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Puheenjohtajalta
Uusi lukuvuosi käynnistyy vauhdikkaasti. Syksyllä järjestettävän Keski-Eurooppaan suuntautuvan Institutional
Visitin valmistelut ovat käynnissä ja
ryhmä innokkaita turkulaisia kävi keväällä Study Visitillä Georgiassa.
Maaliskuun lopussa ELSA Turku järjesti ELSAn kansalliset liittokokouspäivät eli National Council Meetingin,
johon saapui oikkareita kaikista Suomen oikeustieteellisistä tiedekunnista.
Saimme mukaan myös muutaman kansainvälisen vieraan Sveitsistä, Saksasta
ja Australiasta. Viikonlopun aikana vietimme päivät yhdessä asiaohjelman parissa ja iltaisin tutustuimme toisiimme
tarkemmin rennommissa merkeissä.
Sunnuntai huipentui kansallisen kattojärjestömme ELSA Finlandin sääntömääräiseen kevätkokoukseen, jossa
valittiin muun muassa ELSA Finlandin
ensi vuoden hallitus, johon saatiin tänäkin vuonna turkulaisväriä mukaan.
Haluan kiittää kaikkia tapahtuman järjestämiseen osallistuneita ja siinä auttaneita, sillä ilman motivoitunutta
porukkaa tämän kokoluokan tapahtuman järjestäminen ei olisi onnistunut.
Lisää tapahtumasta voitte lukea lehden
myöhemmiltä sivuilta.
Maaliskuun lopulla järjestettiin myös
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yhdistyksemme ensimmäinen sääntömääräinen kokous. Kokouksessa käytiin
läpi
viime
vuoden
toimintakertomus, esiteltiin tilinpäätös
ja myönnettiin vastuuvapaus vuoden
2014 hallitukselle. Kävimme läpi hallituksen esittämän laajan sääntömuutospaketin, joka hyväksyttiin pienillä
muutoksilla. Yhdistyksessä onkin nyt
tehty sääntömuutoksia jo liian monessa
peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Toivon, että nämä nyt tehdyt muutokset vakiintuvatkin käyttöön eikä
muutoksille ole hetkeen tarvetta. Muutosten tekeminen nyt oli kuitenkin
välttämätöntä PRH:n edellisiin sääntömuutoksiin esittämien muutosehdotusten aiheuttaman tilanteen takia, jolloin
oli järkevää käydä samalla läpi muutkin sääntöjämme selkeyttävät ja mahdollisia
virhetilanteita
ehkäisevät
muutokset.
Järjestimme maaliskuun aikana myös
perinteisen Kirkkaiden Wiinojen illan.
Illan aikana pääsimme maistelemaan 15
erilaista snapsia ja viettämään muutenkin mukavaa iltaa. Tapahtuma oli tänäkin vuonna menestys ja uskon
menestyksekkään perinteen jatkuvan
pitkälle tulevaisuuteen.
Olemme myös pyrkineet tuomaan yh-
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distystä lähemmäs jäseniämme alkuvuoden jäsenkyselyn vastausten perusteella ja kehittäneet toimintaamme
monesta suunnasta. Kotisivujemme
englanninkielistä osiota on uudistettu
runsaasti ja sisältöä lisätty. Nyt toimintamme eri osa-alueista voi lukea kattavat esittelyt myös englanniksi, mikä
sopii hyvin asemaamme kansainvälisenä yhdistyksenä.
ELSA Turulla on nyt myös oma blogi.
Blogin tarkoituksena on avata ELSA-tapahtumia ja hallituksen puuhia entistä
enemmän jäsenille ja muille kiinnostuneille. Vaikka hallituksen jäsenet ja toimihenkilöt tulevat kirjoittelemaan
blogiin ajankohtaisista asioista ja tehtävistään säännöllisesti, myös muut saavat vapaasti lähettää mahdollisia
kirjoituksiaan hallitukselle, jos ne liittyvät ELSA-tapahtumiin tai muuhun
toimintaan. Blogitekstejä saa myös vapaasti kommentoida ja se on oikeinkin
toivottavaa. Mikäli ideoita blogitekstien aiheiksi tulee mieleen tai muuten
vain haluaisitte tietää jostain asiasta
enempää, otamme myös toiveita mielellämme vastaan.

tiin yli 30 Summer Law Schoolia eri
puolilla Eurooppaa, myös Suomen Turussa. Omasta kokemuksestani voin
lämpimästi suositella kyseisiä tapahtumia kaikille yhtään kiinnostuneille.
Summer Law Schoolit ovatkin loistava
mahdollisuus tutustua oikeustieteen
opiskelijoihin eri puolilta Eurooppaa ja
oppia samalla paljon mielenkiintoisista
oikeudellisista aiheista. Turussa aiheena oli Corporate Social Responsibility
ja osallistuminen oli auki myös ELSA
Turun jäsenille, vaikkakin pääpaino oli
kansainvälisissä vieraissa. Kotiovelta ei
siis välttämättä tarvitse matkustaa kauaksi etsimään kansainvälisiä tapahtumia. Lauri Havia

Puheenjohtaja

Kesällä oli hieno tilaisuus myös täyttää
kalenteriaan ELSAn tapahtumien parissa ulkomailla. Tänä kesänä järjestet-
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Studying law in The Netherlands.
In the Netherlands the study of law can be practiced in University of
applied sciences (UAS) or in University. Main difference is that in UAS you
cannot become a lawyer, judge or public prosecutor.
Law school in university takes usually four
years. Three years of bachelor and one year
of master studies. One of the differences
with law school in UAS is that internships
are not mandatory (but optional). The
focus on law school in university is not only learning to use the law but also on the
science of law. That’s why students get to
study subjects like legal history, comparative law, legal research and science of law.
During bachelor studies, students learn the
general subjects of law, how to use it and
how it got where it is now. Finishing the
bachelor studies is happening with writing
a paper on a legal issue. Finishing this paper leads to the degree Bachelor of Law
(the same as in UAS). During master studies students can choose a specialism. The
main specialties are administrative law, labour law, civil law and criminal law. Within these programs, students can choose a
different specialism like military law, international labor- or criminal law or law and
technology. Students finish their master
study with writing a master thesis. This is
a legal research on a legal issue.
Successful finishing this paper leads to the

degree ‘Meester in de Rechten’ (Legum Magister or Ll.M). This degree, along with a
so called ‘civiel effect’ (an addition with basic subjects like procedural law) gives students the access to studies to become a
judge, lawyer or public prosecutor. It is also possible to gain access to these professions by six years of legal experience for
judges and public prosecutors and three
years of legal experience for lawyers so
most students decide to go to work in
another legal profession or start as a legal
advisor in a law practice.
Studying law in university in The Netherlands is possible in every ELSA local group
(Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen, Groningen, Maastricht, Tilburg, Leiden) and
Utrecht.
In general, a semester takes five months.
During the semester, students take up to five subjects. Usually a subject is taught for
four hours a week: two hours lecture and
two hours of working groups so basically
we take 20 hours a week in class. Classes
and lectures are not mandatory so there are
loads of spare time if desired.

Andreas Weinberger
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Oikeutta poliisin silmin
Markku Ryymin aloitti poliisin tehtävissä vuonna 1980, valmistui sittemmin vuonna 1991 Helsingin yliopiston oikeustieteellisestä tiedekunnasta ja
auskultoi Vantaan käräjäoikeudessa 1993 -1994. Hän työskentelee tällä
hetkellä Poliisihallituksessa poliisiylitarkastajana. Suurin osa työurasta
onkin kulunut poliisin palveluksessa.
Miten kiinnostuitte oikeustieteestä?
Halusin itselleni lisää mahdollisuuksia
ja valinnanvapautta, joten kiinnostus
oikeustieteeseen alkoi oikeastaan jo poliisikoulun aikana.
Mitä työhistoriaanne kuuluu?
Työskentelin 1980-luvun Helsingin poliisilaitoksella eri tehtävissä, pääosin talousrikostutkinnassa ja 1980 -1990
luvun vaihteessa parin vuoden ajan Tullihallituksessa, josta siirryin juristiksi
valmistuttuani Keskusrikospoliisiin talousrikosyksikköön. Vuonna 1997 siirryin
Keskusrikospoliisin
rikostietopalvelun johtoon, jonka tehtäviin kuului muun muassa poliisin
kansainväliset asiat, kuten Europol- ja
Interpol-yhteistyö sekä rikosoikeusapuun kuuluvat asiat. Schengen-yhteistyö
aloitettiin
vuonna
2001.
Kansainvälisen yhteistyön muodot
muuttuivat ja syvenivät vuosien varrella ja keinovalikko laajeni. Tehtävään
kuului toimia muun muassa Interpolin

kansallisen keskuksen ja Europolin
Suomen kansallisen yksikön päällikkönä. Sisäministeriön poliisiosastolla työ
oli pääasiassa lainvalmistelua ja Poliisihallituksessa työ on ollut pääasiassa poliisin
kansainvälisen
toiminnan
ohjausta ja osallistumista ministeriöiden johdolla tapahtuvaan valmisteluun.
Kuvailisitteko nykyisiä työtehtäviänne? Miten kansainvälisyys näkyy
työssänne?
Suomen liityttyä Euroopan Unioniin
on suuri osa oikeus- ja sisäasioiden lainsäädännöstä EU:sta lähtöisin. Suomelle
on siis tärkeää vaikuttaa Euroopan
Unionin lainsäädännön valmisteluun jo
varhaisessa vaiheessa, jotta Suomen näkemykset tulevat huomioiduksi. Lissabonin sopimuksen myötä toimijoita ja
päätöksentekijöitä tuli lisää ja menettelyjen kirjo kasvoi. Poliisihallituksessa
osa työstäni liittyy juuri tähän kansainväliseen yhteistyöhön ja osa taas liittyy
poliisin näkökulmasta tämän lainsäädännön valmisteluun ja sen täytäntöön-
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panon avustamiseen. Osallistumme lisäksi erilaisten kansainvälisten järjestöjen
ja
rakenteiden
kautta
kansainväliseen yhteistyöhön.
Miten kansainvälinen yhteistyö on
muuttunut työuranne aikana ja mitä
muutoksia on tulossa?
Suomen ensimmäisen EU-puheenjohtajakauden aikana vuonna 1999 niin sanotuilla Tampereen päätelmillä luotiin
ajatus Eurojustin perustamisesta sekä
vastavuoroisen tunnustamisen periaatteesta. Jälkimmäisen mukaan jäsenvaltion
toimivaltaisen
viranomaisen
antama päätös tulee panna eräin ehdoin
sellaisenaan täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa. Vastavuoroisen tunnustamisen instrumentteja on annettu ja niistä
ehkä tunnetuin on Eurooppalainen pidätysmääräys (European Arrest Warrant,
EAW).
Tällä
hetkellä
valmistellaan Eurooppalaisen tutkintamääräyksen (European Investigation
Order, EIO) täytäntöönpanoa Suomessa. Pohjimmiltaan tavoitteena on rikosoikeudenhoitoon
kuuluvien
menettelyjen yksinkertaistaminen ja
nopeuttaminen sekä todisteiden hankinta ja niiden saannin turvaaminen
toisesta jäsenvaltiosta. Lisäksi on luotu
useita mekanismeja tiedonvaihdon nopeuttamiseksi, joista periaatteellisesti
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tärkeitä ovat Prümin sopimuksen sekä
Prüm-päätöksen mukaiset menettelyt.
Prüm-päätöksen mukaan voidaan vaihtaa nopeasti DNA-, sormenjälki- ja ajoneuvotietoja. Rikostorjunnan kannalta
asialla on suuri merkitys. Tärkeä on
myös niin sanottu Ruotsin aloite tietojen ja tiedustelutietojen vaihtamiseksi.
Tällä pyritään nopeaan tiedonvaihtoon
jäsenvaltioiden välillä. Euroopan unionissa tämä muutos on vienyt perinteisestä oikeusavusta kohti vastavuoroisen
tunnustamisen instrumentteja. EU:n
ulkopuolella olevan muun maailman
kanssa tehtävä yhteistyö on kuitenkin
edelleen perinteisen oikeusapumenettelyn varassa. Jos ei ole yhteisiä monenvälisiä tai kahdenvälisiä kansainvälisiä
sopimuksia, voidaan oikeusapua pyytää
diplomaattisia kanavia pitkin. Kansallisesti EU:ssa tapahtunut kehitys on johtanut
siihen,
että
poliisin
oikeusviranomaisasemaa on kyseenalaistettu ja asiassa on käyty ajoittain
hyvinkin värikkäitä keskusteluja. Hallinnonalojen näkemykset eivät ole yhteneväisiä. Rikostiedusteluyhteistyön
kehittyminen EU:n jäsenvaltioissa on
tehostanut Europolin kautta tapahtuvaa yhteistyötä ja tiedonvaihtoa.
Euroopan Unionissa on valmisteltavana ajatus Eurooppalaisen syyttäjänviraston perustamisesta. Tämä European
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Public Prosecutor Office eli EPPO
mietityttää paitsi Suomessa myös monessa muussa jäsenvaltiossa. Ei ole lainkaan
selvää,
minkä
päätöksen
eduskunta tulee asiassa aikanaan tekemään mahdollisen liittymisen osalta.
Yhteistyö EU:ssa on kasvanut ja kehittynyt, mutta siltikään se ei korvaa
EU:n ulkopuolista yhteistyötä. Interpol-yhteistyö kattaa 190 valtiota maailmassa ja sen tukena on turvallinen ja
suojattu tietoliikenneyhteys jäsenvaltioiden välillä. Jäsenten käytössä ovat
hyvät tietokannat, joihin kuuluvat
muun muassa henkilöitä, ajoneuvoja ja
asiakirjoja koskevat kuulutukset. Tällä
hetkellä pohditaan Interpolin tiedonkäsittelyä ja sen sääntöjä, jotta voitaisiin

paremmin saavuttaa tasapaino muun
muassa ihmis- ja perusoikeuksien turvaamisen ja rikostorjunnan välillä. Interpol ei ole asiassa ongelma, vaan
ongelma muodostuu niistä valtioista,
jotka eivät noudata Interpolin peruskirjan määräyksiä. Interpol-yhteistyön
etuna on myös se, että yhteistyö tapahtuu kansallisten keskusten kautta ja
siksi osapuolet tunnistavat aina varmuudella toisensa. Suomessa kansallisena keskuksena on Keskusrikospoliisi.
Yksi huomion arvoinen seikka on se,
että kun todisteita, tietoja ja tiedustelutietoja hankitaan, annetaan tai vaihdetaan, ovat nykyiset instrumentit joko
oikeusapusopimuksia, vastavuoroisen
tunnustamisen instrumentteja tai mui-
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ta sopimuksia. Niiden perimmäinen
ongelma liittyy nopeuteen tai tarkemmin sanoen viranomaistoiminnan hitauteen ja muotomääräisyyteen. Ellei
viranomaistoimintaa kyetä kehittämään nopeammaksi, joudutaan pohtimaan uusien instrumenttien tarvetta ja
mahdollisesti Public Private Partnership -konseptin käytettävyyttä. Tämä
korostuu internetmaailmassa ja kyberuhkien torjunnassa. Asia edellyttää
monien asioiden uudelleen arviointia.
Mitkä ovat viranomaistehtäviä ja saako
yksityinen toimija hoitaa siihen liittyviä tehtäviä? Kumpi olisi oikea ja järkevä toimintatapa, jos tieto saataisiin
internetistä alle tunnissa ja operaattori
voisi sen ulkomailta heti toimittaa tai
vaihtoehtoisesti vieraan valtion viranomaisen kautta sen saisi vuoden kuluttua. Vastaus ei ole yksiselitteisiä.
Menemättä yksityiskohtiin kansalliset
poliisi- ja pakkokeinolait tarjoavat kuitenkin suuntaviivoja tähänkin ongelmaan.
Millaisia taitoja juristilta mielestänne
vaaditaan nykyisin kansainvälisissä
tehtävissä? Kuinka hyvin yliopistoopinnot valmistivat niihin?

säädäntö, ympäristö ja reaalitodellisuus
sekä asiat ovat jatkuvassa muutoksessa,
joten kenenkään ei kannata jäädä erilaisten oppien ja ideologioiden vangiksi.
Kansainvälisessä
yhteistyössä
kielitaidon merkitys on tärkeä, mutta
ei niinkään varsinaisen asian hoitamisen kannalta vaan antamaan itsevarmuutta ja itseluottamusta ryhtyä
johonkin uuteen. Sen lisäksi on toisinaan ymmärrettävä vieraita kulttuureja
ja tapoja. Esimerkiksi eri kulttuureissa
eri eleillä ja käden liikkeillä voi olla hyvinkin eri merkitys. Joskus pään nyökyttely voikin tarkoittaa kieltämistä ja
pään puistaminen myöntämistä.
Miten neuvoisitte niitä opiskelijoita,
jotka haluaisivat työskennellä kansainvälisissä tehtävissä valmistumisen jälkeen?
Kannattaa tarttua rohkeasti vastaantuleviin tilaisuuksiin. Nykyään juristin
voi olla vaikeaa löytää sellaista työtä,
jossa ei olisi mitään kansainvälisiä elementtejä, joten tilaisuuksiakin pitäisi
olla hyvin tarjolla.

Elina Ryymin

Juristi ei ole koskaan valmis, vaan
asioita pitää seurata ja myös uusiin
asioihin pitää perehtyä jatkuvasti. Lain-
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National Council Meeting Turku
Keväisin ja syksyisin pidettävä NCM (National Council Meeting) järjestettiin
tänä keväänä maaliskuun viimeisenä viikonloppuna osittain Turussa ja osittain
Vasikkarin leirikeskuksessa Uudessakaupungissa. Turun ikioman NCM:n järjestelyistä vastasi Turun hallitus yhdessä ELSA Finlandin hallituksen kanssa.
NCM kokoaa viikonlopun ajaksi yhteen kaikkien ELSA Finlandin paikallisryhmien sekä ELSA Finlandin
hallituksen edustajat, jolloin luvassa on
erilaisissa workshopeissa työskentelyä
ja uuden oppimista. NCM:ssä käydään
myös ELSA Finlandin sääntömääräinen kokous.

tettu Vision Contest, jonka voitti ELSA Helsinki. Voitonjuhlien jälkeen oli
luvassa ELSA Turun rastikierros, jossa
joukkueet kävivät turkulaisissa paikoissa tekemässä tehtäviä esimerkiksi soittaen coverbändissä Ruisrockissa. Ilta
päättyi jälleen saunomiseen ja uimiseen.

Perjantai alkoi ELSA Finlandin hallituksen esittelyllä ja hallituspestien kuvauksilla. Lounaan jälkeen ELSA
Alumni Finland esittäytyi kokousväelle, minkä jälkeen pidimme workshopin
neuvottelutaidoista. Kuuden aikoihin
lähdimme bussilla kohti Uuttakaupunkia, jossa odottivat upeat valtioteemaiset
sitsit.
Sitsaamisen
jälkeen
rohkeimmat jatkoivat saunaan ja uimaan.
Unihiekat pyyhittiin nopeasti pois lauantaiaamuna, kun eri osa-alueiden
workshopeissa käytiin läpi ehdotuksia
sääntömuutoksiksi, minkä lisäksi esimerkiksi talousvastaavat katsoivat läpi
ELSA Finlandin talousarvion kaudelle
2015-2016. Illalla oli luvassa paljon odo-

Sunnuntain agendassa oli palaaminen
Uudestakaupungista
Turkuun
ja
TYY:n osakuntasalissa pidettävä ELSA
Finlandin sääntömääräinen kokous.
Hyväksyimme sääntöjen muutosehdotukset ja äänestimme ELSA Finlandille
uuden upean hallituksen. ELSA Turun
näkökulmasta upeinta oli, että Finlandin hallituksen AA- vastaavaksi valittiin Elina Ryymin. ELSA Turku
onnittelee Finlandin uutta hallitusta
kaudelle 2015-2016! Nähdään syksyllä
uuden hallituksen voimin Rovaniemen
NCM:ssä!

Jussi Väätäinen
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Kirkkaiden Wiinojen Ilta -sitsit
Perinteistä Kirkkaiden Wiinojen Iltaa sitsattiin jälleen Kirkkotien pyhätössä
19.3. Tilaisuus on kuuluisa hurjista legendoistaan ja villeistä selviytymistarinoistaan. Niinkin jännittäviä huhuja on liikenteessä illasta, etteivät sinne kaikki kokeneet elsakonkaritkaan uskaltautuneet.
Nimi Kirkkaiden Wiinojen Iltahan
juontaa juurensa vuosien päähän, jolloin sitseillä todella tarjoiltiin 20 täyttä
snapsia, kaikki kirkasta nestemäistä viljaa. Onneksi sentään TYKSissä ei ole
nähty viime vuosina ihan samanlaista
elsa-tungosta kuin tuolloin: jo useampana vuonna AA-vastaavat ovat muokanneet illan tarjontaa sanotaanko nyt
vaikka hienostuneempaan suuntaan. Illan nimeksi sopisikin nykyisin ehkä
paremmin Kivojen Wierustovereiden
ilta, sillä tänä vuonna emme onneksi
päässeet näkemään nenästä kiemurtelevia spagettihirviöitä vaan sen sijaan
nautimme aidosti yhteisestä olemisesta
toistemme kanssa.
Tunnelma oli katossa, vaikka kukaan ei
pitänyt kokousta herra Yrjön kanssa
kertaakaan. Emme nähneet näyttäviä
telemark-alastuloja tuoleilta eikä kukaan mukavista Kirkkotien naapureistakaan nähnyt tarpeelliseksi pyytää
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Eerikinkadun
sinihaalariystäviämme
piipahtamaan visiitille. Kuuluisa ELSA
Spirit oli tälläkin kertaa läsnä! Tämän
vuoksi yksi kevään hohdokkaimmista
tapahtumista on mielestäni KW-ilta.

Elina Ryymin
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International Council Meeting
Romaniassa
ELSAn tapahtumavuoden suurin tapahtuma eli kansainväliset liittokokouspäivät järjestettiin vappua edeltäneellä viikolla 19.4-26.4.2015 Romanian opiskelijapääkaupungissa Cluj-Napocassa. Kaupungin maineikas yliopisto ja vilkas
opiskelijakulttuuri tekivätkin paikasta erinomaisen suurelle kansainväliselle tapahtumalle ja paikalle olikin kokoontunut toista sataa opiskelijaa eri puolilta
Eurooppaa.

Suomesta tapahtumaan osallistui
ELSAn kansallisen kattojärjestön
ELSA Finlandin delegaatio 14 hengen vahvuudella. Tuttuun tapaan
suurimpana paikallisryhmänä matkaan lähti ELSA Turku 8 hengellä

ja ryhmä oli myös vahvasti edustettuna delegaation aktiivisessa toiminnassa.
Kevään ICM on aina erityisen jännittävä kansainvälisen kattojärjestön
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hallitusvaalien takia. Tänäkin vuonna mukana oli myös suomalaisia ehdokkaita ELSA Turun oman Anna
Haipolan hakiessa järjestön puheenjohtajaksi. Viikko täynnä haastatteluja, tiukkaa kampanjointia ja
kovan asiaosaamisen esittelyä kannatti tällä kertaa, sillä rankan viikon
jälkeen Anna valittiin kolmen osaavan ehdokkaan joukosta kansainvälisen
liittohallituksen
puheenjohtajaksi äänestyksen venyessä aamuyön tunneille. Vaalit täynnä
draamaa ja yllättäviä tilanteita todistivat eri ELSA-maiden erilaisien
kulttuurien välisiä tapoja ja tottu-
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muksia, vaikkakin suomalaisesta
näkökulmasta monet yllätyksistä
eivät varsinaisesti herätä hilpeyttä.
Vaikka viikko huipentuukin hallitusvaaleihin, suurin osa viikosta
keskittyy kuitenkin aivan muuhun
ja erityisesti oman osaamisen kehittäminen on merkittävässä roolissa.
Päivät kuluvat pääasiassa työpajoissa, joissa keskustellaan ajankohtaisista asioista, valmistellaan asioita
sääntömääräisen kokouksen käsiteltäväksi ja kehitetään juristin kannalta tärkeitä niin sanottuja ”soft
skillsejä” erilaisissa koulutuksissa.
Ryhmässä
työskenneltäessä
on
helppo tutustua uusiin mielenkiintoisiin ihmisiin eri puolilta Eurooppaa ja saada pitkäaikaisia ystäviä
tulevaisuuttakin ajatellen. Verkostoituminen ja erilaisista kulttuureista oppiminen ovatkin tärkeässä
asemassa ja osa hienosta viikosta
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käteen jäävää kokemusta. Yliopistomme ensiluokkainen kieltenopetus saa myös matkalla konkretiaa
alleen kaiken kommunikaation tapahtuessa englanniksi. Jatkuva suullinen esiintyminen englanniksi on
loistavaa kokemusta, jota on helppo
saada matkalta. Täytyy vain lähteä
merta edemmäksi kalaan.
Kun kyse on opiskelijatapahtumasta, kuuluu sosiaalinen ohjelma
myös olennaisena osana tapahtumaan. Rennommissa merkeissä tutustuminen ja kokemuksien vaihto
sekä vielä uusien tuttavuuksien
hankkiminen onkin reissun parasta
antia. Vaikka matka on oiva tilaisuus tutustua uusiin ihmisiin eri

puolilta Eurooppaa, kuuluu tapahtuman luonteeseen myös tiivis yhteistyö delegaation kesken ja
matkalla tutustuukin hyvin muihin
Suomen delegaation jäseniin, joita
tällä kertaa oli Helsingistä ja Rovaniemeltä.
Viikko Romaniassa jätti siis jälkeensä paljon uusia ystäviä, hienoja
kokemuksia ja uusia hankittuja taitoja. Välillä hektisenkin viikon aikana tapahtui paljon ja uusia
tilanteita tuli esiin nopeasti, mutta
lopulta matka oli aivan uskomaton
ja hieno tapa saada kokea kansainvälistä henkeä vieraassa ympäristössä.

Lauri Havia
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Pääsihteeriltä
JÄSENEKSI

•

JÄSENENÄ VOIT:
•
•

•

NÄIN LIITYT JÄSENEKSI:
•

•

•

TIETOA TAPAHTUMISTA JA TOIMINNASTA:

•

TERVETULOA TOIMISTOLLE!

•

Oikein mukavaa syksyä toivottaen,

Maria Riihimäki
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elsa-turku.fi/jaseneksi.

Kahvitauon knoppitrivia
1 ) Minä vuonna ELSA Finlandin National Council Meetingiä ei ole
järjestetty Turussa? a) 2011 b) 201 2 c) 201 3 d) 201 5
2) Mikä seuraavista ei ole rikos Singaporessa? a) Purkan jauhaminen b) Akvaariokalan teloitus vessasta alas vetämällä c) Julkinen
visailu siitä, mikä Raamatun henkilö olet d) Puistoalueella alkoholin
nauttiminen
3) Mikä pariskunta eli vankeudessa Turun linnassa vuosina 1 5701 571 ? a) Henna Kalinainen ja Antti Kurhinen b) Eerik XIV ja Kaarina Maununtytär c) Juhana III ja Katariina Jagellonica d) nuijasodan
johtaja Jaakko Ilkka ja hänen vaimonsa
4) Kuinka moni Suomen tasavallan presidenteistä on ollut
koulutukseltaan juristi (istuva presidentti mukaan lukien)? a) 4 b) 5
c) 6 d) 7
5) Kenet seuraavista Muumipappa kohtasi ensimmäiseksi
karattuaan Löytölasten orpokodista televisiosarjassa Muumilaakson
tarinoita? a) Mörön b) Drontti Edvardin c) Hosulin d) Fredriksonin
6) Mikä on kuuluisan animaatioankan Alfred J. Kwakin toinen nimi?
a) Jodocus b) Jodolfus c) Johannes d) Janus
7) Minä vuonna Krakatau-tulivuori
purkautui tuhoten koko saaren
Indonesiassa? a) 1 788 b) 1 821 c) 1 883
d)1 904
8) Mitä oranki tarkoittaa malajiksi? a)
Kiipeilevä ihminen b) Roikkuva ihminen
c) Metsän ihminen d) Oranssi ihminen
Elina Ryymin

Oikeat vastaukset: 1 .A, 2.B, 3.B, 4.D, 5.D, 6.A, 7.C, 8.C

ELSA's Philosophy
statement
Vision

A just world in which there is respect for human dignity and
cultural diversity

Purpose

To contribute to legal education, to foster mutual understanding
and to promote social responsibility of law students and young
lawyers

Means

Providing opportunities for law students and young lawyers to
learn about other cultures and legal systems in a spirit of critical
dialogue and scientific co-operation
Assisting law students and young lawyers to be internationally
minded and professionally skilled
Encouraging law students and young lawyers to act for the good
of society

ELSA Turku ry

Oikeustieteellinen tiedekunta
Caloniankuja 3
2001 4 Turku
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