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Kiitos, 
tack, 

takk, 
þakka þér, 

tak 
nordiska gäster!

Justus Ry/Rf 3 / 2013
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Pääkirjoitus

Tästä se lähtee! Havaitsen pientä 

ironiaa siinä, että vuoden viimei-

nen lehti on ilmeisesti yleensä myös 

vuoden paras - en tosin ole aivan varma 

johtuuko tämä päätoimittajan kokemuk-

sen karttumisesta ja taitto-ohjelman kik-

kojen oppimisesta, vai siitä, että vuoden 

viimeinen lehti on kokonaan värillinen... 

Joka tapauksessa, syksyllä on taas ollut 

aika muun muassa järjestää Justuksen kansainvälistä viikkoa vimmalla ja pie-

nellä tuskanhielläkin, juhlia vuosijuhlia ja yrittää opiskellakin ansiokkaasti siinä 

välissä. Itse ilmoittaudun jonkin pienen mielenhäiriön seurauksena muun ohes-

sa ranskan alkeistunnillekin - comment allez-vous? - eli tekemistä on riittänyt. 

Kun kyse on kuitenkin Justuksesta, niin on selvää, että mukavaa on ollut, ja 

toisaalta vähän haikeaakin, sillä hallitusvuosi lähenee uhkaavasti loppuaan.

Toivon, että Ex Nunc vuonna 2013 on tuottanut teille samanlaista piristystä, mitä 

minulle sen tekeminen. Vuoden viimeisessä numerossa, jonka sivumääränkin 

sain tällä kertaa pidettyä kohtuullisena, liikumme rennossa ja varsin kansain-

välisessä hengessä. Talven tullessa voi hyvillä mielin muistella Italian aurinkoa.

Emma Laakkonen

Päätoimittaja/ chefredaktör 2013

kuva: sarah milne
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Puheenjohtajan palsta

Ett fartfyllt år för Justus börjar lida mot sitt slut. Så här mot slutet av verksam-

hetsåret är det alltid bra att blicka tillbaka över året som gått och se vad som 

åstadkommits. Efter att ha gjort detta kan jag med glädje konstatera att Justus 

haft ett mycket aktivt år, där det hunnits med både det ena och det andra. Justus 

egna ”infrastruktur” har ändrats om i och med en flytt till nya utrymmen och en 

uppdaterad hemsida. Samarbetet med övriga ämnesföreningar i Vasa har även 

tagit sig i uttryck genom traditionella och nya gemensamma sitzer och tillställ-

ningar. Därtill har justusi-

ter gladeligen deltagit i in-

ternationella evenemang 

som förutom internatio-

nella veckor även inne-

fattat Justus sommarresa 

till Tallin och höstresa till 

Florens. Höstresan är en 

upplevelse som säker-

ligen länge lever kvar i al-

las minne som en mycket 

lyckad och välordnad resa 

där vi tillsammans hade 

väldigt trevligt. 

Bild: emilia nYdahl
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Uudet fuksit ovat myös aloittaneet tu-

levan Justus-uransa todella suurella 

innolla ja hyvässä yhteishengessä. 

Muutamat ovat jopa jo uskaltautuneet 

seikkailemaan KV-viikoille. Aktiivisen 

alun energia ei näytä hiipuvan, ja vuo-

den fukseista löytyykin varmasti myös 

tulevia innokkaita ainejärjestöaktiiveja, 

jotka tulevaisuudessa saavat edustaa 

ja edistää Justus-

ta! Justus on tul-

lut pitkän matkan 

vuodesta 1991, 

mutta aina on löydettävä uusia haas-

teita ja kehityskohteita, jotta ainejär-

jestömme pystyy tarjoamaan meille 

Vaasassa opiskeleville oikeustieteen 

opiskelijoille parhaan mahdollisen elä-

myksen opiskeluaikana. 

Justus fyller 22 år i år. 

Fastän 22 år inte prima facie (juridis-

ka plusspoäng) verkar vara en särskilt 

hög ålder, har farten på utvecklingen 

här på västkusten däremot varit betyd-

ligt högre. Blickar man tillbaka endast 

5 år i tiden märker vi hur långt Justus 

kommit under bara denna tid genom, 

exempelvis, det nordiska samarbetet, 

nya traditioner och att det i höst bör-

jade fler nya justusiter än någonsin ti-

digare i Vasa. Denna utvecklingstrend 

är något jag och hela styrelsen strävat 

efter att upprätthålla och det som mo-

tiverat oss i vårt 

arbete. 

Jag vill rikta ett 

stort tack till alla 

justusiter och samarbetspartners som 

varit med och möjliggjort detta.

Olemme Justuksessa aina olleet yl-

peitä paitsi hyvästä ”alla med” yhteis-

hengestä, myös meidän kaksikielisyy-

destämme. Tänä vuonna oli siksi suuri 

ilo nähdä ensimmäisen virallisesti kak-

sikielisen oikeustieteen notaarin val-

mistuvan Helsingin yliopiston Vaasan 

yksiköstä – Heikki Hannelin. 

Tästä on todella hyvä jatkaa, ja tulem-

”Justus fyller 
22 år i år.”
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me tulevaisuudessa taatusti näkemään enemmän kaksikielisen tutkinnon suo-

rittaneita justuslaisia. 

Haluan Justuksen puolesta myös kiittää kaikkia sisarainejärjestöjä uskomatto-

masta vuodesta, johon on mahtunut paljon hauskoja tapahtumia, uusia kohtaa-

misia ja tuttavuuksia. Toivotan kaikille teille oikein hyvää loppuvuotta!

Det är med lite vemod, men ändå en stolt och glad känsla jag lämnar min sty-

relsetid bakom mig. Jag är ändå övertygad om att Justus kommer att fortsätta 

vara den energiska ämnesförening som den är känd för att vara och ser väldigt 

positivt på framtiden. 

Tack för ett oförglömligt år!

Caius Honkanen

Puheenjohtaja/ ordförande 2013



In 2006, Carola was a trainee @Krogerus.
Now she’s a Senior Associate.
If  you want to stand out, your address is krogerus.com



Joka lajissa on 
omat spesialistinsa.

Varje gren har sina 
egna specialister.

www.pretax.net/vaasa
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Justus höstresa

måndag

Tidigt på morgonen den 9 

september samlades 21 ivriga Justu-

siter vid flygplatsen i Helsingfors för 

att åka på den sedvanliga men även 

legendariska höstresan – detta år med 

slutdestinationen Italien. Efter X-antal 

flygtimmar och en mellanlandning i 

Köpenhamn kom vi äntligen fram till 

Milano. 

I Milano sökte vi oss med tåg mot Will-

kie Farr & Gallagher LLP, en interna-

tionell advokatbyrå i hjärtat av Milano. 

Vi togs emot av bl.a. partnern Mauri-

zio Delfino och fick höra allmänt om 

byråns verksamhet och specialområ-

den. Intressant med denna byrå var att 

samtliga jurister hade både studerat 

och jobbat utanför Italien. Efter att vi 

hade utbytt erfarenheter och jämfört 

skillnader mellan våra rätts- och skol-

system hann vi snabbt utforska Mi-

lanos centrum före en lång bussresa 

till Florens väntade. Framme i Florens 

gick en del av gruppen ut för att testa 

på äkta italiensk mat på en liten res-

taurang nära hotellet, vilken inte gjorde 

oss besvikna.

tiistai 

Ensimmäinen aamu Firenzessä al-
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koi vierailulla paikallisessa asianajo-

toimistossa. Toimisto on erikoistunut 

kansainvälisten asiakkaiden italialai-

siin toimeksiantoihin. Saimme kuulla 

oikeustieteellisten tiedekuntien järjes-

telmästä ja juristien arkipäivästä Itali-

assa.

Seuraavana ohjelmassa oli upealla 

kukkulalla sijaitsevan European Uni-

versity Instituten vierailu. Kyseessä 

on täysin kansainvälinen yliopistoinsti-

tuutti, jossa on mahdollista valita nel-

jästä huippu-tasoisesta post graduate 

–ohjelmasta. Totesimme Justuslaisten 

kanssa, että vaikka akateeminen ura 

ei tähän päivään mennessä olisi kiin-

nostanut yhtään, vierailun 

jälkeen olimme kaikki valmii-

ta hakemaan instituuttiin jo 

pelkän miljöön takia.

Iltapäivällä tutustuimme pie-

nemmissä ryhmissä Firen-

zen historialliseen keskus-

taan: Duomo-katedraaliin, 

putiikkeihin joen varrella ja 

ihaniin kahviloihin sekä jäätelöbaa-

reihin. Ilta alkoi hipsterialueen Pop-

Caféssa, jossa tarjoiltiin Aperitivo eli 

viinilasi, jonka hintaan kuului italialaisia 

herkkuja sisältävän buffet-pöydän anti-

met. Illanvietto jatkui parissa baarissa, 

joissa lipittelimme viiniä yömyöhään.

onsdag

På onsdagsmorgon besökte vi Uni-

versity of Firenze, ett av de äldsta och 

största universiteten i Italien. Profes-

sor Alessandro Simoni berättade om 

det italienska skolsystemet och gav 

oss en guidning i deras stora och välk-

ida-maria mäkinen ja emilia nYdahl.



ända bibliotek. 

Resten av dagen var ledig och i mindre 

grupper vi bekantade oss med olika 

delar av Florens, shoppade, åt och 

drack gott och bara njöt av den ita-

lienska atmosfären. På kvällen sam-

lades vi alla på en restaurang som vi 

blivit tipsade om från den lokala advo-

katbyrån vi besökte dagen före. Efter 

otaliga smakupplevelser testade vi på 

Florens nattliv, vilket tyvärr inte riktigt 

levererade eftersom det trots allt bara 

var en vanlig veckodag.

torstai 

Torstai oli viimeinen päivä Firenzessä 

ja ohjelmassa oli vapaata kiertelyä. 

Aurinkoinen päivä sai meidät pienes-

tä väsymyksestä huolimatta liikkeelle 

ja suuntasimme keskustaan. Hoidim-

me viimehetken shoppailut ja pakol-

liset kulttuurivierailut pois alta, jonka 

jälkeen saimme nauttia rauhallisesti 

lounasta vilkkaan kadun terassilla vii-

niä unohtamatta. Matkan kruunasi illan 

vierailu upealle Villa Dianella –viini-

tilalle. Viinitila tuottaa muun muassa 

Chianti-viiniä ja oliiviöljyä sekä tarjoaa 

tilojaan juhlien järjestämiseen. Viini-
justuslaiset reissussa.
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tilaesittelyn jälkeen saimme maistel-

la kahta punaviiniä pienen suolaisen 

syötävän kera. Poikkesimme ennen 

lähtöä myymälässä, josta monen kä-

teen tarttui tilan viiniä. Illan päätteeksi 

osa porukasta suuntasi hotellin vierei-

seen pikku ravintolaan viimeiselle pas-

talle tai pizzalle ja rohkeimmat kävivät 

katsastamassa Fashion Nightin tarjon-

nan keskustassa. Aamulla oli tiedossa 

aikainen herätys ja pitkä matka kotia 

kohti. 

Avslutningsvis vill jag tacka alla som 

hjälpt till på olika sätt. Ett speciellt 

stort tack vill jag ändå rikta till Svenska 

kulturfonden, Svensk-Österbottniska 

Samfundet och Finlands Juristförbund 

för deras ekonomiska stöd, sakkunni-

ga Ingves Resor för all hjälp och tips, 

styrelsen för att ni har orkat diskutera 

resan på löjligt många möten, väder-

gudarna för värmen, tåggudarna för att 

tågen faktiskt kom i tid, och sist men 

absolut inte minst – alla som var med 

och gjorde att vår höstresa blev så 

lyckad i år! ☺

Tusen tack Emilia för en väldigt lyckad 

resa!  

Teksti: Donya Baya ja Emilia Nydahl

Kuvat: Emilia Nydahl

caius honkanen, mattias Brännkärr, 
andreas Brink, Perttu ojala sekä 

nicolas PhilP.

il duomo.
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Lakimiespäivä 2013

Tänä vuonna justuslaiset ottivat 

osaa Lakimiespäiville 3 hengen 

voimin. Päivä alkoi aikaisin Finlandia-

talolla, mihin osallistujat toivotti tervetul-

leeksi Lakimiesliiton puheenjohtajan, 

käräjätuomari Asko Nurmen avauspu-

he. Sitä seurasi tasavallan presidentin 

Sauli Niinistön tervehdys, jossa hän 

pohti lakimiesten asemaa ketjuna de-

mokratiassa. Hän koros-

ti kuinka tärkeää on, että 

viestitys lain säätäjältä 

lain käyttäjälle onnis-

tuu ja mainitsi kieltojen 

merkityksestä: ihmisil-

lä on vahva usko kieltoi-

hin ja taipumus noudattaa niitä, mutta 

silti ne eivät poista kaikkia vääryyksiä. 

Tauon jälkeen päivän ensimmäinen 

varsinainen aihekokonaisuus alkoi. 

Risto Uimonen Julkisen Sanan Neu-

vostosta, Kari Kivelä Iltalehdestä ja 

vapaa kirjoittaja Kaarina Hazard käsit-

telivät vaikutusvaltaansa kasvattavaa 

erno jokinen ja lotta nahkala.
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somea, sosiaalista mediaa, ja sääntöjä 

ja oikeuksia netissä. Verkossa on help-

po purkaa pahaa oloa anonymitee-

tin turvin, ja omalla nimelläänkin, kun 

solvauksen kohteen ihmisyys unohtuu 

tietokoneen näytön taakse. Yleensä 

solvaus kohdistuu julkisuuden henki-

löihin. Uimonen mainitsi, 

että joku netissä tietää 

aina häntä itseään pa-

remmin sen, mitä mieltä 

hän on eri asioista. Myös 

verkon positiivisia puolia 

nostettiin esiin: netissä avautuminen 

purkaa aggressioita ja nostaa esille 

yhteiskunnan epäkohtia. Se on konk-

reettinen esimerkki sananvapauden 

toteutumisesta.

Lounaan jälkeen aihekokonaisuus 

siirtyi pahuuteen ja siihen, onko sitä. 

Norjassa 77 ihmistä kesällä 2011 sur-

manneen Anders Breivikin puolustus-

asianajajana toiminut Geir Lippestad 

muisteli ensimmäistä reaktiotaan saa-

tuaan poliisilta puhelun ja kuultuaan 

Breivikin toivoneen häntä henkilökoh-

taisesti puolustusasianajajakseen. 

Ensireaktio oli ollut ”ehdottomasti ei”, 

mutta Lippestadin sairaanhoitajana 

työskentelevä vaimon oli muuttanut 

hänen mielensä esimerkillä: jos Brei-

vik olisi haavoittunut iskun aikana ja 

hänet olisi viety sairaa-

laan, olisi häntä hoidettu 

kuin ketä tahansa muu-

takin. Lippestad korosti, 

että jokaisella ihmisellä 

on ihmisarvo ja kunnia, 

sekä oikeus puolustukseen. Teko on 

tuomittava, muttei ihmistä.

Psykiatrisen vankisairaalan vastaava 

ylilääkäri Hannu Lauerma kertoi psy-

kiatrisista häiriöistä ja niiden suhteesta 

väkivaltaan. Hänen mukaansa aggres-

sio on luonnonilmiö, joka ei ole hyvä 

tai paha: tämän luonteen se saa vasta 

siinä tavassa, millä se purkautuu. Niin 

sanottu ”naksahtaminen päässä” on 

todellisuudessa primitiivistä häpeärai-

voa, jonka jälkeen ihminen ei välttä-

”Teko on 
tuomittava, 

muttei 
ihmistä.”
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mättä tiedä, miksi suuttui. Lauerman mukaan häpeäraivon syntymistä edesaut-

taa usein alkoholi, huono itsetunto ja kyvyttömyys nauraa itselleen. Hän totesi, 

että ”homotteluun ja pojitteluun” kuolee Suomessa paljon ihmisiä, kun naljailun 

seurauksena jollakulla naksahtaa, ja tekijä havahtuu tilanteesta siihen, että sau-

nakaverilla on veitsi rinnassa.

Lauerma mainitsi myös nyky-yhteiskunnan kaksinaismoralistisesta suhtautumi-

sesta väkivaltaan: se myy niin kirjoissa, tietokonepeleissä kuin elokuvissakin, 

mutta tuomitaan arkielämässä. Silti esimerkiksi vanha testamentti on hyvin raa-

ka teksti, ja siinä missä Moosekselta vaadittiin valmiutta tappaa oma poikansa 

todistaakseensa uskonsa Jumalaan, vaaditaan samankaltaista uskollisuutta ny-

kyään motoristijengeiltä.

Kahvitauon jälkeen EU:n tuomioistuimen tuomari Allan Rosas ja kansanedusta-

ja Tuija Brax käsittelivät lainsäädäntöä EU:n puitteissa ja sen vaikutuksia Suo-

meen. Päivän mielenkiintoinen ohjelma päättyi erinäisten palkintojen jakoon ja 

Lakimiesliiton päätössanoihin.

Teksti ja kuvat: Emma Laakkonen
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Under mellanveckan i oktober 

samlades circa 25 Justusiter i 

Helsingfors för att delta i en tre dagar 

lång exkursion. Tanken var att ge de 

studerande i Vasa en bättre inblick hos 

advokatbyråerna i Helsingfors samt att 

ge alla möjligheten att besöka eventu-

ella framtida arbetsgivare. 

Vi började exkursionen på onsdag 

med att besöka Castrén Snellman. 

Benjamin Bade med kollegor presen-

terade byrån och deras många praktik-

möjligheter. Vi fick chansen att disku-

tera och fråga under en god lunch före 

vi avslutade det trevliga besöket med 

en rundvandring i deras miljövänliga 

utrymmen. 

Torsdagens besök startade med en 

ljuvlig frukost hos Hannes Snellman. 

I ledning av Jenni Ristiniemi och Jes-

per Kostiainen diskuterade vi välkända 

missuppfattningar och påståenden 

inom branschen. Deltagarna fick själv 

välja vilka påståenden vi ville höra 

mera om, och efter det diskuterade vi 

fritt i mindre grupper tillsammans med 

deras team.

Vi fortsatte vår exkursion med ett besök 

till Roschier, där Jon Unnérus hälsade 

oss välkomna. Efter en kort presenta-

tion om byrån fortsatte Emil Viitala och 

Minna Sinisalo med kollegor att berät-

ta om sina bakgrunder och erfarenhe-

ter under en gemensam lunch. 

Fredagen var den mest intensiva da-

Justus Helsingfors exkursion

teemu oksanen, nina Franssi och 

angelica henriksson.



19

gen då vi besökte tre olika advokat-

byråer. Vi började hos Avance där vi 

välkomnades varmt av en stor del av 

deras team. Efter att vi fått ta del av 

en kreativ presentation hade nog alla 

exkursionsdeltagare fått en mycket 

bättre uppfattning om de olika delar av 

arbetet som byrån gör. Efter en snabb 

rundvandring i deras innovativa kon-

torslandskap fortsatte vi till Waselius & 

Wist. Där tog Niklas Thibblin och Kim 

Ekqvist emot oss och presenterade 

byrån. Speciellt intressant under detta 

besök var när vi fick se deras största 

affärer med konkreta siffror och namn 

under de senaste åren. Efteråt disku-

terade vi allmänt om branschen och 

studierna, vilket var uppskattat.

Vi avslutade vår exkursion 

med ett besök hos Dittmar & 

Indrenius. Där tog bl.a. Sak-

ke Halonen och Mirka Palm emot oss. 

Efter en presentation om byrån och 

praktikmöjligheterna fick vi i en skön 

och avslappnad miljö diskutera fritt 

och utbyta erfarenheter med byråns 

anställda. 

Jag vill ännu en gång tacka samtliga 

byråer för att ni tog emot oss med öp-

pna armar. Dessa besök höjer inte en-

dast motivationen hos oss studerande 

otroligt mycket, utan ger oss även en 

inblick i branschen som inte kan fås i 

klassrummen.

Text: Emilia Nydahl

Bilder: Nina Franssi

emilia nYdahl, lassi inki, ann -

ka somPPi och jessica lind. 
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Uudet fuksit

Rakkaat juxit vuosimallia 2013,

kiitos teille hyvät ystävät, par-

haat tutorit (Jonna, Emilia, Manna ja 

Lassi) ja koko kaunis Justus, meillä on 

ollut aivan huikea fuksisyksy! Osa hie-

noista muistoista on saattanut kenties 

jäädä Olliksen tanssilattialle tai Ho-

viskan rantaan, minkä vuoksi on tullut 

aika virkistää hieman muistia. Syksyn 

muistoja voimme yhdessä lämmöllä 

muistella Vaasan karun arktisen talven 

keskellä. 

 Muistatteko, kun ensimmäistä 

kertaa astelimme Tammipihan uusiin 

tiloihin? Moni meistä oli varmasti odot-

tanut sitä päivää viimeistään hyväk-

symiskirjeestä lähtien. Istuimme pie-

nessä auditoriossamme ja kerroimme 

kaikki omat syymme siihen, mitä asiaa 

meillä oli oikikseen. Suomen tulevai-

suuden toivot esittäytyivät toisilleen 

ja professori Norrgårdille kertoen, että 

päämääränä on tuomarinvirka tai re-

hellisesti, ettei tiennyt mitä muutakaan 

hugo holmström, saara Ylisalmi sekä elina haavisto.
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elämältään voisi haluta kuin pitkiä työ-

päiviä, rahaa ja naisia. Vaihtoehtoja tu-

levaisuuden suunnitelmiksi löytyi myös 

aluehallintovirasto- ja vankilavierailu-

jen aikana, sekä Emilian järjestämällä 

Stadi-exculla. Kiitos niistä! 

 Ensimmäiset viikot (kuukau-

det), kuluivat uskomattoman nopeasti, 

kiitos tutoreiden, jotka olivat järjestä-

neet meille bileitä ja vapaamuotoista 

ohjelmaa. Ekana iltana istuimme Ho-

viskan rannassa ja tutustuimme toi-

siimme paremmin. OPM:stä huolimatta 

Lassi urheana tutorina piti toki huo-

len fuksien riittävästä nesteytyksestä 

Viron tuliaisilla. Jatkoimme Vaasan 

kuumimpaan yökerhoon, Fontanaan. 

Muistaako kukaan oikeasti tuosta il-

lasta mitään? Fonan DJ ainakin tarjosi 

meille tytöille shotteja. Vietimme ekal-

la viikolla myös iltaa tutoreiden luona. 

Osa pääsi tuona iltana harjoittelemaan 

kastajaisia varten ratsastuskouluun. 

Pääsiköhän Lari tuona iltana vielä he-

vosen selkään? 

Viikonloppuna tutustuimme muuta-

maan VYY:n opiskelijaan kampuspäi-

vässä ja illalla legendaarisissa Ekan 

viikonlopun bileissä. Itse tutustuin tuo-

na iltana intsekiimme Elenaan, joka 

värväsi porukkaa Codexin kv-viikolle, 

ja siitä se ajatus sitten lähti… 

kastajaisissa.
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Sunnuntaina kiersimme Vaasan nähtä-

vyydet noin vartissa ja vietimme dagen 

efteriä kiinalaisessa ravintolassa. Tuo-

na aamuna emme raukat vielä tien-

neet, että paras ilta oli vasta edessä. 

 Vihdoin ja viimein, syyskuun 

ensimmäisenä tiistaina, se tapahtui. 

Ollis-tisdag. Astuimme Tomin kanssa 

vieraalle maaperälle, vieraaseen kult-

tuuriin. Ympärillämme ihmiset puhuivat 

kieltä, josta ymmärsimme tärkeimmät 

ilmaisut, ja se riitti hauskanpitoon. Tuo-

na iltana sankarimme Klaus lanseerasi 

myös kottikärryt. Tätä perinnettä olem-

me vaalineet tähän mennessä hyvin. 

Jatkakaamme samaan malliin, kunnes 

valmistumme. Maistoin myös Olliksen 

”kuuluisia” hoho-shotteja (”huhun mu-

kaan muisti lähtee”), joita tarjosin myös 

avokätisesti luonani muille justuslaisil-

le Justusloppetilla. Olkaa hyvät! Talo 

tarjoaa jatkossakin, mikäli mieli tekee. 

 Justusloppetilla kiersimme 

muutamien rohkeiden juxien ja justus-

laisten luona, jotka uskalsivat päästää 

tämän villieläinlauman koteihinsa. Vii-

meistään Emman GT-tarjoilujen jäl-

keen moni alkoi olla jo valmis Vaasan 

yöhön. Toivottavaa olisi, että Justus-

loppetista tulisi perinne. Ehkäpä otam-

tuutorit emilia 

nYdahl ja lassi 

inki.
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me uusintakierroksen ensi keväänä. Kiitokset vielä Justusloppetin emännille ja 

isännille! 

 Viikko 38 oli meille erityisen rankka. Maanantain, viikon ainoan luennon 

jälkeen aloimme pelonsekaisin tuntein valmistautua tiistai-illan koitokseen: kas-

tajaisiin. Kokemus, jota tuskin koskaan tulemme muistamaan kaikki samalla 

tavalla, ja jota tuskin koskaan tulemme unohtamaan. Ainutlaatuinen kokemus, 

jota kukaan meistä ei halua kokea uudelleen. Ruotsinristeilyn jälkeen muutama 

meistä saattoi ehkä selviytyä seuraavana iltana Wasa by Nightiin, kuka tietää. 

Viimeistään torstai-iltana suurin osa meistä selviytyi Ekoille sitseille, jolloin tutorit 

vapautettiin vastuistaan. Fuksisyksy päättyi virallisesti, mutta epävirallisia tilai-

suuksia huhujen mukaan järjestettiin ja järjestetään edelleen fuksien toimesta.

 Seuraava haaste meille juxeille tulee olemaan oma kv-viikko, jota ainakin 

itse olen odottanut Codexin viikosta lähtien innolla! Juxit ovat pitäneet Justuksen 

lippua korkealla jo Codexissa, Oslossa ja Artiklassa, ja lopulta pääsemme kaikki 

näyttämään parhaat puolemme Justuksen omalla viikolla. Alla med!

  Parasta meissä juxeissa onkin aktiivinen ja tiivis porukka. Tapaamme 

toisiamme iltojen pimetessä ja ilmojen viiletessä yhä useammin ja useammin 

Tritoniassa. Kun kaunis ja avara merimaisema kirjaston neljännestä kerroksesta 

alkaa näyttää talvisin hyytävältä, voimme laskeutua Oskariin lyhyelle kahvituo-

kiolle muiden justuslaisten seuraan ja palata muistelemaan yhteisiä kauniita ke-

säiltojamme ja Dongnain tuoksuja. 
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Mikäli mielessämme on edelleen mustia aukkoja, suosittelen siemailemaan 

muutaman hoho-shotin ja kuuntelemaan Dirlandaan sulosointuja Vaasan kaa-

moksen keskellä, jolloin luulisi viimeistään kastajais-illankin palaavan mieleen… 

”Sua eilen lähdin seuraamaan

En tiedä minne jouduinkaan

Vain kaaduin paikkaan pehmeään

Ja päätin: yöksi tähän jään!

Sain kuulla laineen laulavan

Ja tunsin suukon hurjimman

Näin alla kuuman auringon

Se aivan luonnollista on!”

Teksi: Hanna-Mari Immonen

Kuvat: Emilia Nydahl ja Lassi Inki



25

Justus Nordic week 2013 - 
Human rights

Planning for the Justus Nordic 

week started, as usual, fairly ear-

ly last spring. One has to be strictly on 

time to be able to throw a Nordic week 

that is legen - wait for 

it - dary! Above all we 

thank our internation-

al secretary Elena 

Murto, who’s endless 

energy and commit-

ment suprised us all 

during this autumn. 

It was her immeasur-

able contribution that 

kept us going with organizing even 

though pressure grew heavier and the 

October nights started to darken...

Besides her we would like to thank 

all of our lovely guests from Norden. 

You made our week what it was and 

proved that the objection that IRAN 

(International Relations Amongst Nor-

den) faced by USA and Russia was as 

pointless as trying to explain the great-

ness and awesome-

ness of Tapio tour to 

someone who hasn’t 

experienced it them-

selves.

While some guests 

already started the 

week in Ollis on 

Tuesday, Justus 

week officially kicked off on Wednes-

day with a traditional over-night-trip to 

Hytte. This year it was located in the 

beautiful area of Söderudden, where 

the nordic guests had a sittning.

Thursday: it was time for a visit in the 

the hYtte.
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Court of Appeal, after which our dearly 

beloved friend Tapio shook hands with 

us after one year long anticipation. 

Nordic guests showed Vaasa some of 

their best performances while complet-

ing a romantic movie and an alcohol 

themed quiz, for example. Tapio was 

followed by a well deserved sauna in 

Leipis.

Friday: we attended an interesting in-

troduction of Castrén & Snellman and 

enjoyed some refreshments. In the 

evening we had the Nordic Sittning 

with a logical colour theme. To the ob-

jective journalist (yours truly) it seemed 

that a fair bit of guests had found it 

fairly challenging to figure out what 

to wear.

Saturday: it was time for årsfest in a 

restaurant called Central. It was an 

experience both freshening and pleas-

ant to see all one’s fellow students and 

the nordic guests dressed up so fan-

cily. Barney’s motto in life, ”suit up!”, 

had clearly sunk in. Among interesting 

speeches by both Marcus Norrgård 

marsalshs tomi vihersaari and 

hilde losvik.

elena murto, emilia klemola and 

jessica samelin.
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and Juha Häyhä, we enjoyed deli-

cious food and a pleasant chat while 

mentally preparing ourselves for the 

afterparty, that took place in Novia and 

lingered long in the early hours of the 

morning. 

Sunday: as Sunday long anticipatedly 

showed us it’s face, it meant only one 

thing: sillis. The best part of a nordic 

week for some, the most controver-

sial for some, sillis is still worth a visit 

if you can walk on your own two feet 

or if you succeed in an attempt to hire 

someone to carry you. A rumour has 

it that this style is also known as “The 

Pope Drunkness”: one is being carried 

by others while one can just sit back 

and wave at unknown people.

This time sillis included smoothies, 

doughnuts, a beerpong and a ball 

pond, to name a few.

All in all, the Nordic week went well 

and ended too soon. It was lovely to 

see some old friends, make some new 

ones and to pleasantly realize that it is 

indeed possible to function after sleep-

ing approx. 1 hour per night.

Last but not least Justus would like to 

thank the good people of Estonia for 

providing us with reasonably priced 

beverages year after year, and there-

fore making organizing a wee bit eas-

ier.

vi ses i norden!

*Italic quotes by Barney Stinson, How I 

Met Your Mother

Text: Emma Laakkonen

Photos: Emma Laakkonen, Elena Mur-

to and Lotta Nahkala

enjoYing sillis.
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Justus maailmalla: 

seBastian sandvik

us congress, house oF rePrese -

tatives

Washington, d.c., usa

3,5 år av studier avklarade Före 

Praktiken.

Jag spenderade min vår hos 

Kongressman Randall Hultgren, 

som representerar det fjortonde dist-

riktet i Illinois. Min arbetsplats var allt-

så US House of Representatives, vil-

ket rent fysiskt befinner sig på Capitol 

Hill i Washington, District of Columbia. 

Min arbetsbeskrivning var rätt så bred, 

men de huvudsakliga uppgifterna jag 

hade var research i befintlig lagstift-

ning, kommitteearbete (vilka i Finland 

skulle kallas utskott) samt kontakt med 

väljare. Det rörde sig om allt från att 

ta samtal med människor i distriktet till 

att skriva memos om det straffrättsliga 

ansvaret på federal nivå för överlåta-

re av skjutvapen. Arbetet var mycket 

mångsidigt och jag kunde till stor del 

välja vilka områden jag ville jobba med.

Platsen hittade jag via en finsk orga-

Personal och Praktikanter.
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nisation vid namn Liberal Praktik, som 

ordnar praktikplatser runt om i Europa 

och USA. Det är också möjligt att söka 

praktikplats inom amerikansk politik 

rakt till politikerna, men då måste man 

ordna visum och hitta kontakter själv. 

De flesta är också rätt ovilliga att ta in-

ternationella praktikan-

ter. Platserna, varav 

två finns i Washington, 

ska sökas före 29.9 via 

Liberal Praktiks hemsi-

da, varpå en sållnings-

process som slutar 

med en intervju följer.

Den mest utmanande 

delen av jobbet var egentligen kopplad 

till det amerikanska politiska landska-

pet. Oberoende av vad man själv har 

för politisk åsikt och vilken kongress-

man man jobbar för kommer det att 

uppstå situationer där du måste fö-

respråka ställningstaganden som du 

personligen inte alls anser att är vetti-

ga. Att sedan bli utskälld av väljare för 

något ens chef sagt kan bli lite jobbigt, 

men är nog ändå ett mycket litet minus 

i jämförelse med alla de positiva sa-

ker som praktikplatsen förde med sig. 

Kulturskillnaderna jämfört med Finland 

var ändå rätt så små, vilket faktiskt kan 

bero på att man är så 

van med amerikansk 

kultur via media.

Min engelska var fak-

tiskt rätt så bra redan 

före praktiken, i alla 

fall om jag får säga det 

själv, vilket kan ses i 

att jag skrev laudatur 

i studenten och att jag fick tenta bort 

engelskan här på universitetet. Goda 

kunskaper i engelska var faktiskt ett 

krav för att få platsen, och visumet 

godkändes inte om förbättrandet av sin 

engelska var en anledning till ansökan. 

Därför hade jag inte heller några prob-

lem med engelskan på jobbet. Vissa 

På staten island -Färjan.
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fackord var okända, men det tog inte 

länge att lära sig de specifika orden för 

lagstiftningsprocessen och det politis-

ka arbetet. Om man har en helt normal 

nivå (för en finsk högskolestuderande) 

på sin engelska kan man snabbt lära 

sig genom att aktivt läsa t.ex. politisk 

litteratur eller nyheterna på engelska.

Jag har många goda minnen från min 

tid i Washington, och de flesta är fak-

tiskt relaterade till alla människor man 

träffade där. Det var verkligen jätte 

enkelt att få kontakt med andra prak-

tikanter och interns, speciellt från nor-

den, och jag hoppas att jag kommer att 

hålla kontakten med dom. Två av mina 

goda arbetskollegor är också troligtvis 

på väg till Finland nästa år. 

De bästa minnena från själva jobbet är 

antagligen besöket av Sveriges kun-

gapar, riksdagens talman Eero Heinä-

luomas visit, hearings med Apples VD 

Tim Cook och Federal Reserves ordfö-

rande Ben Bernanke. Förutom sådana 

mer eller mindre professionella min-

nen kommer jag också att komma ihåg 

hur hundratals människor i kostym 

närmast fysiskt slogs om gratis tacos 

på ett evenemang ordnat i kongressen 

av Taco Bell, eller hur Floridas senator 

och framtida presidentkandidat Marco 

Rubio såg förnärmad ut efter att ha 

hamnat i samma hiss som mig och nå-

gra vänner efter en after work med öp-

pen bar. Det var helt enkelt en mycket 

min Förman, 

kongressledamot randall hultgren
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händelserik tid!

Att göra arbetspraktik utomlands kan 

jag varmt rekommendera åt vem som 

helst! Jag har tidigare gjort en prak-

tikperiod på en statlig myndighet här 

hemma, vilket också var roligt och lä-

rorikt, men de erfarenheter jag fick från 

min tid i USA är på en helt annan nivå. 

Att arbeta med politik är en aning krä-

vande på sitt eget sätt, men om man 

är intresserad av hur världen funge-

rar och vad som formar den är det ett 

mycket bra alternativ. Jag skulle ändå 

rekommendera att den som söker en 

sådan plats har en i alla fall ytlig förs-

tåelse för hur det politiska systemet i 

landet fungerar och vilka problem och 

konflikter som finns.

Text och bilder: Sebastian Sandvik

På Washington nationals match med lagets maskot george Washington
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Franz mittler

reinhart Boerner van deuren s.c., 

attorneYs at laW

milWaukee, usa

4 vuotta oPintoja suoritettu ennen 

harjoittelua.

Olin vanhempana harjoittelijana 

yli 200 juristin asianajotoimis-

tossa nimeltä Reinhart Boerner Van 

Deuren, joka sijaitsee Milwaukeessa. 

Työskentelin Corporate-ryhmässä, jo-

ten työni olivat suurimmilta osin M&A- 

ja hedge fund -liitännäisiä. Isommassa 

firmassa työskenteleminen toi muka-

naan monta mielenkiintoista etua. Työ-

tehtäviin pystyi muun muassa helposti 

vaikuttamaan ja aina löytyi juristeja, 

joilla oli mielenkiintoisia keissejä me-

neillään.

Itse harjoitteluun haku oli hyvinkin ai-

kaa vievä projekti. Siitä, että lähetin ha-

kemukseni kului 8 kk harjoittelupaikan 

saamiseen. Välissä oli puhelinhaastat-

teluita, haastattelu kasvotusten (kun 

tYökavereiden kanssa itsenäisYYsPäivän juhlissa.
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yksi osakas sattui tulemaan business-

matkalle Helsinkiin), sekä luonnollises-

ti lukuisia sähköposteja. Itse paperit, 

jotka kuului lähettää, olivat samat kuin 

kaikkiin muihinkin asianajotoimistoihin.

Kulttuurierot eivät eri maiden asian-

ajotoimistoja verratessa ole loppujen 

lopuksi niinkään suuria. Hyvin monet 

asianajomaailman toimistokulttuuriin 

liittyvät asiat ovat suhteellisen univer-

saaleja. Toki jos lähdet esimerkiksi 

NYC:iin tai Lontooseen töihin, voit heit-

tää työtunteja mukavan määrän jokai-

seen päivään lisää.

Englannin kieli oli minulla kieltämättä 

hyvin hallussa jo ennen matkaa. Tie-

dostaen, että suuri osa tulevaisuuden 

duuneista kuuluu joka tapauksessa 

hoitaa englanniksi, olen jo monen vuo-

den ajan yrittänyt esimerkiksi lukea 

kaikki vapaa-ajan kirjat ja uutiset eng-

lanniksi. Olin myös käynyt kahdella 

kielikurssilla Jenkeissä entuudestaan. 

Päällimmäisenä minulle jäi mieleen 

koko kesän tapahtumarikkaus. Työpäi-

vät kuluivat nopeasti kun työtehtävät 

olivat mielenkiintoisia ja itse illat olivat 

myös täynnä ohjelmaa. Toimisto jär-

jesti kesän aikana yli 15 vapaa-ajan 

ohjelmanumeroa (muun muassa liput 

Brewersin pesäpallomatsiin, mökki-

keikka viikonlopuksi, koskenlaskua, 

baarikierroksia ja niin edelleen.)

Suosittelen tämän tyyppistä työharjoit-

telua kaikille, jotka haluavat kokea civil 

law - ja common law -maiden käytän-

nön erot. Tiedonhaku ja argumentointi 

on hyvin erilaista common law -maissa. 

Erilaisuus ja vaihtelu tarjosivat hyvän 

mahdollisuuden laajentaa oikeudellisia 

ajattelumalleja ja analyysitaitoja.

Teksi ja kuva: Franz Mittler
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Mmuutto Palosaaren kampus-

alueelta keskustaan sujui vai-

vattomasti alkusyksyllä. Henkilökun-

nan kaluston muuttivat ammattimiehet, 

mutta Justus-huoneen osalta hallituk-

sen autoilevat jäsenet suhasivat ah-

kerasti Technobotnian ja Tammipihan 

väliä. Tarpeelliset mapit ja valikoitu 

kokoelma rakkaimpia järjestömuistoja 

saatiin ansiokkaasti siirrettyä Justuk-

sen uuteen huoneeseen.

Uusissa tiloissa on aina hiukan totut-

telemista, mutta.Tammipihan 4. kerros 

on  saanut jo kehuja esimerkiksi hy-

västä ilmastoinnista ja valoisuudesta. 

Keskeinen sijainti helpottaa vierailevia 

luennoitsijoita kuin myös ahkeria Multi-

printin asiakkaita. 

Pientä mutinaa on kuulunut lounaan 

osalta, sillä Hankenin keittiössä on 

tiukat toiveet siitä, milloin justuslais-

ten sopii saapua, ja. Åbo Akademi sen 

verran etäällä, että ruokatauon tulee 

olla reilun pituinen, jotta sinne ehtii. 

Autopaikkoja ei ole, mikä on tarjonnut 

haastetta niille, jotka haluavat ajaa 

kouluun. Ihminen on kuitenkin sopeu-

tuvainen eläin, mikä helpottaa selviä-

mistä. Myös vanha sanonta ”you win 

some, you lose some” kannattaa pitää 

mielessä. Sen merkitystä voi aina poh-

diskella vaikka 4. kerroksen kattote-

rassilla.

Teksti: Emma Laakkonen 

Kuva: Linus Lindholm

Tammipiha
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Hallitus 2013

Näin se lähenee loppuaan, hallitusvuosi 2013! Kun hengitys nyt alkaa ta-

saantua vuosijuhlien ja kv-viikon jälkeen, on hyvä hetki muistella hiukan 

menneitä. Hallitusvuosi on ollut tapahtumarikas, antoisa, mielenkiintoinen ja 

täynnä uusia ihmisiä. Hallituksen sisäinen yhteydenpito ja yhteistyö on toiminut 

joustavasti. Apua on saanut, kun sitä on tarvinnut, ja hyvä henki on säilynyt ko-

kouksissa. Castrén & Snellmanin kanssa yhteistyössä toteutettu aktiviteettiklubi 

on kokoontunut jazzillan, biitsilentopallon sekä lettukestien merkeissä. Lisäksi 

vuoteen sisältyivät Lakimiesliiton yhteiselin, Lakimiespäivät, uusiin tiloihin han-

kittu limsakone, laulukirjat sekä Justuksen uudistetut kotisivut.

Olemme pitäneet Justuksen lippua korkealla parhaan kykymme ja kaikkien har-

tiavoimiemme avulla, siinä toivottavasti onnistuen! Hallitus 2013 haluaa kiittää 

kaikkia justuslaisia avusta, ideoista ja kannustuksesta sekä toivottaa onnea ja 

intoa tulevalle hallitukselle!

Kuva: Tomi Vihersaari
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Justus kiittää lämpimästi kaikkia yhteistyökumppaneita:
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Ex Nunc vastaanottaa HYY:n järjestölehtitukea.

K-Supermarket Wasa
K-Market Rantamylly

S-Market
Kaalimato
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