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the young, bright minds of 

the future
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P Ä Ä K I R J O I T U S

Muistan vielä oman hakuprosessini. 
Muistan sen itsekurin harjoittelun, että sai vääntäydyttyä joka aamu kirjastoon. 

Muistan kirjeen, joka ilmestyi postilaatikkoon pitkän odotuksen jälkeen. 
Muistan riemunloikan, ilosta itkevät vanhemmat ja vatsanväänteet, kun tajusin, että 
nythän minun pitää TEHDÄ asioita: hankkia asunto, hakea opintotukea, ilmoittautua 
läsnäolevaksi, luoda sähköpostitunnukset… 

Pelkäsin, etten saa yhtään kaveria ja joudun lopettamaan koulun parin kuukauden 
sisällä, koska ruotsinkielen taitoni on huono. Nyt hätiköity paniikki herättää lähinnä 

hymähdyksiä. Pienen ryhmäkoon takia ihmisiin on helppo tutustua. Ensimmäiset 
orientointiviikot ovat tähän loistava tilaisuus, joten niille kannattaa osallistua alusta saakka. 
Samalla tutustuu kätevästi kaupunkiin. Eri paikkakunnilta muuttaviin opiskelijoihin on 
Justuksessa totuttu, joten oudon leimaa ei saa sillä, että sattuu puhumaan eri murteella.

Mitt svenska är fortfarande inte perfekt, men det är mycket bättre i jämförelse med 
det som det var när jag flyttat till Vasa.

Det hjälper att man ofta hör det andra nationella språket. Läraren är trevliga och svarar 
på alla frågor - man kan och måste fråga om man inte förstår någonting. Det funkar för 
båda finska- och svenskatalande människor. Ha tålamod och är inte rädd om det känns 
skrämmande, det blir lättare när man vänjer sig! 

Ja nyt ensimmäinen vuosi on komeasti ohi. Opintopisteitä, muutama hylättykin tentti, 
uusia ystäviä, seikkailuja, Palosaaren sillan tuuli talvisin, Minttua ja Justushuoneen 

antimia, uskollisesti palveleva joskin hiukan rämä fillari, ahkerat lukupäivät kirjastolla, 
jotka muuttuvat aina 
k a h v i t t e l u m a r a t o n i k s i 
Oskarissa, kotibileissä 
pohditut rapujuhlien 
muotosäännökset ja 
valinnainen filosofian tentti 
vappusitsien jälkeen... Paljon 
on mahtunut mukaan, ja 
ensi vuonna varmasti vielä 
enemmän!

Emma Laakkonen
Päätoimittaja/chefredaktör 
2013

kuva: lotta nahkala
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PUHEENJOHTA-
JAN PALSTA

Uskon, että puhun kaikkien puolesta, 
kun sanon, että Justuksella on lois-

tava kevät takana. Tapahtumia on riittänyt 
laidasta laitaan – jazz illasta vappupic-
niciin. On ollut ilo nähdä, että positiivinen 
energia ja aktiivisuus on säilynyt siitä huo-
limatta, että viimeisetkin  koulutyöt ja tentit 
ovat jo painaneet selkää. Monet justuslai-
set saivat vielä toukokuun loppupuolella 
nauttia todella helteisistä päivistä ja illoista 
mm. legendaarisella Strampenin terassilla. 

Jag vill för Justus del passa på att säga 
ett stort GRATTIS åt alla er som klarat 

den hårda konkurrensen och säkrat en 
studieplats på Helsingfors universitets juri-
diska fakultet i Vasa! Ni har jobbat stenhårt 
hela våren och har nu en tid full av möj-
ligheter framför er. Vi är alla ivriga på att 
få träffa er på hösten och har massor med 
roligt program att se fram emot. Vasa är en 
lysande stad att studera i och tillsammans 
med alla oss i Justus kommer ni garanterat 
att trivas. Jag vill också passa på att mark-
nadsföra möjligheten att aktivt delta i vår 
föreningsverksamhet, något som verkligen 
sätter en guldkant på vardagen.

Monien pitkien hallitusten kokousten 
jälkeen, ja kiitos Emilia Nydahlin lois-

tavasta työstä ekskursiovastaavana, voin 
ylpeänä ilmoittaa, että Justus lähtee 9.-
13.9. syyskuuta perinteiselle syysmatkalle 
Firenzeen! Matkakohde herätti luonnolli-
sesti paljon kiinnostusta ja kirjoittamisen 
hetkellä paikkoja on enää muutamia jäl-
jellä. Matkaan mahtuu paljon kiinnostavaa 
ohjelmaa, m.m. vierailu European Univer-
sity Institute:en, jossa Suomesta lähtöi-
sin oleva oikeustieteen professori Martin 
Scheinin ottaa meidät vastaan. Matka vie 
meidät justuslaiset oikeustieteen juuril-

le Pohjois-Italiaan, ja siitä tulee varmasti 
mahtava elämys, jonka kaikki voivat muis-
taa lämmöllä myöhemmin. Henkilökoh-
taisesti olen alkanut valmistua henkisesti 
matkaan lukemalla Dan Brownin uutta kir-
jaa, joka sijoittuu Firenzeen.

Hösten kommer alltså att börja med full 
fart för alla justusiters del. Annat roligt 

program kommer givetvis också att ordnas 
under höstterminen, som kulminerar i Jus-
tus nordiska vecka och årsfest i november. 
Så det är med stor glädje jag kan blicka 
tillbaka på våren och allt roligt vi haft, men 
samtidigt veta att framtiden har mycket ro-
ligt att erbjuda. Hoppas alla justusiter där 
ute också kommer ihåg att njuta av som-
maren och inte göra alltför mycket skolar-
bete, så att det finns studiemotivation och 
energi kvar till hösten också. Det skulle 
vara fel att säga att jag vill att sommaren 
ska ta slut, men med en så bra höst fram-
för oss har tanken slagit mig. 

Viimeiseksi haluan vielä toivottaa kaikil-
le uusille ja vanhoille justuslaisille, si-

sarainejärjestöille ja yhteistyökumppaneil-
le hyvää kesän jatkoa! Vi ses i höst!

Caius Honkanen 
Puheenjohtaja/Ordförande 2013
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Jaaah, nu är det värsta förbi! Du 

har klarat det! All stress och allt 

slit som präglat den långa våren har 

lönat sig. Grattis, grattis och än en 

gång grattis! 

Jag har som Codexpressens1  

chefredaktör fått äran att skriva en 

liten hälsning åt er nyblivna Justus-gu-

lisar. För dem som aldrig hört talas om 

Codex kan jag berätta att det är Hel-

singfors motsvarighet till Justus2. I Hel-

singfors finns dessutom den finsksprå-

kiga föreningen Pykälä. Liksom Justus 

är Codex en relativt liten förening med 

en väldigt aktiv medlemsskara. Före-

ningarna har ett nära samarbete med 

varandra. På våren ordnar Codex en 

oktoberkräftis3, dit vi bjuder in justusi-

ter. Jag rekommenderar varmt att delta 

på detta evenemang.

En annan typ av evenemang där 

bl.a. justusiter och codexare lär 

känna varandra är de mytomspunna 

int.veckorna. Dessa kommer ni garan-

terat att få höra mycket om under er 

studietid, så det finns inget behov att 

gå in på dem närmare här.

Det ligger nog något i det där om 

att det alltid finns omtenter, me-

dan en viss fest bara kan upplevas just 

den dagen då den ordnas. Sällan hör 

man folk klaga över att de ångrar att 

de deltagit på en sits i stället för att ha 

läst till en tent. Speciellt lönar det sig 

att njuta av det första studieåret, det är 

Gulis -13, ta allt ut av det kommande 
studieåret! 

 1Juristklubben Codex fantastiska tidning. 
 2Jag hoppas ni vid det här laget insett vad Justus är…
 3Japp, lustig tradition..
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en tid som de flesta minns resten av li-

vet. Fastän du redan skulle ha studerat 

något annat tidigare, är det ändå nå-

got unikt med en ny studieomgivning, 

nya studiekompisar och att vara yngst 

i studieår. Jag hade själv tre år av stu-

dier bakom mig innan jag började på 

juri4 och jag är glad att jag valde att ta 

allt ut även av mitt andra gulisår.

Men fastän du inte riskerar att bli 

utslängd ur universitetet p.g.a. 

dålig studieframgång5, så lönar det sig 

nog att komma ihåg att studera alltid 

då och då. För det första vill du kans-

ke bli färdig någon dag. För det andra 

behöver du samla på dig ett visst antal 

studiepoäng för att belönas av FPA6. 

Och för det tredje så påstår jag att du 

mår bättre av att komma framåt i stu-

dierna någorlunda regelbundet, i stället 

för att stirra på samma studiepoängtal 

i weboodi i all oändlighet. Att se detta 

tal öka ger en viss tillfredsställelse, du 

känner att du har åstadkommit något.

Summa summarum rekommen-

derar jag att njuta av studielivet. 

Var aktiv, åk på utbyte och ta allt ut av 

den frihet du har som studerande!

Njut dessutom för fullt av resten av 

sommaren!

Dahlia Wolfram

Chefredaktör för Codexpressen

 4eller på Codex, hur man nu tar det ;)
 5vilket kan vara risken i t.ex. Tyskland, om jag har förstått rätt

 6Ja, jag vet att studiestödet inte är avsett att ha en belöningsfunktion
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TUTORIEN ESITTELY:

Lassi:

1. nimi, ikä ja kotiPaikka.
Lassi Inki, 20 v., Vaasa.

2. miten ajauduit rötöstelemään vaasaan?
Synnyin rötöstelijäksi Vaasaan! Lukion 
jälkeen lähin Turkuun opiskelemaan. Musta 
piti tulla kääntäjä ja tulkki. Mut sit alko oikis 
houkuttaa ja hakupaperit lähti Vaasaan. 
Täällä ollaan taas! Opiskelijaelämä 
justuslaisena on ollu jotain ihan mahtavaa! 
Alla med -henki ei oo mikään myytti!

3. silminnäkijöiden mukaan sinut nähdään 
usein...
Kovaa väittävät, että Tritoniassa. Mitään 
en myönnä. Fontanassa voin sen sijaan 
myöntää hytkyväni melko usein.

4. missä olit sunnuntaina 2.9.2012 kello 
13:28?

Hmmm... Taisin olla Mäkkärissä 
sunnuntailounaalla toipumassa Ekan 
Viikonlopun Bileistä.

5. onko sinulla lisättävää?
On. Koko Justuksen puolesta onnittelut 
fukseille ja tervetuloa oikkariyhteisöön! 
Oma fuksisyksyni oli ihan sikamahtava ja 
me tuutorit tehdään kaikkemme, että myös 
teidän fuksisyksystä tulee vauhdikas ja 
unohtumaton!

Jonna:

1. namn, ålder oCh hemort.
Jonna Jasmina Hagström lyder det namn 
som är till allas stora fasa. Jag har nyss 
vandrat ut ur tonåren och är stolt över att 
vara född i den stad dit ni alla nu lyckligtvis 
har hittat!
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2. hur hände det till, att du hamnade till vasa För att Begå Brott? 
Ända sedan jag föddes in i Vasa-Mafian år 1993, har jag varit övertygad om att detta 
är the place to be.  Hur jag än försökt, har jag inte lyckats bli ditsatt för mina brottsliga 
gärningar, och har därmed inte haft nöjet att bo på vasas finaste hotell på strandgatan 
med havsutsikt ÄNNU. Vid sidan om mafiaverksamheten har jag under åren deltagit i 
töntig fritidsverksamhet som fotboll och cheerleading samt studerat  i Vasa gymnasium 
för att verka som en bland alla. Sedan jag som 18-åring beslöt mig för att ta tag i 
brottsligheten på blodigt allvar har jag börjat träna bänkpress och äta kvarq (it’s all about 
size). Därtill studerar jag idag juridik. Studierna fungerar  som en till skensysselsättning, 
och just juridikstudier blev det för att det är löjligt enkelt att kringgå lagen när  man väl 
känner till den. 

3. enligt ögonvittnen ser man dig oFta i…
Ögonvittnen menar att jag kan synas till vid strampen om sommarkvällarna. Strampen 
är Vasas skönaste terass med utsikt både över havet, och över stupfulla tonåringar 
vid bryggan (här gäller det alltså att vara på rätt sida om staketet). Observera dock att 
strampen är en extremt svenska-talande-bättre-folk-terass, dit man bör anlända med 
pappas segelbåt  (segelbåtsskämten är nåt ni inte kommer undan i Vasa, det gäller alltså 
att ha rätt attityd och själv slänga in en segelbåtkommentar här som var, innan någon 
annan hinner).

4. var var du På onsdag 19.9. kloCkan 23:13?
Jag bottnade ett par öl, slukade i mig snapsar samt sjöng snapsvisor i det omtalade 
Fontana Night Club.

5. har du någonting att lägga till?
Välkommen till Vasa! 

Manna:

1. nimi, ikä ja kotiPaikka. 
Marianna Erkkilä, 24, Kokkola.

2. miten ajauduit rötöstelemään 
vaasaan?
Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2008. 
Seuraavat neljä vuotta pelasin futista 
ja haahuilin erinäisissä työpaikoissa 
ja vähän opiskelemassakin. Jossain 
vaiheessa tajusin, että jotain 
järkevää pitäisi tehdä, joten Vaasa 
ja opinnot kutsuivat.  

3. silminnäkijöiden mukaan sinut 
nähdään usein...
Cafe Oskarin päivädiskossa.
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4. missä olit keskiviikkona 29.8.2012 
kello 3:24?
Ekan illan bileiden jälkeen tutorini 
sohvalla ☺

5. onko sinulla lisättävää?
Nauttikaa fuksisyksystä!

EMiLia:

1. namn, ålder oCh hemort.
Emilia Nydahl, 20 år gammal och 
hemma från Molpe.

2. hur hände det till, att du hamnade till 
vasa För att Begå Brott? 
Det var på ett passligt avstånd från 
min farmor och hennes fenomenala 
köttbullar, och verkade framför allt vara 
en bra stad att börja studera i. Ännu 
har jag inte ångrat mitt val!

3. enligt ögonvittnen ser man dig oFta i…
Någonstans nära vattnet, ofta på en brygga i Hovrättsparken eller vid Strampen på 
sommaren. Man har inte upplevt en sommarkväll i Vasa före man har spenderat den på 
Strampen!

4. var var du På tisdag 25.9. kloCkan 20:49? 
Den 25.9.2013 klockan 20:49 låg jag aningen lättklädd på Vasa torg. Not my finest 
moment. (Till mitt försvar kan jag säga att det var sista rastin på gulisintagningen och att 
alla mina klasskamrater gjorde likadant!)

5. har du någonting att lägga till?
Hjärtligt välkomna till Vasa! Ni har några väldigt roliga studieår framför er i Finlands 
soligaste stad. Jag ser framemot att få träffa er allihopa och jag vet att vi kommer få en 
superbra höst tillsammans!

VÄLKOMMNA, NYA FUXAR! TERVETULOA, UUDET FUKSIT 2013!

Teksti: Lassi Inki, Jonna Hagström, Marianna Erkkilä, Emilia Nydahl
Kuvat: Emma Laakkonen
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VAASA-OPAS:
Keskusta rakentuu pitkälti torin ympärille. Täältä löytyy muutama ostoskeskus, 

ravintolat, putiikit, vanha ja viehättävä kauppahalli sekä iso Cittari. Kivenheiton 
päässä on myös opiskelijaystävällinen Halpa-Halli.
Torin vieressä on Vaasan kaupungintalo. Iso osa erilaisista baareista ja pubeista sijaitsee 
torin lähistöllä, eli jos löydät sinne, et ole enää kovin kaukana kohteesta.
Kun suuntaa torilta länteen, vastaan tulevat ennen pitkää hovioikeus ja ennen kaikkea 
sitä ympäröivä hovioikeuden puistikko, tuttavallisemmin hoviska. Puisto sijaitsee 
merenrannalla ja katselee Vaskiluotoon. Sään salliessa tämä on loistopaikka piknikille 
tai istuskeluun Strampenin terassilla! 

Olympia är en livlig stadsdel ca 10 minuters gångsväg från centrum. I Olympia hittas 
också många studentbostäder. Här finns också Lidl. 

Brändö är en före detta arbetarstadsdel någon kilometer från centrum i Vasa. Till 
Brändö tar man sig över Brändö bro eller över Pappersbron som är menad för lätt 

trafik. Vasa universitets campus ligger på Brändö, och även den juridiska utbildningen 
och Tritonia, som är alla högskolors gemensamma bibliotek. Dessutom finner man 
på Brändö VOAS:s studentbostäder, affärer, posten, apotek, Brändö filialbibliotek, 
idrottsplan, spånbana, vackra gamla hus och en bra bit med strandlinje.

Rautatieasema sijaitsee keskustan ja Vöyrinkaupungin tuntumassa. Suurin osa 
yhteyksistä vaatii vaihdon Seinäjoen ihastuttavalla asemalla, mutta esimerkiksi 

Helsinkiin ja Jyväskylään kulkee suoria junayhteyksiä. Asemaa vastapäätä sijaitsee 
hotelli Astor, joka tarjoaa Vaasan, ellei koko Suomen, parhaita brunsseja: tuoretta 
leipää, pekoniin käärittyjä viikunoita, munakokkelia, hedelmiä ja juustoja, noin murto-
osan mainitakseni.

Vaasan kirjasto on hyvä paikka tenttikirjojen etsimiseen, jos Tritonian painokset ovat 
lainassa. Kirjastosta löytyy myös kattava kokoelma laina-dvd:itä viikon laina-ajalla. 

Alakerrassa on pieni kahvila. Kirjasto sijaitsee aivan Hankenin tilojen lähellä, kivenheiton 
päässä torilta.
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Vasklot ligger mitt emot Hoviska. Här finns Wasalandia och Tropiclandia. På Vasklot 
finns även en industrihamn och en ca 5 kilometer lång spånbana – den lummiga 

miljön passar bra för motion, och under vintermånaderna kan man ta sig från Brändö 
eller Hoviska rakt över isen.

Leipis on Vaasan yliopiston ylioppilaskunnan kerhotila torin ja Vaasan 
kirjaston puolivälissä. Tila remontoitiin puolisen vuotta sitten, ja tarjoaakin nyt 

loistomahdollisuudet illanviettoon. Leipikseltä löytyvät pienuudessaan nerokkaat 
kierreportaat (kaide helpottaa matkaa loppuillasta) sekä saunatila. Kerhotilan takana 
sisäpihalla sijaitsee opiskelija-asuntoja, jotka tunnetaan samalla nimellä.

YLIOPISTON KAMPUS:
Vaasan yliopiston kampus sijaitsee Palosaarella, parin kolmen kilometrin päässä kes-
kustasta. Olennaisin paikka lienee Tritonia, joka on Vaasan korkeakoulujen yhteinen 
tiedekirjasto. Täältä löytyy lukusaleja, tietokoneita, sekä tenttikirjat.

Kampusalueelta löytyvät 
myös ruokalat Matilda, 
Buffet ja Cafe Cotton, sekä 
Tritonian kahvila Oskar, 
jossa ahkera lukupäivä 
monesti vierähtää.

Tervahovi on Vaasan yli-
opiston rakennus, jossa 
tulee käytyä lähinnä, jos si-
sällyttää tutkintoonsa Vaa-
san yliopiston kursseja. 
Konttori, Luotsi sekä Puu-
villa ovat hallintorakennuk-
sia.
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VASABLADET:
Vasabladetin talo sijaitsee keskustassa osoitteessa Hietasaarenkatu 20.

Oikeustieteellisen yksikön tilat muuttavat sinne syksystä alkaen. Muutos on suuri ja jän-
nittävä kaikille, mutta reippaalla asenteella ja pienellä huumorilla se sujuu varmasti hy-
vin. 
Muutamme ylimpään kerrokseen, josta tulee löytymään opettajien työhuoneet, luen-

tosali, seminaaritila, ainejärjestö 
Justuksen oma huone sekä pieni 
keittiö oppilaiden käyttöön. Omalla 
kannettavalla pääsee käyttämään 
langatonta verkkoa sekä tulosta-
maan vaikkapa luentokalvoja. Ti-
loista on myös käynti kattoterasille, 
mikä ei liene ollenkaan huonompi 
paikka viettää luentotaukoa. 

Tulemme luultavasti tekemään 
jonkin verran saliyhteistyötä Han-
kenin kanssa, joka sijaitsee vain 
parin minuutin kävelyn päässä 
osoitteessa Kauppapuistikko 2.

Muutosta tulee lisäinfoa kesän ja 
syksyn aikana.

Teksti ja kuvat: Emma Laakkonen
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Fuksi-ABC:
A Aurinko Vaasa on Suomen aurinkoisin kaupunki. Aurinko paistaa noin 1900 

tuntia vuodessa. 

B Bileet Olennainen osa 
opiskelijaelämää. 
E t e n k i n 
f u k s i s y k s y n 
aikana lukuisia. 
MYÖS: Bentham, 
Jeremy, tunnettu 
oikeusteoreetikko.

Bussit Julkinen liikenne 
Vaasassa on 
o l e m a t o n t a , 
etenkin pääkaupunkiseudun liikenteeseen tottuneille. 

C Cykel A-must-have för alla Vasabor. I Vasa finns det fina cykelvägar längs 
vilka det går att snabbt ta sig till både universitetet och centrum.

D Dekanus Dekanus för juridiska fakulteten heter Kimmo Nuotio. Ni kommer att få 
träffa honom under hösten.

E Ex Nunc  Justus egen tidning. Utkommer tre gånger per år. Chefredaktören är en 
del av styrelsen.

Ekskursiot Vierailuja ja/tai matkoja. Fukseille on suunniteltu kiinnostava ohjelma 
ensimmäisen parin viikon ajaksi 
opintojen alkuun, ja se sisältää 
runsaasti ekskursioita. Oiva 
tilaisuus tutustua luokkatovereihin 
sekä päästä näkemään vaasalaisia 
yrityksiä ja toimistoja.

F Föräldrar En bra sponsor under studietiden. 
Var snälla mot dem!

G Gulisintagning Alltså, kastajaiset på 
finska. En kul fest för fuxarna som ordnas under 
hösten. Ni kommer att besöka olika raster med era 
tutorer. Kvällen avslutas vid Leipis där ni kan gå i 
bastu och ha det bra!

H Hallitus Justuksen ainejärjestön valtaa 



15

käyttävä, opiskelijoista koostuva elin. Uusi hallitus valitaan syyskokouksessa 
marraskuussa, jolloin fuksitkin voivat asettua ehdolle.

I Insolvenssi Yleistä kuun lopussa, kun opintotuki on käytetty (vanhemmat   
  ja opintolaina, hjälp mig!). Äärimmäisessä tilanteessa katso   
  Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä. 

J Justus Ämnesföreningen för juridikstuderande i Vasa. Organiserar våra sitser, 
till exempel.

K Kotipizza Vaasalainen pitseriaketju, jonka ravintolat ovat tuttuja ympäri   
  maan. Vaasassa niitä on tiheässä.

Kräftis  Codexin klassiset rapujuhlat Helsingissä maaliskuussa.    
  Järjestetään Codexin tiloissa ja sisältävät perinteiseen tyyliin   
  snapseja, rapuja ja paahtoleipää.. 

L Lakimiesliitto  on edunvalvojasi. Liittymällä Justukseen pääset automaattisesti 
Lakimiesliiton jäseneksi. Katso lisätietoja eduista ja palveluista 
osoitteesta www.lakimiesliitto.fi. 

                          
M AK  Monikielisen asiantuntijuuden kehittäminen -ohjelma.    
  Tutkintotodistukseen saa MAK-merkinnän, jos vähintään   
  60 opintopistettä on suoritettu toisella kotimaisella kielellä.

Muuttaminen Muista tehdä muuttoilmoitus! Se onnistuu netissä osoitteessa  www. 
  muuttoilmoitus.fi. Palvelun kautta tieto menee samalla sekä   
  Postiin että maistraattiin. Palvelun käyttöön tarvitset nettipankkitunnuk- 
  set.

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. Jonottaminen kuuluu 
asiaan, sisälle pääsy ei välttämättä. Justuksen 
yleisin sitsauspaikka.

- O’Malleys Hovioikeudenpuistikolla. 
Irkkupubi rentoon istuskeluun. Rehelliseen 
joraukseen soveltuu paremmin joku toinen 
kuppila.  

- El Gringo på Hartmansgränden. Relativt 
billigt med studiekort.
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- 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.

O Opintotuki Haetaan Kelalta. Maksetaan kuukauden 4. päivä tai seuraavana   
  pankkipäivänä. Ollaksesi oikeutettu opintotukeen sinun tulee suorittaa  
  vähintään 45 opintopistettä lukukaudessa, eli keskimäärin 5 pistettä  
  per kuukausi. Time for celebration!

P Poronkusema Artiklan vuosittain järjestämä opiskelijatapahtuma, jonne myös  
   justuslaiset ovat tervetulleita. Pääosassa rastirata, joka levittyy  
   ympäri Rovaniemen keskustaa.

Q Quid pro quo Juridisk latin är något som alla jurister kommer att lära sig. 
Pacta sunt servanda, bona fide, inter vivos, mortis causa och 
så vidare. Quid pro quo betyder ”något för något”.

R Ravintola Kampusalueella on useita: Mathilda Tervahovissa, Buffet Fabriikissa, 
Cafe Cotton sekä Cafe Oskar Tritoniassa.

S Sitsit Akateemiset pöytäjuhlat. Sisältävät ruokaa, juomaa ja äänekästä 
yhteislaulua. Seremoniamestari sanelee säännöt ja niiden rikkomisesta 
rangaistaan. Palkkioksi ahkeroinnista saa haalarimerkin ja hyvän 
mielen.

SHVS  Studenternas hälsovårdsstiftelse erbjuder sjukvård, mentalvård samt  
  tandvård åt universitetsstuderanden. En användbar och billig tjänst,  
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som är värt att utnyttja. Första årets studerande har en gratis hälsokontroll till sitt förfo-
gande, då man kan ta tillfället i akt att diskutera sin hälsa med yrkeskunniga i branschen. 
Mer info på www.shvs.fi. Katso myös kohta ”YTHS”.

T Tutorit Tuki ja turva fuksisyksynä, kysymysten kohde, bileiden luotsaaja   
  ja Vaasa-guide samassa viehättävässä paketissa. Katso tutorien   
  tarkempi esittely sivulta 8.

U Uusinta Tenttejä joutuu välillä uusimaan. Tämä ei ole maailmanloppu eikä 
älykkyystesti. Uusinta-aikataulu löytyy opinto-oppaasta.

V VYY Vaasan yliopiston ylioppilaskunta, huolehtii myös justuslaisista, sillä 
teemme runsaasti yhteistyötä. Lisätietoa: www.vyy.fi.

W Webmail Din e-post på nätet. Du måste registrera ditt användarnamn och 
lösenord på Helsingfors universitets webbsidor.

X Xylitol Bra för dina tänder! Klokt att ha i väskan om man måste gå på föreläsning 
direkt från baren eller sitser.

Y YTHS Opiskelijoiden terveydenhuolto sijaitsee Vaasassa torin laidalla. 
Yleisterveydenhuoltoa, suun terveydenhuoltoa, mielenterveystyötä sekä 
päivystysaikoja. Palvelumaksut ovat erittäin huokeita ja ensimmäinen 
terveystarkastus on maksuton. Toimipisteitä löytyy myös esimerkiksi 
Helsingistä ja Savonlinnasta. Katso myös kohta ”SHVS”.

Z Zacharias Topelius Kirkkopuistikon ja Hovioikeuden puistikon risteyksessä   
   sijaitseva patsas, joka lakitetaan vappuna.    
   Edesmennyt Helsingin yliopiston rehtori. Sai riemutohtorin  
   arvonimen vuonna 1897.Toimitus voi vain arvailla millaisilla  
   ansioilla riemutohtorin arvonimen saa.

Å Årsfest Akademisk kvällsmat. Programmet innehåller tal, vanligtvis tre måltider 
och dans. Dresscode: svart slips. Justus årsfest är i slutet av vår 
internationella vecka, vilket betyder att alla internationella gäster också 
kommer att närvara på årsfesten.

Ä Äiti eli  amanuenssimme  Marja-Riitta. Tietää vastauksen kysymykseen 
kuin kysymykseen ja vastaa Vaasan yksikön osalta oikeastaan kaikista 
järjestelyistä. Jos sinulla on opintoihin tai yliopistoon liittyvä ongelma tai 
kysymys - aloita Marja-Riitan toimistosta! 

Ö Ördäys Vaikka oletkin saavuttanut hienon tavoitteen ja läpäissyt    
  pääsykokeen, vältä silti tätä. Vanhemmille opiskelijoille voi sanoa  
  seuraavaa: kertaus on opintojen äiti.

Päivittänyt: Matias Mäkynen & Emma Laakkonen
Kuvat: Emma Laakkonen & Nina Franssi



J O S  S I N U S S A  O N  J O T A K I N  P O I K K E U K S E L L I S T A ,

S A A T A T  L U O D A  U R A N  P O I K K E U K S E L L I S E S S A  T O I M I S T O S S A .

REKRY TOIMME VUODESSA 50  OPINTOJENSA  

ERI  VAIHEISSA OLE VAA OPISKELIJAA.  S INÄ 

PÄIVÄNÄ,  KUN TUNNE T OLE VASI  K AUK ANA 

TAVALLISESTA,  KL IKK AA W W W. C A S T R E N . F I . 

JOK AINEN HAKEMUS K ÄSITELLÄÄN.  JONOTUS  

ON MAKSUTON.

T Y YLI  &  TALENT TI
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LAITOKSEN VÄKI ESITTÄYTYY

MarJa-riitta HakaLa:

mistä olet kotoisin?
Olen kotoisin Lapista, Kolarin kunnasta. 
Vaasaan olen tullut opiskelemaan vuonna 
1985 silloiseen Vaasan kauppakorkeakou-
luun eli nykyiseen Vaasan yliopistoon. Val-
mistuin kauppatieteiden maisteriksi vuon-
na 1991.

kuinka kauan olet ollut töissä oikeustieteel-
lisessä tiedekunnassa?
Vaasan oikeustieteellisessä koulutukses-
sa olen aloittanut 1.2.1992 eli näissä hom-
missa olen ollut jo 21,5 vuotta. Toki toimin-
ta on laajentunut valtavasti ja työtehtävät 
muuttuneet ja lisääntyneet vuosien var-
rella, mutta etuna itselläni on se, että olen 
saanut seurata Vaasan koulutuksen kehit-
tymistä ja elää muutoksissa ja laajentumi-
sessa mukana kaikkina näinä vuosina.

minkälaisia muita töitä olet tehnyt?
Olen ollut töissä mm. pankissa, ja pankki- 
tai tilintarkastusura olikin haaveena nuo-
rempana, mutta kummasti ne suunnitel-
mat muuttuvat. Vaasan oikeustieteellises-
sä koulutuksessa olen viihtynyt täysillä, ja 
työtehtävät ovat monipuolisia.

mitä teet vaPaa-ajallasi?
Harrastan käsitöitä ja lukemista. Myös 
kotona oleva kultainennoutaja Mortti saa 
enemmän huomioita vapaa-ajalla.

mikä on työssäsi haastavinta?
Melkein jokainen päivä on erilainen ja 
haastavinta on varmaan kaikkien lankojen 
pitäminen hallinnassa, jotta opettajat ja 
opiskelijat kohtaavat oikeassa paikassa oi-
keaan aikaan. Haastavaa on myös pyrkiä 
olemaan opiskelijoiden saatavilla ja auttaa 
mahdollisuuksien mukaan heitä pysymään 
opinnoissa mukana sekä viihtymään kou-
lutuksessa.

entä antoisinta?
Sama vastaus kuin edellä. Muuten en niin 
kauan olisi täällä viihtynytkään. Opiskelijat 
ovat kaiken suola. On mukava tutustua 
uusiin nuoriin ihmisiin ja nähdä kuinka he 
lähtevät maailmalle omaa uraa luomaan. 
Nykyisin vanhoja justulaisia tapaa useissa 
eri tehtävissä ympäri Suomea.

minkälaisia muistoja sinulla on omalta oPis-
keluajaltasi?
Ihan mukavia muistoja 1980-luvulta.  Itse 
työskentelin myös koko opiskelujen ajan, 
vaikka vähän opinnot venyivätkin. Oikeus-
tieteellisessä opiskelu on intensiivisempää 
ja tenttiin lukemista on paljon enemmän. 
Lisäksi meillä koulutuksessa on luennoille 
osallistuminen pakollista.

neuvoja tai terveisiä Fukseille?
Toivotan uudet opiskelijamme lämpimästi 
tervetulleiksi Vaasaan ja Vaasan oikeustie-
teelliseen koulutukseen! Ottakaa kaikki irti 
pienen yksikkömme eduista. Pienryhmä-
opetus ja henkilökohtaisempi opintoneu-
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vonta sekä mahdollisuus vaikuttaa koulu-
tuksen opetustarjontaan ovat etuja, joita 
ei isossa tiedekunnassa ole.  Me olemme 
osa Helsingin yliopiston oikeustieteellistä 
tiedekuntaa, mutta teemme myös yhteis-
työtä paikallisten korkeakoulujen kans-
sa. Pieni yksikkö tarvitsee myös jokaisen 
opiskelijan aktiivisuutta ja innokkuutta olla 
mukana tapahtumissa sekä Justuksen toi-
minnassa eli kuuluisaa koulutuksemme 
Alla med -henkeä. Tervetuloa mukaan!

mikä on Paras tietämäsi tekeminen tai ajan-
viettotaPa kesäaikaan?
Itse viihdyn Vaasassa kotona omalla pi-
halla rentoutuen ja lukien dekkaria, mutta 
Vaasa on mahtava merenrantakaupunki ja 
täältä löytyy useita harrastusmahdollisuuk-
sia. Yksi hyvä ajanviettotapa on pyöräily, 
sillä Vaasan kaupungissa on kattava vali-
koima pyöräilyreittejä ja pyöräillessä kau-
punkiin tutustuu myös parhaiten.

PEtra sund-norrgård:

Hej på er alla fuxar! 

Jag heter Petra Sund-Norrgård och arbe-
tar som (tvåspråkig) universitetslektor här 
sedan år 2010. Jag är äkta Vasabo och 
även Justusit i och med att jag också själv 
påbörjade mina studier i Vasa.  Året var 
1991, dvs. samma år som juristutbildnin-
gen inleddes här. Jag var alltså med och 
röstade om namnet på vår ämnesförening 
– är ni medvetna om att det var nära att 
den börjat heta Legis r.f.? Jag slutförde 
mina studier i Hfors och blev jur.kand. år 
1996. Från studietiden har jag många ro-
liga (fest)minnen, i synnerhet från tiden 
i Vasa, även om jag i ärlighetens namn 
också minns en del tentstress.
Efter juristexamen blev det arbete på ad-
vokatbyrå Roschier för min del, med ett 
avbrott för auskultering, och jag tog också 
advokatexamen år 2000. I något skede 
började ändå det akademiska livet locka 
allt mer. Jag fick jobb som överassistent 
på Hanken år 2001, och tog juris licenti-
atexamen år 2003. Juris doktor blev jag 

sedan år 2011. Även om vi är många Jus-
tusiter som har tagit doktorsexamen, så 
kan jag stolt meddela att jag är den första 
som faktiskt disputerat i Vasa (med video-
sändning till Hfors)!

Jag har två barn – och snart också en 
hund – så en hel del ”fritid” går förstås åt 
till dem. Annars har jag alltid tyckt om att 
träna och röra på mig – jag tävlade i friid-
rott i 10 år och gick t.ex. idrottsgymnasiet i 
Vörå – så det blir en del gym, jogging och 
taiji. Jag är också tränare i Vasa Idrotts-
sällskap. Sedan är jag road av att se på 
TV-serier av god kvalitet, men det kanske 
inte räknas som ett regelrätt fritidsintres-
se? Vi bor i egnahemshus, men jag erkän-
ner villigt att jag inte är särskilt road av att 
”påta i trädgården”. Trädgården används i 
stället mest för luncher, middagar och kaf-
fedrickande. 

Mitt arbete är varierande, tillräckligt utma-
nande och faktiskt riktigt roligt! Jag under-
visar i t.ex. avtalsrätt och arbetsavtalsrätt, 
drar övningsseminarier, handleder pro 
gradu-skribenter, forskar mm.  Jag vet att 
det här är rätt typ av arbete för mig, efter-
som jag har hunnit pröva på lite annat ock-
så. Det är också något som jag gärna upp-
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manar er fuxar att göra, dvs. pröva själva! 
Man kan inte veta hur ett visst jobb är på 
riktigt innan man har prövat. Ta dock ingen 
stress – ni har väldigt lång tid till pensio-
neringen, så vid behov kan ni byta karriär 
flera gånger! Grattis till studieplatsen – jag 
tror att ni kommer att trivas här!

HannELE toLonEn:

mistä olet kotoisin?
Olen syntyisin Seinäjoelta. Opiskelin Hel-
singin tiedekunnassa, ja joitakin vuosia 
kotini oli Turussa. Vaasalainen olen ollut jo 
kohta puolitoista vuosikymmentä.

milloin valmistuit oikeustieteellisestä?
Joulukuussa 1993.

kuinka kauan olet oPettanut/ollut töissä oi-
keustieteellisessä tiedekunnassa?
Aloitin assistenttina elokuussa 2009, mistä 
lähtien olen ollut töissä Vaasan yksikössä.

minkälaisia muita töitä olet tehnyt?
Juristin töitä olen tehnyt julkisena oikeus-
avustajana Vaasan oikeusaputoimistossa 
ja sitä ennen notaarina Kyrönmaan kärä-
jäoikeudessa. Opiskeluaikana kirjoittelin 
useampana kesänä juttuja sanomalehden 
uutistoimituksessa. Olen myös myynyt 
vaatteita farkuista juhlapukuihin.

mitä teet vaPaa-ajallasi?
Suurin osa vapaa-ajasta kuluu perheen 
kanssa. Meillä on erittäin sekarotuinen 
koira, joka ulkoiluttaa minua säännöllisesti 
Gerbyn seudun metsäpoluilla. Talvella pi-
dän rauhallisista hiihtolenkeistä ja kesällä 
merellä liikkumisesta. Viihdyn myös hyvää 
kirjaa lukien. Hiljattain hankin e-kirjojen lu-
kulaitteen, jonka toivon edes hiukan autta-
van kirjahyllyjä jatkuvasti vaivaavaa täytty-
mistä vastaan.

minkä koet olevan työssäsi haastavinta?
Tällä hetkellä eniten haasteita liittyy väi-
töstutkimukseen, joka on aktiivisessa kir-
joitusvaiheessa. Haastavaa ja samalla an-
toisaa on myös opettaminen.

entä antoisinta?
Tähän täytyy varmaan vastata, että lähes 
kaikki toimenkuvaan kuuluva. Pidän sekä 
tutkimisesta että opettamisesta, ja Vaasan 
yksikkö on kiva työpaikka.

minkälaisia muistoja sinulle jäi omalta oPis-
keluajaltasi?
Hauskoja, vaikka jo hiukan kaukaisia. 
Opiskeluaika antoi mahdollisuuden hakea 
itselle sopivaa suuntaa.

minkälaisia neuvoja tai terveisiä haluaisit lä-
hettää aloittaville oPiskelijoille?
Haluan toivottaa rohkeutta ja uskallusta!

mikä on Paras tietämäsi tekeminen tai ajan-
viettotaPa kesäaikaan?
Parasta kesällä on pitkä, aurinkoinen päi-
vä purjeveneessä, kun tuulee sopivasti. 
Merenkurkun saaristo on upea!

Marcus norrgård:

1. mistä olet kotoisin?
Jag är tvättäkta vasabo (bor i Vikinga).

2. milloin valmistuit oikeustieteellisestä?
Juris kandidat 1996, vicehäradshövding 
1997, juris doktor 2002.

3. kuinka kauan olet oPettanut/ollut töissä 
oikeustieteellisessä tiedekunnassa?
Jag är professor vid vasaenheten sedan 
1.3.2013.

4. minkälaisia muita töitä olet tehnyt (juridii-
kan alalla tai muuten)?
Jag har jobbat inom det akademiska sedan 
1997. Innan jag kom till juristutbildningen 
var jag professor i immaterialrätt (2010-
2013), Assistant professor (2007-2009) 
och forskardoktor (2004-2005) på Hanken 
i Helsingfors och Vasa. År 2005 jobbade 
jag som universitetslektor vid juristutbild-
ningen i Vasa.
Jag har auskulterat vid Vasa tingsrätt 
1996-1997.
Då man jobbar inom det akademiska har 
man ofta bisysslor av olika slag. Sedan 
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2008 har jag varit ord-
förande för upphovs-
rättsrådet. Jag är ock-
så ordförande för den 
etiska nämnden vid 
Finlands franchising-
förening. Dessutom 
har jag varit sakkun-
nigledamot vid Mark-
nadsdomstolen 2003-
2006. 
Som professor blir 
man ofta kontaktad av 
advokater som vill dis-
kutera kinkiga juridiska 
spörsmål. Sedan slutet 
av 1990-talet har jag 
deltagit i många immaterialrättsliga rätte-
gångar som expert på immaterialrättsfrå-
gor (särskilt i mål gällande patent – särskilt 
läkemedelspatent – samt varumärken).

5. mitä teet vaPaa-ajallasi?
Är med familjen (hustrun Petra som ju 
också jobbar på juristutbildningen och två 
barn).  Dessutom tränar jag en del (bl.a. 
Aikido ett par gånger i veckan, lite cykling 
och lite gym).

6. minkä koet olevan työssäsi haastavinta?
Som professor kan man ganska långt bes-
tämma vad man själv vill göra. Alla pro-
fessorer undervisar och forskar (och leder 
forskning). Dessutom som specialist blir 
man kontaktad t.ex. av ministerier, Riksda-
gen och advokater m.m. för att de vill höra 
ens tankar och idéer om olika saker. Alla 
arbetsuppgifter är krävande på sitt sätt. Att 
undervisa är krävande (men kul), eftersom 
man aldrig vet hurudana studerandena är 
(ingen grupp är sig lik). Att forska är krä-
vande (men kul), eftersom man måste ha 
tid att göra det, man måste vara noggrann 
och så måste man ha något att säga. Att 
bli hörd som sakkunnig är också krävande 
(men kul).
Som professor i Vasa har jag dessutom 
ansvaret för att få ihop finansieringen för 
åren 2014-2019. Det är rätt krävande (men 
kul det också). 

Tre riktigt krävande 
situationer som jag 
råkat ut för under min 
karriär: min doktorsdis-
putation år 2002, att 
delta i en forskargrupp 
i Tyskland där alla tala-
de tyska utom jag, att 
för första gången leda 
ordet i upphovsrättsrå-
det (som består av ett 
drygt dussin upphovs-
rättsspecialister som 
alla har en stark åsikt).

7. entä antoisinta?
Det är givande när stu-

derande förstår det man undervisar.
Dessutom är det givande då domstolar föl-
jer de rekommendationer man presenterat 
i sina böcker och artiklar. T.ex. EU-domsto-
len har hänvisat till mina artiklar i tre fall. 
Det är kul. Det betyder att de har läst vad 
jag skrivit och tyckt att det är vettigt.

8. minkälaisia muistoja sinulle jäi omalta 
oPiskeluajaltasi?
Det var en sorglös tid; vi studerade flitigt 
men hade också kul på fritiden.

9. minkälaisia neuvoja tai terveisiä haluaisit 
lähettää aloittaville oPiskelijoille?
Ni ska studera flitigt, men ni ska också 
komma ihåg att njuta av studielivet. 

10. mikä on Paras tietämäsi tekeminen tai 
ajanviettotaPa kesäaikaan?
Kesällä kerätään voimia harrastamalla 
muuta kuin juridiikkaa. Se riittää minulle.

Teksti: Marja-Riitta Hakala, Petra 
Sund-Norrgård, Marcus Norrgård
Kuvat: Marja-Riitta Hakala ja Emma 
Laakkonen



23

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



TODISTAJAN TUKI -KURSSI 
PÄHKINÄNKUORESSA
todistajan tuki -kurssi on käytännönlä-
heinen, luennoilla ja oPPimisPäiväkirjalla 
suoritettava kurssi, jolla käydään läPi 
esimerkiksi todistamiseen liittyviä lainkohtia 
sekä Psykologista Puolta. kurssiin sisältyy 
myös Pari Päivystysviikkoa, jolloin oPiske-
lijat Päivystävät Pareittain tarPeen mukaan 
ja keskustelevat käsittelyissä todistavien 
ihmisten kanssa. rikosuhriPäivystyksen vaa-
san aluejohtaja mika lindén on yksi kurssin 
vetäjistä:

-mistä idea kurssiin syntyi?

Todistajan tuki -kurssi järjestettiin ensim-
mäisen kerran lukukaudella 2010-2011.

Idea kurssiin lähti Rovaniemeltä jossa kol-
legani oli jo vuosia tehnyt yhteistyötä Lapin 
yliopiston ja paikallisten tuomioistuimien 
kanssa. Vastaavaa toimintaa ei ollut muu-
alla Suomessa. 
Kiinnostuin asiasta, koska meillä on tääl-
lä samat mahdollisuudet toteuttaa kurs-
si. Kollegani kertoi myös paljon heidän 
hyvistä kokemuksistaan ja siitä, miten 
opiskelijat ovat pitäneet kurssista. Tämän 
jälkeen pyysin kollegani esittelemään hei-
dän toimintaansa tänne oikeustieteellisen 
tiedekunnan, käräjäoikeuden sekä hovioi-
keuden henkilökunnalle. Täällä kiinnostut-
tiin toiminnasta ja tämän jälkeen aloimme 
suunnitella käytännön järjestelyjä.
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-millaista Palautetta kurssista on tullut?

Opiskelijat ovat tykänneet kurssista ja tuo-
mioistuimilta tullut palaute on ollut myöskin 
positiivista. Opiskelijat ovat saaneet suo-
raa palautetta todistajilta. Tämä palaute on 
ollut myös positiivista.
Itselle hyvän olon tuo se, kun opiskelijat 
oivaltavat todistajia kohdatessaan, miten 
tämä tapaus on vaikuttanut näihin ihmi-
siin. Haluan uskoa, että tällä on merkitystä 
myös opiskelijoille heidän myöhemmässä 
työelämässään.  Jo pelkkä tuomioistuimen 
käsittelyyn saapuminen voi jännittää todis-
tajaa kovasti.
Kurssilla käydään läpi, miten tällaisen to-
distajan kanssa voi toimia itse rauhoitta-
valla tavalla. Uskon, että nämä kokemuk-
set ovat arvokkaita niin opiskelijoille kuin 
heidän tukemille todistajille. Kurssin aika-
na tapaan opiskelijoita ja keskustelemme 
heidän havainnoistaan sekä kokemuksis-
taan. Nämä keskustelut ovat myös minulle 
itselle mielenkiintoista antia.
Muistan hyvin miten eräs opiskelija mietti 

ääneen, miten kielteisesti eräs hänen koh-
taamansa todistaja oli suhtautunut meidän 
oikeusjärjestelmäämme ja itse todistamis-
velvollisuuteen. Nämä meidän itsestään 
selvinä pitämät asiat on hyvä nähdä jos-
kus myös eri näkökulmasta katsottuna.

-Paljonko rikosuhriPäivystyksellä on asiak-
kaita?

Viime vuonna yhteydenottoja puhelimes-
sa, netissä ja sähköpostissa tuli, kun kaikki 
liikenne lasketaan yhteen, yhteensä 2386 
kappaletta. Asiakkaita oli yhteensä 205 
kappaletta.

-millaisille ihmisille suosittelisit kurssia?

Kaikille! Kurssin teoriaosuutta on pidetty 
mielenkiintoisena. Päivystysviikko on tuo-
nut mukanaan kokemuksia joita ei muuten 
opiskeluaikana pääsisi kokemaan. Ja mikä 
sen antoisampaa kuin kokea ja nähdä itse 
miten todistajia voi tukea ja auttaa selviy-
tymään itse todistamisesta. 

-mikä on mielestäsi kurssin tärkein tavoite? 

Kurssin tärkein tavoite on tietysti tarjota 
tukea todistajille. Kokemus on osoittanut, 
että tämä antaa paljon myös opiskelijoille.
Todistajan ja uhrin asema Suomessa on 
kohtalaisen hyvä, etenkin jos tätä ver-
rataan muihin Etelä-Euroopan maihin. 
Viime syksynä päätetty EU-direktiivi tuo 
tullessaan varmasti muutoksia. En kuiten-
kaan tarkoita, etteikö todistajien sekä uh-
rien asemassa olisi parantamisen varaa. 
Omasta näkökulmasta katsottuna jo todis-
tajien ja uhrien palvelujen saatavuudessa 
olisi parannettavaa.
Muutamia vuosia sitten toteutetussa rikok-
sen uhrin asemaa eri Euroopan maissa 
käsittävässä tutkimuksessa Suomi sijoittui 
samoille sijoille Venäjän kanssa. Ei palve-
lujen laadun vaan maantieteellisen katta-
vuuden vuoksi.

mika lindén
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syksyllä 2012 oPiskelun aloittanut mari-
anna erkkilä suoritti kurssin ensimmäisenä 
vuotenaan.

-miten Päädyit kurssille?

Sain tietää kurssista luokkakaverin kautta, 
joka houkutteli minut mukaan. Amanuens-
simme oli myös maininnut, että tämä sopii 
fukseille.

-millainen kurssi oli käytännössä?

Syksyn luennot olivat leppoisia. Niillä 
vaadittiin läsnäoloa, mutta emme tehneet 
lisätehtäviä. Opetus oli mielenkiintoista - 
erityisesti pidin todistajan psykologiaa kä-
sittelevistä luennoista.
 
Päivystysviikot alkoivat joulun jälkeen ja 
veivät enemmän aikaa, eivät kuitenkaan 
normikurssia enempää. 
Ne olivat selvästi kurssin idea.  Lu-
ennoilla kuullut asiat ja läpi käy-
dyt  tilanteet saivat tavavallaan mer-
kityksensä päivystysviikkojen aikana. 
Ensimmäinen päivä tietysti jännitti, mutta 
ei huonolla tavalla. Päivystäminen itses-
sään oli mielekästä, mutta todistajista riip-
puen oli helpompia ja vaikeampia päiviä. 

-millaisille ihmisille kurssi mielestäsi sovel-
tuu?

Suosittelen kurssia opiskelijoille, jotka kai-
paavat käytännönläheisempiä opintoja ja 
vaihtelua luennoilla istumiselle.
Kurssilla pärjää myös ensimmäisen vuo-
den opiskelijana ja siellä oppii todella pal-
jon: tästä opitusta on varmasti hyötyä pro-
sessioikeuden kurssia suorittaessa, sillä 
todistajaa ja todistamista koskeva säänte-
ly on jo tuttua.

-mitä sinulle jäi kurssista Päällimmäisenä 
mieleen?

Todistajien kanssa jutellessa tajusi vah-
vasti kuinka objektiivinen itse on, ja toi-
saalta kuinka henkilökohtaisia asioita on 
kyseessä todistajien ja asianosaisten kan-
nalta. Kaikenkakkiaan kurssista jäi positii-
vinen fiilis.

Teksti ja kuvat: 
Mika Lindén & Emma Laakkonen 

marianna erkkilä
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Yhteistyössä Justuksen kanssa: HANNES SNELLMAN

hannes snellman on transaktioihin ja riidan 
ratkaisuun keskittynyt asianajotoimisto, jol-
la on toimistot helsingissä, tukholmassa, 
kööPenhaminassa, moskovassa ja Pietaris-
sa. tässä jutussa hannes snellmanin jus-
tuslaiset vastailevat ex nunCin kysymyksiin.
 

kuka olet ja kuinka kauan olet ollut töissä 
hannes snellmanilla?

Jesper: Jesper Kostiainen, Senior Asso-
ciate (M&A), vuoden 2008 alusta lähtien.
Mirva: Mirva Näsi, Associate (Dispute Re-
solution), vuoden 2010 lokakuusta lähtien.
Karoliina: Karoliina Koto, Associate 
(M&A), aloitin traineena kesällä 2006. 
Vuoden 2007 alusta lähtien olen työsken-
nellyt juristina.
Mathias: Mathias Eriksson, Senior Asso-
ciate (Finance), vuodesta 2007.

mikä on Parasta työssäsi?

Jesper: On etuoikeutettua edustaa Poh-
joismaiden parasta asianajotoimistoa ja 
olla näköalapaikalla alueen suurimmissa 

yrityskaupoissa.
Mirva: Mielenkiintoiset ja haastavat toi-
meksiannot, uuden oppiminen ja mahtavat 
työkaverit.
Karoliina: Työskentely Suomen parhai-
den juristien kanssa mielenkiintoisten jut-
tujen ja ihmisten ympäröimänä.

Mathias: Mångsidigheten 
och ständigt nya utmanin-
gar.

mitä muistoja sinulla on 
oPiskeluajastasi?

Jesper: Suurin osa muis-
toista liittyy juuri opiskelun 
alkuvuosiin, jolloin kaikki 
oli vielä jokseenkin uutta ja 
tapahtui paljon. Hauskinta 
oli, että paljon ihmisiä vietti 
aikaa yhdessä.

Mirva: Muistelen lämmöllä meidän tiivis-
tä kaveri- ja hallitusporukkaamme, jonka 
kanssa tuli päästyä kaikenlaisiin mielen-
kiintoisin paikkoihin ja tilanteisiin. 
Karoliina: Hyviä! Toimin Justus ry:n pu-
heenjohtajana vuonna 2003 ja osallistuin 
muutenkin aktiivisesti opiskelija-aktiviteet-
teihin. Suosittelen lämpimästi!
Mathias: Många sena nätter både själv-
förvållat och pga. studier... och framför allt 
blod, svett och dårar i läsesalen i Tritonias 
översta våning där kaffepauserna och alla 
storyn under pauserna var det enda som 
höll en vid liv. Utbytesstudier!

näin jälkeenPäin ajatellen olisitko tehnyt 
jotain toisin, keskittynyt enemmän johonkin 
tiettyyn aineeseen tms.?

Jesper: Olisin keskittynyt enemmän tule-
van uran kannalta merkityksellisiin ainei-
siin. Tämä toki edellyttää sitä, että tietää 
opiskeluaikana mitä tulevaisuudessa halu-

karoliina koto, mathias eriksson ja mirva 
näsi. kuvasta Puuttuu jesPer kostiainen.
kuva: lari ruohonen.
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aa tehdä. 
Mirva: Jos ajatellaan nykyistä toimenku-
vaani, olisin ehkä yrittänyt sisäistää pro-
sessioikeuden tenttimateriaalin vähän sy-
vällisemmin.
Karoliina: Opiskellessani en vielä tiennyt 
mihin oikeudenalaan aion perehtyä, joten 
opiskelin sekalaisesti kaikkea. Jälkiviisaa-
na voi todeta, että jostakin oikeudenalasta 
olisi voinut hankkia painavammatkin pe-
rustiedot.
Mathias: Inte egentligen, inte på studief-
ronten. Juridikstudierna och Hanken som 
hobby gav en tillräckligt bred bas. Eventu-
ellt kunde vi ha haft mera samarbete och 
gemensamma fester med andra studeran-
de vid t.ex. Vasa universitet och Hanken 
vilket så här i efterhand skulle ha varit bra 
och roligt.

minkälainen on tavallinen arkiPäiväsi toimis-
tolla?

Jesper: Ikuisuuskysymys, johon ei ole 
vastausta. 
Mirva: Arkipäiväni vaihtelevat huomatta-
vasti sen mukaan, olenko tuomioistuimes-
sa / muussa istunnossa vai toimistolla. 
Myös toimistolla vietetyt päivät vaihtelevat 
sisällöltään suuresti. Yleensä normaaliin 
työpäivään kuuluu ainakin jonkin verran 
kirjoittamista ja asioiden selvittelyä.
Karoliina: Päivät eivät toimistossa ole 
koskaan geneerisiä.  Jokainen päivä on 
erilainen ja se tekee työstä kiinnostavaa.
Mathias: Målet är att vara på jobbet före 
9.00. Släcka bränder till 11.00. Lunch till 
11.30 för att på nytt släcka bränder. Hem 
runt 18-19.00 tiden för att ha något som 
vissa kallar socialt liv, bara för att börja 
släcka bränder igen runt 21-22.00 i den 
mån det behövs, ibland längre, ibland 
ännu längre. 

minkälaisille ihmisille suosittelet hannes 
snellmania työ- tai harjoitteluPaikkana?

Jesper: Kenelle tahansa, joka on kiinnos-
tunut liikejuridiikasta ja sen haasteita. Mi-

tään ei varmasti menetä työskentelemällä 
meillä, minkä lisäksi saatu kokemus avaa 
varmasti mahdollisuuksia myös niille, jotka 
eivät lopulta koe alaa omaksensa.
Mirva: Kaikille, joita kiinnostaa haastava 
liikejuridiikka ja mielenkiintoiset toimeksi-
annot.
Karoliina: Aktiivisille, sosiaalisille, kielitai-
toisille tyypeille, jotka eivät pelkää tarttua 
toimeen. Oikea asenne on kaiken A & O.
Mathias: Justusiter! Man måste nog ha en 
viss drive och vilja att sträva framåt, men 
alla typer behövs.

terveisesi vastavalituille oPiskelijoille.

Jesper: Suuret onnittelut, iso työ on palkit-
tu. Muistakaa nauttia opiskeluajoista, sillä 
työelämä kestää noin kymmenen kertaa 
kauemmin ja on yhtä monta kertaa vähem-
män vapaata ja riehakasta. Kaikelle riittää 
aikaa, kun järjestelee asiat järkevästi, eikä 
opiskelijaelämän tarvitse olla pois opin-
noista. 
Mirva: Nauttikaa opiskeluajastanne täy-
sillä! Kannattaa kerätä uusia kokemuksia, 
osallistua erilaisiin aktiviteetteihin, tutus-
tua uusiin ihmisiin ja hankkia monipuolista 
työkokemusta. Valmistumisen kanssa on 
turha kiirehtiä, työelämässä ehtii kyllä olla 
vuoden jos toisenkin.
Karoliina: Ensimmäinen opiskeluvuosi 
eletään vain kerran. Se kannattaa käyttää 
opiskelijakavereihin ja opiskelijaelämään 
tutustuessa. Kirjoihin ehtii uppoutua myö-
hemminkin!
Mathias: Cheers!
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Itä-Suomen yliopistossa käynnistyy tänä 
syksynä uusi oikeustieteellinen koulutus-

linja, jolla voi suorittaa saman oikeusnotaa-
rin ja oikeustieteiden maisterin tutkinnon 
kuin esimerkiksi Vaasassa. Itä-Suomen yli-
opistosta tulee samalla Suomen laaja-alai-
sin yliopisto 13 tutkinnonanto-oikeudellaan 
– Helsingin yliopistolla oikeuksia on 12.
Tähän asti Joensuusta on valmistu-
nut juridiikan erityisosaajia julkisoi-
keuden alalle, mutta he ovat valmis-
tuneet hallintotieteiden maistereiksi.

Itä-Suomen yliopiston 
ympäristöoikeuden 

professori ja oikeus-
tieteiden laitoksen 
johtaja Tapio Määttä 
kertoo, että uuden, 
ajankohtaisen tutkin-
non suunnittelu on ol-
lut hyvin innostavaa.
-Teetimme ulkopuo-
lisella tutkijalla työ-
markkinakatsauksen, 
jolla selvitimme työnantajien toiveita tu-
levia juristeja kohtaan. Palaute tästä on 
ollut hyvin kannustavaa. On ollut hienoa 
huomata, että tälle on oikeasti kysyn-
tää. On mahtavaa, että voi olla vastaa-
massa kehitysvaatimukseen ja olla etu-
rintamassa uudistamassa koulutusta.

Joensuun kampukselle valitaan syksyk-
si 40 uutta oikeustieteen opiskelijaa. 

Vastaavasti jo olemassa olleen julkisoi-
keuden linjan sisäänotto supistuu, jolloin 
yliopistosta valmistuvien opiskelijoiden 
määrä säilyy suunnilleen samana. Tule-
vat oikkarit suorittavat saman pääsyko-
keen Turun oikeustieteelliseen pyrkivien 
kanssa. Joensuussa päästään aivan uu-
denlaisen tutkintorakenteen pariin, jossa 
kaikki opintojaksot ovat 5 opintopisteen 

laajuisia. Keskiössä on ongelmakeskei-
nen lähestymistapa, ja esimerkiksi in-
solvenssioikeus on yhdistetty vakuusoi-
keuteen. Oikeusnotaarivaihe sisältää 5 
pakollista prosessioikeuden opintojaksoa.

-Tutkintorakenteemme sisältää parhai-
ta paloja muista tutkinnoista ja opetus-
menetelmistä kopioimatta kuitenkaan 
suoraan. Uskon lopputuloksen olevan 
sellainen, joka toimii inspiraationa ja mal-
lina muille tulevaisuuden tutkinnonuudis-

tuksille, Määttä kertoo. 

–Tavoitteena on ollut ajan-
tasainen tutkinto, jonka 
parissa olemme tehneet 
runsaasti kehitystyötä. 
Suurin osa opintojaksois-
ta on ollut olemassa jo 
aiemmin julkisoikeuden 
puolella, eli niiden kohdal-
la on keskitytty hienosää-
töön. Yksityisoikeuden ala 
sen sijaan on vaatinut sel-

vempää uudistusta. Se näkyy esimerkiksi 
siinä, että palkkaamme tämän uudistuk-
sen myötä yliopistolle 3 uutta professoria.

-Tulevaisuudessa meillä on haastee-
na panostaa erityisesti kirjoittamista tu-
keviin kursseihin, kuten seminaareihin. 
Tavoitteena on, resurssien riittäessä, 
sisällyttää oikeusnotaarin tutkintoon 7 
sellaista opintojaksoa, joissa ei ole kir-
jatenttiä, vaan suoritus tapahtuu har-
joitustehtävillä tai seminaarimuodossa. 
Pieni ryhmäkoko mahdollistaa tämän, 
miltä osin uskon tilanteen olevan sa-
mankaltainen Vaasassa, Määttä sanoo.

Uudistuksen lähtökohtana on korkea-
koulupoliittinen tarve. Lupaa oikeustie-

teellisen koulutuksen aloittamiseen haet-

Tervetuloa, Itä-Suomi

”Tavoitteena on ollut 

ajantasainen tutkinto, 

joka yhdistää parhaat 

palaat muista ja vastaa 

työelämän tarpeisiin.”
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tiin Itä-Suomen yliopistossa ensimmäisen 
kerran 2000-luvun alussa, mutta silloin val-
tioneuvosto ei katsonut asialle olevan tar-
vetta. Marraskuussa 2011 opetus- ja kult-
tuuriministeriön koulutustarvelaskennasta 
ilmeni, että oikeustieteellisen koulutuksen 
sisäänottoja on lisättävä. Valtioneuvosto 
antoi Itä-Suomen yliopistolle oikeuden an-
taa oikeustieteellisen alan tutkintoja kesäl-
lä 2012 tehdyllä asetuksen muutoksella.
-Lähtökohta koulutukselle on ehdottomasti 
korkeakoulupoliittinen. Uudistus voi omalta 
osaltaan auttaa alueellisella tasolla pien-
ten paikkakuntien ”juristikatoon”, mutta 
tämä on mahdollinen sivubonus. Aluepo-
liittisia syitä oikiksen perustamiselle ei ole. 
Julkisoikeuden laitos on ollut Joensuus-
sa jo vuodesta 1998. Tämä 
toimii lähtökohtana myös nyt 
aloittavalle oikikselle. Oikik-
sen aloittaminen on vaatinut 
15 vuoden pohjustustyön, jo-
ten ilman julkisoikeuden lin-
jaa lupaa tuskin olisi tullut. 
Saimme virallisen päätöksen 
vuosi sitten kesällä, jonka jäl-
keen koko laitoksen henkilö-
kunta on tehnyt kovasti töitä 
saadakseen tutkinnon vas-
taamaan työelämän tarpeita.

Lakimiesliitto on aiemmin 
vastustanut uudistusta. 

Määttä ei halua spekuloi-
da syitä tälle sen enempää.
-He ovat vastustaneet aikai-
semmin myös Turun ja Lapin 
yliopistojen oikeustieteellis-
ten tiedekuntien sekä Vaasan 
yksikön perustamista. Meillä 
on kuitenkin ollut koko ajan 
hyvät keskusteluyhteydet 
heidän suuntaansa. He ovat 
kantaneet huolta resursseista, 
jolla on tärkeä rooli yksityis-
oikeuden tutkinnon kuntoon 
laittamisessa. Heidän asiaa 
koskeva argumentaationsa 
on siis ollut myös hyödyksi. 

Tulevaan Itä-Suomen yliopis-
ton oikkareiden ainejärjes-

töön Määttä ei osaa ottaa kantaa.
-Opiskelijoistamme tulee Lakimies-
liiton jäseniä, joka edellyttää tietyn-
tasoista järjestäytymistä. Se, syntyy-
kö ainejärjestö nykyisen osana vai 
täysin itsenäisenä, jää nähtäväksi.

Selvää on kuitenkin se, että ensi vuonna 
Lakimiesliiton Yhteiselimessä meitä on 

viiden sijaan edustamassa kuusi ainejär-
jestöä.  Jäämme jännityksellä odottamaan!

Teksti: Emma Laakkonen
Kuva: Itä-Suomen yliopisto
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Justus ry järjesti keväällä valmennus-
kurssin Helsingin yliopiston oikeustie-

teelliseen tähtääville hakijoille. Sekä suo-
men- että ruotsinkielisille tarjottiin kuuden 
viikon ajan opetusta pääsykoekirjojen 
sisällöstä. Kurssi sisälsi myös vastaus-
tekniikkatunteja ja kaksi harjoituspääsyko-
etta. Tahtipuikkoa kurssin toteuttamises-
sa heilutti opintovastaava Nina Franssi. 
Franssi kertoo, että aluksi kurssin järjeste-
lyt jännittivät ja pieni pelko oli hännän alla.
”Kurssin lähestyessä huomasin kuitenkin, 
että kyllä tämä onnistuu!” Franssi kertoo.

Tekemistä riitti kuitenkin koko kurssin 
mittaan. Materiaalien kopioiminen, 

aktiivinen tiedottaminen ja käytännön asi-
oiden hoitaminen pitivät opintovastaavan 
kevään toiminnantäyteisenä.
”Kurssi meni loppujen lopuksi aika nope-
asti. Vajaa kuusi viikkoa myöhemmin voin 
sanoa, että JES ONNISTUIN! Nyt tuntuu 
aivan mahtavalta, että on sellaisen projek-
tin onnistunut vetämään ilman suuria vas-
toinkäymisiä”, tuulettelee Franssi.

Jokaista pääsykoekirjaa olivat opet-
tamassa asiantuntevat luennoitsijat. 

Vastaustekniikkatunteja pitivät Justuksen 
omat opiskelijat. 
”Onneksi oli niin monta justuslaista mu-
kana, koska ilman apua ei kurssista ikinä 
olisi tullut yhtään mitään!” kiittelee Franssi 

apujoukkojaan.

valmiina loPPukiriin

Eleonora Pinna ottaa tänä vuonna osaa 
taistoon opiskelupaikoista Vaasan yk-

sikössä. Itsenäisen pänttäämisen tukena 
Pinna on käynyt Justuksen valmennus-
kurssilla. Pinnan taktiikkana oli valmistau-
tuminen illan luennon aiheeseen jo aiem-
min päivällä.
”Kurssi oli jees. Parasta opetuksen rinnalla 
oli se, että sai niin paljon vertaistukea ja 
ennen kaikkea motivaatiota, kun kuuli, mi-
ten muut lukivat”, kertoo Pinna. 

Muut tulemiset ja menemiset ovat syö-
neet hieman kevään tuoreen ylioppi-

laan lukuprojektia, mutta kovaa tahtia on 
silti pidetty yllä. Päivät menevät pitemmän 
päälle kirjojen kanssa, iltaisin Pinna nollaa 
ajatuksia tanssiharjoituksissa tai television 
ääressä. Kolmen muun valmennuskurssi-
laisen kanssa Pinna on kokoontunut luku-
piirin ja hyvän ruoan merkeissä.
”Kyllä tämä on vaatinut omistautumista. 
Ei mulla ole ollut oikeastaan minkäänlais-
ta muuta sosiaalista elämää kuin kurssi 
ja treenit. Onneksi moni kaveri haki myös 
yliopistoihin ja he pystyvät samastumaan. 
Osa kavereista ei taas tajua ollenkaan, 
että mä en oikeasti nyt voi tehdä muuta.”

Nyt viimeisen harjoitus-
pääsykokeen jälkeen 

alkaa viimeinen tsemppi. 
Täysillä vedetään, toteaa 
määrätietoinen Pinna. 

Teksti ja kuva: Anna Tuo-
misto

Justus ry:n valmennuskurssi
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Hei kaikki uudet fuksit ja lämpimät on-
nittelut uuden opiskelupaikkanne 

johdosta! Nimeni on Iivari Käkelä ja olen 
23-vuotias kolmannen vuoden hallinto-
tieteiden opiskelija Vaasan yliopistosta. 

Toimin vuoden 2013 Vaasan yliopiston 
ylioppilaskunnan hallituksessa kou-

lutuspoliittisena vastaavana ja meillä pe-
rinteiden mukaisesti annetaan jokaiselle 
hallituksen jäsenelle oma kummiainejär-
jestönsä. Toimin siis tämän vuoden myös 
Justuksen ainejärjestökummina.

Ylioppilaskunnat ovat 
yliopistolakiin ja yli-

oppilaskunta-asetukseen 
pohjautuvia julkisyhtei-
söjä, joiden tehtävänä on 
huolehtia opiskelijoiden 
edunvalvonnasta esimer-
kiksi opintoihin tai opinto-
tukeen liittyvissä asioissa, 
osallistua yliopistojen hal-
lintoon ja näiden lisäksi 
huolehtia jäsentensä ter-
veydenhuollosta. Jokai-
sessa yliopistossa on oma ylioppilaskun-
tansa: Helsingissä  HYY ja Vaasassa VYY. 
Ylioppilaskuntien kattojärjestönä toimii 
Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL), jon-
ka tavoitteena on  ajaa yliopisto-opiskeli-
joiden etua valtakunnallisesti. 
Ylioppilaskunnat toimivat pääasiassa pai-
kallisesti sekä kampusalueilla. Ylioppilas-
kuntatoimijat tapaavat toisiaan SYL:n ta-
pahtumissa ja koulutuksissa sekä omien 
yhteistyöverkostojen puitteissa. Myös aka-
teemisiin ylioppilaskuntien ja ainejärjestö-
jen vuosijuhliin osallistuminen on eräänlai-
sta suhdetoimintaa opiskelijapiireissä.

Miksi sitten Vaasan ylioppilaskunnan 
hallituksen jäsen toimii Helsingin 

yliopiston ylioppilaskunnan alaisen aine-

järjestön kummina? Vaikka Justus onkin 
organisatorisesti osa Helsingin yliopiston 
ylioppilaskuntaa, toimii se silti Vaasan yli-
opiston kampusalueella ja on merkittävä 
osa yliopistoyhteisöä. Lisäksi HYY ostaa 
osan ylioppilaskunnan palveluista VYY:lta 
Tämän vuoksi myös Justus kuuluu kummi-
ainejärjestöjemme piiriin.

Ainejärjestökummin tehtävänä on osal-
listua kummiainejärjestönsä kokouk-

siin, tapahtumiin ja muuhun toimintaan. 
Ainejärjestökummi on ikään kuin yhdys-
henkilö ylioppilaskunnan ja kummiaine-

järjestön välillä. Ainejärjes-
tökummi auttaa ja tukee 
kummiainejärjestöään par-
haansa mukaan, esimerkiksi 
neuvomalla ylioppilaskunnan 
toimintaa koskevissa asiois-
sa, kuten projektiavustuksis-
sa.

Minusta on ollut hienoa 
päästä seuraamaan 

Justuksen toimintaa kevät-
lukukauden aikana. Justus 

on aktiivinen ja  hyvin toimiva ainejärjes-
tö, josta moni samankokoinen ainejärjestö 
voisi ottaa mallia omaa toimintaansa suun-
nitellessaan. Toki jokaisen toimivan yhdis-
tyksen takana on innostunut ja osaava 
aktiiviporukka, jota Justuksen hallituksen 
jäsenet todellakin ovat. Asioihin tarttumi-
nen ja hyvä yhteishenki ovat yhdistystoi-
minnan alku ja juuri.

Nauttikaa Vaasassa olemisesta ja otta-
kaa opiskeluajastanne kaikki irti! Yli-

opistossa huomaa, että opiskelu on paljon 
muutakin kuin pänttäämistä seuraavaan 
tenttiin. Toivottavasti nähdään kampuksel-
la ja opiskelijatapahtumissa! Hyvää kesän 
jatkoa!
           Iivari Käkelä

Ainejärjestökummin kesäterveiset
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VA PA A - A I K A
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Justuksen kevätlukukausi sujui leppoisis-
sa merkeissä. 
FINA:n kanssa järjestetyt sitsit sujuivat 
rennoissa tunnelmissa ”Bad taste” -tee-
malla, mutta toden teolla Fontanan valloi-
tus tapahtui prevappen-sitsien merkeis-
sä. Silloin juhlittiin läpi menneitä rikos- ja 
sopimusoikeuden (tai TVT:n...) tenttejä ja 
lämmiteltiin vappua varten, tietysti. Mu-
kana juhli menestyksekkäästi myös opis-
kelijoita Justuksen valmennuskurssilta 
- varmasti ansaittu tauko pänttäykseen. 

Vappuaatto alkoi Justuksen piknikillä Hovi-
oikeuden puistikossa, jatkui Zachariaksen 
lakituksella ja päättyi erinäisiin kuppiloihin. 
Vappupäivää piristi paitsi kevätaurinko, 
myös markkinoilta noudetut metrilakut.

Castrén & Snellmanin kanssa yhteistyös-
sä järjestetty aktiviteettikerho kokoontui  
     

kevään aikana kahteen otteeseen: ensin 
jazz-keikan muodossa, jossa justuslaiset 
nautiskelivat runsasväkisenä joukkona 
hyvästä musiikista Duu-Pob -klubissa, ja 
toisen kerran leikkimielisen lentopallotur-
nauksen merkeissä Putusillan kupeessa. 
Siellä nautittiin piknik-antimista, harjoitet-
tiin akrobatiaa ja väläyteltiin loistavia pal-
lonkäsittelytaitoja. Sää suosi ja aika kului 
nopeasti lämpimässä ulkoilmassa.

Aktiviteettiklubi kokoontuu uudestaan syk-
syllä, Justuksen Firenzeen suuntautuvan 
syysmatkan jälkeen.

Teksti: Emma Laakkonen
Kuva: Nina Franssi

kevätkuulumisia:
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KV-VIIKKO 
-OPAS:

Fuksit huomio!

Mikäli haluat nostaa opis-
kelijaelämän kokonaan 

uusiin ulottuvuuksiin, löytyy 
siihen ratkaisu kansainvä-
listen viikkojen muodossa. 
Kansainväliset viikot, eli ”nordiska veckor”, 
ovat yhteistyön tuotos Pohjoismaisten oi-
keustieteellisten tiedekuntien opiskelijajär-
jestöjen välillä. Ne tarjoavat hyvän keinon 
päästä tutustumaan toisiin tiedekuntiin, 
päästä osalliseksi uusiin kulttuureihin ja 
saada ystäviä niin Suomesta kuin ulko-
mailtakin. 

Viikkoja järjestetään 11 vuodessa, vii-
dessä eri maassa. 

Islannissa ja Tanskassa järjestetään vuo-
sittain yksi viikko, mutta Norjassa on mah-
dollista päästä tutustumaan niin Bergeniin 
kuin Osloonkin. Myös Ruotsissa järjeste-
tään kaksi viikkoa, kohteina Uppsala sekä 
Tukholma. Suomessa sitä vastoin edustet-
tuina ovat Pykälä, Codex, Lex, Artikla sekä 
tietenkin meidän oma ainejärjestömme, 
Justus. 

Ulkomaankohteissa on oma eksootti-
suutensa, mutta osallistumalla kan-

sainväliselle viikolle Suomessa pääset 
osalliseksi myös muiden suomalaisten oik-
kareiden opiskelijaelämää!

Pääsääntöisesti ohjelmaa on järjestetty 
viidelle päivälle. 

Ensimmäinen yö vietetään aina mökillä, 
jossa tutustutaan muihin vieraisiin sekä 
vaihtelevaan määrään paikallisia opiskeli-
joita. Toinen ilta on jokaisella viikolla vähän 

erilainen, mutta muun muassa Pykälän vii-
kolla pääsee kokemaan Helsingin kauppa-
korkeakoulun järjestämän pubikierroksen, 
Hukkaputken!

Vuosijuhlaa edeltävänä iltana on hyväl-
lä tunnelmalla taatut kv-sitsit ja viikon 

huipennuksena, viimeisenä päivänä, on 
tietenkin sillis. Kaiken tämän lisäksi ohjel-
maa on aamusta alkaen erilaisten ekskur-
sioiden ja luentojen muodossa.  Turussa 
pääset tutustumaan minttutehtaalle ja Is-
lannissa mahdollisesti tapaamaan maan 
presidenttiä. 

Majoittuminen tapahtuu paikallisten 
opiskelijoiden luona ja hintaan sisäl-

tyy lähtökohtaisesti kaikki viikon ohjelma 
sekä suurin osa syömisistä. Tämä on siis 
edullinen sekä erittäin hauska irtiotto ar-
jesta!

Justuksen oma viikko järjestetään vii-
kolla 45 ja kannustankin kaikkia osal-

listumaan aktiivisesti niin mökkireissulle, 
sitseille kuin muuhunkin ohjelmaan! Jokai-
sen tulisi kokea myös yksi kansainvälinen 
viikko toisen ainejärjestön vieraana. Alla 
med! 

Teksti: Elena Murto
Kuva: Emma Laakkonen
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SITSIOPAS:
 BORDSKÅL & DRESSCODE  
 - SITSIOPAS NOVIISEILLE

sitsijuomia saa vain käteisellä, ja snapsitta jäämisellä voi olla traumatisoivia seurauksia, 
erityisesti mikäli pöytäseurueesi on sinua paremmin varustautunut. Älä unohda myös-
kään sitsilaulukirjaa, josta löytyvät tärkeimmät juomalaulut sekä toistaiseksi tuntematto-
masta syystä Aikuinen nainen.
Aloitteluksi tai förfestiksi kutsuttua toimintaa on syytä harjoittaa harkiten. Erityisesti syk-
syn sitsikauden avaava Phörsta sitzen on tapahtuma, jonka haluat muistaa jälkeenpäin 
- ainakin kuulemani mukaan meillä oli viime vuonna kivaa.

SITSISÄÄNTÖJEN rikkomisesta rangaistaan. Me Justuksessa emme ole persoja myö-
tähäpeälle, mutta epäkohteliaisuutta emme siedä! Älä siis puhu toastmasterien eli juon-
tajien päälle, poistu pöydästä ennen taukoa, käytä puhelinta tai aiheuta turhaa sekasor-
toa, tai saat tuta kauhean punishmentin. Muista, että kun punishmentin kohteena on joku 
toinen, ei tälle saa hurrata, vaan oikea reagointitapa on buuaus ja viiltävä iva. 

KIRJOITTAMATTOMAT TAVAT opit vain sitsaamalla. Huudot kuten “vi vill ha Justus på 
bordet”, “av med byxorna” tai “tempo” kuuluvat ikiaikaiseen sitsiperinteeseen, josta vie-
ressäsi istuva vanhempi opiskelija sinua mielellään valistaa. Vierustoveriin on muuten-
kin syytä kiinnittää huomiota erityisesti, kun juomalaulun päätyttyä on aika skoolata: 
naiset nostavat ensin lasia vasemmalle, sitten oikealle ja lopuksi vastapäätä istuvalle ja 
miehet päinvastoin. Legendan mukaan skoolaaminen silmiin katsomatta tuottaa epäon-
nea rakkauselämässä.
Tuntemattomat juomalaulut kuuluu laulaa kaikkein kovimmalla äänellä. “HEELAN GÅÅR 
smhmlallallei” -henkistä tulkintaa voidaan fuksisyksynäsi pitää onnistuneena suoritukse-
na, eikä meistä kukaan ensimmäisellä kerralla tiennyt, missä kohdassa Punchen kom-
mer -kappaletta kuuluu ryömiä pöydän alle. 

SEURAAVANA AAMUNA päässä soi sitsilaulu ja sielu janoaa Big Macia ja kokista jäillä. 
Sähköpostilaatikkoosi kilahtaa seuraavista sitseistä ilmoittava viesti. Huokaiset hiljaa:
en gång till!
              Teksti: Lotta Nahkala, kuva: Nina Franssi

ENNEN SITSEJÄ tutki sit-
sikutsu tarkkaan: siitä ilme-
nee pukukoodi. Justuksen 
sitseillä asiaan kuuluvat 
haalarit, mutta jotkin järjes-
töt (including our beloved 
big sister Pykälä) pitävät 
haalareita sitsi-ilmapiiriin 
sopimattoman vulgäärinä 
vaatekappaleena. Muis-
ta sujauttaa taskuun seteli: 
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Till alla gamla studeranden och nya fu-
xar – ni har valt en perfekt stad att stu-

dera i, Vasa, både med tanke på studierna 
och fritidsmöjligheter. Tänkte i det nästa 
fokusera på den lite roligare biten, vad gör 
man i Vasa då Tritonia inte längre lockar?

Fastän Vasa som stad är ganska liten 
till sin storlek finns här en hel del fri-

tidsaktiviteter för allas smak. Vare sig man 
gillar att lyfta skrot på gym, dansa balett 
eller meditera för att lugna sina nerver ef-
ter en kanke  inte allt för underbar tent i 
obligationsrätt så kan jag lova er att Vasa 
inte kommer att göra er besvikna.

För den gymfrälste har Vasa många 
gym i olika prisklasser att erbjuda. Va-

sas kanske populäraste (och även dyras-
te...) gym är Wasa Sports Club som ligger 
bredvid utbildningen på Brändö. Här kan 
man alltså träna mellan föreläsningarna 
och de alltför långa kvällarna på allas vå-
rat Tritonia. I Vasa finns även många gym 
i billigare prisklasser, bl.a. Wasamove som 
ligger mitt i centrum och även Easyfit som 
kanske passar det studerandes plånbok 
en aning bättre. 

Om man hellre svettas ute i naturen än 
i en sal med 100 stycken likasinnade 

har Vasa hundratals kilometer med cykel- 
och promenadstigar att erbjuda. Eftersom 
Vasa inte utan orsak kallas Finlands soli-
gaste stad är det här ett säkert alternativ.

Vasa har även många andra former av 
motion att erbjuda. T.ex. har danssko-

lan Kipinä otaliga former av dansgrupper 
att erbjuda – allt från balett till jazz. Gillar 
man hellre att meditera eller stå på huvu-
det i en yogaposition har kanske Wasa 
Yoga Center något för dig.

Förstås finns det andra aktiviteter än 
bara motion man kan syssla med i 

Vasa. Massvis med kurser erbjuds t.ex. på 
Vasa Arbis i bl.a. konst, språk eller varför 
inte matlagning? ( Något annat än nudlar 
kan ju vara gott för omväxlingens skull). 

För den teaterintresserade finns t.ex. 
studentteatern Ramppi som man har 

möjlighet att få delta i – krävs inte att man 
är en Shakespeare eller Di Caprio för att 
platsa här, en liten susning om vad teater 
är krävs ändå kanske...

Det här är enbart en bråkdel 
av allt som går att hitta på 

i Vasa, och jag kan lova er att 
det finns något för varenda jus-
tusit. Att få lämna Tritonia och 
tentböckerna för en stund  kan 
ju bara göra mer nytta än skada 
☺

Text: Ida-Maria Mäkinen
Fotograf: Emma Laakkonen

Fritidsaktiviteter i Vasa
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