “Hyviä hommia” UAV:ssa hoitavat urhoolliset isäntämme, jotka eivät pelkää liata käsiään tai karta muutakaan rankempaa työtä! He toimivat
yhdessä YVK:n kollegoidensa kanssa
väsymättä hallituksen tilavastaavan
apuna kerhotilojen viihtyisyyden takaamiseksi. UAV:n isännät tänä vuonna ovat Arttu, Joel ja Sara.
Lisäksi UAV:n vahvuuteen kuuluvat
ahkerat jokapaikanhöylät eli toimihenkilöt. Toimihenkilöt auttavat
virkailijoita parhaansa mukaan, ja auttavat tärkeällä panoksellaan sitsijärjes-

telyissä. Tänä vuonna UAV:n toimihenkilöt ovat Ida-Maria, Jami, Niko,
Olga, Oona ja Sara.
Tervetuloa tutustumaan ulkoasiainvaliokuntaan punssikahveilla! Pykälän
poikkitieteellistä toimintaa pääsette
ihastelemaan heti syksyllä.
Ulkoasiainvaliokunnan puolesta
Aapo Heinäsmäki
ulkoasiainvastaava, UAV:n puheenjohtaja
040 060 2884
aapo.heinasmaki@pykala.fi
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Opintovaliokunta - OVK
Rakas phuksi,
tervetuloa yliopistoon – Pykälän opintovastaavana ja OVK:n eli opintovaliokunnan puheenjohtajana haluan
heti kättelyssä kiinnittää katseesi kohti
omaa oikeustieteellistä tiedekuntaamme sekä sen opetusta. Kun tavoitteena
on laadukas oikeustieteen opetus sekä
juristiksi valmis oikeustieteen maisteri, on ennen muuta meidän opiskelijoiden asiana ottaa aktiivisesti osaa
opetuksen kehittämiseen. Pykälällä
on pitkät perinteet opiskelijaedustamisesta tiedekunnassa, ja olemmekin
vuodesta toiseen tuoneet esiin opiskelijoiden ajatuksia ja ideoita oikeustieteellisen tutkinnon kehittämiseksi.
Eikä turhaan: näkemyksiämme kuunnellaan ja arvostetaan.

OVK ELI OPINTOVALIOKUNTA
OVK on yksi Pykälän viidestä valiokunnasta, ja se kokoustaa suurin
piirtein kerran kuukaudessa. Jokainen pykälisti on tervetullut OVK:n
kokouksiin, joissa tavallisesti puidaan
opintojen, tiedekunnan ja yliopiston
tahoilla tapahtuneita käänteitä ja muutoksia. Välillä pohditaan ehdotuksia
paremmaksi kurssirungoksi ympäristöoikeuteen, ja toisinaan saatetaan
päivitellä yliopiston johdon suuria
suunnitelmia yliopisto-organisaation
uudistamisesta. Mistään muualta ei
22

saa yhtä kattavasti tietoa juuri meidän
tiedekuntamme ja yliopistomme tilanteesta opiskelijan näkökulmasta. Voin
vakuuttaa, että yliopisto on yhteisönä
varsin eläväinen ja mielenkiintoinen,
ja monesti meneillään on hyvinkin
monta erilaista kehitys- tai muutosprosessia. Toivonkin näkeväni sinut,
arvon phuksi, OVK:n kokouksissa
mahdollisimman pian syksyn alettua!
Kokouksissa käymällä pysyt tasan
tarkkaan kartalla siitä, mitä tiedekunnassamme ja yliopistollamme tapahtuu.

VALIOKUNNAN JÄSENET
Sen lisäksi, että OVK:n jäseniä ovat
kaikki kokouksiin saapuvat pykälistit,
on OVK:ssa seitsemän valiokuntavaaleissa valittua virkailijaa: varapuheenjohtaja, sihteeri, opetuksenkehittämisvastaava, opintopiirivastaava,
seminaarivastaava sekä kaksi kirjastovastaavaa. Nämä mainiot seitsemän
henkilöä huolehtivat valiokunnan
velvollisuuksista. Varapuheenjohtaja Iriksen vastuulla on erityisesti
tapahtumien järjestäminen, kun taas
opetuksenkehittämisvastaava Ellin
tehtävänä on viran nimen mukaisesti
olla aktiivisesti mukana kaikenlaisissa
opetuksen suunnitteluun liittyvissä
projekteissa ja kannanotoissa. Kaisa,
OVK:n sihteeri, pitää kokouksissa

pöytäkirjaa ja tiedottaa valiokunnan
tapahtumista. Opintopiirivastaava
Sami järjestää yhdessä asianajotoimistojen kanssa tiedekunnan opetusta
täydentäviä, johonkin oppiaineeseen
liittyviä opintopiirejä, joissa jo valmistuneet juristit käyvät tenttialuetta
läpi vaikkapa case-esimerkkien avulla.
Seminaarivastaavamme Venus järjestää yhdessä toimikuntansa kanssa
kiinnostaviin oikeudellisiin kysymyksiin liittyviä paneelikeskusteluja ja
seminaareja, kun taas OVK:n kaksi
kirjastovastaavaa, Johanna ja Jesse,
huolehtivat Pykälän toimistolla sijaitsevasta tenttikirjakirjastosta.

TAPAHTUMAT
Kokoustamisen lisäksi OVK järjestää
vuoden aikana muutamia tapahtumia.
Keväisin ja syksyisin valiokunta järjestää Mitä täällä tapahtuu? -illan, jossa
keskitytään koulutuksessa ja opinnoissa tapahtuviin muutoksiin. Tänä
keväänä järjestettyyn iltaan saapuivat
puhumaan tiedekuntamme hallintopäällikkö sekä yliopiston hallituksen
opiskelijaedustaja, ja puheenaiheena
olivat erityisesti yliopistomme tämän
kevään muutokset. Kevään tapahtumasarjaan kuuluu myös Studia Iuridica, joka on Pykälän suurin vuosittainen asiatapahtuma. Aiheena on aina
jokin polttava juridinen aihe, kuten

johtajien palkkiot, TTIP-sopimus tai
seksuaalirikoksista annettavat rangaistukset. Syksyllä OVK järjestää
Vaihtoehtoisen opintoputken illan,
jossa sinulle, phuksi, valaistaan oikeustieteellisessä opiskelun saloja. Syksy
huipentuu valiokunnan järjestämiin
loistokkaisiin Glamour-sitseihin, jotka ovat ainoat OVK:n järjestämät sitsit.
Nähdään Punssikahveilla!
Helinä Teittinen
opintovastaava, OVK:n puheenjohtaja
045 650 2541
helina.teittinen@pykala.fi

Hallopedit
Yliopistolain mukaan kaikissa yliopiston päättävissä elimissä on oltava
professori-, hallintohenkilö- ja opiskelijajäseniä, eli päätöksenteko
toimii niin kutsutun kolmikannan mukaisesti. Näitä erilaisissa
yliopiston ja tiedekunnan päättävissä ja valmistelevissa toimielimissä edustavia opiskelijajäseniä
kutsutaan hallinnon opiskelijaedustajiksi eli hallopedeiksi. He
vievät opiskelijoiden mielipiteitä
mukanaan tiedekuntaan ja osallistuvat päätöksentekoon, jotta
ne olisivat opiskelijoille mahdollisimman edullisia. Hallopedina

”Halloped” = hallinnon
opiskelijaedustaja
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 kokouksissa
ja kertovat kuulumisia tiedekunnan
ja yliopiston taholta. Hallopedit valitaan tavallisesti joko OVK:n kokouksissa tai ylioppilaskunnan joka toinen
vuosi järjestämillä halloped-vaaleilla.
Käymällä OVK:n kokouksissa ja rohkeasti kysymällä kuulet myös hallopedeista lisää!
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Yrityssuhdevaliokunta - YSV
Yrityssuhdevaliokunta (YSV) on Pykälän nuorin valiokunta, jonka kuudes
toimintavuosi on parhaillaan käynnissä. Yrityssuhdevaliokunta perustettiin
vuonna 2011, kun saman katon alle
tuotiin kaikki Pykälän yrityssuhdetoiminta ja valiokunnan tehtäväksi
asetettiin Pykälän yhteistyösuhteiden
ylläpitäminen ja kehittäminen.

taa puheenjohtajaa kolmijäsenisen
yrityssuhdetoimikunnan toiminnan
johtamisessa ja vastata uusien yhteistyökumppaneiden kartoittamisesta ja
heidän suuntaan käytävästä yhteydenpidosta. Varapuheenjohtaja koordinoi
lisäksi keväisen Pykälä-viikon tuotesponsoroinnin yhdessä jäsenetuvastaavan kanssa.

YSV pitää yhteyttä niin yrityksiin kuin
julkisiin yhteisöihin ja tekee yhteistyötä Pykälän muiden valiokuntien
sekä toimikuntien kanssa sponsorointiyhteistyön osalta, toimien linkkinä
yhdistyksen yhteistyökumppaneiden
suuntaan. YSV pyrkii lisäksi jatkuvasti
kehittämään Pykälän yritysyhteistyötä
entisestään. YSV:ssä on perinteisesti toiminut pykälistejä phuksista aina
opintojensa loppuvaiheessa olevaan
oikkariin asti.

YSV:llä on oma sihteeri, joka pitää
pöytäkirjaa valiokunnan kokouksissa
ja vastaa valiokunnan tiedottamisesta.
Tänä vuonna valiokunnan sihteerinä
toimii Asta Tukiainen.

Valiokuntaa luotsaa puheenjohtaja Laura Renholm, joka on samalla
yhdistyksen hallituksen sihteeri ja YSV:n edustaja hallituksessa.
Lauran tukena valiokunnan pyörittämisessä toimii
varapuheenjohtaja Julius
Viherkenttä, jonka tehtäviin kuuluu erityisesti aut-
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YSV:n sisällä toimii kolmihenkinen
yrityssuhdetoimikunta,
tuttavallisemmin YRSU. YRSUun kuuluu
kolme yrityssuhdevastaavaa: Essi
Granholm, Emmi Ovaskainen ja

Tuomas Tuominen. Yrityssuhdevastaavat huolehtivat yhteydenpidosta
yhteistyökumppaneihin. Käytännössä
YRSUn työ koostuu ilmoitusmyynnin
hoitamisesta Pykälän eri julkaisuihin,
Pykälän tapahtumien sponsorointiyhteistyöstä sekä muista yritysyhteistyön
muodoista. Toimikunnan tehtäviin lukeutuva ilmoitusmyynti kattaa muun
muassa juuri käsissäsi olevan Varjo-opinto-oppaan ilmoitukset. Oppaan jokainen mainos onkin kulkenut
reitin YRSUlaisen ja yrityksen edustajan välisistä keskusteluista lopulta
oppaan taittajan tietokoneelle valmiin
painomateriaalin muodossa. Muita
yhteistyönmuotoja pääset ihailemaan
läpi syksyn erilaisten yhteistyöyritysten tukemien tapahtumien yhteydessä. Toisin kuin muu valiokunta, yrityssuhdetoimikunta valitaan erillisellä
haulla syksyllä.
Erilaisten ilmoitusten ja
sponsorointien kohteiden
ohella ensimmäisen konkreettisen kosketuksen YSV:n
toimintaan saat phuksisyksynäsi todennäköisesti valiokuntamme järjestämien
excursioiden eli erilaisten
asianajotoimistoihin, muihin
yrityksiin ja julkisyhteisöihin
tehtävien vierailujen kautta.
Excursioista vastaavat ex-

cuvastaavat Axel Gamba ja Vilma
Taimisto. Excujen ohjelma vaihtelee hyvinkin rennoista tilaisuuksista
asiapitoisempaan sisältöön. Excut
tarjoavat loistavan mahdollisuuden
tutustua eri uravaihtoehtoihin ja samalla saada vinkkejä alamme huippuasiantuntijoilta. Ensimmäinen tilaisuus osallistua exculle avautuu syksyn
Phuksiexcuilla, joille jokaisen uuden
oikkarin kannattaa ehdottomasti osallistua. Excuista tiedotetaan aina yhdistyksen sähköpostilistalla pykälä-infossa.
Valiokunnan viroista tuorein, jäsenetuvastaavan virka, on perustettu
vuonna 2014. Paitsi mahtavien jäsenetujen hankkimisesta meille pykälisteille, jäsenetuvastaava vastaa myös
tuotesponsoroinnista yhdessä varapu-

Jäsenedut

Jäsenedut – jotta oikkarin kukkaro
voisi paremmin! Nyt sinäkin, rakas
phuksi, pääset nauttimaan meille pykälisteille suunnatuista eduista.
Yrityssuhdevaliokunnan jäsenetuvastaava neuvottelee taukoamatta Pykälisteille uusia etuja jäsenistön toiveiden pohjalta. Jäsenetukumppaneita
Pykälältä löytyy laidasta laitaan: on
pesulapalveluita, ravintoloita ja kuntosaleja. Tarkoituksenamme on kerätä pykälisteille jäsenetuja paikkoihin,

heenjohtajan kanssa.
Pykälän yrityssuhdetoimintaan pääset tutustumaan helposti esimerkiksi
heti syksyllä koottavien phuksitoimikuntien kautta. Suosittelen myös
lämpimästi tulemaan mukaan YSV:n
riveihin, jotka valitaan YRSUa lukuun
ottamatta valiokuntavaaleissa loppusyksystä. Jo ennen valiokuntavaaleja YSV:n toimintaa voi tulla seuraamaan lähietäisyydeltä kokouksiimme,
jotka ovat avoimia jokaiselle yhdistyksen jäsenelle. Toivommekin kokouksiin paikan päälle innokkaita pykälistejä antamaan ideoita ja ehdotuksia
yrityssuhdetoiminnan kehittämiseksi.
YSV:n edustajia löydät myös Punssikahveilta ja Phuksiaisista. Näiden
lisäksi YSV:n vuosi huipentuu loppu-

joista ei saa opiskelija-alennusta.
Jäsenedut saat käyttöösi heti liityttyäsi
pykälän jäseneksi: sinun tarvitsee vain
näyttää jäsenetupaikassa pykälä-tarralla varustettua opiskelijakorttiasi.
Voimassaolevat edut löydät koottuna Pykälän nettisivuilta osiosta ”Jäsenedut”. Ajankohtaisin tieto löytyy
kuitenkin ”Pykälä-jäsenedut” –Facebook-sivulta, josta kannattaakin käydä tykkäämässä heti ensimmäisenä.
Jos huomaat, että jäsenetutarjonnas-

vuonna järjestettäviin maineikkaisiin
Korruptiositseihin. Korruptiot on
bileet, joita et missään nimessä halua
jättää väliin- tavataan siis viimeistään
siellä!
Yrityssuhdevaliokunta
toivottaa
phuksit 2016 sydämellisesti tervetulleiksi tiedekuntaan ja mukaan yhdistyksen toimintaan! Aurinkoista kesää
ja sen jälkeen koittavaa elämäsi parasta vuotta toivottaen
Laura Renholm
hallituksen sihteeri, YSV:n puheenjohtaja
050 490 1903
laura.renholm@pykala.fi

tamme puuttuu juuri lempikahvilasi
tai vaikkapa löytämäsi huikea tanssipaikka, laita viestiä osoitteeseen jasenedut@pykala.fi. Otamme kaikenlaiset
ehdotukset mielellämme vastaan!
Rakkaudesta jäsenistöön
Pauliina Isokangas
jäsenetuvastaava
jasenedut@pykala.fi
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Opportunities
for law students
Sharp minds | Unique assignments | Inclusive atmosphere
www.hannessnellman.com

Oikeusapuvaliokunta -OAVK
Voiko vuokralainen vaatia vuokranantajaansa vaihtamaan asunnon rumat kukkatapetit miellyttävämpiin?
Saako työnantaja pidättää kassavajeen
myyjän palkasta? Mitä seuraamuksia
öisestä voimanmittelöstä nakkikioskin jonossa voi tulla?
Pykälä ry:n oikeusapuvaliokunta tarjoaa opinnoissaan pidemmälle ehtineille oikeustieteen opiskelijoille ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä
jo opiskeluaikana ratkomaan arkielämään liittyviä oikeudellisia ongelmia.
Valiokunnassa toimiminen antaa kokemusta oman alan asiakaspalvelutyöskentelystä ja kehittää oikeudellista
ongelmanratkaisukykyä ja ryhmätyötaitoja.
Valiokunta tarjoaa maksutonta oikeudellista neuvontaa Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan jäsenille, Taideyliopiston opiskelijoille ja HYYn
alaisille järjestöille. Valiokunta päivystää lukukausien aikana kahtena iltana
viikossa Pykälän toimistolla ja asiakkaat voivat ottaa yhteyttä sähköpostitse, puhelimitse tai tulemalla käymään
paikan päällä. Oikeustieteilijöitä ei ole
suljettu palvelun ulkopuolelle, joten
voit toki olla yhteydessä, jos huomaat
olevasi pulassa. Oikeusapuvaliokunta
auttaa niin pienissä kuin suuremmissakin oikeudellisissa ongelmissa. Oikeusapuvaliokunta koostuu noin 50

jäsenestä, jotka päivystävät kuuteen
noin 7 hengen ryhmään jakautuneina.
Valiokunnan toimintaa valvoo kolmihenkinen valvontaneuvosto, jonka
muodostavat tiedekunnan, oikeusministeriön ja asianajajakunnan edustajat. Päivystyksissä annetut oikeudelliset neuvot käydään läpi kolmen
viikon välein järjestettävissä valvontaneuvoston kokouksissa. Näin varmistetaan annettujen neuvojen asianmukaisuus ja pidetään huoli toiminnan
laadukkuudesta.
Yhteydenotot kattavat elämän oikeudelliset ongelmatilanteet laidasta
laitaan, mutta suurin osa käsitellyistä
tapauksista koskee perhe- ja jäämistöoikeudellisia kysymyksiä sekä työ- ja
vuokrasuhteeseen liittyviä ongelmia.
Lisäksi opiskelijan oikeuksia koskevien ongelmien ja kansainvälisten kysymysten määrä on ollut viime vuosina kasvussa. Oikeusapuvaliokunta
selvittää tarvittaessa vastauksen kaikkiin näihin ja myös moniin muihin kysymyksiin. Työskentelykielenä on pääasiassa suomi, mutta asiakaskunnan
jatkuvan kansainvälistymisen (=vaihtarit) myötä tarjoamme palvelua myös
englanniksi.
Olipa syysi hakeutua mukaan valiokunnan toimintaan mikä tahansa,
kaikki hakijat ovat tervetulleita. Hyvä

asenne ja sopiva opintojen vaihe ovat
tärkeimmät edellytykset valiokunnassa toimimiselle. Pykälän muista
valiokunnista poiketen oikeusapuvaliokunnan jäseniä ei valita vaaleilla
vaan hakemusten perusteella. Haku
valiokuntaan järjestetään keväisin ja
syksyisin. Valiokuntaan valituilla tulee
olla suurin osa oikeusnotaarin tutkintoon kuuluvista pakollisista aineopinnoista suoritettuna, vaikka varsinaista
opintopisterajaa ei olekaan.
Haluan toivottaa sinut lämpimästi tervetulleeksi ja osaksi tätä mahtavaa tiedekuntaa. Kannustan sinua lähtemään
mukaan Pykälän toimintaan ja nauttimaan kaikesta eteen tulevasta. Nauti
nyt ainutlaatuisesta phuksisyksystä,
opiskele pari vuotta ja hae rohkeasti
mukaan valiokuntamme toimintaan.
Punsseilla tavataan!
Ina Rautiainen
oikeusapuvaliokunnan puheenjohtaja
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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

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 halutessaan.

Urheilutoimikunta
”Jos minulta on ennen lähtenyt mopo käsistä,
niin nyt lähti kyllä, sanoisinko, että formula.”
–Matti
Nykänen
Suurten suomalaisten urheilutähtien jalanjäljissä kulkee Pykälän ehdottomasti kuumin elin eli urheilutoimikunta. Urheilutoimikunnan
tehtävänä on järjestää pykälisteille
toinen toistaan upeampia urheilutapahtumia. Tänä vuonna toimikunta
onkin jo kerennyt kiidättää pykälistejä muun muassa hohtogolfaamaan
ja twerkkaamaan. Ovatpahan oikkarimme päässeet nauttimaan lisäksi
myös esimerkiksi Super Bowl -illasta
herkullisine eväineen ja 10 km juoksukilpailusta huikeine palkintoineen!

Pykälän seminaaritoimikunta järjestää asiatapahtumia tunteita herättävistä aiheista, joissa puhujina
ovat alansa huippuasiantuntijat.
Seminaarin järjestäminen alkaa (yllätys, yllätys) aiheen valinnalla. Rajana
on vain toimikuntalaisten mielikuvitus. Kevään seminaarimme aiheeksi valikoitui lopulta sotaoikeus ja se
houkutteli opiskelijoita myös muista

Hikikarpaloita tullaan vuodattamaan myös tänä syksynä, kun
edessä on useita upeita eksoottisia lajeja. Urheilutoimikunta
tarjoaa mukavaa yhdessäoloa
endorfiinin siivittämänä, ja tapahtumissamme onkin ollut aina
perinteisesti todella hyvä henki!
Hyvä tuleva fuksi. Jos haluat olla
osa Pykälän kiistatta upeinta toimikuntaa, tule rohkeasti nykäisemään
urheiluvastaavaa hihasta! Toimikuntaan ovat tervetulleita mukaan kaikki
liikunnasta kiinnostuneet urheilutaustasta riippumatta. Liittymällä mahtavaan seuraamme, pääset mukaan

ideoimaan tapahtumiamme ja olemaan mukana niiden järjestelyissä!
Luvassa on siis rutkasti hauskanpitoa!
Teemu Liukkonen
urheiluvastaava
urheiluvastaava@pykala.fi

Seminaaritoimikunta

tiedekunnista. Seminaari-iltana Pykälän isossa salissa bileopiskelijoista
kuoriutui fiksuja sekä asiantuntevia
nuoria ja he kyselivät puhujiltamme
tiukkoja kysymyksiä. Varsinaisen puheosuuden jälkeen oli luvassa vapaata
seurustelua herkullisen ruuan ja viinin
äärellä. Siinä vaiheessa kun viimeinen vieras oli lähtenyt ja kaaoksessa
ollut keittiö oli putipuhdas, oli aika
kilistää lasia toimikuntalaisten kesken

onnistuneen seminaarin kunniaksi.
Seminaareja järjestetään myös syksyllä, jolloin sinä, phuksi, olet lämpimästi
tervetullut. Jos se ei riitä, vaan haluat
mukaan toimintaan, tule moikkamaan ständillemme Punssikahveilla.
Venus Mahmood
seminaarivastaava
seminaarivastaava@pykala.fi

29

Matkatoimikunta
Matkavastaavana tahdon onnitella
Sinua, Phuksi aivan huikean opiskelupaikan saavuttamisesta! Vaikka Helsinki onkin ihana, välillä pieni vierailu pääkaupunkiseudun ulkopuolelle
avartaa ja rikastuttaa huomattavasti.
Matkavastaava järjestää vuosittain Pykälälle kevät- ja syysmatkan, matkan
Suomen Turkuun Akateemiseen aurajokilaivuritutkintoon sekä perinteisen kesäreissun Ruisrockiin. Jotta Py-

kälän trooppiset tanssilattiat eivät jäisi
ainoaksi lämmön lähteeksi, Pykälä
tarjoaa myös mahdollisuuden pakata
kimpsut ja kampsut ja suunnata lentokentälle! Kevätmatka 2016 suuntautui
Prahaan, jossa ohjelmaan kuului excuja, kulttuuria, sekä rentoa yhdessäoloa.
Matkavastaavan apuna toimii vuoden
alussa kerättävä matkatoimikunta,
jonka ideoi ja suunnittelee järjestet-

Pykälä tarjoaa jäsenilleen ajanvietettä
aina urheilusta aamun pikkutunneille
saakka jatkuviin kreisibailuihin. Me
kulttuurivastaavat pidämme kuitenkin huolen siitä, että oikkarit pääsevät
nauttimaan kaiken tämän lisäksi myös
kulttuurielämyksistä. Kulttuurivastaavien tehtäviin kuuluu erilaisten vierailujen ja tapahtumien järjestämistä
kaikille kulturelleille pykälisteille. Kulttuurista nautitaan monipuolisesti niin
teattereissa ja baletissa kuin konserteissa ja spekseissäkin. Keväällä ohjelmassa oli excuilua muun muassa speksin ja stand upin muodossa ja mahtui
keväälle myös Pykälä-viikolla järjestetty viskitasting. Kulttuurivastaavat
järjestävät yhdessä urheiluvastaavan
kanssa myös tanssi- ja etikettikoulutuksen ennen yhdistyksen vuosijuhlia.
Tämän ansiosta vuoden loistokkaimmista juhlista ei taatusti puutu par-
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tävää matkaa. Kaikki ideat ja vinkit
matkojen suhteen ovat tervetulleita!
Travel is the only thing you buy that makes
you richer
Nähdään reissuilla!
Johanna Heinonen
matkavastaava
matkavastaava@pykala.fi

Kulttuuri

kettien partaveitsiä eikä käytöstapoja!

Odotamme jo innolla uusien excujen järjestämistä ja toivommekin,
että mahdollisimman moni teistä
uusista ihanista phukseista lähtee
mukaan korkeakulttuuria huokuvaan syksyymme! Voitte käydä jo
nyt tykkäämässä Pykälän kulttuurisivusta Facebookissa. Vastaamme
myös mielellämme kysymyksiin ja
otamme vastaan uusia ideoita osoitteessa kulttuurivastaavat@pykala.fi.
Syksyllä nähdään!
Kulttuurintäyteistä loppukesää toivottaen
Rosa Massinen ja Valtteri Isola
kulttuurivastaavat
kulttuurivastaavat@pykala.fi

KV-viikot
Pohjoismainen yhteistyö – tuo uusien
kansainvälisten
ystävyyssuhteiden,
verkostoitumisen ja Pohjoismaisen
kulttuurin ilmentymä – juontaa juurensa jo 1800-luvulle, jolloin Pohjoismaiset oikeustieteen opiskelijat
aloittivat kansainväliset vierailut toistensa luokse. Nykyään tämä mahtava
konsepti tunnetaan oikkareiden keskuudessa nimellä Nordic Weeks, tai
suomalaisittain KV-viikot.
Nykymuotoisten KV-viikkojen “kattojärjestö” on tänä vuonna 25 vuotta
täyttävä Nordiska Sekretariatet, johon
kuuluu 11 oikeustieteellistä opiskelijajärjestöä ympäri Pohjoismaita. Pykälän lisäksi Suomesta mukana olevat
järjestöt ovat Helsingin Codex, Turun
Lex, Vaasan Justus ja Rovaniemen Artikla. Kaikki Pohjoismaat ovat edustettuna Sekretariatetissa: Ruotsista
järjestöön kuuluvat Tukholma ja Uppsala, Norjasta Oslo ja Bergen, Tanskasta Århus sekä Islannista Orator.
Sekretariatetissä jokaista ainejärjestöä
edustaa järjestön oma Int.sek. Tämän
vastuulla on muun muassa KV-viikkojen mainostaminen jäsenistölleen,
edustustehtävät sekä kaikkein tärkeimpänä tehtävänä oman järjestönsä
KV-viikon järjestäminen.
Eri järjestöjen KV-viikot noudattavat karkeasti samaa kaavaa: kaikkiin

kuuluu sitsaamista, mökkeilyä, excuja,
vuosijuhlat ja sillis. Kaikki kuitenkin
toteuttavat nämä asiat omalla tavallaan ja onkin mielenkiintoista huomata miten isoja kulttuurieroja löytyy jo
Pykälän ja Codexin (joiden etäisyys
toisistaan on muutama kilometri) väliltä.
KV-viikot jatkuvat syksyllä viikolla
39, jolloin on Uppsalan vuoro. Samalla alkaa myös legendaarinen Hattrick, eli kolme perättäistä KV-viikkoa. Muut syksyn viikot ovat Codex,
Oslo, Artikla, Justus, sekä Tukholma.
KV-vuosi huipentuu keväällä Pykälän KV-viikkoon. Heti vuoden alussa
kootaan KV-viikkotoimikunta, joka
auttaa Int.sekiä järjestämään tapahtumia ja majoitusta vieraillemme viikolle 15. Mikäli et vielä siihen mennessä
ole ehtinyt KV-toimintaan mukaan,
niin Pykälän oman viikon järjestäminen on erinomainen tapa aloittaa!
Vaikka KV-viikoilta saakin mahtavia
kokemuksia, niin siltikin parasta mitä
KV-viikot voivat sinulle tarjota ovat
niille osallistuvat ihmiset, joita kaikki
yhdistää ennennäkemätön avoimuus
ja intohimo kansainvälisyyttä kohtaan. Viikoilla kiertäessäni olen saanut
lukemattoman määrän hyviä ystäviä, joihin olen jatkuvasti yhteydessä
ja joita kiertelen tapaamassa ympäri
Pohjoismaita muutoinkin kuin vain

virallisilla KV-viikoilla. Voin lämpimästi suositella kaikille teille uusille
phukseille, että osallistutte ainakin
kerran KV-viikolle. Varoituksena voin
todeta, että viikkojen koukuttavan
luonteen takia harvalle tosin riittää
vain yksi viikko!
KV-viikot ovat tarkoitettuja kaikille
Pykälän jäsenille, mutta suuren suosion vuoksi kaikki halukkaat eivät
aina valitettavasti mahdu mukaan.
Mikäli KV-toiminta siis vähääkään
kiinnostaa niin kannattaa lähteä mukaan! Usein kuuleekin, ettei viikkojen
tunnelmaa pysty ymmärtämään kokematta sitä itse. KV-viikoista ja kaikesta
niihin liittyvästä kannattaa kysyä lisää
allekirjoittaneelta tai keltä tahansa
“nordistilta”, joka on niiden saloihin
jo perehtynyt.
Vi ses i Norden!
Aapo Heinäsmäki
Hallituksen ulkoasiainvastaava
Internationell Sekretare
ulkoasiainvastaava@pykala.fi
040 060 2884
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“

Future stars are
made of today’s
students.

”

As one of Finland’s top law firms, Borenius
has always invested in the academic and
professional development of law students. We
have created trainee programmes for students
in different stages of their studies, offering an
excellent opportunity to see and experience
what it is like to work at a leading law firm
providing services for corporate clients.
We seek law students with talent, enthusiasm,
ambition, imagination, curiosity, good
language skills and an eagerness to learn.
Learn more about our trainee programmes:
BORENIUS.COM/CAREERS/STUDENTS
Mikko Alakare
Specialist Partner in Tax team
Active Top Class International Referee in Football and in Floorball
Chairman of the Board of Directors of HYY Group 2002
Treasurer of Pykälä ry 1999, “Phuxi of the Year” 1997

Phuksitoimikunnat
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 vuosikurssisi yksiin kansiin. Tekemistä löytyy siis valokuvaasmisesta sponsorien metsästämisen kautta bileiden järjestämiseen. Toimikuntiin liittymällä pääset myös tutustumaan suureen joukkoon muita uusia pykälistejä!

Matrikkelitoimikunta
Matrikkelitoimikunnan tehtävänä on
nimensä mukaisesti koostaa matrikkeli uusista oikeustieteen ylioppilaista
ja vaikuttaa siihen, miltä tämä teos
näyttää ulkoa ja sisältä. Toimikunnassa oman kädenjäljen pääsee ikuistamaan yksiin kansiin.

Mutta mikä ihme on matrikkeli? Olet
ehkä kuullut ulkomaisten yliopistojen
ja korkeakoulujen perinteisistä vuosikirjoista tai lukioiden abikronikoista.
Matrikkeli on jotain hyvin samantyyppistä: se on ensisijaisesti yhdeksi kirjaksi koostettu henkilöluettelo.
Matrikkelin sivuille on painettu fuksien perustiedot ja kasvokuvat, minkä lisäksi Helsingin oikeustieteellisen
matrikkelit ovat perinteisesti sisältäneet myös nimekkäiden henkilöiden
haastatteluja ja tervehdyksiä – sekä
mitä tahansa muuta, mitä toimikunta
haluaa vuoden matrikkeliin liittää!
Matrikkelin parissa työskentely on
loistava tapa tutustua kanssafukseihin
yli järjestörajojen sekä hioa kullanar-

voisia ryhmätyötaitoja. Muiden jäsenten avustuksella myös valokuvauksen
tai graafisen suunnittelun salat saattavat aueta: toimikunnassa on myös
mahdollista oppia uutta!
Matrikkeli toimii muistona opiskeluajoista ja kirjallisena todisteena pykälistiydestäsi: sitä selataan vielä vuosia
valmistumisen jälkeenkin.

tyisempiä vaatimuksia: mukana voi
olla täysillä tai silloin tällöin autellen.
Vuoden 2015 matrikkelitoimikunnan
kokouksissa vallitsi loistava yhteishenki ja tekemisen meininki: tätä tilaisuutta ei kannata jättää väliin!
Siiri Laaksonen
Matrikkelitoimikunnan puheejonhtaja
2015

MTK:ssa erityisesti valokuvaus-, kirjoitus – ja organisointitaitoiset fuksit
pääsevät esittelemään taitojaan,
mutta tehtäviä
löytyy laidasta
laitaan
toimikunnan omista
suunnitelmista
riippuen.
Motivaation lisäksi toimikunnan jäsenille ei
ole asetettu eri-

33

Haalaritoimikunta
Reilu vuosi sitten istuin Rikhardinkadun kirjastossa lukemassa pääsykokeisiin ja satuin epätoivoissani katsomaan ulos ikkunasta. Näin kuinka
kirjaston ohi kulki iloinen porukka
niissä kuuluisissa Bolognan punaisissa. Päätin, että ensi vuonna myös
minä saan vetää haalarit jalkaan. Olikin suurin kunnia kun minut valittiin
luotsaamaan Haalaritoimikuntaa ja
vastaamaan juuri tuosta mystisestä
opiskelijoiden tavaramerkistä. Lähde
sinäkin siis mukaan hankkimaan näitä kateutta ja kunnioitusta herättäviä
potkupukuja ja järjestämään vuoden
tärkeimpiä tapahtumia!
Haalareiden hankkimiseen liittyy paljon erilaisia tehtäviä laidasta laitaan,
joten kaikille löytyy varmasti jotain!
Jos eri alojen yrityksille juttelu ja tiukat myyntipuheet kiinnostavat, liity
ihmeessä myyntitiimiin! Tilaustiimissä
pääset ensimmäisten joukossa hypistelemään uudenkarheita haalareita.
Haalareiden hankkimisen lisäksi haalaritoimikunta järjestää vuoden parhaat ja odotetuimmat bileet, Haalaribileet. Näissä juhlissa te phuksit
pääsette vihdoin vetämään haalarit
päällenne ja juhlimaan niissä ensimmäistä (muttei viimeistä) kertaa auringonnousuun. Biletiimissä pääsetkin
näiden juhlien ytimeen ja järjestämään
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juhlat alusta loppuun. Samalla pääset
myös osaksi opiskelijoiden tärkeintä
juhlaa, vappua. Haalaritoimikunnan
järjestämät Wappuboolit ovatkin vuoden huipentuma, jossa palkitaan ansioituneita pykälistejä, valitaan vuoden
phuksi ja uudet phuksikapteenit, sekä
lunastetaan vihdoin pykälistimerkki
ahkerasti kerätyillä phuksipisteillä.
Kaiken tämän lisäksi Haalaritoimikunnassa pääset järjestämään phuksien lomamatkaa Itä-merelle, perinteisesti Turkulaisten kollegojemme
eli Lexin phuksien seurassa. Jos
suussa sulava laivabuffetti tai keinuva laivadisko ovat sinun juttujasi, lähde mukaan järjestämään
tätä unohtumatonta tapahtumaa
risteilytiimiin.
Minulle Haalaritoimikunta on
antanut paljon. Toimikunnasta
saadut uudet ystävät ja koke-

mukset ovatkin olleet vuoden parasta antia. Haalaritoimikunnasta löydät
varmastikin itselle sopivaa tekemistä
ja porukkaa, olemmehan me se suurin ja kaunein phuksitoimikunnista.
Eikä toki voida unohtaa sitä parasta
konkreettista kiitosta, haalareita, joita saamme kaikki vaalia koko loppu
ikämme.
Inka Sajakoski
Haalaritoimikunnan puheenjohtaja 2015

Haalarit
Suuressa osassa poikkitieteellisiä
opiskelijabileitä kaikki pukeutuvat
edustusasuunsa, haalareihin. Tämä
kestävä ja suojaava asuste on mitä
ihanteellisin bilevaruste, jossa kehtaa edetä vaikkapa nelivedolla, eikä
kukaan sen suuremmin ihmettele.
Lisäksi haalari on oiva tapa erottautua muusta rymyävästä massasta, joka
opiskelijoiksi itseään kutsuu. Haalareiden väritykset vaihtelevat niin yliopistoittain kuin myös opiskelualoittain.

Pykälän phuksit saavat haalarinsa
phuksitalvenaan valittuaan keskuudestaan tarmokkaita ihmisiä hoitamaan tilauksen ja hankkimaan haalarit
täyteen mainoksia (ks. Haalaritoimikunta). Haalareiden kunniaksi toimikunta järjestää Haalaribileet, joissa
haalarit puetaan päälle juhlallisesti
haalarivalan lausunnan jälkeen. Pykälän – kuin myös kaikkien Suomen
muidenkin oikeustieteellisten tiedekuntien – haalarin väri on upea viininpunainen.

Tämän jälkeen alkaakin armoton
haalareiden koristelu haalarimerkeillä sekä hihojen ja lahkeiden vaihtelu.
Haalarimerkkien kerääminen kannattaakin aloittaa heti phuksisyksyllä,
vaikkei itse haalareita vielä olekaan
tilattu. Mistään ei tunnista phuksia
paremmin kuin täysin tyhjistä haalareista. Merkkejä saat osallistumalla
tapahtumiin ja Pykälän toimintaan.
Lisäksi joitain merkkejä on myynnissä yhdistyksen toimistolla! Mikään ei
myöskään estä hyödyntämästä suhteita ja vaihtamasta tai ostamasta merkkejä muista opiskelijajärjestöistä.
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Sonniaistoimikunta
Syksyn puhutuin tapahtuma on ilman muuta Sonniaiset! Fiksujen,
ihanien, kauniiden ja sosiaalisten
phuksityttöjen järjestämissä perinteikkäissä bileissä otetaan selvää siitä, kuka phuksipojista on se kaikkein sonnein ja ansaitsee minkäs
muunkaan kuin Vuoden Sonnin
tittelin! Bileet ovat olleet viimeisimpinä vuosina niinkin suositut, että
paikalle on saapunut vierailijoita
muista ainejärjestöistä nuuhkimaan
Sonniais-fiiliksiä kateudesta vihreinä.
Viime vuoden Sonniaisissa pääsimme maistamaan palan aitoa American Dreamia teeman ollessa Party in
the USA. Bileet alkoivat jo Pykälän
kuuluisassa hississä, jossa cheerleadereiksi ja supertähdiksi pukeutuneet sievät phuksitytöt viihdyttivät
vieraita. Sisällä Pykälässä janoiset bilettäjät saivat kurkun kostuketta jenkkityylisistä booleista, ja ruokatiimi
oli loihtinut nälän pidikkeiksi maukasta ruokaa hodareista ja pizzasta
cookieseihin.
Kun syksyn odotetuimman mittelön aika koitti, komeat ja villit sonniehdokkaat pääsivät muun muassa
tutustumaan huulipunan käyttöön,
testaamaan piirakansyöntitaitojaan,
kantamaan daameja mitä erikoisimmin tavoin sekä kokeilemaan isku-
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repliikkejään äärimmäisen tiukan
mimmituomariston edessä. Paikalle
saapui myös yllätysvieras, Miss Helsinki Rosanna Kulju, joka juonsi kisaa ja tsemppasi sonniehdokkaita
punaisissa Baywatch-uikkareissaan.
Ilta kulminoitui Maxinessa järjestettyyn finaaliin, jossa finalistit taistelivat
neitojen pulssit ennätyslukemiin nostattaneessa tanssikilpailussa. Vuoden
Sonni julistettiin mitä juhlallismmin
menoin koko Maxinen hurratessa, kun vuoden 2014 Sonni luovutti
viittansa ja kruununsa uudelle voittajalle tämän esitellessä lihaksikasta
vartaloaan Body Building -kilpailuista tunnetuissa poseerauksissa.

kin kaikkea muuta kuin pikku juttu,
mutta erittäin hauskaa, palkitsevaa ja
ehdottomasti parhaita kokemuksia
koko phuksisyksynä! Phuksityttöjen
kunniatehtävänä on järjestää bileet
aina markkinoinnista ja sponsoreiden
hankkimisesta ruokien ja drinkkien
tekemiseen sekä ohjelmanumeroiden
järjestämiseen. Sonniaisten järjestäminen onkin mitä parhain tapa saada
uusia ystäviä. Moni toimikuntalainen
innostuu tapahtumien järjestämisestä
lopulta niin paljon, että löytää tiensä
johonkin Pykälän valiokunnista. Näin
ollen, mikäli haluat ottaa kaiken irti
phuksisyksystäsi hyvässä seurassa,
ota suunnaksesi sonniaistoimikunta!

Sonniaiset eivät jättäneet ketään kylmäksi, vaan sonniehdokkaiden mittelöinnin seuraamisen ja krebaamisen
lisäksi vieraille tarjottiin ohjelmaa perinteikkäästä aasin hännästä
ja pykälistien suosikkijuomapeleistä
arvontoihin.
Huhu kertoo, että muuan
juhlijalla oli bileissä niin
mukavaa, että portsarin
täytyi raahata hänet pois
Maxinesta tämän halutessa niin kovasti jäädä
bailaamaan
ravintolan jo sulkeuduttua...
Vuoden parhaimpien
juhlien järjestäminen on tieten-

Ihanaa syksyä – nähdään pian! :)
Paula Pirinen
Sonniaistoimikunnan puheenjohtaja 2015

Ulottuvuustoimikunta
Jo ensiaskeleillani opiskelijaelämässä
tulivat Pykälän bileet tutuiksi ja sitä
kautta myös suuri osa oikkarijengistä,
joiden innostus Pykälää kohtaa jätti
vaikutuksen. Sitä ei tule heti ajatelleeksi kuinka pykälistit ovat aina kerta
toisensa jälkeen saaneet järkättyä mielenräjäyttäviä pippaloita, mutta itselleni aukesi mahdollisuus saada tästäkin
touhusta maistiainen valiokuntien
yhteiskokouksessa, missä ulottuvuustoimikunta muodostettiin. Edellisen
vuoden ulottuvuustoimikunnan puheenjohtajan suosittelujen johdosta
päätin tarttua toimeen. Ulottuvuustoimikunta on täysin phuksimiesten
muodostama ryhmä lihasta, charmia
ja päättäväisyyttä, jonka tehtävä on yhden kuukauden valmistelulla järjestää
phuksineideille juhlat, joista puhutaan
koko vuosi. Ulottuvuustoimikunta on
ainutlaatuinen tapa päästä tutustumaan toisiin äijiin, joita et ole aikaisemmin Pykälässä tavannut, sekä jos
tavoitteenasi olisi järjestää vain yhdet
bileet Pykälässä, niin se
olisi ehdottomasti tämä.
Ulottuvuusbileet ovat ehdottomasti ne bileet, joissa kannattaa olla järjestäjä,
uskokaa pois. Haaste oli
räjäyttää juhlijoiden pajatso, varsinkin kun edeltäjämme olivat legendaarisia bileitä
jo ennen meitä järjestäneet.

Ulottuvuustoimikunta kuitenkin tarttui härkää sarvista ja järjesti teemasanalla ”märkä” bileet, jonkalaisia Pykälä
ei ole ennen nähnyt. Pykälän kerhotilat oli toimikunta muuttanut kotoisaksi navetaksi, jossa maajuristit pääsivät
etsimään itselleen morsianta. Paidattomat cowboyadonikset pitivät huolta
daamien nesteytyksestä jo hissistä lähtien ja viimeistään nimettömäksi jäävä
baarimestari piti omilla mikstuuroillaan huolen, että kyseessä oli ehdottomasti vuoden huikeimmat bileet.
Bileissä phuksineidit saivat kilpailla
unohtumattomilla rasteilla Miss Ulottuvuuden tittelistä. Kilpailu, jota toimikuntalaiset eivät koskaan unohda.
Lähde siis mukaan järjestämään
unohtumattomia bileitä ja
lupaan sinulle pärisyttäviä

kokemuksia uusien ihmisten kanssa.
Vaikka järkkäilyyn liittyy usein verta,
hikeä ja kyyneliä, on lopputulos kaiken sen arvoinen. Ulottuvuusbileet
toimii myös mahtavana ponnistuslautana muuhun Pykälän toimintaan, mikäli järkkäilystä innostut.
Lähde siis mukaan viemään Pykälää
uusiin ulottuvuuksiin vuonna 2016!
Joel Ilveskero
Ulottuvuustoimikunnan puheenjohtaja
2015
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MIKÄ SPEX? 		
Spex on oikeustieteen opiskelijoiden
toteuttama interaktiivinen musiikkinäytelmä, jossa yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla teatteri, tanssi, laulu,
soittaminen ja vuorovaikutus yleisön
kanssa. Tänä vuonna Pykälän Spex
järjestetään jo 20. kertaa, joten
produktiosta on tulossa entistä loisteliaampi!
Vuosittain produktion tekemiseen osallistuu
noin sata
oikkaria, jotka hitsautuvat syksyn
aikana
tiiviiksi
Spex-perheeksi.
Varsinai

Spex

nen show muodostuu paitsi loistavista näyttelijöistä, soittajista, laulajista ja
tanssijoista, myös lavastajista, puvustajista, kampaajista, maskeeraajista,
markkinoijista ja catering-tiimistä.
Syksyn uurastus huipentuu joulukuussa Kulttuuriareena Gloriassa
esitettäviin näytöksiin.
Aiempaa kokemusta teatterin tekemisestä ei tarvita, sillä kaikille innostuneille löytyy varmasti puuhaa, ja
apukäsiä tarvitaan joka tiimissä! Tärkeimmät edellytykset osallistumiseen
ovat räiskyvä fiilis ja palava halu olla
mukana tekemässä yliopistomaailman
suurinta ja huikeinta produktiota.
Haemme tuoreita tekijöitä kaikkiin edellä mainittuihin tiimeihin ja
odotamme valtaisaa phuksiryntäystä
jälleen tänä syksynä.
Mikäli haluat olla mukana vuoden
kiistatta parhaassa produktiossa, lue
Spexin aakkoset ja tule aloituskokoukseen heti syksyn alussa! Nähdään Spexissä
Spexterkuin
ohjaajat Jussi Juusti ja Hanna
Veijalainen
spexohjaajat@pykala.fi
tuottajat Roman Beletski ja Veera
Kekäle
spextuottajat@pykala.fi
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SPEX-AAKKOSET
A - Ari. Lähde sinäkin mukaan, niin
sinustakin tulee spexARI!
B - Bileet. Spex-bileistä et muista
aamulla kuin sen, että hauskaa oli.
				
C - Corlehoole. Mafiaperhe, jonka sisäisestä valtataistelusta vuoden 2013
spex kertoi.
				
D - Darra. Ohjaajan kauhu, läsnä
useammin kuin oli suunniteltu!
				
E - Enskari. Syksyn kohokohta, johon kuukausien aherrus huipentuu.
				
F - Fuksi! Tee elämäsi päätös: unohda opiskelu ja tule spexiin!
				
G - Gloria. Huikean spextaakkelimme kotiareena.
				
H - Hovi, eli Ravintola Kalliohovi,
on spexarin toinen koti.
				
I - Improt. Näyttelijäksi haluavat
aloittavat syksyn improvisaatioharjoituksilla.
J - Jallu. Maaginen juoma, joka virittää bändin. Suositellaan myös muille
spexareille!				
		

K - Kaatajaiset. Tunteikkaat, spexin
päättävät juhlat, jotka venyvät usein
monipäiväisiksi.

olotila, jonka takia niin monet palaavat spexin pariin vuodesta toiseen.

Ä - Äidille ei kannata kertoa ihan
kaikkea mitä syksyn aikana tapahtuu,
mutta näytöksiin äidinkin pitää tulla!
			
Ö - Ööh, mitä enää mietit? Ilmaannu
aloituskokoukseen ja vietä elämäsi
paras syksy!

T - Tanssijat. Huhu kertoo, että
L - Läpilukubileet. Odotettu ilta,
jotkut käyvät katsomassa joka ikisen
jolloin huippusalainen käsikirjoitus
näytöksen vain saadakseen ihailla
näkee päivänvalon spexareiden kestanssijoiden taitoja. Lyhyillä hameillakuudessa.
kin saattaa olla osuutta asiaan.
				
					
M - Muusikot. Spex toivottaa terveU - Uudet ystävät. Spex-syksyä ei voi
tulleeksi kaikenlaiset muusikot.
viettää hankkimatta roppakaupalla
				
uusia ystäviä.
N - Näytökset. Ei se hupi enskariin
		
lopu!
V - Vastaavat. Jokaisella tiimillä on
				
vastaava, joka huolehtii siitä että tiimi
O - Omstart -huuto kaikuu salissa
toimii kuin junan vessa.
katsojien halutessa nähdä erityisen
				
mainion kohtauksen uudelleen.
W - WoW:ia et ehdi syksyllä pelaa				
maan, mutta spex on joka tapauksesP - Pitkä Hovi. Spexarien Hovi-reissa suositeltavampi harrastus.
sut venyvät välillä useamman vuoro- 				
kauden mittaisiksi.
X - Mr./Ms. X on oma salainen
					ystäväsi, jonka syksyn aikana tulet
Q - Questions? Jos kysymyksiä herää, saamaan.
tule aloituskokoukseen kuuntele				
maan tai ota jo sitä ennen yhteyttä
Y - Yöunet saattavat jäädä vähälle,
tuottajiin. Kaikkiin yhteydenottoihin mutta mitä sen on väliä kun on niin
vastataan, kuva ois kiva.
hauskaa!
				
				
R - Räyskälän harjoitusviikonloppu
Z - Zombi-spexiä on odotettu jo pitpidetään kaukana kaikesta muusta
kään. Arvailut tämän vuoden spexin
paitsi hauskanpidosta ja loistavasta
aiheesta käyvät jo kuumana!
seurasta!
Å - Åbo? Kuka tietää, tekeekö kierS - Spexhenki, tuo maaginen tunne ja tue viimein paluun Turkuun?
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HELP
Tervetuloa
oikeustieteelliseen
tiedekuntaan ja ennen kaikkea
Helsingin
yliopistoon,
phuksi!
Helsingin yliopisto on Suomen suurin ja vanhin tiedekorkeakoulu, joten olet päässyt arvokkaaseen seuraan. Yliopisto on tunnettu paitsi
pitkästä historiastaan ja menestyneistä alumneistaan myös ylioppilaskunnastaan, joka on Suomen tasolla aivan poikkeuksellinen sekä
kokonsa että toimintansa puolesta.
Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan
eli tuttavallisemmin HYYn muodostamme me, jokainen yliopiston opiskelija. Meitä on yhteensä lähemmäs 30
000 perustutkinto-opiskelijaa. Meidät
kaikki liitetään osaksi vuonna 1868
perustettua ylioppilaskuntaa, kun kirjoittaudumme yliopistoon ja maksamme ylioppilaskunnan jäsenmaksun.
HYY on historiansa ajan tarjonnut
opiskelijoille erilaisia etuja ja palveluita sekä taistellut opiskelijoiden
aseman parantamiseksi. Käytännössä
HYYn olemassaolon huomaa muun
muassa sen omistamista opiskelijaruokaloista, Unicafeista, Ylioppilaslehdestä, ylioppilaskalenterista sekä
HYYn keskustoimistosta, jossa uusi
opiskelija käy useimmiten hakemassa tarran opiskelijakorttiinsa. HYYn
tärkeä tehtävä on muun muassa tu-
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kea kaikenlaista järjestötoimintaa sekä
harrastustoimintaa yliopiston piirissä.
Lisäksi HYY antaa esimerkiksi tilojaan opiskelijajärjestöjen käyttöön.
Siitä, mitä HYYssa tehdään ja mihin
sen omaisuutta käytetään, päättävät
opiskelijat keskenään demokraattisesti. Ylintä päätösvaltaa käyttää
60-henkinen edustajisto, joka valitaan joka toinen vuosi vaalein. 2016
on vaalivuosi. Edustajistossa on puoluepoliittisesti sitoutuneita ryhmiä ja
täysin sitoutumattomia, aine- tai tiedekuntataustaisia edustajistoryhmiä.
Oikeustieteen opiskelijoiden etua
edustajistossa ja HYYssa yleisemminkin ajaa Edustajistoryhmä HELP. Se
on 1990-luvun alkupuolella perustettu
täysin poliittisesti sitoutumaton ryhmä, jossa yhteistyötä tekevät oikkareiden kanssa lääkisläiset, eläinlääkisläiset sekä hammaslääkisläiset. HELP
toimii kaikkien näiden professioalojen sitoutumattomien opiskelijoiden
edunvalvojana ja äänenä opiskelijapolitiikassa. HELP:n politiikkaa leimaa
ajatus siitä, että HYYn tulee keskit-

tyä nimenomaan opiskelijoiden asemaan sen sijaan, että otettaisiin yleispoliittisesti kantaa vähän kaikkeen.
Miksi kukaan lähtisi mukaan ylioppilaskuntatoimintaan? Ehkä siksi, että
yhteisten resurssien käyttö mietityttää, ja ylioppilaskunnan toimintaan
olisi parannusehdotuksia. Ehkä siksi,
että edustajistotoiminnassa tutustuu
lahjakkaisiin opiskelijoihin kaikilta
mahdollisilta aloilta – tästä erityisesti
pykälistimme pitävät ja sitä verkostoitumiseksikin kutsutaan. HELP:ssä on myös mahdollista oppia
argumentaatiota, neuvottelutaitoja,
esiintymistä sekä taloutta. Viimeisintä helppiläiset pääsevät oppimaan
muun muassa HYY-Yhtymän niin
kutsutuilla talouspaikoilla, jotka ovat
HYYn omistamien yhtiöiden hallitusten opiskelijajäsenten pestejä.
HELP:n
toimintaan
voi
tulla mukaan milloin vain. Voit lähteä vaaleihin ehdolle tai keskittyä
taustatoimintaan. Paikkoja löytyy jokaiselle. Seuraa meitä Facebookissa sivulla Edustajistoryhmä HELP ja vieraile nettisivuillamme www.helphyy.fi.
Syksyllä tavataan!
Salla Viitanen
Puheenjohtaja 2016
Edustajistoryhmä HELP

Helsinki Law Review

Hei uusi kanssaopiskelija, ja tervetuloa tiedekuntaan! Yksi osa oikeustieteellistä opiskelua ovat law review’t,
opiskelijoiden toimittamat journaalit,
joissa julkaistaan artikkeleita oikeustieteellisestä tutkimuksesta. Helsingissä kansainvälistä law review -perinnettä pitää yllä Helsinki Law Review,
vuonna 2007 perustettu aikakauskirja, joka syntyy opiskelijavoimin Kaisa-kirjaston ja Alexandrian ryhmätyötiloissa.

Helsinki Law Review julkaisee opiskelijoiden tieteellisiä artikkeleita sekä
asiantuntijoiden oikeustapauskommentteja, kolumneja ja tekstejä oikeustieteellisestä
kirjoittamisesta.
Artikkelien laadun varmistaa vertaisarviointi, eli ennen julkaisua artikkelit
lähetetään oikeudenalan asiantuntijoiden arvioitavaksi.

huippuasiantuntijalta. Ja julkaisujuhlissa saat juhlia!

Helsinki Law Review ilmestyy kaksi
kertaa vuodessa, syyskuussa ja tammikuussa. Uusia artikkeleita puolestaan
haetaan joulukuussa ja elokuussa.
Toimittajahaku on vuosittain syksyllä.
Kaikista näistä tapahtumista tiedotetaan tiedekunnan sähköpostilistoilla.
Helsinki Law Review´n tavoitteena
on kehittää opiskelijoiden tutkimustaitoja ja kirjoittamistaitoja - eli painottaa sitä “tiedettä” oikeustieteessä.
Kyky hankkia, arvioida ja tuottaa tietoa ovat tärkeitä taitoja jokaiselle oikkarille, tähtäsipä sitten virkamieheksi,
partneriksi, tutkijaksi tai professoriksi. Osalla niitä on jo oikeustieteelli-

seen tullessa, osalla ei välttämättä vielä
edes valmistuessa, mutta jokainen voi
oppia niitä. Näitä taitoja Helsinki Law
Review haluaa kehittää - ja tietenkin
julkaista ajankohtaisia, relevantteja tekstejä, joissa kuuluu kirjoittajan
oma ääni. Tervetuloa mukaan!
Tykkää Helsinki Law Review’sta Facebookissa ja seuraa LinkedInissä.
Printin löydät Porthanian kolmannesta kerroksesta ja Kaisatalon oikkarikerroksesta, eli neljännestä kerroksesta.
Elisa Suokko
HLR:n päätoimittaja

Helsinki Law Review kytkeytyy yliopiston elämään monella tapaa. Lukijana saat paitsi kiinnostavia artikkeleita myös tietoa siitä, millaisia aiheita
kanssaopiskelijasi tutkivat seminaaritöissään. Asiantuntijatekstit keskustelevat ajankohtaisista aiheista. Toimituksen jäsenenä saat näppituntumaa
akateemiseen julkaisemiseen. Kirjoittajana puolestaan saat hyödyllisiä
vinkkejä oman tekstin rakentamiseen
ja arvokasta, mietittyä palautetta alan
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Look no further.
Talented people who share our vision and values can thrive at
Roschier. You will get to assist our lawyers with major assignments
for well-known clients in an inspiring international atmosphere,
supported by a collaborative culture and our unique training
programs. We offer trainee programs at all stages of your studies.
For more information on our trainee positions,
please visit our Careers site and follow us on social media.
www.roschier.com/careers

facebook.com/roschierfinland
instagram.com/roschierfinland

Kerhot
Pykälässä on monia aktiivisia kerhoja, jotka järjestävät toimintaa niin koko yhdistykselle kuin omille jäsenilleen. Kerhoja löytyykin aina viinin- ja oluenmaistelusta, juomapelien kautta urheiluun. Kerhotoiminta on helppo tapa lähteä mukaan ja tutustua samoista asioista kiinnostuneisiin pykälisteihin vuosikurssista
riippumatta. Ota rohkeasti yhteyttä kerhon vetäjään päästäksesi mukaan toimintaan. Kerhot keräävät myös toiminnastaan kiinnostuneiden sähköpostiosoitteita ensimmäisen opiskelupäivän Punssikahveilla. Uusien kerhojen perustaminen on täysin mahdollista ja kannustettavaa, jos toivomaasi kerhoa ei vielä löydy kerholistauksesta.

RINNERIKOLLISET

Rinnerikolliset on Pykälä ry:n suurin ja
vanhin kerho. Kerhon sydämessä on
laskettelu, lautailu ja surffaus, unohtamatta tietenkään after-skitä.
RR järjestää vuoden aikana useita
tapahtumia, joista tunnetuin on legendaarinen alppimatka. Jo muutaman
vuoden ajan olemme järjestäneet myös
kuuman kosteita surffimatkoja Portugalin rannikolle. Muita tapahtumiamme ovat eeppiset Fondue-bileet,
pikkujoulut ja alkukesään sijoittuvat
Pallogrillit, joissa valitaan kerhon
hallitus. Olemme myös aktiivisesti
mukana Akateemisten Hiihtoseurojen toiminnassa.
Kerhon toiminnasta vastaa kuninkaallinen hallitus, joka kokoustaa kauden aikana säännöllisen
epäsäännöllisesti. Toimintaan on
kuitenkin helppoa (ja toivottavaa) tulla mukaan missä vaiheessa kautta tahansa. Kokouksiin,
tapahtumiin ja reissuille ovat
tervetulleita kaikki laskukokemukseen – ja välineeseen katsomatta!

Mikäli Rinnerikollisuus kiinnostaa,
bongaa RR-pipoa tai kaupungin komeinta viininpunaista rotsia kantava
retku, ja tule nykäisemään hihasta. Tykkää Rinnerikollisista myös FB:ssa niin
saat ensimmäisenä tietoa tapahtumista!
Nähdään Punssikahveilla!
Pauliina Isokangas
Rinnerikollisten puheenjohtaja
pauliina.isokangas@helsinki.fi

PINK

Pykälän Ihanien Naisten Kerho PINK
järjestää tapahtumia erityisesti pykälistileidejä kiinnostavista aihepiireistä.
Toimintaan ovat kuitenkin tervetulleita
pykälistit sukupuoleen katsomatta. Tähän mennessä kerho on muun muassa
järjestänyt kesäpiknikin, hyvinvointi-illan sekä uraillan. Tervetuloa mukaan
pinksujen joukkoon!
Johanna Heinonen
PINKin puheenjohtaja
johanna.heinonen@pykala.fi

POKERINAAMAT

Pokerinaamat TM aloitti tauon jälkeen
toimintansa vuoden 2013 alussa. Pokerinaamat TM on perustettu tukemaan
ja edistämään kaikkien Pykälä ry:n jäsenten korttipeliharrastusta. Kerho on
järjestänyt peli-iltoja Pykälän tiloissa ja
muualla. Suunnitelmissa on myös pitää
suurempi Pykälän mestaruusturnaus.
Tervetuloa mukaan nauttimaan paheellisista elämäntavoista!
Tommi Kolehmainen
Puheenjohtaja 2016
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SC JUDGE DREDD

SC Judge Dredd on Pykälä ry:n edustusjoukkue salibandyssä. Joukkueen
toiminta koostuu pari kertaa kuukaudessa järjestettävästä harjoitusvuorosta,
koko lukuvuoden kestävästä yliopistosarjasta, kesäliigasta ja säännöllisen
epäsäännöllisistä saunailloista. SCJD
haluaa koota kaikki salibandystä kiinnostuneet pykälistimiehet ja -naiset
kunniallisen urheiluharrastuksen pariin:
aikaisempi lajitausta ei ole välttämätöntä, kunhan asenne ja huumorintaju ovat
kohdillaan!

NÄYTTÖTAAKKA

Heittäytymistä, hyväksymistä sekä naurua kunnes vatsalihakset ovat hellänä.
Tätä kaikkea pitää sisällään improkerho
Näyttötaakka. Mukaan kerhon toimintaan ovat tervetulleita kaikki näyttelystä
ja improvisaatiosta kiinnostuneet pykälistit. Osallistuminen edellyttää ainoastaan innostunutta ja avointa asennetta
sekä uskallusta olla oma itsensä.
Kerho kokoontuu harjoituksiin viikoittain, ja monien kerholaisten suusta onkin useampaan otteeseen kuultu
treeni-iltojen olevan yksi viikon kohokohdista. Moni näyttötaakkalainen on
myös innokas spexari, joten kerho
toimii pääasiassa kevätkaudella Spexin
pitäessä Pykälän näyttelijälahjakkuudet
kiireisinä syksyn ajan.
Improvisaatioesitys on aina samalla
sekä ensi-ilta että viimeinen näytös, jo-
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ten myös jokainen treenikerta ainutlaatuinen kokemus, josta ei vähällä halua
jäädä paitsi. Parasta treeneissä onkin,
ettei paikalle saapuessaan voi koskaan
tarkalleen ottaen tietää, mitä kaikkea
hauskaa illan aikana on luvassa.
Seuraa Pykälä-infon tiedotusta kerhon
tulevista treeneistä. Tervetuloa mukaan
heittäytymään mitä mielikuvituksellisempiin tilanteisiin ja pitämään hauskaa
loistavassa porukassa!
Hanna Veijalainen
Näyttötaakan puheenjohtaja
hanna.veijalainen@helsinki.fi

Joukkueemme pelikirja pohjautuu punakonemaista pallonliikuttelua ihannoivaan ”tolppa hienon kuvion päätteeksi
on parempi kuin ruma maali” -ideologiaan. Kunnianhimoisena tavoitteenamme on sarjakauden päätteeksi kylvettää Poikaa Pykälän saunaosastolla,
mutta mestaruuttakin tärkeämpää on
hauskanpito kentällä – ja erityisesti sen
ulkopuolella!
SC Judge Dreddin valmennusjohto toivottaa kaikki salibandystä kiinnostuneet
phuksit lämpimästi mukaan kerhon toimintaan
Sami Töyräs
Kapteeni 2016
sami.toyras@helsinki.fi

hauskanpito ja siinä sivussa kuntokin
saattaa kasvaa. Suurin motivaatio tulee
tietenkin jokaisen urheilijan unelmasta – mestaruussaunasta! No saunailta
järjestetään joka tapauksessa. Matseissa
väännetään tosissaan, mutta kuitenkin
pilke silmäkulmassa. Mikäli lääkärien ja
insinöörien nöyryyttäminen futisviheriöllä kiinnostaa, Force Majeure on sinulle oikea joukkue!

FCC FLIPPI

Flip Cup Club Flip D’Aisee, eli tuttavallisemmin FCC Flippi on Pykälän
oma juomapelikerho, jonka alkutaival
huipentui vuonna 2015 sen voittaessa
Vuoden Pykäläteko palkinnon. Kerhon nimestä varmasti käykin selväksi,
että kerhon toiminta keskittyy nimenomaisesti flip cupin ympärille.
FCC Flippi järjestää ympäri vuoden
tapahtumia rennommista juomapeli-illoista vakavamielisempiin turnauksiin.
FCC Flipin tapahtumissa kilpailuhenkiset pykälistit pääsevät haastamaan itsensä ja ottamaan toisistaan mittaa kupin
kiepauttamisessa, kurkun kostuttamisessa ja maksan marinoimisessa. Kerho
on muutoinkin vahvasti esillä Pykälän
eri tapahtumissa. FCC Flippiä johtaa
hallitus, jonka tunnistaa sinisistä pelipaidoista. Tuletkin löytämään meidät
heti ensimmäisenä päivänä Punssikahveilla pitämässä ständiä ja viimeistään
tällöin teistä jokainen saa ensikosketusta tähän juomapelien kuningaspeliin.
Jos koulun liikuntatunneilta jäi traumoja tai lupaava junioriurheilu-ura päättyi
ennenaikaisesti, FCC Flippi tarjoaa sinulle mahdollisuuden kohottaa Poikaa
ja maistaa kuplivaa. Haasta itsesi, voita
muut. Game seven ratkaisee.
Liina Muuronen & Mikko Sukura
FCC Flipin puheenjohtajat
liina.muuronen@pykala.fi / mikko.sukura@helsinki.fi

FC FORCE MAJEURE

Pykälän jalkapalloylpeys FC Force
Majeure etsii riveihinsä innokkaita
pelaajia! Osallistumme aina keväisin
Unisportin järjestämään yliopistosarjaan ja syksyisin taistelemme himoituista Fudiscup-tittelistä Codexia ja asianajotoimisto Roschieria vastaan. Tätä
kirjoitettaessa valmistaudumme yliopistosarjan ensimmäisiin peleihin mm.
lääkiksen ja TKK:n joukkueita vastaan.

Nyt on siis aika kaivaa kaapin pohjalta
pölyttyneet nappikset ja tulla mukaan
joukkueeseen. Riveistämme löytyy pelaajia phukseista n-vuoden opiskelijoihin ja molemmat sukupuolet ovat
vahvasti edustettuina. Oletko juuri sinä
kaipaamamme vahvistus riveihimme?
Force Majeuren myyttinen pelipaita
odottaa uusia vastuunkantajia! Parhaiten pääset mukaan joukkueen toimintaan ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Nähdään Fudiscupissa!
Henri Monni
FC Force Majeuren kapteeni
henri.monni@helsinki.fi

Olitpa sitten kokeneempi taituri
tai innokas vasta-alkaja, olet tervetullut mukaan joukkueeseen –
asenne ratkaisee! Mukaantulo on
helppoa! Käymme omatoimisesti
pelailemassa, hiomassa kuvioita ja
pitämässä hauskaa. Tärkeintä on
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HALLIPIKI

Pykälän yksi kansanterveyttä ja iloista
mieltä edistävä urheilukerho on korisjengimme Hallipiki. Hallipiki pelaa
Unisportin ”teekkarisarjassa” lokakuusta huhtikuun noin kymmenen peliä! Tule mukaan kokeilemaan meininkiä, olit sitten vanha junnukoristähti
taikka Susijengin sytyttämä penkkiurheilija. Varsinaisia treenejä ei ole, vaan
pelailemme lähtökohtaisesti Pykälän
pallovuorolla.
Hallipiki on joukkue isolla j:llä, mikä
näkyy muun muassa joukkueen eri tasoisten pelaajien saumattomassa yhteistyössä ja pelaajien vahvassa sitoutumisesta Hallipikin menestyksen eteen.
”Teekkarisarjaa” pelataan perjantaisin
20-23, mikä lisää ainoastaan pelaajien
#respectiä pykälistien keskuudessa.
Sarjassa on teekkareiden lisäksi muun
muassa kadetteja, tilastotieteilijöitä ja
luokanopettajia. Mikä tärkeintä, pelejä
ei pelata Pykälän bilepäivinä tai niitä
seuraavina päivinä.
Hallipiki perustettiin 2013. Joukkueen
sisällä vallitsee hyvä ja positiivinen ilmapiiri. Jokaisen ottelun MVP saa palkinnoksi oluen, ja taistelu tästä palkinnosta
onkin saanut pykälistit heittäytymään
pallojen perässä pitkin Otahallin muovilattiaa. Tätä kirjoittaessa omatoiminen kesäharjoittelu on alkanut jo ensi
kautta varten, sillä tänä vuonna Hallipiki ei pystynyt uusimaan viime vuoden
finaalipaikkaa.
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Hallipiki tulee perinteitä noudattaen
punssikahveille. Tuu heittää yläfemma
ja rygää! Kaikista kovimmille kavereille
voidaan järjestää omat try-outit Pykälän
baaritiskillä.
Joakim Larkio & Henrik Aro
joakim.larkio@helsinki.fi / henrik.aro@
helsinki.fi

PYKÄLÄ GOLF

- rakkaudesta lajiin ja lakiin

Jos tunnistit itsesi, on Pykälä Golf juuri
sinua varten! Kerhomme päämääränä
on järjestää tapahtumia lajin parissa ja
tarjota golfaiheisia jäsenetuja pykälisteille. Golf-uraansa aloitteleville järjestämme vuosittain Green Card -kursseja, joissa opetellaan lyöntitekniikkaa
sekä lajin säännöt. Perinteinen golfkauden avajaistapahtuma Pykälä Golf Invitational tuo yhteen golfaavat oikeustieteen opiskelijat sekä alan työnantajat.
Golfkauden päätteeksi syksyisin järjestettävissä Mestaruuskilpailuissa otetaan
mittaa siitä kuka kävi ahkerimmin pelikierroksilla ja kuka puolestaan hukkasi
aikansa kesätenttikierroksiin.
Kerhon toimintaan ovat lämpimästi
tervetulleita kaikki golfin harrastajat,
myöskin tulevat sellaiset, tasoituskorttiin katsomatta! Tiedot tulevista tapahtumista sekä jäseneduista löydät
tykkäämällä Pykälä Golfin sivusta Facebookissa (facebook.com/PykalaGolf)
ja seuraamalla Instagram-tiliämme (@
pykalagolf).
Tervetuloa tiedekuntaan ja nähdään viheriöillä!

Löytyykö Green Card takataskusta,
mutta viimeisimmästä kierroksesta on
jo aikaa? Oletko jo pitkään pohtinut
lajin aloittamista, mutta kynnys kentälle lähtöön yksin on liian korkea? Vai
oletko jo kotikenttäsi legenda ja klubitalon konkari, jolle pelikierroksia kertyy
enemmän kuin opintopisteitä vuoden
aikana?

Pykälä Golfin hallitus
Wiljami Siitonen
Pykälä Golfin puheenjohtaja
wiljami.siitonen@helsinki.fi

COCKTAIL CLUB

CILLI

Keväällä 2013 perustettu Cocktail Club
on Pykälän taatusti maukkain kerho!
Tyypillisintä toimintaamme ovat cocktail-illat, joissa pääset kokeilemaan omia
drinkintekotaitojasi. Toiminnasta vastaa
kerhon hallitus, joka ideoi drinkkejä
sekä nauttii yhdessäolosta cocktailien
äärellä. Uusi hallitus valitaan syksyllä,
ja phuksit ovat lämpimästi tervetulleita
riveihimme!
Iltamien lisäksi olemme järjestäneet
ravintola Sling Inissä cocktail-kouluja,
sekä jo syntyessään legendaariset CockFlip-sitsit yhdessä FCC Flipin kanssa.
Näissä vauhdikkaissa pöytäjuhlissa pääset kokemaan molempien 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 etäisesti limevissyä
muistuttava) mojito ei ole kenellekään
haitaksi! Parhaiten tietoa tapahtumista
saat CC:n omalta FB-sivulta, josta kannattaa käydä tykkäämässä saman tien!
Nähdään punssikahveilla maagisten
mansikkadaiquiriemme äärellä!
Pauliina Isokangas
Cocktail Clubin puheenjohtaja
pauliina.isokangas@helsinki.fi

CILLI, the club for international
law-loving individuals, is a society aimed at internationally-minded degree
students. Perfect for those who want
an international atmosphere, we hold
a number of English-language excursions and social events throughout the
year, aimed at helping students to broaden 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 something for everyone.

SATULASANKARIT

SatulaSankarit on Pykälän heppakerho, joka elvytettiin takaisin toimintaan
keväällä 2015. Kerho järjestää eritasoisille ratsastajille tapahtumia pääkaupunkiseudun ratsastuskouluissa ja vaikka
kerhomme onkin melko tuore, olemme
ehtineet järjestää useita tapahtumia viimeisen vuoden aikana.

CILLI is open to all Masters or
Bachelors law students at Helsinki University, 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/).

Kaikki pykälistit ovat tervetulleita kerhon toimintaan ja tapahtumat järjestetään kerholaisten toiveiden mukaan
pyrkien siihen, että tapahtumiin voisivat osallistua niin aloittelijat, kuin kokeneemmatkin ratsastajat. Tulevista
tapahtumista ilmoitetaan kerhon sähköpostilistalla, johon pääset liittymään
ottamalla yhteyttä allekirjoittaneeseen.
Sofia Söderholm
sofia.soderholm@helsinki.fi
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POHJASAKKA

Pohjasakka on vuonna 2005 perustettu
Pykälän viinikerho, johon tervetulleita ovat kaikki viineistä kiinnostuneet.
Mitään aiempaa kokemusta tai tietoutta
ei kerhon tapahtumiin osallistuminen
vaadi, vaan tarkoituksena on yhdistää
mukava yhdessäolo, viinien maistelu ja
siinä sivussa kartuttaa omaa viinitietämystään.
Pitkin vuotta Pohjis järjestää erilaisia
viineihin liittyviä tapahtumia. Kerran
lukukaudessa järjestettävissä viini-illoissa tutustumme kulloisenkin teeman
mukaisiin viineihin niitä maistellen ja
hieman niiden alkuperään ja valmistukseen perehtyen. Viini-iltojen tapaan
kahdesti vuodessa olemme järjestäneet
viini- ja ruokaillan, jossa yhdessä porukalla loihdimme upeita makuelämyksiä
ja etsimme niille sopivia viinejä.
Suunnitteilla on matka kohti Ranskan
Alsacea ja sen upeita rieslingejä. Tapahtumakirjoon kuuluu lisäksi excuja,
tastingejä, piknikkejä, mökkireissuja tai
mitä vain jäsenemme keksivät ideoida.
Viime vuonna kerhomme juhli myös
10-vuotista taivaltaan! Kuten hyvä viini,
Pohjasakkakin paranee vanhetessaan.
Aktiiviset pohjislaiset viihtyvät Pohjasakan tapahtumissa fuksivuodestaan
aina valmistumiseensa asti ja sen ylikin.
Tietoa tapahtumistamme saa erityisesti pohjasakan sähköpostilistalta, ohjeet
listalle liittymiseen osoitteessa http://
pykala.fi/kerhot/viinikerho-pohjasakka.
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Hyviä viinintäyteisiä hetkiä on luvassa,
lasiin ei syljetä. Tervetuloa mukaan!
Tatu Nissinen
Puheenjohtaja
tatu.nissinen@helsinki.fi

PRUK			

PRuk eli Pykälän Reserviupseerikerho on vuonna 2006 perustettu kerho,
jonka tarkoituksena on ikiaikaisten perinteiden mukaisesti vaalia upseereiden
kunniaa ja tuoda heidät yhteen. Tervetulleita ovatkin kaikki reserviupseerin
tutkinnin suorittaneet henkilöt aselajiin
katsomatta. Jäsenenämme on oikkariupseereita monilta eri vuosikursseilta,
ja se tekee kerhostamme mainion paikan
vaihtaa kokemuksia ja ajatuksia. PRuk:n
yksi tärkeimmistä tehtävistä on säästää
kanssaihmisiä, niin nais- kuin miespuolisia iänikuiselta varusmiespalvelukseen
ja armeijaan liittyvältä keskustelulta.
PRuk on jäsentensä näköinen kerho,
ja toimintamme koostuu hyvin pitkälti
siitä, mitä me haluamme tehdä. Yksi
kiinnostuksen kohteistamme luonnollisesti on maanpuolustustaitojen, kuten
ampumataitojen ylläpitäminen, ja sitä
olemme kerhon kanssa harrastaneet.
Toimintamme on muutoinkin vapaamuotoista aina saunomisesta ja konjakin juonnista urheilullisiin tapahtumiin
ja metsäreissuihin.
Upseeri – mikäli siis kaipaat kaltaistasi
seuraa, ja armeijajutut jaksavat edelleen
jollain tavalla kiinnostaa, tule mukaan
toimintaamme.		

Henri Nousiainen		
PRuk:n komentaja
henri.nousiainen@helsinki.fi

MAKUMATKAILIJAT

Makumatkailijat on kerho, joka tuo
yhteen hyvän ruoan ystäviä ja ravintolaillallisia janoavia pykälistejä. Jokainen
pykälisti vuosikurssista riippumatta
on tervetullut milloin tahansa Makumatkailijoiden järjestämille yhteisille
ravintola-illallisille eikä laajempaa sitoutumista tarvita. Ravintolakäyntejä
pyritään järjestämään alustavasti rankkojen ja tylsien maanantai-iltojen piristykseksi, joka kuun toisena maanantaina. Tiedotus ja kohteiden päättäminen
tapahtuu pitkälti Makumatkailijoiden
oman Facebook-sivun kautta.
Tarkoituksena on yhdessä laajentaa
tietämystä Helsingin ravintolakulttuurista sekä käydä tutustumassa uusiin
ja mahdollisesti jo toisten pykälistien
hyväksi havaitsemiin kohteisiin mahtavassa ruokaseurassa. Ravintolakäynnit
ovat pääosin omakustanteisia, mutta
valitsemme hinta-laatusuhteiltaan hyviä ravintoloita. Kyseessä ei ole siis
pelkästään ns. fine dining -kerho, vaan
mietimme ravintoloita myös opiskelijabudjetin kannalta. Tavoitteenamme on
myös aina saada neuvoteltua ravintoloista alennuksia ja etuja pöytävarausten
yhteydessä. Alennuksiakin saa sitä helpommin, mitä isomman joukon saamme kasaan. Tervetuloa siis mukaan Makumatkailijoiden toimintaan ja nähdään
illallisilla hyvän ruoan ja juoman äärellä!

KAIKKI VÄLINEET,

JOITA

OPISKELUSSASI

TARVITSET.
Digitaaliset palvelut: Suomen Laki, Talentum Fokus ja Verkkokirjahylly
käytössäsi yliopiston verkossa.
Kirjaedut osoitteesta talentumshop.fi koodilla OTY2016
-40 % Suomen Laki -kirjoista ja -30 % muista Talentum Pron kirjoista

Autamme opiskelijoita menestymään.

Kerhohuoneisto

Mitä löytyy Sörnäisten metroaseman
vierestä, syntisen salaperäiseltä Suvilahdenkadulta, paikasta jossa vain
taivas on rajana ja rajat taivaissa? Ei
mitään sen vähempää kuin Pykälän
ikioma 460 neliön kerhohuoneisto!

Pykälässä muun muassa järjestetään
vuoden ylivoimaisesti parhaat opiskelijabileet, pidetään valiokuntien kokouksia, harjoitellaan musikaalinäytelmä spexiä, järjestetään seminaareja ja
saunotaan aamuun asti. Keväisin tilan
ottavat haltuun Pykälän valmennuskurssit. Kerhotilan voi tarvittaessa
jakaa kahteen erisuuruiseen saliin ja
hyvän äänieristyksen ansiosta saleissa
voi yhtä aikaa järjestää täysin keskenään erilaisia tilaisuuksia. Pykälässä
järjestetään jopa 350 hengen juhlia!
Tilat menevät tulevan syksyn aikana
remonttiin, mutta hätä ei suinkaan ole
tämännäköinen. Remonttia on suunniteltu jo pitkään ja se tehdään juurikin kaikkia meitä pykälistejä varten,
jotta tilat olisivat jatkossa entistäkin
hienommat ja muuntautuisivat entistäkin erilaisempiin tilaisuuksiin! Me
kaikki odotamme innolla, että saamme uudet tilat käyttöömme ja saamme tehdä Pykälästä yhteisen unelmakotimme.
Jokainen Pykälän jäsen on enemmän
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kuin tervetullut käyttämään kerhotilaa! Avaimen, jolla tilaan pääsee klo
7.00-23.00, saa toimistolta kymmenen euron panttia vastaan. Tilaa voi
käyttää vapaasti enintään kymmenen
pykälistin ryhmä. Mikäli ryhmä on
suurempi tai joukossa on ulkopuolisia, käyttölupaa on haettava hallitukselta. Tila on myös vuokrattavissa
yksityiseen käyttöön omia juhlia ja
saunailtoja varten ottamalla yhteyttä hallituksen tilavastaava Linneaan.
Osoitteesta http://www.pykala.fi/
toimitilat/varauskalenteri voi katsoa
voimassaolevat tilavaraukset sekä tarkistaa onko tila vapaana käytettäväksi.
Kun tulet Pykälään viettämään aikaa
tai järjestämään tilaisuuksia, velvollisuutenasi on tietenkin siivota Pykälä
siihen kuntoon kuin missä se oli sinne
tultaessa.

Pari kertaa vuodessa Pykälässä järjestetään Siivousbileet, jolloin Pykälässä
tehdään suursiivous mukavasti yhteisvoimin - tämä on kiva tapa viettää
sunnutaipäivää muiden ihanien pykälistien kanssa herkkuja napostellen ja
moppia heilutellen!
Pykälä sijaitsee lähellä keskustaa,
Porthaniasta metromatka kestää vain
muutaman minuutin. Sörnäisten kurvissa sijaitsevilta raitiovaunupysäkeiltä
Pykälään kävelee muutaman minuutin

ja lisäksi kurviin tulee kymmeniä eri
busseja.
Pykälässä saa huoletta juhlia maksimivolyymilla vaikka koko yön ja tällaiset
bileet pääseekin halutessaan kokemaan heti syksyn alettua. On kuitenkin muistettava, että Pykälässä juhlien
täytyy aina rajoittua sisätiloihin, joten
bileistä ulos (paitsi kotiin) lähteminen
on ehdottomasti kielletty. Käytävät
ja ulko-oven edusta ovat yleistä tilaa,
eikä niissä missään nimessä saa sotkea
tai meluta.
Pykälästä löytyy paitsi sohvia ja pöytiä
myös videotykkejä, joilta voi katsella
leffoja, sekä langaton nettiyhteys surffailuun – puhumattakaan koko tilan
kattavasta kaiutinjärjestelmästä. Myös
Pykälän laajaa keittiölaitteistoa ja astiastoa voi aina hyödyntää, kunhan
muistaa siivota jälkensä. Erityisesti
remontin myötä Pykälä tuleekin olemaan pykälistien yhteinen ihana olohuone!
Mikäli sinulle tulee tiloihin liittyvä kehitysidea, ota rohkeasti yhteyttä tilavastaava Linneaan.
Linnea Viherkenttä
Hallituksen tilavastaava
040 515 3553
tilavastaava@pykala.fi

Toimisto ja kirjasto

Terveisiä Pykälän toimistolta ja onneksi olkoon myös minun puolestani. Olet hetken ehtinyt huilata rankan lukukevään jäljiltä ja pian pääset
aloittamaan opintosi täydellä innolla.
Yliopiston lisäksi pääset jossain vaiheessa viettämään aikaasi Pykälän
remontoiduissa kerhotiloissa Sörnäisissä. Tämän lisäksi Pykälällä on toimisto Helsingin keskustassa Kaivopihalla (Unicafén vieressä). Kun olet
liittynyt Pykälän jäseneksi (tapahtuu
toimistolla), voit käyttää toimiston
palveluita. Täältä löytyy Pykälän opiskelijakirjasto, jossa on pieni määrä
tenttikirjoja ja muuta kirjallisuutta
lainattavissa. Toimistolla on käytettävissä myös printteri, kopiokone
ja skanneri. Lisäksi toimistolla on
myynnissä Pykälätuotteita: huppari, colleget, huivi, haalarimerkit jne.
Useampiin Pykälän tapahtumiin
myydään lippuja toimistolla. Täällä voit maksaa käteisellä tai kortilla.

Toimistolla olen myös minä eli Sanna
the Täti. Olen ainut Pykälä ry:n vakituinen työntekijä eli kuten joku on
joskus sanonut ”ainut oikea ihminen”.
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 muuttanut pääkaupunkiseudulle 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 ta-

paamme syksyllä, kun tulet tutorryhmäsi kanssa tutustumaan toimistoon.
Nyt nauti vielä hetki kesästä ja kerää voimia syksyyn. Se tulee olemaan
elämäsi erilaisin syksy ja varmasti hyvin lähellä parasta aikaa elämässäsi.
Aurinkoista kesää!
Sanna the Täti
Sanna Vasama
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Valmennuskurssit
Pykälä ry:n valmennuskursseista on
kasvanut merkittävä toimija koko
Suomen
valmennuskurssimarkkinoilla ja maineemme laadukkaiden
valmennuskurssien järjestäjänä tunnetaan myös pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Ensimmäiset Pykälän valmennuskurssit järjestettiin jo vuonna
1951, joten tänä keväänä Pykälän
kurssit viettää 66 –vuotissyntymäpäiviään.
Miten tämä kaikki sitten rakentuu?
Monille
valmennuskurssiasiakkaille ja pykälisteille voi tulla pienoisena
yllätyksenä, kuinka paljon työtä tehdään ennen kuin kurssit varsinaisesti
pyörähtävät käyntiin. Kesällä tehdään
analyysit edeltävästä keväästä ja siitä,
mitä tehtiin hyvin ja mitä voisi tehdä
paremmin. Uusi vastaava kurssipäällikkö valitaan myös kesällä, ja hän
alkaa suunnitella seuraavan vuoden
kuvioita. Vastaavan kurssipäällikön
suurimmista työtehtävistä koko vuoden osalta on kesän lopulla avustavien kurssipäälliköiden rekrytointi.
On erittäin tärkeää onnistua kasaamaan toimiva ja työkykyinen ryhmä,
koska vuoden aikana tulee monia vastoinkäymisiä, joiden läpi pääsee vain
hyvällä yhteistyöllä. Vuoden 2016
kurssien osalta tässä onnistuttiin loistavasti.
Tietenkin on selvää, että toimivaa
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kokonaisuutta ei kannata lähteä liian
suuresti muuttamaan ja näin kurssien suunnitteluun lähdettiinkin hyvien
pohjien päältä. Tähän kokonaisuuteen
pyrittiin tuomaan tuulahdus uutta,
jotta Pykälän kurssit pysyisivät mukana maailman muutoksissa. Haasteena keväälle 2016 oli Pykälän omien
kerhotilojen saneeraus, joka pakotti
valmennuskurssit etsimään korvaavat
tilat keväälle. Tässä onnistuttiin ja tilat
löytyivät ydinkeskustasta. Tilat olivat
hieman pienemmät kuin Pykälä, ja
oli tiloissa muitakin pieniä ongelmia,
mutta tärkein eli opetus onnistui kuitenkin mainiosti!
Marraskuussa alkoi valmennuskurssien myynti, ja oli odotettavissa, että
myyntipäivä tulee olemaan vilkas,
mutta asiakkaat onnistuivat silti yllättämään meidät. Hässäkkää riitti,
kurssipaikkoja myytiin paljon ja onnistuimme uuden ilmoittautumisjärjestelmämme käyttöönotossa, joten
loppujen lopuksi kaikki meni hyvin.
Pykälä ja pykälistit voivat olla äärimmäisen kiitollisia vuosikausia tehdystä loistavasta valmennuskurssityöstä,
joka itsessään kantaa suurta hedelmää
ja tuo meille asiakkaita sekä tulevia
pykälistejä! Se motivoi suuresti tekemään työtä aina vain kovemmin ja paremmin.
Pykälän valmennuskurssien toiminta

perustuu kaikkien kurssilla työskentelevien yhteistyöhön, ja sen lopputulema on jotain paljon suurempaa
kuin yksittäisten työntekijöiden henkilökohtaisten panosten yhteenlaskettu summa. Onkin hienoa huomata
vuosi toisensa jälkeen, kuinka Pykälän
valmennuskursseille hakeutuu motivoituneita työntekijöitä, jotka ovat
valmiita tekemään paljon työtä kurssilaisten hyväksi!
Myös sinä voit olla ensi keväänä tällä puolella pöytää valmennuskurssien
työntekijänä tekemässä kaikkesi kurssilaisten ja tulevien pykälistien eteen.
Valmennuskursseilla on mahdollista
työskennellä monessa eri roolissa ja
kaikkien panos on suuresti kaivattua.
Toivottavasti sinä haluat tulla mukaan
mahtavaan porukkaan jatkamaan kunniakasta valmennuskurssiperinnettä ja
olemaan Pykälän verran viisaampi!
Loppuun erittäin suuret onnittelut
tiedekunnan vaikeimman tentin suorittamisesta hyväksytysti ja oikein
lämpimästi tervetuloa mukaan Pykälään! Nyt on aika nauttia tehdystä
työstä!
Koko valmennuskurssihenkilökunnan puolesta
Henri, Samuel, Sonja, Minna ja
Daniel

Paragraaffi Oy
Valinnanvapaus on näet mahtavaa,

lamme, kerro millaisiin tehtäviin olet

intohimon hallinto-oikeuden sijaan
start-upeista? Me Paragraaffilla välitämme vuodessa monta sataa juridisen alan työpaikkaa, joista suurin osa
on suunnattu opiskelijoille – eli just
sulle! Opiskeluaika on mitä parhainta
aikaa paitsi opiskella, juhlia ja ystävystyä myös etsiä sitä alkupistettä omalle
uralleen. Paragraaffin työpaikkailmoituksia seuraamalla näet, minkälaisiin
eri työtehtäviin voit juristina ja oikkarina työllistyä, voit hakea jo opiskeluaikana oman alan töitä ja valmistua
oikiksesta työnantajien himoitsemaa
työkokemusta takataskussa.

kohdalle, me otamme sinuun yhteyttä ja pyydämme haastatteluun. Sanonnan mukaan ei kukaan nyt ovelta
saakka tule töihin hakemaan, mutta
tämä on jo aika lähellä!

Hoi sinä tulevaisuuden rautai- mutta myös aika pelottavaa. Mistä sitä käytettävissä ja liitä mielellään Linnen ammattilainen, kiinnostai- tietää, jos jakkupukuelämä ei olekaan kedIn-profiilisi hakemukseen musinua varten, tai jos löydät palavan kaan. Kun sopiva paikka napsahtaa
sivatko työt?
Kirjoittaessa tätä tekstiä tekisi mieli
aloittaa kertomalla kaikki Paragraaffin eli PG:n komeasta 35-vuotisesta
historiasta oikeustieteen opiskelijoiden ja juristien ammatillisen kehittymisen edistäjänä, mutta luulen että
se ei juuri nyt teitä, uusia oikkareita,
ehkä kiinnosta. Mitä lämpimin onnitteluni tiedekuntaan pääsystä, huikeaa
työtä! Mikä teitä tulevia juristeja ehkä
enemmän kiinnostaa on jatkumo tästä eteenpäin, tai ehkä jo siitä, kun pääsykokeisiin lukiessanne näitte itsenne unelma-ammatissanne juridiikan
parissa – asianajajana yhdessä Espan
hulppeista toimistoista, in-house -lakimiehenä pelifirmassa, ihmisoikeusjuristina, verokonsulttina tai jonain
ihan muuna. Mahtavimpia asioita
oikikseen pääsyssä onkin valinnanvapauden laajuus, se kuinka sinulla
on kaikki ovet avoinna tehdä omasta
tiestäsi juristiksi juuri itsesi näköinen.
Omaa päämäärätietoisuutta, ammattitaitoa ja intohimoa työhön ei kukaan
voi sinulle antaa, mutta jossain muussa PG voi urapolullasi auttaa.

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

Näin tiivistetysti Paragraaffi on siis
käytössäsi kaikissa työnhakuun liittyvissä kysymyksissä. Löydät pisteemme mm. Punssikahveilta sekä Phuksiaisista, tule silloin kyselemään lisää
tai ota yhteyttä allekirjoittaneeseen
mahdollisissa kysymyksissäsi. Nettisivuillemme paragraaffi.fi sekä facebook-sivuillemme lisäämme kaikki
uudet työpaikkailmoitukset, käy tykkäämässä niin et missaa mitään. Nyt
nauti loppukesästä ennen opintojesi
alkua, ensi kesän saatat jo viettää unelmiesi kesätyöpaikassa!
Sofia Rahikainen
Toimitusjohtaja
Paragraaffi Oy
sofia.rahikainen@paragraaffi.fi
040 5765 709
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Rakennekaavio

Law school teaches you theory.
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.

krogerus.com

Ota
tilanne
haltuun.
Waselius & Wist

Waselius & Wist on Suomen johtavia liikejuridiikkaan
erikoistuneita asianajotoimistoja. Toimistossamme
työskentelee menestyvä ja dynaaminen tiimi, joka
koostuu kokeneista kansainvälisesti arvostetuista
asiantuntijoista ja lahjakkaista lakimiehistä.
Etsimme jatkuvasti joukkoomme lahjakkaita
opiskelijoita ja lakimiehiä. Ota härkää sarvista ja
lähetä hakemuksesi osoitteeseen rekry@ww.fi.

Veikko Myller:
Hallittu tilanne

Eteläesplanadi 24 A, 00130 Helsinki • www.ww.fi

