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TOIMITUS KORJAA
Ex Nunc pahoittelee lehdessä 3/11 olleita virheitä
nykyisten ja vahojen justuslaisten nimilistoissa.
Listoista oli myös valitettavasti jäänyt uupumaan
joitakin nimiä.
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Pääkirjoitus
Hallitusvuotemme alkoi tänäkin vuonna
lakimiesliiton yhteiselimellä. Se on lakimiesliiton
vuosittain järjestämä tapahtuma, johon kerääntyvät
kaikki oikeustieteellisten ainejärjestöjen hallitukset.
Tapahtuma on ainejärjestöille hyvinkin tärkeä, sillä
juuri siellä hallitukset tapaavat usein ensikertaa
toisensa. Se onkin erinomainen paikka solmia uusia tuttavuuksia ja virkistää vanhoja
yhteistyösuhteita. Osittain myös tämän hallitusten ensitapaamisemme innostamana vuoden
2012 hallitus onkin pyrkinyt luomaan yhä uusia yhteistyökumppanuuksia niin eri
ainejärjestöjen kuin yritysten kohdalla. Pienenä ainejärjestönä on helppo huomata, kuinka
paljon yhteistyö voi ainejärjestöä vahvistaa. Jo pelkästään muilta ainejärjestöiltä saamamme
uudet ideat sekä yritysten antamat näkökulmat kehittävät meitä ja innostavat meitä
tekemään, osallistumaan ja työskentelemään ainejärjestömme hyväksi.
Vuoden ensimmäisessä Ex Nuncissa näkyy justuslaisten lisäksi myös
yhteistyökumppaneitamme. Valentines-sitsit ovat esimerkki uudesta aluevaltauksestamme
ainejärjestöyhteistyössä. Sen lisäksi Artiklan päätoimittaja tunnelmoi oikkarielämästä
Rovaniemellä ja Elsa Helsinki esitellään pähkinänkuoressa. Tietenkin myös kv-viikkomme
muisteloista voi huomata, että justuslaisilla on pienuudestamme huolimatta menekkiä
sosiaalisella rintamalla!
Nyt kun kesä on jo tuloillaan, voimmekin alkaa kiristämään kravattia (rennoista luentosaleista
työelämään). Muistakaa kuitenkin juhlia, sillä justuslaisten pääsykoekirjat ovat jo luetut ja
rankan vuoden jälkeen on ainoastaan terveellistä nauttia kevätauringosta ja tulevista
kesäpäivistä. Palailkaamme asiaan syksyllä, jolloin Fabriikissa odottavat taas upouudet fuksit!
Hyvää kesää kaikille!
Riina Mikola
Päätoimittaja
4

Puheenjohtajan palsta
Olen suurella innostuksella ja jännityksellä ottanut
vastaan puheenjohtajan pestin Justuksen vuoden 2012
hallituksessa. Hallituksemme on erittäin fuksi- ja
tyttöpainotteinen ja mielessä on useinkin käynyt ajatus
siitä, että onko meidät tuomittu epäonnistumaan
vähäisellä kokemuksellamme? Mutta toistaiseksi uusi
hallitus on selvinnyt hyvin eteen tulleista haasteista.
Fuksien into ja uudet näkökulmat voivat olla myös
hyödyksi hallitustyöskentelyssä. Int. sekkimme Saara on
aktiivisesti edustanut eri kv-viikoilla, joihin muilla
Justuslaisilla ei tosin ole löytynyt hirveästi intoa.
Vuosijuhlissa ja muissa edustustilaisuuksissakaan ei ole
koulukiireiltä hirveästi ehditty käymään, mutta
toivottavasti tilanne muuttuu jatkossa.
Opiskelujärjestön sisäisiä asioita sen sijaan on hoidettu
Preppikurssin järjestäminen on nyt suuri kiireenaihe ja kurssin infotilaisuus oli 10.4. Tästä
eteenpäin alkaa eri aiheiden opetus. Itse olen erittäin innoissani preppikurssista ja olen
aktiivisesti mukana auttamassa sen järjestelyissä. On jännittävää saada tavata uusia fukseja
etukäteen ja olla mukana tukena ja opettamassa. On tärkeää, että preppikurssilaisille
annetaan paljon tukea ja ohjeistusta, kevät tulee nimittäin olemaan heille kiireinen ja
stressintäyteinen. Pyrimme samalla kehittämään Justuksen preppikurssia yhä paremmaksi,
muun muassa tehostamalla tiedottamista ja tutor-toimintaa. Otimme myös vähän enemmän
oppilaita, kuin edellisenä vuonna.
Tällä hetkellä kuuma kysymys on opetusministeri Jukka Gustafssonin päätöksenteko
oikeustieteellisen tiedekunnan perustamisesta Itä-Suomen yliopistoon. Justus on Artiklan,
Codexin, Pykälän ja Lexin kanssa laatinut yhteisen kannanoton, jolla pyrimme vaikuttamaan
päätöksentekoon ja tuomaan mielipiteemme esille. Teimme hallituksen ja Robert
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Byggmästarin kanssa oman kannanottomme,
jonka lähetimme opetusministerin lisäksi
oikeusministerille ja usealla Pohjanmaalaiselle
politikolle. On siis päätetty, että
oikeustieteellisen tiedekunnan opiskelupaikkoja
lisätään. Tämä on mahdollista jakamalla uudet
paikat jo vaikuttaviin tiedekuntiin, mutta
päätöksen takana vaikuttavat muun muuassa
aluepoliittiset syyt. Tarvetta uusille
opiskelupaikoille ei ole, niin kuin ei myöskään
uudelle oikeustieteelliselle tiedekunnalle.
Oikeustieteellisestä tiedekunnasta valmistuneilla on yksi maan pienemmistä
työttömyysprosenteista ja haluamme ilman muuta pitää asian niin. Tarve lisätyille
opiskelupaikoille ei ole perusteltu.
Hanna
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VUODEN FUKSi 2011
Kun sain tietää sisäänpääsystä, niin piti ihan
aluksi katsoa kartalta, että minne olin oikein
suostunut muuttamaan. Kun junassa
ilmoitettiin, että saavumme Vaasaan ja näin
vielä pelkkää metsää, olin kyllä hieman
huolissani siitä, mihin olin joutumassa. Nyt
olen kuitenkin tyytyväinen valintaani ja viihdyn Vaasassa erittäin hyvin.
Fuksi-syksy oli aivan mahtava ja paras syksy ikinä. Suuret kiitokset siitä kaikille
tuutoreillemme! Olin päättänyt, että aion juoda maltillisesti, käyttäytyä hyvin ja pitää kaikki
vaateet päällä. En kylläkään onnistunut pitämään mitään näistä lupauksista, mutta hauskaa
oli. Parasta olivat fuksiaiset. Vaikken niistä kaikkea muistakaan, niin niistä harvoista
muistikuvistani päätellen vaikuttaa kyllä siltä, että oli aivan hemmetin hauskaa.
Olen tykännyt niin paljon Justuksesta, että päätin ryhtyä kulttuurivastaavaksi. Vaikka
hallitusvuosi on vasta alussa, niin olen oppinut jo paljon ja olen erittäin iloinen siitä, että
lähdin mukaan hallitustoimintaan. Tiettyjä haasteita on olla fuksi ja kulttuurivastaava, mutta
toivon, että onnistun järjestämään hauskan vuoden kaikille justuslaisille.
Opiskelun suhteen olin kyllä hieman yllättänyt siitä, kuinka paljon täällä joutuu
lukemaan. Mielestäni yksi Vaasan vahvuuksista ovat pienet luokkakoot ja Marja-Riitta, joka on
opiskelijoille korvaamaton apu. Vaikka opiskelu ei aina mene ihan nappiin (esimerkiksi tenttiin
lukeminen on erittäin tärkeää, mutta siitä ei ole paljon hyötyä, jos unohtaa ilmoittaa itsensä
tenttiin), niin olen iloinen siitä, että saan opiskella aiheita, jotka oikeasti kiinnostavat.
Halusin ottaa kaiken irti fuksi-syksystä ja olla mahdollisemman paljossa mukana.
Mahtavan syksyn lisäksi sain vielä Vuoden fuksi 2011-mitalin.
- Alexia
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Ex Nunc ylpeänä esittelee:

JUSTUKSEN
TYTTÖHALLITUS 2012

Ps. Kuvasta puuttuu yleisvastaavamme Lotta, jonka kuvaa voitte ihailla jäljempänä.
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JUSTIINAT <3
Puheenjohtaja 2012 Hanna Salokangas
Hej!
Olen Hanna ja Justuksen puheenjohtaja
vuoden 2012. Olen syntynyt Helsinginssä, mutta elänyt
koko elämäni Espoossa. Tämä on ensimmäinen
opiskeluvuoteni. Opiskelujen ja järjestötoiminnan lisäksi
päiviini mahtuu kavereiden tapaamista, ruokien tekemistä,
hauskanpitoa ja Täydelliset naiset. Som ordförande i
styrelsen sköter jag varierande slag av uppgifter,
exempelvis drar jag möten, deltar på möten, sköter största
delen av kontakten med sponsorer och samarbetspartners.
Jag kommer också att vara tutor för våra nya fuxar på
hösten.

Tiedotusvastaava 2012 Maria Kitinoja
Olen 22-vuotias Ylistarosta kotoisin
oleva (nykyään ehkäpä voisi jo sanoa
vaasalaistunut ;) ) ensimmäisen vuoden opiskelija.
Lukion kävin neljässä vuodessa, joista vuosi kului
vaihdossa Yhdysvalloissa Pennsylvaniassa. Kirjoitin
2010, jolloin hain

myös ekan kerran oikikseen.

Tiedot eivät vielä olleet ihan tarpeeksi hyvät ja
välivuosi meni avoimen yliopiston kursseja
suorittaen. Syksyllä 2011 avautui ovet Vaasan
suureen ja ihmeelliseen tiedekuntaan. :D Opiskelu
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on ollut mielenkiintoista, mutta myös haastavaa. Varsinkin ruotsinkieli on tuonut mukanaan
omat vaikeutensa, mikään kielinero kun en koskaan ole ollut… No, kaikki on kuitenkin
varmasti hyödyllistä ja kehittävää! Vapaa-aikani kuluu pitkälti pesäpallon parissa, harrastus
jonka löysin jälleen Vaasasta muutaman vuoden tauon jälkeen. Ensi kesänä olisi siis tarkoitus
pelata naisjoukkueen riveissä ja tietenkin siivittää Vaasan Maila mahdollisimman usein
voittoon. Poikaystävä opiskelee Oulun lääkiksessä, joten iso osa vapaa-ajasta kuluu myös
junassa matkalla kohti pohjoista. Lisäksi koen hallitustyön eräänlaisena harrastuksenani –
hauskaa tekemistä, jota teen vapaa-ajallani. :)
Hallituksessa olo on ollut mielestäni mukavaa ja antoisaa. Se on tuonut
mukanaan vastuunottoa sekä paljon uusia ja mielenkiintoisia kokemuksia. Toivottavasti
kaikki meneen yhtä mukavasti kuin tähänkin asti, kohti kesää mennään avoimin mielin ja
uusia haasteita odottaen! Maria.

Excursiovastaava 2012 Nina Pyykkö

Jag är en 23 årig första årets studerande
hemma från södra Finland. Vasa har ändå redan hunnit
bli som ett hem till mig då jag läser redovisning för
tredje året i Hanken. I styrelsen är jag
exkursionsansvarig och tycker att det blir kul att få ordna
resan på hösten till Stockholm!
Jag har trivts mycket bra med studierna i
juridiska och har lärt känna mycket underbara människor. På fritiden brukar jag gå på
gymmet och dansa. Jag tackar nog inte heller nej till god mat och vin i gott sällskap. Jag
hoppas att det kommande året blir en bra styrelse år och att vi får mycket gjort samtidigt
som vi har roligt!
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Sihteeri 2012 Natasha Nurmi

Hejsan!
Nanne kallas jag, och är liksom majoriteten av
styrelsen en första årets studerande. På fritiden går jag gärna
på gym, springer, träffar vänner och drömmer om en resa till
Kina. Även om jag kommer från södra Finland har jag inte
ångrat flytten till Österbotten en enda gång (förutom då jag
köper tågbiljett ner till Helsingfors med mina sista slantar).
Inte heller ångrar jag att jag for med i styrelsen, trots att jag
redan tidigare svurit på att lämna föreningsverksamheten för
några år. Och här är jag nu – stundvis stressad men väldigt
nöjd över mitt val.

Ulkoasianvastaava (int.sek.) 2012 Saara Haapamäki

Hello,

Olen Saara Haapamäki ja toimin vuoden 2012
ulkoasiainvastaavana, eli int.sek.inä. Vaasaan
muutin syksyllä Valkeakoskelta (missä enää ei haise!), mutta
alkuperäisin olen Turusta, mikä selittää kaikkien dissaaman
tampere-turku murresekoituksen. Olen tämän vuoden fuksi
ja ikää on 20 vuotta. Osallistuin itse Justuksen ensimmäiselle
kv-viikolle viime marraskuussa ja olikin loppujenlopuksi sitten
niin hauskaa, että päätin lähteä mukaan
tähän hulluuteen ja ryhtyä itse int.sekiksi.
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Vaasassa olen viihtynyt hyvin, sen verran kuin siellä olen kerennyt olemaan. Kevät on
nimittäin mennyt lähinnä kv-viikkoja kiertäessä. Vapaa-ajallani tykkään käydä WSC:llä
urheilemassa. Tavoitteenani on kiertää lähes kaikki kv-viikot ja järjestää mahtava Justusvecka! Toivon, että kaikki justuslaiset ovat innokkaita lähtemään viikoille syksyllä ja
auttamaan myös meidän viikon järjestämisessä, jotta saataisiin yhtä mahtava viikko aikaan
kuin viime vuonna! :) alla med!

Talousvastaava 2012 Linda Rönnqist
Hei kaikki!

Olen Justusksen talousvastaava 2012 ja hoidan yhdistyksen
raha-asioita. Päätehtäviini kuuluu muun muassa laskujen
maksaminen ja lähettäminen sekä kirjanpidon tekeminen.
Jag är tvåspråkig och kommer från Vasa. Det här är
mitt första år i Justus och jag har fått märka att vi har en varm
och bra Justusanda där alla kan känna sig välkomna. Vårt
styrelseår har även börjat bra och vi är ett huipputeam! Jag
skulle rekommendera styrelseverksamhet åt alla eftersom
man lär sig så mycket och man får vara med och påverka det som händer i Justus J.
Vapaa-aikanani, jota tällä hetkellä ei juuri ole, vietän mieluiten aikaa ystävien
kanssa viinilasillisen kera. Toisaalta minut voi myös löytää Vaasan yöelämästä villisti
tanssien! Olen ennen oikeustieteitä opiskellut valtiotieteitä ja sivuaineena poliittista
historiaa ja sen voi ehkä lukea myös eräänlaiseksi harrastukseksi, sillä katson mielelläni
historiallisia dokumentteja tai luen aiheeseen liittyviä kirjoja sekä seuraan ajankohtaisia
tapahtumia sanomalehdistä. Myös maailman eri kulttuurit ja uskonnot kiehtovat minua ja
haluaisin elämäni aikana ehtiä tutustua mahdollisimman moneen ihan paikan päällä!
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Här var nu en någorlunda jämn presentation på de båda inhemska språken om mig. Vi syns i
svängarna och jag önskar er alla en riktigt bra och solig vår!

Opintovastaava 2012 Jessica Samelin
Hej!
Jag heter Jessica Samelin, och i år har jag
äran att fungerar som Justus studieansvarige och
viceordförande. Det betyder att jag, tillsammans med
vår informationsansvarige Maria, just nu för fullt
planerar och fixar vårens prepkurs. Därtill arbetar jag
aktivt med att marknadsföra både vår utbildning och
Justus som ämnesförening till både ABI’n och andra
potentiella framtida studeranden, allt för att trygga
Justus en ljus framtid! Vårt styrelseår som började med
en röra av idéerika och ostrukturerade tjejer har till
idag utvecklats till ett verksamhetsår med en
välorganiserad styrelse som tillsammans arbetar för att
vi Justuster skall få en oförglömlig studietid, och för att
allamed-andan skall fortsätta att leva upp till sitt rykte!
Själv är jag en glad 20-åring från Pampas huvudstad Vasa som alltid har mycket
på gång. I nuläget försöker jag dela tiden jämnt mellan sittningar i Tritonia, planering av
prepkursen och en och annan jobbtur. Är jag lyckligt lottad kan det även lämna tid över för
vårdande av mitt sociala liv. Jag måste ständigt ha en resa planerad, jag har en 5-årings
svaghet för färgen rosa och i skrivande stund längtar jag tills Strampen öppnar sin terrass
för sommarens bästa after-works!

Jag önskar er allihopa en fantastisk start på våren!
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Yleisvastaava 2012 Lotta Kuusisto
Olen kotoisin Seinäjoelta ja ikää on
sopivasti. Opiskelut Vaasassa ovat jo takanapäin ja
nykyään

asustellaan

Helsingissä.

Viimeisiä

opiskeluja rykäistään ja ensivuoden aikana olis
tarkotus valmistua. (Etelä-)Pohjanmaalla tulee
edelleen käytyä usein ja sen vuoksi lähdin vielä
mukaan

hallitukseen.

Kolmen

vuoden

Justuslaisuuden jälkeen on muutenkin kiva ”antaa
takaisin”. Harrastuksiin kuuluu salilla käynti, musiikin kuuntelu ja kaikkee muuta. Ja mitä
vielä, lempiväri on pinkki ja rakastan mäyräkoiria. Pienikokoinen tyyppi mutta se ei oo
asenteesta pois. :p

Kulttuurivastaava 2012 Alexia Persons
Hej kaikki Justulaiset!
Olen Alexia Persons ja tämän vuoden
kulttuurivastaava. Ikää on 20 vuotta ja kotoisin olen
Helsingistä. Olen ensimmäisen vuoden opiskelija, niin
kuin vuoden fuksi kirjoituksesta käy ilmi.
Tehtävääni kuluu järjestää sitsejä ja muita
kulttuuritapahtumia, eli kaiken näköistä hauskaa! Olen
myös osana konsortiota, joka järjestää fastlaskiaisen ja
vapun. Odotan myös innolla uusia fukseja ja toiminkin
tänä vuonna tuutorina.
Silloin kun en ole koulussa, tee töitä tai hallitus
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asioita, niin harrastan ja kilpailen agilityssa koirani Dixien kanssa (koiraharrastus missä minä
ohjaan koirani esteradan läpi). Toimin myös Vaasan Agility -seuran palkintovastaavana. Olen
erittäin eläinrakas ihminen ja koiran lisäksi löytyy kotoani myös marsu. Muuten tykkään leffailloista ja mökkireissuista, mihin kuuluu sauna ja kylmä olut.
Alexia Persons

Päätoimittaja 2012 Riina Mikola
Hej!

Olen Riina Mikola, Justuksen päätoimittaja
2012. Tehtävänäni on koota ja taittaa tämän vuoden
aikana ilmestyvät kolme lehteämme, eli toisin sanoen
olen vastuussa Ex Nuncista. Päätehtäväni lisäksi auttelen
hallituksen muissa hommissa ja edustan Justusta milloin
missäkin tapahtumassa. Tulevat laulukirjat ovat myös minun ja kulttuurivastaamme Alexian
tämän vuoden haasteena. Justuslaiset voivat ottaa meihin yhteyttä ja varmistaa, että kunkin
lempilaulut pääsevät varmasti kansien väliin.
Kolmannen vuoden opiskelijana edustankin tyttöhallituksessamme niin sanottua
vanhempaa Justus-ikäpolvea yleisvastaavamme Lotan kanssa. Justus on silläkin tapaa
minulle läheinen, että olen kotoisin täältä Vaasasta, ihan läheltä yliopistoamme. Silloin kun
en pyöri yliopistolla (ja tunnustettakoon, etten sitä aina tarpeeksi tee) olen yleensä joko
salilla, ulkona koirieni kanssa, kahviloissa tapaamassa kavereita tai Prismassa kukkakimppuja
sitomassa.
Erityiset terveiset haluan lähettää upouusille valmennuskurssilaisillemme; olkaa
ahkeria ja tsempatkaa aina pääsäreihin asti ja vielä vähän itse paikanpäälläkin! Toivon myös,
että fuksien opiskelut ovat alkaneet sujua ja kaksikielisyys sekä pitkät sivumäärät eivät enää
kauhistuta ketään ;) Niille, jotka odottavat jo vaihtoon lähtöä tai siirtymistä Helsinkiin, haluan
toivottaa hyvää matkaa. Ylipäätänsäkin, hauskaa kesää kaikille, niin justustaisille kuin
yhteistyökumppaneillemme!
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Kysymyksiä ja kehittämisideoita
Tänä talvena justuslaiset saivat vastata kyselyyn, joka koski opiskeluamme ja toimintaamme
täällä Vaasassa. Sihteerimme Nannen tekemä e-kysely koski muun muassa sitä, mitä mieltä
opiskelijamme ovat luentosarjoista, hallituksemme ja justuslaisten välisestä tiedonkulusta
sekä toimintamme kehitysideoista. Tällä palstalla onkin käyty läpi kyselymme tuloksia.
Olemme käyneet kyselyä läpi hallituksen kanssa ja pohtineet sen vastausten perusteella
kehittämisideoita ja uusia toimintamalleja. Näistä esimerkkinä on esimerkiksi
maanantaiposti, joka on toivottavasti tullut jäädäkseen ja parantaa tiedonjakamistamme.

Vapaa-aika
E-kyselyn ensimmäinen kysymys koski sitä, ovatko justuslaiset
olleet tyytyväisiä viime vuoden hallituksen toimintaan. Hallituksen
2011 toiminta sai sekä myönteistä että kriittistä palautetta. Eniten
myönteistä palautetta saivat Justuksen kv-viikko sekä vuosijuhlat. Pohjoismaisen viikkomme
järjestelyjä ja toteuttamista pidettiin onnistuneina, joten lienee paikallaan vielä kertaalleen
kiittää asianomaisia hienosta panostuksesta. Myös pyöreitä täyttäneen Justuksen 20vuotisvuosijuhlia pidettiin poikkeuksetta hyvin onnistuneina. Kiitos myös sitä pestiä
hoitaneille hallituslaisille ja muille aktiivisille justuslaisille, jotka olivat mukana luomassa
ikimuistoisia juhlia hyvässä allamed - hengessä.
Moni toivoi kuitenkin, että tänä vuonna hallituksen toiminta keskittyisi enemmän Justuksen
oman allamed -hengen vahvistamiseen. Joistakin vastaajista oli tuntunut, että kv-viikko oli
järjestetty niin kv-vieras -painotteisesti, ettei justuslaisilla useinkaan ollut tietoa viikon
tapahtumista eikä näin ollen mahdollisuutta osallistua niihin. Ylipäätään vuonna 2011
tapahtumista tiedottaminen ei ollut tarpeeksi aktiivista, eikä tavoittanut potentiaalisia
osallistujia ajoissa. Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että hallituksen sisäinen työmoraali ja
panostus tehtävien hoitoon jakautui ulospäin nähden epätasaisesti. Kyselyyn vastanneiden
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joukossa kritisoitiin myös sitä, ettei hallituspestejä tulisi pitää kokopäivätyönä, joiden
työmäärä rajaisi potentiaalisia ehdokkaita liiaksi.

Toinen kysymys koski rajatummin hallituksen ja muiden justuslaisten välistä kommunikointia
sekä tiedottamista. Osa vastanneista oli sitä mieltä, että tiedottaminen justuksessa toimii
hyvin. Silti jotkut vielä peräänkuuluttivat ennakoivampaa tiedottamista. Palautetta tuli myös
siitä, että justuslaisten tulisi itse ottaa aktiivisempi rooli tiedonhankinnassa, eikä säilyttää
kaikkea vastuuta hallituksen niskoille.
Kyselyn vastauksissa toivottiin, että hallitus kehittäisi tiedottamista hallituskokouksissa
tehdyistä päätöksissä esimerkiksi lähettämällä sähköpostilla tiivistelmän kokouksessa
tehdyistä päätöksistä. Osa puolestaan oli sitä mieltä, että päätöksistä tiedotetaan jo
tarpeeksi lisäämällä kokousten pöytäkirjat Justuksen kotisivuille, josta halukkaat voivat ne
lukea.
Monet vastaajat toivoivat yhä aktiivisempaa yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa.
Yhteisiä tapahtumia toivottaisiin olevan sekä oikisjärjestöjen mutta myös muiden
vaasalaisainejärjestöjen kesken. Palautteessa kommentoitiin myös sen puolesta, että vaikka
yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa onkin toivottavaa, ei se saisi nousta tärkeämmäksi
tavoitteeksi kuin Justuksen oman allamed -hengen luominen.
Justuksen omia tapahtumia (lähinnä sitsejä) pidettiin yleisesti ottaen onnistuneina.
Palautteiden pohjalta selvää on kuitenkin, että sitsiperinteemme kaipaa muutosta. Sitsien
hengen toivottaisiin muuttuvan punishment- painotteisesta säännöillä leikittelystä
vapaammaksi illanvietoksi. Rangaistusten jakamisesta voitaisiin siirtyä pöydissä käytäviin
leikkeihin, joihin kaikki sitzaajat saisivat osallistua ilman painetta itsensä nolaamisesta. Myös
vapaaehtoisten kesken käytäviä kilpailuja kannatettiin. nolaamisesta. Myös vapaaehtoisten
kesken käytäviä kilpailuja kannatettiin. Tämän kaiken lisäksi toivottiin toki myös, että
justuslaiset jättäisivät useammin tenttikirjat hyllyyn ja osallistuisivat ahkerammin sitseille.
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Opiskelu ja ylioppilaskunta
Opetuksemme laatu vaihtelee vastaajien mukaan
suuresti. Suurin osa vaikuttaa kuitenkin olevan
sitä mieltä, että luennoitsijoiden suhteen olisi
vielä parantamisen varaa. Heidän tulisi olla
motivoituneempia sekä valmistautuneempia
Vaasaan tullessaan. Sen sijaan omat
luennoitsijamme Hannele Tolonen ja Petra Sundsijaan omat luennoitsijamme Hannele Tolonen ja Petra Sund-Norrgård saivat osakseen
erityistä kiitosta. Heidän opetusmenetelmänsä nähtiin kaikista monipuolisimmiksi ja
sopivimmiksi pienryhmäopetukseemme. Toivomus esitettiin myös sen puolesta, että
tenttikirjallisuutta olisi valittavana enemmän myös ruotsinkielisenä.
Pari kyselyyn vastannutta onkin todennut, että nykyinen itseopiskelun painottaminen ja
luentosarjojen vähyys saavat opintomme tuntumaan 5 vuoden kirjekurssilta. Moni onkin sitä
mieltä, että opintojemme taso nousisi, jos pystyisimme korvaamaan tenttikirjallisuutta
laajemmin luentosarjoilla. Oikeus osallistua Helsingissä annettavaan opetukseen voisi olla
yksi tapa lisätä mahdollisuuttamme osallistua luentosarjoihin. Toiveita tuli myös sen
puolesta, että luentosarjojen aikataulut tulisivat opiskelijoiden tietoon aiemmin.
Nimenomaan Helsingin pään panostusta ennakoivimpiin luentoaikatauluihin kaivattaisiin
kovasti. Sen sijaan tiedekunnan muuhun tiedottamiseen ollaan kyselyn mukaan melko
tyytyväisiä. Myöskin allamed-listaan sekä facebookiin toissijaisena tiedostuskanavana ollaan
tyytyväisiä. Allamed-listan huonoksi puoleksi luetaan se, että suureen viestivirtaan saattaa
helposti hukkua tärkeitä tiedotuksia.
Justuksen kotisivujen nähdään jo olevan hyvässä kehityssuunnassa, mutta parantamisen
varaakin vielä on. Toiveita tuli muun muassa sen suhteen, että sivuille tulisi kerätä yhä
enemmän ajankohtaista infoa. Sen lisäksi sinne toivottiin myös Ex Nuncin artikkeleita sekä
esimerkiksi jonkun oikeustieteenopiskelijan taikka -asiantuntijan blogia.
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Kerhotilat ja neuvot Justuksen uudelle hallitukselle
Kerhotilojen hankkimisesta Justukselle on jo käyty jonkun verran keskustelua sekä
hallituslaisten että muiden justuslaisten kesken. Ehdotus tilojen hankkimisesta jakaa
justuslaiset selvästi kolmeen eri ryhmään. Jotkut ovat ehdottomasti tilojen hankkimisen
kannalla, jotkut jyrkästi sitä vastaan ja loput melko lailla epävarmoja mielipiteensä suhteen.
Oman kerhohuoneen koettaisiin selvästi lisäävän allamed -henkeämme. Siellä olisi myös hyvä
järjestää sitsejä ja muuta toimintaa, esimerkiksi valmennuskurssimme. Kerhotila toimisi myös
paikkana tavata muita justuslaisia helposti ja mutkattomasti. Sen avulla voisimme kehittää
jonkinlaisen lukupiiri-kulttuurin myös tänne Vaasaan.
Toisaalta kerhotilat olisivat suuri rahallinen sijoitus, jonka kunnossapitoon tarvittaisiin
aktiivisesti apua kaikilta justuslaisilta. Vaikka tiloja voisikin vuokrata eteenpäin, herää
kysymys siitä, olisiko tiloista saatava etu oikeassa suhteessa kertyviin kuluihin nähden. Jotkut
vastaajat olivat sitä mieltä, että kerhotilat olisivat sekä rahallisesti että työmäärällisesti liian
iso sijoitus niin pienelle ainejärjestölle kuin Justus. Vaikka monen mielestä kerhotilat olisivat
tietenkin mukava lisä ainejärjestötoimintaamme, ne eivät kuitenkaan ole vielä ajankohtaisia
eivätkä kärkipäässä tärkeysjärjestyslistassamme.
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ELSA – The European Law
Students' Association
"A just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity."

Niin kuin nimestä voi päätellä, on ELSA kansainvälinen oikeustieteen opiskelijoiden järjestö.
Tällä itsenäisellä, riippumattomalla ja voittoa tavoittelemattomalla järjestöllä on
paikallisryhmiä 42 maassa, ja yli 30 000
jäsentä.
Suomessa toimii ELSA Finland, ja siihen
kuuluvat kolme paikallisryhmää: ELSA
Helsinki, ELSA Turku ja ELSA Rovaniemi.
Mutta ihan käytännössä, mitä ELSA tarjoaa
jäsenilleen?
ELSA järjestää mm. erilaisia, ajankohtaisia asioita käsitteleviä seminaareja ja konferensseja.
ELSA järjestää myös sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla oikeustapauskilpailuita
jossa eri joukkueet sitten pääsevät näyttämään osaamistaan eri oikeudenalojen saralla.
Suomen joukkueet ovatkin perinteisesti pärjänneet hyvin WTO-oikeuteen ja Maailman
kauppajärjestön riidanratkaisumenettelyyn perustuvassa ELSA Moot Court Competition:ssa.
Jos matkustelu kiinnostaa, niin ELSA järjestää usein opintomatkoja eri puolelle maailmaa. ELSA
Helsinki, johon Vaasassa opiskelevat kuuluvat liittyessään ELSA:aan, on mm. järjestänyt
opintomatkan Kiinaan sekä Yhdysvaltoihin. Useimmiten Eurooppaan suuntautuvilla matkoilla
tutustutaan kohdemaan oikeusjärjestelmään sekä paikalliseen ELSA-ryhmään. STEPharjoittelu on monen mielestä ELSA:n parasta antia. Student Trainee Exchange Programme
tarjoaa oikeustieteen opiskelijoille mahdollisuuden lähteä oman alan työharjoitteluun
ulkomaille. Harjoittelun pituus vaihtelee 2 viikosta 2 vuoteen, ja siitä maksetaan palkkaa joka
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kattaa kohtuulliset elinkustannukset kohdemaassa.
Kaiken tämän lisäksi ELSA tarjoaa mahdollisuuden
osallistua mm. essee-kilpailuihin,
delegaatio- vierailuihin ulkomailla ja tietysti
kotimaassa eri paikallisryhmien ohjemaan.
Jos ELSA:n toiminta kiinnostaa, niin löydätte lisää infoa osoitteessa: http://www.elsahelsinki.fi/
Voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen: natasha.nurmi@helsinki.fi

BSX - ELSA Baltic Sea Exchange 2012

Den årliga Baltic Sea Exchange är en kryssning som ordnas av ELSA Finland och ELSA
Sweden. För finska deltagare gick evenemanget av stapeln 7-9.3.2012, då båten på onsdag
kväll startade från Helsingfors i riktning mot Stockholm. Temat för årets BSX var
"Environment and Taxes". Stämningen var på topp hela kvällen och (för vissa, precis hela)
natten. Följande morgon var vi framme i det snöfria Stockholm, där advokatbyrå Delphi
efter föreläsningen bjöd på lunch. Efter detta bar det av till följande ställe, advokatbyrå
Maqs, som i sin tur presenterade ett rättsfall och bjöd på kaffe. Sedan var det redan dags
för att ta sig tillbaka till båten, den här gången tillsammans med de svenska deltagarna.
Deltagarna bestod för övrigt av personer från Finland, Sverige, Estland, Ukraina och till och
med en från Grekland! Även den sista kvällen var lyckad, och det var trötta men nöjda
passagerare som steg i land i Helsingfors på fredag morgon. Trots detta var det intressant
att lyssna på advokatbyrå Juridias presentation om "Green Leases", ett ämne som var
obekant för de flesta. Juridia bjöd dessutom alla deltagare på ett kungligt morgonmål.
Resan avslutades på advokatbyrå Borenius, som bjöd på lunch och föreläste huvudsakligen
om ämnet "Environmental taxes".
Resan var verkligen lyckad, och det var intressant att bekanta sig med de olika
advokatbyråerna. Och så som många av ELSA:s evenemang, var det inte nu heller svårt att
kombinera "nytta med nöje". BSX rekomenderas varmt för alla, verkligen prisvärt och roligt.
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Itä-Suomen kaihoava kutsu
OTM-tutkinnolle
Mielipidekirjoitus

”Itä-Suomen yliopistossa, Joensuun kampuksella
annetaan juridiikan
erikoisaloille pätevöittävää yhteiskuntatieteellisen
alan
lakiasiantuntijakoulutusta, joka johtaa HTK- ja HTM
tutkintoihin. Koulutusta on
suunnattu pääaineittain osaamisalueille, joilla
työmarkkinoilla on kysyntää
erikoistuneista juridiikan asiantuntijoista. Tutkinnot perustuvat pääainemalliin
eli opiskelijat syventyvät valitsemaansa oikeudenalaan perinteisiä
oikeustieteellisiä tutkintoja laajemmin. Tutkintojen pääaineena voi opiskella
Eurooppa-oikeutta, finanssioikeutta, hallinto-oikeutta, oikeustaloustiedettä ja
lainsäädäntötutkimusta, rikos- ja prosessioikeutta ja rikollisuuden tutkimusta,
siviilioikeutta ja ympäristöoikeutta. Oikeustieteiden laitos on kansainvälisesti
orientoitunut ja verkottunut1.”
Näin kuvaillaan hallintotieteenkandidaatin ja -maisterin –tutkintoja Itä-Suomen
yliopiston oikeustieteen laitoksen sivuilla. Mikäli HTK- ja HTM-tutkinnoista
vaihtaisi vain H-kirjaimen tilalle O-kirjaimen, voisi Joensuun kampus elää
pitkään kaivattua unelmaansa. Laitoksen esittelykin vaikuttaa oikein pätevältä
ja jopa lupaa parempaa asiantuntemusta kuin mitä oikeustieteellisellä

1 Itä-Suomen yliopiston kotisivut http://www.uef.fi/oikeustieteet
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tutkinnolla on tarjota.
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan perustaminen aiheuttaa
puheensorinaa tieteenalan keskusteluissa aika-ajoin. Viimeksi asian nosti
tapetille Itä-Suomen yliopiston hallitus kokouksessaan 31.10.2011, päättäen
esittää opetus- ja kulttuuriministeriölle, että yliopistolle myönnetään
oikeustieteellisen alan tutkinnonanto-oikeus.
Pääaineen oikeustieteestä on voinut lukea Joensuussa vuodesta 1998
alkaen. Täällä Vaasassa Helsingin yliopiston alaisena on toiminut oma
kaksikielinen juristikoulutusohjelma vuodesta 1991, johon hyväksytään noin
24 opiskelijaa vuodessa. Järjestely osoittaa, että yhteistyö on voimaa: Ainakin
opiskelijan näkökulmasta opetus on ollut laadukasta ja yhteistyö Vaasan
yliopiston kanssa on ollut mutkatonta. Olisi resurssien ja koulutuksen
haaskausta, jos me toimisimme omana yksikkönämme.
Uskon myös, että koulutuksen taso laskisi, jos olisi pidettävä pystyssä näin
pientä tiedekuntaa. Lisäksi Itä-Suomen yliopistolla ei ole tarjota kaikkea
juristikoulutukseen kuuluvaa opetusta. On selvää, että kaikilla OTM-tutkintoon
valmistuvilla on oltava sama lähtötaso ja täten samat perustiedot, jonka
pohjalta ammattia lähdetään harjoittamaan.
Oikeustieteellistä koulutusta on tarjolla koko Suomen pituudelta Rovaniemeltä
Helsinkiin. Opiskelijoiden hajaantuminen maantieteellisesti on ollut tasaista2
verraten siihen, että suurin osa valmistuneista juristeista kuitenkin työllistyy
pääkaupunkiseudulla.

2 Vuonna 2011 Helsingin yliopiston oikeustieteelliseen tiedekuntaan Helsinkiin
hyväksyttiin suomen- ja ruotsinkielisiä yhteensä 216, Lapin yliopistoon 128,
Turun yliopistoon 124 ja Helsingin Yliopiston Vaasan koulutukseen yhteensä
25 opiskelijaa.
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On myös mahdollista ja todennäköistä, että koulutuspaikkojen lisääminen
alkaa syödä omaa etuaan, jolloin juristikoulutuksen eduntavoittelu kääntyykin
päälaelleen: Vaarana on, että hakijat vähenevät jo nykyisistä tarjolla olevista
vaihtoehdoista, esimerkiksi Lapin yliopiston tai Vaasan koulutuksen osalta.
Kun nykyisten yksiköiden kannatus laskee, niin on
mahdollista, että jo
olemassa olevista hyvin toimivista tiedekunnista
joku kuihtuu ja katoaa
vähitellen.
Oikeustieteellisen koulutuksen lisääminen tulisi
keskittää jo olemassa oleviin
yksiköihin. Tällöin se tehostaisi yhteistä tavoitetta:
tuottaa päteviä juristeja.
Lisäksi ikäluokat ovat pienenemään päin, jolloin on
todella tarkoin mietittävä:
Mikä oikeasti on oikeustieteellisen koulutuksen opiskelupaikkojen lisäämisen
tarve?

Anmari Hippeläinen
Oikeustieteen ylioppilas / Juridikstuderande
Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet
Oikeustieteellinen tiedekunta / Juridiska fakulteten
Vaasan yksikkö / Vasa enheten
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Finlands Juristförbunds
områdesevenemang 19.3.2012
I samband med Finlands Juristförbunds områdesevenemang i Österbotten ordnades en
paneldiskussion kring temat ”Bekämpning av grå ekonomi”. Panelen bestod av
justitieminister Anna-Maja Henriksson, Finlands Juristförbunds styrelseordförande Harri
Lindberg, professor Asko Lehtonen, ombudsman Mika Oksala,Västra Finlands skatteverk och
ekonomisk brottsutredare, Niklas Granö från Österbottens polis. Diskussionen
koncentrerade sig på deras syn kring problematiken och bekämpningen av grå ekonomi.

Den ekonomiska brottsligheten och grå ekonomi orsakar årligen betydande ekonomiska
förluster för Finland. Den gråa ekonomin har på viss nivå internationaliserats och ökat i
synnerhet inom arbetskraftsintensiva branscher. Städ-, bygg-, transport-, restaurang- och
taxibranscherna brukar pekas ut i dessa sammanhang, där mycket av betalningen sker i
kontanter och arbetskraften eventuellt består av utländsk arbetskraft. Problemet är stort
och situationen är en resurskrävande utmaning för myndigheterna. Genom att inte betala
skatter och avgifter kan ohederliga företag erbjuda
billigare tjänster och konkurrera ut hederliga företag.
Företag som utför svart arbete skapar också en grogrund
för organiserad brottslighet som penningtvätt och
korruption eftersom eventuella tvister inte kan lösas på
vanligt, lagligt, sätt i domstolen.

Ekonomisk brottslighet och grå ekonomi handlar till stor
del om dold brottslighet, vilket resulterar i att endast en
del av den kommer till myndigheternas kännedom. En
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undersökning som riksdagens revisionsutskott låtit utföra visar att det årligen rör sig
uppskattningsvis 10-14 miljarder euro i den ekonomiska gråzonen. Detta innebär en årlig
förlust för samhället på 4-6 miljarder euro i skatter och avgifter.
Bekämpningen av grå ekonomi hör till regeringens spetsprojekt vilket kräver omfattande
samarbete mellan samhällets olika aktörer, såväl på nationell som internationell nivå.
Statsrådet antog den 19.1.2012 ett principbeslut om åtgärdsprogrammet för minskande av
grå ekonomi och ekonomisk brottslighet för åren 2012-2015. Målet med programmet är att
minska grå ekonomi och den ekonomiska brottsligheten samt att stödja laglig
företagsverksamhet och en sund konkurrens. I detta program ingår 22 projekt och från dessa
projekt lyftes under paneldiskussionen fram de som tas upp nedan. Viktiga punkter i
programmet är bl.a. att man utreder och bereder tillämpning av omvänd bevisbörda när ett
mål som gäller vinning av brott avdöms, att försnabba processerna genom förbättrat
samarbete mellan myndigheternas och att öka kännedom av de skadliga konsekvenserna.
Genom åtgärdsprogrammet eftersträvas en slutlig ökning på 300-400 miljoner euro, vilken
utgörs av årliga skatter och socialförsäkringsavgifter. I sin helhet handlar det om att
förverkliga att förutsättningarna för hederlig företagsverksamhet förbättras samtidigt som
verksamhetsförutsättningarna för grå ekonomi minskar.

Åtgärdsprogrammet och
paneldiskussionen

Som första punkt i projektet för minskande av
grå ekonomi och ekonomiska brott lyfte
ministern fram utvidgningen av
beställaransvarslagen samt fotoförsedda id-kort
inom byggbranschen. Syftet med beredningen är
att utvidga utredningsskyldigheten vilket
resulterar i att tillgång till myndighetsinformation
underlättas och företagsverksamheten blir
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genomskinligare. För att effektivisera kontrollen inom byggbranschen har det gjorts en
lagändring enligt vilken skattenummer och obligatoriska id-kort skall tas i bruk från och med

Förbundets styrelseordförande, Harri Lindberg, uttryckte sig om att han understöder
beredningens omformning, då största problemet i branschen är antingen avsaknad av
bokföring eller att näringsidkaren undgått informationsplikten. Som åklagare med 20 års
erfarenhet av ekonomibrottmål, anser Lindberg att det för bekämpningen av grå ekonomi är
nödvändigt att satsa på ökning av arbetskraften samt revidering av lagstiftning.
Ekonomibrottmålen är ofta komplicerade och tidskrävande, vilket syns i utdragna processer.

För tillfället kommer endast 10 % av de ekonomiska brotten till polisens kännedom och under
året 2011 skev polisen upp 1570 misstänkta ekonomibrott av vilka majoriteten är
bokföringsbrott, skattebrott och förskingring. För att effektivera bekämpningen av grå
ekonomi borde det enligt Niklas Granö inom polisrekryteringen fästas mera uppmärksamhet
på ansökandens intressen och intellektuella kompetens. Tanken om att redan vid
rekryteringstillfället kunna dela upp polisämbetet i fältverksamhet och undersökning skulle
underlätta kanaliseringen av resurserna och ge polisen mera mångsidig kompetens. Polisens
statistik visar att undersökningstiderna för förundersökningarna som avslutats hos polisen,
har under förra året varit i medeltal 313 dygn. Detta är en förbättring från året innan då
medeltalet uppskattades vara 326 dygn. Enligt Granö kunde processen försnabbas med bättre
informationsflöde mellan myndigheterna och förbättring av vissa organs
anmälningsskyldighet. Mika Oksala från skatteverket instämmer att
uppmärksamhetsväckande handlingar borde komma till skatteverkets och polisens kännedom
smärtfritt.

Åtgärdsprogrammets mål är att kunna förkorta den totala tiden för straffprocesser i samband
med ekonomisk brottslighet. Detta sköts genom effektivt samarbete mellan
förundersökningsmyndigheter och åklagare. När det gäller myndighetsverksamhet skall
användningen av administrativa sanktioner i stället för straffrättsliga processer utredas och
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detta skulle närmast vara ifråga om ringa brott.
Asko Lehtonen redogjorde för den teoretiska delen av ekonomisk brottslighet där han med
exemplet hushållsavdrag klargjorde hur ekonomisk brottslighet inte endast leder till negativa
sanktioner och att problemlösningen sällan är ensidig. I enlighet med den rådande
uppfattningen betonade han att för att vi bättre skall kunna få koll på brottsligheten krävs
det att myndigheterna får ökade resurser och att samarbetet mellan myndigheterna
utvecklas samtidigt som det erbjuds möjligheter för vidare skolning.

Till slut betonade ministern infokampanjen mot grå ekonomi och ekonomisk brottslighet som
genomförs under regeringsperioden. Målsättningen med kampanjen är att nå en så bred
målgrupp som möjligt för att kunna påverka attityder och öka kännedom om de skadliga
konsekvenser som samhället utsätts för. Vi har inte råd med fripassagerare då samhället hela
tiden blir mer komplicerat och då det ständigt ställs nya krav och förväntningar. Regeringen
har beslutit att rikta 20 miljoner euro årligen till bekämpningen av ekonomisk brottslighet
och grå ekonomi. Av summan är 4,6 miljoner öronmärkt för justitieministeriet.

Genomförandet av de olika projekten är, som redan tidigare framkommit, siktade på åren
2012-2015. Enligt upplagda målsättningar kommer dessa att aktivt arbeta för att minska
möjligheten att begå brott, höja själva risken att bli fast och öka myndigheternas
reaktionsförmåga. På grund av den globala recessionen kan man uppskatta att antalet
konkurser, konkursbrott, undvikande av skatter och tullavgifter kommer att öka. Den
ekonomiska lågkonjunkturen ökar konkurrensen vilket kan antas leda till ohederliga
konkurrensmedel. Finland arbetar målmedvetet för att öka marknadens stabilitet,
genomskinlighet och ansvar. Därför bör också individen definiera sitt enskilda ansvar i
bekämpning av grå ekonomi. På den allmänna nivån är det viktigt att medborgarna blir mer
medvetna över situationen och att informationen når bättre fram. Det aktivaste sättet för
individer att bekämpa grå ekonomi är genom att föredra girering och betalning med kort
framom kontantbetalning samt att alltid be om kvitto vid betalning.
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1 § Helan går
Solo: En liten fågel satt en gång
och sjöng i furuskog
Han hade sjungit dagen lång
men dock ej sjungit nog

4 § Dom som är nyktra
Dom som är nyktra,
dom har int' nå roligt,
dom har bara ansvar
och inte nå tjolitt-an-lej-faderulla,
men vi som är fulla,

Alla: MEN VAD SJÖNG DEN LILLA FÅGELN DÅ?

vi har bara kul nästan jämt.

Jo, Helan går!
Sjung hoppfaderallanallanlej!
Helan går!
Sjung hoppfaderallanlej!
Och den som inte helan tar,
han ej heller halvan får.

kan va' utan brännvin.
Det stämmer måhända
men se blott på den min
som pryder en absolutist

VAPAA– AIKA

Helan går!

Sjung hoppfaderallanlej!
HEJ!

Det sägs att en människa

- den är JÄVLIGT trist -

därför så sjunger vi så, att..

2 § Halvan (Mel. Vintern rasat)
Helan rasat ner i våra magar
Skvalpar nu mot botten moll allen,
i sin ensamhet den bittert klagar;
"Det är inte gott att vara en."
Snart är halvan där, den härliga supen,
alkoholiskt ren och silverklar

8 § Lapin Kulta (Säv. Jaakko Kulta)
: Lapin Kulta, Lapin Kulta
Karjala, Karjala
Sininen ja Olvi, Sininen ja Olvi
Koff, Koff, Koff
Koff, Koff, Koff :

dansar som en vårbäck ner genom strupen
: Hamnar-plask-i helans budoar : (x3)
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TRITONIATREENI
1. Aloita lämmittelemällä. Kierrä

lantiosta vieden Suomen laki tai
Finlands lag -teosta puolelta toiselle.
Katse seuraa mukana.

2. Siirry itse harjoitukseen. Tee
vipunostoja sivulle yksi kirja
kummassakin kädessä.

3. Pystysoutujen vuoro. Yksi
Suomen laki -teos kummassakin
kädessä. Kyynärpäät johtavat
liikettä.
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4. Tee seuraavaksi hauis. Yksi kirja
kummassakin kädessä. Jos sinulla
on enemmän habaa, voit myös
hakea hyllystä lisää kirjoja, joilla
täyttää esimerkiksi kaksi
kangaskassia, ja tehdä nostot niillä.

5. Tasapainoharjoitus.
Sijoita yksi kirja
jalkapohjasi päälle ja
ota toinen käsiin.
Ojenna jalka taakse ja
kädet eteen. Pidä
asento niin kauan kuin pystyt. Jos omistat
kolme lakikirjaa, voit myös ottaa molempiin
käsiin oman kirjan (jalassa edelleen yksi) ja
tehdä vaa’an.
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6. Treenaa
selkälihakset.
Suomen laki
niskan päälle.
Nostot suoraan
ylöspäin. Jalat voi ottaa liikkeeseen mukaan omien
mieltymysten mukaan. Voit tehdä vastaavasti
selinmakuulla myös vatsalihakset sijoittamalla kirjan
rinnan päälle.

7. Meditoi lopuksi hetki
lootusasennossa lakikirja pääsi
päällä.

-

Eeva Ovaska ja Rebecka Frände -
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Ett ömsesidigt förhållande
Under de två senaste åren har jag varit en

efterlängtade evenemang. Tyvärr kunde man

stolt medlem av vår ärande ämnesförening

räkna deltagarna från Justus sida på två

Justus. Under en lika lång tid har jag gått och

händer. Engagemanget var verkligen lågt,

väntat på den omtalade sitsen tillsammans

vilket är märkligt eftersom den första sitsen

med Politivas. På grund av någon outtalad

(back to work) oftast brukar vara en av årets

mening (?) har den aldrig gått av stapeln och

allra populäraste sitser. En annan märklig sak,

besvikelsen har alltid varit lika påtalig.

var att Politivas och Justus hade separata

Till min glädje, ordnades nu, den första
februari Justus och Politivas gemensamma
Valentine’ s Sits. Styrelsen skall verkligen ha
en eloge för arrangerandet av detta mycket

evenemangssidor på facebook för
evenemanget. Det gav fel bild av deltagandet,
som var mycket större från Politivas sida.
Jag hoppas innerligt på bättre lycka nästa
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gång. Och att detta event inte var en

utan kontakt med resten av civilisationen.

engångsföreteelse. Hankens och Justus

Det anser jag själv är nonsens. Tänk bara på

gemensamma Halloweensitz har under åren

Justus starka samarbete med Vaasan

blivit en fast punkt i kalendern. Här kunde

Yliopisto under gulistiden. Så nu hoppas jag

man också ställa sig frågan om

innerligt på ett fortsatt samarbetet med Åbo

nyförälskelsefasen börjar vara över. Den

Akademi och att vi på det sättet kan

kittlande känslan börjar vara ett minne blott

motarbeta fördomar om oss och ha roliga

och om man kanske borde införa något nytt,

fester tillsammans.

för att pigga upp förhållandet innan det
knakar?

Sen är det en annan femma att det även i
framtiden vore önskvärt att Justus blev en del

Av den uppfattningen jag fått av mina vänner av Brobyggarna.
och bekanta vid Åbo Akademi, så anses

Heidi Norrbygård

Justusiter vara
inåtvända typer, som
aldrig ses ute i
studielivet och inte är
intresserade av att
binda kontakter med
andra ämnesföreningar.
Enligt dem lever vi
isolerade på vår egen ö

34

FASTLASKIAINEN
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Justus Nordic Week 2011
Sitä unohtumatonta iloa, innostusta ja Pohjoismaista rakkautta jota viikon aikana sai kokea
on vielä tuoreena muistissa. Uusia tuttavuuksia, ikimuistoisia yhteisiä hetkiä ja oikkariyhteisöä mitä parhaimmillaan. Justuksen ensimmäinen kansainvälinen viikko oli kaikin
tavoin menestys ja Vaasa tarjosi mitä mahtavimmat puitteet
36:lle vieraalle kaikista eri järjestöistä.
Viikon ohjelmasta vastasi Justuksen int.sek, Franz Mittler,
joka järjesti kattavan ohjelman ”Giving back to the society”
teeman ympäriltä. Viikko alkoi yhteisellä tervehdystilaisuudella ja
tutustumiskierroksella Suomen kauneimman kampuksen
tuntumassa. Iltaohjelma järjestettiin tunnelmallisessa mökissä
sitzaamalla Emos and other twilight fans- hengessä
kansainvälisten laulujen raikuessa. Seuraavana päivänä vieraat ja
justuslaiset osallistuivat luennolle aiheesta The ethics of care: a citizen’s and lawyer’s point
of view, jonka jälkeen

päästiin nauttimaan pizzasta ja saunomisesta Vaasan
parhaimmalla spotilla yhdessä Fondian kanssa. Illalla vuorossa oli
justuslaisten yhteisvoimin järjestämä Tapio Tour, jonka
uusintakierrosta odotetaan jo innolla.
Perjantai alkoi Wärtsilän vierailulla ja jatkui
lounastilaisuudella Suomen Lakimiesliiton opiskelija-asiamiehen
seurassa. Castrén & Snellmanin edustajat järjestivät
informatiivisen ja hauskan tietovisan jatkaen esitelmällä aiheesta
”Different ways of giving back to the society”. Upeaa iltaa
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mäisillä kv-sitzeillä, joiden tunnelma valtasi
koko juhlakansan.
Viikon kermaisesta osuudesta vastasi
Justuksen 20-vuotis vuosijuhlat, joita vietettiin
Strampenilla aivan Vaasan hovioikeuden
tuntumassa. Ennen itse juhlia oli vielä luvassa
vietettiin vielä ensim
mitalien jako ja cocktail-tilaisuus asianajotoimisto Niinikangas, Berglund & Fjellströmin luona.
Sunnuntaina nautittiin ratkiriemukkaasta silliksestä, eftersilliksestä ja eftereftersilliksestä!
Viikon ohjelma ei jättänyt ketään kylmäksi ja tekemistä löytyi!
I skrivande stund förbereder vår nya utrikesansvarige, den ännu välbevarade och sockersöta
Saara Haapamäki, Justus nordiska vecka 2012. Hon har representerat vår kära förening aktivt
i Århus, på Island, i Åbo och avslutar våren med Pykälä. Hon har med andra ord gjort Justus
synligt runt om i Norden. Ryktet går att hon tagit emot utmaningen att delta på alla veckor!
Respekt!
Ännu ett stort tack till alla er som hjälpte till med Justus första nordiska vecka! 7-11.11.2012
gäller det igen! Be there or be square and while waiting, see you i Norden!

”KV-viikko oli sopiva sekoitus vastuuta ja hupia, Emos and other twilight fans-sitzit olivat
kokemus silloin eräs puheenjohtaja teki minulle elämäni ensimmäiset meikit ;)”
”The nordic weeks are all about getting to know each other and being a part of something
awesome. Vaasa really gave its best and I’ve gained memories for the rest of my life. I’m sure
to come back again.”
”Pretty much a perfect package”
”Juhlapaikka oli todella tunnelmallinen”
”Jag rekommenderar starkt att vara host under veckor. Mycket roligt händer också utanför
det officiella programmet och att umgås med nordister 24/7 gör the nordic week experience
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5 syytä lähteä kv-viikoille
- Saat mahtavia kavereita eri pohjoismaista
- Pääset tutustumaan eri pohjoismaiden yliopistoihin ja niiden
opiskelijaelämään edullisella hinnalla
- Saat upeita kokemuksia (esimerkkinä Islannissa blue lagoon ja
presidentin tapaaminen)
- Saat mukavan muutaman päivän paussin opiskeluihin, ettei
stressi pääse yllättämään
- Pääset todella tutustumaan maan kulttuuriin ja (juoma)
tapoihin, aivan eri tavalla kuin vain turistina ollessasi
Alla med!!

-Saara haapamäki-
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Tunnelmia Rovaniemeltä
Minulta on usein kysytty hölmistynein
virnein, miksi hain Lapin yliopistoon
opiskelemaan. ''Eihän Rovaniemellä ole
mitään!'' Minulla oli syyni: Rovaniemi on
lähellä kotipaikkakuntaani Oulua, sukuni
sekä muunmuassa isäni ovat Lapista ja täten
Rovaniemi on aina ollut minulle paikka, jota
voi kodiksi kutsua. Lapin noitana en siis osaa
yhteenkuuluvuuden tunne sitä mukaa

puhua niiden puolesta, jotka joutuivat

kasvoi. Nykyään voin tokaista lyhyesti ja

tavaransa kuskaamaan kaukaa etelästä.

ytimekkäästi valintaani kyseenalaistaville,

Minulle paikkakunnanvaihdos ei ollut

että onhan täällä Artikla!

päätähuimaava.

Pakko tunnustaa, etten muista

Toista oli aloittaa korkeakouluopinnot ja

ensimmäistä luentoani. Otaksun sen olleen

yliopistoelämä. Ensimmäiset pari viikkoa

täynnä fukseja, sillä suurin osa ensimmäisen

seurasin muuta fuksilaumaa

vuoden opiskelijoista kävi samoja

hämmentyneenä, pommitin tutoriani

luentosarjoja. Isossa luentosalissa tuli

älyttömillä kysymyksillä, enkä muutenkaan

lähestulkoon aikuinen olo, ja tietyt

ymmärtänyt mistään mitään. Takana olivat

luennoitsijat huvittivat erityisesti erästä

lukioajat, jolloin Jefferson Airplane pauhasi

kanssaopiskelijaani. Oikea järkytys iski

korvakuulokkeissa lukion takapenkeillä

ensimmäisessä tentissä, jonka

(nykyään Queens Of The Stone Age ja

allekirjoittanut loistokkaasti reputti.

luentosalit). Nyt muistellessani ensimmäisiä

Huhupuheet pitivät siis paikkansa: täällä

päiviä hyvinkin tuoreena fuksina tulee

täytyy lukea, ja petollinen tunne

mieleen, kuinka en lainkaan tajunnut
ainejärjestötoiminnan merkitystä. Muutamat

aikuisuudesta väistyi yhtä nopeaa kuin
saapuikin.

bileet koluttuani sekin alkoi hahmottua, ja

Vaikka en ensimmäisestä luennostani

oikeustieteilijöiden ylpeys ja
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muista mitään, jäivät ensimmäiset bileet

sain katu-uskottavia ruhjeita Doriksen

hivenen sumeasti mieleen. Taisin olla liiankin

tanssilattialla. Kaiken kaikkiaan Artiklan

oma itseni, taisin heittää pahennusta

bileet ovat olleet täysin uusi kokemus

herättävää läppää. Ennen kaikkea huomasin,

tällaiselle herkälle taiteilijatytölle sekä

kuinka vastaanottavaista (ja sekopäistä)

lukumäärältään että hurjuudellaan.

porukkaa oikeustieteilijät ovat. Luulen siis

Syyskokouksessa koitti tilaisuus hakea

sopivani tänne kuin nyrkki silmään. Syksyn

Artiklan hallitukseen. Minua erityisesti

bileistä mieleenpainuvimmat olivat

kiinnosti Digestan päätoimittajan toimi,

ehdottomasti fuksiaiset, joissa teemana oli

koska kirjoittaminen ja muiden potkiminen

elokuvat. Luonnollisesti tutorryhmäni vei

on minulle mieleistä puuhaa. Hieman

voiton teemanaan Kellopeliappelsiini: kukapa

harmillista oli huomata, kuinka vähäistä

ei rakastaisi laulavia valkoasuisia väkivallan

innostus ainejärjestötoimintaa kohtaan

sanansaattajia! Ensimmäistä sitsikokemustani

opiskelijoiden keskuudessa on. Toivottavasti

kuvailisin railakkaaksi: uhmakkaan luonteeni

tilanne muuttuu tulevina vuosina, koska itse

ansiosta jouduin punishmenttina lausumaan

voin ainakin vakuuttaa olevani (vielä)

muistaakseni Saarikosken rakkausrunon sekä

tyytyväinen valintaani. Vaikka hallituksen
kokoukset eivät ihan joka kerta ole mitään
ratkiriemukasta illanviettoa, on
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ainejärjestötoiminnasta ollut ainakin minulle

En vaihtaisi opiskelupaikkaani kenenkään

paljon hyötyä, muun muassa yhteiselin

kanssa, sillä kotiutuminen Rovaniemelle,

sisarainejärjestöjemme kanssa antoi paljon

Artiklaan sekä yliopistoon on lähtenyt niin

ideoita Digestan edelleenkehittämiseen.

hyvin rullaamaan. Toki johtuen yliopiston
vaatimattomasta koosta juorut leviävät

Pakko myöntää, että asuminen

kulovalkean tavoin, ja jopa niinkin

Rovaniemellä ottaa välillä päähän, varsinkin
talvisin. Pimeys ja kylmyys erityisesti saa sen

itsekeskeinen ihminen kuin minä olen
huomaamattani syyllistynyt tähän

parin kilometrin matkan yliopistolle

paheeseen. Kuitenkin pieni ainejärjestö tuo

tuntumaan ylitsepääsemättömältä.

juoruilusta huolimatta yhteisöllisyyden

Joukkoliikennehän täällä on, näin juridisesti

tunteen: Artikla on koti. Toki tuoreena

aseteltuna, kelvoton yritys. Keskustan

fuksina mielipidettäni värittää uutuuden

ulkopuolella asuvat yöeläjät joutuvat siis
turvautumaan kalliiseen taksiin, mikä ei ihan

viehätys, joka varmasti monella
vanhemmalla tieteenharjoittajalla on jo

jokaisen opiskelijan budjettiin sovi. Jos
helvetti on olemassa, se on tarpomista baariillan jälkeen 30 asteen pakkasessa kotiin, eikä

aikapäiviä sitten kadonnut. Ehkä jossain
vaiheessa kyllästyn itsekin samoihin piireihin
ja kasvoihin; siinä vaiheessa

edes pitsakaan lähtenyt mukaan.

opiskelumotivaationi oletettavasti kasvaa ja
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joskus valmistun. Nyt minulla ei kuitenkaan ole kiire täältä pois. Aion repiä ilon irti

Mielipidepalsta

Artiklasta ja opiskelijaelämästä. Just watch me!
Noora Puuronen

Kiitos hyvästä vuosijuhlasta :D
Tietääkö kukaan, onko Make jo
Tämmöinen pieni asia ois vielä

valmistunut vai voiko Makea vielä

sydämellä: jos justus haluu kerätä rahaa

äänestää tiedotusvastaavaksi?

tulevaisuutta varten, meidän tulisi panostaa
ulkopuolisiin sponsoreihin, eikä ottaa rahaa

-Hossulan Turo

jäsenten taskuista :) Eikö ainejärjesö
kuitenkin ole meitä, opiskelijoita varten?

Kukaan ei tiedä.
-Toimitus

-Köyhä opisklelija

Justuksen nimen vois nykyisessä
SUUURI KIITOS vuosijuhlista! Aivan

vallankahvassa vaihtaa Justiinaksi =)

mahtavat juhlat, maukas ruoka,
-Anonyymi

tunnelmallinen ilta, kerrassaan
toimiva kokonaisuus. Alumni sai
tuntea olevansa justuslainen
jälleen. Erityiskiitos hyvästä
plaseerauksesta. Alla med-henki ei
kuole koskaan.
-Juhlija
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