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Nopea, tehokas, helppo. Tutustu!
www.suomenlaki.com

www.suomenlaki.com
Yhdellä haulla kaikki:
Suomenlaki.com on nopea ja monipuolinen juridinen hakupalvelu,
joka sisältää lainsäädännön, oikeuskäytäntöä, lakien esitöitä ja
oikeuskirjallisuutta. Haku kohdistuu aina koko aineistoon ja hakutuloksia
voi selata osioittain.
Säädösmuutokset päivittäin sähköpostiin:
Saat uusimmat päivitykset joka arkiaamu sähköpostiisi tilaamalla
maksuttoman Suomen Laki -kirjeen.
Räätälöi palvelu:
Voit räätälöidä palvelua kokoamalla usein tarvitsemaasi
aineistoa Oma salkku -osioon.
Lisätehoa opintoihin. Käytä ilmaiseksi yliopiston koneelta
tai mistä vain Nelliportaalin kautta.
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Ledaren

Puheenjohtajan Palsta

N

A

u är det äntligen dags för det ni alla har väntat på - det senaste numret av Ex Nunc har
släppts! För er fuxar har denna tidning följt med
ett kuvert, som jag anar att ni blev lyckliga över
att hitta i postlådan. Spänningen hinner absolut
byggas upp under veckorna mellan inträdesförhöret och brevet med stort B. Att stå ute och
vänta på postbilen hela dagen, som en medjustusit gjorde, är ett helt försvarbart beteende.
Nu är det slut med osäkerheten och grubblandet
över hur bra essäerna och flervalsfrågorna egentligen gick. Ansträngningen med inträdeslitteraturen och offrandet av soliga vårdagar lönade
sig. Det känns troligtvis också värt mödan. Ni
är nu antagna till Helsingfors juridiska fakultet
i Vasa och får med stolthet kalla er själva Justusiter. I alla fall efter ni gått igenom våra ack så
viktiga initiationsriter.
Många säger att fuxåret är det bästa året. Hela
hösten går mest åt till exkursioner, fester, sitzar
och visst, lite föreläsningar, men introduktionskurserna är mer intressanta än ansträngande.
Denna höst är också annars en speciell höst
för oss, då vår ämnesförening fyller hela 20 år.
För er som inte studerat i något universitet eller högskola blir ni introducerade till en helt ny
miljö med allt vad det innebär. För er som studerat tidigare, så är Justus ändå alltid Justus, och
Vasa en väldigt trevlig stad att studera i.
Det skulle vara lätt att rada klyscha på klyscha
om studielivets (och Justus) förträfflighet, men
jag nöjer mig med att nämna höjdpunkterna:
alla nya vänner, från olika bakgrunder, och friheten att få disponera sin tid själv. Resten och
mycket mer kommer ni märka då ni väl kommer igång.
Sommarnumret till så ligger fokusen mer på
nöjes- än sakinnehåll i denna Ex Nunc, med
en omfattande Fux-Nunc avdelning. Med hjälp
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urinko paistaa ja Vaasassa on lämmintä. Vaasassa on aina lämmintä. Ja nyt en tarkoita Suomen
aurinkoisimman kaupungin titteliä, vaan haluan viitata justuslaisten lämpimään seuraan. Justus on ollut jo perustamisestaan lähtien tunnettu pienenä ja enenergisenä oikeustieteen opiskelijoiden ainejärjestönä. Tänä syksynä Justus täyttää juhlavat 20 vuotta ja aikaisemmin justuslaisten
kertomuksista päätellen, Justus ry:n todellista ydintä, eli loistavaa Alla med –henkeä ei ole kadotettu hetkeksikään. Alla med- henki on parhaimmillaan kun me yhdessä pääsemme kokemaan,
kertomaan ja muistelemaan arvokkaita Justushetkiä. Yksi viimeisimmistä hetkistä oli ilman muuta Justuksen kesäpicnic vierailevalla artistilla (Artiklan oma Juho Hinkkanen) ja fiilistelenkin jo
elokuun yhteistä patikointiviikonloppua Pohjanmaan lakeuksilla. Tuleva syksy tuo tullessaan oivia
mahdollisuuksia olla mukana kokemassa tuttuja, jo traditioiksi muokkautuneita, tapahtumia kuin
myös rakentamassa ainejärjestöömme uusia kuvioita. Toivonkin näkeväni monia justuskasvoja,
niin tiedekunnan kun myös järjestömme syksyn eri tapahtumissa.

av denna tidning kan ni fuxar bekanta er med
Justus som ämnesförening, då de flesta andra
papper i ert stora kuvert främst handlar om den
sakliga sidan av studielivet, studerandet.
För att ni från främmande ställen ska kunna få
en tjuvtitt på Vasa begav vi oss iväg och fotograferade några ställen, som antingen är relaterade till Justus, eller annars är trevliga att känna till. Resultatet blevVasaguiden-reportaget,
som ni finner på s.14.
Klassikern, mastodontverket som sammansatts
och finslipats av generation på generation av
Justusiter, där ni garanterat lär er ALLT som ni
behöver veta, själva Justus ABC, börjar på s.25.
Var en klok fux och studera detta ingående,
fastän det är frestande att bara titta på de fina
bilderna.
Ex Nunc finns till för er Justusiter. Ifall ni vill ge
feedback, har idéer till artiklar eller intervjuer,
eller om ni själva vill skriva en artikel till någon
Ex Nunc, skriv i åsiktsspalten på Justus hemsida
eller ta kontakt med mig direkt på johan.vilen@
helsinki.fi.
Johan Vilén
Chefredaktör’n

Jag vill för Justus del varmt gratulera er nyintagna för ert utmärkta val av studieplats och välkmomna er till Vasa. Framför er har ni en tid fylld av möjligheter och utmaningar. Studielivet är
något att ta vara på och leva ut. Justus ordnar tillsammans med olika samarbetspartners, vänföreningar och fakulteten olika typer av program och händelser som ger en god balans till studierna
och variation till tiden som tillbringas på Tritonia Ett ypperligt sätt att vidga sina vyer är t.ex. att
komma med i föreningsverksamheten. Justus styrelse strävar efter att uppehålla Justus gamla goda
mönster, framhäva Alla med -andan och försäkra en fortgående verksamhet. För att Justusiterna
skall kunna få det mesta och bästa ut av verksamheten är det av betydelse att vi öppenhjärtat och
tillsammans fungerar mot framtida gemensamma mål. Därför utmanar jag alla oss att då och då ta
en paus från studierna och komma med i något av verksamheten som ordnas, Justus är inget utan
oss, sina medlemmar.
Helsingin yliopiston pienin haarakonttori
on säilynyt elinvoimaisena koko 20-vuotisen historiansa ajan. Yksi tärkeimpiä merkkipaaluja ainejärjestöllemme, kansainvälistymisen ja yhteistyön näkökulmasta
on, että tänä vuonna olemme etuoikeutetut
järjestämään pienehkön yhteisömme ensimmäiset kansainväliset viikot, jonne on odotettavissa juhlavieraita sisarainejärjestöistä,
niin kotimaisista kuin pohjoismaisista.
Käytyäni viime lukuvuoden aikana tutustumassa KV-viikkojen kehuttuun taikaan, voin
lämpimästi suositella mukaan tulemista ja
kansainvälisten viikkojen unohtumattoman
tunnelman kokemista.
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Justus on 20 vuotta hienoa historiaa, monipuolisia kokemuksia ja hauskoja muistoja ja me kaikki justuslaiset olemme tekemässä tulevaisuudessa vähintään yhtä arvokkaan historian justukselle, josta tulevat justulaiset voivat olla, kuten me, ylpeitä omasta ainejärjestöstään. Näillä
sanoin toivotan teille kaikille oikein hyvää loppukesää ja odotan lämmölla tulevaa syksyä,
fuxien sekä alumnien tapaamista että vanhempien opiskelijoiden uudelleennäkemistä.
Jag vill ännu önska er alla, nuvarande och kommande Justusiter, vänföreningar och samarbetspartners en riktigt skön sommar och början på hösten.
Il vaut mieux danser sur les tables,
Cea Röntaynen
Puheenjohtaja/Ordförande 2011

HELP

-Vaalit tulossa
Vuoden isoimmat vaalit ovat takana, ja maahamme on
saatu (ainakin kirjoitushetkellä) toimintakykyiseltä
vaikuttava hallitus. Mutta vaalit ja äänestäminen
eivät ole ohi. Syksyllä ovat edessä Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan (HYY) edustajistovaalit.

H

YY on julkisoikeudellinen yhteisö, johon
kuuluvat kaikki Helsingin yliopiston noin
29 000 perustutkinto-opiskelijaa. Kaikki Justuksen jäsenet ovat myös HYYn jäseniä, koska
koulutuksenne on Helsingin yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan alaisuudessa.
HYYn tarkoituksena on valvoa jäsentensä etua
ja tuottaa heille jäsenpalveluja. Ylioppilaskunnan ylin päättävä elin on edustajisto, johon kuuluu 60 jäsentä. Se valitaan joka toinen
vuosi vaaleilla, joissa äänioikeus on jokaisella
läsnäolevaksi ilmoittautuneella perustutkintoopiskelijalla. Edustajisto esimerkiksi valitsee
ylioppilaskunnan hallituksen sekä päättää lukuisista henkilövalinnoista, jäsenmaksuvarojen
käytöstä, budjetista ja monista muista tärkeistä
asioista.
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Edustajistovaaleissa ehdokkaat jakautuvat eri
vaalirenkaisiin, jotka muodostavat vaalien
jälkeen edustajistoryhmät, eräänlaiset HYYn
puolueet. Justus kuuluu HELP-nimiseen vaalirenkaaseen. Justuksen lisäksi renkaassa ovat
mukana Hammaslääketieteen kandidaattiseura, Eläinlääketieteen Kandidaattiyhdistys,
Lääketieteen kandidaattiseura ja Pykälä ry.
Tulevissa vaaleissa HELPissä on ensimmäistä
kertaa mukana myös kansainvälisten opiskelijoiden Tsemppi Group.

edustajallaan. HELPin edustajistoryhmän varajäsenenä on toiminut justus-taustainen Satu
Hytönen.
HELP on ollut päättyvällä edustajistokaudella
oppositiossa. Nämä vaalit ovat näytön paikka,
sillä vaalivoiton avulla voimme saada äänemme
kuuluviin myös ylioppilaskunnan hallituksessa.
Edustajisto kokoontuu 5-8 kertaa vuodessa. Niinpä ylioppilaskunnalla on myös paljon muita
toimielimiä. Näitä ovat esimerkiksi talousasioita valmisteleva talousjohtokunta sekä lukuisat
valiokunnat. HELP pyrkii saamaan aktiivejaan
myös näihin toimielimiin.
HYYn omistamaa liiketoimintaa hallinnoidaan
HYY Yhtymän kautta. HYY Yhtymä on ylioppilaskunnan täysin omistama konserni, jonka
liikevaihto on noin 30 miljoonaa euroa. HELPin
toimijat ovat osallistuneet aktiivisesti myös
HYY Yhtymän ja sen tytäryhtiöiden liiketoimintaan. HYY Yhtymän voitonjaolla pyritään
turvaamaan ylioppilaskunnan varsinaista toimintaa, jottei sitä tarvitsisi rahoittaa pelkästään
opiskelijoiden maksamilla jäsenmaksuilla.
HELP on vastustanut jäsenmaksun nostamista
ja pyrkinyt edistämään järkevää ylioppilaskunnan taloudenpitoa. Ylioppilaskunnan taloutta
onkin viime vuodet saneerattu yhä parempaan,
jäsenistön edun mukaiseen tilaan.
Miksi sitten justuslaisten tulisi olla kiinnostuneita vaaleista? Justuksen jäsenet maksavat
yhteensä useita tuhansia euroja ylioppilaskun-

nan jäsenmaksua. Vastineena jokainen jäsen
saa YTHS-maksun maksettuaan terveydenhuollon sekä kotiin kannettuna Ylioppilaslehden
ja opiskelijakortin, mutta mitä muuta? Justus
saa vuosittain rahallista tukea toimintaansa,
mutta senkin määrä on ollut laskussa viime
vuosina. Samanaikaisesti HYY esimerkiksi tarjoaa kerhotiloja ja kokoustiloja Helsingissä toimiville järjestöille ilmaiseksi. Vaasalaisten etua
HYYssä on vaikea ajaa, jos te, hyvät justuslaiset,
ette osallistu siihen itse.
Kiinnostuitko syksyn tärkeimmistä vaaleista?
Kuka tahansa läsnäolevaksi ilmoittautunut justuslainen voi asettua ehdokkaaksi vaaleihin.
Vaalien kautta voit päästä päättämään siitä,
miten Sinun ylioppilaskuntasi toimii. Lisätietoa
vaaleista saat allekirjoittaneelta.
Mikäli ehdolle asettuminen ei kuitenkaan (vielä
näissä vaaleissa) kiinnosta, pyydän teitä kaikkia huomioimaan 18.-19.10.2011 järjestettävät
vaalit. Varsinaisina vaalipäivinä järjestetään
Vaasassakin äänestys ja ainakin perinteisesti
äänestäminen on palkittu pullakahveilla.
Vain äänestämällä voit vaikuttaa. Annan mielelläni lisätietoa kaikesta ylioppilaskuntaan liittyvästä. Hyvää vaalisyksyä,
Lauri Koskentausta
Oikeustieteen ylioppilas
Pykälä-vaaliliiton vaalipäällikkö

HELP-vaalirengas on perinteisesti jakautunut
kolmeen vaaliliittoon, nyt liittoja on Tsempin
liittymisen myötä neljä. Justuksen ehdokkaat
ovat Pykälän vaaliliiton ehdokkaina. Päättyvällä edustajistokaudella HELP on ollut edustajiston kolmanneksi suurin ryhmä kahdeksalla
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Tobias Björkström

Justuslaiset
Kesäduunissa
Nyfiken på vad dina studiekamrater hållit på med under
sommaren? Vad kan man riktigt sommararbeta med som
jurisstuderande? Ex Nunc stillar er nyfikenhet!

1. Jag jobbar på Estlander & Partners som Compliance Assistant. Estlander & Partners är ett kapitalförvaltningsbolag och har kontor i Vasa, Helsingfors och
München. Själv jobbar jag vid Vasa-kontoret.
2. Via en jobbannons som de skickade ut till oss juridikstuderanden.
3. Företaget har en egen Compliance and Legal Officer
och jag bistår henne i arbetet. Finansbranschen är rätt
hårt reglerad och en stor del av arbetet går ut på att kontrollera att företagets verksamhet håller sig inom de rättsliga ramarna. Till arbetet hör också en del
bolagsrättsliga ärenden inom bl.a. arbetsrätt och Corporate Governance. Arbetet har även mycket
med avtalsrätt att göra eftersom avtalen är en väsentlig del i företagets verksamhet. Själv har jag
också fått hålla i några mindre projekt.
4. Att jag får göra en hel del riktigt juristarbete. Arbetsdagarna består inte av endast att kopiera
papper eller koka kaffe, utan det finns en hel del att göra. Dessutom är arbetet rätt mångsidigt och
arbetskamraterna trevliga.
5. Jo det är det nog till stor nytta, främst för att jag är intresserad av avtalsrätt och finansbranschen

Sebastian Wiik
1. Anvia, telefoni- och nätföretag.
2. Anvia sökte anställda via Justus e-postlista.
3. Jag granskar att fullmakter för dödning av aktiebrev är
juridiskt korrekta. Utöver detta ingår kundserviceuppgifter
i arbetsuppgifterna.
4. Trevliga arbetskompisar och att man får tillämpa juridisk kunskap i praktiken.

Frågor / Kysymykset
1. Var sommarjobbar du? / Missä käyt kesän töissä?
2. Hur hamnade du dit? / Miten päädyit sinne?
3. Vad hör till dina arbetsuppgifter? / Mitä työtehtäviisi kuuluu?
4. Vad tycker du bäst om med ditt sommarjobb? / Mikä on parasta kesätyössäsi?
5. Är ditt jobb till nytta med tanke på studierna? / Onko työstäsi hyötyä opiskeluitasi ajatellen?
6. Ordet fritt (Om ni har något att tillägga) / Sana on vapaa :)
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5. Ja, eftersom uppgifterna direkt anknyter till juridik och
kräver viss juridisk kunskap.
6. Glad sommar! :).
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Franz Mittler

Joakim Smedman

1. Asianajotoimisto Castrén & Snellmanilla Junior traineena.

1. Jag jobbar som praktikant (Office Support) på Roschier
Advokatbyrå Ab:s Vasakontor.

2. Olin kuullut toimistosta paljon hyvää ja päätin hakea
sinne. Ensimmäiseksi siis sähköinen työhakemus ja tämän
jälkeen työhaastattelu.

2. Jag har jobbat här i snart två år och hamnade här i och
med att Roschier sökte nya studerande för deltidsarbete till
hösten. Sedan har jag bara fortsatt.

3. Toimin 3 kolleegan kanssa toimiston yleismies jantusina.
Normaalina työpäivänä saatan esim. käydä maistraatissa
hakemassa notarisointeja asiakirjoihin, ottaa vieraita respassa vastaan ja käydä käräjäoikeudessa viemässä haastehakemuksia.
Kahvia ei tarvitse juristeille keitellä :)

3. Till mina arbetsuppgifter hör allmänna kontorsuppgifter
samt assisterande av juristerna på byrån. Jag sköter kopiering, arkivering, svarar i telefon samt hjälper till med
korrespondensen till klienterna, informationssökning,
översättning, renskrivning och redigering av juridiska dokument.

4.Työilmapiiri on mainittava ensimmäisenä. Hommat hoituvat tehokkaammin kun hyvää henkeä
pidetään yllä. Ammattimaisuus luo myös erinomaisen ilmapiirin oppia nopeasti.

4. Jobbet är omväxlande både vad gäller arbetsuppgifter och tempo. Kollegerna är trevliga och nu
när de flesta är på semester innebär det att jag själv får större ansvar.

5. Helposti. Pääsemällä näkemään mistä isomman asianajotoimiston arkipäivä koostuu, saa taas
uusia näkökulmia sille mitä tulevaisuudetaan saattaa haluta. Suosittelen!

5. Jobbet är definitivt lärorikt, även om jag inte direkt sköter några rättsfall själv. Man lär sig om
arbetssättet på en advokatbyrå och blir bekant med många typer av juridiska dokument, eftersom
det är en hel del pappersarbete.

6. Rock n’ roll!

Monica Klemets

6.Eftersom jag delar arbetet med en kollega innebär det också några veckor ledigt i sommar, vilket
känns välbehövt! :)

1. Jag jobbar på magistraten i Vasa.
2. Det är en av universitetets sommarpraktikplatser. Jag
skickade in ansökan och gick på intervju.
3. Som praktikant i Vasa har jag främst förmyndarskapsuppgifter, jag granskar behovet av intressebevakare och
årsredovisningar och förbereder ansökningar till tingsrätten för förordnande av intressebevakare. Jag fastställer även
faderskap och registrerar äktenskaförord. Under praktiken får jag även verka som vikarierande häradsskivare när
häradsskrivaren i Jakobstad har semester. Då fungerar jag
som notarius publicus, offentligt köpvittne och vigselförrättare.
4. Det bästa med jobbet är vigslarna, och att jag också annars får göra så intressanta uppgifter.
5. Jo det är det!
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Ovan: en Fux med flax.
(KVG)

Vasaguiden

Ex Nunc 13

W

asa grundlades 1606 av Gustav Vasas yngste son, Karl den IX, och fick sina första privilegier och sitt namn 1611. Vasa har varit Finlands huvudstad (för den vita sidan, under
inbördeskriget). Finlands första bibliotek grundades i Vasa 1794. En hovrätt har funnits
här sedan 1775. Staden brann 1852, och flyttades sedan 8 kilometer längre mot havet. Helsingfors
Juridiska Fakultet i Vasa, och med den Justus, grundades 1991.
Denna korta men nödvändiga historielektion får tjäna som inledning och bakgrund till denna
rundtur. Känslan i Vasa är annorlunda än den i städer i liknande storlek som jag besökt. Seinäjoki
har i mitt tycke inget att komma med i jämförelse, fastän de ständigt försöker konkurrera med oss.
Men Vasa är vackrare, med sina gamla byggnader och närhet till vattnet. Jag är kanske inte den
mest opartiska av guider, då jag är uppväxt i Vasa med omnejd.
Men Vasa är knappast så känt som det kan förefalla för en Vasabo. Vasas slogan, Finlands soligaste
stad, är troligtvis inte känd utanför Vasa. Staden är däremot känd för att vara en studiestad, här
finns Novia, Vamok, Vaasan yliopisto, Åbo Akademi, Hanken samt vår egen fakultet. Ungefär var
tredje som du möter på gatan är en elev eller studerande.
Vi börjar vår rundtur med en bild på pärleporten (bilden på föregående sida), det vill säga huvudingången till våra undervisningslokaler. Vi är huserade i Vasa universitets nyrenoverade byggnad
Fabriikki, dit vi flyttade 2010. Utrymmena är stängda sommartid, så insidan får ni se på plats. Fabriikki är en del av Vasa universitets campus, och det är nära till Tritonia och en mängd lunchresteuranger för studerande.

Ovan: En bild på Vasa torg och centrum, under rusningstid på sommar-rean. Mer livat än såhär blir
det inte. Eller egentligen var det en ganska lugn dag. Where’s Waldo?

Boende
En viktig fråga för dem som flyttar till Vasa är såklart var det är bäst att bo. Enligt mig är de
bästa ställena för en studerande att bo på centrum, vöråstan eller brändö. Om man vill ha nära
till skolan, då campusen ligger på brändö, precis efter brändö bro. Olympia kan vara lite oroligt
om nätterna, men fungerar absolut - det skulle inte vara mitt förstaval dock. Lägenheterna där
är billiga och läget helt bra. Vissa kan också absolut trivas i Sandviken också, om inte lite längre
cykelfärder är något problem.
På grund av Vasas dåliga lokaltrafik kan det bli mer problematiskt att bo i förorter som t.ex. Gerby,
Dragnäsbäck, Sunannvik eller Roparnäs. Många utbytesstuderanden bor där, så det är förvisso
ingen omöjlighet.

Till vänster ser ni Tritonia, biblioteket som har alla böcker vi behöver och som skänker oss läsro och
koncentrationsmöjligheter inför även de svåraste tenter. Insidan är ännu finare än utsidan i detta fall,
biblioteket är uppbyggt i nivåer. Man har även havsutsikt, då väggen mot havssidan består av nästan
enbart fönster. Här finns även läsesalar där man kan hålla till dygnet runt, om man skaffar en nyckel,
vilket rekommenderas. Här finns också en kafeteria, Oskar, som serverar pasta varenda dag. Perfekt.
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Restauranger
Ibland kan man som studerande unna sig något mer än studeranderesteurangernas mat, om man
dessutom blir trött på att koka nudlar eller laga makaroner och köttbullar hemma i sin lägenhet.
Vasa, Kotipizzas hemstad, har en pizzeria i så gott som varje hörn. Av övriga pizzerior skulle jag
vilja ge hedersomnämningar till Pikku Quattro, som finns på Storalånggatan 44, och Illyrian’s, som
finns på Fredsgatan 16.
Bland orientalisk mat kan nämnas bl.a. Thai House (Vasaesplanaden 17), med en buffet som koster
under 10€, och Spices, det ställe jag personligen oftast besöker, som ligger vid Vasaesplanaden 22b.
På brändövägen 13-17 finns även ett litet ställe med kinesisk mat, Xiao Bei, där man får takeawayportioner som lätt räcker till två måltider. Vasas första och hittills enda Sushiställe finns på handelsesplanaden 16.
Är man mera sugen på goda lövbiffar och dylikt så är Strampen, som ligger bredvid Hovrätten
längs Strandgatan, ett bra val. Strampen har också en stor terass med kvällssol, som är väldigt populär om kvällarna sommartid.
Nedan: Hotell Astor, ett av stadens bästa hotell, erbjuder också en suverän brunch med allt vad man
kan tänka sig. Man kan t.ex. pressa sin apelsinjuice själv. Brunchen serveras mellan 06.30 och 10. 00
må-fre och på helgen mellan 07.30 och 10.30. Det rekommenderas att boka bord, då stället är populärt. Hotell Astor ligger vid Stationsgatan 3.

Till höger: Vasa Hovrätt, högst troligt några
Justusiters framtida arbetsplats. En exkursion ordnas dit på hösten. Den gamla hovrätten, som grudades 1775, är nuförtiden en
kyrka och ligger i gamla vasa. På baksidan
av hovrätten ligger hovrättsparken, ett ställe
där alkholhaltiga drycker förtärs regelbundet
under sommaren. Där finns också så mycket
flaskpantare att man sällan ens måste sätta
ner sin burk eller flaska på marken.

Ostoksia
Vaatetarjonta on Vaasassa lähinnä ruotsalaisketjujen varassa. Joitakin poikkeuksiakin toki löytyy.
Yesterday Once More (Kauppapuistikko
16, sisäpiha) on Vaasan ainoa oikea vintage-kauppa, jossa myydään valikoituja ja
huollettuja vaatteita. Liikkeessä on myös
mahdollisuus muokkauttaa ostamiaan
vaatteita. Yesterdayn lisäksi second hand
-vaatteita voi etsiä kirpputoreilta, joita kaupungissa on useampia.
Karismasta (Vaasanpuistikko 18) löytyy tunnettuja pohjoismaisia merkkejä laatutietoiselle.
Kauppahallin rakennuksessa sijaitsevalla liikkeellä on joidenkin keskuudessa elitistinen maine,
mutta palvelu on enimmäkseen varsin asiallista.
Dolly’s Boutique (Dollinmäentie
19, Mustasaari) sijaitsee kaukana
keskustasta naapurikunnan puolella. Tarjolla on erikoisempia,
lähinnä pohjoismaisia merkkejä.
Lähelle pääsee bussilla numero 6.

Till vänster: Vasas kustlinje. Nästan.
16 Ex Nunc
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Personalen presenterar sig
henkilökunta esittäytyy
Vår kära personal undervisar och vägleder oss i juridikens och studiernas snåriga skogar. För att ni
nya fuxar ska få en tjuvstart i er bekantskap med dem
så fick de svara på några frågor i denna Ex Nunc.

Frågor / Kysymykset
1. Vad är dina arbetsuppgifter på fakulteten? / Mitä työnkuvaasi kuuluu?
2. Hur länge har du arbetat här? / Kuinka kauan olet ollut tässä työssä?
3. Vad är det bästa med Vasa? / Mikä on parasta Vaasassa?
4. Hälsningar till de kommande fuxarna? / Terveisesi tuleville fuxeille?

Ovan: Leipis, en lokal för studerandeaktiviteter som ägs av VYY. Går att hyra för en relativt billig peng.
Många av Justus mindre evenemang ordnas här. Fina bastu- och duschutrymmen med golv väl lämpat
för bröstsim. Beläget vid Sandögatan 14.

Övrigt
Träningsmöjligheter finns det gott om i Vasa. Av gymmen kan nämnas bl.a. Wasa Sports Club (www.
wsc.fi), ett av finlands största gym, Lady Line (www.ladyline.fi/fi/toimipisteet/vaasakeskusta), endast
för kvinnor som namnet antyder, och Wasa Move (www.wasamove.fi/), där de förutom konditionssalar dessutom ordnar kurser i diverse kampsporter. Det finns även en simhall med gym i sandvken
och en dansskola (www.tanssikipina.fi).
Rantalenkki on ylivoimaisesti siistein juoksulenkki Vaasassa. Alkuun pääsee kävelemällä vaikka Hovioikeuden taakse ja jatkamalla rantatietä joko oikealle tai vasemmalle, kunnes päätyy Palosaaren tai
Suvilahden perukoille. Rantalenkistä on lukuisia muunnelmia, ja lisää voi keksiä itse!
I Kulturväg finns bl.a. Wasa teater, Vaasan kaupungin teatteri, konstmuséet Kuntsi, Österbottens
museum och Tikanojan taidekoti.
Johan Vilén, med basis i Eeva Ovaskas och Heidi Orrenmaas artikel
Fotograf: Alexander Nyholm
Man med mörkt hår: Sebastian Sandvik
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Johanna Niemi
1. Förutom att jag ansvarig professor för fakultetens enhet i Vasa är
jag också prodekan för hela fakulteten och ansvarig för undervisning. Detta innebär att förutom min egen undervisning som tar plats
i Vasa har jag en massa möten i Helsingfors. Jag vill förbättra undervisningen i Helsingfors och där kan jag använda mina erfarenheter
i Vasa.
2. Jag har jobbat vid juridiska fakulteten från och med år 1985 med
en avbrott mellan 2004-2009 då jag jobbade först som professor vid
Umeå universitet och därefter vid Rättspolitiska forskningsinstitutet. I Vasa har jag nu jobbat från början av 2010 och tidigare år
2000.
3. Jag trivs väldigt bra när jag är i Vasa. Jag tycker om staden, korta
distanser, havets närhet och trevlig stämning. Efter att ha jobbat i Sverige jag tycker om att staden
är tvåspråkig och jag tycker om att få prata svenska. Jag tycker om Fabriken som är jättefin efter
renovering och jag trivs med personalen och studenter.
4. Ni är väldigt privilegierade för att ni får studera i Vasa. Undervisning sker i en liten grupp (jämfört med Helsingfors), lärarna är yngre och intresserade av interaktion med studenter och moderna undervisningsmetoder. Dessutom får ni det andra inhemska språket på köpet.

Ex Nunc 19

Marja-Riitta Hakala

Heikki Toiviainen

1. Olen koulutuksen amanuenssi ja työtehtäviini kuuluu koulutuksen hallinto-, talous- ja
opintoasioiden hoito. Näistä mielekkäimpiä ovat opintoasiat, joiden myötä pääsen tutustumaan
meidän opiskelijoihimme ja pystyn auttamaan parhaan kykyni mukaan opintojen sujumisessa
Vaasan koulutuksessamme.

1. ‘Jokapaikan höylä’ - ns. virallisen opetuksen ohessa aina käytettävissä, sekä opiskeluun liittyvissä
asioissa että luottamuksellisesti mahdollisisa muisakin kysymyksissä ´(35 v. kokemus alalta)

2. Olen aloittanut Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa osastosihteerinä 1.2.1992 eli ensi
keväänä tulee minullakin 20 vuotta täyteen. Koulutus aloitettiin syksyllä 1991.

3. Läheisyys - kaikki tuntevat toisensa, apua käytånnön elåmän kysymyksiin saa keltä tahansa
- määkin. Välitön ilmapiiri sekä opiskelijoiden kesken että suhteessa opiskelija - opettaja (tässä
tai muussa roolissa). Kun täällä on ollut pidempään, huomaa myös sen, että ihmiset ylipäänsä
hymylevät (ja tervehtivät) toisensa nähdessään - ilmapiiri on ihan toisenlainen kuin esim. Helsingissä, jossa muun muassa bussissa on tärkeintä se, että kukaan ei ala katsoa tai jutella!!!!!

3. Vaasa on sopivan kokoinen kaupunki, jossa voi harrastaa melkein mitä vaan. Olen itse tullut Lapista Vaasaan opiskelemaan vuonna 1985 ja olen kotiutunut tänne hyvin. Vaasa on monipuolinen
koulutuskaupunki.
4. Toivotan uudet opiskelijamme lämpimästi tervetulleiksi Vaasaan ja Vaasan oikeustieteelliseen
koulutukseen. Pienen yksikkömme etuja ovat pienryhmäopetus ja henkilökohtaisempi opintoneuvonta sekä mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen opetustarjontaan. Olemme osa isoa HY:n
oikeustieteellistä tiedekuntaa mutta teemme myös läheistä opetusyhteistyötä paikallisten korkeakoulujen kanssa. Pienessä yksikössä tarvitaan opiskelijoiltakin aktiivisuutta ja innokkuutta olla mukana kaikissa tapahtumissa ja Justuksen toiminnassa eli kuuluisaa Alla med -henkeä.
Tervetuloa mukaan!

Hannele Tolonen
1. Teen prosessioikeuden jatko-opintoja tutkien
lapsen asemaa huolto- ja huostaanottomenettelyissä.
Lisäksi työnkuvaan kuuluu opetusta. Syksyllä 2011
pidän perhe- ja jäämistöoikeuden peruskurssin, osallistun johdantokurssiin ohjaamalla harjoituksia ja
opetan oikeudenkäyntikurssilla sekä todistajan tuki
-kurssilla. Minut tapaa myös tenttejä avaamassa.
2. Elokuusta 2009 lähtien.

2. 35 v.

4. Vaasa ei ole maailman loppu vaan mukava ja miellyttävä alku todelliselle elämälle (hemmetin
hienon opiskelukokemuksen jälkeen ja sen tuloksena). Maisteritutkinnon suorittamismahdollis us
antaa ‘eväät’ jäädä tähä ihanaan kaupunkiin (tai sen lähiympäristöön).

Petra Sund-Norrgård
1. Jag är universitetslektor, vilket innebär att jag både undervisar och
forskar. Jag undervisar i avtalsrätt, immaterialrätt och arbetsavtalsrätt, drar övningsseminarier och handleder graduskribenter. Forskningsmässigt har jag nyss färdigställt min doktorsavhandling “Lojalitet i licensavtal” och diputerade för juris doktorsgraden 13.5.2011
här i Vasa med videosändning till juridiska fakulteten i Helsingfors.
Till mina arbetsuppgifter hör också tentamensöversättningar och
annat “smått och gott”.
2. Jag har arbetat här sedan 1.12.2009. Innan dess var jag på Hanken
som överassistent i handelsrätt 2001-2009, på Advokatbyrå Roschier 1996-2001 och auskulterade på Korsholms tingsrätt 1997-1998.

3. Tähän olisi montakin vaihtoehtoa: sijainti aivan meren äärellä, sopiva koko, toimiva kaksikielisyys, upea kampusalue, kaunis saaristo. Jos on valittava yksi, sanon meri.

3. Vad är det bästa med Vasa? Vad gäller själva staden Vasa så finns här allt som man behöver i ett
mindre och stressfriare format jämfört med t.ex. Helsingfors. Vad gäller juristutbildningen i Vasa
så är svaret detsamma! Särskilt bra är de små undervisningsgrupperna som gör det möjligt att lära
sig saker genom grupparbeten och diskussioner.

4. Tervetuloa Vaasaan ja kaksikieliseen koulutukseen! Osallistukaa aktiivisesti, keskustelkaa ja
kysykää rohkeasti.

4. Grattis - you did it! Njut av studielivet, men ta också studierna på allvar: juridik blir roligare ju
mer man lär sig!
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Studierabatter / Opiskelija-alennukset
Gäller mot uppvisande av giltigt studiekort.
Huonekalu ja sisustusliikkeet:
Kaluste Niemelä, Vöyrinkatu 4			
-10% alennus normaalihintaisista tuotteista
Maya Home, Hovioikeudenpuistikko 13		
-10% alennus normaalihintaisista tuotteista
Kahvilat:
Café Loftet, Raastuvankatu 28 	
Kahvi kaupan päälle kun ostat leivonnaisen
Waynes Coffee, Keskusta				
-10% kaikista juomista
Waynes Coffee, Kivihaka				
-10% kaikista juomista
Kaffehuset August, Hovioikeudenpuistikko 13,		
-10% alennus kaikista tuotteista (ei alkoholi)
Kotileipomo kahvilat,
		
-5% alennus kaikista kahvilatuotteista
Kenkäliikeet:
Andiamo Vaasa, Rewell Center 			
-10 % normaalihintaisista tuotteista
K-Kenkä Vaasa, HS- Center, 				
-10 % normaalihintaisista tuotteista
Kodinelektoriikkaliikkeet:
FinFonic Oy, Asemakatu 1	 			
Normaalihintaiset Sennheiser-kuulokkeet -15%
Tekniset Vaasa, Kiilletie 1 				
-15% kodinhoidon pienkoneista
iTronic, Hovioikeudenpuistikko 19			
Opiskelija-alennukset löytyvät helposti osoitteesta shop.itronic.fi
TV-Manu, Pitkäkatu 42				
-15% ohjehintaisista tuotteista
Kultasepät:
Hovisepät Oy, Alatori				
-10 % Normaalihintaisista tuotteista
Wasa Kulta Galleria, Vaasanpuistikkko 15 		
-15% alennus kaikista tuotteista
Lemmikkieläinliikkeet:
Vaasan eläinkeskus, Pitkäkatu 28-30	 
		
-10% normaalihintaisista tuotteista, ei koske koiran- tai kissan
						ruokaa eikä kissanhiekkaa
Liikunta- ja harrastepaikat:
Vaasan vapaa-ajan keskus Oy (Tennis Center)		
Palloilulajit (8-17) -15%, varaamattomat vuorot -25%. Kuntosali
						(koko aukioloajan) -15%
WasaMove, Vaasanpuistikko 22			
1-11kk 64€/kk , 12kk 44€/kk, 24kk 39€/kk .
Wasa Sports Club/Lady Line				
Jäsenyyshinta 12 kk 59 €/kk, jäsenyyshinta 24 kk 54 €/kk
Fysio Step, Hartmaninkuja 4		
		
Hieronnasta 10% alennus, Bodyjumppa ja Fysiokimppa 		
						
9€ kerta, Physio pilates 11€ kerta
Wasa Gym House, Myllykatu 19			
Jäsenyyshinnat alennetut
Musiikkiliikkeet:
Wasa Hifi, Kirkkopuistikko 7 				
-5-20% alennus
Vaasa Music Shop, Kauppapuistikko 25			
-10% alennus
Optikkoliikkeet:
Silmäoptikko Härö, Vaasanpuistikko 16			
-20% normaalihintaisista tuotteista
Iris optikko, Kauppapuistikko 12		
-20% normaalihintaisista tuotteista, ilmainen näöntarkistus
Kampaamot:
Artistica-Hair, Hovioikeudenpuistikko 20		
-10 % työt
Hair Center, Pitkäkatu 57				
-10 % töistä
Hiushuone 41, Pitkäkatu 41				
-15 % työt
Salon Lagune, Palosaarentie 14			
-10 % työt
Milou, Asemakatu 17				
-10 % työt
Hair Company, Asemakatu 1				
-10 % työt

Trendy, Kauppapuistikko 13				
-20 % normaalihintaiset palvelut.(ei koske hiustenpidennyksiä,
						kynsiä, eikä hääpalveluja) www.trendy.fi
Looks&Beauty, Kapteeninkatu 18			
-10% alennus kaikista palveluista
Hair Rewell Center, Rewell Center 2.krs.		
-10% alennus kaikista palveluista
Salon Adelaide, Kauppapuistikko 23 b			
-10% alennus kaikista palveluista ja tuotteista
Jonna&Joonas, Hovioikeudenpuistikko 2		
-10% alennus
Hairdot, Kauppapuistikko 8				
-10% palveluista
Pyöräliikkeet:
Pyöräliike Viertola, Pitkäkatu 51			
Uudet pyörät ja tarvikkeet, korjaukset ja huollot -15 %
Meles Bike, Palosaarentie 31				
-10% pyöristä, varaosista ja huollosta
Ravintolat:
Fondis, Hovioikeudenpuistikko 15			
-10 % á la carte meny.
Pizzeria Marco Polo, Hovioikeudenpuistikko 11		
Pizzan ostajalle alkoholiton juoma kaupanpäälle
Lounasravintola Panorama, Vaasanpuistikko 16		
-10% alennusta päivän annoksesta
Ristorante Meli La Strada, Asemakatu 1-3		
-20% alennus
Vaasan Keskus-burger Oy (Hesburger),
		
Kerrosateria voimassa olevalla kuponkihinnalla
Rosso Vaasa, Vaasanpuistikko 18 C			
-10% alennus pizzoista
Kotipizza Kirkkopuistikko, 		
Pizzan ostajalle juoma kaupanpäälle
Kotipizza Rewell Center			
Pizzan ostajalle juoma kaupanpäälle
Pizzeria Rax Vaasa, Kauppapuistikko 13			
1v. Buffet+Jäätelö 8€
Amarillo, Ylätori, Rewell Center			
-10% Chiken burritosta sekä Amarillo big burgerista
Subway, Vaasanpuistikko 20				
-10% normaalihintaisista tuotteista
Vaateliikkeet:
Brothers, Alatori 1B				
-15 % normaalihintaisista tuotteista
Petrifun, HS-Center				
-15 % alennus
Boutique Beauty, Koulukatu 30 A 2
		
Juhlapuvun vuokraus 100€ , Frakin vuokraus 120€ Jääskeläinen,
Hovioikeudenpuistikko 19				
-10% alennus normaalihintaisista tuotteista
Marimekko Oyj, Hovioikeudenpuistikko 15.		
-10% normaalihintaisista tuotteista
Valokuvausliikkeet:
Foto Airaksinen Oy, Kauppapuistikko 10		
-10 % kuvista ja passikuvista.
Studio Fotocenter, Pitkäkatu 43			
-15% digikuvat, passikuvat -2,5€, -15% albumit, filmit, tarvikkeet,
						
-20% kuvakehykset, akut. Kamerat sopimuksen mukaan. Järjest
						
elmä- ja videokameran ostajille tunnin koulutus kaupan päälle.
Urheiluliikkeet:
Kurre Erä ja Kalastus Ab, Pitkäkatu 44			
-10% alennus, ei koske aseita.
Wellneteus Ky, Kauppapuistikko 34			
-10% alennus
Vaasan pyörä- ja suksihuolto, Hietasaarenkatu 		
Erilaisia alennuksia
Muut:
Cinema Bowling, Kauppapuistikko 18			
Päiväkeilaus ma-to 12 euroa / rata / tunti
Hotel Astor, Asemakatu 4				
-10% alennus aamupalasta tai brunssista
Kulttuurikauppa, Kraft & Kultur, Rewellcenter, 2. Krs
-10% alennus kaikista sidotuista kirjoista
L. Salkari Oy, Rewell Center 2. Krs.			
-10% alennus normaalihintaisista tuotteista
Venus Sex-shop, Kirkkopuistikko 20			
-10% alennus kaikista tuotteista
Erotic Market, Kauppapuistikko 10			
-35% alennus
Pulmapuoti, Palosaarentie 19				
-10% normaalihintaisista tuotteista
K-Rauta, Myllärinkatu 1-3				
-15% normaalihintaisista tuotteista
Lisää infoa löytyy osoitteesta www.justuswasa.fi.
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Justus ABC

-Allt för den nya fuxen!
A

Ainejärjestöt valvovat opiskelijan etuja. Justus Ry/Rf huolehtii meistä Vaasan oikislaisista. Allamed andan säger i sig själv ganska bra vad det är frågan om. Med hjälp av den försöker Justus
få med alla i olika former av aktiviteter och ingen lämnas ensam. Allamed är även en mejlinglista
med vilken man kan nå varje justusit.

Sommar/Kesä Pic-Nic

Alko löytyy sekä keskustasta että keskustan ulkopuolelta, siis Keskustan ja Kivihaan Citymarketeista sekä Kivihaan Prismasta.
Amica -ravintolat ovat opiskelijoiden ruokapaikkoja, joista saa Kelan myöntämän alennuksen
ateriasta opiskelijakorttia
näyttämällä. Korttia ei kannata unohtaa, sillä muuten alennuksen saamiseksi joutuu kertomaan
pitkät tarinat kortin hukkumisesta ja omasta opiskelija-asemastaan. Ensimmäisten viikkojen aikana, kun opiskelijakorttia ei välttämättä ole saanut, saa alennuksen kuitilla ylioppilaskunnan
jäsenmaksun maksamisesta.
Asuntoja opiskelijoille välittää VOAS, eli Vaasan Opiskelija-asunto Säätiö. VOASin asunnoissa
vuokraan sisältyy yleensä vesi, sähkö ja internet-yhteys. Asuntohakemus kannattaa lähettää
mahdollisimman pian VOAS:lle, sillä syksyisin kysyntä on tarjontaa suurempi. Syksyn jälkeen
asuntomarkkinat hiljenevät, jolloin asunnon vaihtaminen suurempaan tai parempaan onnistuu
helpommin. Lisätietoa löytyy VOASin nettisivuilta www.voas.ﬁ. Yksityisiltäkinmarkkinoilta voi
asunnon löytää! Vuokraovi.com on koonnut yhteen monen yksityisen välittäjän tarjoamat asunnot. Myös paikallisiin sanomalehtiin ilmoittamalla (tai ilmoitukseen vastaamalla) on moni asuntonsa löytänyt; Pohjalainen (06-3249111) ja Vasabladet (06-3260220).
Auto ei ole muuta kuin statussymboli Vaasassa, koska välimatkat ovat niin lyhyitä, ettei autoa
käytännössä tarvitse. Mutta mikä onkaan mukavampi tunne, kuin kurvata tyylikkäästi autollaan
räntäsateessa Fabriikin parkkipaikalle minuutti ennen tunnin alkua, kun opiskelijatoveri puskee
Siperia-simulaattorissa polkupyörällään likomärkänä vastatuulen lannistamana, jouduttuaan vielä
lähtemään paljon Sinua aikaisemmin kouluun.

B

Bibliotek: Tentlitteraturen ﬁnner du medstörsta sannolikhet i Vasa universitets, Åbo Akademis
samt Hankens gemensamma bibliotek, Tritonia. Som beﬁnner sig påkampusområdet. Biblioteket
är även ett lugnt ställe att läsa till tenter på. Övriga justusiter ﬁnner du på fjärde våningen. I Vasa
ﬁnns ocksåett stadsbibliotek på Biblioteksgatan. Där ﬁnns en del tentlitteratur och en månads lånetid (Tritonia 2 veckor på kursböcker). Kolla också VAMOKs bibliotek för tentlitteratur (Vaasan
ammattikorkeakoulun kirjasto).
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Bussi. Julkinen liikenne Vaasassa on surkeaa,
varsinkin pääkaupunkiseudun joukkoliikenteeseen tottuneelle shokki on kova! Onni on
kuitenkin, että ilmankin pärjää.
www.vaasanpaikallisliikenne.ﬁ.

C

Cykel. Mycket praktiskt sätt att ta sig fram i
Vasa eftersom avstånden är så korta. Nästan ett
måste i Vasa. Kan också bli stulen.

D

Det blåste ganska hårt. Varaudu siihen,että Vaasassa tuulee aina. Liiku ryhmässä, se lämmittää.

E

Ekskursio-Excu-XQ eli akateeminen vierailu johonkin kohteeseen, esim. yritykseen. Hyödyllisiä
ja hyödyttömiä. Plussana mainittakoon, että vierailulla saa monesti jonkinlaista ilmaista naposteltavaa!
Etkot eli aloittelut ennen varsinaista happeningiä. Tarkoitus on kuitenkin ehtiä myös varsinaisiin
bileisiin ajoissa, mikä pääsee monesti unohtumaan.
Ex Nunc on Justuksen oma jäsenlehti. Ilmestyy kolmesti vuodessa ja sisältää sekä asiaa että asiattomuuksia.

F

Fabriikki on Vaasan yliopiston rakennuksista se, jossa oman juristikoulutuksemme tilat sijaitsevat. Kolmannesta kerroksesta löydät amanuenssi Marja-Riitta Hakalan ja muun henkilökunnan
työhuoneistaan. Luennot pidetään usein myös juuri kolmannessa kerroksessa. Samassa kerroksessa on myös kaksi tietokoneluokkaa, joissa voi käyttää
tulostinta tai, jos joskus oikein opiskelukin maittaa, tehdä ryhmätöitä taikka muita tehtäviä.
Fuksit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. Swe: gulnäbb, gulis.
Frihet! Under studietiden präglas tillvaron av frihet. Du kan dricka så du spyr och komma hem
när du vill i vilket sällskap som helst. Utsvävningarna gör knappast någon lyckligare men är ändå
inevitabla. Dina föräldrar är på tryggt avstånd och du kan utforska dina mer kryptiska karaktärsdrag.
Frisör. Att få sitt hår klippt i Vasa är enkelt. Vasa är Finlands barberartätaste stad.
Föräldrar: Dina sponsorer. Kanske speciellt i slutet av månaden då studiestödspengarna börjar
lida mot sitt slut.
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G

Gamyl. De äldre studerandena som redan hunnit få en massa kunskap(?). Betyder också studerande som kommit långt och blivit eventuellt färdig.
Gulisintagning. En minnesvärd upplevelse, där de nya studerandena blir medlemmar i ämnesföreningen. Ett ypperligt tillfälle att bekanta sig med både den egna årskursen samt äldre studeranden. De nya fuxarna får bekanta sig med sleven, som rört om i de mest intima grytor. Suomeksi kastajaiset.

H

Haalarit. Oikkarit ympäri Suomen tunnistaa viininpunaisista (oikeasti bolognan punaisista) haalareista. Peseminen kielletty!
Halarmärke. Märke som man ofta får på sitzereller andra fester. De sys fast på halaren. Om man
inte kan sy själv är tips att fråga mamma!
Hallitus. Ainejärjestön 10-henkinen luottamushenkilökaarti valitaan syyskokouksessa ja mukaan
mahtuu yleensä aina myös aktiivisia fukseja. Hallitus vastaa suurelta osin Justuksen toiminnan
pyörittämisestä sekä ottaa vastaan palautetta uusista ideoista ja parannuskohteista.
Hanken eli virallisesti Svenska Handelshögskolan i Vasa. Jotkut luennoistamme järjestetään
Hankenin tiloissa. Man kan också ha Hanken som hobby om man dyrkar Mammon.
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Hylätty. Lähes kaikki opiskelijat joutuvat kokemaan, millaista on saada hylätty tentistä, ja samalla huomata, että ei se maailma siihen kaadu. Lahjakkaimmatkaan opiskelijat eivät aina onnistu
seuraamaan tenttikysymyksen laatineen professorin ajatuksenkulkua, tai ehdi lukemaan läpi koko
tenttikirjallisuutta. Usein on parempi mennä pienelläkin lukemisella kokeilemaan tenttiä, kuin
että jättäisi sen väliin. Tenttisalissa istuminen ja asioiden pohtiminen ei mene hukkaan, vaikka
tenttiä ei läpäisisikään. Hylätyn tentin jälkeen kannattaa yrittää uusia tentti mahdollisimman pian,
etteivät vastaopitut tiedot katoaisi täysinmuistista.

Lyyra on valtakunnallinen SYL:n opiskelijakortti, joka sinun HYY:n jäsenenä kannattaa hankkia.
Lyyralla saat mm. opiskelija-alennuksen opiskelijaruokaloista. Ennen kuin saat kortin hankittua,
kannattaa kuljettaa mukanaan HYY:n jäsenmaksun maksamisesta otettua kuittia, jota voi käyttää
useassa paikassa väliaikaisena opiskelijakorttina. Lisätietoja: www. lyyra.ﬁ

HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluvat kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai
ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, siis myös sinä.

M

I

Insolvenssi. Yleistä kuun lopussa ja syksyisin, kun kesätyötienestit on tuhlattu. (Vanhemmat ja
opintolaina, hjälp mig!) Äärimmäisessä tilanteessa katso Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä.

J

Justus on jo kypsän nuoruuden kynnyksellä vaeltava ainejärjestömme, jonka vahvuuksia ovat pieni koko ja vahva yhteishenki. Tänä vuonna ainejärjestömme täyttää pyöreät 20-vuotta! Justus
järjestää mm. sitzejä, excuja ja vuosijuhlan, sekä kaikennäköistä muuta pientä aktiviteettia silloin
tällöin. Lisätietoja www.justuswasa.ﬁ.

K

Kotipizza. Vaasasta kotoisin olevan ketjun pizzerioita on lähes joka nurkalla.
KV-viikko. Justus on maisteriohjelman
saatuaan päässyt mukaan Pohjoismaisten
oikisainejärjestöjen Nordiska Sekretariateniin, minkä johdosta tänä syksynä saamme
järjestää ensimmäisen kansainvälisen viikkomme. KV-viikko on vuosijuhla viikolla
ja viikon aikana saamme kymmeniä pohjoismaalaisia vieraita, joille on järjestetty
erilaista erittäin jännittävää ohjelmaa. KVviikon järjestelyissä löytyy tekemistä kaikille!

L

Lakimiesliitto on edunvalvojasi. Liittymällä Justukseen pääset automaattisesti lakimiesliiton
jäseneksi. Lisätietoja eduista ja palveluista www.lakimiesliitto.ﬁ. Lakimiesliitolta saat myös hienon
(mutta tarpeettoman) jäsenkortin, joka oikeuttaa moniin etuihin.
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Lähteet. Wikipedia, google ja facebook eivät vielä ole virallisia oikeustieteellisiä lähteitä, mutta
nykyopiselijoiden astuttua työelämään oletettavasti todellisuutta.

Maisteripilotti. Vaasassa alkoi syksyllä 2010 ensimmäinen projekti. Vaasan yksikön opiskelijat
voivat tästä eteenpäin kirjoittaa myös gradunsa täällä ja suorittaa siten maisteritutkinnon Vaasassa.
Ensimmäiseen maisterivaiheeseen haettiin vain omia opiskelijoita, mutta jatkossa myös ulkopuolisille saatetaan avata haku Vaasan maisterivaiheeseen. Rahoitus on taattuviisivuotiskaudeksi, ja
syksyllä 2012 päätetään maisterivaiheen koulutuksen jatkosta.
MAK. Vaasan yksikkö on valittu osallistumaan ’Monikielisenasiantuntijuuden kehittäminen tutkinnoissa’ (MAK) pilottihankkeeseen vuosina 2009 -2012. Pilotissa opiskelijat suorittavat oikeusnotaarin tutkinnosta vähintään 60 op toisella kotimaisella kielellä ja saavat siitä merkinnän omaan
tutkintotodistukseensa. Osallistuminen projektiin ei ole pakollista, mutta erittäin suositeltavaa.
Marja-Riitta Hakala toimii Vaasan yksikön amanuenssina. Häneltä saat tietoa kaikista Vaasan
koulutukseen liittyvistä asioista. Sähköposti: mrh@uwasa.ﬁ. ”Mitä Marja-Riitta ei tiedä, sitä ei tarvitse tietää”.
Mat, hemma. Mat kan du också laga hemma. Det är billigt och hälsosamt. Råvaror och husgeråd
kan du köpa i:
- Shitymarket vid torget. Inte för billigt.
- Sale betyder smutsigt på franska och rea på engelska. Det senare stämmer. Ovanför H&M i Rewell center och på kyrkoesplanaden bredvid Kyrkoapoteket.
- Minimani nära Olympia, billigt och renoverat.
- Prisma ligger utanför centrum och är inte särskilt idealiskt för den cykelburna studenten.
- Lidl ligger en dagsmarsch utanför Vasa i Melmo. Centen du sparar går åt till färdkosten.
- Siwa aﬀärerna liggerutspridda i Vasa. De som ligger på Kyrkoesplanadeni Brändöändan samt på
Skolhusgatan är öppen då allting annat är stängt.
Motionsmöjligheter ﬁnns många i Vasa. Detförmånligaste alternativet för justusiter blir troligen
att köpa ett motionsklistermärke av VYY som kostar cirka 10 euro. Dessutom ﬁnns det en relativt
ny och fin simhall. Redaktionen brukar skida på isen. Att falla genom är alltid lika uppiggande.
Muuttaminen. Muista tehdä muuttoilmoitus. Muuttoilmoituksen voi tehdä helpoiten netissä
osoitteessa www.posti.ﬁ tai www.muuttoilmoitus.ﬁ. Palvelu vaatiinettipankkikoodit. Muuttoilmoituksen voi tehdä myös puhelimitse numeroon 0203 456 456 ma-pe klo 8-20, la 9-14. Ilmoituksen voi tehdä myös täyttämällä lomakkeita, joita saa postista tai netistä. Postikonttoreista saa myös
ilmaiseksi ”Olen muuttanut”- kortteja, joilla voit ilmoittaa ystäville ja sukulaisille, minne
oikein olet menossa.
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N

Nattliv I Vasa ﬁnns relativt många olika barer och nattklubbar. En bra stad för en barrunda. De
mest populära platserna är:
-Fontana torin laidalla McDonaldsin vieressä. Jonottaminen kuuluu asiaan, sisälle pääsy ei välttämättä. Justuksen yleisin sitsauspaikka.
- Royal Night på Hovrättsesplanaden. VYY:n ja VAMOK:n opiskelijabileet järjestetään usein täällä.
- El Gringo på Hartmansgränden. Relativt billigt med studiekort.
- Oliver’s Inn på Handelsesplanaden.Svenskspråkigas stamplats. Även matservering. Betjäning fås
även på ﬁnska. Tiistaina Ollis on pullollaan ruotsinkielistä porukkaa och galen pampas festning.
- Amarillo vid Övre torget. Snygg och ganska lugn plats. Tunnetaan päivisin ruokaravintolana.
- Sky-bar vid Övre torget. Fuksin tärkeimpiä tehtäviä on oppia yhdistämään Sky, keskiviikon RTD
sekä torstain aamuluento.
Nuotio, Kimmo. Juridiska fakultetens högsta höna. Beﬁnner sig i Helsingfors. Toimi pitkäänVaasan yksikön vastuuprofessorina.
Nyyti on HY:n opiskelijoiden tukikeskus. www.nyyti.ﬁ

O

Opintotuki. Kela maksaa korkeakouluopiskelijalle opintorahaa 298 € kuukaudessa ja asumistukea
maksimissaan 201,60 € kuukaudessa. Uudessa hallitusohjelmassa tuki on luvattu sitoa indeksiin.
Opintotukea tulee erikseen hakea mahdollisimman aikaisin, sillä Kelan maksuaikataulusta ei aina
voi olla varma. Opintotukeen ja asumislisään vaikuttavat mm. asunnon vuokra, puoliso ynnä muut
samankaltaiset tekijät. Otathan yksilöllisestä opintotukesi määrästä selvää.
Opintotukihakemukset tulee lähettää Helsingin Yliopiston opintotukitoimistoon. Opiskelijalla on
halutessaan myös mahdollisuus saada valtiontakaus opintolainaan.
OPM Bileissä ei ole juomatarjoilua - oma pullo (ja/tai pyyhe)mukaan!
“Osakunnat ovat Suomen ensimmäisiä opiskelijajärjestöjä. Ne ovat yliopistoissa toimivia julkisoikeudellisia yhteisöjä, joista säädetään ylioppilaskunta-asetuksessa. Asetuksen mukaan
osakuntien tarkoituksena on tukea ja kehittää jäsentensä henkisiä harrastuksia sekä edistää heidän
sosiaalisia olojaan. Osakunnat ovat poikkitieteellisiä ja vaikka alun perin niiden jäseniä yhdistävät
siteet samalle maantieteelliselle alueelle, voi niihin nykyisin liittyä syntyperästä riippumatta” (lähde: Wikipedia). Vaasan yliopiston osakuntia ovat mm. VESO (Eteläsuomalainen osakunta), PoPo
ry (Pohjois-pohjanmaalainen osakunta), Puukkoo (Eteläpohjalainen osakunta) ja FINA (Finlandssvenska nationen). Liittyminen erityisen suositeltavaa, jos haluaa laajentaa tuttavapiiriään ja osallistua erilaisiin aktiviteetteihin.

P

Poronkusema. Matka, jonka ajoporoa voi ajaa virtsaamistaukojen välillä. Poro ei pysty virtsaamaan
juostessaan, ja liian pitkä juoksuttaminen voi aiheuttaa halvaustilan. Maksimissaan poronkusema
on 7,5 kilometriä. (Wikipedia) Poronkusema tarkoittaa myös erittäin varteenotettava Rovaniemen
oikkaireiden järjestämää opiskelijatapahtumaa.
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Professori eli opettajasi. Stereotypia professoreista ei ole aina niin kaukana totuudesta kuin voisi
luulla.
Pysäköinninvalvoja. Mikäli kuitenkin päätät ottaa auton mukaan Vaasaan, kannattaa olla hyvin
tarkkana mihin autonsa jättää. Vaasassa pysäköinninvalvojat ovat äärettömän nopeita ja tehokkaita, ja varmasti huomaavat, mikäli pysäköintikiekko raksuttaa sallitun ajan yli.

R

Ruoka. Pysyäksesi hengissä sinun pitää valitettavasti syödä päivittäin. Niille jotka eivät pidä keittiössä hääräilemisestä, tai jotka muuten vaan haluavat syödä kodin ulkopuolella, löytyy paljon erilaisia ruokapaikkoja, joissa syödä opiskelijahintaan(2,10 - 4,50 €).
- Mathilda, Tervahovissa, Vaasan yliopiston päärakennuksessa. Auki ma-pe. Yksi Amican ruokaloista.
- Buﬀet, Uusi ruokala Fabriikin alimmassakerroksessa.
- Cafe Oskar, Tritoniassa. Hyvä paikka juoda kahvia ja syödä jotain pientä. Myös pastaa tarjolla
opiskelijahintaan poikkeuksellisen myöhään, siis klo: 18 asti. Amica-ravintola.
- Minttu, keskustassa pääpostirakennuksessa Hovioikeudenpuistikolla, rautatieaseman vieressä.
Yksi Amican ruokaloista. Lounasta klo: 14 asti arkipäivisin.
- Cotton Club, Fabriikin 1. kerroksessa, kulkurannan puolelta. Tavallista kotiruokaa ja mahdollisuus juoda ruuan kanssa viiniä tai olutta. Vaihtelua Amican ruokaloille.
Ramppi. Vaasan ylioppilasteatteri. www.uwasa.ﬁ/~ramppi

S

Sakke on Lakimiesliiton järjestämä opiskelijatapahtuma kaikille oikkareille. Järjestetään joka toinen vuosi, ei valitettavasti tänä syksynä.
Ex Nunc 31

SHVS: Studenternas hälsovårdsstiftelse erbjuder sjukvård, mentalvård samt tandvård åt universitetsstuderanden. En användbar och billig tjänst, som är värd att nyttjas. Första årets studeranden
har en gratis hälsokontroll till sitt förfogande, då man kan ta tillfället i akt att diskutera sin hälsa
med yrkeskunniga i branschen. Mer info på www.shvs.ﬁ.
Sillis: Med andra ord sillisfrukost, som oftainnebär avslutning av en större fest, dock ej nödvändigtvis en ända på drickandet. Däremot ger det folk en allmänt godtagen orsak att fortsätta snapsandet och öldrickandet ännu nästa morgon.:)
Sitzit eli suomeksi pöytäjuhlat. Juhlat, joissa syödään, juodaan ja ennen kaikkea lauletaan. Toast
master eli seremoniamestari pitää tiukkaa kuria ja laittomuuksista rangaistaan ankarasti. Rangaistuksia ei kuitenkaan kannata pelätä, sillä tarkoituksena on ennen kaikkea viettää hauskaa iltaa
opiskelutovereiden kanssa. Kaikki mukaan!
Slappande är en väsentlig del av studielivet. Sovmornar och sena kvällar gör studietiden unik. Var
inte för disciplinerad. Man måste ändå jobba på
sommaren. Tenter är olika lätta att komma igenom.
Ta reda på av äldre studeranden vad som det frågas
ofta i tenter.
Sosiaalinen paine saattaa vaikeuttaa joidenkin
opiskelijoiden taivallusta opin tiellä.
Väärinvastaamista luokassa (kaikkien kuullen
omg!!!) pelätään turhankin paljon. Vaasan yksikön
vahvuuksiin kuuluu pienissä ryhmissä saatava opetus, jossa luennoitsijalla on jopa mahdollisuus
kommunikoida opiskelijoiden kanssa, toisin kun Helsingin massaluennoilla. Tyhmiä kysymyksiä
ei ole olemassakaan!
Spex. Opiskelijoiden toteuttama interaktiivinen teatterikulttuurielämys. Justus ei ole koskaan
järjestänyt omaa Spexiä, eikä kyseisen kulttuurin kukkimista Vaasan suomenkielisissä yliopistoissa
voi kehua. Däremot Åbo Akademi har varit duktig med sin Vasaspex.

T

Tentteihin kannattaa tulla aina hyvissä ajoin. Useimmiten tentit alkavat kello 9.00 (ei siis akateemista varttia). Mikäli myöhästyy, kannattaa kuitenkin tulla paikalle ja toivoa, että tenttivalvoja
päästää vielä sisään. Ehdoton deadline tenttiin saapumiselle on joka tapauksessa 9.45 jolloin ensimmäiset opiskelijat saavat poistua tentistä. Kannattaa aina tarkistaa alkamisajankohta. Joskus
tentit voivat alkaa jo klo 8.00!
Transport: Till Vasa är det olika lätt att komma, beroende på var du bor. Lokalbefolkningen kan
åka buss, använda cykel eller apostlahästarna. Med tåg “kommer” man “billigt” och bra till Vasa.
Man måste ofta byta tåg i det natursköna Seinäjoki. Flyg och privatbilism bör undvikas på grund
av den förödande ekologiska eﬀekten. Färja går till Umeå och rekommenderas.
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Tutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tarjoavat tukea ja turvaa sekä ilmaistaseuraa.
Tvåspråkighet: Inom Justus fungerar tvåspråkigheten galant. Alla pratar det språk de själva vill
med vem de vill. Oftast förstår allavarandra galant. Justuksen uniikki opiskeluympäristö tarjoaa
loistavan mahdollisuuden matalan kynnyksen kielten oppimiseen.

V

Virastotalo oli koulutuksemme tukikohta vuosina 2005–2009. Kampusalueen ohi kulkevan tien
toisella puolella.
Vuosijuhla on vuosittain toistuva juhla, jossa pukukoodi velvoittaa laittamaan päälleen pitkän iltapuvun tai frakin. Perinnerikkaissa oikeustieteellisissä ainejärjestöissä vuosijuhlat yleensä päättävät
juhlaviikon, joka on täynnä excuja, sitsejä, juhlia. Itse juhla koostuu illallisesta, puheista, laulusta
ja tansseista aina pikkutunneille saakka. Innokkaimmille
tarjotaan jälkijuhlia ja sillistä.
VYY. Vaasan yliopiston ylioppilaskunta. www.vyy.ﬁ

W

Webmail är en e-post med vilken du kan logga in i din egna mejlbox som du får av HU. Största
delen av viktig information kommer via mejlen så det lönar sig att kolla den dagligen. Sin egen
adress får man någon gång under de
första veckorna och oftast är den fornamn.efternamn@helsinki.ﬁ
Www.justuswasa.fi hittar du allmänt information om Justus samt gamla ExNunc. Åsiktspalten är
en del av justusiternas mentalvård där kan du öppna dig namnlöst.

Y

YTHS: Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö tarjoaa terveyden- ja sairaanhoidon, mielenterveystyön sekä suun terveydenhuollon palveluja yliopistojen opiskelijoille. Käyntimaksut ovat erittäin
huokeita ja palveluja kannattaa todellakin käyttää. Ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat käydä
maksuttomassa terveystarkastuksessa tarkistuttamassa terveydentilansa ja puhumassa terveyteen
liittyvistä asioista. Lisätietoja: www.yhts.ﬁ.

#

1991. Justuksen perustamisvuosi. Tänä vuonna ainejärjestömme pääsee siis kypsään 20-vuoden
ikään, minkä kunniaksi järjestetään suuret vuosijuhlat, jonne on odotettavissa suuri joukko niin
nykyisiä kuin entisiäkin justuslaisia sekä muita korkea-arvoisia vieraita. 20-vuosijuhlat ovat myös
osa ensimmäistä KV-viikkoa.
Aakkoset päivittänyt Matias Mäkynen
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Moikka!
Nimeni on Eriikka. Vaihtoehtoisesti myös Erika, Eerikka,
Riikka tai jotakin sinnepäin - reagoin mitä erilaisimpiin kutsuhuutoihin!
Lyhyen, mutta ärhäkän elämäni ensimmäiset 20 vuotta ja
9 kuukautta olen viettänyt täällä Pohjanmaalla. Vaasassa tuosta
ajasta on kulunut noin vuosi, aikaisemmat vuodet hurahtivat
ohitse kotipaikkakunnallani Vetelissä. Elämäni suurimpiin
rakkauksiin kuuluvat kamppailulajit, musta kahvi ja AC/DC.
Tykkään myös pitää hauskaa kavereiden kanssa, löhötä sohvalla hyvän leffan parissa ja vältellä tenttikirjoja erilaisin vähemmän vakuuttavin tekosyin. Olen
viime tippa –ihminen, puhun käsilläni ja huudan (liian) kovaa.
Siinä lyhyt oppimäärä allekirjoittaneesta, ja nyt asiaan! Tulevan syksyn aikana tutustutamme teidät siis perinpohjaisesti niin Vaasan opiskelijaelämän railakkaisiin iloihin kuin myös lakien ja pykälien viidakossa vaeltamisen jaloon taitoon! Itse olen viihtynyt Vaasassa huippuhyvin,
ja tavoitteena on tietysti, että sama fiilis valtaa myös teidät, uudet fuksit! Tämän Vaasa-vuoden
jälkeen on ruotsi myös tullut osaksi arkipäivääni, så jag hoppas ni snackar mig svenska också! :)
Oikein paljon onnea siis saavuttamanne opiskelupaikan johdosta! Ottakaa kaikki ilo irti
loppukesästä ja ladatkaa akkuja tulevaa supersyksyä varten! Me tutorit pidämme huolen siitä, ettei
tylsistyminen ole vaihtoehto! Tervetuloa rakkaat fuksit! :)
Nähdään pian, vi ses snart!
Eriikka
Morjens allihopa!
Jag är Salome (Salååme), 20 år och ursprungligen från Esbo. Jag är
en tvåspråkig om mångkulturell person. Då jag inte läser på tent
tittar jag på TV, läser romaner och joggar. Som ny hobby har jag
matlagning. Vanligtvis lagar jag grekisk mat, men då jag har pengar
blir det afrikansk. När jag är i Esbo tar jag hand om mina tre landsköldpaddor och njuter av familjens sällskap.
Oikikseen päädyin monen mutkan kautta, mutta kiinnostukseni ihmisoikeuksiin ajoi minut lopullisesti tänne. Olen aktiivinen Vaasan
Punaisessa Ristissä ja pyrin seuraamaan ihmisoikeuksiin liittyviä
oikeustapauksia. Ihmisoikeustilanne niin Suomessa kuin ulkomailla
kiinnostaa. Kutsun itseäni realistiseksi idealistiksi.
Fuxhösten kommer att vara en underbar tid för er, då ni bekantar er med studierna, oss och era
studiekompisar. Grattis att ni kom in och välkoma hit! Nähdään syksyllä, Bolognan-punaisissa
merkeissä : )
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Moi!
Heidi heter denna 19-åriga tjej som ursprungligen härstammar från
Jakobstad, beläget vid Finlands gyllene västkust. Är i dagens läge Vasabo på heltid och trivs som fisken i vattnet här i solstaden. Ägnar mig
åt perus Jersey Shore-setet (Gym Tan Laundry). Förutom att pressa i
solen och svettas på punttis är jag en regelrätt hedonist som njuter av
allt det goda i livet. Dit räknas att få bada bastu, partaja, sitta på terrassen med ett kallt stop, gå på teater och konserter, äta gott och umgås
med trevliga människor. Det vill säga när man inte måsta studera...
Där till bör poängteras att jag är ett mycket hängivet The Beatles samt
The Smiths fan. I höst vill jag att alla Ni phuxar får vara med om ett
nytt, spännande äventyr som ni kan leva länge på. Jag lovar att Ni ska
få se den gyllene studietiden från sin allra bästa sida. Tveka inte för att
rycka mig i jackärmen, ifall det är något ni undrar över. Jag finns här
för att hjälpa och stötta er under den minst sagt kaotiska studiestarten. Det
ska bli väldigt spännande att få träffa er alla i höst. Olen kaksikielinen, joten kaikki suomenkielisetkin voivat rohkeasti tulla juttelemaan kanssani jos siltä tuntuu. Nähdään pian :)
“Livet ska vara som en fjäril en sommardag”
L’Amicalement Votre, Heidi
Heipparallaa!
Jag heter Ammi och jag är en 21 årig flicka från Södra Finland, mer specifikt från Esbo. Jag är andra årets studerande som alla andra tutorerna.
Jag talar finska som modersmål men jag vill också utveckla mina språkkunskaper i andra inhemska språket. Det var en anledning till varför jag
valde Vasa som min studiestad. Jag hade inte alls varit I Vasa före mina
studier. En dag flyttade jag bara hit och jag kan berätta att det har varit en
mycket bra erfarenhet hittills.
Itse olen reipas, iloinen ja avoin opiskelija aktiivi ja vapaa-ajallani
myös muuten vain koko ajan menossa. Olen mukana ainejärjestömme
Justus Ry:n toiminnassa varapuheenjohtajana ja yleisvastaavana. Vapaaajan aktiviteetteihin kuuluu liikunnan muodossa tanssi ja paikallisen
kuntosalin liikuntatarjonta. Muuten vapaa-ajallani rakastan matkustella sekä tehdä ruokaa ystävilleni taikka vain istuskella sekä ehkä vähän
juoruilla lasillisen ääressä, sillä tapahtumiahan tässä opiskelijakaupungissa riittää. :D
I Justus vi har den mycket speciella alla med- andan. Det förbinder alla oss juridikstuderande i Vasa. I namn av denna anda, ser vi alla fram emot att välkomna er namiskuukkeli fuxar
till Vasa som en del av vår studerandegemenskap!
Wihii, kohta tavataan ja vietetään huippu syksy!
-Ammi
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Höstens
S

nart är hösten här igen, med föreläsningsserier,
tenter, seminarieskrivande, långa dagar på biblioteket och allt annat vi saknat under sommaren. För
att pigga upp Justusiterna då dagarna blir kortare och
nätterna kyligare, ordnas det självklart även detta år
mycket program av det mindre akademiska slaget.
Det officiella sitzandet inleds den 21.9, då den traditionsenliga PHÖRSTA SITZEN ordnas. Detta är
vanligtvis en av årets största sitzar, dit alla nyfikna
studeranden flockas för att syna er nya fuxar i sömmarna. Under denna sitz så lär vi ut våra fina akademiska sitztraditioner, som det förvirrande mönstret
det är obligatoriskt att skåla i och hur man beställer
mera brännvin. Har ni ingen aning om vad en sitz är,
fear not - ni är garvade sitzveteraner inom ett halvår.
I sitzväg så ordnas vidare Halloweensitzen tillsammans med Svenska Handelshögskolan (Hanken),
där kring halloween (Duh.). Utklädnad är ett måste,
och ni får möjligheten att ta fram era inre demoner, spöken, sjuksköterskor och kaniner. I slutet av
hösten kommer även en Lillajulssitz att ordnas, och
denna gång kommer ansvaret ligga på er fuxar att
komma på program och ordna en så bra sitz som
möjligt. Ryktet går även i vissa kretsar att den mytomspunna Vitun Paskat Sitzit kommer att ordnas
igen denna höst, men mera information om detta
kan ännu inte yppas. Kulturellt program, sport och
lek står Justus aktivitetsklubb, i samarbete med Castrén & Snellman, för - tidigare har ordnats allt från
Bowling till Yoga.
Fuxhösten kommer att dra igång redan den 31.8 med
ekan illan bileet och ekan viikonlopun bileet den
3.9., där ni även får möjligheten att bekanta er med
studerande från Vasa universitet. Efter detta följer
bl.a. gulisintagningen och halarutdelningen, varefter
ni kan räkna er som fullvärdiga Justusiter.
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program
Resmålet för Justus höstresa är i år London. Anmälningstiden till höstresan är på våren, så ni fuxar har
möjlighet att resa iväg nästa år om ni anmäler er i
tid. De tappra Justusiter som beger sig utomlands reser iväg den 12.9 och återvänder den 18.9. De som
vill ut och resa och upptäcka världen har denna höst
många möjligheter - hela sex kv-veckor ordnas under hösten.
Kv-veckorna, d.v.s. Internationella veckor, så är en
vecka fylld med program som ordnas av någon av
våra juridiska vänföreningar i det Nordiska sekretariatet. Till veckorna kommer studerande från alla
håll i Norden för att knyta kontakter över gränserna,
gå på exkursioner, bekanta sig med nya ställen och
festa. Kv-veckan ordnas alltid före ämnesföreningens
egen årsfest, vilket ger en högtidlig avslutning till
veckan. Mer information om de nordiska veckorna
dyker upp i er mail och på Justus hemsida vartefter
de anordnas.
Sist men absolut inte minst så har våra kära ämnesförening 20-års jubileum i år, vilket betyder en hejdundrande årsfest som går av stapeln den 12.11. På
årsfester skålar man i mousserande vin och festar i
frack och långklänning. Årsfesten är onekligen årets
höjdpunkt. Före årsfesten ordnas också vår första
Kv-vecka någonsin, där vi visar våra gäster från runtom i norden vad Justus går för.

KV-veckoschema

Vecka 39 - Uppsala
Vecka 40 - Codex (Helsingfors)
Vecka 41 - Oslo

Deltagande i dessa tre veckor under
samma år kallas ett “hat-trick”,
och belönas med en ärofylld medalj.
Vecka 43 - Artikla (Rovaniemi)
Vecka 45 - JUSTUS!
Vecka 47 - Stockholm

Brist på roliga och intressanta saker att
göra finns således inte. Välkomna in kära
fuxar, och välkomna tillbaka alla äldre
studerande! Hösten kommer att bli superb
- tills dess, njut av sommaren. :)
Johan Vilén
Herr Chefredaktör
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Castrén & Snellmanin
kesäjuhlilla

S

uomen suurimpiin kuuluva, perinteikäs asianajotoimisto Castrén & Snellman järjesti nuorille
oikeustieteen opiskelijoille kesäjuhlat Helsingissä torstaina 16.6. Juhlat olivat mukava tapahtuma, jossa pääsi tutustumaan yhä uusiin kollegoihin sekä jo valmistuneisiin, ja samalla verkostoitumaan ja kuulemaan alan uusimmista käänteistä.
Tähtitorninmäki oli alkuiltapäivästä jo hyvää vauhtia täyttymässä sinne saapuvista iloisista oikkareista. Illan emäntien ja isäntien ytimekkään esittäytymistuokion jälkeen alkoi tutustumisleikki,
joka toteutettiin iloisena kuuden eri rastitehtävän kiertotapahtumana. Noin 40-50-henkinen osanottajajoukko jaettiin kuuteen ryhmään, joille keksittiin osuvat nimet. Itse kuuluin Nylonit-ryhmään, joka tiukan kilpailun tuoksinan jälkeen selviytyi hienosti pistesijalle. Palkinnoksi jokainen
sai aimo annoksen mainetta ja kunniaa.
Parin tunnin kilpailujen jälkeen siirryimme ”toimistolle” – ”Cassun” upeisiin tiloihin Etelä-Esplanadille, jossa värikkäät ruoat ja ryhdikkäät viinit odottivatkin jo noutajaansa. Varsinainen jymyyllätys oli kuitenkin Cassun terassi: runsaasti tilaa katon rajassa ydinkeskustanäkymineen Espalle
ja Kasarmikatua etelään päin. Jokaisen kasvoilta oli aistittavissa hilpeä tunnelma, jossa stressi ja
kuluneen opintovuoden paineet oli hetkeksi saatu tainnutettua taka-alalle.
Seurustelua, hauskoja juttuja ja leikkimielistä kilpailua – siinä pähkinänkuoressa rento kesätapahtuma Helsingissä tuona aurinkoisena kesätorstaina. Toivottavasti vastaavanlaisia tapahtumia
järjestetään myös jatkossa. Mukana Justuksesta olivat int.sek. Franz Mittler, joka työskentelee Cassulla nuorempana harjoittelijana, sekä Excursio-vastaava Otto Tulenheimo.
Raportoijana paikallvaikutti Erno Jokinen.
Bilderna är tagna av Iines Toivonen från Castrén & Snellman.
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Justus <3 Fuxar.
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