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Vuodenvaihteessa kenkäkaappi tuli tarpeen. 

Uusia saappaita tuli hankittua uuden vuoden 

kunniaksi ja samalla asunnon neliömetri-

määrä väheni huomattavasti. Tämä yhtälö ei 

ollut onnistunut. Äiti jankutti, että omistan 

liikaa kenkiä. Isä sanoi, että nyt minulla on 

liian monta rautaa tulessa. Isoveli tuumi, 

että minun elämässäni vallitsee kaaos. Ken-

käkaappi koitui ongelmien ratkaisijaksi. 

Mutta mikä sai moisen valituksen aikaan 

perheenjäsenissäni? No, vuodenvaihteessa 

astuin ensimmäistä kertaa sekä toimittajan, 

opettajan, että kämppäkaverin saappaisiin. 

Uusia jännittäviä asioita siis riittää, eikä si-

nänsä mikään ihme, että perhe huomasi mi-

nun jännittyneenä puhuvan milloin mistäkin 

uudesta haasteesta.  

Siitä huolimatta, että kiva kämppis, ymmär-

tävät oppilaat sekä avulias hallitus auttavat 

minua hurjasti kaikkiin uusiin tehtäviin so-

peutumisessa, kenkäkaappi tuli tarpeeseen. 

Aivan kuten kaikki kenkäni, piti myös kaik-

ki tehtävät saada järjestykseen. Jotta nauret-

tavan pieni huoneeni sekä naurettavan kii-

reinen elämäni pysyisi kasassa täytyi opetel-

la järjestelmälliseksi.  

Täytyy astua yksiin saappaisiin kerralla, ja 

antaa muiden kenkien odottaa omalla pai-

kallaan koko sen ajan, kun saappaat ovat 

käytössä. Eihän kukaan jaksa kantaa kaikkia 

kenkiä mukanaan pitkin päivää tai vaihtaa 

kenkiä lennosta päivän mittaan. Sama pätee 

kaikkiin suoritettaviin tehtäviin. Keskittyes-

sä yhteen asiaan kerralla lopputulos on paras 

mahdollinen. Jos yrittää pukeutua kaikkiin 

uusiin saappaisiin samana päivänä, yhdet-

kään saappaat eivät saa ansaitsemaansa huo-

miota eikä yhtäkään asiaa saateta kunnialla 

loppuun saakka.  

Samaa voin suositella kaikille muille. Kun 

tehtävää on paljon, kaikki sujuu parhaiten 

keskittymällä yhteen asiaan kerralla. Täytyy 

antaa muiden kenkien odottaa vuoroaan nä-

tisti kaapissa eikä lattialla lojuen. Muuten-

han ne pääsevät muistuttamaan itsestään 

pitkin päivää ja pahimmassa tapauksessa 

niihin kompuroi ja keskittyminen herpaan-

tuu. Eli astukaa, ystävät, yksiin saappaisiin 

kerrallaan ja asettakaa loput kenkäkaappiin. 

Kämppiskin kiittää.   

PÄÄKIRJOITUS 
 
 
 
 
 
 
PÄÄTOIMITTAJA 
JONNA HAGSTRÖM 
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Gott nytt år kära justusiter!  

 

Kirjoittaessani tätä “vuoden ensimmäisten” 

aika alkaa olla jo takanapäin - ensimmäiset 

tentit on läpäisty, sitsit sitsattu ja uudenvuo-

denlupaukset rikottu. Palasin juuri vuoden 

ensimmäiseltä kansainväliseltä viikolta 

Reykjavíkista, ja kävellessäni kotiin rauta-

tieasemalta bongasin Rewellin näyteikku-

noista  ensimmäiset kukkamekot. Lopulta 

on tullut aika myös vuoden ensimmäiselle 

Ex Nuncille ja pääsemme taas pelonsekai-

sin tuntein selailemaan, montako sellaista 

kuvaa lehdestä löytyy, jonka ottohetkeä em-

me muista.  

(Var snäll, Jonna!) 

Viime joulukuussa Suomen ainejärjestöjen 

kentälle saatiin uusi avainpelaaja, kun Itä-

Suomen yliopiston oikeustieteen ylioppilai-

den ainejärjestö Judica rekisteröitiin yhdis-

tykseksi. Toivotamme joensuulaiset terve-

tulleiksi oikkariyhteisöön ja saammekin 

vielä kevään aikana joensuulaisia Vaasaan 

vierailulle! 

Puheenjohtajana on alkaneena vuonna ollut 

hyvä olla. Syyskokouksessa valittu hallitus 

on täynnä innovatiivisia ja tehokkaita tyyp-

pejä, joiden kanssa on helppoa jatkaa siitä, 

mihin viime vuonna jäimme. Toiminta on 

lähtenyt käyntiin lupaavasti, enkä malta  

 

 

odottaa tulevaa vuotta ja kaikkia sen muka-

naan tuomia tapahtumia ja projekteja!  

Justuslaisille on luvassa niin asiaohjelmaa 

kuin juhlia, mistä saimmekin jo esimakua 

ystävänpäiväsitsien ja niitä edeltäneen Ernst 

& Youngin yritysjuridiikkaa koskevan tie-

toiskun muodossa. Syyskuun alkupuolella 

matkustamme perinteiselle syysmatkalle, ja 

pohjoismainen yhteistyö jatkuu toivottavas-

ti yhtä aktiivisena kuin tähänkin asti. Paljon 

on suunnitteilla, mutta yksityiskohdat vielä 

vapaata riistaa ideoinnille: otamme mielel-

lämme vastaan ajatuksia, palautetta ja toi-

veita niin asiapitoiseen kuin vapaamuotoi-

seenkin jäsentoimintaan liittyen. 

 

Mukavaa kevättä. Kämpa på med studierna! 

 

PUHEENJOHTAJAN PALSTA 
 
 
 
 
 
 

PUHEENJOHTAJA 
LOTTA NAHKALA 
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SKA FÅNGARNA FÅ TILLGÅNG TILL INTERNET? 

 
ANNA-MAJA HENRIKSSON 
JUSTITIEMINISTER 

 

Ex Nunc intervjuade Anna-Maja Henriksson angående förändringar när det 

gäller fånglagen. I det praktiska fängelsearbetet har det framkommit att fängel-

selagen behöver förnyas. Den största förändringen gäller elektronisk kommuni-

kation, och enligt lagförslaget skulle fångarna i fängelset hädanefter ha till-

gång till mobiltelefon och internet. 
 

 

 

Justitieminister Anna-Maja Henriksson blev invald i riksdagen 2007 och representerar SFP. 

Som justitieminister har hon fungerat sedan 2011 då nuvarande regering bildades. Det mest 

givande med arbetet som minister är enligt Henriksson möjligheten att påverka viktiga sam-

hälleliga frågor. Ministeruppdraget är dock mycket arbetsdrygt och den största utmaningen 

ligger i tidsanvändningen. Den mesta tiden går åt olika möten.  

 

 

 

 

 

 

 

Varför behöver vi en ny fånglag, vad är det som inte fungerar och vilka faktorer har gett 

upphov till behovet av ny fånglag? 

  

Fängelselagen trädde i kraft år 2006. Det man nu håller på med är att ändra och precisera den 

gällande lagen, inte att stifta en ny lag. Det kan sägas att lagen genomgår ett slags "periodiskt 

underhåll". Behovet att göra ändringar har kommit fram i det praktiska arbetet i fängelserna. 

En del av ändringarna baserar sig på riksdagens justitieombudsmans be-

slut, medan andra ändringar behövs på grund av den allmänna utvecklingen i sam-

hället. Inom fångvården iakttas den viktiga så kallade normalitetsprincipen, vilket betyder 

att förhållandena i fängelset så långt som möjligt ska motsvara de förhållanden som i allmän-

het råder i samhället. 
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Vilka är de huvudsakliga förändringarna? 

  

De viktigaste ändringarna gäller bestämmelserna om besök hos fångar och elektronisk kom-

munikation. En fånge som har placerats i en öppen anstalt ska enligt förslaget kunna få till-

stånd att använda mobiltelefon. Under vissa förutsättningar ska en fånge också få skicka och 

ta emot e-post. Den elektroniska kommunikationen ska övervakas på samma sätt som vanlig 

brevväxling övervakas för tillfället. Fångarna ska under vissa förutsättningar också få an-

vända internet. Dessutom ska bestämmelserna om innehav av egendom och disciplin precise-

ras. Viktigt att notera är att fångarna alltså inte kommer att få obegränsad tillgång till nätet. 

 

  

Ska fängelser bli helt rökfria, skulle fångar få röka ute på gården? Hur ser läget ut idag och 

vad talar för en förändring? 

  

I de slutna fängelserna är det för närvarande tillåtet att röka i cellerna, men inte i de övriga 

utrymmena. Avsikten är inte att totalförbjuda rökning i fängelserna. Enligt förslaget ska rök-

ning i cellerna kunna förbjudas, men i detta fall ska det anvisas någon annan plats för rök-

ning. Utöver fångarnas egen hälsa skadar rökning i cellerna också personalens hälsa genom 

att de utsätts för tobaksrök. 

 

 

  

Hur ser läget ut för förvandlingsstraff för böter, ska/bör detta ändras? Är detta relevant hu-

vudsakligen för missbrukare? 

  

Det har påståtts att antalet butikstölder och -snatterier har ökat efter att den lagändring enligt 

vilken böter som utfärdats i strafforderförfarande inte längre kan förvandlas till fängelse 

trädde i kraft. Enligt Rättspolitiska forskningsinstitutets undersökning har denna lagändring 

ändå inte haft någon inverkan på antalet snatterier. 

En kommission tillsatt av justitieministeriet har utrett behovet att reformera systemet med 

förvandlingsstraff för böter. Kommissionen föreslog att möjligheten att förvandla böter som 

dömts ut vid strafforderförfarande till fängelse ska återinföras i fråga om sådana fall där en 

person upprepade gånger har gjort sig skyldig till brott. Jag delar den synen, och anser att en 

ändring behövs. Regeringspropositionen som justitieministeriet håller på att bereda om detta 

ska skickas ut på remiss i vår. 

Enligt en undersökning om fångarnas hälsa är hälsotillståndet hos bötesfångar exceptionellt 

dåligt. Många av dem har allvarliga missbruksproblem. 
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 Kommer det att placeras öppna fängelse i vanliga höghus? Varför/varför inte? 

  

När det gäller öppna fängelser är det viktigast att lokalerna är funktionella och att fångarna 

kan övervakas enligt de förfaranden som normalt tillämpas vid öppna anstalter. Också öppna 

fängelser måste omges av ett övervakat skyddsområde. I inrikesministeriets förordning före-

skrivs om de begränsningar som gäller trafik och vistelse inom fängelseområdena, och på 

grund av dessa begränsningar skulle till exempel höghusbostäder inte lämpa sig för detta än-

damål. 

Med tanke på en kontrollerad frigivning är det ändå viktigt att en fånge före frigivningen pla-

ceras i en anstalt som ligger nära tjänsterna i fångens hemkommun. 

  

 

 

 

Bör mobiltelefoner och internet tillåtas på öppna fängelsen? 

  

Mobiltelefoner får redan nu användas i öppna anstalter, och erfarenheterna av detta har varit 

positiva. Som konstateras ovan ska man även inom fångvården följa den allmänna utveckl-

ingen i samhället. Det är lättare för en fånge att hålla kontakt med sina anhöriga, sina barn 

och sin familj om han eller hon får använda telefon. 

 

  

Bör organiseringen av fångarnas hälsovård överföras till social- och hälsovårdministeriet? 

  

En sådan reform håller faktiskt på att beredas. Avsikten är att göra fångarnas hälso- och sjuk-

vårdstjänster till en del av den allmänna hälso- och sjukvården. Syftet med detta är att trygga 

kvaliteten på fångarnas hälsovård, dvs. att fångarna får samma hälso- och sjukvårdstjänster 

som de övriga medborgarna. På detta sätt kan man dessutom säkerställa att vården fortsät-

ter också när en person antingen hamnar i eller friges från fängelse. 

  

 

 

Bör observationshalare tas i bruk igen trots att de redan en gång tagits ur bruk? 

  

Sammanlagt 105 riksdagsledamöter har lagt fram en lagmotion där det föreslås att fängelse-

lagen ändras så att användningen av observationsoveraller kan fortsätta. Overallerna togs ur 

bruk år 2013 efter att justitieombudsmannen hade ansett att fängelselagens bestämmelser om 

detta inte var tillräckligt precisa. Också Brottspåföljdsmyndighetens centralförvaltningsenhet 

har ansett att ministeriet ska påskynda lagberedningen i fråga om detta. Den gällande be-

stämmelsen ska preciseras och maximitiden för observation i isolering ska förkortas. 
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Fången som bryter mot reglerna om tillstånd att avlägsna sig får disciplinärstraff, varför 

likställs inte detta med rymning och vore det motiverat att förändra lagen gällande just 

detta? 

  

Fångrymning har kriminaliserats i strafflagen. För fångrymning kan dömas en fånge som 

rymmer eller försöker rymma från en straffanstalt eller en fånge som rymmer från den som 

bevakar eller transporterar honom eller henne. Placering av en fånge i en öppen anstalt för-

utsätter att fången är pålitlig och iakttar den öppna anstaltens ordningsstadga. I de öppna 

anstalterna finns inga murar eller annat som skulle förhindra fångarna att avlägsna sig från 

fängelseområdet, och fångarna får röra sig fritt inom området utan någon direkt övervak-

ning. Därför kan dessa gärningar inte jämställas med varandra. 

Text: Anna-Maja Henriksson 

           Jonna Hagström 
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VUODEN 2014 HALLITUS ESITTÄYTYY 

 

Känni vai Kankkunen  luennolla?  

Vaasa  Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento  ? 

Oscar  vai Ollis? 

huhu-shotti vai punkku ? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja? 

- Molemmat, oppimispäiväkirja mak-

simoi kankkusen, joka taas lisää poh-

dinnan määrää oppimispäiväkirjassa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOTTA NAHKALA - PUHEENJOHTAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMULI TORPISTO - SIHTEERI 

Känni vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa Vai Vantaa? 

Hikijuna vai  etäluento? 

Oscar vai Ollis? 

huhu-shotti vai punkku? - Jallu 

Kankkunen  vai oppimispäiväkirja? 

Haalari  vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? - Olut 

Känni  vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa  Vai Vantaa? 

Hikijuna  vai etäluento? 

Oscar vai Ollis? 

huhu-shotti vai punkku ? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja   ? 

Haalari vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? - Rikosoikeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIO KORTMAN - TALOUSVASTAAVA 
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Känni vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento ? 

Oscar vai Ollis ? 

huhu-shotti vai punkku ? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja? 

Haalari vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

JESSICA LIND - OPINTOVASTAAVA 

Känni vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento? 

Oscar  vai Ollis? 

huhu-shotti vai  punkku  ? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja? 

- ei kumpikaan 

Haalari vai iltapuku/frakki ? 

Lempiaine? - kaikki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HILDE LOSVIK - YLEISVASTAAVA 

 

Känni vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento?  - allt bättre än 

etäluento 

Oscar vai Ollis? 

huhu-shotti vai punkku? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja? 

Haalari vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? - still searching 
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Känni vai Kankkunen luennolla?   

Vaasa  Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento? 

Oscar vai Ollis  ? - siksi tulin Vaasaan 

huhu-shotti vai punkku? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja ? 

Haalari vai iltapuku/frakki ? 

Lempiaine? - vaikea valinta 

 

 

 

 

 

 

 

 

INT.SEK - HANNA-MARI IMMONEN 

Känni vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento? 

Oscar vai Ollis? 

huhu-shotti vai punkku ? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja ? 

Haalari vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? - Insolvenssioikeus 

 

 

 

 

 

 

 

 

JONNA HAGSTRÖM - PÄÄTOIMITTAJA 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUGO HOLMSTRÖM-EXKURSIOVASTAAVA 

 

Känni vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa Vai Vantaa? 

Hikijuna vai etäluento? 

Oscar vai Ollis? 

huhu-shotti vai punkku? 

Kankkunen vai oppimispäiväkirja ? 

Haalari vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? - C2h5oh 
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Känni  vai Kankkunen luennolla? 

Vaasa  Vai Vantaa? 

Hikijuna  vai etäluento? 

Oscar vai   Ollis  ? 

huhu-shotti  vai punkku? 

Kankkunen  vai oppimispäiväkirja? 

Haalari  vai iltapuku/frakki? 

Lempiaine? - Liikunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

KATARINA NYLUND-TIEDOTUSVASTAAVA 
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Testaa miten hyvin tunnet Justuksen hallituksen  

ja voita ILMAISET sitsit! 

Yhdistä seuraavat hallituksen jäsenet oikeaan salaisuuteen ja jätä vastauksesi justuswasan faceboo-

kin inboxiin.  

Hän ken arvaa eniten oikein pääsee pre-wappen sitseille veloituksetta! 

 

Skicka ditt svar senast 1.4.2014. 

LOTTA THE LEADER 

SEKSIKÄS SIHTEERI SAMULI 

JUORU JONNA 

KATARINA KAILOTTAJA 

HANSU (INT.JÄG) 

JESSICA JUXITTAJA 

LEISURE LARI 

HILDE HOITAA 

HOLIDAY HUGO 

MONEY MIO 

    Pelkää näyteikkunanukkeja 

 Osaa heiluttaa korviaan 

 Inhoaa porkkanoita 

 Omaa mitä omituisimpia taitoja kuten sähkö-
liitäntöjen tekeminen, japanin alkeet, hitsaa-
minen ja html-koodaus.  

 Meinasi päästä hengestään eräällä ulko-
maanmatkalla 

 On ollut 19-vuotiaana ulkoministeriössä EU-
asioiden komitean alaisen ulkosuhdejaoston 
kokouksessa kaiken maailman neuvosten 
kanssa puhumassa NordStream-
kaasuputkesta 

 On ikuisesti nuori 

 On hajamielisin kaveri ikinä. Viimeksi kuu-
kauden päivät sitten luulin useamman tunnin 
verran istuvani junassa Helsinki-Vaasa, kun-
nes kävi ilmi, että olen matkalla Joensuuhun. 

 Hyppäsi benji-hypyn 

 

 Tykkään siitä että on paljon tekemistä ja aina 
monta rautaa tulessa 
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Kirsi Hägglund työskentelee asianajajana 

vaasalaisessa Asianajotoimisto Näsman & 

Båsk Oy:ssä. Avustajan tehtävissä hän on 

toiminut jo useamman vuoden ajan ja asi-

anajajana joulukuusta 2010 lähtien. Häg-

glund on auskultoinut Vaasan käräjäoikeu-

dessa sekä ollut töissä myös Vaasan oike-

usaputoimistossa, Vaasan hallinto-

oikeudessa ja Vaasan hovioikeudessa. En-

nen lakimiehen uraansa alun perin helsinki-

läinen Hägglund on työskennellyt pitkään 

pankkialalla mm. ulkomaankaupan rahoi-

tuksen asiantuntijatehtävissä.  

Tyypillistä työpäivää Hägglund ei osaa ku-

vata, mutta viikkoon sisältyy usein uusi 

toimeksianto, asiakkaan tapaaminen, neu-

vottelemista, oikeudenkäyntejä sekä asia-

kirjojen laatimista. Hägglund korostaa, että 

yleinen väärinkäsitys hänen toimenkuvas-

taan on se, että hän istuu päivästä toiseen 

oikeussalissa puolustaen asiakastaan. 

”Yllättävän usein asioista sovitaan, eli vas-

tapuolen kanssa käydään neuvotteluja. On-

gelmiin yritetään ensisijaisesti löytää 

kompromissiratkaisu vastapuolen oikeu-

teen haastamisen sijaan.”  

 

KOHDELLAANKO NAISPUOLISTA  

ASIANAJAJAA ERI LAILLA KUIN MIESTÄ? 
 
 
 
 
HAASTATTELUSSA ASIANAJAJA KIRSI HÄGGLUND 

Minkälaista on olla naispuolinen asianajaja? Arvostetaanko naisasianajajaa 

yhtä paljon kuin miestä ja luotetaanko miespuoliseen asianajajaan enemmän? 

Toteutuuko tasa-arvo asianajotoimistoissa? Haastattelussa asianajaja Kirsi 

Hägglund kertoo omasta arjestaan naisjuristina. Tytöttelyä saattaa hänen mu-

kaan kuulla joskus, mutta pääasiassa tasa-arvo-ongelma näyttää ainakin tällä 

alalla olevan menneen tuulen heiniä. Siihen, miten naista asianajotehtävissä 

kohdellaan, voi itse vaikuttaa, ja Hägglund kannattaa mahdollisimman asial-

lista käyttäytymistä. Tytöttelyyn ei kannata reagoida raivostumalla eikä yliag-

gressiivinen asenne oikeussalissa tee naisjuristista yhtään sen uskottavampaa. 
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Siirryttäessä keskustelussa tasa-

arvokysymyksiin, Hägglundista näkee, 

ettei hän sen kummemmin ole joutunut 

epätasa-arvosta kärsimään. Näsman & 

Båskilla työt jakautuvat jokaisen työtilan-

teen mukaan, ei sukupuolen mukaan. 

Kuitenkin Hägglund myöntää, että hänel-

le tulee esimerkiksi muita enemmän lap-

siasioita. Tämä ei kuitenkaan suoranaises-

ti johdu sukupuolesta, vaikka saattaa toki 

olla niin, että äidit olettavat naisen ym-

märtävän tämän kaltaisia asioita parem-

min. On kuitenkin luonnollista, että jos 

on menestynyt hyvin tietyntyyppisissä 

asioissa, sana kiertää ja poikii uusia sa-

mantyyppisiä toimeksiantoja. Myös sek-

suaalirikoksissa naisuhri toivoo usein 

naisasianajajaa. On kuitenkin käynyt 

myös niin, että asiakas haluaa asianaja-

jakseen miehen; naiset saattavat pelätä, 

että naispuolinen avustaja jyrätään neu-

votteluissa ja tuomioistuimessa. Tällöin 

oletetaan, että mies on aggressiivisempi. 

Hägglundin kokemuksen mukaan naiset 

osaavat kuitenkin olla ikä-

vämpiä oikeussalissa kuin 

miehet. ”Ja ainakin meidän 

toimistostamme taidan olla se 

aggressiivisin asianajaja”, 

Hägglund naurahtaa ja myöntää olevansa 

luonteeltaan temperamenttinen.  

Hägglundin mukaan tytöttelyä kuulee 

erittäin harvoin. Ne harvat kerrat, kun 

Kirsi on saattanut havaita erilaista kohte-

lua johtuen sukupuolestaan, tämä on tul-

lut iäkkäämmiltä miespuolisilta juristeil-

ta. Nuoremmat miesjuristit ovat sen si-

jaan tottuneita naisjuristeihin jo opiskelu-

aikana, eikä heidän suunnaltaan koskaan 

kohtaa mitään tytöttelyä. Hägglundista on 

väärin luulla, että naisen täytyisi käytök-

seltään olla erityisen ikävä tai aggressiivi-

nen antaakseen itsestään pätevän kuvan 

asianajotoiminnassa. Hägglund tarkentaa, 

ettei töykeydellä saavuteta sovintoa ja 

hän suosittelee siksi ennen kaikkea asial-

lista käyttäytymistä ja esiintymistä. Kun 

Hägglund joskus on tytöttelyä kohdannut, 

hän on ottanut sen huumorin kannalta. 

”Positiivistahan se on, jos keski-ikäistä 

naista sanotaan tytöksi”. Eli kaikkea ei 

tarvitse ottaa niin vakavasti.  

Naiskiintiöt ovat Hägglundin mielestä 

kaksipiippuinen juttu, johon liittyy sekä 

hyviä että huonoja puolia. Selväähän se 

on, että asenteissa riittää muutettavaa niin 

kauan kuin kiintiöille koetaan olevan tar-

vetta. Hägglund ymmärtää, mistä kiin-

tiötarve johtuu, mutta osittain vika näyt-

tää olevan meissä naisissa. Miehillä on 

Hägglundin mukaan huomattavasti pa-

remmat verkostot kuin naisil-

la, koska miehet osaavat pu-

haltaa yhteen hiileen. Naiset 

sen sijaan saattavat kilpailla 

keskenään, mikä toisinaan 

koituu meidän ongelmaksemme.  

Palkkaeroista Hägglund toteaa, ettei palk-

kaus tällä alalla aina välttämättä ole suku-

puolesta kiinni, sillä usein palkkaukseen 

vaikuttaa työtehtävät, erikoistuminen se-

kä toimiala. Perheenlisäyksestä johtuva 

syrjintä on ongelmallista ja valitettavaa, 

mutta tähän ongelmaan kohdistuvat syr-

jintäkiellot eivät välttämättä auta. ”Itse 

”Tytöttelyä kuulee 

harvoin” 
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uskon työnantajien tätäkin kysymystä työ-

hönottotilanteessa miettivän, vaikka asiasta 

ei suoraan työnhakijalta saakaan kysyä”.  

Lopulta Hägglund antaa muutaman vinkin 

tulevaisuuden naisjuristeille: ”Asiallinen 

käyttäytyminen on tietysti ehdottomasti 

tärkeintä tilanteessa kuin tilanteessa. Vaik-

ka juristin uskottavuus tuomioistuimen sil-

missä ei olekaan vaatteista kiinni, asiakkaat 

kuitenkin olettavat avustajan ulkoasun ole-

van asiallinen, huoliteltu ja luottamusta 

herättävä eli juhlavaatetus ja –meikki kan-

nattaa säästää vapaa-ajalle. Toivon myös, 

että useampi vastavalmistunut naisjuristi 

uskaltautuu kokeilemaan oikeudenkäyn-

tiavustajan tehtäviä.” 

Teksti: Jonna Hagström 
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TÄSTÄ LÖYDÄT  

SEURAAVASSA  

EX NUNCISSA 

UUTUUTEENA  

JUSTUKSEN  IKIOMAN  

JUORUPALSTAN 
 

LÄHETÄ SINÄKIN KAIKKI MEHUKKAIMMAT 

JUSTUSJUORUT MYÖHEMMIN ILMESTYVÄÄN  

JUORUBOXIIN! 

 
”JUORUJONNA LEVERERAR” 
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TYÖNHAKUPROSESSI 

 
 

NÄIN LAADIT ANSIOLUETTELON       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 ansioluettelon laatimiseen, ja artikkeli perustuu täysin alan työnantajien antamiin vastauk-

siin. Kyselyyn on vastannut toistakymmentä alan työnantajaa joiden joukosta löytyy sekä yksityi-

sen että julkisen puolen edustajia. Suurin osa vastauksen jättäneistä mainitaan julkaisun lopussa. 

1. Ensimmäinen piirros osoittaa työnantajien vastaukset kysymykseen: ”oma kuva 

liitettävä CV:hen?”. 

Kuten kuvasta näkyy, harva on vastannut, että kuvaa ei tulisi liittää. Kuitenkin täs-

sä on syytä huomioida, että kaikki ne jotka eivät kuvaa ansioluetteloon tahdo, ovat 

julkisen alan toimijoita.  

Huomattava osa vastauksen antaneista ovat muuta-osiossa selvittäneet, että kuvan 
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lisääminen ei ole välttämätöntä mutta auttaa kuitenkin hakijan muistamisessa. Vas-

tauksissa on korostettu, että liitetyn kuvan tulisi olla ehdottoman asiallinen. Lisäksi 

vastauksissa mainitaan, että CV:seen ei kannata lisätä sellaista kuvaa, jossa meikeil-

lä on leikitty tuntikaudet tai joka muuten näyttää mallikuvalta. 

 

2. Mitkä edelliset työpaikat CV:ssä tulisi mainita? Vastaukset eivät osoita erityisen 

yhtenevää linjaa. Yhtä mieltä vastaajat ovat ainoastaan siitä, että kaikki oman alan 

työsuhteet tulisi mainita, ja että kaikkia lyhyitä pätkätöitä teinivuosilta ei kannata 

mainita. Kuitenkin vastauksissa painotetaan, että jokainen työkokemus voi olla ar-

vokas kunhan työtehtäviä avaa tarpeeksi itse hakukirjeessä. Esimerkiksi jos CV:ssä 

mainitaan hampurilaisravintola edellisenä työpaikkana, voi tämä olla tärkeäkin 

seikka mainita, jos hakukirjeessä esitetään perustellusti siellä opittuja taitoja, jotka 

voivat myös olla tärkeitä juristin ammatissa. Yhtä mieltä jokaisen toimialan työnan-

tajat näyttävät olevan myös siitä, että mikäli työkokemusta on jo kertynyt paljon, ei 

yli kuutta edellistä työpaikkaa ole tarpeen mainita.  

 

3. Luulitko, että IT-taitojen merkitseminen ansioluetteloon on vanhanaikaista? 

Kannattanee miettiä uudelleen. Kyselyn perusteella nimittäin peräti 76,5 % alan 

työnantajista vaativat myös IT-osaamisen merkitsemisen ansioluetteloon, kuten ku-

vasta näkyy. Muut alan työnantajat ovat vastanneet, ettei IT-taitojen merkitseminen 

ole välttämätöntä, mutta kukaan ei vastannut kysymykseen, ettei IT-osaamista tulisi 

merkitä. Huomaa myös, että vastauksissa on tarkoitettu, että tulisi mainita sekä 

mitkä ohjelmat ovat hallussa että minkä tasoista osaaminen on. Tämän kysymyksen 

kohdalla ei ole havaittavissa toimialan mukaan jakautuvaa mielipidettä. 
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Lisäksi kyselyn vastauksissa kehotetaan myös naisia rohkeasti arvioimaan todellinen 

osaamisensa: usein naisilla on tapana vähätellä esimerkiksi kielitaitojaan, joka vali-

tettavasti koituu heidän omaksi vahingokseen. Työnantajat painottavat myös, että 

ansioluettelon on tarkoitus olla lyhyt ja ytimekäs tietoisku ja sen tärkein ominaisuus 

on selkeys. Olennainen tieto tulisi löytyä nopeasti. Ansioluetteloon tulisi myös mer-

kitä harrastukset ja vapaa-ajan kiinnostuksenkohteet. Lisäksi tulisi tarkistaa, että 

ansioluettelon aikajärjestys aina  kulkee uusimmasta vanhimpaan tietoon. 

 

 

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  

      

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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HÄLSNINGAR FRÅN ÅRETS GULIS 
HUGO HOLMSTRÖM 

Först och främst vill jag tacka alla som varit med på gulishösten och gjort 

den så fantastisk och rolig som den varit. Jag är säker på att så gott som alla 

av mina kära medgulisar instämmer i att det antagligen varit den roligaste 

tiden i våra liv. Den här artikeln kommer dock inte att handla om allt kul vi 

haft tillsammans, jämte tack till dem som gjort det möjligt, då det inte hade 

varit särskilt originellt. Istället skriver jag om lite aktuell EU-lagstiftning. 

För att uppnå en mer koherent försäkringsmarknad inom EU har man sedan 

2001 arbetat på ett direktiv som skulle ställa upp enhetliga villkor på försä-

kringsbolagens solvens. Direktivet i fråga, i dess nuvarande form, heter Sol-

vens II. Ifrågavarande direktiv baserar sig på principer, så att varje enskilt 

medlemsland kan implementera det med små variationer. Dessutom är det 

skäl att komma ihåg att alla medlemsländer redan ställer krav på försäkrings-

bolags solvens, så i sig är det inte fråga om ny lagstiftning. 

Själva innehållet i direktivet baserar sig på tre element. Det första det som 

främst anknyter till bolagets solvens: det ställs helt enkelt krav på bolagets 

tillgångar. Det andra elementet ställer krav på övervakningen av bolagens 

verksamhet, medan det tredje och sista elementet medför en informationsskyl-

dighet för försäkringsbolagen gentemot myndigheterna. 

Nu är det ju så att det inte är så mycket substans i själva innehållet, vilket är 

föga överraskande med tanke på att den nya regleringen inte införs förrän 
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1.1.2016. För att ytterligare krångla till saker och ting har Solvens II blivit be-

roende av ett annat direktiv, Omnibus II. I vilket fall som helst är syftet med 

direktivet (eller direktiven) att enhetliga kraven på försäkringsbolagens verk-

samhet och övervakningen av dem, med vilket man hoppas uppnå¨ett bättre 

internatinellt skydd för försäkringstagare, samt bättre konkurrenskraft för den 

europeiska försäkringsmarknaden. Frågan är ju sedan huruvida det behövs 

lagstiftning som tar 17 år att bereda, när dylik lagstiftning i stort sett redan 

existerar. 

För oss gulisar har vi ju ännu i vår nöjet kvar att sätta oss in i EU-rätten och 

dess diverse underligheter. Dessutom ser ju nästa höstresa ut att gå till Brys-

sel, som ju är nästet för alla dessa lagstiftingsprojekt. 

I det följande tillåts alla friska upp minnet om fuxhösten som varit: 
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Text: Hugo Holmström, 

            Jonna Hagström 

 

Foto: Jonna Hagström 

           Emma Laakkonen 
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Suomessa ei lobbauslainsäädäntöä 

Suomesta puuttuu tällä hetkellä täysin lob-

bausta koskeva lainsäädäntö. Esimerkiksi 

Yhdysvalloissa taas jokaisen viestintäänsä 

kongressiedustajiin kohdistavan lobbarin 

on rekisteröidyttävä. Lobbausjärjestöjen on 

myös annettava toiminnastaan katsaus puo-

livuosittain. Määräysten rikkomisesta voi-

daan määrätä 50,000 dollarin sakko. Minis-

terit ja ylimmät virkamiehet eivät saa siir-

tyä lobbaamaan vanhoja organisaatioitaan 

kahteen vuoteen siitä, kun he ovat jättäneet 

julkisen tehtävänsä. 

Olisiko tällaiselle lainsäädännölle tarvetta 

Suomessakin? Esimerkiksi professori Nik-

las Bruun on nähnyt poliitikkojen ja virka-

miesten ryhtyminen lobbareiksi ongelmalli-

sena. Useissa tapauksissa he ryhtyvätkin 

nimenomaan lobbaamaan entisiä kollego-

jaan ja alaisiaan. Hän on pitänyt kummalli-

sena, ettei julkisen vallan käyttäjien, polii-

tikkojen ja virkamiesten, roolinvaihdoksia 

säädellä, koska yksityiset yrityksetkin voi-

vat asettaa työntekijöilleen karenssiaikoja 

suojellakseen kilpailuetujaan. 11.10.2013 

pitämässään esitelmässä ”Demokratian uu-

det haasteet – konsulttidemokratia ja revol-

ving doors” hän osoitti usein esimerkein 

siirtymisen julkisen sektorin merkittävistä 

tehtävistä yksityisten intressien edunajajak-

si yksityissektorille olevan yleistä ja ”aito 

ongelma, ei mikään professorin keksintö”.  

Hallinto-oikeuden professori Olli Mäenpää 

on pysytellyt Bruunin kanssa samalla kan-

nalla ja hän pitää lobbaussäännösten kaik-

kinaista puuttumista Suomen lainsäädän-

nöstä suorastaan ”villin lännen” menona. 

Myös hän nostaa esille yritysten mahdolli-

suuden rajoittaa työntekijöidensä työssään 

saamien tietojen käyttämistä toisen työnan-

LOBBAUS SÄÄNTELYLLISESTI HARMAATA ALUETTA 

 

Antti Pataila 

Oik. yo 

 

Lobbaus eli vaikuttajaviestintä on kasvava ilmiö. Myös käytäväpolitikoinniksi kutsu-

tussa toiminnassa eturyhmät yrittävät vaikuttaa vallankäyttäjiin saadakseen toivomi-

aan päätöksiä ja lakeja aikaan. Lähtökohtaisesti asiansa puolesta argumentoinnissa ei 

sinänsä ole mitään pahaa. Monesti intressitahojen jakamasta faktatiedosta voi päätök-

sentekijöille olla jopa hyötyä. Usein suurienkin intressien ollessa kyseessä, pelisään-

töjen puuttumista voidaan kuitenkin pitää erikoisena. 
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tajan palveluksessa ja suosittelee saman-

tyyppisiä kilpailukiellon tapaisia säännök-

siä myös julkissektorilta lobbareiksi siirty-

misessä. EU:n ja Eduskunnan entinen oike-

usasiamies Jacob Södermann (sd.) on pitä-

nyt erityisen ongelmallisena ministerien 

erityisavustajien siirtymistä suoraan lobba-

reiksi. Kaarlo Tuori ehdottaa kansainvälistä 

selvitystä aihepiiristä. Näin Suomen lain-

säädäntöön voitaisiin poimia muualla par-

haaksi katsotut menettelyt. 

 

Ääritapaukset halutaan rikoslakiin 

Valtakunnansyyttäjä Matti Nissinen piti 

23.2.2014 YLE:lle antamassaan haastatte-

lussa huolestuttavana, että nykyään päätök-

sentekijöihin saa vaikuttaa myös epäasialli-

sin keinoin ilman rangaistuksen uhkaa. 

Hän peräänkuuluttaa vaikutusvallan väärin-

käytön palkitsemisen ja vaikutusvallan 

kauppaamisen pikaista kriminalisointia. 

Rikosoikeuden professorit Kimmo Nuotio 

ja Pekka Viljanen ovat tukeneet Nissisen 

näkemystä. 

Vuoden 2002 Euroopan neuvoston rikosoi-

keudellinen yleissopimus periaatteessa jo 

edellyttäisi epäasiallista lobbausta koskevi-

en säännösten kirjaamista rikoslakiin, mut-

ta Suomi on tehnyt sopimukseen va-

rauman, joten kirjausta ei ole täällä tarvin-

nut toteuttaa. Suomessa on oltu sitä mieltä, 

että kyseisenlaiseen kriminalisointiin liit-

tyisi lainsäädäntöteknisiä ongelmia. Koska 

rikoslain olisi periaatteessa oltava varsin 

yksiselitteinen, rajan vetäminen asiallisen 

ja epäasiallisen vaikuttamisen välille ei 

välttämättä ole helppoa. 

 

Mitä ollaan tekemässä? 

YLE:n mukaan oikeusministeri Anna-Maja 

Henriksson (r.) on nähnyt osin problemaat-

tisena lobbauslainsäädännön puuttumisen 

Suomesta. Hallitusohjelmassa luvattu sel-

vitys vaikutusvallan väärinkäytön kri-

minalisoinnista on valmistumassa vuoden 

2014 loppuun mennessä. Tässä yhteydessä 

pohdittaneen myös lobbauksen avoimuutta 

ja sen väärinkäytön estämistä. Ministeri on 

uutisen mukaan kertonut pyrittävän lakipy-

käläluonnoksen valmistumiseen vuoden 

2015 alkuun mennessä. Myös lobbausala 

itse on herännyt ja näyttänyt halua ”mätien 

omenoiden” siivoamiseen sisältäpäin. 

Viestinnän ammattilaisten liitto ProCom on 

ilmoittanut kannattavansa pelisääntöjen 

määrittelemistä. Toimialalle halutaan myös 

eettiset ohjeet. 
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Käytetyt lähteet: 

http://yle.fi/uutiset/

valtakunnansyyttaja_matti_nissinen_lobbauksesta_saatava_pykalat_myos_rikoslakiin/7103985 

http://yle.fi/uutiset/oikeusministeri_lobbauslainsaadantoa_pitaa_selvittaa/7022845 

http://www.lakimiesuutiset.fi/artikkeli?artid=609 

http://lobbyingdisclosure.house.gov/ 

http://en.wikipedia.org/wiki/Honest_Leadership_and_Open_Government_Act 

http://uutiset.helsinki.fi/2013/10/15/poliitikkojen-urahypyista-syntyy-ongelmia/#.Uwxz9GJ_va8 

http://yle.fi/uutiset/lobbarit_haluavat_eettiset_ohjeet_toimialalleen/7023076 

http://yle.fi/uutiset/poliitikkojen_siirtyminen_lobbaajiksi_huolestuttaa_oikeusoppineita/7020561 

Teksti: 

Antti Pataila 

http://yle.fi/uutiset/valtakunnansyyttaja_matti_nissinen_lobbauksesta_saatava_pykalat_myos_rikoslakiin/7103985
http://yle.fi/uutiset/valtakunnansyyttaja_matti_nissinen_lobbauksesta_saatava_pykalat_myos_rikoslakiin/7103985
http://yle.fi/uutiset/oikeusministeri_lobbauslainsaadantoa_pitaa_selvittaa/7022845
http://www.lakimiesuutiset.fi/artikkeli?artid=609
http://lobbyingdisclosure.house.gov/
http://en.wikipedia.org/wiki/Honest_Leadership_and_Open_Government_Act
http://uutiset.helsinki.fi/2013/10/15/poliitikkojen-urahypyista-syntyy-ongelmia/#.Uwxz9GJ_va8
http://yle.fi/uutiset/lobbarit_haluavat_eettiset_ohjeet_toimialalleen/7023076
http://yle.fi/uutiset/poliitikkojen_siirtyminen_lobbaajiksi_huolestuttaa_oikeusoppineita/7020561
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SÅHÄR STUDERAR VI JUSTUSITER 

Känns det som om studiepoängen inte trillar in som du tänkt dig? Vill tenterna 

aldrig gå igenom trots att du hållit dig till din läsplan? 

47 Justusiter har delat med sig sina studievanor. Nu kan du kika på resultaten 

och se hur dina studievanor förhåller sig i jämförelse till andra justusiters stu-

dievanor. Är det så att du lägger ner betydligt mindre tid i dina studier än me-

deltalsjustusiten, kan det vara skäl att omstrukturera din läsplan inför nästa 

tent? 

De första frågorna gällde 

tiden som används till att 

läsa på tent. Medeltals-

justusiten önskar att bör-

ja förbereda sig inför ten-

tamen ca 4 veckor innan 

tenten.  

 

 

Endast ca 30 % av oss 

Justusiter lyckas dock 

börja läsa 4 veckor innan 

tentamen.  

 

 

När det gäller dessa frå-

gor framkommer inga 

skillnader mellan de olika 

årskurserna. 
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När Justusiter förbereder sig inför 

tentamen, använder vi olika metoder i 

den utsräckning som framgår av föl-

jande tabell: 

 

 

95,7% - läser tentlitteraturen 

 

89,1% - deltar i föreläsningar 

 

82,6% - läser gamla tentfrågor     

     och modellsvar 

 

32,6% - gör egna anteckningar 

 

28,3% - gör understräckningar i  

    tentlitteraturen 

 

23,9% - läser i lagboken 

 

15,2% - läser inträdesförhörs 

    böcker 

 

2,2% - deltar i läscirkel 

 

 

 

 

Mängden av tentlitteraturen som Jus-

tusiter läser varierar mycket. Svaren 

sträckte sig på en skala från 19% av 

tentlitteraturen till 100% av tentlitte-

raturen. Dock är det en klar minoritet 

som tar sig genom endast halva eller 

mindre en halva delen av tentlitteratu-

ren. Medeltalet ligger på 81,74%. 

 

 

 

Ex Nunc frågade också vad Justusiter-

na tycker om mängden på tentlittera-

turen. Justusiterna tog ställning till 

denna fråga på följande vis: 

 

63,04% - lite väl mycket 

 

17,4% - Tillräckligt 

 

17,4% - mängden är betydligt för 

    stor 

 

2,2% - Mängden är väldigt liten 
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Den sista delen av förfrågan gäller Platsen där Justusiter studerar samt hur 

många timmar/dag vi studerar. Följande bilder visar var och hur länge vi gillar 

att läsa. 

 

Det framgick också ett visst samband mellan svaren till dessa frågor. De som 

läser vid tritonia läser i snitt längre än de som läser hemma.  Av de Justusiter 

som läser endast 1h-3h/dag studerar ca 78,8% hemma. 

Text: Jonna Hagström 
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Palattuani Vaasaan vuoden ensimmäisiltä viikoiltani voin onnellisena ja tyyty-

väisenä todeta, että olen ollut oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Vietin juuri 

kaksi upeaa viikkoa Aarhusissa ja Reykjavikissa. 

Aarhus oli mielenkiintoinen. Tanskalaiset osaavat järjestää vain juhlia, joissa 

vieraat varmasti viihtyvät. Yksi rikkoutunut pöytä ja muutama hajalle mennyt 

tuoli eivät pilanneet tunnelmaa edes vuosijuhlilla. 

 

INT.SEKIN KEVÄTTERVEHDYS 

 

Hanna-Mari Immonen 

In the end we only regret chances we 

didn’t take. 

Vi 

Ses 

I  

Norden 

! 
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Islannin viikko oli monipuolinen. Koin yhden elämäni hienoimmista hetkistä, 

kun sain nauttia tunnelmasta Blue Lagoonilla. Sanoinkuvaamaton seesteisyys 

oli läpitunkevaa. Oli mukavaa jakaa nuo hetket myös brittiläisen polttariporu-

kan ja japanilaisten kyyhkyläisten kanssa. 

Jokainen kv-viikko on erilainen, mutta silti tietyt perinteet, arvot ja ihmiset 

seuraavat viikolta toiselle. Olisi mahdotonta yrittää sanoin kuvata ja selittää 

täydellisesti, mitä kaikkea viikot pitävät sisällään. Viikkojen tarkoitus on kui-

tenkin alusta alkaen ollut luoda tiiviimpää yhteistyötä pohjoismaalaisten oike-

ustieteilijöiden välillä. Tämän yhteistyön kehittämiseen kuuluu niin viikon tee-

man mukaista asiaohjelmaa kuin juhlimistakin. 

Justus on Nordiska Sekretariatetin nuorin jäsen. Olemme myös jäsenmääräl-

tämme yhteisön pienin 

jäsen, mikä avaa suurem-

man mahdollisuuden jus-

tuslaiselle osallistua vii-

koille. Toivottavasti 

mahdollisimman moni 

uskaltaa käyttää tämän 

mahdollisuuden hyväk-

seen tänä vuonna ja ottaa 

selvää, mistä kv-viikoissa 

oikeastaan on kysymys. 

Ei ole niin väliä minne 

matkustat, vaan tärkeäm-

pää on, kenen kanssa 

matkustat. Kiitos Jessica 

Samelin, Lotta Nahkala, 

Jessica Lind ja Elina 

Haavisto, että osallistuit-

te pohjoismaalaisen yh-

Teksti ja kuvat: 

Hanna-Mari Immonen 
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REDAKTION 

 

JONNA HAGSTRÖM 

HUGO HOLMSTRÖM 

ANTTI PATAILA 

HANNA-MARI IMMONEN 

LOTTA NAHKALA 

 

 

 

 

 
Toukokuun Ex Nuncissa luvassa muun 

muassa: 

 Työnhakuprosessisarjan toinen osa 

 Kannanotto opiskelupaikkojen lisää-

miseen 

 Juorupalsta 

 Pakina 

 Vaasan baarivalikoima 

Siihen asti JuoruJonna aikoo tyydyt-

tää janonsa ja lähteä kylille seuraa-

maan Justuslaisten tekemisiä. 

 

Aurinkoista kevättä ! 
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