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Är vi Juristuderande nöjda när vi sluppit in 

till juridiska, eller är vi belåtna först när vi 

blir utexaminerade? Eller kanske blir vi 

mättade först när vi har det färdiga paketet 

med arbete, sommarstuga, familj..? 

Det är olika mål vi ställer och försöker 

uppnå. Problemet är, att det verkar vara så 

bråttom.  Det är som om vi skulle trycka ner 

gasen i botten direkt då vi ser den rutiga 

flaggan. Vi glömmer bort att njuta av det 

vackra landskapet som finns att se innan 

man når destinationen. 

Missförstå mig inte. Det är bra med mål och 

drömmar men så bråttom är det inte!  När 

man väl nått ett delmål, bör man inte 

glömma att vara stolt över sin prestation och 

njuta av sin framgång. Man ska fylla tanken 

med bränsle innan man ger sig iväg mot 

nästa mål.  

Själv hade jag bråttom att bli utexaminerad 

när jag knappt ens hade börjat mina studier 

på juridiska. Ett år senare slog tanken mig 

med våld: varför inte leva livet nu, njuta av 

studierna så länge det varar istället för att 

rusa igenom denna värdefulla tid med fart. 

Varför vänta på att börja leva livet först sen, 

när jag har det där ”färdiga paketet”? 

Nu ser jag på studierna från ett annat per-

spektiv. Då menar jag inte att studiepoäng-

saldon ligger på minus och att jag enbart 

satsar på övrigt studieliv. Främst tänker jag 

på sättet att se på mina studier. Numera på-

minner mig själv om hur lyckligt lottad jag 

är, när jag får lära mig om precis det ämne 

jag själv valt och som jag finner intressant.  

Jag vill uppmana alla er, färska fuxar, att 

fullt njuta av att ni uppnått ert mål. Istället 

för att ha bråttom med att komma ut i ar-

betslivet, blicka tillbaka än en gång på tiden 

då ni kämpade med inträdeslitteraturen. Var 

stolta över er själva och inled era studier på 

hösten med den inställningen, att ni vill 

njuta av hela studietiden. Alla era kom-

mande studieår är en väl tjänad belöning för 

det jobb ni gjort i vår.  

Vi alla studerande bör njuta av hela vägen 

till utexamineringen. Studielivet, inklusive 

både studier, alla fina stunder i Café Oskar 

samt annat tillbehör är sist och slutligen en 

kort tid i livet och det finns så mycket mer 

att få ut av denna tid, än att hastigt samla 

ihop studiepoängen.   

LEDARE 
 
 
 
 
 
 
CHEFREDAKTÖR 
JONNA HAGSTRÖM 
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Välkommen, nya gulisar! <3 Tervetuloa, 

uudet juristintaimet! 

 

Medan jag skriver den här texten, gör du 

anteckningar på hörnen av inträdesprov-

böcker och drömmer om den 12:e juni - fri-

het, terrasser och slutet av sådana frågor 

som “nå, hur går det med läsningen?” från 

alla som du träffar på din väg till bibban. 

Nu är den saknade dagen redan bakom, och 

snart ska vi alla parkera våra cyklar i Ek-

gården och dyka in i rättsvetenskapen. 

Sommaren var kort, som inte borde ha 

överraskat någon som bor i Vasaområdet. 

 

Olen Lotta, 20-vuotias kolmannen vuoden 

oikeustieteilijä ja toimin kuluvana vuonna 

Justuksen puheenjohtajana. Omasta 

fuksisyksystäni ei ole niin kauan etten 

uskaltaisi sanoa, että sinua, uusi justuslain-

en, odottaa jännittävä vuosi. Tutorit, me 

hallituksessa ja muut uudet opiskelutoverisi 

varmistamme yhdessä sen, että tunnet olosi 

Vaasassa tervetulleeksi ja sinulla on pime-

inä syysiltoina tekemistä. Syksyn aikana 

tutustut upeisiin ihmisiin, joudut uusiin ti-

lanteisiin ja opit todella arvostamaan 

akateemista varttia - erityisesti keskivi-

ikkoaamuisin.  

 

Justus är en kompakt förening, var vi spen-

derar tid, sporrar varandra och lär oss nya 

saker. Två av våra största rikedomar är alla 

med -anda och tvåspråkighet: du kan alltid 

hitta sällskapet i bibbans cafe och då och då 

glömmer man ett ord eller två från sitt eget 

modersmål. (Det spelar ändå ingen roll, för 

din pratkamrat märker sällan att du byter till 

den andra inhemska.) 

 

Nyt sinun on viimeistään aika heittää mu-

istilaput pois ja piilottaa pääsykoekirjat, 

sillä Justus odottaa! Älä kuitenkaan piilota 

kirjoja liian syvälle. Kun uuden asunnon 

sisustus tai opiskelijabileet veivät huomiosi 

tenttiin lukemisen sijaan, saattaa 

pääsykoekirja hyvinkin pelastaa arvosanasi 

myös aineopintotentissä. 

 

Nähdään pian! Mukavaa kesän jatkoa! 

 

Med vänlig hälsning, 

Lotta 

 

 

 

 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJA 
LOTTA NAHKALA 
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DEKAANIN KYNÄSTÄ 
 
 
OIKEUSTIETEIDEN TOHTORI, 
KIMMO NUOTIO 

Opiskelijavalintoihin liittyvät kysymykset ovat viime aikoina ymmärrettävästi puhuttaneet. 

Tiedekunnassa on pohdittu keinoja aloituspaikkojen vähentämiseen, jotta voitaisin taata laa-

dukkaampi opetus, sillä henkilöstöä on meillä suhteellisen niukasti koulutustehtävään näh-

den. Tästä sai alkunsa ajatus pyrkiä vähentämään päävalinnan sisäänottoa Helsinkiin ja sopia 

Itä-Suomen yliopiston kanssa, että he vuorostaan lisäisivät sisänottoaan. Tämä asia on kui-

tenkin nyt jäissä, koska niin sanottu hakijasumien purkaminen käytännössä estää juuri nyt 

tällaisen järjestelyn. 

 

Hakijasumien purkamisessa on kyse valtioneuvoston päätöksestä, jonka mukaan vuosina 

2014 ja 2015 kasvatetaan väliaikaisesti aloituspaikkoja yliopistoissa ja ammattikorkeakou-

luissa eri aloilla yhteensä 3000:lla. Helsingin yliopiston laskennallinen osuus näistä aloitus-

paikoista on 275, mikä merkitsee kahdelle vuodelle jaettuna 137 ja 138 aloituspaikkaa. Hel-

singin yliopistossa on 11 tiedekuntaa. Yliopistossa ei ole yhtään sellaista alaa, joka voisi yk-

sin ottaa vastaan näin suurta lisäystä. 

 

Oikeustieteen alalla toteutettiin valtakunnallinen sisäänoton pysyvä lisäys jo 2013, kun 80 

lisäpaikkaa jaettiin neljän yksikön kesken. Itä-Suomen 40 aloituspaikkaa merkitsi puolta täs-

tä määrästä. Loput jaettiin vanhojen tiedekuntien kesken niiden koon mukaisessa suhteessa, 

jolloin Helsingin osuudeksi tuli 20. Tästä määrästä 5 tuli Vaasan suomenkieliselle puolelle, 

jolla hakupaine on kovempi ruotsinkielisellä puolella, kun taas 15 tuli Helsinkiin. 

 

Lakimiesalalla on aiheellisesti oltu huolissaan siitä, että työmarkkinat eivät tule vetämään 

näitä kasvavia koulutusmääriä, vaan alan arvostus laskee ja työttömyyttäkin voi esiintyä. 

Nuorten työllistyminen vaikeutuu aina ensin. Merkkejä työllisyystilanteen heikentymisestä 

on jo nyt nähtävissä. Julkisen sektorin osuus työllistäjänä on nopeasti laskenut, kun julkiselta 

sektorilta leikataan menoja. Ennen joka toinen työllistyi julkiselle sektorille, nyt enää joka 

kolmas. Eläkkeelle jäävää työvoimaa ei korvatakaan uusilla rekrytoinneille. 

 

Yksityisenkään puolen työmarkkinoilla ei ole merkittävää kasvua. Onkin vaikea nähdä, mis-

sä se kasvu sitten toteutuisi. Ehkäpä yksinkertaisesti ajatellaan, että lakimiehet voivat vallata 

työpaikkoja kauppatieteilijöiltä, kuten verokonsulteilta, tai hallintotieteilijöiltä, kuten vaikka-

pa ympäristöhallinnon virkamiehiltä. Se kilpa on kuitenkin kova, ja siinä pärjääminen vaatii 

meiltä ponnistelua ja osaamisen vahvistamista. Tärkeää on varmasti pärjätä tässä kilpailussa, 

mutta - jos ollaan ihan rehellisiä - ei tässä ainakaan hakijasumien purkamisen näkökulmsta 

juuri järkeä ole, sillä yhden alan ongelmat siirtyvät tietysti toiselle. 
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Opetusministeriö joka tapauksessa edel-

leen pitää oikeustiedettä kasvavana kou-

lutusalana ja toivoo yliopistoilta esityk-

siä hakijasuman purkamiseksi myös 

meidän alalle. Helsingin yliopiston reh-

tori on toivonut, että tiedekunta voisi 

ottaa osaa näihin talkoisiin. Yliopisto on 

esittämässä, että tiedekunta ottaisi 12 

lisäpaikkaa vuosien 2014 ja 2015 valin-

nassa. Yliopiston hallitus on jo valtuut-

tanut rehtorin tekemään tarvittavat muu-

tokset valintoja koskeviin päätöksiin. 

Ne tehdään heti, kun ministeriö on näyt-

tänyt vihreää valoa. 

 

Tiedekunta ei siis voinut jättää tätä kier-

rosta niin sanotusti väliin. Pyrittiin mah-

dollisimman vähäiseen sisäänoton li-

säykseen, joka voitaisiin toteuttaa tasa-

painoisesti ja kohtuullisesti. Helsingin 

suomenkielistä sisäänottoa ei haluttu 

lisätä, koska siinä opiskelijamassa on 

suurin. Tuo ryhmä on kriittisin opetuk-

sen laadun näkökulmasta. 

 

Nämä lisäpaikat kohdennettaisiin siten 

niin, että 10 lisäpaikkaa tulisi Vaasan suomenkieliseen valintaan, jossa hakupaine on erin-

omainen, ja kaksi lisäpaikkaa Helsingin ruotsinkieliseen valintaan. Vaasassa revittäisiin 

Tammipihan tiloissa pari seinää alas, jotta saadaan kymmenen uutta mahtumaan sisään. Hel-

singissä pieni lisäys ei tuntuisi missään. Mahdolliseen yhteistyöhön Itä-Suomen yliopiston 

kanssa palattaisiin tuonnempana, kun sumien purusta on ensin selvitty. Lähden siitä, että 

Vaasan koulutusvastuun lisäys olisi pysyvä, joten Vaasan sisäänotto olisi se noin 40 henkeä 

myös vuoden 2015 jälkeen. 

 

Uskon, että tiedekunta selviää kunnialla tästä sumanpurkuharjoituksesta, kuten se selviää 

muistakin haasteistaan. Opiskelijoille voi kuitenkin antaa sen vinkin, että omasta osaamisesta 

on hyvä huolehtia, sillä tulevaisuuden työmarkkinoista on vaikea sanoa mitään varmaa. Asi-

antuntijatyön merkitys lisääntyy, ja tuskin juristeja heti roboteilla korvataan. Juristin ammatti 

on varmasti tulevaisuudessakin yksi parhaista ja arvostetuimmista.  

Teksti: Kimmo Nuotio 

Kuva: Ari Aalto 
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Teksti: Jonna Hagström 

FUKSI HOI! 

 

På kartan nedan finns en viktig rutt samt några viktiga ställen i Vasa utmärkta. 

Testaa  taitosi, osaatko yhdistää oikean paikan oikean  ”väittämän” kanssa? 

Testa om du kan förena rätt symbol med rätt beskrivning! 

1. Nimikin kertoo, että täällä ei kannata liikkua yksin  

2. Ghetto  

3. Täällä sinusta tulee juristi 

4. Sommarnätterna spenderas här 

5. Fuxhösten spenderas till största delen här 
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TYÖNHAKUPROSESSI OSA 2/3 

 
 

HAKEMUSKIRJEEN ”AVOIN” OSA        TEKSTI: JONNA HAGSTRÖM 

Oletko laittanut menemään kymmeniä hakemuksia ja kyllästynyt masentaviin vastauksiin joissa 

todetaan, että hakijoita oli 1000 eikä valinta tällä kertaa osunut sinuun? Älä suotta masennu, 

vaan ota opiksesi Ex Nuncin työnhakuvinkeistä ja onnistu ensi kerralla! 

Tänä vuonna Ex Nuncissa julkaistaan 3-osainen työnhakua käsittelevä sarja. Lue työnantajien 

vinkit, tunnista omat virheesi ja vältä niitä ensi kerralla. Tässä julkaisussa keskitytään ainoas-

taan hakemuskirjeen laatimiseen, ja artikkeli perustuu täysin alan työnantajien antamiin vas-

tauksiin. Kyselyyn on vastannut toistakymmentä alan työnantajaa joiden joukosta löytyy sekä 

yksityisen että julkisen puolen edustajia. Suurin osa vastauksen jättäneistä mainitaan julkaisun 

lopussa. 

CV:n tueksi, työhakemukseen liitetään usein avoin hakemuskirje, jossa kerrotaan 

vapaamuotoisesti lisää itsestään, omista kiinnostuksenkohteista ja motivaattoreista 

haettuun työpaikkaan.  

Alla olevasta kuvasta näkyy kuinka kyselyyn vastanneet vastasivat kysymykseen: 

Mitä seuraavista tulisi mainita hakemuskirjeessä? 

 

 

Harrastukset (47,1%) 

Perhe (11,8%) 

Muut kiinnostuksenkohteet (47,1%) 

Kirjeessä tulisi avata CV:ssä  

mainittuja työtehtäviä (82,4%) 

Odotuksia/toivomuksia  

uusien työtehtävien suhteen (88,2%) 

Tulevaisuuden suunnitelmat (58,8%) 
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Hakemuskirjeen pituudesta kyselyyn 

vastanneet ovat pääasiallisesti samaa 

mieltä. Hakemuskirjeen maksimipituu-

deksi tämän kyselyn perusteella voidaan 

kirjata yksi sivu. Vastausmahdollisuuk-

siin kuului myös ”korkeintaan 1/2 sivua”, 

tätä vastausvaihtoehtoa ei kuitenkaan 

yksikään vastaaja valinnut. 

 

 

 

Edelleen kyselyyn vastanneet työnantajat kehottavat työnhakijaa kiin-

nittämään huomion seuraaviin seikkoihin hakemuskirjeessä: 

 

 Välitä aito kiinnostus juuri kyseistä haettua paikkaa kohtaan 

 Poimi juuri kyseistä työtehtävää tukevia aiempia kokemuksia ja kerro niistä, 
älä tyydy toteamaan, että tulet toimeen monien ihmisten kanssa, vaan kerro 
myös mistä kyseinen taito on opittu 

 Mitä annettavaa sinulla on yritykselle 

 Mahdollisten suosittelijoiden nimet 

 Heitä oma persoonasi peliin 

 Tarkista oikeinkirjoitus, pienetkin virheet vaikuttavat kokonaiskuvaan 

 Innostus ja aito kiinnostus tulee välittyä selkeästi 

 Näytä, että olet kiinnostunut juuri kyseisestä organisaatiosta ja, että olet pe-
rehtynyt organisaation toimintaan 

 

 Suunnittele hakemuskirjeeseesi joku ”koukku” joka saa sinut erottumaan haki-
jajoukosta 

 

 Räätälöi hakemus työnantajan näköiseksi 



12 | Ex Nunc 1/2014  

 

 

 

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille: 

 

Tili– ja perintätoimisto Cash-In Consulting Oy 

Etelä-Savon käräjäoikeus 

Asianajotoimisto Näsman & Båsk Oy 

Waselius & Wist Oy 

KPMG Oy Ab 

OK Perintä Oy 

Oulun hallinto-oikeus 

Espoon käräjäoikeus  

Vaasan hovioikeus 

Asianajotoimisto Kotiranta & Co Oy 

Fondia Oy 

Attorneys at law Borenius Ltd 

Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy 

Dittmar & Indrenius 

Roschier Asianajotoimisto Oy 

Etelä-Karjalan käräjäoikeus  

      

Lisäksi 81,3% kyselyyn vastanneista vastasivat, että opintosuoritusote 

(opintopisteet ja arvosanat) tulisi liittää hakemukseen.  

http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10198248#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10238972#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10239455#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10239561#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10241516#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10242595#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10242686#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10260935#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10292448#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10305148#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10362551#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10404194#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10411925#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10451279#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10600224#E1808084
http://www.kyselynetti.com/?url=result_det&uid=150381&f_rid=10802944#E1808084
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Rapolalla riittää positiivisia kuvauksia ai-

nejärjestötoiminnan tarjoamista asioista. 

Opieklijatoiminnassa mukana oleminen on 

opettavaa, hauskaa ja hyödyl-

listä. Rapolan mielestä verkos-

toituminen on ainejärjestötoi-

minnan paras anti. Uusien, sa-

manhenkisten siistien tyyppien tapaaminen 

on paitsi kivaa, myös hyödyllistä juristin 

ammatissa. PJ meinaa, että juristiksi kasve-

taan pikkuhiljaa, ja siksi verkostoituminen 

ja muu aktivoituminen on tärkeä osa opis-

kelijaelämää, ei opiskelun kuulu olla pelk-

kää kirjastossa pänttäämistä. Aktiivista 

opiskelijatoimintaa katsotaan myös hyvällä 

töitä haettaessa, ja etenkin Rapolan tämän-

hetkinen tehtävä, Pykälän pyörittäminen on 

varmasti arvostettava pesti, sil-

lä hänen pyöritettävä paletti on 

suuri. Kuitenkaan Rapola ei 

usko, että kukaan jaksaisi akti-

voitua ainejärjestötoiminnassa pelkästään 

ansioluettelon merkinnän takia, eikä hän 

itse lue sitä ollenkaan toiminnan parhaim-

piin antimiin.  

Moni epäröinee toimintaan mukaan lähte-

mistä siksi, että pelkää opintojen kärsivän. 

 

SE ON ANTOISAA,  

KIVAA,  

HYÖDYLLISTÄ  

JA KAIKIN PUOLIN SIISTIÄ.  

SE ON AKTIIVISEN OPISKELIJAN ELÄMÄÄ! 

 
 
HAASTATTELUSSA EERO RAPOLA 

Kolmevuotinen spexibänditaival, vuosijuhlatoimikunta, valiokuntatoiminta, ulottuvuustoi-

mikunta, yleisvastaavan pesti hallituksessa, poikakalenterissa poseeraaminen, lakimieslii-

ton opiskeiljavaliokunta ja hallituksen puheenjohtajuus. Jo riittää yhdellä opiskelijalla 

kokemusta opiskelijatoiminnasta jos toisestakin. 

Pykälän hallituksen puheenjohtaja Eero Rapola on heti fuksivuodesta lähtien ollut aktiivi-

sesti mukana enemmän tai vähemmän kaikessa opiskelijatoiminnassa mitä tarjolla on ol-

lut. Hän on myös alusta pitäen vähintäänkin osallistujaroolissa ollut mukana erilaisissa 

opiskelijatapahtumissa käytännössä aina. Joku voisi sanoa, että eihän tuo mitään opiske-

lua ole, mutta Rapola ajattelee toisin. 

 

”Kukaan ei ole ka-

tunut” 
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Se, jääkö opinnot jälkeen on tapauskohtaista ja riippuu myös siitä, mihinkä toimintaan 

päättää osallistua. Rapola on osallistunut jos jonkinmoiseen, eikä hänenkään opintopiste-

saldo ole läheskään nollilla. Toki jokunen kurssi saattaa jäädä välistä, jos haluaa panostaa 

opiskelijatoimintaan kuten Rapola, mutta hän ei katso tarpeelliseksi hakata valmistujais-

päivämäärää kiveen. ”Jos valmistuminen pitkittyy vuodella, se on pieni hinta siitä, mitä 

kaikkea tämä antaa.” Jos työuran pituus jää 39:ään vuoteen 40:en sijaan, se tuskin on 

omista uratavoitteista pois.  

 

Kukaan Rapolan tuntema ei ole katunut ainejärjestötoimintaan osallistumista eikä hän 

itsekään jättäisi mitään tekemättä. Rapola paljastaa, että hän tuskin enää PJ-kauden jäl-

keen jää hallitukseen toimijana mukaan, mutta muuta opiskelijatoimintaa hän saattaa vie-

lä harjoittaa. Opiskelijatapahtumiin osallistumista Rapola ei aio koskaan lopettaa. Opiske-

lijayhteisö ja yhteinen tekeminen on parasta vastapainoa pänttäämiseen, ja niinhän sitä 

sanotaan, että raskaat opinnot vaativat raskaat huvit.  

Teksti: Jonna Hagström 

Kuva: Jaakko Laitinen 
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VUODEN 2014 TUTORIT KUULUSTELUSSA 

1. ELINA HAAVISTO, Elluksi 

myös kutsutaan. Olen 20-vuotias ja 

Porvoosta olen itseni tänne löytänyt.  

 

2. Monien tekijöiden vaikutuksesta, 

mutta tärkeimpänä nostaisin ruotsin 

kielen oppimisen. Oli muutenkin kyt-

köksiä Pohjanmaan suunnalle, joten 

kynnys muuttaa tänne oli huomatta-

vasti matalampi. Halusin myös kokea 

uuden kaupungin ja Vaasa oli oiva tä-

hän, koska Vaasa oli käytännössä en-

tuudestaan tuntematon.  

 

3. Sieltä sun täältä vipeltämästä: 

WSC:ltä on havaintoja, myöskin Trito-

niasta, mutta mieluiten viihdyn rikos-

tovereideni kanssa café Oskarissa kah-

vittelemassa, missä aikaa kuluisi lo-

puttomiin, ellei lopulta olisi pakko palata lukemaan kirjojen ääreen. Lisäyksenä tie-

tysti ruotsinkielisten suosima Ollis sekä Fontana, joista minut voi löytää jamittamas-

ta.  

4. Toivotan kaikki uudet kollegat lämpimästi tervetulleeksi tänne Vaasan tuuliseen 

kaupunkiin! I will see you in Tammipiha! Tsau!  

Våra fyra tutorer har igen varit i farten. Ex Nunc har tagit fast dem på bar gärning och nu förhörs de. 

Denna gång ska de sättas dit. Rötöstelijöille on esitetty seuraavat kysymykset tosiseikkojen selvittä-

miseksi: 

1. Vem är du? 

2. Miten päädyit rötöstelemään Vaasaan? 

3. Silminnäköjät kertovat nähneensä sinut... 

4. Lisättävää? 
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1. ILARI TALMAN, 25v, Helsinki/Vaasa 

 

 

2. Se kaikki alkoi syksyllä 2009 täysin viattomasta kokeilusta ja uteliaisuudes-

ta, mutta ei kaua kaan kun huomasin olevani koukussa. Silloinkin kun olin 

vain lyhyellä viikonloppumatkalla Helsingissä, sain vieroitusoireita: Vaa-

saan oli päästävä. Vaasasta teki gangsterin näkökulmasta erityisen kiinnos-

tavan se seikka, että tiesin siellä opiskelevan (rötöstelevän) myös muita 

Helsinkiläisiä jengikolleegoja. Rötösherran elämäntavat ovat saaneet entis-

tä kroonisempia piirteitä näiden viiden Vaasassa vietetyn vuoden jälkeen, 

eikä ulospääsytietä ole näkyvissä. Tätä ei helpota se, että kauppatieteelliset 

opintoni vaihtuivat syksyllä 2013 oikeustieteelliseen kartelliimme Justus 

Leagueen! 

 

3. Silminnäkijöiden havaintojen mukaan minut löytää usein Olympian 

Easyfitiltä treenaamassa tai pelaamassa bilistä keilahallilla muiden korrup-

toituneiden rötösherrojen kanssa. Vaasan jetset-seurapiirit kokoontuvat 

viikonloppuisin yökerho Fontanaan juhlimaan, jossa allekirjoittanut näh-

dään usein Hennessy-lasi (lonkero) kädessä ja kuubalainen sikari (Lucky 

Strike) toisessa kuuntelemassa viimeisimpiä tapahtumia ”kentältä”. 

 

4. Toivotan kaikki omasta puolestani tervetulleeksi Vaasaan ja Justus ry:n oik-

karien täysimääräisiksi jengijäseniksi! Syksyllä nähdään!:) 

 

 Ilari 
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1. MAARIT MIKKILÄ, 20, Kurikka 

 

2. Kirjoitin ylioppilaaksi keväällä 2012. Lukion jälkeen vietin välivuotta Etelä-
Pohjanmaan opistossa, jossa kävin oikeustieteen linjaa. Siellä opettajamme hommasi 
meidät parille Vaasan yksikön kurssille ja sitten innostuin hakemaan Helsingin sijasta 
Vaasaan ja täällä nyt ollaan. 

 

3. Silminnäkijät väittävät, että näkevät minut usein yliopiston kirjastossa. Itse en kui-
tenkaan tätä myönnä.  

 

4.Kyllä on. Ensinnäkin haluan onnitella teitä tiedekuntaan pääsystä. Pitäkäähän haus-
ka fuksisyksy ja muistakaa nauttia siitä täysillä. 
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Kuvat: Jonna Hagström 

4.   Vi har en rolig höst framför oss, njut av den, här i Finlands soligaste 
 stad. Ser väldigt mycket framemot att träffa er alla nya gulisar!  

1. JULIA ÖSTMAN, 19 år och hemma från Maxmo  

2. Vasa är på passligt avstånd hemifrån. Tillräckligt långt borta för att inte ha över-
raskningsgäster hemifrån stup i kvarten, tillräckligt nära för att det ska vara lätt 
att fara hem när kelas mutor inte räcker till... Dessutom verkade Vasa som en 
bra studiestad.  

3. Minimani! Spelar ingen roll hur ofta jag är och handlar så finns det aldrig något 
att äta hemma. Sen underlättar det inte när någon bor hemma hos mej och äter 
upp all mat, besvärlig typ dendär någon. Ibland stjäl han mina strumpor också.  
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BARRUNDA 

O’MALLEYS 
IRISH PUB 

Guinnes, London Dry, Magners, Hoe Garden, Stow ford press, Strongbow… För att 

nämna bara några av dem.  

O’Malleys bjöd på olika slags öl– och cidersorter. Testgruppen fick lära sig hur olika 

sorter skiljer sig från varandra, samt smaka på var sort. O’Malleys satsar på en skön och 

avslappnad feeling och lättsamma anställda. På O’Malleys finns både en riktigt avslapp-

nad avdelning med Irländsk stil. Nu-

mera finns även en discosida, här får 

du alltså allt i samma paket.   

Testgruppen vantrivs på Malleys och 

det konstateras, att ”after studies”-

kulturen kunde tas i bruk just här. 

Malleys får också pluspoäng för den 

nya discosidan, för studerandepriser 

och för god betjäning. 

 

 

Det finns fler än en bar i Vasa. Ex Nunc har besökt fyra olika barer i Vasa för att 

hitta nya ställen där studerande kan samlas och ha det trevligt. Testgruppen blev 

bjudna på drinkar, öl och cider av alla de slag. Testgruppen har talat och i det 

följande ser vi en sammanfattning av våra experters utlåtanden. 

Viihtyvyys: 5 

Drinkit: 4 

Palvelu: 5 

Hintataso: 5 

Musiikki: 4 

Volyymi: 3,5 
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ROCKTAILS 
Rocktails on Vaasan drinkkikuningas ja on Vaasassa yksi harvasta paikasta, jossa klas-

sikkodrinkit ovat aitoja ja ne valmistetaan ammattitaidolla. Kun haluaa Mojiton tai ihka 

aidon Old Fashioned:in, on Rocktails oikea paikka. Rocktailsissa on rauhallisempi illan-

istujaispuoli yläkerrassa, ja alakerrassa on disko.  Perjantaisin Rocktailsiin on lisäksi 

ilmainen sisäänpääsy.  

Ruotsalainen joka on ollut mukana perustamassa Rocktailssia painottaa, että juomat 

pitää tehdä oikein ja kunnolla tai ei ollenkaan. Drinkkien tekemisen taito on hänen mu-

kaan ikuinen harjoitteluprojekti.  

Viihtyvyys: 4,5 

Drinkit: 5+ 

Palvelu: 5 

Hintataso: 3 

Musiikki: 3+ 

Volyymi: 3,5 

Myös testiryhmäläiset ovat vakuuttuneita siitä, että täällä valmistetaan Vaasan parhaat 

drinkit.  

Testiryhmä antaa lisäpisteitä viihtyvyydestä, sillä he pääsevät kuuntelemaan koomikon 

standuppia. Koomikko rakastuu Emmaan  ja ehdottelee tälle kahdenkeskeistä jumppa-

tuokiota Rocktailsin takahuoneessa. Koomikko myös kuvailee Caiusta melko osuvasti: 

        ”Caius siellä komeilee kalliissa kaulus-

       paidassaan. Hän on varmasti svenska 

       talande bättre folkin kansaa ja puhuu 

       varmasti myös sujuvaa Enlgantia.” 
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Viihtyvyys: 3,5 

Drinkit: 4- 

Palvelu: 4 

Hintataso: 3 

Musiikki: 3 

Volyymi: 2 

SKY  Bar 

 

SKY on rewellcenterin yläkerrassa  

Sijaitseva yökerho jonka parhaisiin 

antimiin kuuluu hyvien drinkkien  

lisäksi kattoterassi. Kattoterassi  

tietysti antaa parastaan kesäöisin, ja suunnitteilla onkin  

tehdä maisemien ihailusta entistäkin mielekkäämpää, SKY:n toiselle terassille on ni-

mittäin tulossa Balju.  SKY tarjoaa myös opiskelijahintaan skumppaa, joten mikäs sen 

parempaa kuin kerätä Justuksen vaasa-porukka kesällä Rewellcenterin katolla sijaitse-

vaan baljuun nauttimaan kuohuvasta. 

 

SKY saa plussapisteitä kattoterassista, jonka testiryhmäläiset uskovat olevan parhaim-

millaan kesällä. Opiskelijat saavat ostaa halpaa skumppaa, mikä myös lämmittää testi-

ryhmäläisten mieltä. Testiryhmäläiset ovat kuitenkin yksimielisiä siitä, että volyymi on 

turhan suuri. 
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Viihtyvyys: 4 

Drinkit: 2,5 

Palvelu: 4 

Hintataso: 3+ 

Musiikki: 2,5 

Volyymi: 4 

HAPPY BARREL 
 

Happy Barrell är en trivsam källarpub i samband med Hullu Pullo och Waild. Happy 

Barrell har öppet alla dagar från måndag till lördag. I Happy Barrel möter man männis-

kor i alla olika åldrar, en del trivs med en lugnare kväll i källarpuben, medan andra fes-

tar loss t.ex. I Hullu Pullo, därifrån man slipper till Happy Barrell och ha en vilopaus, 

eller vice versa.  

 

Testgruppen gillar Happy Barrel för den lättsamma stilen. En skön traditionell pub 

med lämplig nivå på volymen, här kan bra bra sitta och diskutera! 

SUURI KIITOS TESTIRYHMÄLÄISET: 

CAIUS HONKANEN 

EMMA LAAKKONEN 

TOMI VIHERSAARI 

Teksti ja Kuvat: Jonna Hagström 
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Jag har hört att Hilde har en skön 

säng...  

-PP- 

Herra A myönsi tyttö K:lle baarissa kuinka on stal-

kannut tätä FB:ssä jo tovin. K  lähti menemään aika 

nopeasti.  

-A:N STALKKAAJA- 

Mitä eroa on lakimiehellä ja hatullisella paskaa?  

- Hattu. 

 

Mitä eroa on kaljakorilla ja asianajajalla?  

- Asianajaja kusettaa enemmän.  

-GOSSIP GIRL- 

Eräs tuutorinakin kunnostautunut kaunotarjustuslainen 

nautti tänään illallista komean mieshenkilön seurassa 

uudessa pizzeria Marco Polossa Hovioikeudenpuistikolla :P  

-VAKOOJA- 

Respect from Belgrad!  

-ULTRAS PARTIZAN- 

Justus håller helt klart på att förfinskas.  

-SVEDUPELLE- 

Kuumat tunnelmat Islannissa. 

-INTERNATIONAL LOVE- 

Justuksen iso S tuo katseltavaa kirjaston neljän-

teen kerrokseen.  

-SILMÄRUOKAA- 
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Rumor has it att två fuxar  

har ihop det, tulevaisuuden kannalta  

T&K on aika tärkeätä.. 

-GOSSIP GIRL- 

Justuksen naiset ovat epäilemättä Vaasan tyylikkäimpiä! 

Ilo silmälle luennolta Strampeniin!  ;)  

- HARVEY SPECTER- 

Vårkänslorna kommer och kärleken blommar, 

även för en viss justusit och hennes finska "hankeit" 

-J/P- 

Mitä paksummat pilarit, sen ahtaampi temppeli.  

-FAKTAA- 

 

Mahtaako herra N:llä olla kotiolosuh-

teissa mitään sanavaltaa??  

-MJ- 

Muuan vaikutusvaltainen justuslainen sekoili vappuaattona Vaasan 

yössä. WC:ssä tarvittiin jopa nostoapua.. Kiitokset salaiselle teräs-

miehelle neidin kotiuttamisesta!  

-WATCH OUT FOR ROOFIES :| - 

Justuslaiset näyttää olevan sisäsiittoista 

porukkaa..  

-KOVANAAMA- 

XoXo 

"pääsee oikikseen... joutuu Vaasaan.." -on 

muuttumassa, huomatkaa kuinka paljon 

hakijamäärä Vaasaan tänä vuonna nousi 

verrattuna Helsinkiin!! 

-JUSTUS LOVER- 

Juoru Jonna 

Justus internationella sekreterare är het.  

-NS- 
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Kello on 06:45 kun Onni Oikeus-

tieteilijän opiskelijaboxissa 10 CC:n 

“Good Morning, Judge” pärähtää soi-

maan keskeyttäen Onnin makoisat unet. 

Onni jää makaamaan ja yrittää palata 

siistien pukujen ja hänelle kahvia tuovien 

kauniiden sihteereiden pariin, mutta tur-

haan. Onni palaa todellisuuteen, suorittaa 

aamutoimet, heittää puvuntakin päälle ja 

sulkee sitten oven perässään. Onnin kou-

lumatka kestää kauan, hänhän ei ylitä 

tietä sieltä missä maalattuja viivoja ei näy 

eikä silloin, kun hattupäinen Venäläinen 

on jo punastumassa. Onni kurvaa tyylik-

käästi rantaan, riuhtoo kypärän päästään 

(kypärä vakuutuksen tähden) ja heittää 

seksikkäästi hiukset silmiltä takaisin pai-

koilleen vahalla huoliteltuun kampauk-

seen. Onni saapuu tritoniaan hengästy-

neenä ja hikisenä, Onnin kolme vihreään 

väriin pukeutunutta kaveria nimittäin pai-

navat paljon ja Onni joutuu raahaamaan 

heitä joka aamu tritoniaan, ja takaisin 

kotiin.  

Nuori opiskelija nostaa nokkansa ilmaan 

ja nousee Tritonian portaita ylös. Hän 

näkee Oskarin ja huokaisee helpotukses-

ta, päivän toinen kahvitteluhetki tulee 

tarpeeseen. Onni ja Oskar ovat parhaim-

pia  

ystäviä, he ovat toisilleen uskollisia ja 

auttavat toisiaan aina pahan paikan tul-

len. Onnin nauttiessa aamukahvista Os-

karin seurassa hän asettaa itselleen rutii-

ninomaisesti päivän lukutavoitteen. Kos-

ka tänään on maanantai, uusi viikko on 

alkamassa ja Onni on voittamaton, päi-

vän lukutavoite asetetaan korkealle. Si-

vumääräksi Onni kirjaa 180.  

Onni siirtyy Tritonian neljänteen, oikka-

reiden valtaamaan kerrokseen kahlatak-

seen rikosoikeuden ihmeellisessä maail-

massa. Jo tunnin kuluttua rikosoikeuden 

maailma alkaa Onnista tuntumaan enem-

mänkin suolta, eikä Onni onnistu pääse-

mään suossa eteenpääin. Mathilda hiipii 

Onnin mieleen ja Onnia huolestuttaa. 

Onni ei ole nähnyt Mathildaa koko vii-

konloppuna, koska Mathilda ei viikon-

loppuna halunnut tarjota Onnille seuraa. 

Onni epäilee, että Mathildalla on uusi 

mies ja Onni on varma, että se on joku 

säälittävä teekkari. Onni haluaa kaikesta 

huolimatta tavata Mathildan, koska Onni 

ei niinkään jaksa enää innostua mellakka-

kanasta. Onni sulkee kirjan ja lupaa itsel-

leen, että treffit Mathildan kanssa eivät 

veny puolta tuntia pidemmäksi. 

Onnin ja Mathildan tapaaminen ei suju 

kuin strömsöössä. Mathilda on täysin 

 

ONNI OIKEUSTIETEILIJÄN  
MAANANTAI 
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muuttunut ja hän on siirtynyt nykypäi-

vään. Onni törmää uuteen kahviauto-

maattihässäkkään ja kaataa lihakeittonsa 

Mathildan päälle. Rahojakaan Mathilda 

ei enää huoli syötettäväksi suoraan suu-

hun vaan hänestä on tullut etäinen ja hän 

pyytää Onnia vain ”vähän vilauttamaan” 

sen todistamiseksi, että 

Onnilla varmasti riittää 

sitä annettavaa. Onni 

on pettynyt Mathildan 

muutokseen ja Mathil-

da puolsetaan on pettynyt paikalleen 

jämhtäneeseen Onniin joka ei toivota 

Mathildan uusia piirteitä tervetulleiksi. 

Onni rientää raivopäissään tapaamaan 

Oskaria kertoakseen Mathildan hävyttö-

mästä käyttäytymisestä.  

Kolmannen kahvin juotuaan, Onni muis-

taa oman ”puoli tuntia” -lupauksensa, 

mutta ennen kuin hän ehtii pettyä itseen-

sä lupauksen rikkomisesta, Oskar muis-

tuttaa Onnia siitä, että lojaalisuus ei kuu-

lu juristin piirteisiin ja niin Onni antaa 

itselleen anteeksi ajatellen, että on kehit-

tänyt omaa lakimieshabitustaan. Onni 

jää Oskarin seuraan keräämään henkistä 

pääomaa kunnes kuuluu ensimmäinen 

kuulutus ”Kirjasto suljetaan noin kym-

menen minuutin kuluttua”. Onni vilkui-

lee ikävästi ohikulkevia hallareita, teek-

kareita ja kauppatieteilijöitä. Muut mene-

vät kotiin, mutta Onnin päivä on vasta 

puolitiessä. Heikkoa katkeruutta on ha-

vaittavissa. 

”Kirjasto on suljettu” -viimeinen kuulu-

tus jää soimaan Onnin korvissa, ja hän 

jää seisomaan hiljaiseen aulaan seuraten 

surun murtamana sivusta, kun hänet ero-

tetaan Oskarista. Hetken hän miettii, jos-

ko hänkin lähtisi kotiin, tai vaikkapa ur-

heilemaan? Kuin vanhasta tottumuksesta 

hän kuitenkin tallustaa hitaasti mutta var-

masti omalle vakiopaikalleen Junaan. 

Junahan ei kulje ilman vakiokuljettajaan-

sa, eikä Onni tänäänkään aio jättää uskol-

lisia kanssamatkustajia pulaan. Kello käy 

20, 21, 22…. Juristin päi-

vän pituus ei katso kelloa. 

Näin Onnille on opetettu ja 

tähän hän pyrkii itsensä to-

tuttamaan. Jälleen kerran, 

Onni siis kehittää lakimieshabitustaan, 

tai näin hän ainakin yrittää itsellensä va-

kuutella. 

Ennen kotiin lähtöään Onni Oikeustietei-

lijä tarkistaa säästöOodista kolikkosal-

don. Hetkenä, jolloin hän avaa Oodin 

kylmät väreet kulkevat pitkin Onnin sel-

kärankaa, kantaen mukanaan karmivan 

ajatuksen. Silmänräpäyksessä tuo ajatus 

kolahtaa Onnin takaraivoon ja Onni ro-

mahtaa. Totta se on. Tentti-

ilmoittautuminen on tekemättä. Ja kyllä, 

ilmoittautumisen kohdalla lukee tylysti 

SULJETTU. 

Onni avautuu aulassa asiasta niin äänek-

käästi, että häntä voisi luulla vaihtariksi. 

Onni Oikeustieteilijän ystävä lohduttaa 

Onnia: ”hyvä, että kömmähdys kävi nyt 

eikä työelämässä, juristin hommissa kun 

ei saa vahinkoja sattua, sinä olet siis 

unohduksen kautta pelkästään  kehittänyt 

lakimieshabitustasi” . 

”Kävipä tuuri”, Onni toteaa. 

 

Text:     Jonna Hagström 

”Heikkoa katkeruutta       

on havaittavissa” 
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JUSTUS BEER PONG-TOURNAMENT 
INTRODUCED BY SAMULI TORPISTO AND MIO KORTMAN 

Beer Pong on peli, jossa pelaajien tulee heitellä pingispalloja pelipöy-

tää pitkin ja yrittää osua yhteen pöydän toiseen päähän sijoitetuista 

kilpailevan joukkueen olutmukeista (yleensä 6 tai 10). Pelissä on kaksi 

joukkuetta, joista molemmissa on useimmiten kaksi pelaajaa, näin 

myös Justus BPT:ssä. 

 Palloa joukkueet heittävät vuorotellen ja sitä voidaan heittää joko ns. 

suoraan tai pompulla. Mikäli joukkue päättää yrittää heittää palloa 

pompulla mukiin, voi vastustajajoukkue yrittää torjua heittoa kädel-

lä. Pomppupallon osuessa mukiin, joutuu vastustajajoukkue juomaan 

2 mukia juomaa. Jos pallo jää pyörimään mukin reunalle (uskokaa 

pois, näinkin käy) voivat vastustajat pyrkiä puhaltamaan sen pois.  

 

 

EX NUNC SEURASI JUSTUKSEN ENSIMMÄISEN  

BEER PONG-TURNAUKSEN KULKUA: 

 

Turnauksen alkaessa oli uhoaminen joukkueiden välillä kovaa. Kuitenkin heti ensim-

mäisellä kierroksella joutuivat monet maistamaan tappion ankaraa kalkkia (nimiä 

mainitsematta, Mattias ja Caius).  

Alkuerän shokin jälkeen, etenivät välierät varsin odotetulla tavalla. Välierien jälkeen 

varattiin toinen pelipöydistä pudonneiden joukkueiden käyttöön 

”höntsäilypöydäksi”. 

Turnauksen finaalissa (Mio & Samuli [Justus Smooth Ballz] vs. Klasu & Tomi [Anna 

ny, anna ny s*****a!]) oli jännitys käsin kosketeltavaa. Yleisö hurrasi ja Ilari ja Caius 

virittivät ghettoblasterista eeppisimmät elokuvahitit kannustamaan finalisteja. Tällä 

kertaa turnauksen järjestäjät Mio & Samuli joutuivat taipumaan Klasun ja Tomin tai-

dokkaalle pelille. Anna ny, anna ny s*****a! –joukkueen puolesta on sanottava, että 

he hoitivat turnauksen voiton itsellensä suvereenilla taidolla ja vaatimattomuudella.  
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TURNAUKSEN JÄRJESTÄJIEN KOMMENTIT ONNISTUNEEN 

TURNAUKSEN PÄÄTTEEKSI: 

Kiitos kaikille mahtavasta turnauksesta, jonka suosio yllätti 

meidät täysin! Mikäli kiinnostusta löytyy, järjestämme var-

masti Justus BPT:n myös ensi vuonna. Mukana oli epäile-

mättä joukkueita, joilla jäi turnauksesta jotain 

pientä hampaankoloon, mutta Tomi Vihersaarta 

lainataksemme: ”Tärkeintä, että kaikilla on kivaa!” 

Texti: Samuli Torpisto, 

Jonna Hagström 

Kuvat: Emma Laakkonen 
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MIKÄ KV-VIIKKO? 
INT.SEK HANNA-MARI IMMONEN SELVENTÄÄ 

 

Hei uudet fuksit! Hej alla nya gulisar! 

Gratulerar till studieplatsen. Nu är det dags att njuta av studielivet i Vasa men också runt om iN-

orden. Jag som Justus internationella sekreterare eller utrikesansvariga reser runt i Norden för att 

representera föreningen och knyter nya kontakter mellan juridiska studenter i de nordiska länder-

na. 

Viime syksynä minut napattiin jo ensimmäisen viikonlopun bileistä mukaan Codexin kv-

viikolle. Siitä se ajatus sitten lähti. Päätin hakea syyskokouksessa Justuksen ulkoasianvastaavak-

si, ’’Int.Sekiksi’’. Suosittelen lämpimästi, että käytät fuksisyksysi hyödyksi ja lähdet rohkeasti 

mukaan kv-viikoille! Olen erittäin iloinen siitä, että pienestä ainejärjestöstämme on ollut tämän 

vuoden aikana monia ensikertalaisia kv-viikoilla kanssani. 

Jag organiserar också Justus internationella vecka här i Vasa som ordnas vecka 45. Med hjälp av 

utrikesutskottet och styrelsen arrangerar vi Justus årets höjdpunkt. Under veckan kommer våra 

nordiska gäster bli bekanta med energirättsliga frågor och studielivet i Vasa. Vanligtvis kommer 

också äldre Justus studenter från Helsingfors åtminstone till årsfesten.  
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En ole hetkeäkään katunut päätöstä lähteä mukaan tähän hommaan. Jos-

kus juuri spontaanit päätökset elämässä osoittautuvatkin parhaiksi. 

Fuksivuonna edessä on paljon uusia haasteita. Itse en osannut kuvitella-

kaan, mitä kaikkea edessäni olisi, kun aloitin oikisopinnot Vaasassa. 

Opiskelurytmiin pääseminen, töissä käyminen opintojen ohella, kiertä-

minen kv-viikoilla sekä hallitustöiden yhteensovittaminen aikatauluihin 

on ollut haastavaa, mutta pienen vaivan arvoista. Mielestäni fuksivuosi 

on juuri oikea hetki toimia Int.Sekinä. 

Annan teille yhden vinkin fuksivuotta varten: älkää stressatko liikaa. Voitte hyvällä omallatun-

nolla pääsykoekevään jälkeen nauttia fuksisyksystänne. Ottakaa siis kaikki ilo irti ensimmäisestä 

opiskeluvuodesta ja lähtekää rohkeasti mukaan Justuksen toimintaan.  

Det bästa i vår ämnesförening är den här alla med– andan.  Alla våra medlemmar har en möjlig-

het att påverka och vara med i våra evenemang. Vi behöver inte köa till evenemang och ut-

gångspunkten är att alla som vill har en chans att delta i nordiska veckor. 

Ilmoittautumisten kanssa kannattaa silti olla tarkkana ajoissa liikkeellä. Infot saapuvat noin kuu-

kausi ennen viikkoa sähköpostiin. Syksyllä on mahdollista lähteä ennen meidän omaa viikkoam-

me Uppsalaan, Codexin viikolle Helsinkiin, Osloon ja Artiklan viikolle Rovaniemelle. Justuksen 

viikon jälkeen vuoden viimeinen viikko järjestetään Tukholmassa. Parasta kv-viikoissa ovat ih-

miset. Kv-viikoilla tutustuu helposti uusiin ihmisiin, kun on itse avoimin mielin mukana. Toi-

vottavasti moni teistä fukseista innostuu olemaan mukana järjestämässä meidän omaa viikkoam-

me, jolloin viikosta saakin kaiken ilon paremmin irti! 

Om det uppstår några frågor angående nordiska veckor, så svarar jag gärna på allt ni undrar 

över. 

Vi ses i Norden!  

 

 

Teksti: Hanna-Mari Immonen 
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A Aurinko Vaasa on Suomen aurinkoisin kaupunki. Aurinko paistaa noin 1900 

tuntia vuodessa.  

 

B Bussit Julkinen liikenne Vaasassa on olematonta, etenkin pääkaupunkiseu-

dun liikenteeseen tottuneille.  

 

C Cykel A-must-have för alla Vasa boende.  I Vasa där finns fina cykelvägar 

längs vilken det går snabbt at ta sig till universitetet eller centrum. 

 

D Dekanus Han heter Kimmo Nuotio för juridiska fakulteten. Ni kommer att träffa 

honom under hösten. 

 

E Ekskursiot   Vierailuja esimerkiksi asianajotoimistoihin. Näitä kuuluu paljon    

 fuksisyksyyn. Ekskursioita myös Justuksen Helsinki-, ja 
 syysmatkalla. 

 

F Fontana Iso F on opiskelijoiden suosima yökerho. Tässä paikassa tulet viettä-

mään öitä aina kyllästymiseen saakka. 

 

G Gulisintagning  

Alltså, kastajaiset på finska. En kul fest för  

fuxar som ordnas under hösten. Ni kommer  

att KIERTÄÄ olika RASTEJA med er tutor.  

Kvällen slutar i Leipis när ni kan gå i bastu  

och ha det  trevligt. 

 

Vasa-ABC 
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H Halaren En student uniform som du 

kommer att få under hösten. Du får aldrig 
tvätta din halare. 

 

I Insolvenssi Tarkoittaa maksukyvyttö-
myyttä. Yleistä kuun lopussa, kun opinto-
tuki on käytetty (vanhemmat ja opintolai-
na, hjälp mig!).  
 

J Justus Ämnesföreningen för jurisstuderande i Vasa.  

 

K Kandidaatti Muiden korkeakoulututkintojen parissa useiten kandidaatiksi 

valmistutaan 120 opintopisteen jälkeen. Oikeutieteen opiskeli-
joista tulee kuitenkin tässä vaiheessa oikeusnotaareita ja vasta 
maisterin jälkeen oikeustieteen kandidaatteja. 

 

L Lakimiesliitto on edunvalvojasi. Liittymällä Justukseen pääset automaattisesti 

lakimiesliiton jäseneksi.. 
 

M Mansikkasaari Yliopiston vieressä sijaitseva hiekkaranta 

 

N Norrgård  Herr Norrgård är Head of vår Vasa enhet.   

  

O Omtagning Du får alltid en andra chans. 

 

P Paragraaffi Oy On oikeudellisiin henkilöstöpalveluihin erikoistunut yhtiö. Yhtiö 
vuokraa ja välittää juristeja sekä oikeustieteen opiskelijoita oi-
keudellisen alan työtehtäviin. Paragraaffi Oy on ollut toimintan-
sa alusta asti täysin Helsingin yliopiston oikeustieteen opiskeli-
joiden Pykälä ry:n omistama yhtiö. 

 

Q Quid pro quo Quid pro quo betyder ”något för något”. 
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R Rantaruotsalainen Svenskatalande bättre folkia täältä löytyy vaikka millä 

 mitalla. Erityisesti heitä vilisee Vaasan parhaalla  ke-
säterassilla Strampenilla. Asiaan kuuluu, että  Strampenille 
saavutaan omalla tai Pappan segelbåtilla. 

  

S Sitsit Akateemiset pöytäjuhlat. Sisältävät ruokaa, juomaa ja äänekästä 

yhteislaulua erilaisten teemojen merkeissä. Seremoniamestari 
sanelee säännöt ja niiden rikkomisesta rangaistaan. Palkkioksi 
ahkeroinnista saa haalarimerkin ja hyvän mielen. 

 

T Tutorit Tuki ja turva fuksisyksynä, kysymysten kohde, bileiden luotsaa-
ja ja Vaasa-guide samassa viehättävässä paketissa. Katso tuto-
rien tarkempi esittely sivulta XXX. 

 

U Uusinta Tenttejä joutuu välillä uusimaan. Tämä ei ole maailmanloppu 

eikä älykkään ihmisen testi. Uusinta-aikataulu löytyy opinto-
oppaasta. 

 

V Vappu Då kör vi fullt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W Webmail Din e-post på nätet. Du måste registrera dina användarnamn 

och lösenord med Helsingfor universitets webbsidor. 

 

X  En alltför sällsynt bokstav för denna guide 
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Y YTHS Opiskelijoiden terveydenhuolto sijaitsee Vaasassa torin laidalla. 

  

 

Z Zacharias Topelius Edesmennyt kirjailija, toimittaja, historioitsija ja 

 Helsingin yliopiston rehtori. Sai riemutohtorin  arvoni
 men vuonna 1897. Toimitus voi vain arvailla millaisilla 
 ansioilla riemutohtorin arvonimen saa. Patsas lakitetaan 
 vappuna. 

 

Å Årsfest Akademisk fin kvällsfest med tre rätters middag, talare och dans. Hit 

får du klä dig i din finaste långklänning.  

  

Ä Äiti Eli amanuenssimme Marja-Riitta. Tietää vastauksen kysymykseen 

kuin kysymykseen ja vastaa Vaasan yksikön osalta oikeastaan kaikista 
järjestelyistä. Ei kannata lähteä merta edemmäs kalaan, eli jos sinulla 
on opintoihin tai yliopistoon liittyvä ongelma tai kysymys – aloita Mar-
ja-Riitan toimistosta!  

Ö Öl  Beer Pong är ett roligt arrangemang som Justusiter får ta del av. 

Text: Jonna Hagström 

Bilder: Emma Laakkonen, 

Jonna Hagström 
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REDAKTION 

 

JONNA HAGSTRÖM 

EMMA LAAKKONEN 

SAMULI TORPISTO 

LOTTA NAHKALA 

HANNA-MARI IMMONEN 

 

 

 

 

 
Marraskuun Ex Nuncissa luvassa muun 

muassa: 

 Työnhakuprosessisarjan kolmas osa 

 Vuosijuhlat 

 Syysmatka 

 Terveisiä opiskelijavaihdosta 

 

JuoruJonna jää virkavapaalle, 

Ja jatkaa stalkkailua fuksisyksynä. 

 

Tervetuloa uudet fuksit! 
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