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.....................................
Helena Rosenström

Pr-chef 2013

hrosenst@abo.fi

.....................................

H

östen är här och det innebär
att höstlöven prasslar på
marken, gulnäbbarna anländer
till stan och NN åker över till Sverige för
att representera. För att beskriva hösten i
ett nötskal använder jag mig av färgen
gul. Gult är inte fult utan tvärtom är det
en värmespridande färg som de flesta
associerar med något trevligt t.ex. NN.

dag skulle sitta med i dess styrelse. Men
småningom klarnade det mesta, så
gulisar don’t worry, det ni behöver lära er
kommer ni nog att lära er och kom ihåg
att äldre studeranden inte bits så fråga
ifall det är något ni undrar över. Vill ännu
ge 10+ och ”papukaijamerkki” åt de
tappra gulisar som deltog i både
intagningen och sitzen. Läs mer om hur
intagningen gick till på sidan 6.

Hösten är gul; höstlöven på marken,
solen som skiner och ljusen som tänds i
hemmen för att göra det mysigt (mystips
hittar du på sidan 18). Hösten har
kommit till Åbo och förhoppningsvis har
även alla nylänningar hittat tillbaka efter
att ha tillbringat en skön, men kort
sommar runtom i Nyland. De som inte
klarade sommaren utan NN samlades för
en trevlig sommarträff. De övriga borde
senast nu ha fått sina NN-behov
tillfredsställda då en hel del evenemang
redan har arrangerats.
Gulnäbbar, gulis, första årets studerande,
recentior; vad man än vill kalla dem, men
till hösten hör även de och de är gula.
Ordet gulnäbb härstammar från
adjektivet gul, som tidigare mera allmänt
användes för att beskriva en nybörjare.
Ordet gulnäbb har sedan bildats och
redan Topelius använde ordet i ett av
sina verk. Vi vet all hur det är att vara
gulis i Åbo och speciellt hösten får mig
att tänka tillbaka på hur det var när jag
var gulis. Allting var nytt, staden, ÅA,
studielivet
och
alla
människor
runtomkring mig. Dessutom hade jag
ingen aning om vad NN innebar och
ännu mindre visste jag att jag en vacker

Sverige är bekant för oss alla och de
flesta kopplar säkert gult och blått till
Sverige. Som styrelsemedlem och aktiv i
NN betyder Sverige extra mycket
eftersom NN snart har tre vännnationer
där. I november tillbringar jag två
veckoslut i rad i Sverige, ett i Lund och
ett i Uppsala. Först i tur är det GA-balen i
Lund och sedan är det Älggasquen i
Uppsala på Värmlands Nation. På
Älggasquen ordnas en ceremoni där den
nya vännationsgemenskap instiftas. Även
övriga NN:are deltar i dessa festligheter.
Stay tuned, för i nästa nummer får du
höra smaskiga historier om hur det gick
för styrelsen i Lund och hur det gick till
på ceremonin i Uppsala.
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Kurrespalten
.....................................
Caijus Ahlroth

Kurator 2013

caahlrot@abo.fi

.....................................

H

ej igen!

Uppsala. Deras kuratel besökte NN:s
årsfest i våras och nu är NN bjuden
på deras Älggasque i november.
Detta är en mycket fin sak för NN
och vi ska hoppas på att det här är
en början på ett långvarigt och starkt
förhållande mellan vår och deras
nation.

Sommaren är en årstid som
är lugn och lite crazy samtidigt, och
man vill att den aldrig tar slut,
förutom
de
som
hatar
sin
arbetsgivare. Jag hade tid att jobba,
studera, festa och njuta under
sommaren och jag hoppas jag inte är
ensam om det heller. Som en trogen
NN:are tyckte jag ändå att årets
sommarträff
var
sommarens
höjdpunkt. Vi var drygt 35 unga män
och kvinnor vid Lovisas kust och njöt
av sommaren tillsammans på
ny ländskt
vis.
Jag
ty ck er
sommarträffen var otroligt rolig, och
mycket lyckad, schweizarna verkade
också trivas mer än bra.

Jag hoppas ni fortsätter delta aktivt
på våra möten och evenemang, och
kom ihåg att skapa nätverk, det är
minst lika viktigt som att studera!

Men nu är vi redan i oktober.
Intagningen och gulissitzen klarade
våra nya medlemmar galant och
nationen har fått många nya ivriga
medlemmar. Gulisarna lyckades även
nästan slå gamylerna i bowlingen,
men som tur bara nästan, jag tål inte
att förlora.
På kommande under hösten är både
sitzar och abimässa och framför allt
en resa till Värmlands Nation i
Uppsala. På NN:s höstmöte beslöts
slutligen att NN kommer att ingå en
vänskap med Värmlands Nation i
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Inspektorns hälsning

.....................................
Linnéa Henriksson

Inspektor

lihenrik@abo.fi

.....................................

V

Björn deltog aktivt i nationens
verksamhet i många år. Också mot
slutet, när han inte längre orkade
studera, präglades verksamheten inom
NN av hans positiva sinnelag. ’Han var
en uppskattad kamrat, ända till slutet’
konstaterar lektor Anders Nygård, som
var samtida med Björn, även han klubbis
och kurator och sedermera inspektor för
NN (1988-94) samt lektor i allmän
språkvetenskap*.

arje
organisatio n
med
självaktning behöver någon
form av förtjänsttecken. För väl
utfört
arbete
och
förtjänstfull
personlighet kan man inom Nyländska
Nationen belönas med till exempel
kurator Björn Halenius kamratskapspris
samt
nationens
Åra.
Att
kamratskapspriset är namngivet efter
Björn Halenius är tillräcklig orsak att
berätta mer om honom.
Björn Halenius torde ha inlett sina
studier vid Åbo Akademi ungefär år
1961. Huruvida han studerande
statsvetenskaper eller naturvetenskaper
är oklart, klart är dock att humanist – i
vetenskaplig mening – var han inte.
Möjligen berodde detta på att studierna
inte var hans högsta prioritet, särskilt
inte mot slutet. Klart också att Björn var
från Nyland, mer specifikt Västnyland
och möjligen var han från Virkby.
Åtminstone hade han intensivt umgänge
med kamrater från Virkby.

Nygård konstaterade också att när de
inledde sina studier i början av 1960talet var NN:s verksamhet ’oorganiserad
och anspråkslös’. I något skede
’drabbades dock varje år någon av dåligt
samvete’ och såg till att årsmöte och
årsfest arrangerades. Årsfesterna
företogs i betydligt blygsammare skala
vid denna tid, ’man lade på sig slips och
så gick årsfesten av stapeln på någon
krog ute på stan’. Två generationer
senare rycktes verksamheten upp på
allvar igen. Om detta berättas mer i
nästa nummer.

Om Björn Halenius berättas att han var
uppoffrande glad och positiv. Björn
ställde alltid upp, särskilt vid
arrangemang som krävde mycket jobb
kunde man alltid lita på Nalle. Björn
insjuknade i något skede i någon form
av cancer, möjligen leukemi. Björn
Halenius verkade som kurator för
nationen året 1964-65 och år 1967, efter
hans död, beslöts att en fond skulle
instiftas i hans namn.

* Anders Nygård föreläste för övrigt vid den första akademiska föreläsning undertecknad
någonsin åhört. Det var ungefär den 8 september 1995.
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Gulisintagning 2013

.....................................
Catherine Rantanen
Studerar på HHÅA
crantane@abo.fi
.....................................
Nu har vi redan överlevt en till Gulisintagning och bra gick det. Åtminstone på
min punkt fick man skratta och ha det roligt. Och gulisarna verkade också ha det
bättre än bra och ju senare det blev desto bättre blev fiilisen. Jaa, undrar varför?
Jag tackar för mig och här till näst har ni några smaskiga intervjuer med 4 gulisar
under intagningen. Varsågoda.

Namn: Ellen
Från: Kasnäs
Lag: Team Sparkle
Bästa med idag: Det är tidigt ännu men hela
grejen! Stämningen, människorna – människorna
är härliga här!
Dagens motto: Svårt… men så bra team som
möjligt.
2 ord som beskriver intagningen: intressant och
plötslig
Snyggaste gulisen: Många
Så hoppas du det går idag: Mycket, mycket bra!
Det viktigaste är inte att vinna utan att ha det så
roligt som möjligt
Namn: Rasmus
Från: Ekenäs
Lag: Team Värsta Nyland
Bästa med idag: Min grupp
Dagens motto: Enjoy the night
2 ord som beskriver intagningen:
roligt och exotiskt
Snyggaste gulisen: Linn (till höger)
Så hoppas du det går idag:
Suveränt

.
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Namn: Julia (längst till vänster)
Från: Esbo
Lag: Laghäst
Bästa med idag: Fiilisen
Dagens motto: Gör allt!
2 ord som beskriver intagningen:
Galen och bäst
Snyggaste gulisen: har inte varit så
många pojkar… men min lagkamrat
Andreas!
Så hoppas du det går idag: Kiva
kväll!
Namn: Heidi
Från: Esbo
Lag: Team Archibald
Bästa med idag: Vår grupp
Dagens motto: Team Archibald – lite
snabbare, lite bättre!
2 ord som beskriver intagningen:
alkohol och strippande
Snyggaste gulisen: Jag!
Så hoppas du det går idag: Fest!
MED alkohol!
Här har ni vinnande målningen
från punkt 9. Propsit till den
gruppen! STORA pluspoäng

.
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UtläNNingen
”Je me souviens”– mitt utbyte i Quebec
.....................................
Bettina Lindgren

Sekreterare 2011

belindgr@abo.fi

.....................................

Château Frontenac – ett av världens mest fotograferade hotell och Quebec City:s landmärken

I

Université Laval som jag studerar
på i Québec City är ett
franskspråkigt
och
enormt
universitet i jämförelse till ÅA.
Universitet har 45 000 studerande
och kampuset är som en egen
liten stad. Resurserna är då också
lite andra och universitetet har
bl.a. en egen ishall och simhall
som man får använda gratis.

början av juli kom dagen jag
väntat på länge – hoppa på
planet för att åka på utbyte till
Université Laval i Québec. Efter
snart fyra månader börjar jag
känna mig riktigt hemvan här –
franskan har gjort framsteg och
alla nya system har jag börjat få
ordning på. Hittills har jag bl.a.
hunnit delta i en fem veckors
franskakurs, gjort en roadtrip i
östra Kanada, besökt intressanta
platser, inlett studierna och träffat
otaliga härliga människor från
världens alla hörn.

.
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Är det möjligt att studera på
franska på andra sidan Atlanten?
Jo, i provinsen Quebec är franska
officiellt språk och speciellt
Quebec City går allt på franska.

”Les quebecois” (de som bor i
Quebec)
är
också
väldigt
uppmuntrande då man gör sitt
bästa för att bli förstådd men om
du kommer hit lönar det sig dock
att
förbereda
sig
på
en
annorlunda accent på franskan.
Förutom att lära sig franska, så var
planen för mitt utbyte att resa
runt. Niagara Falls, Toronto,
Ottawa och Montreal har jag
besökt och under hösten har jag
ännu inplanerat Los Angeles och
New York. Avstånden här är dock
enorma och billiga flygbolag
existerar inte i Kanada. Toronto

Tyskar och finländare njuter av hösten i
Quebec
ligger relativt nära här- bara en 11
h bussfärd..? Då jag kommer
tillbaka till Finland ska jag nog
passa på att resa runt mer i
Finland och Europa – allt är ju
egentligen enormt nära!
Även om jag är 6000 km hemifrån
så känns Quebec likt Finland naturen och årstiderna är som
hemma, priserna är lite billigare,
ishockey är sporten som gäller
och ordning och reda är viktigt.
Allt det jag upplevt kan inte
skrivas ner – men kort sagt är hör
utbyte till de bästa besluten jag
gjort. Så om ni funderat på att
åka iväg på utbyte, åk iväg! Till
dess, njut av vad studielivet vid
ÅA och NN har att erbjuda!

Niagara Falls

Quebec
En av de 11 provinserna i Kanada
”Huvudstad” i provinsen: Quebec City
Officiellt språk i Quebec: franska

”Je me souviens” (= jag minns) provinsens slogan som syftar
på dess historia och kultur
Vill du ännu veta mer? Bettinas blogg hittar du på adressen:
http://aventyrquebec.wordpress.com/

.
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Kött eller
inte kött?
.....................................
Filippa Andersson
Pr-chef 2012
Värdinna 2011
Fanny Häggblom
.....................................

U

nder de senaste 50 åren har finländarnas köttkonsumtion fördubblats. I
genomsnitt äter vi 1,5kg kött per vecka (det innebär över 200g per dag) då
Cancerföreningen i Finland rf.:s rekommendation är 300g i veckan. Media
har under det senaste åren med jämna mellanrum uppmärksammat vår allt mer
ökande kött konsumtion. Flertalet vetenskapliga studier visar på ett samband mellan
hög köttkonsumtion och bland annat tjock- och ändtarms cancer. Med tanke på
detta är det inte ett under att hela 30 640 personer valt att klicka attending på
Docventures köttfria oktober (Lihaton lokakuu).

.....................................

Vad skulle det i praktiken innebära att vara vegetarian i en månad? Ett av de första
valen man måste göra är att definiera vilken typ av kost man tänker följa. Bara för
att man väljer att leva vegetariskt behöver man inte nödvändigtvis välja bort allt
som kommer från djurriket. Den mjukaste varianten demivegetarisk kost utesluter
endast rött kött, då är det alltså okej att äta fisk, fågel, ägg samt mejeriprodukter.
Om man däremot går in för att vara vegan lever man enbart på produkter som
kommer från växtriket.
Varför skulle man överhuvudtaget överväga att äta mindre kött? Tankegångarna
bakom beslutet är många. Ser man på beslutet med tanke på omgivningsfaktorer
spelar allt från djurskyddsskäl till effekterna på miljön och det ohållbara i att en
bråkdel av världens befolkning äter största delen av det kött som produceras. Men
även individmässigafaktorer kan ligga bakom beslutet att överge kött; religiös
övertygelse, att man upplever vegetarisk mat vara hälsosammare eller helt enkelt
smaka bättre.
Pernilla Siggberg (Pro Kurator -12) har varit vegetarian sedan flera år tillbaka
och berättar om sin syn på en köttfri oktober:
”Jag har varit vegetarian i 6,5 år nu och skulle klassa mig själv som Lakto-ovovegetarian, men förutom att jag äter mjölkprodukter äter jag även fisk. Jag blev
vegetarian under mitt utbytesår i Österrike på gymnasiet. Min värdfamilj där åt stora
mängder kött och även andra delar av djur. Jag fick obehag för kött helt enkelt.

.
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Orsaken till att jag inte äter kött idag är att jag trivs med att äta vegetariskt och det
känns mer hälsosamt.
Positiva aspekter jag upplevt med en vegetarisk kost är att det är billigare. En negativ
aspekt är att jag kan känna att jag är till besvär ifall jag blir bjuden på mat om
värden/värdinnan måste laga annan mat till mig. Jag kunde tänka mig att börja äta
kött eventuellt nångång i framtiden, men inte just nu. Ett tips som jag vill dela med
mig åt personer som funderat på en vegetarisk livstil är att testa sojakross, det
fungerar nämligen som ett bra subsitut för maletkött.
”Lihaton lokakuu” tycker jag att som idé är bra, människor blir medvetna om
vegetariska alternativ till kött, och tänker om gällande sin köttkonsumtion. Jag tycker
ändå att man alltid ska försöka minska på ohälsosamma produkter i långa loppet och
inte utesluta allting en månad för att sedan äta som vanligt igen. Jag jämför det lite
med "tipaton tammikuu" och godisstrejk. Min åsikt om köttätare kunde summeras på
följande sätt; Jag tycker alla ska få leva hur de vill, men förstår mig trots allt inte
riktigt på de som måste äta kött till varje måltid ;)”
Anni Klemola som studerar på SF för andra året berättar om sin månad som
vegetarian och berättar om de positiva och negativa aspekterna hon upplevt:
”Jag valde att delta i ”Lihaton lokakuu” för att jag älskar nya utmaningar, samtidigt
ville jag få lite matlagningsinspiration. Under oktober månad har jag valt att undvika
rött kött och kyckling och försökt äta mindre fisk än vanligt.
Jag upplever inte alls att jag haft svårigheter med att vara utan kött; soja och tofu har
nämligen fungerat som bra alternativ. Det som varit positivt hittills är att jag börjat
leta efter nya recept. Sen igen har det kunnat vara jobbigt på kårkaféerna ifall
vegealternativet varit mindre bra. Trots att månaden gått bra skulle jag helst inte
välja att fortsätta med livstilen. Helt utan kött vill jag inte leva, men jag tänkte nog i
framtiden fortsätta med att äta relativt lite kött. Ett tips jag vill dela med mig åt
personer som tänkt på en vegetarisk livsstil är ”Kiitos Hyvää-bloggaren” Virpi
Mikkonen. Hon har goda och speciella recept i sin blogg (man hittar henne på
Facebook).
Jag tycker att idén med ”Lihaton lokakuu” är riktigt bra. När Docventures började tala
om idén förklarade de att det inte handlar om att alla helt borde lämna bort kött.
Idén är mer att människor skall börja fundera på sin köttkonsumtion och kanske
minska på den. Det finns nämligen massor med bra och goda alternativ till kötträtter.
Hurdan är min syn på vegetarianer? Ja, jag tycker att alla får välja vad dom vill äta.
Vegetarianer vet ofta mycket om mat och matproduktion och på grund av det väljer
dom att lämna köttet bort.”

.
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Att bo med åtta tjejer i Irland

.....................................
Lasse Mäki-Hokkonen
ProQ 2009
lamaki@abo.fi
.....................................
“When I’m
drunk, I
sometimes forget
about my
sexuality.”

I

rland, ett katolskt land med nästan, men inte
riktigt lika många invånare som Finland, men
med en fjärdedels areal, sämre väder och en
stadig medeltemperatur på +10 C under största
delen av året. Dit skulle jag åka nu för andra
gången och samtidigt uppleva lite lokalt studieliv.

– tjej i Irland.

Förra gången jag bodde enbart med tjejer var för
nästan ett år sedan, under thanksgiving i Boston. Vi
fick bo gratis i en rik judes 60 kvadratslägenhet i centrum. Inte helt fel. Jag bodde
där med en vitrysk tjej, en albanska, en ukrainska och en ryska som jag hade ”turen”
att vara en vecka med. Tyvärr var det inte en dans på rosor… De kunde usel
engelska - dessutom tendera de att prata ryska sinsemellan. Lägg till en massa drama
och andra saker en man inte klarar av utan att gå på en pub och tröstsupa – ensam
(För de drack inte en droppe alkohol).
Detta var utgångsläget då jag skulle färdas till Cork, på Irlands västkust. Däremot
skulle antalet kvinnor öka med 100%, men vistelsen skulle vara densamma: en
vecka. Det positiva var ju att man huvudsakligen skulle vara med flickvännen, men
nio personer som delade på två toaletter, ett kök och ett
vardagsrum? Engång var jag i paradiset eller i en
upptagen mans värsta mardröm.
Faktum är att när många tjejer bor tillsammans blir det
inte rent. Kombinera faktumet att man går med skor
inomhus. Man skulle
ju tro att tjejer är rena och städiga av sig, men det
är ju en grov generalisering, kanske rent av
sexistisk..Pedant som jag är, började jag nästa
morgon med att städa (Jepp, jag är en sådan typ).
Det positiva, däremot, var att jag fick middag på
bordet varje dag, förutom sista dagen, då det var
min tur att kocka.

.
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När så pass många X kromosomer vistas i
samma hus går det inte att undvika skvaller
om diverse killar. Jag fick lyssna genom att
spela ”jag känner ingen här och bor
utomlands”-kortet. Tyvärr klarade jag inte
av att höra alltför detaljerade berättelser om
manliga lemmar.
En av de ”allmänna lekarna” i huset var
gömmandet av en enorm plastkuk som hette
Mike. Jag stiftade som tur aldrig närmare
bekantskap med honom. Däremot lärde jag
mig en irländsk dryckesvisa och många
behändiga irländska ordspråk på engelska.
Här är några av mina favoriter:

”I’m so hungry that I’d eat a child’s
arse through a sugán stool.”

En Sugán stol

”She’s no show pony, but she’d do for
a ride around the kitchen.”
”A sniper wouldn’t take her out.”

= Väldigt stilig till utseendet,
men är en slampa

Joo, inte hade man så mycket mer att berätta, förutom att
University College Corks huvudbyggnad ser ut som Hogwarts.

.
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.....................................
Marina Stenbäck

Studerar marknadsföring

mastenba@abo.fi

.....................................
Har du koll på om du är en trevlig
eller otrevlig granne? Trivs du på
gårdsfesten eller springer du
snabbt upp för att inte stöta på
grannarna? Gör Nylänningens
grann-test så vet du snart!

Du duschar gärna:
A.Sjungandes. 2p.
B.Nattetid. 1p.
C.Ekologoskt. 3p.

Instruktioner
1)

Välj ett svar per fråga/
påstående.
Varje svar är värt X antal poäng.
Räkna ihop dina totala poäng

2)
3)

På min ytterörr står:
A.Någon annans efternamn.
3p.
B.Kyllä IKEA-kuvastolle. 2p.
C.Vain alennuskupongit.
Kiitos!1p.

Husbolagets bastu är:

A.Fräsch. 1p.
B.Proletärt! 3p.
C.Finns det en? 2p.

NYLÄNNINGENS
Disponenten ringer och väcker
dig, din första tanke är:
A.Har satkärringen från granntrappan igen
ringt och klagat. Det var ju bara 20 pers
på efterfest i torsdags och dessutom
borde hon ju bara vara nöjd. Hon som vill
vakna tidigt kl. 05.30 kallar jag tidigt! 3p.
B.Oj, men vad trevligt kanske dom nu ska
komma och fixa värmeelementet som
inte värmer eller vädringsfönstret som
inte går att öppna! 1p.
C.Jag orkar inte med nån
hyresgästsundersökning IGEN! Aj sidu,
dom ville bara betala tillbaka den extra
vattenavgift jag betalat i ett halvår 2p.

Du har låst ut dig, vem ringer du?

A.Gårdskarlen, han är en trevlig
typ och det hör visst till hans
jobb. 1p.
B.Mamma, som kör 230 km/h
från Grani och fyller på ditt
kylskåp med samma. 2p.
C.Vadå ringer, telefonen är på
insidan med nycklarna! En frisk
promenad till din kusin på andra
sidan stan har väl aldrig skadat?

Gardiner finns till för att:
A.Mörklägga, man skall kunna sova vilken tid på dygnet som helst. 2p.
B.För att jag skall slippa se min tjocka granne dricka te. 3p.
C.Gardiner? Jag kör med permanent solfilter i form av förstelnat damm. 1p.

.
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Att sopsortera…

Juldekorationer:

A)… har du aldrig förstått dig på. Vad har det
för skillnad om roskisen är av grönt, brunt
eller svart plast? Så länge den är tom kastar
du in din skräppåse i första bästa soptunna?
2p.
B)… är ditt sätt att rädda naturen skräp för
skräp. Du ser till at varje mjölkkartong och
glasburk får ett bättre liv antingen i form av
pyssel eller åtminstone i rätt roskis! 3p.
C)… har väl egentligen inte så stor skillnad. Att
bära tomma mjölkburkar längre bort än egen
gård börjar du inte med. Sorterar inte
husbolaget, så sorterar inte du heller! 1p.

A.Får plockas fram redan i
medlet av oktober, placeras
synligt så grannarna vet att
det är jul. 1p.
B.Jag kör med något som kallas
åretruntdekorationer. 3p.
C.Alla årstider har egna
dekorationer, olika ljus och
sin egen plats. Våga inte
blanda höst och påskljusen!
2p.

GRANN-TEST
Du är en trevlig granne
som oftast inte
förorsakar problem.
Ibland känns det endå
som att du vill liva upp
det lite i
trappuppgången. Att
busringa är aldrig fel,
bara det inte är efter
midnatt, då kanske
någon missförstår dina
goda avsikter. Undvik
att spela allt för hög
musik, det finns alltid
någon som får för sig att
du har ”fel” musiksmak,
skriv en glad lapp på
dörren istället!

Grannarna blir sällan
störda av dig. Ibland
har dom dock svårt att
definiera om den
suspekta lukten från din
lägenhet är ett
ekologiskt experiment,
ostädat eller lukten av
lik. Ett doftljus i
tamburen kunde
kanske vara på sin
plats?! Gårdskarlen är
förresten en ganska
hyvens typ så tala med
honom när
värmeelemten inte
värmer och det bara
kommer kallt vatten i
duschen.

.
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Du är en lite för
ordentlig granne. Du
verkar alltid ha fixat
allting och det doftar
alltid kanelbullar eller
pepparkakor när man
går förbi din lägenhet.
Ibland är det dock
efterfest hos dig
också, men då ids
ingen komma och
klaga. Akta dig dock
för den gamla damen
med hunden så att du
inte blir hennes favorit
och stand-in hundvakt!

STYSSEPOSTER

.....................................
Caijus Ahlroth

Kurator 2013

caahlrot@abo.f

.....................................

S

tyrelsen är det verkställande organet i nationen. Styrelsens uppgift är att hålla
nationen aktiv och representera den. Nyländska Nationens styrelse består av
sju personer, dessa styr organisationen, skapar evenemang, ser till att nationen
fungerar så som medlemmarna har beslutit. Det är trots allt nationens stadgar och
medlemmar som bestämmer hur, och för vilket endamål styrelsen skall jobba. Nedan
förklaras lite noggrannare de sju styrelseposterna och deras uppgifter i nationen.

.....................................
Kurator

Prokurator

Kuratorn
leder
styrelsen, ser till att allt
fungerar som det skall
och att nationsmötens beslut
verkställs.
Kuratorn
är
även
nationens ansikte utåt och ser till att
kontakten med vänföreningar hålls.
Kuratorn fungerar som ordförande
både på styrelsemöten och på
nationsmöten. Hen håller tal på
högtidliga fester och bär ansvaret
för nationens verksamhet.

Till prokuratorns viktigaste uppgifter hör
att biträda kuratorn vid hans frånvaro.
Hen skall ordna abi-mässan samt
sommarträffen. Prokuratorn fungerar
också som ansvarig för
fanan, och skall utse
fanbärare vid behov. Hen
s a m m a n k a l l a r
hembyggdsutskottet när
det behövs.

Skattmästare
Skattmästaren kallas inofficiellt
Skattis.
Skattisen
sköter
om
nationens ekonomiska ärenden och
ser till att medlemavgiften betalas.
Hen skall hålla koll på vad som finns
i nationens lager och inventera det.
Till en av de viktigaste uppgifterna
hör att bokföra under styrelseåret
och göra ett bokslut som
sedan
godkänns
av
nationen. Hen bokför
även nationens viktigaste
händelse, årsfesten.

PR-chef
PR-chefen
informerar
nationsmedlemmarna om
vad som pågår i nationen
genom att skicka infomail.
Hen sköter även övriga PR-uppgifter
och uppdaterar hemsidan. PRchefen fungerar som chefredaktör
för
medlemstidningen,
NyläNNingen och har två utskott:
PR- och layout.

.
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Sekreterare

Värdinna

Sekreterarens
viktigaste uppgift
är
att
skriva
protokoll
under
styrelsemöten och sköta om posten.
Hen skall skicka tackkort, julkort och
övriga meddelanden. Sekreteraren
ansvarar
tillsammans
med
skattmästaren över medlemsregistret.
Sekreteraren sammanställer både
verksamhetsberättelsen
och
verksamhetsplanen. Sekreteraren kan
sammankalla pogramutskottet när
det behövs.

Värdinnan
jobbar
tillsammans
med
klubbisen och ser till att
det finns ätbart på sitzer
och
vid
behov
på
övriga
tillställningar.
Värdinnan
och
klubbisen
kan
sammankalla
samkvämsutskottet när det behövs
och utnyttja deras hjälp vid
evenamang. Värdinnan är också
automatiskt med i årsfestkommittén.

Klubbhövding
Hen
ansvarar
för
förfriskningar till nationens
evenemang
och
fester.
Klubbhövdingen, eller klubbis som
hen även kallas, sammarbetar mycket
med värdinnan och tillsammans
ordnar de sitzer. Klubbisen är med
och ordnar årsfesten och är med i
årsfestkommittén.

.....................................
Styrelsen jobbar mycket tillsammans och tar hjälp av utskotten vid behov. Att gå med
i styrelsen är absolut det bästa sättet att bidra till nationens verksamhet. Under
styrelseåret får man uppleva saker man annars inte skulle uppleva och man träffar
mycket nya människor och får vänner för livet.
Tisdagen den 19.11 ordnar sittande styrelsen en ”ställ
-upp-i-styrelsen kväll”! Styrelsen berättar mera om
respektive post och det finns möjlighet att fråga om
det är något man undrar över. Att gå med i
Nyländska Nationens styrelse är inget du ångrar!

.
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Så lyckas du med myskvällen

.
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Alkoholtestning

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Vad
. . . smakar
. . . . . sämst?
.....
Helena Rosenström

Pr-chef 2013

hrosenst@abo.fi

.....................................

En kväll i september hittade några NN-gamyler, bestående av före detta kuratorer
och klubbisar, sin väg hem till en oskyldil PR-chefs hem. På agendan stod att testa
äcklig sprit så var och en hade tagit med sig någon form av sprit som de ansåg smaka
pyto. Så kära läsare, här presenterar vi det äckligaste av det äckliga, så att du inte
behöver göra misstaget och sätta pengar på något odrickbart ännu mindre bjuda det
åt dina gäster. För att få fram ett godtyckligt resultat var det någon som kom på den
smartaste idén av alla (denna kväll): Vi dricker en shot per man av alla drycker och
när vi gjort det, tar vi ett varv till! Hur kvällen sedan slutade efter det här behöver vi
inte gå in på, låt bilderna och kommentarerna tala för sig. Så mycket kan avslöjas att
PR-chefen(som även deltog) var den enda utan krabbis följande dag och två stycken
trotsade reglerna och spydde.

1.

Haddington

2.

- Whisky som Hnö

hämtat med sig, även den
oerfarna känner direkt det är en
billigt äckligt skit.
- ”FINE blended Scotch whiskey”
som det står på flaskan kan vara
vilseledande
- Några andra kommentarer: ”Den

Kirschwasser
- Sebastyan Ruska har satsat

på Kirsch
- Några kommentarer: ”Inte så
farligt, faktist helt ok.” ”Luktar
illa.”” Brasu i halsen”
- Smakar som parfym
- Kan konstateras att den är
odrickbar som sådan
- Den vi smakar på är tysk.

sämsta whiskey jag har smakat” och
”sätter sig på sidan av tungan” ”besk
träsprit”.

3.

Pernod
- Denna goda dryck förser ArtHur Auf Bönde oss med.

- Det är frågan om ett franskt anisbrännvin, hur illa
kan det egentligen smaka?!
- ”Gott, smakar Lontoon-Rae!”
- ”Blir en hinna på tungan.”
- Den blir grumligt gul när man blandar ut den med vatten.
- Verkar redan i detta skede bli en klar förlorare, tyvärr ArtHur!

.
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4.

Gambina

6.

Unicum

- Som trogen Sfare bjuder
Helefonen Ruusunsähkö på
denna ädla dryck
- Större mängd avnjöts eftersom
den inte är lika stark.
- ”SFarnas nationaldryck!” ”Brunt
skit”.
- ”Riktigt paskaa” anser Sebastyan
- ”Smakar SF gulis!” utbrister Uusikivi.

- Vi vill inte ens veta var
Hannes Uusikivi har
införskaffat denna dryck.
- Ser ut som strippar dricka, dvs rosa
färgad.
- Doftar som Helefonens shampoo,
tydligen har Tommmy varit i
Helenas badrum o doftat.
- Dessutom smakar det
flickparfym.
- Några kommentarer:
”Ganska sammetssmak”
och ”Smakar pyponsoppa”
”Smaken av dålig
barntandkräm”.

- Miiro Lantola förser oss
med denna dryck och han
konstaterar att det kommer att blir kö
till WC:n!
- ”Ungerskt skit” MEN
”matsmältningsproblemen
försvinner med denna dryck”
”Sir ut som en health potion
från Diablo”
- Ett tips: Drick int fö myki för
du får ripuli!

8.

Bad Angel

5.

När vi kommit första varvet till dryck nr.
6 börjar saker och ting hända, bl.a
Jokkes morsa ringer och ArtHur mår
skit!

7.

- Dansken hämtar

Tommmy
- ”Vitun besk”.
- ”Örtsprit men bättre än
Unicum”.
- Danskar gillar tydligen!
- Ett tips: Trots doften använd inte
den som glidmedel!

Absint
- HYI VITTU de e starkt
konstaterar Miiro.

- ”Fittit reve...problemet är att de
svider när de åker ner i magsäcken!”
- ”Som pernod men myki starkare.”
- ”Va int så stark som den sku behöva
vara, 55% brinner int bra!”
Vid det här skedetbörjar testgruppen
bli oregerliga och senare konstateras att
minnet tappades efter denna dryck.

.

Gammel dansk
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RESULTAT
(Värst)Unicum
Kirschwasser
Absint

Gambina
Gammel Dansk
Bad Angel
Haddington
(Godast) Pernod

Ookki- Jokke Juslin,
Hönö- Hnö, IiroMiiro Lantola, Basti
- Sebastyan Ruska,
Tommi- Tommmy,
Helena-Helefonen
Ruusunsähkö, Artur
-ArtHur Auf Bönde,
Johannes- Hannes
Uusikivi

Klubbisens
funderingar...
.....................................
Joakim Jusélius

Klubbis

joajusel@abo.fi

.....................................

H

östen har kommit, och med den studielivet. Och en ny klubbisspalt för att
rädda er ur akut brist på kvalitéjournalism. Hurra! Låt oss påbörja ett nytt
läsår fullt av dimmiga äventyr och sång!

Till näst vill även jag välkomna våra nya gulnäbbar till NN. Personligen var jag
dessutom väldigt nöjd över gulisarnas prestationer i samband med den traditionella
intagningen och gulissitzen. Jag hade kul och hoppas ni hade det med, vädret starkt
till trots!
Nåja, låt oss gå vidare. Som de mest skarpsynta av er säkert märkt, blir hösten sakta
mörkare hela tiden, vilket kan vara aningen deprimerande. Då måste man ju
naturligtvis motverka den deprimerande effekten. Det bästa förslag jag har att
komma med är att bekämpa mörkret med gott sällskap, vin och sång. Med andra
ord, till exempel en sitz med NN. Börjar man tänka i större drag kan man ju helt
logiskt dessutom komma fram till att NN motverkar stora mängder nedstämdhet
med allt det trevliga vi hittar på, och därmed får vi en otroligt viktig roll i Åbo ur ett
samhälleligt perspektiv! Ja, man kunde ju nästan se oss som en sorts hjälpcentral för
stressade studenter!
Jag hoppas vi kan ännu bota mycket under höstens gång, och som The Beatles
(nästan) sjöng: All you need is kärlek över fakultetsgränserna!
Jag vill härmed avsluta denna spalt, och lämna er med ett enkelt litet tips för
trevliga saftkalas denna höst.
1 del crown royal
3 delar Ginger ale
Släng i en skiva lime och några
bitar is för att inte se alltför
ociviliserad ut!

”All you need is kärlek
över fakultetsgränserna!”

a

Sincerely,
Ookki J
Ps. Jo, jag ser också likheter till min förra spalt, men det är väl inte
mitt fel att årstiderna påverkar oss? ;)

.
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En hälsning från Göteborgs Nation i Lund
.....................................
Gustaf Ankarcrona

Qurator

Göteborgs Nation i Lund

.....................................

V

id första anblick kan Nyländska Nationen och Göteborgs Nation tyckas
vara ganska olika.

Här i Lund styrs nationen av ett quratel som består av tre stycken, av
nationen valda personer, som har valt att ta uppehåll från sina studier ett år för att
arbeta för nationen. Utöver dessa tre har nationen något som kan liknas vid en
styrelse, som utgörs av studenter som tidigare har varit aktiva i nationen och som
finns till för att stötta kuratelet och fattar även alla större beslut som nationen gör.
Till sist har nationen cirka 80 tjänstemän som har ansvar för olika utskott som kan
vara allt ifrån, matutskott till festutskott, idrottsutskott och spex.
Trots att vi kanske rent organisatorisk ser lite olika ut finns det även en hel del
likheter. Göteborgs nations ledord är gemenskap, hjärta och fest och det är inte
svårt att se kopplingen till Nyländska Nationens motto ”Kärlek över
fakultetsgränserna”. Vi i Göteborgs Nation finns till för att kunna förena och föra
samman och vara det stora hjärtat som även här i Lund, sträcker sig över
fakultetsgränserna. Nyländska Nationen är en av våra vännationer och vi tycker det
är otroligt roligt att trots våra olikheter, kunna utbyta erfarenheter och idéer och
inte minst träffas i verkligheten på våra respektive nationers årliga baler.
Det har varit ett nöje att få besöka Nyländska Nationens Årsfest som alltid håller
hög standard i form av perfekt tidsplanering, högklassiga uppträdanden,
inspirerande tal och fantastisk sång. Här i Lund stundar Göteborgs Nations årliga
GA bal och vi ser fram emot att återigen träffa vår vännation!
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Paparazzi
School’s out sitz

Vårbal

Sommarträff

Harry ►

Gulisintagning och sitz

Grease-sitz

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

BEVINGADE
UTTRYCK

Månadens bild

Tryck nu in den bara hela vägen...den
ska vara tajt!
Johannes kommer med goda råd när några
hjälplösa tjejer sätter upp tält på sommarträffen

E de reve så e de reve
Pr-chef 13 gillar inte situationen på B

Så kan det gå ibland! Såeciellt
när man är på Vårbal...
Den traditionella Gulis vs. Gamyl
bowlingen blev en spännande
kamp, men gamylerna lyckades
ändå ta hem segern. Dessutom
var Jockum kvällens skickligaste
bowlare, han lyckades kamma
hem hela 170p! Ett stort grattis
till honom och till gamylerna.
På höstmötet valdes värdinna
13’ Jeannette Frondén till
årsfestmarskalk för NN:s 78:nde
årsfest. Grattis!

Jag föredrar telefoner framom
Helefoner, eftersom telefoner kan
man stänga av men inte Helefoner!
Ookki uttrycker sitt missnöje över Helenas
förmåga att tala mycket

En kväll som den hä måst man akta nä man
rapar fö de e lika farligt som att fisa då man
har diarré
Tommi uttrycker sin oron på alkoholtestnings
kvällen

Folk funderar var gud finns, Basti
drar till med Jumala...Ookki sjunger

Det var en tuff kamp om vinsten i
gulisintagningen. Trots det var
det ett lag som lyckades framstå
som lite bättre än alla andra.
Troligtvis var det mutorna och ett
gott humör som tog dem till
segern. Ett stort grattis till
Reissumiehet!

Ett utdrag ur Iiros funderingar (skrivna under
alkoholtestet)

Tågsex e int så
siisti som dom
säger
Diskussionen om tågresan
spårar lite ur...

Höstens tema-sitz hade temat
Grease. Fillisen var på topp men
det hela slutade med spykalas.

.
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På kommande:
29.10 Biljard
6.11 Herrmiddag
16.11 Älggasque
26.11 Årsmöte
27.11 Julfest
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- På Sc

Har du tappat dina ägodelar under
festen? Oroa dej inte, de finns
troligtvis på kansliet där du kan besöka
styrelsen på onsdagar klockan 12-13.

www.nylandskanationen.org

