
YACF SUMMER DRINKS 

Helsinki, 31 August 2017 

Join us for the traditional YACF summer drinks at Lexia on Thursday 31 August 
2017. Wonderful company, tasty snacks and refreshing drinks will be available. 
In addition, we have a few additional treats reserved for the summer drinks. 

"Open Mic Night" 

This year we have decided to hold an "Open Mic Night" in connection with the 
summer drinks. What this means is that YACF members can suggest any 
arbitration-related topic to present at the event. The YACF member suggesting the 
topic will hold a short presentation (max. 10 minutes), followed by discussion. 
Please send your suggested topic to registrations@yacf.fi by 14 August 2017. The 
Board will choose 3–4 topics and will inform the chosen ones as soon as possible 
thereafter. 

5-year celebrations – Sneak peak 

As you probably know, YACF will be celebrate its 5-year anniversary by a seminar 
and a party on 20 October 2017. Registrations will open on 1 September 2017, 
and YACF members attending the summer drinks will have a rare opportunity to 
get a sneak peak at the program highlights right before registration opens. 

Welcome! 

When: Thursday 31 August 2017 between 4:30–7:00 p.m.  

Where: Lexia Attorneys Ltd., Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki

Register to the event by e-mail to registrations@yacf.fi stating your name and 
organization on 24 August 2017 at the latest. Places are limited and will be 
allocated in the order of registration. Secure your place already today! 

The event is organized in co-operation with Lexia Attorneys Ltd. 



Nuorten välimieskerhon kesädrinkit 

Helsingissä 31.8.2017 

Lämpimästi tervetuloa Nuorten välimieskerho ry:n perinteisille kesädrinkeille, jotka 
pidetään Lexialla torstaina 31.8.2017. Luvassa on loistavaa seuraa, maukasta 
pikkupurtavaa sekä virkistävä juomatarjoilu. Tämän lisäksi kesädrinkkien 
yhteydessä tarjolla on myös muuta hauskaa ohjelmaa.  

"Tartu Mikkiin" 

Tänä vuonna olemme päättäneet järjestää "Tartu Mikkiin" -iltaohjelman 
kesädrinkkien yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että yhdistyksen jäsenet voivat 
ehdottaa mitä tahansa välimiesmenettelyyn liittyvää aihepiiriä, jonka he esittelevät 
kesädrinkeillä. Aihepiiriä ehdottanut yhdistyksen jäsen pitää lyhyen alustuksen 
(max 10 minuuttia), jonka jälkeen käydään keskustelu aiheesta. Lähettäkää 
ehdotuksenne osoitteeseen registrations@yacf.fi 14.8.2017 mennessä. Hallitus 
valitsee 3–4 aihepiiriä ja ilmoittaa valinnasta mahdollisimman pian tämän jälkeen. 

5-vuotisjuhallisuudet 

Kuten varmaan jo tiedät, Nuorten välimieskerho juhlii 5-vuotista taivaltaan 
järjestämällä seminaarin ja iltajuhlan 20.10.2017. Ilmoittautuminen avataan 
1.9.2017, ja yhdistyksen jäsenillä on kesädrinkkien yhteydessä harvinaislaatuinen 
tilaisuus kuulla ohjelman kohokohdista ennen ilmoittautumisen avaamista. 

Tervetuloa! 

Milloin: Torstaina 31.8.2017 klo 16.30–19  

Missä: Lexia Asianajotoimisto Oy, Lönnrotinkatu 11, 00120 Helsinki

Ilmoittaudu tapahtumaan sähköpostitse osoitteessa registrations@yacf.fi
ilmoittaen nimesi ja organisaatiosi viimeistään 24.8.2017. Paikkoja on rajoitettu 
määrä, ja ne viedään ilmoittautumisjärjestyksessä. Varaa paikkasi jo tänään! 

Tapahtuma järjestetään yhteistyössä Lexia Asianajotoimisto Oy:n kanssa. 


