
 

 

 

 

 

 

Justus ry/rf 

Sääntömääräinen kevätkokous / Stadgeenliga vårmöte 

 

Aika/Tid:             20.4.2021 klo 16.00 

                                                 20.4.2021 kl. 16.00 

Paikka/Plats:             Pitkäkatu 44 B 35 

                                                 Storalånggatan 44 B 35 

___________________________________________________________________________ 

Läsnä/Närvarande:                       16 paikalla 

                                                  16 närvarande 

___________________________________________________________________________ 

Föredragningslista  
 

1 § Kokouksen avaus / Mötets öppnande  

Puheenjohtaja Anna-Lotta Castrén avasi kokouksen kello 16.04. 

Ordförande Anna-Lotta Castrén öppnade mötet klockan 16.04. 

 

 



2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen / Konstaterande av mötets 
stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet 

Kokouskutsu oli lähetetty yhdistyksen sääntöjen mukaisesti (7 päivää ennen kokousta) ja kutsussa on 
kerrottu yhdistyslain vaatimat asiat.  Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

Inbjudan till mötet hade skickats i enlighet med föreningsreglerna (7 dagar före mötet) och på inbjudan 
har nämnts sakerna som föreningslagen kräver. Mötet konstaterades vara stadgaenligt sammankallat 
och beslutfört.  

 

3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden pöytäkirjantarkastajan 
valinta / Val av ordförande, sekreterare, två rösträknare och protokolljusterare 
 
Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti: 
 
 
Puheenjohtaja:               Anna-Lotta Castrén 
 
Sihteeri:                        Kristiina Paavilainen 
 
Ääntenlaskijat:               Saska Heiskanen & Ninni Luoma 
 
Pöytäkirjantarkistajat:     Sofia Uusitalo & Nella Aro 
 
  
 
4 § Esityslistan hyväksyminen / Godkännande av föredragningslistan  
 
Esityslistaan ei lisätty mitään. Esityslista hyväksyttiin.  
 
Till föredragningslistan tillades ingenting. Föredragningslistan godkändes. 
 
 
 
5 § Ilmoitusasiat / Anmälningsärenden 
 
VYY näyttää edelleen punaista valoa tapahtumien suhteen. 
 
VYY visar fortfarande röda ljus när det gäller att ordna evenemang. 
 
 
 
6 § Hallituksen toimintakertomus / Styrelsens verksamhetsberättelse 
 
Vuoden 2020 hallituksen puheenjohtaja Jonas Holm esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020. 
Toimintakertomus löytyy pöytäkirjan liitteenä.  
 
Ordförandet för året 2020:s styrelse Jonas Holm redovisade för 2020 verksamhetsberättelse. 
Verksamhetsberättelsen finns bifogad i protokollet.  
 
 
 



7 § Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto / Presentation av bokslutet och 
revisionsberättelse 
 
Tilinpäätöksen esitteli viime vuoden talousvastaava Daniel Sandvik.  
 
Fjolårets ekonomiansvariga Daniel Sandvik redovisade bokslutet. 
 
Toiminnantarkastajina toimivat viime vuonna Ella Anttalainen ja Anne Mustonen. Toiminnantarkastaja 
Ella Anttalainen esitti, että tilinpäätös voidaan vahvistaa.  
 
Som verksamhetskontrollanter agerade ifjol Ella Anttalainen och Anne Mustonen. 
Verksamhetskontrollant Ella Anttalainen har föreslagit att bokslutet går att fastställa.  
 
 
8 § Tilinpäätöksen vahvistaminen / Fastställande av bokslutet 
 
Tilinpäätös vuodelta 2020 on vahvistettu. 
 
Årets 2020 bokslut har fastställts.  
 
 
9 § Vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle 2020 ja muille tilivelvollisille / Beviljande 
av ansvarsfrihet åt styrelsen 2020 och andra redovisningsskyldiga 
 
Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle ja muille tilivelvollisille. Enemmistön päätöksellä 
vastuuvapaus myönnettiin. 
 
Beviljar ansvarsfrihet till årets 2020 styrelse och andra redovisningsskyldiga. Majoriteten beslutade för 
ansvarfrihet. 
 
 
10 § Muut esille tulevat asiat / Övriga ärenden 
 
Ei muita esille tulevia asioita.  
 
Inga övriga ärenden.  
 
 
11 § Kokouksen päättäminen / Avslutande av möte  
 
 
Puheenjohtaja Anna-Lotta Castrén päätti kokouksen kello 16.30. 
 
Ordförande Anna-Lotta Castrén avslutade mötet klockan 16.30.s 
 
 

_________________________________            ________________________________                     

Anna-Lotta Castrén, puheenjohtaja                     Kristiina Paavilainen, sihteeri 

 

_________________________________             ________________________________ 

Sofia Uusitalo                                                                 Nella Aro 



 
 

Justus ry/r.f.:s verksamhetsberättelse 2020 
 
 
 
Under året 2020 har Justus ry/r.f.:s (härdanefter Justus) verksamhet fortsatt att utveklas. Justus 
ry/r.f. är en oberoende ämnesföreningen för studerande vid Helsingfors universitets 
juristutbildning i Vasa. På grund av den rådande pandemin verksamheten till stora delar 
begränsats och sett olikt ut jämfört tidigare år.  
 
Föreningens syfte är att gynna och utveckla Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa, 
att övervaka studerandenas rättigheter samt att verka som förbindelselänk under studietiden, 
såväl i frågor gällande studier såsom i studiesocial verksamhet. Justus samarbetar med såväl 
Helsingfors universitet, Vasa universitet samt Finlands juristförbund för att skapa goda 
förutsättningar för medlemmarna så att verksamhetens framtid är tryggad. Till den juridiska 
utbildningen i Vasa antogs år 2020 49 nya studeranden, varav 34 var finskspråkiga och 15 
svenskspråkiga.  
 
Studierna 
 
När det gäller studier kan en rättsnotarieexamen och en magisterexamen i juridik avläggas i 
Vasa på både finska och svenska. Närundervisning är tillgänglig för båda examina. 
Utbildningsreformen 2017 påverkar fortfarande och studenter som startade 2020 började sina 
studier enligt den nya utbildningsplanen. 
 
Juristförbundet – studerandeutskottet 
 
Juristförbundets studerandeutskott.  
 
Justus styrelseordförande Jonas Holm representerade Justus i Juristförbundets 
studerandeutskott år 2020. Som andra officiella medlem fungerade år 2019 styrelseordförande 
Markus Petman.  
 
Studerandeutskottet behandlar bland annat arbetsmarknadssituationen och övervakar 
studerandenas intressen, liksom övervakar genomförandet av studenternas rättsliga skydd. 
Huvudteman för 2020 var studerandenas välmående, utvecklingen av informationsdelgivning 
samt frågor gällande arbetslivet.  
 
Under 2020 utarbetade studentkommittén undersökningar, seminarier och gemensamma 
evenemang för ämnesföreningarna. I februari höll Finlands advokatförening en gemensam träff 
i Helsingfors för alla de nya styrelserna för ämnesföreningarna, var Justus styrelse deltog. 
 
Under året närvarade juristförbundet i Vasa till exempel i juristförbundets gulisinfo och ett 
jobbsökarseminarium. Utöver detta arrangerades Liiton Arkki-evenemanget i augusti, där 
Justusiterna också hade rätt att delta. 
 
 
 
Samarbete med Vasa universitets studentkår (VYY) 



 
År 2020 fungerade Riku Hirsimäki från VYY:s styrelse som Justus VYY:s fadder. 
 
Samarbetet med VYY fortsatte bland annat genom att delta i tutorutbildningen, 
ämnesföreningsaktiviteter samt föreningsmöten. Justusiterna är berättigad till samma 
studentförmåner som VYY erbjuder, och VYYs evenemang är också öppna för alla Justusiter. 
VYY är särskilt synligt under gulisveckorna och under vappen. Därtill är VYY mycket aktiv 
inom intressebevakningen. 
 
Opiskelijan Vaasa - Vasa Studerande ry/rf  
 
I studentföreningen Opiskelijan Vaasa Vasa Studerande ry/rf (OVVS) representerades Justus i 
OVVS-styrelsen 2020 av juridikstuderande Mikko Kanervo (medlem) och Heidi Luoma 
(suppleant). Opiskelijan Vaasa Vasa Studerande ry/rf omfattar Vasa universitet, Åbo Akademi 
i Vasa, Svenska Handelshögskolan i Vasa, Svenska yrkeshögskolan Novia och Helsingfors 
universitets juridiska fakultet i Vasa. 
 
Grundtanken med Opiskelijan Vaasa Vasa Studerande ry/rf (OVVS) är att förbättra 
resursutnyttjandet i regionens universitet genom lämplig arbetsfördelning och samarbete. Justus 
ry/rf kommer också att vara delaktig i styrelsen för OVVS 2021. 
 
Samarbete med systerföreningar 
 
Under året representerade Justus i alla systerföreningars årsfester som arrangerades. Utöver 
detta strävas det efter att upprätthålla ett så gott samarbete som möjligt med alla föreningar samt 
att arrangera gemensamma evenemang.   
 
Samarbete med advokatbyråer och andra organisationer 
 
Justus samarbetar med advokatbyråer i Vasa och på andra håll i Finland. 
 
Tillsammans med advokatbyråerna anordnas evenemang för medlemmarna i både Vasa och 
Helsingfors. 
 
Förutom advokatbyråer är bl.a. Paragraaffi, Alma Talent och Edilex aktiva samarbetspartners i 
Justus. 
 
Ex Nunc 
 
Justus medlemstidning Ex Nunc publicerades första gången år 1996. År 2015 förnyades 
tidningen både vad gäller layout och innehåll. År 2020 fortsatte denna eleganta och sakliga 
linje. Tidningen innehöll artiklar från både studeranden och gästskribenter. I synnerhet skrev 
advokatbyråerna som samarbetade med Justus många artiklar. Tidningens målgrupp 
inkluderade traditionellt såväl föreningens medlemmar som andra intresserade. Syftet med 
tidningen var att göra Justus verksamhet känd, särskilt i Vasa. Distributionen omfattade 
nyckelaktörerna inom den juridiska branchen i Vasa och Helsingfors, samt ämnesföreningar för 
studenter runt om i landet. 
 
Tidningen är tvåspråkig, vilket beaktas i dess innehåll. Försök gjordes att använda båda 
inhemska språken så jämnt som möjligt, vilket var mycket framgångsrikt. Tidningen 



publicerades tre gånger om året, både i tryck och elektroniskt. Den elektroniska versionen 
fungerar också på mobila enheter och Issuu behölls som publiceringsplattform. Tidningen 
finansieras av reklamförsäljning vilket är på chefredaktörens ansvar. Finansieringen av 
tidningen var framgångsrik. 
 
Tidningens verksamhet drevs av chefredaktör Linn Ekman, som ansvarade för tidningens 
innehåll, layout och publicering. 
 
Abi-info 
 
Abi-info anordnades i Österbotten vid Helsingfors universitet och i lokala skolor. 
Styrelsemedlemmar besökte aktivt gymnasiet runt för att prata om Vasas juridiska utbildning. 
Presentationen av utbildningen är den viktigaste reklamkanalen för Vasa utbildning. 
Presentationerna gjordes även online via digitala platformer. 
 
Dessutom deltog Justus i Österbottens Edu+Job-mässa, som hade besökare från hela Finland. 
Utöver dessa deltog Justus hösten 2020 tillsammans med Vasa universitet i Studiomässan som 
anordnades på Helsingfors mässcenter, som är en av de största studiemässorna i landet. Vi 
presenterade också utbildning vid Ekgården för flera gymnasiegrupper. 
 
Preparandkursverksamheten 
 
I april - maj anordnade Justus preparandkurser i Vasa för både finsk- och svenskspråkiga 
sökande till juridiska fakulteten. Cirka 35-40 personer från Österbotten deltar i Justus 
preparandkurs varje år. Många aktiva studeranden deltog i arrangerandet av preparandkursen 
genom att upprätta och kontrollera övningsuppgifter, fungera som tutor samt att undervisa 
svarstekniker som används under kursen. År 2020 arrangerades hela prepkursen på distans till 
följd av pandemin. 
 
Prepkursansvarig Anton Storvall och studieansvarig Heidi Luoma ansvarade främst för 
organiserandet av kursen och de ansvarade för marknadsföring av kurserna och praktiska 
arrangemang. Kursen undervisades av lokala alumner, andra akademiker och studenter från 
juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. 
 
Tutor-verksamheten 
 
Framgångsrik tutorverksamhet bidrar till en god gemenskap  bland medlemmarna. År 2020 var 
två av Justus sex tutorer svenskspråkiga, Detta var en mycket viktig fråga för tvåspråkigheten 
inom föreningen. Tutorernas huvudsakliga uppgift är att introducera de nya studerandena till 
Vasa, Ekgården och kampusområdet vid Vasa universitet, samt att ge studeråd och råd 
angående studielivet. . 
 
Dessutom hjälper tutorerna de nya studerandena att engagera sig aktivt i Justus aktiviteter. 
Under 2020 genomfördes tutorutbildningen tillsammans med VYY och Helsingfors universitet. 
Detta ger juridikstudenter möjlighet att lära känna gulisar vid Vasa universitet och ökar sociala 
kontakter, särskilt för dem som flyttar till Vasa utanför Österbotten. Tutorverksamheten och 
samarbetet med VYY angående tutorverksamheten var framgångsrikt i år. Till följd av den 
ökade mängden antagningsplatser vid Helsingfors universitets juridiska fakultet i Vasa, 
rekryterades en extra tutor jämfört med tidigare år. Helmi Eskelinen agerade som ansvarig 



handledare. De andra handledarna var: Saska Heiskanen, Kristiina Paavilainen, Jessica 
Dahlfors, Sofia Uusitalo och Leea Elg 
 
Fritid 
 
År 2020 valdes två kultur- och indrottsansvariga till Justus. De valda var Johannes Kukkonen 
och Sofia Uusitalo, som organiserade fritidsaktiviteter för justusiterna genom sponsorering av 
Cassus aktivitetklubb, sponsrad av advokatbyrån Castrén & Snellman. Aktivitetsklubbens 
aktiviteter inkluderade t.ex. olika sportexperiment, löpskola och andra alkoholfria aktiviteter.  
 
Dessutom organiserades fritidsaktiviteter i olika former för Justusiter vid Ekgården, bl.a. futsal, 
innebändy, gemensamma länkar, fotboll, vandringar, pole-dance mm. Fritidsaktiviteter stöddes 
av medel från Justus och Cassus aktivitetsklubb. 
 
Justus akademiska bordmiddagar (sits) 
 
Under det gågna året arrangerades akademinska bordsmiddagar bland de egna medlemmarna 
och i samarbete med andra ämnesorganisationer. 
 
I februari arrangerades själsfrände-sits tillsammans med Warranti, I september arrangerades 
Phörsta sitsen i samarbete med Hannes Snellman, vilket var de nya studerandenas första sits, 
följt av en brunch dagen därpå. 
 
År 2020 ansvarade evenemangsansvarig Anna-Lotta Castrén och Just Us-kommittén för att 
organisera sitser och fritidsaktiviteter. 
 
Justus ry/r.f.:s nordiska vecka/årsfestvecka 
 
På grund av den rådande pandemin var arrangerandet av Justus nordska vecka och årsfest  inte 
möjligt detta år.  
 
Nordiska sekretariatet 
 
Justus har varit officiell medlem i Nordiska sekretariat sedan 2011. Alla medlemsorganisationer 
anordnar rikligt med program under årsfestveckan, och alla medlemmar i sekretariatet får 
skicka sina studeranden till nordisk veckor. Justus medlemmar får delta i andra 
medlemsföreningarns nordiska veckor och arrangera sin egen nordisk vecka. 
 
 
 
Justus rättshjälp 
 
År 2020 grundades Justus rättshjälp. 
 
Rättshjälpskommittén erbjuder gratis rättshjälp till universitets- och högskolestuderanden i 
Vasa. Rättshjälpskommittén är en kommitté bestående av juridikstuderanden i Vasa och 
fungerar under Justus ry/r.f. 
 
Under året har tjänsten marknadsförts i Vasa för andra studeranden och verksamheten för 
kommittén har utveklats.  



 
Till rättshjälpskommittén valdes Olli Jylhänlehto, Erika Lahtinen och Kia Vuorenvirta.  
 
Exkursioner 
 
Under våren 2020 deltog justusiterna i en exkursion till Näsman&Båsks kontor i Vasa. Under 
årets lopp har justusiterna även haft möjlighet att delta i flertalet webinarier och andra 
seminarium som advokatbyråer arrangerat digitalt.  
 
Informering samt nätsidan 
 
I januari 2018 lanserade Justus sin nya webbplats. Webbplatsen skapades av 
exkursionsansvarige Maria Lilius. Webbplatsen är uppdaterad med aktuell information om 
evenemang och Justus aktiviteter. Målet är att aktivt fortsätta och underhålla sidornas innehåll 
och sälja nya annonsplatser till företag. 
 
Justus är en aktiv användare av sociala medier. Justus använder Instagram och Facebook som 
informationskanaler för sociala medier. Justus har också sin egen grupp på Linkedin. Bilder av 
händelserna uppdaterades på Instagram och om andra aktuella händelser. Justus facebook-
grupp har fungerat som en informell informationskanal för medlemmar vid 
evenemangsmarknadsföring och annan viktig och brådskande information. Justus officiella 
Facebook-sida Justus ry/r.f. fungerade särskilt som en informationskanal för evenemang. Sidan 
riktar sig också särskilt till evenemang utanför medlemskapet, till exempel medlemmar i andra 
ämnesorganisationer, samarbetspartners och potentiella nya studenter. Allamed e-postlistan 
fungerar som den officiella informationskanalen för medlemmarna. 
 


