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LEDARE

CHEFREDAKTÖR
JONNA HAGSTRÖM

Kulunut hallitusvuosi on antanut paljon,
opettanut verrattomasti ja ottanut vähän.
Tässä hetkessä kehittelen viimeistä pääkirjoitustani
Ex
Nuncin päätoimittajana,
istuessani autossa matkalla Rovaniemelle.
Sihteerimme lausui sanat - road trip – ja mina olin myyty. Ajakaamme siis Rolloon
juhlistamaan
sisarainejärjestömme
syntymäpäivää.
Matkaseurakseni
sain
huippuihanan,
taisteluvalmiin, neljän hengen hallitusjoukon, jonka inspiroimana päädyin nyt
miettimään
kulunutta
vuotta.
Hallitusvuoteen on mahtunut käsittämättömän
paljon naurua ja huumoria, mutta myös
kyyneleitä. Niitä hetkiä joina olen kironnut
kuvatiedostot ja lehdentaitto-ohjelmat on
lukematon määrä. Kuitenkin kaikesta selvittiin kunnialla ja suurin kiitos seisoo tietysti kanssamatkustajilleni ja muulle hallitukselle joilta aina olen apua saanut, kun
sitä olen pyytänyt. Hallitusvuosi on todellakin opettanut kanssatyöntekijöiden merkityksen. Ei ole mitään yhtä tärkeää, kuin
luotettavat ja auttavat työtoverit, joihin
saattaa turvautua asiassa kuin asiassa.
Tämän hallitusjoukon kaltaisia työkavereita
toivon saavani myös tulevaisuudessa. Kun
mietin tulevaa työuraani, henkilökohtaisena
ykkösprioriteettinani pidän sitä, että viihdyn
töissä.
Toivoisin
saavani
sellaisen
työpaikan, johon haluan mennä joka ikinen
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aamu. Jotta niin hyvin voisi viihtyä, uskon
että minulle olennaisinta on riittävän haastellinen työ, jossa tunnen olevani kyllin
hyvä ja tunnen tuovani lisäarvoa
liiketoiminnalle. Haluan vastuuta joutumatta
kuitenkaan pelkäämään, että en voi kääntyä
kenenkään muun puoleen saadakseni perspektiivia asioihin. Lyön vaikka pääni pantiksi siitä, että toiveeni toteutumisen kannalta tärkein ainesosa on työkaverit.
Niinpä aion opiskeluvuosieni aikana mahdollisuuksien mukaan nähdä mahdollisimman monta työpaikkaa löytääkseni mieluisan työyhteisön. Kaikkien onneksi
työpaikkoja ja työyhteisöjä löytyy mitä erilaisimpia, takuulla jokaiselle jotakin.
Kesätöiden hakuajat ovat jo ovella, joten
eiköhän siis pistetä lyyti kirjoittamaan ja
aleta väsäämään työhakemuksia.
Hoidetaan kuitenkin ensi alkuun tämä
Rovaniemivierailu jaloista. Huomenna
todennäköisesti odottavat muhkeat murkinat
ja paljon viihdettä Joulupukin pajalla, mutta
koska olemme vasta puolitiessä täytyy nyt
pysähtyä teurastajalle. JuoruJonna kiittää ja
kuittaa noustakseen nauttimaan Oulun antimista ennen matkan jatkumista läpi talvisen
valkean Lapin.
Toivon kaikille onnea mieluisan työpaikan
etsimiseen, ja tietysti ihanaa joulua!

PUHEENJOHTAJAN PALSTA

PUHEENJOHTAJA
LOTTA NAHKALA

Justuksen vuosikello alkaa hiljalleen näyttää kahtatoista ja joulu lähestyy. Ainakin
allekirjoittaneella tenttihommat edistyivät
hieman toiveikkaasti laaditusta aikataulusta
poiketen, mutta ei se mitään - leijonanosa
opinnoista on selätetty, ja jäljellä on enää
muutama
kurssi.
(Ympäristöoikeus,
tapaamme jälleen.)
Mitt år som Justus ordförande har varit
väldigt givande. Jag är nu mer än redo för
att överlämna min klubba till den nästa ordföranden (vem det är ska redan vara klart
när du läser det här, så spännande!)
I år har vi publicerat tre tidningar, ordnat en
internationell vecka, en årsfest, en resa till
Bryssel, många fina excursioner, sittningar
och andra evenemang och helt enkelt njutit
livet som studerande tillsammans. Inte
mycket är kvar - jag vill bara tacka justusiter för ett underbart år och gratulera den
nyvalda styrelsen.
Ihanaa joulunaikaa ja energistä vuotta
2015!
Puss och kram, Lotta
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ENERGIAYHTIÖ ON VALTION PELINAPPULA
OTT,
KIM TALUS
Helsingin yliopiston energiaoikeuden osa-aikainen professori sekä Itä-Suomen yliopiston eurooppalaisen talous- ja energiaoikeuden professori Kim Talus pitää tällä
hetkellä monta rautaa tulessa.
- Asun täällä Vaasassa, Loviisassa ja Joensuussa. Teen töitä näissä kaikissa paikoissa, enkä ehdi olla missään, hän toteaa.
Syntyjään vaasalainen ja Vaasassa opiskellut Talus tutkii monenlaista. - Tekemiset
liittyy öljy- ja maakaasuporaussopimuksiin, ydinvoimaan, energiatehokkuuteen,
ympäristöön ja energiaan, eli vähän kaikenlaista, hän lisää.
Oma ala löytyi parin mutkan kautta, sillä helsinkiläisessä asianajotoimistossa työskennellessään hän törmäsi erääseen poikkeuslupahakemukseen, joka oli ensimmäinen laatuaan Euroopassa. - Kirjoitin siitä jutun Journal and Natural Resources Law
-lehteen, jonka päätoimittaja Thomas W. Wälde tykkäsi siitä. Siitä se tie sitten al-

Markkinat muuttuvat
Öljy- ja maakaasusopimukset, tuttavallisemmin upstream-sopimukset,
ovat nykyään lukuisten riitojen kohteena. Energia-ala on muutenkin
muuttumassa, vaikka öljyn hinta
määräytyykin edelleen pitkälti SaudiArabian toiminnan perusteella. - Esimerkiksi Yhdysvallat on tulossa energiaomavaraiseksi ja sieltä ruvetaan
viemään energiaa, Talus selventää.
Taluksen mukaan etenkin maakaasumarkkinat ovat kääntyneet päälaelleen, sillä vielä vuonna 2007 kaikki
pelkäsivät, että maakaasu loppuu kokonaan. - Silloin oli kauhea kilpailu
kansainvälisesti, että saadaanko lukittua kaasu sopimuksilla. Tällä hetkellä sitä on markkinoilla enemmän
6 | Ex Nunc 3/2014

kuin riittävästi ja sen hinta on tippunut radikaalisti muun muassa uudenlaisen liuskekivikaasun käyttöönoton
myötä.
Liuskekiviesiintymien hyödyntäminen on johtanut myös Lähi-idän poliittisen merkityksen hienoiseen kaventumiseen. - Voidaan mennä takaisin Yhdysvaltoihin ja porata sieltä
hirveä määrä öljyä ja kaasua, jota ei
ole ollut aiemmin mahdollista saada
maan alta. Aika paljon muutoksia on
siis menossa, Talus kuvailee.

Tärkein syy muutokselle on uusi poraustekniikka. - Yleensä porataan
pystysuoraan, mutta nykyään pystytään poraamaan myös vaakasuoraan.
Se edesauttaa sitä, että voidaan ottaa
pienempiäkin
maakaasuesiintymiä

käyttöön. Toisaalta myös on onnistuttu keksimään kombinaation, jolla pystytään avaamaan liuskekiven koloja tai
pitämään ne auki hiekan avulla, jotta
kaasu pääsee ulos sieltä.
Uusia kaasumenetelmiä kehitettäessä
usealla firmalla jäi tyhjä arpa käteen. Monta yritystä meni ensiksi konkurssiin, kun ei löydetty oikeaa kombinaatiota. Yksi firma sai sen vihdoinkin oikein. Tämä firma myytiin monella miljardilla muutama vuosi sitten, ja sen
omistaneesta kaverista tuli hyvin, hyvin, hyvin varakas, Talus nauraa.

van valtion pelinappulaksi. - Tietysti
jos diili on liian huono, se ei mene sinne. Jos riski on liian iso, sinne ei mennä, sillä muitakin paikkoja on olemassa. Toisaalta valtiot kilpailevat kansainvälisistä investoinneista, joten valtion on kyllä löydettävä sellainen sopiva balanssi.
Kansainväliset yhtiöt voivatkin vielä
tiettyyn rajaan asti valita porauspaikat, koska fossiilisia polttoaineita ei
ole vielä porattu loppuun. - Siirtymä
on kuitenkin koko ajan hankalampiin
ja hankalampiin paikkoihin, Talus
muistuttaa.

Valtio määrää
Sopimusteknisesti energiasopimukset
ovat Taluksen mukaan ”hybridejä”. Niitä voidaan käyttää sääntelyinstrumentteina. Niiden tarkoitus on sopia
niistä oikeuksista ja velvollisuuksista,
joita valtiolla ja kansainvälisellä öljyyhtiöllä on. Samalla kun niitä säädellään, säännellään myös tämän öljyyhtiön toimintaa.
Kyseessä onkin siis tavallaan suuremman luokan urakkasopimus. - Siinä
sovitaan, että kuinka paljon rahaa tai
öljyä kukakin saa ja kuinka paljon työtä näiden yhtiöiden täytyy tehdä, kuinka kauan voi tehdä mitäkin vaihetta,
kuka saa etsiä öljyä tai tuottaa sitä ja
mitä tapahtuu sen jälkeen.
Valtiolla on sopimuksissa suuri rooli,
sillä sopimukset ovat pitkälti niiden
mallisopimuksiin perustuvia. - Valtio
voi sanoa ”ota tai jätä”. Yhdysvalloissa
tehdään näin. Toisissa valtioissa saattaa olla vähän enemmän neuvottelun
varassa, mutta mallisopimus on kuitenkin useimmiten lähtökohta.
Öljy- ja maakaasukentille tuleva energiayhtiö joutuu helposti alueet omista-

ISIS:n toimia vaikea pysäyttää
Öljyvarkauksilla toimintaansa rahoittava Pohjois-Irakissa ja Syyriassa pyhää sotaa käyvä jihadistijärjestö ISIS
on ollut kuluneen vuoden aikana kansainvälisen politiikan kannalta selkäkarvat pystyyn nostattava aihe.
Energiajuristi ei siitä juuri hätkähdä. Juridisena kysymyksenä se ei ole kauhean jännittävä. Ne varastavat öljyä ja
myyvät sitä maailmanmarkkinoille. Se
ei poikkea hirveästi vaikkapa taidevarkauksista.
Sotatilanteissa on pidetty öljyhanat
aiemminkin auki. - Historiassa on ollut tilanteita, jolloin täysi sota on ollut
päällä ja öljy-yhtiöt pumppaavat öljyä
samalla, kun heillä on miehistöä edelleen paikan päällä. Tässä tilanteessa
ISIS:n kontrolloimalla alueella öljyyhtiö on lähtenyt sieltä. En tiedä, millä
tavalla ne sen tekevät, mutta onnistuvat näköjään pumppaamaan itse sitä,
Talus miettii.
Talus toteaa, että öljyn varastaminen
totta kai rikkoo kansallista lakia. Varkauksiin ei kuitenkaan voida puuttua
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sanktioilla. Ainoa keino sulkea ISIS:n
öljyhanat, samalla rahahanat, olisi
vaikuttaa kansainväliseen kauppaan. Se ei kuitenkaan onnistu, sillä öljyn
alkuperä on vaikea saada selville. - Öljyissä on silti eroa, voi esimerkiksi sanoa että tietty öljy tulee Lähi-idästä tai
Venezuelasta. Sillä alueella alkuperästä on kuitenkaan hankala sanoa mitään.

Maailmanmarkkinahintaan sitä ei kuitenkaan myydä, vaan hinta on selvästi
alempi. Markkinat kuitenkin huolehtivat sitä, että ryöstetylle öljyllekin löytyy ostaja. - Sitä on vaikea estää niin
kauan kuin on ostajia, myyjiä ja välittäjiä, jotka on valmiita tekemään tällaista.

Kim Talus


Syntynyt 7.8.1975 Vaasassa



OTT, Helsingin yliopisto 2010
–
väitöskirjan
otsikko
”Vertical Natural Gas Transportation
Capacity,
Upstream Commodity Contracts
and EU Competition Law”



Professori, Itä-Suomen yliopisto, Euroopan talous- ja
energiaoikeus



Professori
(osa-aikainen),
Helsingin yliopisto, energiaoikeus



Markkinaoikeuden asiantuntijajäsen, kilpailu-, hankintaja valvonta-asiat

Kim Talus kiinnostui energiaoikeudesta sen moniulotteisuuden takia, sillä ala ei ole pelkkää juridiikkaa. Siihen kuuluu myös poliittinen ja geopoliittinen komponentti. Energiaoikeudessa on myös valtion intressit
mukana, lisäksi se on hirveän kansainvälistä, hän toteaa. Sopimuspuolen toinen osapuoli, kansainvälinen
öljy-yhtiö onkin ikään kuin pelinappula valtiolle.
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Energiaoikeus syntyi markkinoiden vapautumisesta

Kim Talus väitteli vuonna 2010 oikeaan aikaan, sillä öljy- ja maakaasusopimusriidat yleistyivät juuri hänen valmistuttuaan. Ensi vuoden suurempana projektina on
kirjoittaa EU:n kilpailuoikeudesta energiasektorilla kirja parin muun tutkijan
kanssa.
Tiivistettynä energiaoikeus on luonnonvarojen valjastamista, jalostamista ja myymistä. Markkinoiden vapautuminen eli liberalisaatio 1980- ja 1990-luvuilla potki
tutkijat liikkeelle. Energiaoikeus onkin nuori, juuri noussut ala.- Sitä ennen meillä
oli Euroopan tasolla 1-2 paikkaa, joissa eurooppaoikeutta opetettiin ja tutkittiin.
Tällä hetkellä sitä tehdään joka paikassa, meillä on nyt monta tutkimusinstituuttia
ympäri Eurooppaa.
Tutkijoiden intressit jakautuvat Taluksen mukaan kolmeen eri porukkaan. Ensimmäinen näistä tutkii energiaa ja ympäristöä, jolloin kohteena on esimerkiksi tuulivoima ja energiansäästöä. Toisessa, niin sanotussa upstream-ryhmässä, tutkitaan
öljyn ja kaasun porausta sekä tuotantoa. Kolmas tutkijarypäs tutkii markkinoita ja
markkinoiden toimivuutta, jolloin Taluksen mukaan kyseessä ei ole varsinaisesti
kilpailuoikeus, vaan ”kilpailun säännöt”. Itse hän kokee kuuluvansa kiinteimmin
kahteen jälkimmäiseen tutkijaryhmään.
Käytännössä kaikki Suomeen vaikuttava sääntely tulee Euroopan unionilta. Kansallisessa tasolla voidaan määrätä periaatteessa kuitenkin tietyistä asioista, kuten
siitä, millä tavalla energiaa tuotetaan. - Esimerkiksi vihreän energian velvoitteet
ottavat osansa siitä, Talus kertoo. Oma roolinsa on myös kansainvälisillä järjestöillä kuten IEA:lla, joiden keskeisin tehtävä on tiedon tuottaminen. Tärkeä tehtävä
on myös öljyvarmuusvarastojen sääntely sopimisella.
Ympäristöjärjestöjen paine on arvatenkin havaittavissa energiaoikeuden alalla. Jalosta ideologiasta huolimatta tavoitteet eivät ole olleet realistisia, sillä hyviä ideoita
järjestöiltä ei ole vielä juuri tullut. - Niiden toiminta perustuu pääosin virheellisiin
tietoihin ja päämäärät eivät ole välttämättä kauhean järkeviä. Mukana ne ovat aina, Talus perustelee.
Ympäristökysymykset voidaan kuitenkin ottaa huomioon. - Ympäristöjärjestöt sanovat, että me ei saada porata esimerkiksi arktisilla alueilla laisinkaan. Me kuitenkin tarvitsemme fossiilisia polttoaineita, joten silloin asiat on tehtävä mahdollisimman ympäristöystävällisesti, Talus päättää.

Teksti ja kuvat: Juha Rinta-Aho
Ex Nunc 3/2014 | 9
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TYÖNHAKUPROSESSI OSA 3/3
HAASTATTELUTILANNE

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 viimeisessä julkaisussa keskitytään ainoastaan haastattelutilanteeseen, ja artikkeli perustuu täysin alan työnantajien antamiin
vastauksiin. Kyselyyn on vastannut toistakymmentä alan työnantajaa joiden joukosta löytyy sekä
yksityisen että julkisen puolen edustajia. Suurin osa vastauksen jättäneistä mainitaan julkaisun
lopussa.

Saapuessasi haastattelutilanteeseen, työnantaja arvostaa ajoissa saapumista sekä jämäkkää kättelyä, mutta mikä onkaan tärkein asia tehdäkseen hyvän ensivaikutelman? Kyselyyn vastanneet
työnantajat ovat asettaneet huomioitavat asiat tärkeysjärjestykseen seuraavasti:

1. Kiinnostuksen osoitus kyseistä työtehtävää kohtaan

2. Saavut ajoissa
3. Katsekontakti
4. Kiinnostuksen osoitus työpaikkaa kohtaan
5. Pukeutuminen
6. Hymyily
7. Jämäkkä kättely

Vähiten tärkeänä kyselyyn vastanneet pitivät
itsensä kehumista tai omien heikkouksien kertomista.
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Mitä tulee palkkatoivomuksen esittämiseen haastattelutilanteessa työnantajien mielipiteet ovat vaihtelevia, mutta mielipiteet eivät kuitenkaan jakaudu toimialoittain. Vastaukset jakautuvat prosenttuaalisesti seuraavasti:

43%

Vastaus oltava valmis siitä kysyttäessä,
harjoittelijan ei oleteta oma-aloitteisesti esittävän palkkatoivomusta

25%

Kyllä

22%

Ei

AJATTELE MYÖS NÄITÄ:



Älä puhu pahaa edellisestä työpaikastasi



Älä pidä valmiiksi suunniteltua ”myyntipuhetta” itsestäsi



Vastaa kysymyksiin enemmän kuin yhdellä sanalla



Esitä itse kysymyksiä ja ole aktiivinen



Myös itsesi kannalta on parasta, mikäli olet oma itsesi ja pääset töihin työnantajalle, jonka
kanssa kemiat oikeasti kohtaavat. Ei ole kenenkään etu olla itselleen sopimattomassa työyhteisössä töissä



Lopeta pönötys



Ei liikaa tuoksuja
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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
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ESIMAKUA OIKIKSESTA

Viime viikkoina Tammipihan käytävillä

ei eroa mitenkään merkittävästi lukio-

on liikuskellut iloisia, tavallista nuorem-

opiskelusta, vaikka opetus onkin luen-

pia opiskelijoita. Kävi ilmi, että yksik-

nonomaisempaa ja vuorovaikutusta lu-

kömme henkilöstö pitää nyt syksyllä

ennoitsijan ja opiskelijoiden välillä on

oikeustieteellisen kurssin vaasalaisille

toisinaan

lukiolaisille.

topäiväkirjan kirjoittaminen on lukio-

vähemmän.

Myös

opin-

laisille uusi opiskelumuoto.
Kahdeksantoistavuotiaat Amanda Vaasan lyseon lukiosta ja Mia Vasa gymna-

Sekä Amanda että Mia tiesivät monia

siumista odottelevat sohvalla immateri-

asioita jo ennen kurssia, mutta kurssin

aalioikeuden luennon alkamista. Tätä

aikana

ennen Amanda ja Mia ovat jo saaneet

tietämystä eri oikeudenaloilta. Tule-

opetusta

vaisuudessa Amanda haluaisi tehdä

mm.

sopimusoikeudessa,

perheoikeudessa

ja

rikosoikeudessa.

Molempien

mielestä

oikeustieteen

opiskelu

on ollut mielenkiintoista
ja muutenkin hyvä asia.
Vaikeinta opinnoissa on
toistaiseksi ollut kieli;
myös lukiolaiset opiskelevat

justuslaisten

tapaan sekä suomeksi
että ruotsiksi. Amandan
ja Mian mielestä kurssi
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he

ovat

saaneet

syvempää

työkseen jotakin, jossa voisi yhdistää

oikeustieteen ja urheilun. Helsingin yli-

det

opisto olisikin kenties juuri sopiva

kursdeltagarna har märkt att juridik inte

opiskelupaikka

alls är hans eller hennes grej.

hänelle,

tiedekunnassamme
professuuri,

onhan

också

möjligt

att

någon

av

urheiluoikeuden

ja Vaasassakin

pääsee

Enligt Petra Sund-Norrgård förstår

ainakin tänä vuonna osallistumaan ur-

eleverna mycket bra innehållet i un-

heiluoikeuden seminaariin. Myös Mia

dervisningen och de är motiverade. Det

haluaisi suuntautua oikeustieteelliselle

finns inte så stora skillnader mellan

alalle.

gymnasiekursen

och

en

vanlig

fakultetskurs som man kanske kunde
En av föreläsarna på kursen, Petra Sund

tro. Som pedagog ska man dock hålla i

-Norrgård, nuför tiden for skar doktor

minnet att eleverna är yngre och un-

(Finlands Akademi / Helsingfors

dervisningen inte ska gå för

”Det handlar om
marknadsföring”

universitet),

berättar att man sedan

djupt när det gäller substan-

sen. Det är också roligt med

många år har talat om att

tanke på att vanligen styr

ordna en kurs för gymnasieelever. Först

kurslitteraturen

och

om

undervisningen starkt men med gymna-

kursen

sieeleverna får man planera före-

främst

är

marknadsföring.

det

frågan

Genom

försöker man locka mera folk att söka

och

tentamenkraven

läsningarna själv.

till juridiska utbildningen i Vasa. Också
gymnasierna har haft en väldigt positiv

Till slut frågar jag Petra hurdan elev

inställning till projektet, och det första

hon själv var på gymnasiet. "Jag var

initiativet

ganska

kom

just

från

gymna-

sieparten.

pinko...

jag

gick

på

ett

idrottsgymnasium så jag avskaffade
några kurser för att kunna syssla med

Ett mål med kursen är att ge eleverna

idrott. Men ganska duktig var jag ändå!

en positiv men också realistisk bild om

Men inte överduktig. Nog satsade jag

juridikstudier. Ett par elever har redan

mycket på läxor... Jag var en helt nor-

berättat för Petra att de kommer att

mal elev".

söka till juri på våren. Å andra sidan är

Text och foto: Lari Noresvuo
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KV-viikko
Vaasassa vietettiin neljättä kv-viikkoa hilpeissä merkeissä, kuvat puhukoon puolestaan. Justus Ry kiittää yhteistyökumppaneitaan onnistuneesta pohjoismaisesta viikosta Vaasassa.
Länge leve det Nordiska samarbete!

Vår gamla vän Tapio besökte
traditionsenligt Justusveckan på
torsdagen. De vackra seniorjustusiterna fungerade som stationshållare vid Amarillo, och de
fick vara med om både det ena
och det andra.

Oikealla muutama otos
Olliksessa pidetyistä masquerade-sitseistä. Sitseillä
nähtiin kauniita naamioita, paljon rakkautta sekä
hurjan paljon alipukeutuneita vieraita antamassa
parastaan lavalla.
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TÄTÄ TIEDOSTOA EI VALITETTAVASTI VOITU AVATA. ASENNA EX
NUNC-NO SENSURE NÄHDÄKSESI
ALKUPERÄINEN OTOS.

Kuten Justusviikkoon kuuluu, vietimme myös
upean Hytte-tourin heti viikon alkuun. Oikealla kuva Hytestä muistia virkistämään.
Kuvat: Jonna Hagström
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JUSTUS RF 23

ÅR

Justus Rf firade sin 23 års dag vid ett mycket vackert och festligt Strampen. Maten, vinet, talen och programmet, allt fungerade precis som det ska. Sällskapet
var naturligtvis det bästa och alla såg ut att trivas. Årsfest är ett av de roligaste
evenemangen under studietiden och det är festen som ingen kommer att glömma.
Här följer några fotografier för att ni än en gång ska få återuppleva de fina stunderna på Strampen.
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Kuvat:: Suvi-Marja Tuulia
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JUSTUS RF TACKAR ALLA SINA SPONSORER SOM MÖJLIGGJORDE
JUSTUSVECKAN SAMT ÅRSFESTEN
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NÄHTY

ERÄS JUSTUSLAINEN AAMUYÖNÄ BYYTTAAMAS BUSSI-

PYSÄKILLÄ LAHDESSA ILMAN HOUSUJA. ONNEKSI NIMELTÄ MAINITSEMATON SUPERNAINEN SAAPUI PAIKALLE. LOPPU ON HISTO-

STRAMPEN

RIAA.

NÄYTTI JUSTUKSEN VUOSIJUHLISSA PARASTAAN, KIITOS

-VAINLAHTIJUTUT-

HIENOISTA JUHLISTA!

-TYYTYVÄINENMEIL

ON SAMPSA, JANNE JA MUIJAT! LAHTI EI

UNOHDA SITÄ ETTÄ OMENAMURJU PANTIIN VINKSIN
VONKSIN HEIKUN KEIKUN.. VAIKKA NAINEN EI

MUUAN VAASALAISTAUSTAINEN

HALUNNUTKAAN YHDYNTÄÄ KANSSASI
PITKÄN LINJAN PAI-

-SAKKENEVÖFORGET-

NONNOSTAJATAR OSOITTI TAANNOIN KYKYNSÄ OLLA

30 TUNTI PUTKEEN, MISTÄ 8 TUNTIA
LIIKKUVASSA AUTOSSA. ”MÄ OON VAAN MÄ!”

KÄNNISSÄ

-POKKAVÅGADE

ÄVENTYR PÅ HETEROSEXUALITETENS

TARINA

GRÄNSER I BRYSSEL.

(QU’EST-CE

KERTOO, ETT’ ALASTOMUUTTA ON OLLUT LIIKKEELLÄ
PERJANTAIN SITSIEN JÄLKEEN

QUE TU FAIS)

-MR. FOREVER

-MANNEKEN PIS-

SILMINNÄKIJÄHAVAINTOJEN MUKAAN LOTTA ”EL CAPITANO” NAHKALA JA
SAMULI ”SEKSIKÄS SIHTEERI” TORPISTO TUTUSTUIVAT TOISTENSA KITALAKIIN
JUSTUKSEN BEERPONG-TURNAUKSEN JÄLKEEN OLLIKSEN TANSSILATTIALLA.
SEURAAKO TAI SAURASIKO JATKOA?!?!
-LIVIN’
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LA VIDA LOCA-

YOUNG-

TOISTAISEKSI TUNTEMATON PETOLLINEN VIETTELIJÄ VASTASI M.B.:N PUHELIMEEN
AAMUYÖSTÄ LAUANTAI-SUNNUNTAI VÄLISENÄ YÖNÄ.
-KATEELLINEN

TUUTORI

PANETTELIJA-

JA FUXI YHTEENSOPII.

-JÖLLITOISEN VUODEN OPISKELIJA NÄHTY KYSEENALAISESSA KUNNOSSA DOMUS BOTHNICASSA YÖN PIKKUTUNNEILLA. HUHUJEN MUKAAN SANKARI
SILMÄRUOKAA

ON KUITENKIN MUUTAMAN MUTKAN KAUTTA LÖYTÄNYT TIENSÄ KOTIKO-

HYTELLÄ

LOONSA.

-GRR-

JUSTUS ALLDELES EGNA ÅBO-TJEJ VERKAR
INTE HA SPENDERAT TILLRÄCKLIGT MYCKET
TID ÅT LÄSANDETT, RYKTET SÄGER ATT HON
FICK RINGA OCH FRÅGA EFTER VÄGSBESKRIVNINGEN TILL BIBLIOTEKET.

MR FABULOUS SÄGS HA GJORT HELA BRYSSEL
4/4 OM HAN HAR BERÄTTAT ALLT

-GG-

OSÄKERT.

OCKSÅ

HERRAT

A

OCH

I

LÄR HA VISAT BRYS-

SEL HUR DET SKA GÅ TILL, HITTAR NÅGON ETT

PAR SKOR LÄNGS VÄGEN KAN DE HÖRA HEMMA
I VASA.

-BRYSSEL
PÅ

NEWS-

ÅRSFESTEN SÅGS LÄPPSTIFT I FLERA NYANSER PÅ

FRAKKSKJORTAN AV DEN UPPTAGNA MANNEN MED STORT

U.

-AJDÅSEKSIKÄS

SIHTEERI SAMULI VERKAR HA EN

GREJ FÖR DRESSCODEN JEANS OCH LATEX, HMM..

-??.

XoXo
Juoru Jonna
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ELÄMÄN SIETÄMÄTÖN KEVEYS

EMMA LAAKKONEN
OIK.YO

Ajatuksissani päiväni sujuvat kutakuinkin

kevyt tuuli mereltä hivelee kasvoja. Olen

seuraavasti.

ovenkahvassa kiinni täsmällisesti kello yhdeksän, kun Tritonian ovet aukeavat. Opiske-

Nousen aamulla kello kuusi. Ulkona on pi-

len tehokkaasti ja ymmärrän kaikki asiayh-

meää,

D-

teydet, joihin lukemani asia liittyy. Palaset

vitamiinin voimalla. Minulla on vain kaksi

loksahtelevat paikoilleen ja maailma tuntuu

oikeaa jalkaa, joten ylösnouseminen on help-

hiukan

poa. Petaan sängyn ja asettelen koristetyynyt

syön terveellisen lounaan ja pidän cafe Oska-

hienosti. Käyn herättelevällä aamulenkillä ja

rissa kohtuullisen 10 minuutin mittaisen

punnerran kuin Daniel Craig uudessa Bond-

kahvitauon, jonka aikana vaihdamme ystä-

leffassa konsanaan. Biisilistalta tulee vain

vien kanssa kuulumisia ja keskustelemme

hyviä kappaleita ja kanssalenkkeilijä tervehtii

rakentavasti siitä, kuinka tulevat lakimuutok-

iloisesti. Kotona käyn suihkussa, jonka jäl-

set vaikuttavat korkeimman oikeuden ratkai-

keen tukka asettuu täydellisesti ihan itsek-

sujen prejudikaattiluonteeseen ja kuinka

seen. Keitän kahvia ja puuroa, jotka onnistu-

tenttipäivät on Porthaniassa satutettu juuri

vat loistavasti. Mietin vaatimattomasti, olen-

sopiviin kalenterin kohtiin.

mutta

herään

Beroccan

ja

kokonaisemmalta.

Lounastauolla

kohan nero keittiössä. Kello on vasta kahdeksan ja nautin päivästä jo hirveällä riemulla.

Opiskelen ahkerasti 8 tuntia suunnittelemani

Päivitän tämän Facebookiin ja saan seitse-

7 sijaan ja lähden iloisin mielin kirjastolta.

mäntoistatuhatta tykkäystä viidessä minuu-

Juon viherpirtelön välipalaksi ja menen intoa

tissa. Tykkääjien joukossa on viisitoista Mik-

uhkuen punttisalille. Liityn omistautuneiden

ki Hiirtä ja yksi Päivi Räsänen, mikä saa mi-

ihmisten seuraan hinkkaamaan hauiskääntö-

nut kikattelemaan ihmisten hupsuille vitseil-

jä. Tunnen rentoutuvani. Kotona kirjaudun

le. Mitä höpönassuja.

WebOodiin ja huomaan saaneeni 20 opintopistettä lisää. Erinomaista! Saan myös Trito-

Pyöräilen kirjastoon leveä hymy huulilla, kun
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niasta ilmoituksen, jossa kaikki lainani on

muutettu 4 viikon pituisiksi. Seuraavaan

Löydän kuitenkin onneksi yhden. Yritän olla

tenttiin varaamani materiaali on saapunut,

ajattelematta sitä, että vuoden loppupuolella

joten voin ilokseni ottaa sen mukaan seuraa-

kummittelevaan hallinto-oikeuden tenttiin

vana päivänä. Maailma tuntuu sen jälkeen

tulee lukea 1776 sivua. Sitä ennen tulevaan

varmasti vielä kokonaisemmalta. Käytän il-

insolvenssioikeuden tenttiin en ole lukenut

lan tehokkaasti opiskelemalla latinaa ja sak-

vielä sivuakaan. Nyt kolmatta vuotta opiskel-

saa ja kirjoittamalla viiden sivun esseetä ti-

lessani olen yhteensä lukenut noin 10 242

linpäätösperiaatteista. Olen

että

sivua tenttivaatimuksia. Ensimmäinen tunti

opettaja valikoi minulle inspiroivan aiheen.

kirjastolla menee rattoisasti tätä pohdiskel-

Käyn nukkumaan hyvissä ajoin enkä malta

lessa ja klemmareita väännellessä. Pian on-

odottaa seuraavaa päivää.

kin lounasaika. Sen jälkeen jäämme kaverei-

Näin se siis menee ajatuksissani. Todellisuus

den kanssa kahville cafe Oskariin. Kiroilem-

voi toisinaan olla hiukan erilainen.

me tenttipäiviä ja sitä, että meillä ei ole kun-

iloinen,

nollista syyslomaa. Kahvitauko venyy kahHerään aamulla puolen tunnin torkutuksen

den tunnin mittaiseksi. Jään vaatimattomat

jälkeen. Joudun laittamaan tulitikut silmä-

100 sivua päivän lukutavoitteestani ja lähden

luomien väliin, että ne pysyvät auki. Raahau-

kirjastolta kolme tuntia suunniteltua aikai-

dun keittiöön ja yritän
osua

kahvinkeittimen

nappulaan. Beroccaa pi-

”Laitan puuroon hillon
sijasta pestoa”

täisi käyttää siten, että

semmin. Kuuntelen kotimatkalla niin hyvää musiikkia,
että

pyöräilen

vahingossa

kuntosalin oven ohi. Ilta ku-

liuottaa yhden tabletin päivässä vesilasiin,

luu rattoisasti joka torstaisessa pubivisassa,

mutta sen sijaan järsin kolme tablettia suo-

jota emme voita vieläkään. Opimme kuiten-

raan putkilosta. En huomaa minkäänlaista

kin hyödyllistä knoppitietoa, kuten kaksi val-

vaikutusta, sillä kehoni on varmaan tottunut

tiota joiden välillä puunilaissodat käytiin ja

vitamiinien yliannostukseen. Juoksulenkka-

jesuiittojen perustajan nimen. Onnittelemme

rit ivaavat minua eteisen lattialla. Käyn suih-

itseämme, sillä mainitunlaiset tiedot tulevat

kussa, jonka jälkeen tukka on sekä takussa,

varmasti tarpeeseen myöhemmässä elämäs-

sojottaa joka suuntaan, että liian sileä käsi-

sä. Kotona saan ystävällisen muistutuksen,

teltäväksi millään lailla. Kahvimaito on lo-

että lainaamani teos on viisi päivää myöhäs-

pussa, ja puuro muuttuu jostain syystä kok-

sä. En ole ehtinyt lukea siitä sivuakaan. Käyn

kareiseksi. Laitan siihen hillon sijasta vahin-

nukkumaan liian myöhään autuaan tietä-

gossa pestoa. Löydän vain eriparisia sukkia.

mättömänä siitä, että unohdin ostaa kahvi-

Yön aikana pyörän vaihteet ovat jäätyneet

maitoa.

ykköselle,

joten

muistutan

Ice

Age

–

elokuvien oravaa kun sotken kohti kirjastoa.

Summa summarum, hyvä justuslainen: jos

Mereltä tuulee vastaan niin, että hetken luu-

arki tuntuu syksyisin, tai aina, hiukan haas-

len olevani Siperiassa. Olen myöhässä aika-

teelliselta, niin muista ettet ole yksin.

taulusta, ja parhaat lukupaikat on jo varattu.
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HÖSTRESA
JUSTUS GOES BRUSSELS

En mycket tidig septembermorgon

hostellet, vilket med bristande fran-

träffades trötta men ivriga justusiter på

skakunskaper och dåliga kartor inte var

Helsingfors-Vanda flygfält med målet

det lättaste. Låg klass höll det ju tyvärr,

att tillbringa de kommande fem dagarna

men de bjöd på ett tämligen brett ölsor-

i Bryssel, och på så sätt umgås i gott

timent som givetvis var tvunget att

sällskap och vidga vyerna. Till vår stora

prövas redan första kvällen. Stadsdelen

förtjusning märkte vi vid gaten att vi

där hostellet var beläget hade ett dåligt

kommer göras sällskap på flyget av eu-

rykte, men den saken åsido var Bryssel

ropaparlamentarikerna Heidi Hautala

en riktigt fräsch stad när man väl tagit

och Jussi Halla-Aho.

sig in till centrum.

Väl framme i Bryssel gällde det att hitta
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Nästa morgon vaknade vi tidigt för att

är involverat. Detta besök var väldigt eft-

besöka CCBE, ett slags europeiskt jurist-

erlängat och det levde verkligen upp till

förbund som även har hand om vissa lag-

förhoppningarna. Denna kväll, som ock-

beredningsärenden åt kommissionen. På

så var vår sista i Bryssel, hade vi beslutat

eftermiddagen stod ett besök till parla-

att äta en gemensam middag. En stor del

mentet på menyn, där vi togs emot av

av oss avnjöt musslor och franskisar, som

Mats Löfström, Nils Torvalds assistent.

ju lär vara Bryssels specialitet. Efter detta

Vi fick en fin presentation om parlamen-

gällde det att gå ut i natten, och efter

tet av Nils, och fick även en gång för alla

mycket yrande fann vi ett minst sagt

på klart hur och varför parlamentet flyt-

intressant ställe där den kanske bästa

tas till Strasbourg en gång i månaden.

gulishälsningsvideon genom tiderna fil-

När detta mer eller mindre obligatoriska

mades.

besöksmål var avklarat var det fritt fram

Allt gott har ett slut, och på fredag var

att göra vad man själv hade lust till. Vissa

det dags att återvända hem till sköna

gick på krog och återvände följande mor-

Finland. Än en gång satt sig ett gäng

gon utan skor.

glada men trötta justusiter i flyget och

Onsdagen till ära hade justusiterna helt

skratten klingade högt i kabinen, tills en

fria tyglar. Några åkte till Amsterdam och

efter en somnade och vaknade igen på

Antwerpen, några turistade och en stor

trygg, finsk mark.

del spenderade studiestödet på nya kläder.

Tack till alla som hjälpte oss förverkliga

På torsdag morgon besökte Justus NA-

vår resa, och till alla härliga justusiter

TOs högkvarter. Finlands Natodelegation

som gjorde resan helt fantastisk!

tog emot oss, och efter att ha genomgått
tämligen strikta säkerhetsarrangemang
fick vi en mycket givande presentation
om NATOs verksamhet och hur Finland
Text: Katarina Nylund
Hugo Holmström
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Justus i Bryssel: NEVÖFORGET

Foto: Mio Kortman
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REDAKTION
JONNA HAGSTRÖM
EMMA LAAKKONEN

JUHA RINTA-AHO
LOTTA NAHKALA
LARI NORESVUO
KATARINA NYLUND
HUGO HOLMSTRÖM

JuoruJonna jää opiskeluvapaalle
mutta jatkaa stalkkailua ja juoruilemista vapaa-ajallaan.
SILLIS-Hagi kiittää ja kuittaa.

Hyvää Joulua kaverit!
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