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Ledare¹                                                                               av Staffan Skult 

Förrän jag går in på lite djupare tankar² så 
vill jag med några ord berätta om vad ni, 
bästa läsare, kommer att hitta i denna 
tidning. Ni kommer bland annat att lära 
känna styrelsen lite bättre, ni får läsa Ord-
förande Emeritus Alisas memoarer samt 
en sann historia om hur det är att jobba 
på en advokatbyrå i USA³. Dessutom så 
funderar föreningens kurator på vad det 
innebär att vara en god jurist. Jag vill 
önska alla läsare väldigt sköna läsestun-
der!⁴ 

Och så vidare till mina djupa tankar... 

Snart är det här skolåret över, vilket för 

mig betyder att jag har överlevt mitt gu-

lisår! Och vilket år det har varit! Det har 

hänt så otroligt mycke att detta begrän-

sade utrymme inte skulle räcka till att 

skriva om allt vad som jag har upplevt det 

gångna året. Därför valde jag ut en sak 

som jag tänkte skriva lite mera om. Näm-

ligen Stadga!⁵ 

Under detta år har jag blivit en del av en 
gemenskap. Denna gemenskap kallas 
Stadga och här råder det en alldeles spe-
ciell Stadga-anda⁶ som man inte hittar 
någon annanstans. Att det råder så bra 
anda inom Stadga är något otroligt fint 
och jag hoppas att det kommer att förbli 
så och att det är många fler som kommer 
att bli en del av denna gemenskap⁷. Men 
jag vill ändå passa på att uppmana var 
och en att vara aktiv och delta på våra 
evenemang samt eventuellt ställa upp 
och fungera som funktionär inom före-
ningen. Du skall inte fråga vad Stadga kan 
göra för dig, utan vad du kan göra för 
Stadga⁸. 

Till sist vill jag gratulera alla som blivit fär-

diga rättsnotarier denna vår! Hoppeligen 

så ses vi fortsättningsvis på Stadgas eve-

nemang ännu på hösten.  

Jag önskar eder alla en glad påsk⁹ och en 

riktigt skön sommar! 

————— 

¹En ledarsida eller ledare är en sektion i 
en tidning där tidningens och redaktionens åsikter i 
politiska frågor uttrycks. I denna ledare hittar ni dock 
inga politiska åsikter utan endast chefredaktörens 
lösryckta tankar.  

²Filosofen inom mig brukar ha ett och annat att säga  

³Är det som i Suits? Läs så får du se!  

⁴Och samtidigt be om ursäkt för den klumpigt edite-
rade tidningen.  

⁵Vem kunde nu ha gissa att det var det jag sku skriva 
om...  

 

 

 

⁶Sist på festen – först i bibban…  

⁷Men inte FÖR många, antagningskvoterna kan borde 
nog hållas på en rimlig nivå.  

⁸Uttrycket lånat av USA:s f.d. president John F. Ken-
nedy  

⁹Och glada vappen, och Glad Johanne och alla andra 
högtider som hinner passera tills nästa nummer kom-
mer ut.  
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Året har startat med fart, och den nya 

styssen jobbar hårt för att göra er alla 

nöjda. Det är mycket kul på kommande i 

år, bland annat sits tillsammans med 

Impuls och Vocalis, flera seminarier, visit 

till Bryssel, prepkurs, prepkurs sits... 

med mera!  Det skall bli ett spännande 

år i år, och vi hoppas att ni kommer att 

njuta av det lika mycket som vi i styssen, 

för vi är väldigt ivrgia för det kommande 

året! 

Som juridik studerande är det här med 

time managment en challenge som vi 

alla utsätts för. Man skall ha tillräckligt 

med tid att läsa och faktiskt förstå vad 

man läser till tenterna.  Många jobbar 

vid sidan om studierna, och dessutom 

skall man hitta en balans för den sociala 

biten. Det är inte alltid lätt som jag tror 

att vi alla har märkt. Jag har själv upplevt 

att Alexander Stubbs 8+8+8 modell är 

ett bra koncept. Det handlar alltså om 

att dela dagens 24 timmar mellan sömn, 

jobba och andra saker som att röra på 

sig och träffa vänner. Genom denna mo-

dell får man en balans av allting. Detta 

är en väldigt optimistiskt modell, men 

värd att fundera på.  

När vi är stressade är det ofta sömnen 

och det andra aktiviteterna under dagen 

som lider. Man försöker läsa 12 timmar 

om dagen och hela tiden vara igång med  

skolarbeten/andra plikter och tror att 

man kan klara sig med bara 4 timmars 

sömn per natt. Detta är tyvärr inte ett 

fungerande koncept i framtiden. Våra 

hjärnor fungerar bättre då vi får vila, rö-

ra på oss, titta på tv och göra andra sa-

ker än studera hela tiden. Våra prestati-

oner blir effektivare genom detta.  

Jag vill med detta poängtera till er alla 

att det är väldigt viktigt att ha en bra ba-

lans mellan dessa element. Stadga finns 

till för er så att ni kan få balans i ert 

läsande. Man behöver inte springa på 

alla sitsar och evenemang hela tiden, 

men ibland kan det göra riktigt gott för 

att orka fortsätta läsa på skatterätt föl-

jande dag. Med dessa ord vill jag avslu-

ta, och hoppas att jag ser er alla under 

våra kommande program i vår! 

 

Ordförandekolumn                                                            av Daniela Karlsson 
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Styrelsepresentation 

För att alla skall veta vem det är som styr och ställer i Stadga och för att ni skall lära 

känna dessa filurer lite bättre så blev styrelsemedlemmarna ombedda att svara på föl-

jande frågor: Namn? Hemma ifrån? Studerar juridik för att...? Dold talang? Stadga 

med tre ord?  

Daniela Maria Karlsson heter jag, och fungerar som er ordförande i 

år. Jag har vuxit upp i sköna Kyrkslätt, just passligt på lande men ändå 

nära the ”big city” (hahah Olli!XD) Jag studerar juridik eftersom jag a) 

vill få ett jobb i framtiden, och b) göra något meningsfullt. Jag har 

alltid haft ett behov av att ha rätt, och detta är även en orsak till mitt 

yrkes val. Min dolda talang är, hmm... jag har fått 52 st mandlar i min 

mun på en gång! Stagda med tre ord är: siisti, vänlig och givande.  

Hej på er, jag heter Mette Uljens och är Stadgas vice ordförande. Jag 

är hemma från Vasa och studerar juridik för jag är fascinerad av kon-

fliktlösning och samhällsutveckling. Min dolda talang är att jag är bra 

på biljard. Stadga med tre ord: Litet, vackert och lyckligt. 

Hejsan! Camilla Söderman heter jag är Stadgas sekreterare i år. Ur-

sprungligen är jag hemma från skärgårdstaden Pargas. Har bott nu 

tre år i Åbo och älskar staden och studierna här. Inte förrän jag skrev 

matematik och fysik i studentproven insåg jag att jag egentligen vill 

satsa på helt andra ämnen. Jag studerar juridik för att jag tycker det 

är ett intressant och utmanande ämne som garanterat ger jobb i 

framtiden. Mest intresserad är jag av straff- och processrätt och min 

dröm är att nångång i livet jobba som åklagare vid en domstol. Dold 

talang, hmm, jag kan jonglera med fyra bollar, kan gå på händer och hoppa volt bakåt 

från ställe. Stadga är aktiv, engagerad och en förening som står för gemenskap.  
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Hej, jag är Ville-Pekka Jokela. Det här året fungerar jag som Stadgas 

kassör. Jag är hemma från urskogarna i Noux, Esbo. Jag studerar juri-

dik för jag drömmer om att jobba i kostym när jag blir stor. Min dolda 

talang märker du om du utmanar mig i armbrytning. Stadga med  tre 

ord: Litet, jordnära och super. 

Morjens alla! Det är jag som är Staffan Skult, Stadgas infoansvarig

(det är jag som spammar era inboxar och på facebook). Jag är hem-

ma från storstan Helsingfors. Jag studerar juridik för att det är intres-

sant samt ger goda förutsättningar att få ett arbete nångång i framti-

den. Dold tala? Jaa-a, jag kokar säkert den bästa morgongröten. 

Stadga med tre ord: framåtsträvande, vänlig, awesome! 

 

Hej på  er! Jag heter Fanny Mattsson och fungerar som Stadgas vär-

dinna. Jag är hemma från Sibbos djupa skogar (sibboborna huttar 

och klunkar…). Jag studerar juridik för att jag vill lära mig att argu-

mentera för min åsikt, oberoende om jag har rätt eller fel. Min dolda 

talang? Jag gillar att baka bröd, och oftast blir det bra. Stadga är en 

liten, mysig gemenskap. 

Hej! Jag heter Olli och kommer från den finaste staden i Finland, Es-

bo! Jag valde att studera juridik för att jag tycker att den utbildningen 

ger en massa möjligheter i arbetslivet (när man nu nån vacker dag 

kanske blir klar...). Mina dolda talanger kommer säkert bäst fram på 

årsfestsillisens jatkon. Stadga med tre ord: bibban, K och bibban än 

igen. Jag vill önska alla stadgeiter ett bra år 2014 och hoppas att se er 

alla på våra evenemang!  
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Juristutbildningens syfte är att ge färdig-
heter att arbeta inom ett antal olika rätts-
områden. Utbildningen förbereder även 
er studerande till att hitta ett yrke inom 
många olika samhällssektorer. Huruvida 
ni i framtiden verkar som advokat, tjäns-
teman, företagare, rådgivare, eller akti-
vist är helt upp till er. Oavsett karriär är 
det vår uppgift vid institutionen att se till 
att ni får de färdigheter som behövs.  

 

Grundstenen i juridiska studier är känne-
dom om det normativa system som regle-
rar vårt samhälle. Utan en kunskap om 
detta normverk är det helt enkelt inte 
möjligt att bli del av den rättsvetenskap-
liga gemenskapen. Samtidigt är det up-
penbart att ni i era kommande yrken 
också kommer att behöva mycket annan 
kunskap än konsten att rabbla upp lagar. 
För det första så finns det en hel del all-
mänfärdigheter (organisering, teamar-
bete, problemlösning, kommunikation, 
mm) som är väsentliga i dagens arbets-
värld. Men det finns också en djupare 
aspekt till frågan: vad innebär det att bli 
en expert på juridik.  

 

En central del av att vara rättsvetare, oav-
sett yrkesval, är att känna till rättsveten-
skapens begränsningar. Detta är en fråga 
som jag som folkrättare ställs inför daglig-

en. De som deltog den 21 februari på den 
sk. Friday session vid Institutet för mänsk-
liga rättigheter som behandlade krisen i 
Syrien ur ett ögonvittnes perspektiv, blev 
påminda om att alla samhälleliga problem 
inte kan lösas på rättslig väg. Trots att 
folkrätten inte är direkt jämförbar med 
nationella rättsystem, så är frågan lika 
relevant på det nationella planet. För 
varje regel finns ett undantag och för 
varje ’etablerad tolkning’ en nytolkning. 
Detta ställer oss rättsvetare i en knepig 
situation. Vårt normverk som borde lösa 
samhälleliga problem, återskapar i stället 
samhälleliga motsättningar. Jag påstår att 
färdigheten att bemöta dylika situationer 
är ett av de viktigaste måtten på vår ex-
pertis. 

 

Ur Arbetsforums senaste enkät bland de 
som utexaminerats för fem år sedan kan 
utläsas att dessa alumner uppfattar ett 
gap mellan den kännedom om rättsområ-
den som utbildningen erbjöd, och de krav 
som arbetet ställer. Hur ska detta tolkas? 
Att vi borde lära oss mer detaljerad kun-
skap? om fler rättsområden? Å andra si-
dan, är det realistiskt att tänka sig att 
kunskap ska finnas fräscht i minnet 5-7 år 
sedan man har lärt sig den? Vid juridiska 
enheter (i såväl Finland som övriga värl-
den) pågår ständigt en diskussion om ju-
ristutbildningens innehåll.  

Att vara en god jurist 
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 Vilka är de färdigheter som vi vill att juris-
ter ska ha? Grundkunskap om rättsområ-
den, ja, men finns det något mer? Jag tror 
att en minst lika viktig färdighet är att ge 
er verktyg för att utveckla er expertis 
även efter utexamineringen. Lagstiftning-
en ändras ju! Och minnet sviker (dom på-
står att det tom. blir värre med åldern)! 
Ett annat viktigt element av rättslig exper-
tis är därmed förmågan att komplettera, 
omstrukturera och omvärdera den kun-
skap som en gång inlärts.  

 

En av trenderna som kan identifieras ute i 
’stora världen’ är att allt mer understryka 

ansvarsfullt och etiskt handlande som en 
ytterligare väsentlig del av rättslig exper-
tis. Eftersom rätten är samhälleligt och 
socialt rotad så betyder detta att det sätt 
på vilket ni, studerande, i framtiden an-
vänder er kunskap, kommer att ha sam-
hälleliga och sociala konsekvenser. Juri-
disk kunskap är mycket mer än lagens 
bokstav. Att inse detta kan utgöra den 
avgörande skillnaden mellan att vara en 
jurist och att vara en god jurist.  

 

Skribenten, Viljam Engström, fungerar 
som Ämnesföreningen Stadgas kurator. 

av Viljam Engström 
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I november 2013 så begav sig ett tjugotal stadgeiter till Tallinn på studiebesök. Nedan 

följer ett urval  bilder från den resan. 

Tallinn                                                                   Bild: Miranda Höykinpuro 
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Stadgas XVII Årsfest                                                    Bild: Ville Jokiranta 

Den 19.10.2013 firade Stadga sin XVII årsfest på restaurang Kåren. 
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Det är den tiden på året igen, då små fåglarna börjar sjunga, solen värmer och det 

börjar serveras öl på åbåtarna igen. Det är inte alls förvånande att studiemotivationen 

börjar tryta och det smakar trä att  läsa. Därför sammanställde redaktionen en lista på 

tips&trix som kan hjälpa dig att göra ditt läsande lättare. 

1. Motionera!  

2. Sov tillräckligt! 

3. Skapa rutiner!  

4. Kom ihåg att delta i sitser/andra studiesociala evenemang!  

5. Kom ihåg att dricka ordentligt!  

6. Testa studiecirkel!  

7. Håll pauser i läsandet!  

8. Gör upp ett läseschema för dig!  

9. Skapa målbilder!  

10. Titta på Suits (om det inte höjer din studiemotivation så finns det nog knappast 

något som gör det)!  

Lästips 
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Jag har haft lyckan att bli vald till poster 
vars arbete jag verkligen gillat och till och 
med brunnit för. Som värdinna har jag 
kunnat förverkliga mig själv genom att 
talrika gånger få ordna tillställningar där 
våra medlemmar har trivts. Ordförande-
rollen erbjöd alldeles nya utmaningar och 
gav en helhetsbild av föreningens verk-
samhet som annars skulle vara svår att 
få.  

Det värdefullaste jag idag har kvar från 
mina år i styrelsen är de människor jag 
har lärt känna, de vänner jag fått genom 
Stadgas verksamhet och de samarbets-
former vi har haft. Speciellt vid gemen-
samma tillställningar med andra parter 
har jag fått samarbeta med de mest fan-
tastiska människor jag har träffat, för att 
inte tala om de oersättliga styrelsekolle-
ger jag haft glädjen att jobba med. Tack 
till er alla! 

Jag upplever att styrelsearbetet definitivt 
även har utvecklat min planeringsför-
måga. Det kan kännas självklart, men det 
hör absolut till de klichéer som är sanna. 
När det till exempel gäller att bygga upp 
en årsfest (speciellt utan tidigare erfaren-
het i sagda skala), krävs att försöka ta alla 
olika aspekter i beaktande, på förhand 
reda ut vad som bör göras och enligt vil-
ken tidtabell samt vem som gör vad. 

Till planeringsförmågan hör som motvikt 
en förmåga att vara flexibel. Oberoende 

av hur väl man planerar och organiserar, 
kommer allting inte att gå som planerat. 
Då gäller det att i farten hitta en lösning 
så att saker kan fortsätta rulla på ändå. 
Jag har fått arbeta med frågor och situ-
ationer jag inte hade kunnat tänka mig 
och därigenom fått utmana mig själv re-
jält. Efter att ha i olika situationer töjt på 
gränserna för vad jag tyckt att är möjligt 
och märkt att allt på sätt eller annat har 
löst sig varje gång, har det i sista hand 
varit fråga om att utmana mig själv. Och 
utmaningar är något av det roligaste jag 
kan tänka mig.  

 

En ordförandes memoarer 
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I och med de erfarenheter Stadga har 
gett mig har jag blivit säker på att det inte 
finns en situation som skulle vara omöjlig 
att klara av – vare sig det gäller att hitta 
ett kansliutrymme, att få föreningens 
verksamhet att rulla på utan att egentlig-
en veta vad jag gett mig in på eller att få 
styrelsearbetet att gå ihop med studier, 
jobb, livets praktikaliteter och det be-
gränsade antalet timmar i dygnet. (Oftast 
var lösningen att minska på sömnen, tack 
gode Gud för kaffe!) Men allt detta gick. 
Det fungerade. Och det var över i ett huj. 
Tiden går så fort när man har roligt! 

Jag vågar påstå att min favoritsysselsätt-

ning inom ramen för styrelsearbete är 

årsfester. Stadgas årsfester, andra fö-

reningars årsfester, deltagande i årsfes-

ter, sillfrukostar, stämningen på årsfester, 

människorna på årsfester, sjungandet på 

årsfester, maten på årsfester, dansandet 

på årsfester, alla fina klänningar på års-

fester – ja, allt som hör till. Såhär i efters-

kott kan jag säga att det även var riktigt 

roligt att ordna Stadgas årsfest 2012. 

Rent deltagande i årsfester kräver onekli-

gen färre förberedelsetimmar och inne-

bär mindre stress, men tillställningen ger 

arrangörerna i motsvarande grad oerhört 

mycket mera än endast deltagande. Så 

mycket tycker jag om årsfester att jag för-

ra hösten deltog i Stadgas och TuKY:s års-

fester på efter varandra följande dagar. 

Det sägs inte i onödan att styrelsearbete 

kan vara krävande! 

Det är i det här skedet som jag ska tacka 

för mig och ge över till nya ivriga stadgei-

ter. Tillsammans med att jag avslutar min 

styrelsekarriär i Stadga avslutar jag även 

min studiekarriär vid Åbo Akademi. Jag 

skulle inte byta ut mina styrelseår mot 

något annat. Det är klart att de stundvis 

har varit utmanande men de har även 

gett mina studier ett unikt mervärde och 

förgyllt min studietid. Ta vara på denna 

tid och kom ihåg att njuta av livet! 

 

Alisa var värdinna för Stadga 2012 och 

ordförande för Stadga 2013 

av Alisa Muraja 
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European Law Student Association (ELSA) 

erbjuder genom sitt STEP-praktikprogram 

en unik möjlighet för juridikstuderande i 

Europa att praktisera i ett annat Europe-

iskt eller utomeuropeiskt land för en viss 

bestämd tidsperiod.  

En av ELSAs STEP praktikplatser finns i 

Detroit, Michigan, USA och erbjuds av 

advokatbyrå Butzel Long. Byrån som 

grundades 1854 är en av mellanvästerns 

äldsta och har genom sin historia deltagit 

i grundandet och utvecklandet av flera 

stora industrier, speciellt bilindustrin som 

länge varit dominerande på området. By-

rån har utvidgat sig mycket sedan dess 

grundande och idag sträcker sig dess 

kundkrets över de flesta affärsområden.  

Vidare är byrån en av Lex Mundi nätver-

kets äldsta medlemmar och värderar in-

ternationellt samarbete högt. Förutom 

huvudkontoret i Detroit, har byrån även 

kontor i Ann Arbor (Michigan), Bloomfield 

(Michigan), New York och Washington.  

Därutöver har byrån även filialer i Peking 

och Shanghai samt Mexico City och Mon-

terrey.  

Målet för Butzel Long med att erbjuda 

praktikplats för europeiska studerande på 

deras huvudkontor i Detroit är att knyta 

kontakter till kommande jurister omkring 

i Europa samt att, naturligtvis, ge stu-

derande och nyligen utexaminerade en 

möjlighet att bekanta sig med det ameri-

kanska rättssystemet. Som jag nämnde är 

internationellt samarbete något byrån 

värdesätter högt och byrån marknadsför 

även sitt samarbete med advokatbyråer i 

andra länder starkt genom Lex Mundi.  

Att arbeta i Detroit på Butzel Long är 

mycket givande. Jag trivs utmärkt och kol-

legorna är mycket trevliga och hjälp-

samma.  

STEP—Praktik i USA 
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Arbetsuppgifterna är mycket varierande 

så man har goda möjligheter att prova på 

att arbeta med olika sorters rättsliga upp-

gifter inom olika rättsområden. Man ges 

även möjlighet att delta i rättegång till-

sammans med någon av byråns jurister 

samt delta vid vittnesmål och liknande 

tillfällen. Den handledande partnern för 

det internationella utbytesprogrammet är 

även mycket lyhörd till önskemål så ifall 

man är speciellt intresserad av ett speci-

fikt rättsområde har man goda möjlighet-

er att få koncentrera sig på arbete inom 

sitt eget intresseområde.  Networking är 

också en mycket central del av juristyrket 

i USA och vill man så får man springa på 

dessa events regelbundet. Amerikanerna 

har talangen att marknadsföra sig själv i 

blodet, vilket inte är en helt dålig egen-

skap att lära sig. Speciellt inte, då man 

kommer från en kultur som inte har 

denna talang lika medfödd ;) Michigan är 

förövrigt en mycket vacker delstat med 

mycket sevärdheter att erbjuda och vill 

man resa omkring så ligger Toronto end-

ast en 3 timmars bilfärd från Detroit och 

t.ex. Chicago endast 4 timmar bort.    

Ansökningsprocessen för en STEP praktik-

plats är relativt lång. Därför rekommen-

derar jag personligen att alla som känner 

på sig att de gärna skulle villa göra en ut-

landspraktik genom ELSAs STEP program, 

börjar hålla ögonen öppna i god tid.  STEP 

platserna annonseras i regel i ELSAs 

Newsletter. Nästa utkommer 13.4.2014. 

Vill man i framtiden jobba med arbets-

uppgifter som stäcker sig över de nation-

ella gränserna och det finska rättsystemet 

så är en utlandspraktik en enastående 

möjlighet att skaffa sig erfarenhet samt 

knyta kontakter.  

 

 

av Joanna Rindell 
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Många av Butzel Longs tidigare praktikan-

ter har dessutom efter sin praktikperiod 

stannat kvar i USA och avlagt en LLM exa-

men (1 år) ,eller t.o.m. en J.D examen (3 

år). Då man väl är här, har man, ifall man 

har lust, goda möjligheter att besöka 

olika universitet och utforska möjligheter-

na för vidare studier.  Praktikplatsen på 

Butzel Long har hittills, och är fortfa-

rande, en otroligt fin och givande upple-

velse. Att bo och leva i USA är relativt an-

norlunda i jämförelse till Finland, och så 

är speciellt också arbetsmiljön. Suits mot-

svarar inte hela sanningen om arbetet på 

en advokatbyrå i USA men paralleller går 

definitivt att dra. Min chef är ingen Lois 

Litt som finner glädje i att vara elak mot 

praktikanterna och de unga juristerna, 

inte heller är han den totalt stilrena Har-

vey Specter som helst gillar att jobba en-

sam. Min chef, Nicholas Stasevich, som i 

flera omgångar blivit utsedd till en av 

Michigans främsta jurister inom företags-

juridik, är en bra mentor som gillar att 

lära ut det han vet och respekterar och 

visar uppskattning mot såväl praktikanter 

som unga jurister.  

Sammanfattningsvis har jag varit mycket 

glad över möjligheten att få jobba på But-

zel Long och jag rekommenderar varmt åt 

alla att antingen arbeta utomlands eller 

göra en praktik utomlands under studieti-

den för att vidga vyerna.  

STEP—Praktik i USA                                                      av Joanna Rindell 
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