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PÄÄKIRJOITUS
Jokainen syksy tuo tullessaan uudet fuksit campukselle. Fuxit 2012, tänä vuonna
on teidän vuoronne viettää ikimuistoista fuksivuotta. Meidän vanhempien on
puolestaan aika, mitäpä muutakaan, kuin tapakasvatuksen nimeen vetää vuoden
ralli vielä entistäkin suuremmalla antaumuksella!
Meihin vanhempiin justuslaisiin kannattaa tutustua rohkeasti erilaisissa illanvietoissa ja luennoilla. Käytävältä meitä ei aina erota, sillä perus justuslainen sulautuu campukselle kuin pykälä lakikirjaan. Ennakko-odotuksia vastoin oikkarit
harvoin pänttäävät lakia jakkupuvuissa tai pikkutakeissa, sillä kukaan ei yksinkertaisesti pysty pitämään bleiseriään rypyttömänä kahdeksan tunnin lukuputken
venyessä. Sen sijaan meitä voi meidät pongata etsiskelemällä kahvimukeja kanniskelevia, ruotsia ja suomea sekaisin puhuvia porukoita .Viimeisetkin meistä
muuttuvat kaksikielisiksi muutaman shotin ja sitsilaulun jälkeen!
Luennoilla sanakirja ei kuitenkaan toki ole pahitteeksi, mutta parhaimman
kääntöavun saa useimmiten naapuripulpetista. (Poikkeuksena se kerta, kun vuosikurssini käänsi omatoimisesti rikosnimekkeen ”grovt koppleri” törkeäksi paritteluksi, törkeän parittamisen sijaan.) Nykyään lähes joka toinen justuslainen myös
kiikuttaa kannettavansa luennoille, sillä niiden avulla tulee helposti rustattua
muistiinpanot ja tarkistettua lainkohdat netin lakisivustoilta. Sen sijaan puhelinten käyttöä on asianmukaista rajoittaa luentojen aikana niin, etteivät niiden pärinät häiritse kanssaopiskelijoita.
Vapaa ajalla justulaiset ottavat osaa kulloisiinkin tapahtumiin milloin milläkin
kokoonpanolla. Koska Justuksella ei pienenä ainejärjestönä ole usein omia kekkereitä, kannattaa osallistua
muiden rinnalla yleisiin opiskelijarientoihin. Campusmaailmassa kuokkiminen kuuluu asiaan!
Kunnes siis tulevana syksynä kohtaamme ,
Riina Mikola
Päätoimittaja
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PUHEENJOHTAJAN PALSTA
Kesäloma on vihdoinkin alkanut ja nyt
on kokonainen fuksivuosi takana. Sitä ei
ymmärräkään, kuinka nopeasti aika kulkee. Muistan vieläkin syksyn ensimmäisen koulupäivän ja sitä seuraavan jännityksen.
Nu har hälften av styrelseåret gått och
sommarlovet innebär en lugnare period
av styrelsearbete. Under sommaren ordnas en del program och representation i
olika evenemang behövs alltid. Under hösten satsar Justus styrelse speciellt på representation, både på internationella veckor, årsfester och annat program. På hösten ordnas vår andra internationella vecka, som internationella sekreteraren Saara med iver och entusiasm ordnar och planerar. Många styrelsemedlemmar och
frivilliga fuxar kommer att få hjälpa till med veckan, för det behövs hjälp i diverse arbetsuppgifter. I slutet av veckan ordnas årsfest, som också kräver en hel del
planering av sekreterare Nanne, allmänansvarige Lotta och mig.
Hallitustyöskentelyssä on hyvät ja huonot puolensa. Ainut kielteinen asia mitä
työskentelyyn mielestäni liittyy on ajanpuute. Lähes joka päivä on hallitukseen
liittyvää tekemistä ja näin ollen opiskeluun ja muuhun jäävä aika jää pienemmälle. Taitavat organisoijat tosin saavat ajan riittämään kaikkeen. Myönteisiä puolia
on lukuisia, hallitustyöskentely on opettavaista, hauskaa, antoisaa, avaa paljon
ovia ja mahdollisuuksia mitä muuten ei välttämättä tulisi vastaan. Sen lisäksi kehittyy paljon ihmisenä, itsenäisten päätösten tekeminen ja vastuun kantaminen
antaa perspektiiviä ja itsevarmuutta.
Jokaiselle löytyy hallituksesta mieleinen pesti. Tällä hetkellä meitä hallituksessa työskenteleviä on kymmenen kappaletta ja kaikilla vaihtelevat ja tosistaan
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eroavat työtehtävät. Olemme amanuenssimme Marja-Riitta Hakalan kanssa vieneet eteenpäin hanketta, joka mahdollistaisi opintopisteiden saamisen hallitustyöskentelystä. Codexissa, Artiklassa ja Pykälässä hallitustyöskentelyyn liittyen
löytyy oma kurssinsa, johon kuuluu tenttiä, opintopäiväkirjan tai muun kirjallisen työn suorittamista tai tekemistä. Myönnettävien opintopisteiden määrä on
toistaiseksi epäselvä, niin kuin myös kurssin mahdollistaminen Vaasassa, mutta
teemme parhaamme mahdollistaaksemme sen.
Jag och de andra tutorerna väntar på att få träffa de nya fuxarna och bekanta dem
med Vasa, studierna, deras studiekompisar och studielivet.
Hanna Salokangas
Ordförande

STUDIEANSVARIGENS
HÄLSNING
Kära nya fuxar!
Ett stort grattis till er för att ni klarade det! Nu
väntar en fartfylld och spännande höst bakom
hörnet, fuxhösten är nämligen den hösten ni
aldrig kommer att glömma. Ni kommer att få
chansen att lära känna en mängd nya människor, en ny stad och en ny del av ert eget liv.
Ni råkar ha en galet bra tur i och med att just
ni kommer att vara fuxar i vår egen kära ämnesförening Justus, som har den starkaste alla
med andan en studerande kan tänka sig, hos
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oss är alla välkommna att delta i presis allting. Alla med-andan hjälper också
den nya fuxen att komma in i gemenskapen, här knyter vi starka band från början. Jag kan avslöja för er att era fyra tutorer, som kommer att vara era ledstjärnor genom hösten, och också under resten av det första studieåret, har planerat
en berg-och-dalbana av program för er. Ta vara på chansen och delta i så många
av de arrangerade programen som möjligt, det ger er en ypperlig chans att lära
känna era nya studiekamrater innan ämnesstudierna drar i gång på allvar. Programen som ordnas fungerar även som en genväg till att lära känna er nya studiestad, om Vasa från förr är ett obekant ställe för er.
Er fuxhöst höjdpunkt kommer att vara gulisintagningen, genom den kommer ni
att bli fullvärdiga medlemmar i vår kära ämnesförening. Mina känslor till min
egen gulisintagning förra året är blandade, jag tänker på den med lycka, förfäran och glädje, vilken oförglömligt rolig kväll det blev! På gulisintagningen
knöt jag starka band med studiekamraterna, och jag insåg varför studietiden
kommer att bli en av de bästa tiderna i livet.
Jag önskar med hela mitt hjärta att ni, nya fuxar, kommer att få en oförglömlig
fuxhöst, och en kanonbra start på er studietid. Vi äldre justusiter ser fram emot
att få träffa er alla i höst!
Ps. Äldre studeranden, se till att ni är utvilade i september, vi skall alla tillsammans sparka igång det nya studieåret med en hejdundrande fart! Tills vi ses, ha
en bra sommar!

Jessica Samelin
Viceordförande / Studieansvarig
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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 ?

Hannele Tolonen
1. Teen väitöstutkimusta lapsen asemasta huoltoon ja huostaanottoon liittyvissä oikeudenkäynneissä, ja työnkuvaan kuuluu myös opetusta. Tulevana syksynä opetan enimmäkseen
perhe- ja jäämistöoikeutta, minkä lisäksi olen mukana Todistajan tuki kurssilla, jossa opiskelijat päivystävät vaasalaisissa tuomioistuimissa todistajia
auttaen. Fuxeihin saan tutustua Oikeudellisen ajattelun perusteet -kurssin kulu8 Ex Nunc

essa. Minut tapaa myös tenttejä avaamassa.
2. Jos on valittava yksi, sanon meri, joka aukeaa heti kaupungin edustalla
kauniine saaristoineen. Merinäkymistä saa nauttia kampuksellakin. Mukavaa
kaupungissa on myös sopiva koko ja elävä kaksikielisyys.
3. Aloitin elokuussa 2009.
4. Onnea opiskelupaikasta ja lämpimästi tervetuloa Vaasaan! Kannattaa osallistua aktiivisesti alusta alkaen.

Petra Sund-Norrgård
1.Mina huvudsakliga arbetsuppgifter som universitetslektor är undervisning
och forskning.
2. Jag har varit anställd sedan 1.12.2009 och har arbetet här "på riktigt" sedan
1.1.2010.
3. Att staden är såväl liten som tillräckligt stor på samma gång. Som studiestad är Vasa jättebra - jag är gammal justusit och har egen erfarenhet av detta.

4. Grattis - you did it! Kom ändå ihåg att inte BARA festa under det första studieåret, trots att
ni säkert är glada över att ha
kommit in. Studierna kan upplevas som ganska krävande om
man kommer hit direkt från
gymnasiet, men med rätt inställning brukar det gå bra!
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Mikko Vuorenpää
1. .Jag ska arbeta som professor i rättsvetenskap. Det betyder att för det
mesta ska jag undervisa, men det ingår även vissa administrativa uppgifter i
mitt arbete.
2. Inte en enda dag. Men om fem år sedan föreläste jag fem timmar om processrättens grunder
här i Vasa . På sätt och vis kan jag alltså säga
att jag har arbetat fem timmar i Vasa.
3. Viime aikoina olen käynyt Vaasassa aika
harvoin, joten on vaikeata sanoa, mikä on parasta juuri nyt. Mutta opiskeluaikoina vierailin
Vaasassa huomattavasti useammin, koska monet kaverini opiskelivat täällä. Tuolloin parasta Vaasassa taisi olla Hullu Pullo –niminen
ravitsemuslaitos. Sitä en tiedä onko sanottua
paikkaa enää olemassa.
4. Opiskeluaikana kannattaa tehdä muutakin kuin opiskella. Ja tämä ei sitten tarkoita sitä, että kannustaisin unohtamaan opiskelemisen kokonaan.

Marja-Riitta Hakala
1. Amanuenssina tehtäviini täällä Vaasan yksikössä kuuluvat koulutuksen
hallinto-, talous- ja opintoasiat, koska
olen yksikön ainoa hallintohenkilökuntaan kuuluva. Suurin työmäärä on opintoasioissa, joista myös pidän eniten. On
mukavaa suunnitella opintoja ja opintojaksoja ja parasta on auttaa opiskelijoi10 Ex Nunc

ta opintojen sujumisessa. Pienessä yksikössä on myös mahdollisuus tutustua
kaikkiin opiskelijoihin hyvin ja aikaa on enemmän per opiskelija kuin suuremmissa yksiköissä.
2. Aloitin Vaasan oikeustieteellisessä koulutuksessa osastosihteerinä 1.2.1992
eli olen ollut täällä jo yli 20 vuotta! Koulutus aloitettiin syksyllä 1991. Vaasa
on sopivan kokoinen kaupunki ja harrastusmahdollisuuksia löytyy. Itse olen tullut Vaasaan Lapista vuonna 1985 ja olen kotiutunut hyvin. Vaasa on myös monipuolinen koulutuskaupunki ja onhan Vaasa kaunis merenrantakaupunki. Etenkin yliopistokampus on varmasti Suomen kaunein! Toivotan uudet opiskelijamme lämpimästi tervetulleiksi Vaasaan ja Vaasan oikeustieteelliseen koulutukseen! Ottakaa kaikki irti pienen yksikkömme eduista. Pienryhmäopetus ja
henkilökohtaisempi opintoneuvonta sekä mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen
opetustarjontaan ovat etuja, joita ei isossa tiedekunnassa ole. Me olemme osa
Helsingin yliopiston oikeustieteellistä tiedekuntaa, mutta teemme myös yhteistyötä paikallisten korkeakoulujen kanssa. Pieni yksikkö tarvitsee jokaisen
opiskelijan aktiivisuutta ja
innokkuutta olla mukana
tapahtumissa sekä Justuksen toiminnassa eli kuuluisaa koulutuksemme Alla
med -henkeä. Tervetuloa
mukaan!
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KAUPUNGINKIRJASTO

VASAGUIDEN

KAUPUNGINTALO
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HOVIOIKEUS

Wasa 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.
Nykyään Vaasa onkin tunnettu enimmäkseen
opiskelijakaupunkina. Täällä sijaitsevat meidän
lisäksemme esimerkiksi Novia, Vamok, Vaasan
yliopisto, Åbo Akademi sekä Hanken. Oppilaitokset ovat keskittyneet kaupungin keskustan
sekä palosaaren alueelle. Vaasan oikeustieteellinen yksikkö majailee Vaasan yliopiston tiloissa Fabriikissa., jonne muutimme 2010. Campusalueella sijaitsee useampi opiskelijaravintola sekä kirjasto Tritonia, jonka lukusaleissa
tenttiä edeltävät päivät usein vierähtävät.

FABRIIKKI

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
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eller Roparnäs. Många utbytesstuderanden bor där, så
det är förvisso ingen omöjlighet.
Restauranger

OPISKELIJA-ASUNTOLA PALOSAAREN
AHVENTIELLÄ

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 var-

je 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.
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.
Vaasan keskustasta löytyvät toki myös McDonalds ja Hesburger. Ne sijaitsevat rinnakkain aivan torin laidalla. Keskustasta löytyy myös mukavia kahviloita, jossa voi istuskella joko kavereiden tai hyvän kirjan kanssa. Tällaisia
paikkoja ovat muun muassa Rewell centeristä löytyvä Cafe de Paris, McDonaldsin uusi naapuri Aschan sekä kauppahallista löytyvät konditoriat.
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VAASAN TORI

REWELL CENTER
Ostoksia
Vaasan keskustasta löytyvät niin sanotut perusvaateketjut (esim. H&M, Seppälä, Lindex, Gina Tricot, KappAhl, Moda Aukia, Vila, Vero Moda, Indiska ,
Aleksi13 sekä Jim&Jill). Hyvää kosmetiikkaa puolestaan myy esimerkiksi
Kicks, joka löytyy HS-centeristä alatorilta. Musiikkia sekä leffoja kannattaa
sen sijaan shoppailla Anttilan Top Tenistä ja keskustassa asuvat ostavat nuudelinsa Citymarketista.

YÖKERHO FONTANA, KAHVILA ASCHAN SEKÄ MCDONALDS
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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).
Vaasan rannat ovat ehdottomasti omiaan lenkkeilyyn. Alkuun pääsee kävelemällä vaikka Hovioikeuden taakse ja jatkamalla rantatietä joko oikealle tai vasemmalle, kunnes päätyy Palosaaren tai Suvilahden perukoille. Lenkkipolkuja ja
juoksureittejä löytyy varmasti vaativampaankin makuun ja seikkailunhaluisimmat voivat suunnata vaikka Gerbyn metsiin.
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I Kulturväg finns bl.a. Wasa teater, Vaasan kaupungin teatteri, konstmuséet
Kuntsi, Österbotten museum och Tikanojan taidekoti. Monet niistä tarjoavat
opiskelijoille kulttuuria alennetuin hinnoin, joten ei muuta kuin opiskelijakortti
käteen ja kohti kulttuurielämyksiä.

Kuvat ja Vasaguiden päivitys
Riina Mikola
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Tutorien esittely
TUTORIT OVAT TOISEN VUODEN KARAISTUNEITA JA KOKENEITA JUSTUSLAISIA, JOTKA AUTTAVAT JA OPASTAVAT
FUXEJA SEKÄ TUULESSA ETTÄ AURINGONPAISTEESSA.

Heipparallaa!
Onneksi olkoon kaikille ihanille fukseille! Olen Alexia 21v ja minulla on onni
saada olla teidän tutorinne. Tulen alun
perin Helsingistä, mutta vietettyäni kokonaisen vuoden Vaasassa olen kotiutunut tänne erittäin hyvin. Olen erittäin
eläinrakas ja minulla on koira nimeltä Dixie,
jonka kanssa vietän suuren osan vapaaajastani. Harrastan, koulutan ja kilpailen nimittäin agilityä. Nyt olen vihdoinkin hankkinut
salikortin, joten nyt sielläkin on alettava käydä aktiivisesti.
Olen kolmekielinen ja erittäin puhelias. Toivonkin teidän tulevan juttelemaan
kanssani aina, kun on kysymistä tai ihan muuten vaan. Vastaan mielelläni kaikkiin kysymyksiin, paitsi ruoanlaitosta, koska siitä en tiedä yhtikäs mitään. Lasken pinaattikeiton lämmittämisen kokkaukseksi. Onneksi koulussa saa halpaa ja
hyvää ruokaa.
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Minun ensimmäinen vuoteni oli aivan mahtava ja olinkin kaikessa aktiivisesti
mukana alusta saakka. Suosittelen sitä nyt lämpimästi teille kaikille. Rohkeasti
vain mukaan niin saadaan aikaan mahtava fuksisyksy! Itse toimin nykyään Justuksessa myös kulttuurivastaavana. Meillä tulee siis olemaan monta yhteistä
projektia ja ne ovat kaikki ihan superhauskoja.
Odotan innolla teidän tapaamistanne!
Alexia Persons
Kulttuurivastaava

Moi!
Aivan aluksi niin onnea kaikille uusille fuxeille! Olen Mattias 21v, tulen
alunperin Kokkolasta. Ensimmäinen vuosi on nyt minun osaltani takana
päin, ja kaiken kaikkiaan olen viihtynyt Vaasassa erinomaisesti.
Vapaa aika kuluu minun osaltani aika paljon urheilun merkeissä, varsinkin
näin kesäisin fudis- ja beachikentät tulevat tutuiksi. Pidän
myös paljon matkustelusta,
minkä takia minulla pitää kokoajan olla joku reissu suunnitelmissa. Juhlimiseen merkeissä tulee myös vietettyä aikaa
varsinkin viikonloppuisin,
useimmiten minut bongaa näin
perus suomenruotsalaisittain
skumppa-lasi kädessä. Pidän
myös uhkapelaamisesta, luke-
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misesta ja sijoittamisesta ( joka viimeaikoina on jäänyt vähemmälle,
thanks Nokia).
Där var en kort beskrivning om mig. Jag är dessutom tvåspråkig såsom alla andra tutorer. Jag hoppas att vi kommer att ha en kanon höst tillsammans o jag hoppas att ni alla fuxar skulle vara aktiva o delta i vårt program. Tag också gärna o berätta till oss om ni har några programförslag.
Nähdään pian/ Vi ses snart !
Mattias Brännkärr

Hej!
Jag är Hanna Salokangas och 22 år gammal.
Jag är född i Helsingfors och bor både i Esbo
och i Vasa. Jag är tvåspråkig och är förra årets
fux. Vasa var bekant för mig från förr, min
mamma är nämligen född i Österbotten.
Olen ratsastanut 12 vuotta, mutta nykyään
kaikki vanhemmat harrastukseni ovat jääneet.
Koulunkäynnin lisäksi olen tänä vuonna ainejärjestömme puheenjohtaja. Olen erittäin sosiaalinen ja tulenkin tekemään parhaani, jotta uudet fuksimme oppivat tutustumaan Vaasaan, opiskeluihin ja opiskelukavereihin sekä viihtymään Justuksessa.
Hanna Salokangas
Puheenjohtaja
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Hej!
Jag är Caius, 21 år gammal
vasabo som på hösten påbörjar
mitt andra studieår då jag även
kommer att fungera som tutor
för er fuxar. Jag är student från
Vasa övningsskola (våren 2010)
och sökte in samma vår. Därefter blev det ett mellanår i det militära där jag fick bekanta mig
med Finlands vackra skogar och
natur i närheten av Dragsvik och
Fredrikshamn. Jag inledde studierna i Vasa på hösten 2011. På fritiden tycker jag om att röra på mig genom att spela fotboll eller gå på gym. Jag tycker också om att spendera
tid med vänner och spelar gärna ett parti poker med jämna mellanrum.
Jag har trivts otroligt bra i Vasa under mitt första studieår. Fastän jag har
bott i Vasa före studierna så erbjuder studielivet nya möjligheter och man
lär känna mycket nya och trevliga människor. Det lönar sig verkligen att
delta i allt roligt program som är planerat här under hösten för att lära
känna alla nya typer, såväl fuxar som äldre studeranden. Det är bra att ha
vänner som studerar juridik som kan stötta en när studierna känns lite
tyngre. Ni som har sluppit in har ändå ingen orsak att vara oroliga. Ni har
alla förutsättningar för att klara er och samtidigt ta del av alla roliga evenemang. Vasa har ett bra studieliv och det finns gott om program såväl
på hösten som på våren. Jag ser fram emot att träffa er i slutet på augusti
och ska göra allt jag kan för att ni ska få en bra start på studielivet!
Caius Honkanen
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Justus ABC
- Allt för den nya fuxen!
A
Ainejärjestöt valvovat opiskelijan etuja. Justus Ry/Rf huolehtii meistä Vaasan
oikislaisista. Alla med-andan säger i sig själv ganska bra vad det är frågan om.
Med hjälp av alla med-andan strävar vi justusiter till att få med alla i olika former av aktiviteter och ingen lämnas ensam. Allamed är även en mejlinglista som
når ut till varje justusit.
Alko löytyy sekä keskustasta että keskustan ulkopuolelta, siis Keskustan ja Kivihaan Citymarket- eista 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
ai-kana, 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 helpom22 Ex Nunc

min. 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 Siperiasimulaattorissa polkupyörällään likomärkänä vastatuulen lannistamana, jouduttuaan vielä lähtemään paljon Sinua aikaisemmin kouluun.

B
Biblioteket är justusitens andra hem. Tentlitteraturen finner du med största sannolikhet i Vasa universitets, Åbo Akademis samt Hankens gemensamma bibliotek, Tritonia, som ligger vid Universitetsstranden. I Vasa finns också ett stadsbibliotek på Biblioteksgatan. Där finns en del tentlitteratur och du får en månads
lånetid, medan Tritonias lånetid är 2 veckor gällande kursböcker. Det lönar sig
också att kolla VAMOKs bibliotek för tentlitteratur (Vaasan ammattikorkeakoulun kirjasto).
Bussi. Julkinen liikenne Vaasassa on surkeaa, varsinkin pääkaupunkiseudun
joukkoliikenteeseen tottuneelle shokki on kova! Onni on kuitenkin, että ilmankin
pärjää. www.vaasanpaikallisliikenne.fi.
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C
Cykel. Ett praktiskt sätt att ta sig fram i Vasa eftersom avstånden är så korta. Kan också bli stulen.
D
Det blåser ganska hårt. Varaudu siihen, että Vaasassa
tuulee aina. Liiku ryhmässä, se lämmittää.
E
Ekskursio-Excy-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.
Fuksit ovat ensimmäisen vuoden opiskelijoita. På svenska kallas fuxarna gulnäbbar och gulisar.
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 knap24 Ex Nunc

past 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.

G
Gamyl. De äldre studerandena som redan hunnit få en massa kunskap(?). Betyder också studerande som kommit långt i
sina studier och eventuellt blivit färdiga.
Gulisintagning. Fuxhöstens höjdpunkt! En minnesvärd upplevelse, där de nya
studerandena upptas som medlemmar i sin ämnesförening. 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! Halarna överlämnas genom en mystisk och hemlighetsfull
ritual i slutet av fuxhösten.

Halarmärke. Märke som man ofta får på sitzer eller andra fester. De sys fast på
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halaren. Om man inte kan sy fungerar också latmans-versionen, att limma fast
märkena.
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.
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 täysin muistista.
HYY: Helsingin yliopiston ylioppilaskuntaan kuuluvat kaikki Helsingin yliopistossa alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa suorittavat opiskelijat, siis myös
sinä.

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 21-vuotta. Justus järjestää mm. sitzejä, excuja ja vuosijuhlan, sekä
kaikennäköistä muuta pientä aktiviteettia silloin tällöin. Alla Justus medelmmar
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lyder under benämningen justusiter. Lisätietojawww.justuswasa.fi.

K
Kotipizza. Vaasasta kotoisin olevan ketjun pizzerioita on lähes joka nurkalla.
KV-viikko. Tarkoittaa Kansainvälinen Viikko.
KV-veckan ordnas under årsfest veckan, och under veckans gång får vi tiotals nordiska gäster
från Nordiska Sekretariatets övriga ämnesföreningar. Gästerna är alltså juridikstuderanden från våra systerföreningar runt om i Norden. Under KVveckan ordnas det en mängd spännande program för både gäster och justusiter,
och hela veckan avslutas med en pampig årsfest påföljd av en sillis. Justusiter har
också möjlighet att delta i sekretariatets övriga ämnesföreningars KV-veckor.

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.
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
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Lähteet. Wikipedia, google ja facebook eivät vielä ole virallisia oikeustieteellisiä lähteitä, mutta nykyopiselijoiden astuttua työelämään oletettavasti todellisuutta.
M
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 taattu viisivuotiskaudeksi, ja syksyllä
2012 päätetään maisterivaiheen koulutuksen jatkosta.
MAK. Vaasan yksikkö on valittu osallistumaan ’Monikielisen asiantuntijuuden
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”.
Motionsmöjligheter finns det mycket av i Vasa. Det förmånligaste 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, och ett gym
brdevid campus.
Muuttaminen. Muista tehdä muuttoilmoitus. Muuttoilmoituksen voi tehdä helpoiten netissä osoitteessa www.posti.fi tai www.muuttoilmoitus.fi. Palvelu vaatii
nettipankkikoodit. 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.
28 Ex Nunc

N
Nattliv. I Vasa finns relativt många olika barer
och nattklubbar, så Vasa är 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. Betjäning fås
även på finska om man har tur. Tiistaina Ollis on pullollaan ruotsinkielistä porukkaa
och vill man uppleva sann pampas-anda lönar det sig att söka sig till Ollis en helt vanlig tisdag.
- Amarillo vid Övre torget. Snygg och ganska lugn plats. Tunnetaan päivisin ruokaravintolana.
- Sky-bar vid Övre torget, Rewell Centers nionde våning. Som fux måste man
lära sig att kombinera drinkar vid Sky under onsdagkvällen, och närvaron vid
torsdagens morgonföreläsning.
Nuotio, Kimmo. Juridiska fakultetens högsta höna. Befinner sig i Helsingfors.
Toimi pitkään Vaasan yksikön vastuuprofessorina.
Nyyti on HY:n opiskelijoiden tukikeskus. www.nyyti.fi
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O
Opintotuki. Kela maksaa korkeakouluopiskelijalle opintorahaa 298 € kuukaudessa ja asumistukea maksimissaan 201,60 € kuukaudessa. 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 mukaan!
“Osakunnat ovat Suomen ensimmäisiä opiskelijajärjestöjä. Ne ovat yliopistoissa toimivia julkisoikeudellisia yhteisöjä, joista säädetään ylioppilaskuntaasetuksessa. 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 osal- listua
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 järjes30 Ex Nunc

tämää opiskelijatapahtumaa.
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. Parkeringsövervakarna rör sig ofta vid vårt
campusområde. Parkeringstillstånd för parkering vid campus fås vid informationsdisken i Tirtonia.

R
Ruoka. Pysyäksesi hengissä sinun täytyy 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, Fabriikin alimmassakerroksessa.
- Cafe Oskar, Tritoniassa. Hyvä paikka juoda kahvia ja syödä jotain pientä. Myös
pastaa tarjolla opiskelijahintaan poikkeuksellisen myöhään, siis klo: 18 asti.
- 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
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S
Sakke on Lakimiesliiton järjestämä opiskelijatapahtuma kaikille oikkareille.
Järjestetään joka toinen vuosi, och i år är det sakke-år!
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 ofta innebär avslutning av en större fest,
dock ej nödvändigtvis avslutning på drickandet. Däremot ger sillisen folk en allmänt godtagbar orsak att fortsätta snapsandet och öldrickandet ännu under följande morgon. Sillisen påföljs av en efter-sillis.
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. Alla
med!
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
ofta frågas i tenterna.
Sosiaalinen paine saattaa vaikeuttaa joidenkin opiskelijoiden taivallusta opin
tiellä.
Spex. Opiskelijoiden toteuttama interaktiivinen teatterikulttuurielämys. Justus ei
ole koskaan järjestänyt omaa Spexiä, eikä kyseisen kulttuurin kukkimista Vaasan
suomenkielisissä yliopistoissa voi kehua. Däremot har Åbo Akademi varit duktig
med att ordna sitt Vasaspex.
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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 varierande lätt att komma, beroende på var du bor.
Man 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.
Flyga till Vasa går, men flygfältet ligger en bra bit utanför centrum och flygbussarna trafikerar, men inte då du behöver dem. Färjan far från hamnen i Vasklot
till Umeå och rekommenderas.
Tutorit ovat toisen vuosikurssin opiskelijoita, jotka tarjoavat tukea ja turvaa sekä
ilmaista seuraa.
Tvåspråkighet: Inom Justus fungerar tvåspråkigheten galant. Alla pratar det
språk de själva vill med vem de vill. Oftast förstår alla varandra 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
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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
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!
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 allmän information om Justus, samt gamla ExNunc. Åsiktspalten är en del av justusiternas mentalvård, där kan du öppna dig
anonymt.
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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.

Aakkoset päivittänyt Jessica Samelin
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Vaihtoon ja takaisin
YLEISVASTAAVAMME LOTTA KUUSISTO HOITAA HALLITUSPESTIÄÄN NYKYÄÄN HELSINGISTÄ PÄIN. HÄN ON YKSI NIISTÄ
JUSTUSLAISISTA, JOTKA OVAT VAASASSA SUORITETTUJEN
OPINTOJEN JÄLKEEN SIIRTYNEET SUORITTAMAAN MAISTERIOPINTOJAAN HELSINGIN YKSIKKÖÖN. ENNEN HELSINKIIN
MUUTTOA HÄN KUITENKIN PIIPAHTI VAIHDOSSA.

Vaihto-opiskelu
Lundissa
Lund ja yliopisto
Lund sijaitsee eteläisessä Ruotsissa Skånen
läänissä ja se on yksi Ruotsin vanhimpia
kaupunkeja. Asukkaita on vajaat 80 000.
Kaupungin keskusta on täynnä vanhoja ihania taloja ja kadut ovat mukulakivillä päällystettyjä.
Lundiin yliopisto on yksi Skandinavian suurimpia ja se perustettiin 1666
samoin oikeustieteellinen tiedekunta. Opiskelijoita oikeustieteellisessä on
noin 2000. Tiedekunnan rakennukset olivat todella vanhoja mutta toki entisöityjä. Entisöinnistä huolimatta varsinkin kirjasto oli pyritty pitämään vanhan näköisenä sekä omalla tavallaan kodikkaana.
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Miksi päädyin Lundiin
Miksi sitten päädyin Lundiin? Oma vaihtoonhakuprosessi alkoi tietysti siitä, että
piti miettiä mihin päin maailmaa sitä oikein lähtisi. Lähdin miettimään mihin kulttuureihin haluaisin tutustua ja mitä kieliä
oppia. Kulttuureista puhuttaessa moni varmaan miettii, että miksi sitten päädyin Ruotsiin enkä johonkin vähän mielenkiintoisempaan paikkaan. Itse asiassa Lundin ylipistoon törmäsin ihan sattumalta. Sain käsityksen, että se on tosi suosittu vaihtoyliopisto ja arvostettu eikä
opiskelija-elämästäkään ollut kenelläkään moitittavaa, päinvastoin. Sitten alkoivat palat loksahdella paikoilleen: Ruotsissa voisin käyttää niin englantia
kuin ruotsia joten pääsisin ns. kahden kielen kielikylpyyn ja jos kerta en osaa
päättää mihin maahan ja kulttuuriin haluaisin tutustua tarkemmin, lähden Lundiin ja tutustun siellä moneen samalla kertaa ja voin sitten myöhemmin lähteä
reissaamaan ja tapaamaan uusia ystäviäni. Tätä päätöstä en tullut myöhemmin
katumaan.
Asunnon haku oli Lundissa sitten vähän
vaikeampi juttu ja asunnon saaminen oli
ihan omalla vastuulla. Minua varoiteltiin
jo etukäteen ja monilla keskustelupalstoilla myös varoiteltiin, että asuntotilanne
Lundissa on todella huono. Opiskelijaasunnot saivat ensisijassa ne jotka tulevat
kauempaa ja jotka ovat maksaneet lukukausimaksun, mikä oli kauempaa tuleville
myös pakollista. Kun huomasin, että näin
naapurimaasta tulevana opiskelija asunnon saaminen on lähestulkoon mahdotonta, lähdin metsästämään yksityistä asunEx Nunc 37

toa tai huonetta. Keskustelupalstoja seuratessani huomasin, että monet suosittelivat katselemaan asuntoa myös Lundin ulkopuolelta kuten Malmö, Helsingborg, Höör, Hjärup, Burlöv.
Vuokraus sivustoja löytyi netistä hyvin mutta haku oli aika haastavaa silti.
Uusien ilmoitusten asunnot menivät helposti päivässä ja jopa muutamassa tunnissa. Asunnon hakua vaikeutti niiden vähyyden lisäksi myös se, että huijareita
tuntui olevan todella paljon. Sai olla tarkkana ettei asunnon tarjoaja ole joku tietojen kalastelija ja pahimmassa tapauksessa on joillekin käynyt niin, että ovat
maksaneet takuuvuokran etukäteen ja kun ovat saapuneet Lundiin, koko asuantoa ei ole ollut olemassakaan. Mitään ei siis kannata maksaa etukäteen!
Itse loppujen lopuksi löysin asunnon tai oikeastaan huoneen erään pariskunnan kotoa, jotka eivät paljoa viettäneet aikaa tässä asunnossa. Asuntoni oli Malmössä ja ensin ajattelin, että jään sinne vain niin kauaksi kun löydän toisen mutta loppujen lopuksi jäin sinne koko vaihdon ajaksi. Malmö ei kuitenkaan ollut
kuin 10-15 minuutin junamatkan päässä Lundista.

Elämä vaihdossa
Ensimmäiset päivät ja viikot olivat
vaihdossa kaikkein rankimmat ja samalla parhaimmat. En olisi voinut uskoa kuinka paljon uusia ihmisiä voi tavata niin lyhyessä ajassa. Kulttuurien
kirjo ei ollut vaan huhu puhetta vaan
Lundissa todellakin oli opiskelijoita
ympäri maailmaa, Japani, Kiina, Intia,
Meksiko, Kanada, Kalifornia, EteläAfrikka ja kaikkea siltä väliltä. Tuntui
ihan uskomattomalta miten kaikki ovat
päätyneet niinkin pieneen kaupunkiin
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Ruotsiin.
Ensimmäiset päivät ja viikot menivät myös
yllättävän byrokraattisissa merkeissä kun
Ruotsissa oltiin, jokin asioiden organisoinnissa mätti siellä ja pahasti. Sai olla hakemassa
allekirjoitusta toisesta paikasta ja viemässä
lappua toiseen paikkaan ja hakea kortteja toisesta. Jo korttien määräkin kertoi sen että jotain selkiyttämistä kyllä kaivattaisiin. Itselläni
oli seitsemän eri korttia:
eri kirjastoihin, opiskelijakortteja ja erilaisia jäsenkortteja.
Opiskelija-elämä Lundissa oli aivan mahtavaa. Bileitä olisi voinut kierrellä
viikon jokaisena päivänä jos jaksaa ja kroppa kestää. Kun parin ensimmäisen
viikon aikana osallistui kaikkiin mahdollisiin tutustumistapaamisiin ja bileisiin
kahmien mahdollisimman paljon uusia tuttavuuksia oli loppuaika vaihdosta taattu täyteen ohjelmaa. Toinen mikä mahdollisti täyden sosiaalisen kalenterin, oli
nationiin eli osakuntaan liittyminen. Osakunnat olivat huomattavasti suuremmassa osassa siellä kuin täällä Suomessa ja koko opiskelijoiden ”huvielämä”
pyöri oikeastaan nationeiden ympärillä. Kun liittyi yhteen, pystyi osallistumaan
kaikkien muidenkin nationeiden ohjelmaan. Nationit järjestivät erilaisia aktiviteetteja nationista riippuen, oli esimerkiksi musiikkiin, liikuntaan tai kokkailuun
keskittyneitä nationeita. Ne järjestivät erilaisia iltamia ja teemabileitä, jokaisella oli omat päivänsä järjestää viikoittain klubiilta ja myös sitsejä tuntui olevan
viikoittain. Jokaisella nationilla
oli omat rakennuksensa ja tilansa
järjestää ajanvietettä.
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lu tapahtuu NordPlussan kautta ja se jäi hieman pettymykseksi, että heillä ei ollut
minkäänlaista vapaa-ajan toimintaa Lundissa. Onneksi ohjelmaa järjesti kuitenkin Erasmus ja muutkin kuin sen kautta vaihtoon tulleet saivat osallistua tapahtumiin ostamalla viiden euron jäsenkortin. Lisäksi vaihtarit jaetaan ennen Lundiin
tuloa mentorointiryhmiin, jotka myös järjestävät ohjelmaa yksin ryhmässä tai yhdessä muiden ryhmien kanssa. Tekemisen puutteesta ei siis päässyt helposti Lundissa valittamaan. Mutta jos luppo aikaa sattumalta jää tai jos juhliminen alkaa
kyllästyttää, on Lundista erittäin helppo lähteä reissaamaan ja vaikka katsomaan
muuta Ruotsia tai muuta Eurooppaakin.
Lundin yliopiston oikeustieteellinen oli mukava ja ryhmäkoot sopivan pieniä
noin 30-40 henkeä. Luentoja oli viikossa enimmillään kahdeksan tuntia ja melkein aina päivässä istuttiin luentosalissa vain kaksi tuntia. Luennoitsijat tuntuivat
ammattitaitoisilta ja oli myös mielenkiintoista nähdä eri maiden tapaa opiskella
ja ajatella. Lundissa selvästi rakastettiin ryhmätöitä ja niitä itsekin pääsin tekemään. Oli aika haastavaakin kirjoittaa kolmen eri kansalaisuutta olevan muun
opiskelijan kanssa yhteinen 20 sivun essee. Työ saatiin kuitenkin valmiiksi ja
kaikki olivat tyytyväisiä. Reissu oli kasvattava kaiken kaikkiaan ja paljon sai hyviä muistoja ja uusia ystäviä! Suosittelen Lundia lämpimästi kyllä muillekin!
Lotta Kuusisto
Yleisvastaava
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SitsiBiisiGallup
OPISKELIJAREINTOIHIN KUULUVAT EROTTAMATTOMASTI
SITSILAULUT. TOISET NIISTÄ OVAT TUNNETUMPIA KUIN
TOISET, MUTTA NIITÄ KAIKKIA YHDISTÄÄ SE, ETTÄ NE
LAULETAAN LUJAA JA TUNTEELLA. KYSYIMME JUSTUSLAISILTA MITKÄ OVAT HEIDÄN SUOSIKKI BIISINSÄ.

Heikki Hannelin
1. Jos eukkosi kieltää sua juomasta
2. Internationalen
3. Tänään
otetaan

Tomas Niemitalo
1. Mera brännvin
2. Tänään otetaan
3. Minne

Essi Kärkkäinen
1. Jag har aldrig vatt på snusen
2. Minne
3. Liten jumbo
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