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Justus ry/rf 

Styrelsemöte 1/22 

 

Tidpunkt:   10.1.2022 

Plats:   Storalånggatan 28, 65100 Vasa, Ekgården, 4. krs 

__________________________________________________________________________ 

Närvarande:                Saska Heiskanen (ordförande) 

                Ina Seppänen (sekreterare) 

                Bianca Kuumeri 

                  Elsa Simonen 

                                                    Aapo Partanen 

              Camilla Sundgren 

              Paula Paukku 

              Eveliina Korpi 

              Sami Makkonen 

                              Alisa Salminen    

Borta:      

__________________________________________________________________________ 

Föredragningslista 

 

1 § Mötets öppnande 

Ordförande Saska Heiskanen öppnade mötet klockan 18:02. 

 

2 § Konstaterande av mötets stadgeenliga sammankallande och beslutsförhet 
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Mötet konstaterades vara stadgeenligt sammankallat och beslutsfört.  

 

3 § Val av ordförande, sekreterare, två rösträknare och protokolljusterare 
 
Till uppgifterna valdes följande personer: 
 
Ordförande:  Saska Heiskanen 
   
Sekreterare:   Ina Seppänen 
   
Rösträknare:  Camilla Sundgren och Aapo Partanen 
  
Protokolljusterare: Elsa Simonen och Eveliina Korpi 
 
 
4 § Godkännande av föredragningslistan  
 
Föredragningslistan godkändes. 
 
 
5 § Anmälningsärenden 
 
Sofia Uusitalo har valts till OOLI:s styrelse. Grattis Sofia! 
Saska Heiskanen och Sami Makkonen skall representera Justus på Opinlakeusmessut.  
 
6 § Godkännande av förra mötets protokoll 
 
Förra protokoll godkändes. 
 
7 § Val av vice ordförande 
Saska Heiskanen föreslog Camilla Sundgren för vice ordförande. Som vice ordförande valdes 
Camilla Sundgren.  
 
8 § Namnteckningsrättigheter 
Föjande personer kommer att ha namnteckningsrättigheter: Saska Heiskanen, Camilla 
Sundgren, Ina Seppänen och Aapo Partanen.  
 
9 § Samarbetsförhandlningar 
Saska Heiskanen har varit i kontakt med olika möjliga samarbetspartner. Syfter är att ordna 
förhandlingarna på vecka 4.  
 
10 § Överförning av kontorättigheter 
Rättigheterna till konto av Anna-Lotta Castrén kommer att tas bort. Rättigheterna till konto 
flyttas till Aapo Partanen. Rättigheterna till konto av Saska Heiskanen förändras inte. 
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11 § Kostnadsersättningar 
Kostnadsersättningarna för varje styrelsemöte är 20 euro. Ordförandes årsfester ersätts i 
helheten, samt övernattning, resekostnaderna och en taxiresa. För övriga styrelsemedlemmar 
ersätts en valfri årsfest under året. Studieansvarigs resekostnader ersätts om fakulteten 
ersätter dem inte.  
 
12 § Int. Sek. ersättningar 2022 
Till utrikesansvariga ersätts för varje inhemsk vecka 87,50 euro och för veckorna utomlands 
150 euro.  
 
13 § Styrelsebilder 
Syftet är att ta styrelsebilderna i Vasa Hovrätten. Alternativt kan bilderna tas i Pharmacy House 
Café. Bilderna ska tas preliminärt under vecka 5.  
 
14 § Styrelsetröjor 
Vi beställer för årets 2022 styrelse t-skjortor och munckjackor. Ämnesföreningen bekostar t-
skjortorna, men styrelsemedlemmarna betalar själv för munckjackorna. Modellen är samma 
som i fjol 
 
15 § Planering av preliminär årskalender 
Preliminärä årskalanderna planerades på följande sätt:  
 
Januari:  

- Samarbetsförhandlingarna 
- Kommittéinfo, 20.1.2022 kl. 18:00 på distans 

 
Februari:  

- Pulkabacke 
- Chillkväll på TP 
- Halarinvigning 8.2. 
- Pikkulaskiainen 10.2. 
- Vändagssitz 
- Poronkusema 25.-27.2.  
- ÅAS årsfest 
- VYY årsfest 
- Fastlaskiainen  

 
Mars:  

- Elsa Week i Vasa, vecka 9 
- Judicas årsfest, 12.3. 
- Pampasvecka, vecka 12 
- Guliskryssning 2020, 22.-24.3 
- Alumnlunch (Vasa eller Helsingfors) 
- Justus X Warrantti 
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- Tutoransökning 
- Ex Nunc 1/2022 

 
April:  

- Lex årsfest 1.4. 
- Pykälä årsfest 9.4. 
- Vårresan, vecka 15 
- Valborgsveckan, vecka 17 
- VYY vappututkinto 
- Stadgeenliga vårmöte 
- Prepkurs 

 
Maj: 

- Justusloppet goes hela Justus 
- Inträdesprov 

 
Juni: 

- Styrelsealumnsitz i Helsingfors 
- Resultaten för gemensamma ansökan för högskolor 

 
Juli:  

- Ex Nunc 2/2022 
- Sommarresa 

 
Augusti:  

- Nya juxin börjar 
 
September:  

- Gulisveckorna 
- Styrelsens sångkväll, vecka 35 
- Gulisintagning 
- Höstresa, vecka 37 
- Phörsta sitz 

 
Oktober:  

- Gulisexcun, vecka 43 
- Codex årsfest 7.10.  
- Stadga årsfest 22.10. 
- Artikla årsfest 29.10. 
- Justus Beerpong turné 
- SSHV <3 Justus 
- Kompissitz 

 
November:  

- Justus Nordic Week 
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- Justus XXXI, 12.11. 
- Stadgeenliga höstmöte 
- SAKKE 2022 

 
December:  

- Lillajulsitz 
- PCJ-sitz 
- Glöggrundan 

 
16 § Medlemsenkät 
41 studerande svarade på medlemsenkäten. Studeranden tycker att fakulteten har några saker 
de borde förbättra mycket. Studieansvariga Sami Makkonen för fram resultaten till fakulteten.  
 
17 § Kommittén och funktionär 
Kommittéansökan öppnas den 11.1.2022 avslutas den 23.1.2022. Kommittéinfon ordnas 
torsdagen den 20.1.2022 kl. 18:00 på distans. Av alla nedannämnda skickas en presentation 
via e-post.  
 
Årsfestkommitté, Elsa Simonen 
Ex Nunc redaktion, Eveliina Korpi 
Vice int. sek., Paula Paukku 
NV -kommittén, Paula Paukku 
Just Us -kommittén, Alisa Salminen 
Prepkurskommittén, Bianca Kuumeri 
Idrotts- och kulturansvarig, Saska Heiskanen 
Rättshjälpskommittén, Saska Heiskanen 
Trakasseriombudsmän, Sami Makkonen 
 
18 § Trakasseriombudsmän 
Förra årets trakasseriombudsmän tar emot ansökningarna för trakasseriombudsmän. Dante 
Ra och Sami Makkonen ger förslag för styrelsen om kandidater som skulle passa för 
förtroendeuppdraget. Trakasseriombudmän väljs utanför styrelsen.  
 
Från styrelsen borde väljas en likvärdighetsansvarige, vars uppgift är att bevaka att 
likbehandlingsplan genomförs. Sami Makkonen valdes till likvärdighetsansvarig.  
 
19 § SAKKE -ansvarig 
Vi fick några ansökningar för SAKKE-ansvarig. Alla ansökningar var utmärkta, och valet var 
svårt. Daniela Nurkki blev vald.  
 
20 § Rättshjälp 
Rättshjälpskommittén behöver en (1) ny medlem. Ansökan är öppen mellan 11.1.-23.1.2022. 
Meningen är att annonsera rättshjälp för studeranden i Vasa övrigt.  
 
21 § Justus-presentation 
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Avsikten är att marknadsföra Justus och fakulteten i olika studiemässor och gymnasiebesök. 
Sami Makkonen lägger ihop ett materialpaket för presentationen.  
 
22 § Prepkurs 
Prepkursens förberedelser är i full gång. Syftet är att publicera kursen ännu i januari. Styrelsen 
funderar över en lotteri via Instagram, där en kunde vinna materialpaketet för kursen. 
Budjeten för kursen ser bra ut.  
 
23 § Pikkulaskiainen 2022 biljettförsäljning 
Biljettförsäljningen ordnas fredagen den 14.1.2022 kl. 12:00 via e-post.  

Justus har fått begränsat antal biljetter till Pikkulaskiainen evenemanget som ordnas i 
Åbo 10.2. Justus har fått 45 evenemangsbiljetter och 25 tur och retur bussbiljetter Vasa-Åbo, 
Åbo-Vasa. 

I evenemangsbiljetten ingår följande: Backevenemang, barrundan, backevenemangets 
överraskningsartist, efterfest och efterfestens artist. Justus har fått plats till Gatorade-
efterfesten. 

I bussbiljetten ingår följande: tur och returbiljett från Vasa till Åbo. Bussen anländer till Åbo 
cirka 13:00 10.2 och far tillbaka till Vasa efter efterfesten cirka 2.00-3.00 11.2. 

Ifall evenemanget ställs in betalas summan av evenemangsarrangören tillbaka till Justus. 

Anmälan kommer ske enligt följande: 

Anmälan kommer ske på fredag 14.1. klockan 12:00. 

Amälan kommer ske enligt anmälningsordning till tapahtumavastaava@justuswasa.fi. I 
samband med anmälan ska anmälarna meddela huruvida de önskar evenemangsbiljett + 
bussbiljett eller endast evenemangsbiljett. 

Pris för endast evenemangsbiljetten är 23 €, pris för evenemangs + bussbiljett är 56 €. 

 
24 § Evenemang  
Vi har behövt ställa in eller förflytta några evenemang, som var planerat till början av året.  
 
25 § Nordiska veckorna 
De första nordiska veckorna för 2022 har redan blivit inställda på grund av coronaläget. 
Veckorna i Reykjavik och Bergen har ställts in, och det skall komma ett beslut snart om Århus. 
Utrikesansvariga skall informera styrelsen och medlemmarna gällande nordiska veckorna.  
 
26 § Översikt av vårens excursioner 
Camilla Sundgren har planerat excursioner för våren. Information ges ut genast när det är 
möjligt.  
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27 § Phuksiristeily årskurserna 2020 och 2021  
Borenius vill ordna Phuksiristeily skilt för årskurserna 2020 och 2021. Phuksiristeily för 
årskursen 2020 ordnas torsdagen den 5.5.2022 och för årskursen 2021 ordnas kryssningen 
torsdagen den 19.5.2022.  
 
28 § Översikt av vårresan  
Det är meningen att ordna vårresan i april. Vi följer coronaläget aktivt gällande resan.  
 
29 § VYY och ÅAS årsfest 
VYY:s årsfest ordnas den 19.2.2022 i Vasa, men vi har inte fått någon officiell inbjudan. ÅAS:s 
årsfest ordnas samma dagen, men tyvärr kan ingen från Justus delta.  
 
30 § Övriga ärenden 
Studeiansvariga (Justus, Pykälä, Codex) ska göra en skriftlig fråga gällande beslutet om 
elektroniska saltenten. Meningen är att ta upp t.ex. hur karantän eller isolation påverkar 
studerandes möjlighet att göra tentamen. De skall ta upp riskgruppernas hälsosäkerhet. Till 
slut är det fråga om studerandens likvärdighet.  
 
RN-ledningsgrupp skall hantera frågor gällande språk i tentamen. Avsikten är att i elektroniska 
saltentamen skulle studeranden ha en chans att se frågorna på båda inhemska språken. Idén 
med detta är att kolla, att studeranden som avlägger tvåspråkiga examen kan tillräckligt bra 
det andra inhemska språket. I praktiken betyder det att i tentamen kan det inte vara bara 
flervalsfrågor.  
 
Delegationsgruppen HELP söker aktörer för detta år. Info för medlemmarna delas via e-post 
och Facebook.  
 
Styrelsen och fakulteten redar ut situationen med Åbo Akademis ansökan om juristutbildning 
och dess verkan på hela rättsnotarie och -magister utbildningen.  
 
31 § Nästa möte 
Nästa möte ordnas den 24.1.2022 kl. 19:00.  
 
32 § Avslutande av möte 
  
Ordförande Saska Heiskanen avslutade mötet kl. 21:49.  
 
 
 
 
____________________________                   ______________________________ 
Saska Heiskanen, ordförande   Ina Seppänen, sekreterare  
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____________________________                   ______________________________ 
Elsa Simonen    Eveliina Korpi 
 
 


