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E

tt nytt läsår har börjat. Gamla
studerande har packat sina
väskor, bytt ut solbrillorna
och shortsen mot tentböcker och
långärmade tröjor, tagit sitt pick och
pack och återvänt till världens bästa
studiestad. Nya studerande har
anlänt, ivriga inför det kommande
året.

Nyländska Nationens medlemstidning NyläNNingen, innehållande
diverse artiklar, några mer seriösa än
andra, och bilder och citat från de
gågna evenemangen. Det här numret
blev rätt så gulisinspirerat men något

När jag tittar på årets nya
studerande, ivriga och sprudlande
med energi att delta i varendaste ett
evenemang, börjar jag tänka på mitt
eget gulisår. På gulisintagningar och
de första sitserna. På hur man tittade
på de äldre studerandes halare och
undrade hur i all sin dar man skulle
få sin egen halare så fylld med
märken (nuförtiden har jag däremot
en stor hög märken som jag inte
orkat sy). På hur jag trodde att jag
aldrig skulle kunna lära mig alla
sånger utantill, medan nu nästan allt
förutom härjarvisan går utan den lilla
blåa. På hur vi en kväll med min
kompis gjorde ett modigt beslut och
drog oss till Bremer för att delta i
NN:s Herrmiddagsplanerings möte.
Det var mitt första steg in i ”NNfamiljen” och det bästa beslut jag
gjort hittills under mina studieår.

för det äldre medlemmarna borde
trots det hittas. Artikelserien ”Det
riktiga livet” fortsätter men med en
lite annan infallsvinkel och i
UtläNNingen vi får läsa om hur en
NyläNNing klarar sig på andra sidan
Atlanten.
Sist vill jag säga att ni gulisar gjort ett
bra beslut då ni valt Nyländska
Nationen och jag hoppas ni också
gör ett modig eller mindre modigt
beslut och engagerar er i nationslivet,
för det ger en så otroligt mycket.

Gulisar, det ni nu håller i handen är

.
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Kurrespalten
.....................................
Andreas Johansson

Kurator 2012

andrejoh@abo.fi

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

S

ommaren har gått, hösten har
kommit och studierna har satt
igång. Det sägs att en
studerande aldrig har semester och
detta stämde in på mig den här
sommaren. Trots det rymdes det in
en hel del festligheter. Nationen
hade sin sommarträff, som detta år
ordnades i Ekenäs vackra skärgård.
Trots logistiska utmaningar med bl.a.
partytält och 30 finnar samt

medlemmar och nya bekanta, främst
från vårt fina landskap. För
medlemmarna har vi en hel del
kulturella och sportsliga evenemang
inplanerat. De största är givetvis
abimässan och gulis-intagningen.
Dessa är bra tillfällen för de nya att
bekanta sig med de gamla, och vice
versa. Networking är mycket viktigt
och det är ju en av de största
orsakerna till att vi har nationer.
Ett annat stort evenemang som ni
kan hålla utkik för, är julfesten i slutet
av november, då vi firar julens intåg
och en ny styrelse. Kanske även
sörjer avgången av den förra lite,
men det tänker jag inte spekulera
över. På tal om styrelser och
nationsarbete: jag uppmuntrar alla
nya och gamla medlemmar att
komma på nationsmötena. De
ordnas för att ni ska få uttrycka er
eller skapa debatt om nationens
angelägenheter. Det är alltid bra att
diskutera, det vet ni. Var inte heller
rädda för att komma och prata med
styrelsen. Styssemedlemmarna når ni
per e-post, FB, i kansliet och
självklart under våra evenemang.

schweizare gick festen mycket bra.
Tidigare på sommaren var även ett
litet gäng nyläNNingar i Bern och
firade Concordias 150-års jubileum.
Under ett helt veckoslut fick gänget
njuta av schweizarnas ordinära
gästfrihet, extraordinära festlighet,
Concordiahaus och Appenzeller.

Välkomna tillbaka till vardagen! Och
välkomna till Nyländska Nationen,
gulisar! Lev gott, lev nyländskt!

Men ja, hösten. För nationen är det
roligt då vi får en massa nya

.
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Inspektorns hälsning

Ett litet tips från allmänheten bara... (del 3)

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

Inspektor

lihenrik@abo.fi

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

I

oktober är det kommunalval.

rösta. Om man inte röstar som ung,

Trots att kommunalvalet är det

så röstar man inte heller som äldre.

minst sexiga valet, trots att man

Om man låter bli att rösta, så ger

tror att kommunerna bara utför

man makten att bestämma till någon

lagstadgade uppgifter, trots att man

annan. Om alltför många fiffiga

inte har någon uppfattning om vad

personer låter bli att rösta, så innebär

kandidaterna står för och trots att

det

man

antagligen är mindre fiffiga.

inte

fattar

varför

det

är

nödvändigt att slå ihop kommuner,

att

Under

så är det viktigt att rösta.

de

nästa

kommer

som

bestämmer

fullmäktigeperiod

kommunreformen

förändra

Finlands

att

kommun -

karta. Regeringen säger att alla
kommuner skall beröras (även om de
inte vet hur). De flesta av er röstar i
er nyländska hemkommun. Rösta på
någon vettig person, så att du har
en namngiven person att diskutera
din hemkommuns framtid med. Det
kan hända att den personen inte vet
hur det kommer att bli, det kan
Det är helt ok att tycka att inget ändå

hända att personen tycker helt fel

förändras. Det är helt ok att tycka att

men om du inte alls röstar, så har du

det är lite jobbigt att gå till posten

ingen anledning att förfasa dig när

på förhand eller att dra sig till

Kyrkslätt tar över Esbo, Sjundeå säljs

vallokalen. På en söndag! Och det

på auktion, Sibbo delas mellan Borgå

dessutom i hemkommunen. Det är

och

helt ok att inte ha en aning om vad

slukar Lovisa.

någon står för. Det är ok att tycka
det, men det är inte ok att låta bli att

.
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Helsingfors

och

Lappträsk

Gulisintagning
.....................................
Helena Rosenström

Studerar statsvetenskap

hrosenst@abo.fi

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

T

rots det smått fuktiga vädret dök ändå en del tappra gulisar upp på
intagningen och för en gångs skull var de svarta sopsäckarna ett uppskattat
klädesplagg för att hålla sig någorlunda torr. Fastän alla var kalla och fuktiga
hade i alla fall gulisarna roligt och fiilisen hölls uppe, tack för underhållningen som
punkthållarna bjöds på. Grupp 5 även kända som Fantastic 3, kammade hem segern
efter att bl.a. modigt strippat, GRATTIS! Efter intagningen var det dags för sitz, som
verkade ha varit smått yr men ändå lyckad utgående från den heta stämningen på
efterfesten. Förhoppningsvis finns det flera minnen än svarta hål kvar efter denna galna
torsdag! Nylänningen var på plats på intagningen och kollade tempen på några gulisar.

1. Vad har varit det roligaste hittills i studielivet /studierna?
2. Vad har varit den roligaste punkten på intagningen hittills?
3. Vad har ni uppträtt/mutat med för att få bonus poäng?
4. Vad tror du att ännu kommer och hända?
5. Vad är fiilisen, på en skala 1-10?

Oscar, Hangö, Fantastic 4
1. Intagningarna och sitzerna.
2. Ålänningarnas punkt.
3. Bjudit på Lejona och lekt kycklingar
och hoppat runt ett träd.
4. Svart hål
5. Fittit bra fiilis! 9

.
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arit
Bettina, Esbo, Tun
1. Intagning, det är inte så farligt som
man skulle tro, sitzerna är roliga när det
är en ny grej och festerna i allmänhet.
2. Get crazy.
3. Har bjudit på salmare och sjungit
Sibboborna.
4. Mellanfest någonstans och sedan sitz.
5. Fittit bra! 10

Gabrielle, Esbo, TeamConverse
1. Att lära känna nya människor.
2. Charader punkten, för att man fick
shotta där.
3. Vi har sjungit Härlig är jorden med
NN tema när vi kommit till varje punkt.
4. Kommer att träffa mycket bekanta på
sitzen, även sådana som inte har kommit
på intagningen för att det regnar.
5. Jätte bra! 9

Lisa, Tammerfors, Fantastic 3
1. Festerna.
2. Ålänningarnas punkt.
3. Sjungit en sång.
4. V***n naamat.
5. Mycket bra! 10

.
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Riktiga Eller
Livet
åtminstone nästan...
.....................................
Bettina Lindgren
. . . . . . . . . . . . . . . Sekreterare
. . . . . . 2011
. . . . . . . . belindgr@abo.fi
........

För att inte glömma bort våra mest ärade medlemmar - gamylerna- har
Nylänningen intervjuat några utvalda mer rutinerade medlemmar . Vi rör oss i
gråzonen mellan studielivet och arbetslivet.

Emelie Hägerstedt
Intressant fakta om mig: Jobbat som gruv-geolog
där vissa dagar tillbringades på 1300m djup.
Studerar: Geologi och mineralogi med malmgeologi
som huvudinriktning.
Önskar att någon skulle ha sagt då du började
studera: Stressa inte över tenter och val av biämne,
det löser sig!
Bästa fest: NN:s sillisar! Speciellt konfetti-sillisen iår!
Lättaste studiepoängen: Kurser i miljökunskap på
öppna uni.
Ångrar : Besöken nattetid till Kremarn*
Tips: Ställ upp i föreningar!
* Kremarn = Grillkiosken vid domkyrkan har fått det ökända
namnet Krematoriet nån gång i tiden, vilket ännu hänger kvar.

.
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Victoria Mäkimartti

Intressant
fakta om mig: Jag har blivit biten av en
igelkott vid två tillfällen och jagad av ett ilsket
sjölejon en gång (det intressanta är alltså att jag
rört mig i naturen)
Studerar: Internationell Marknadsföring (visste
ni förresten att ju längre man kommer i
studierna och ju mer man börjar jobba samtidigt, desto osannolikare blir en snar examen)
Önskar att någon skulle ha sagt då du började studera:”Öl gör
dig fet”
Bästa fest: Måste nog säga GA-balen i Lund och Concordias 150års jubileum i Bern i somras (det lönar sig att gå med i styrelsen!!!)
Lättaste studiepoängen: Minns inte..
Ångrar : Dom flesta ”sista” snapsarna på efterfesterna .

Otto Nissfolk
Intressant fakta om mig: Har ett småskaligt
chiliplantage\bladlusfarm hemma i min
lägenhet.
Studerar/jobbar: Doktorerar inom binärkvadratisk optimering vid spetsforskningsenheten
för optimering och systemteknik.
Önskar att någon skulle ha sagt då du
började studera: Res så mycket du bara hinner
och har råd med under studietiden.
Bästa fest : Det är svårt att välja en bästa fest av så otroligt många
roliga fester, men NN:s senaste årsfest hör nog till de bästa.
Lättast studiepoängen: Grundkursen i redovisning, mycket
studiepoäng i jämförelse med arbetsmängden.
Ångrar : Att jag inte åkte på utbyte under studietiden.

.
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Sommarträffen

.....................................
Stefan Kopp
. . . . . . . . . . . . . . . . .a.k.a
. . Fasan
. . . . . . . .Medlem
. . . . av. Concordia
.....

D

ear Friends from NN: For
over 15 years the Nyländska
Nationen and the Concordia
have had a prospering relationship. In
this time a lot of you Finns and a lot of
us Swiss have been visiting each
other’s country. Very important
events are the Årsefest in Turku and
the Finnenwoche in Bern. The third
big mutual event that takes a prominent place in NN’s and Concordias
annual schedule is the Sommerträffen.
It is a highlight for a lot of us Concordians coming to Finland in the summer and spending a few days with you

on one of those beautiful islands in the
Baltic sea.

”

”

The other guys had spent the day on
different planes, harassing the stewardess for more drinks

Let me begin my report with telling
you that it was once again a delight
visiting you and that we are very
thankful for the invitation. I also have
to tell you, that I cannot guarantee the
correctness of my narration because of
a certain memory loss that I bizarrely

.
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experienced. The reasons for this
memory loss shall remain undiscussed.

the fishing, I personally I did not really
see the thrill in it. Suvi caught quite a
lot of fish, but I think the winner

The weekend started for us Swiss guys
already on Thursday, when we arrived
at Helsinki International in Vantaa.
While I myself had already been in
Helsinki for one day, the other guys
had spent the day on different planes,
harassing the stewardess for more
drinks and getting drunk at some airport bars. Jepe picked us up at the
Airport and after some shopping for
food and drinks for the weekend, we
went to a Pub of some kind and had a
few beers. We spent the night at Andreas very nice place and in the morning, Nikolai and Andreas took us to
Ekenäs. Pernilla then took us to her
island and we built a party tent against
the sun, and just in case, against the
rain as well. The rest of the day we
spent sitting in the sun, drinking and
grilling our meat, listening to music.

eventually was Tommi. I’m not going
to comment on the organizer winning
his own contest.

”

”

Sunday we had to clean up the mess that
happens, when 30 people party for several days on a small island

In the evening we had a sitz and the
board prepared a meal for all the participants. After the sitz everyone got
wasted once again. The sauna was in
use again as well and we partied till
the first light of dawn. Sunday we had
to clean up the mess that happens,
when 30 people party for several days
on a small island. The tents were deconstructed till only one tent was left.
It was Iiro’s, who was too much of a
wreck to get up until the late afternoon. We left Ekenäs in the evening
and before we returned home on
Monday, we all crashed at Julia’s
apartment in Helsinki.

Later in the evening some of us fired
up the sauna and subsequently went
swimming. Even though it was quite a
big sauna it was very crowded in
there.

Many thanks to her, to Andreas and of
course to Pernilla for letting us party
on her island.

The next day Tommi organized a fishing contest. People seemed to enjoy

.
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Åbo Guide

by night...

S

tudieåret har satt igång! Arnes gulisår var rätt så lugnt och han stiftade aldrig
närmare bekantskap med Åbos nattliv. I höst tänkte han göra ett nytt försök
och har frågat sina vänner hur man skall gå tillväga för att få allt ut ur en
utekväll. Nu känner han sig taggad att utforska vad som sker på gator och torg
efter solnedgången

.....................................
Alko, Köpmansgatan 9
”Bunkra färdigt för helgen. Har
du beslutsångest, och inte vill gå
enligt etikettens utseende? Fråga
modigt personalen om tips.”

Hohotminigolf, hohtobowling,
”För dig som har fått nog av dreglande
individer, spyende tonåringar och i
eget tycke sett allt! Då kan detta vara ett
bra alternativ”

1

5

Biljard, Toimisto, Hasses
pub, Edison, Aura biljardi
”Orkar du inte längre fixa
till fest? Samla ditt kompisgäng och
gå till närmaste biljardbord. Som tips
är de två förstlistade gratis!”

Matbutiken bl.a.
Wiklund, Citymarket. ” När
du väl besökt alko kan du
passa på att införskaffa
småplock för kvällens gäster.
Idétorka ? Bläddra fram till sid 22
för mattips till förfesten. I samma
veva kan det vara bra att köpa
krabbisbotemedel - cocis, saft vad
man än föredrar”

6

2

Alvar, Kuka, B4R,
Bremer, Cup & Pint
”Om du inte har lust att
sheikka loss eller vill vila
dina ben på vägen till klubben
rekomenderar Nylänningens
redaktion ovanstående.”

7

Apoteket, bl.a.

3

Köpmansgatan 10

”För att dagen efter
inte ska bli alltför tung
kan det vara på sin plats att
införskaffa lite värktabletter.
Synd har det ännu inte hittats på
ett botemedel för morkkis, så
det får man bara leva med”

Nattklubben, ”Här är
några tips beroende på
ditt umgänge: Monkey,
Dynamo, Apollo, Forte, Klubi”

8

Mantun Grilli ,
Kaskisvägen
”NyläNNingen avråder
er från att utforska torgets
grillutbud - risken finns att man
mår ännu sämre dagen efter.
Ibland kan det vara lönt att inte
ta det första bästa. Redaktionen
är ening om att Mantun Grilli är
en av Åbos bästa nattmatställe.”

9

Förfest hemma
”Behövs någon förklaring?
Håll bara spellistan igång
och chipsskålarna fyllda. Kom även
ihåg att tänka på grannarna! Annars
kan denna fest bli din sista. För att
snabbt få ut dina sista gäster, sätt på
brandalarmet. :) ”

4

.
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5

6
1

1 2

3

8
7

9
TIPS:
Google drickasp
el för
underhållning på
förfesten. (Ex K
ing’s
cup och busdriv
er)
Laga inte nattm
at när du
kommer hem....
Spisen
kan bli på. Inte
bra.
Gå inte heller i du
schen,
vattenskador pg
a
översvämning bl
ir dyrt!

1 2

.
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Den akademiska kvarten
.....................................
Anna Abrahamsson

Studerar folkrätt

annabrah@abo.fi

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

D

en akademiska kvarten hinner du läsa på en kvart och bli smart.
Finns det något som onödigt vetande eller ovärdigt nördande? Det
sägs att om människan inte lär sig sin historia, är hon dömd till att
upprepa sina misstag. Och om hon inte lär sig nya historier, är hon ju dömd
till att bara upprepa de gamla och redan uttjatade. Den här gången tar vi en
etymologisk snabbgenomgång av vår näromgivning, och slår ett slag för
folkbildning, festvetenskap och allmänt besserwissermaterial!
Barbapapa kommer från franska barbe á papa, som
betyder
spunnet
socker.
Den
ordagranna
översättningen är inget mindre kufiskt än ”pappas
skägg” - mums, eller? För övrigt heter vår nations
maskot egentligen Barbabright, och är ett av
Barbapapas (den stora ljusröda figuren) och
Barbamamas (den svarta figuren) sju barn.
Barbabright beskrivs vara vetenskapsintresserad,
vetgirig och väldigt intelligent – någon vi alla flitiga
högskolestuderande kan relatera till, ju.
Tar du en avec på festen? I Finland och Sverige har
meningen helt olika innebörd. På andra sidan Östersjön
syftar ordet enbart på en liten slurk starkt – t.ex. konjak
eller punch - till kaffet, medan vi finlandssvenskar även
kan ha respektive/festsällskap i åtanke. Kanske ser
svenskarna det som en manifestation på hur måna vi
finnar är om vår starksprit, när vi i årsfestinbjudningarna
ber om att meddela avec i förväg? Ordet i sig är franska
och betyder helt enkelt ”med”. ”Kaffe med avec” är
således egentligen en onödig upprepning, och att bara säga ”kaffe avec”
anses språkligt helt korrekt.

.
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Krapula – vi alla vet ursprunget till
känslan, men hur är det med själva ordet?
En allmän spontan gissning är att ordet
stammar ur finskan. Såsom de flesta
allmänna spontana gissningar är det fel;
ordet – och fenomenet – har längre anor
än så. Crapula sade redan de gamla
romarna, vilket i sin tur var ett lånord från
grekiskan vars kraipale innebär ”berusning
eller huvudvärk på grund av fylla”. Ordet lär ska vara bildat av kara – skalle,
och pallein – skaka. Även på engelska kan man säga sig vara crapulent.
Att supa var ett begrepp som redan var i omlopp
på 1600-talet, men på den tiden handlade det om
att inmundiga en supanmåltid. Enligt Svenska
Akademins Ordlista innebär supanmat ”flytande
mat som ätes med sked, skedmat, soppmat; soppa”,
men kunde även ibland användas om dryck – inom
kort blev den innebörden allt vanligare. Ordet supa
kommer från gamla tyska supe, som åsyftar ett sugeller klunkljud. Ordet ”suput” å sin sida har bildats
av imperativformen ”sup ut!”
En snaps för mycket kan kanske ligga bakom krapulan. Uttrycket
snaps omnämns redan under tidiga 1800-talet i svenskan, och
stavades då ibland schnapps. Härstamningen är tysk, där ordet
snapps eller schnaps är en gammal interjektion (d.v.s. utropsord,
jämför t.ex. ”Usch!”, ”Tjoho!”, eller ”Pang!”) som uttrycker att något
sker rappt eller hastigt. Och sådan brukar väl takten vara på en
genuin NN-fest.
Nykter, då? Ordet beskrivs som nytt i år 1526:s upplaga av Nya
Testamentet, och förklaras innebära ”odrucken”. Ordet tros
härstamma från det gamla tyska nuchtern – d.v.s. något som sker
i gryningen (ordagrant ”i ottan”). På den tiden hade man
minsann ännu inte instiftat sillisar.

.
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”

Jag har blivit tillfrågad om
Finland är en del av
Storbritannien och om det hör till
Lappland.

”
Marijuana,

studier
badsalt
.....................................
och

F

inns det något sanningsenligt i det som hatare av de förenta staterna
förespråkar? Är USA helvetet på jorden? Jo och nej, det beror fullständigt på
med vilka ögon man observerar denna bubbla man kallar landet av frihet och
otaliga möjligheter. Det finns en massa stereotypier då det kommer till amerikaner och
jag måste tyvärr konstatera att de alla till en stor del är sanna.

.....................................
Lasse Mäki-Hokkonen
. . . . . . . . . . . . . . . Pro
. . Kurator
. . . . 2009
. . . . . . . . . lamaki@abo.fi
.......

.
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Jag befinner mig i skrivande stund i
centrala New York i staden Utica som
ligger mitt i staten. Det är 1h att köra
till Syracuse, 4h till Buffalo, Boston,
New York City och 5,5h till Toronto.
Utica var under sin storhetstid en 120
000 människors stad som – efter att
Ke nn e d y - dy nas t i n t og v i d i
Washington D.C. och började rensa
bort mafioson runtomkring landet –
är numera i storleken av Vasa med
60 000+ invånare. Jag kan dock inte
garantera att alla som tog sitt pick och
pack var mafioson.

Men efterfesterna är däremot riktigt
bra. De är som förfest del 2, fastän
oftast med andra människor, men
betydligt mer berusade.
Missbruk av badsalt är ett problem i
staden, det hölls t.o.m. en konferens
om det i campusets huvudauditorium.
Ni som är pålästa vet vad det är frågan
om, ni andra kan vända er till er
närmaste sökmotor, skriva in ”bath
salts” och ha ett gott skratt.
Sist och slutligen har jag det faktiskt

”

Sedan kommer alltid den
”oanade” anti-klimaxen:
nämligen att snutarna avbryter
festen

Det är relativt lugnt här och högskolan
jag studerar i, Utica College, är ett
riktigt bra utbildningsinstitut. Jag lär
mig en massa, mest praktiska saker, då
det är det jag studerar i ganska stor
utsträckning inom Public Relations och
Journalistik.

”

riktigt roligt här fastän kursarbetet
nästan tar kål på mig (Föreställ er 4
språkkurser samtidigt). Folk är
oerhört trevliga och hjälpsamma så
länge man inte har fått för sig att tala
om religion, evolutionsteorin eller
politik. Som frihetssyssla går jag på
gymmet, skriver en kolumn för
skoltidningen, följer med NFL och tar
det lugnt med kompisar.

Men vad är så stereotypiskt här då?
Geografiska kunskapen är noll. Jag har
blivit tillfrågad om Finland är en del av
Storbritannien och om det hör till
Lappland. Folk har rest högst till
Canada och med god tur till Karibien
på grund av släktband. Orsaken till
den geografiska ovissheten lär vara det
faktum att de flesta inte har vandrat
längre än Frodo och Samwise före de
*Spoiler* gick ut ur hembyn.

Många resor inom landet är
inplanerade, nyligen besökte vi
Niagarafallen och snart lär vi fara och
kolla in storstäderna på östkusten.
Förhoppningsvis godtar de där mitt
pass som ID. Jag fick nämligen inte
köpt öl med den i en bensinstation för
en tid sedan. Konstiga saker. Men ni
skall ha det så bra, festa hårt och håll
nyländska fanan högt! Man skall ha
nyländskt blod, då e man glad och go’!

Jo, festerna är i ganska stor
utsträckning som ”i filmerna”,
svettigt, knappt om utrymme och
rökigt på grund av att folk röker tobak
och gräs inomhus. Sedan kommer
alltid den ”oanade” anti-klimaxen:
nämligen att snutarna avbryter festen.

.
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Nylänningen testar
Nylänningen bestämde sig för att det var dags att utföra ett litet
experiment, närmare bestämt undersöks vilka nylänningar som
lättast blir lite småsnurriga i huvudet efter en öl eller två.

.....................................
Johanna Lillqvist
. . . . . . . . . . . . . . . .Värdinna
. . . . 2009
. . . . . . . . . . jlillqvi@abo.fi
.......

E

xperimentet utförs som en komparation och som undersökingsunderlag har vi
tre intet ont anande nyläNNingar. Experimentledaren bestämde sig för att
dessa personer kunde vara gulisar, och var hittar man dem? Jo! på
gulisintagningen förstås! Fältundersökningen påbörjades på Vårdbeget där tre gulisar
från olika delar av Nyland snabbt hittades . Östra nyland representeras av gulis
nummer 1. Fia Parkkonen från Borgå, mellersta Nyland representeras av gulis nummer
2. Titti Tallqvist från Helsingfors och sist men inte minst gulis nummer 3 från Västra
nyland, närmare bestämt Karis: Toppe Ruonen.
Alla försökpersoner på plats är på gott humör och ivriga att få bli del av den nyländska
familjeNN trots att vädret var av den våtare sorten. Experimentledaren bestämde sig
för att undersöka nivån av snurrighet med några få enkla test. Nummer 1 var att
stänga ögonen och sträcka ut armen rakt och sedan böja den för att röra nästippen.
Nummer 2 var att återigen stänga ögonen, lyfta upp ena foten och hoppa ett varv runt
på ett ben. Test nummer tre gick ut på att gå på den traditionella raka linjen och
försöka hållas på.
Del 1:
Experimentet kunde påbörjas och Fia var först i farten. Fia hade inga problem med
varken test nummer 1,2 eller 3. Därmed kan vi nå konklusionen att Fia inte ännu
kände av snurret. Testpersonalen tror detta beror på att Fia hävdade att hon inte ännu
druckit någon alkoholhaltig dryck. Även de två
andra testpersonerna klarade av samtliga test Forskningsplan
felfritt, trots att Titti hade små problem med att Metod: Komparation, fältundersökning
hitta näsan och Toppe var aningen vinglig på Oberoende variabel: Nylänningars fylla
variabler: Östnyland, mellersta
sträcket. Vi kan därmed konkludera att ingen av Beronde
nyland, Västnyland
de tre testpersonerna ännu kände av snurr och att Hypotes: Ort påverkar nivå av fylla.
alla testpersoner glatt får fortsätta vidare med Antal undersökningsobjekt: 3 st.
intagningen. Samtliga deltagare informerades om Gulisar
att de kommer att uppsökas i ett senare skede för

.
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Del 2

(Några timmar, ett antal öl, snaps och shottar senare)

Fältundersökningsmoment nummer två inleds under
konferansen på sitzen på S. Samtliga deltagare har fått i sig
en eller annan förfriskande dryck och är ännu gladare än
tidigare på vårdberget! Testet kunde påbörjas då alla
testpersoner sluligen hittades efter spaning, namnutrop
och smått spionarbete från testpersonalens sida. Fia klarade
åter av alla momenten i experimentet och experimentledaren drar slutsatsen att Fia
glatt kan gå till baren och beställa några till! Titti hade nu ännu större problem att hitta
sin egna näsa, experimentpersonalen föreslår att hon tar en titt i spegeln och övar lite
till om hon nångång skulle stöta på en konstapel som vill kolla hur full hon är, just to
be on the safe side. Toppe klarade de flesta momenten bra, men då han skulle gå på
sträcket plockade han upp experimentledaren på kasabacka för att få extra poäng, han
trodde tydligen att intagningen ännu var igång!
Resultat
Grad av
Efter att ha undersökt de snurr
två olika fältmomenten kan
testpersonalen hålla med
Fia
om att dessa nylänningar
Toppe
passar bra in i gänget,
Titti
fiilisen på topp och de kan
också ta en liten tuting utan
större problem. Vi kan
Del 1
Del 2
också dra slutsatsen att
västra nyland har mest snurr, sedan mellersta och till sist västra. Kanske inte så oväntat
då en av testpersonerna kommer från Karis, nordens Paris. Vi välkomnar in våra
testpersoner i familjen tillsammans med alla andra nya nylänningar och hoppas på
många fler mer eller mindre snurriga kvällar tillsammans!!

.
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Du i Styrelse’13?
Ta allt ut av din studietid och ställ upp i NN:s styrelse. Ett fartfyllt, roligt och oförglömligt år
garanteras. Är du intresserad av att ställa upp i styrelsen? Nedan en kort beskrivning om respektive
styrelsepost. Styrelsens mer detaljerade ansvarsuppgifter finns listade på hemsidan. Tveka inte heller att
fårga styrelsen; per e-post, fb, eller in person. Den nya styrelsen väljs på årsmötet som hålls i slutet av
november.

.....................................
Skattis

Kurator

Tycker du om att höra din egen röst? Är
du inte rädd för att tala inför en publik och
tycker om att banka med en klubba? Då
kunde kurator posten vara något för dig.
Kuratorn skall nämligen bl.a. leda
styrelsen och föra nationens talan.

Tycker du om doften av nya sedlar och
ljudet av mynt? Var din dröm som liten att
bli som Farbror Joakim och hoppa i ett
hav full med pengar. Kanske du i så fall
borde överväga posten som skattmästare.
Skattmästaren skall nämligen bl.a. handha
nationens ekonomiska frågor och ansvara
för bankärenden.

Pro-Kurator

Batman eller Robin? Valde du Robin kan
det hända att pro-kurator posten är din
post. Pro-kuratorn fungerar som
kuratorns högra hand. Pro-kuratorn har
även två ytterst viktiga evenemang att
ansvara för nämligen, sommarträffen och
abi-mässan

Klubbis

Kan du alkos spritutbud utantill och vet
hur man blandar de mest exotiska
drinkarna? Tycker du om att stå bakom
bardisken och inte blir till dig när folk
börjar öppna sig och berättar sina djupaste
hemligheter? Som NN:s klubbhövding har
du hand om nationens förfriskningar och
ordnar evenemang tillsammans med
värdinnan.

Sekreterare

Har du en fin penal med en massa
färggranna pennor? Tycker du om att
skriva och göra anteckningar? Sekreteraren
ansvara nämligen för att föra protokoll vid
styrelsens möten och ansvarar för att
skicka bl.a. tackkort, julkort och övriga
hälsningar.

Vardinna

Hör du till dem som snabbt och smärtfritt
kan blanda ihop en hallontartlett och som i
det stressigaste av stunder ändå kan hålla
ett lugnt och positivt sinne? Som NN:s
värdinna får du testa dina kulinariska
förmågor på intet ont anande nylänningar.
Du har huvudansvaret för maten och
ansvarar med samkvämet och
klubbhövdingen för evenemangen.

Pr-chef

Tycker du om att läsa din egen text och
har en fetisch för att flytta på streck? Då
kanske posten som pr-chef vore något för
dig. Som pr-chef skriver du infomejl åt
nationens medlemmar, är chefredaktör för
nyläNNingen och ansvara för layouten av
medlemstidningen.

.
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Gulis do´s and dont´s

N

är studielivet sätter igång på hösten, invaderas
akademikvarteren och studiefesterna av en hel hög nya,
mer eller mindre bortkolldrade gulisar. De flesta av oss
lite mer rutinerade studeranden minns våra gulisår med blandade
känslor av nostalgi och skam och för att ni, årets gulisar, ska
undvika några av de värsta tabbar under ert gyllene gulisår, har vi
här nedan listat några do´s and dont´s för er.

.....................................
Jannie Rehnström

Pr-chef 2009

jrehnstr@abo.fi

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

För att undvika en hel del pinsamma efterkänningar och moraliska krapulan dagen efter lönar
det sig att förbereda sig bra för en sitzkväll genom att:
ÄTA ORDENTLIGT innan du går till sitzen (det händer sällan, om någonsin, att maten på
sitzen är tillräcklig för att bli mätt). På det här sättet undviker du att den där första, andra
och tredje snapsen som någon äldre studerande övertalar dig att dricka före förrätten ens är
utdukad, förstör din kväll innan den ens har hunnit börja.
DRICK ALDRIG HELA SNAPSEN, oberoende hur mycket någon försöker övertala dig till
det. Det är en välkänd hobby bland äldre studeranden att roa sig åt gulisar som druckit
helan efter varje snapssång. Det är däremot mindre roligt att spy ner både dig själv och dina
bordskamrater och bli tvungen att gå hem strax efter huvudrätten.
VATTEN. Tro det eller ej, men vatten kan visa sig vara en av dina bästa vänner under en sitz,
särskilt ifall du råkat glömma bort de två ovannämnda punkterna.
KLÄDSEL. Snygg klädsel i all ära, men går du på sitz så lämna både din minikjol och kortkorta klänning hemma. Graden av pinsamhet stiger till skyhöga höjder då du dagen efter
upptäcker bilder på facebook av dig själv avslocknad på festlokalens vessagolv med kjolen
uppe vid öronen. Kläder med två buntar is the shit. Och ifall det känns som en bra idé att kl.
05.56 på eftersläppet hoppa upp på bardisken, klä dig spritt språngande naken och dansa
för glatta livet till Gagnam style; tänk om. Det kan hända att du inte tycker det är fullt lika
coolt nästa dag då du hittar det på youtube.
INTIMT UTBYTE av kroppsvätskor på allmän plats (t.ex. dansgolvet eller trappuppgången)
är inte bara olagligt utan också relativt osmakligt. Kanske inte för dig just i det ögonblicket,
men du kan ’rest assure’ att alla som sett det aldrig kommer att glömma och du kommer
antagligen för resten av din studietid förföljas av frasen " aaah, va de duuu som..."
Med dessa enkla trick kan man kanske undvika de största fallgroparna under det första
studieåret (men också då man blivit en lite äldre studerande). Ifall det ändå går fel och du
gör bort dig, kan du trösta dig med att så gott som alla andra också bär på en eller två
pinsamma historier som det kanske är bättre att låta bli att berätta för barnbarnen.

.
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Fannys mathörna

FKZCTVNQUI

.....................................
Fanny Häggblom

Värdinna 2011

fhaggblo@abo.fi

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

Vägen till en Nylännings hjärta går via magen, som det kända ordspråket
lyder. För den som inte vet skillnad på en ballongvisp och en äggklocka kan
det kännas ovant att röra sig i köket, men misströsta inte! Här följer några
enkla recept. Tortillastubbar är perfekt till förätt, förfesten eller i tv-soffan på
fredagkvällen. Äppelpajen är lätt att laga men imponerar på de flesta.
Tortillastubbar
(36 st)
6 vetetortillas
5 tomater
ruccola
finhackad rödlök
100 g färskost med örtsmak
1 dl crème fraîche
kryddor
(ex. salt, peppar, örtkryddor)

Äppelpaj
3 dl vetemjöl
150 g smör
1 tsk kallt vatten
En nypa salt
500 g äpplen
3 ägg
1 1/4 dl grädde
1 dl socker
1 tsk vaniljsocker

Börja med att laga fyllningen. Skär
tomaterna i små bitar, lämna bort
kärnhusen så blir röran inte så
vattnig. Rör ihop tomaterna, den
finhackade löken, färskosten och
cremé fraichen. Riv ruccolan och
blanda. Smaka av med kryddor;
till exempel salt, peppar och
basilika. Bred ut fyllningen över
en tortilla, rulla ihop, skär i bitar.

Nyp ihop smöret med vetemjölet,
tillsätt vattnet och saltet. Tryck ut i
en pajform. Skala och skär
äpplena
i
klyftor.
Sätt
äppelbitarna i pajskalet och
grädda i 200 graders ugn i tjugo
minuter. Vispa ihop grädden med
ägget och socker. Häll över
stanningen och grädda i tjugo
minuter till.

.
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H

ej på er alla igen! Till att börja
med vill jag likt mången annan
även önska alla gulisar
välkomna till nationen. Helt fantastiskt
att se hur många som var intresserade av
att bli medlemmar i vår nyländska
"familj", om man vågar kalla det så.
Hoppas ni alla har kommit bra igång med
studierna, inmundigat alkoholhaltiga
drycker och även träffat nya vänner. Om
inte så kan man komma till mig och be
om hjälp med alla tre aktiviteter, dock på
egen risk.

Kvartaletsdrink—
Rommicola
4cl cola
fyll till kanten med rom
vårdberget för att klafsa runt i leran
iklädda svarta sopsäckar. Hoppas ni hade
kul och kommer att spara minnet av
intagningen i något hörn av skallen.
Under själva sitzen dök betydligt många
flera av er upp, och minsann var ni
törstiga. Och så mycke som ni drack hade
ni ändå vätskebrist morgonen därpå, tänk
bara så lustigt det kan gå. Lagret lyckades
ni inte tömma, men ni gjorde ett bra
försök. Välkomna att försöka pånytt på
temasitzen i november.
Som jag redan avslöjade är det alltså mera
suveräna sitzer på kommande, däribland
temasitzen och julfesten. Men mera om
sådant senare. Ifall någon har några
önskemål eller kommentarer angående
dryckesutbudet så får man gärna höra av
sig. Kontaktuppgifter hittas på nationens
hemsida. Allt tas i beaktande, speciellt
det motsatta könets förslag. Det var allt
jag hade att säga denna gång. Morjens!

Jag vill berätta en liten historia för er.
Det var en gång, 10. augusti 2012 för att
vara exakt, en liten holme ute i ekenäs
skärgård. Ut till denna holme åkte ett
gäng nylänningar och schweiziska gäster
och hade en liten sommarträff. Luften var
sval, bastun var varm och fiilisen var på
topp. Ser definitivt fram emot nästa års
Sommarträff. Tack till alla deltagare och
speciellt till vår pro-kurator Pernilla som
ställde upp med sin holme.
Men nu har hösten kommit, ute är det
kallt och dåligt väder men alkoholen
värmer. Den slutsatsen kom jag fram till
under Gulisintagningen och -sitzen.
Under intagningen var det totalt
skitväder, tummarna upp till er tappra få
som trotsade vädret och kom med till

.
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Som två bär

Värdinna ’12?

NN gulis?

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

5

TOP

med Tommi

Turku-kändisar

1.
2.
3.
4.
5.

Robin <3
Michael Monroe
Saku Koivu
Mauno Koivisto
Matti&Teppo

.....................................
STADIN SLANGI

HÖGSVENSKA

bamlata
bontso
dela
goisa
landespada
mesta
styylata

att tala
fet
att dö
att sova
landsbygdsbo
plats
sällskapa/vara ihop
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Idrottsminister Tommi
lindblom.tommi@gmail.com

Kulturminister Johannes
johannes.nysten@abo.fi

Morjens!

Bästa väNNer!

Nu när sommaren är över och det
har blivit dags igen för studier och
tillhörande rekreation. NN deltar
även i år i mixvolleyserien och det
skulle vara kiva att få gulisar med i
laget. Om det finns andra grenar
inom ÅA-motionen som ni skulle vilja
delta i, kan vi försöka fixa ihop ett lag
till dem också. Anmäl till mig så ser vi
vad det blir!

I höst ordnar NN ett besök på Aboa
Vetus & Ars Nova söndagen den 4
november 2012. Aboa Vetus och Ars
Nova är ett museum beläget i
Rettigska palatset. I museet finns
både nutidskonst och historia,
personligen tycker jag att den
historiska
utställningen
ger
mera. Därtill kommer att huset både
in- och utvändigt är arkitektoniskt
sevärt. Efter besöket på museet
kommer det att ordnas sen
söndagsbrunch, exakta tidpunkter
samt övriga detaljer för brunchen
kommer i ett veckomail. Och om du
inte har någonting speciellt att göra
en tidig fredag kväll så är det gratis
inträde på Åbo Konstmuseum från kl.
16-19!

En liten tillbakablick måste vi ändå ta
mot sommaren och närmare sagt
Sommarträffen. Eftersom vi i år fick
vara på en holme (tack Pernilla!) så
kunde man ju inte låta bli att ordna
en metetävling. Finns det bättre sätt
att klara av krapulan? Tävlingen var
tight och spännande. Cessi tog
genast en 6-fiskars ledning, men jag
kunde ändå plocka hem segern med
17 fisun. Nedan har ni resultatlistan:
1. Tommi 17 fiskar
2. Lasse 10 st.
2. Suvi 10 st.
4. Iiro 8 st.

/Mvh Kulturministern

5. Cessi 7 st.
6. Sauli 5 st.
7. Sofia 3 st.
8. Hönö 1 st.

.
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Sex & SåNNt – Gone wrong
Har du någonsin hamnat i en pinsam sexsituation som du hamnat förtränga djupt in i
det omedvetna? Vissa med smutsigare sinne anser inte alls dessa scenarion som
avtändande, men ibland kan det bara gå fel. Ett gott skratt kan man väl i varje fall få
ut av det om inte annat!
Vi har säkert alla varit i en liknande situation, då man tagit sig på en sitz i hopp om
att få ett lyckligt slut på kvällen. I detta fall skulle det inte vara så trevligt att hamna
på en DaTe sitz om letar efter en kvinna. I värsta fall kan kvällen sluta lite som att
hamna på Thaimassage med en förtjusande tjej som visar sig vara en Ladyboy.
Ett av de värsta oväntade problemen har kommit fram då en ÖN:it släpat hem en
annan ÖN:it, och det visar sig att de är släkt. Incestfest! ÅSL medlemmar kanske
också har orsak att akta sig på denna front.

Farmaceuter och biologer bör vara försiktiga då de går ut och svira med sina
vita halaren och avslutar kvällen hos sina span. Flera smutsigheter kan då befläcka
den vita halaren, som t.ex. om man glömt kolla kalendern och det råkar vara
lingonvecka, maten från grillkiosken inte vill hållas nere eller andra otrevligheter. Då
får man uppleva en extrem walk of shame dagen efter.
Dirtytalk är oftast helt skoj, men ibland kan det bli en stor turnoff. Detta borde våra
logopedvänner i Vocalis ha koll på, dvs. de kan säga till när det fungerar att
grymta och stöna, hur klart man bör artikulera m.m. Så ifall du planerar att ha en
orgie/trekant med studievänner lönar det sig alltid att ha med sig en logoped som
rättar till pinsamma och överdrivna porrstjärnsstön och -citat.
Vilda Öffeniter, som härjar i Sibboskogarna, ska komma ihåg att skogarna inte är
så öde som man kunde tro, man kan lätt bli busted av andra vid intimt umgänge.
Det är okej att vara gästvänligt men har man olåsta dörrar finns alltid risken att
mormor och morfar kommer på spontanbesök. För att inte bli struken ur arvet eller
orsaka hjärtinfarkt kan det vara bra att anamma storstadsvanor.
Vi NyläNNingar har som bekant mycket värme och kärlek att sprida. Mottot
kärlek över fakultetsgränser skall kanske ändå inte misstolkas, det är inte alltid
kroppslig kärlek som menas. Sprider man sin ”kärlek” över hela Akademin kan ens
rykte snabbt komma ikapp en.

.
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OBS!

Det finns en risk för att medlemmar av fotoföreningen Pictura gör
som Barney Stinson och gömmer en kamera någonstans i rummet
och filmar/fotar allt. Var aktsamma för dessa, så ni inte hittar er själv på internet
någon vecka senare. Ups.
Vi har även hört om andra alternativa sämre slut på kvällen....
Ena parten börjar gråta under akten – beror det på att det varit så skönt eller att
det bara är något så vackert (när vi två blir en)?
Det man vanligtvis försöker undvika är vissa mindre-sexiga-problem som kommer i
dagsljuse först dagen efter, bl.a. urinvägsinfektion, oförväntad graviditet,
könssjukdom... Allting har då inte gått som i Strömsö om kondomen gått sönder,
eller mer extremt om man exempelvis fått kroppsliga vätskor i ögat vilket lett till
ögoninflammation.
Tragiskt som det är, kan det vara en ”stor” besvikelse för vissa tjejer om killen inte
är så väl utrustad där nere. Ångest över vad man skall hitta på för att maskera
bakslaget uppstår – skall jag fejka det, eller bara rymma bort? Motsvarande
problem är fladdermusen. Det är som att kasta en boll i rymden.
Du far hem med en person och mitt under akten ringer dennes pojkvän/flickvän.
Pinsamt? Fortsätta eller inte fortsätta? Svarar personen i telefonen eller låter han
den bara ringa?
Alla har inte det bästa namnminnet och då är det lätt du t.ex. skriker ut ditt exs
namn under akten – således kan det vara en bra idé att inte skrika ut namn ifall
man är osäker!

papa

razzi
Förevigade ögonblick från
minnesvärda kvällar...

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

Månadens bild

BEVINGADE
UTTRYCK
”Alla hade sex med alla där, har jag på känn”
Emmi om stämningen på vårbalen

Artur torde klara sig bra i Korea.
■ Back to school på Monkey var
ett
lyckat
evenemang.
Nylänningarna visade än en gång
österbottningarna
hur
man
festar !
■ NN eftersläppen har börjat
toppa i Akademivärlden. Kom i
tid om du vill hinna in!
■
Vinnarlaget
för
gulisintagningen var lag nummer 5,
Fantastic 3! Grattis för en fin
insats!

”De kan vara hur många NN:are som helst
som har fått ”
Lillen analyserar NN:arnas sommar

”Det lovas ytterst tät dimma i skärgården
de närmaste dagarna...”
Vega vädervetaren förutspådde rätt inför
sommarträffen

”Den e helt grym, den ba dinglar”
NN gulis kommenterar lag medlemmen

”SKRIIIK INTEE!”

■ Gulisarna visade äkta NN anda
och trotsade spöregnet under
intagningen. Ni tappra, fortsätt i
samma stil!

Skriker Hönö på sommarträffen

■ Sommarträffen tänkte få ett
dramatiskt slut då motorbåten
stannade mitt på havet och
Skåldö- färjan tänkte köra på de
sista festarna.

Skattis’11 uppmuntrar gulisar vid intagningen

■ Vårbalens blodbad blev ett
spykalas efter att alla avnjutit den
ökända tartarbiffen (alkoholen
kan också haft sin insats.)

”Båten är lös, gör något!”
Skattis’12 är handfallen på sommarträffen

”Finns de Alko i Ekenäs?”
Pr’12 avslöjar sitt Esbo-ursprung

Detta har hänt (sådant som inte
överskider nyhetströskeln för notiser)
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Mamma och pappa har under
sommaren lärt styrelsen att städa, nu
kom de igenom städgranskningen på
Sode efter sitzen!
NN:s webbie lär vara klotterplanksspämmarna på spåret, be aware, xoxo
Tommi övade på sina musikaliska
talanger med blåsintrument under
vårbalen. I synnerhet morgonlektionerna var populära.
KungeNN har tvättat bort all sin smuts,
då han tog sin första dusch.
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