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Something old, something new,
something borrowed, something blue...
.....................................
Filippa Andersson

Pr-chef 2012

fanderss@abo.fi

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

E

fter nyåret slog det mig; det
är ju jag som skall hålla i
trådarna i år. Det är jag som
skall
sammankalla
proch
layoututskotten till möten. Jag som
skall skriva ledaren och se till att våra
cirka 200 medlemmar får
NyläNNingen. Stress, nervositet och
panik. Det blev dags för en reality check. Men då tankeprocessen satt
igång, idéerna började flöda och det
omöjliga började kännas möjligt,
böts stressen, nervositeten och
paniken
mot
iver
och
förväntansfullhet.

Nya inslag finns det även, både
layout och innehållsmässigt.
NyläNNingen presenterar dig en ny
artikelserie ”det riktiga livet”. På sid
10 och 11 får du läsa om livet efter
sudietiden.
Något lånat finns det säkert, om inte
annat så i form av ”lånade”
gästskribenter. Och något blått? Ja,
det borde ni väl redan märkt om ni
granskat pärmen noga. Och nej det
är inte vilken Barbapapa figur som
helst, utan styrelse '12s nya maskot
KungeNN, som stoltserar på pärmen.

Nu sitter du kära läsare med en färsk
NyläNNing årsmodell 2012 i handen
och jag hoppas du läser den med lika
mycket iver och förväntansfullhet
som jag och säkert resten av Styrelse
’12 kännt ibörjan av det här året.
Tidningens innehåll återspeglar våra
layoutoch
pr-utskott,
med
nykomlingar men även gamla
bekanta ansikten. Årets NyläNNing
kommer med några gamla goda
favoriter, så som UtläNNingen, där vi
får läsa om hur det går för
nyläNNingar i Sydafrika.

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

Kurator 2012

andrejoh@abo.fi

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

G

ott folk! Jag ska fungera
som Kurator detta år och
jag måste säga att det är en
stor glädje och ära att vara med i
styrelsen. Jag var lite nervös över hur
det skulle gå, men med en så
fantastisk styrelse som vi har, är jag
inte det minsta nervös längre.
Nyländska Nationens 76:e år har
inletts och det känns som om inget
kan stoppa oss nu.

otroligt fina årsfesten, att umgås
med våra vännationer och
föreningar genom besök från vardera
parter, alla coola sitzar samt
Monkeyfesterna. Jag kan inte skriva
ner allt, tyvärr. Men alldeles
uttråkade lär ni inte bli, jag lovar!
Jag är helt otroligt nöjd över
styrelsens medlemmar och jag ser
mycket fram emot fortsättningen på
detta år och hoppas att Ni andra gör
det samma. Ha så kul!

Listan för årets evenemang är mycket
långt planerad, men det känns som
om man inte kan sätta punkt för den;
det kommer hela tiden mera saker vi
vill göra och vi försöker verkställa det
mesta vi planerar. Precis som de
föregående åren har vi vissa
självklara saker på agendan: den

.
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Inspektorns hälsning

Ett litet tips från allmänheten bara...
.....................................
Linnéa Henriksson

Inspektor

lihenrik@abo.fi

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

U

ndantagsvis åkte jag bil
från Ekenäs till Helsingfors
den 3 februari, den där
fredagen som gick till historien för
att folk åkte i diket till höger och
vänster, särskilt på
motorvägen
mellan Helsingfors och Lahtis, för att
det var så halt. (Min man är kemist
och mer insatt i naturfenomen än
jag. Han förklarade att det snöar så
kraftigt samtidigt som det är så kallt
bara när havet är öppet och att just

orkar sitta i bil på Västerleden dag ut
och dag in. Även om det gick särskilt
trögt just denna dag är det ju inte
ovanligt att trafiken grötar sig
just
här. Blir inte de också försenade? Blir
de inte alls frustrerade?
Jag får ibland frågan om inte
frihetsgraderna skulle vara större ifall
jag tog bil mellan Ekenäs och Åbo .
Och visst skulle friheten när det
gäller avgångstider vara större och
på denna sträcka är det ju sällan man
frustrerat behöver sega fram
i ändlösa köer. Men på tåget slipper
man koncentrera sig på att köra, man
kan jobba och dricka kaffe och sova
och prata. Och man är på väg
(nästan) hela tiden. Trots VR:s
allt större problem är jag efter denna
fredag fortsatt övertygad om att det
är enklare att åka
tåg också mot
Helsingfors. Det enda som gör mig
det minst sugen på att åka bil är
att slippa frysa i väntan på tåget. Och
emedan den väntan tenderar att bli
bara längre och längre, så tror jag att
det vore den nyländska
samhällsutvecklingen till fromma om
VR investerade i små uppvärmda tält
på perrongerna under den här tiden
på året.

detta väder får snön att fastna i
vägens små sprickor och att det
därför blir särskilt halt.) Efter Kyrkslätt
rörde sig trafiken i snigelfart. Vi blev
allt mer sena men eftersom det ändå
var varmt och skönt i bilen, försökte
jag låta bli att hetsa upp mig.
Därefter tittade jag mig omkring
och förundrade mig över hur folk

.
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Vänföreningshälsningen,

Nyländska
Klubben
.....................................
1. Vad är din partners officiella namn? Nyländska Nationen
2. Vem annan dejtar din partner? Nylands Nation
3. Vad är din partners största skräck? Att NK inte kommer på er årsfest
4. Vad är din partners motto? Varje dag är en fest
5. Vad är din partners favorit färg? Blå och gul
6. Vad är din partners favorit ställning? Two girls and a cup
7. Vad föll din partner för i dig? Nyländskheten
8. När fyller din partner år? Och hur gammal är han? 3.3.2012, som etikett expert
uttalar sig NK ej om åldern, han är i sina bästa år (75år)
9. Vad gör din partner på sin fritid? Sitzar och dansar
10. Om din partner var ett djur vilket djur skulle den vara? Papegoja
11. Var är din partner om 10 år? Under jorden
12. Beskriv din partner med tre ord? Gammal skojig suput
13. Varför borde din partner välja just dig? Varför inte? NK är helt enkelt bäst!
http://www.lovecalculator.com:

Nyländska Klubben

Nyländska Nationen
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.
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Pampaslandet

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

Studerar juridik

jrehnstr@abo.fi

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

E

n kall februari fredag
startade fem bilar, fyllda
till bristningsgränsen av
festglada, ivriga nylänningar, för
en lång resa norrut i vårt vackra
avlånga land. Resans
slutdestination var de vidsträckta
slätternas lovade land, Pampas. En
delegation på 18 stycken
nylänningar och 1 stycke
Nyländska Klubben vid ÅA:s 10 års jubileums årsfest.
Pampaslandet, närmare bestämt
Vasa, var ett ställe dit få
Åbonylänningar vågat sig förut och de få modiga som hittat sig
upp till så höga breddgrader
tidigare hade endast deltagit på
pampasnationaldag. Förvänt
ningarna över hurdant det övriga
studielivet i Vasa skulle vara, var
därmed på topp.

för att ta det säkra före det osäkra
och äta middag på Amarillo och
kvällen fortsatte sedan vidare till
Brödfabriken, en av de fyra
existerande nattklubbarna i Vasa.
Lördagen grydde och det var
dags att förbereda sig inför det
första mötet med pampas
nylänningarna. Årsfesten gick av
stapeln på Academill, Åbo
Akademis huvudbyggnad i Vasa.
Festen började med ett
coctailtillfälle var efter det var
dags att slå sig till bords.
Efter
att
det
traditionella
snapsvisorna kommit igång
avnjöts trerätters middag i
bufféformat, en frisk omväxling till
vad vi är vana vid på årsfester här
hemma.
Under
middagen
framfördes hälsningar från när
och fjärran; utöver vår egen
kurator framförde också Nylands
Nation vid Helsingfors universitet
en hälsning. En nyländsk årsfest är
ju heller ingenting utan den nu
redan legendariska tredje versen

Efter en lång färd me ett flertal
matpauser och oändligt många
kisipauser
landade
samtliga
nylänningar i Vasa på fredag kväll.
För att inte känna oss allt för långt
borta hemifrån bestämde vi oss

.
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ännu riktigt sparkat igång. Efter
att ha fått i sig lite hederlig
sillismat och lite, mindre hederligt,
eldvatten
var
de
flesta
Åbonyländska herrar på ett extra
gott humör.

till ”finlandssvensk” och därmed
kände vi Åbonylänningar oss
skyldiga till att presentera versen
under middagen för våra
Nyländska vänner.

”

Alla goda saker har tyvärr ändå
ett slut, så också denna historia.
På söndagseftermiddagen led
sillisen mot sitt slut och det var
dags att baxa in samtliga
Åbonylänningar i bilkaravanen
och starta den långa resan
söderut. De tappraste av
nyländska herrar fick se sig
besegrade på resan ner, då
veckoslutets bravader tog vinsten.
För några få utvalda fortsatte
festen ändå ännu i form av
sunnuntaiforte.

”

En nyländsk årsfest är ju heller
ingenting utan den nu redan
legendariska tredje versen till
”finlandssvensk”...

Efter kaffet, punschen och tårtan
till nationalskalden Runebergs ära
var det dags att styra mot
efterfesten. Vasa, som redan
tidigare nämnts befattar endast 4
nattklubbar, hade förvånansvärt
många lockande efterfester att
bjuda, vilket ledde till att festen
splittrades mellan Fontana och
Ollies.
Resten
av
natten
spenderades (åtminstone på
Ollies) med dans och allsång på
borden och festen avslutades för
dom flesta först efter jatkonas
jatkon på Omenahotelli.
På söndagen var det sedan dags
för att fira sillis på Havtornen,
ÅAS hem i Vasa. Trots att
undertecknad anlände till sillisen
aningen försenad tack vare det
långa gångavståndet och en
aningen svag dagen-efter-känsla i
kroppen, hade festen då inte

.
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Riktiga VadLivet
händer efter studielivet?
.....................................
Bettina Lindgren

Sekreterare 2011

belindgr@abo.fi

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

N

ylänningens nya serie intervjuar NNare som finns ute i
arbetslivet och i detta nummer får vi bekanta oss med
Petra Auer, kurator 2002, som varit fem år i
Centralamerika på arbetes vägnar men återvänt till Helsingfors
och jobbar nu på Utrikesministeriet. Efter att hon blev klar med
sina studier i statskunskap år 2005 jobbade hon som praktikant
på Utvecklingspolitiska Kommissionen på Utrikesministeriet i sex månader varefter
hon åkte iväg som FN volontär till UNDP Guatemala.
- I utrikesministeriet jobbar jag som
rådgivare inom genusfrågor (gender
advisor)
med
Finlands
utvecklingspolitik och bistånd
gällande genusfrågor och
jämställdhet mellan könen. Mitt jobb
går ut på att ge råd och påverka
Finlands stöd till utvecklingsländer
men också om att ge råd hur i
praktiken jobba med genusfrågor på
fältet.

- Att jobba utomlands är intressant
och givande eftersom det ger en
möjlighet att lära sig om andra
kulturer, åsikter och syner på livet.
Vad gäller mitt arbete, har det varit
en enastående möjlighet att lära mig
om hur länder utvecklas, men också
förstå svårigheterna med korruption
samt ojämlikhet inom samhället
mellan samhällsklasser och kön.

”

- Det bästa med jobbet är att få
jobba med något som är viktigt för
mig och har mening. Som rådgivare
har jag en möjlighet att följa
noggrant med och försöka påverka
Finlands biståndspolitik. Jag tycker
själv att det är en ypperlig
utsiktsplats för att veta vad som
händer gällande genusfrågor och
bistånd i världen. Det är också ett
jobb som ibland kan konkret inverka
på att förbättra människors liv.

”

Ta vara på studietiden

- Som tips för de som vill jobba
utomlands kan jag ge följande: att
jobba inom andra kulturer kräver
flexibilitet och tålamod. Det hjälper
att ha en positiv attityd och att vara
nyfiken på nya människor och sätt
att göra saker och ting.

.
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kännas annorlunda – ja, då är det
bara att packa väskorna och
återvända ut i världen!

- I NN har jag förutom kurator varit
aktiv i samkvämet samt varit
årsfestmarskalk. Under mitt år som
kurator var NNs namnbyte aktuellt
och namnet ”NN vid ÅA”
registrerades officiellt. Det bästa med
NN var styrelseåret och
samhörigheten och Bern resan var en
höjdpunkt.

.

- En tid ute i världen ger ett annat
perspektiv på livet, men det är skönt
att vara hemma i Finland. För tillfället
är det mest centrala vänner och
familj och så länge det känns bra
hemma i Finland är min framtid här.
Men om det någon dag börjar

.
¨

.
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När tiga inte är guld
Den icke-ringaktningsvärda betydelsen av babbel

.....................................
Anna Abrahamsson

Studerar folkrätt

annabrah@abo.fi

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

D

et är mycket energi vi lägger ner på att förbereda oss för årsfest: Gamla
minnesmärken sköljs ur hos kemtvätten, frisören tämjer bångstyriga
kalufser, och danssteg avrostas på en snabbkurs
– ändå är knappast
någon av dessa i slutändan mest avgörande för en lyckad årsfest. Ånej, här snackar
vi – just det – snacket; det där som elegant skall ligga i luften under timmarna du
tillbringar i mer eller mindre bekant sällskap.
Bordskonversation
kanske
inte
utmynnar i någon djupare karaktärs utveckling
eller
vetenskapliga
genombrott, varav en utpräglad
akademiker kan undra varför ens
besvära sig om att bemästra denna
till synes banala form av umgänge.
Nåväl – vad som knappast ens kan
tyckas vara en muskelknyckning för
mänskligheten, kan föra bords
stämningen ljusårslånga steg framåt
– eller bakåt – under loppet av en
bankett. Att tidsuppfattning är en
relativ upplevelse vet sannerligen

den som placerats vid en bordsända
där atmosfären kunde få växthus
effekten att tillfälligt stanna upp.
Förfrågningar om andra sidans klar varande eller eventuella fiilisbord
göra sig icke där besvär.
Eftersom alla inte är privilegierade
nog att ha fötts in i de retoriska
elittrupperna, kommer här
– i
allmännyttigt och festfrämjande syfte
(samt förhoppning om många saftiga
citat till nästa NyläNNing!) – nödtips
i konversationskonst :

Åh, pinsam tystnad! Tänk snabbt:
Något ni alla har gemensamt: Årsfesten ni är på. Hur var Megazone? Fick
KungeNN någon årsfestgåva? Vem tippas få stipendium?
Trivial kunskap är guld. Visste ni t.ex. att punch förr serverades rykande varm
ur små koppar? Har du ingenting på lager är the interwebs överbelamrat
därutav (sanningshalten må variera, men man skall inte förstöra en god
historia genom att komma dragandes med fakta?).
Vad händer i världen? Bläddra igenom dagstidningen före festen för att
världsvant kunna kommentera någon aktualitet. Från Oscarstatyetter till
störtade diktaturer.
Kläm fram den där roliga anekdoten du länge haft på lager.

.
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Nej, nej, nej:
Dissande – festarrangemang, mat, bordssällskap, klädval etc. Inte högt i varje
fall, i värsta fall råkar fel person höra dig – och oberoende låter du troligtvis
som en ganska gnällig typ.
Enligt förståsigpåare: Politik, sex och pengar är olämpliga ämnen i finrum.
Bland studerande tenderar de visserligen vara oundvikliga ju närmare Sillis
klockan rör sig.
Insideskämt och jargong är kul bland gamla vänner, men utesluter effektivt
övrigt bordssällskap.
Vädret. Kom igen.
Viskande i sällskap. Spara hemligheter tills när ni är på tumis.
Det värsta av etikettfel är att påpekas andras högt.

En ohjälpligt mördande pinsam tystnad avväpnas elegant
med en s.k. ”Awkward Turtle”-manöver.

Awkward Turtle (n): ”gesture may appear after
over-sharing, freudian slips or unintentional inults.”

.
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Åbo Guide
Speeddatingen på Kåren var lyckad, nylänningen Arne Nylander fick nämligen en
dejt inbokad med den där söta flickan han redan ett tag haft öga för. Men sedan
då? Vad gör man på en dejt här i Åbo? Arne frågade runt bland sina vänner för att
få reda på de bästa tipsen.

.....................................
Tintå, Läntinen Rantakatu 9
"Vill man känna sig sofistikerad
kan man avnjuta ett glas vin på
mysiga Tintå. Ryktet säger att de har Åbos
största vinsortiment och stämningen är ungvuxen."

Cafe Voltaire, Aningaisgatan 5
”Voltaire är litet café med mysig och
inspirerande atmosfär. Här kan man också
damma av - eller briljera med - sina
kunskaper i franska (kärlekens språk!) Perfekt
för en croissant och en stor latte (serveras i
soppskålar!) efter skrinningen?”

1

5

Café Art, Läntinen
Rantakatu 5
”Café Art har vunnit pris
för ”årets Barista” i fem år, så det är
absolut proffs som brygger kaffet
där. Kaffebönorna är färskrostade
och mals direkt på plats. En möjlig
destination efter lite strosande vid
ån?”

2

Köp blomma,
Gertrudsgatan 7
”Att köpa en blomma åt
tjejen är aldrig fel. Blombutiker finns
överallt i Åbo; exempelvis KukkaKerttu som finns i hörnet av
Tavastgatan och Gertrudsgatan.”

6

Skrinning, Barkplanens
konstisbana,
Tureborgsgatan 2
”Det perfekta stället för en
lite sportigare dejt! På Barkplanens
konstisbana (Parkin kenttä) har du
något konkret att syssla med och
kan ändå umgås samtidigt. Ifall man
inte äger skridskor kan man hyra
ett par för bara 4 euro.”

Panini, Slottsgatan 3
”Ett förmånligt men
prisvärt ställe. Menyn
torde ha något som
faller alla i smaken, allt från pasta
till panini.”

7

3

Saluhallen, Eriksgatan 16
”Saluhallen på Eriksgatan
erbjuder stans bästa
delikatesser av alla slag. Ifall planen
är att bjuda tjejen å en
hemmamiddag är saluhallen bästa
stället att hitta de färskaste och mest
spännande ingredienserna på.”

4

Promenad, åstranden
”Vad vore mer
romantisk avslutning
för en lyckad dejt än
en månskenspromenad
längs ån?”

.
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TIPS:
Håll upp dörren
(alla
flickor uppskatta
r)
Försök inte att
imponera
för mycket, du
vet
blir jättelöjlig då att du
!
Slappna av och
ha
roligt, det behö
ver inte
gå som i filmer
na!

.
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1.

Kurator Andreas

3.

Skattis Tobbe

5.

Värdinna Linn

7.

Pr-chef Filippa

1. Min första NN-sitz.
2. .. riktigt förstått mig på fb.
3. Att få mer medlemmar till
nationen och att se till att nästa stysse
kan se upp till den nuvarande styssen.
4. Beror på osten och skinkan, i
allmänhet skinkan under osten.
5. ”Ångra inte dina val!”

2.

Pro-Q Pernilla

4.

Klubbis Nikolai

1. Sillis -10.
2. .. haft hål i tänderna.
3. För tillfället: överleva Schweiz
4. Ingen skinka!
5. "When nothing goes right, go left"

1. Finns allt för många att
välja mellan men t.ex.
gytjebadet sommarträff -10 glömmer
man inte direkt
2 ...stulit något från viking line...
3. Världsherravälde
4. Tuplajuusto
5. ”Hellre full än glad”

1. Styssebytarkryssningen
2. Ljugit
3. Alkoholisera de som inte redan är
det
4. Skinkan hålls under, men
omväxling skadar aldrig
5. ”Gör ej idag det du kan skjuta upp
tills imorgon”

6.

Sekreterare Emma

1. Gulisintagningen 2011.
Oförglömligt!
2. … bott i Nyland.
3. Se till att KungeNN överlever
året.
4. Medwurst!
5. ”Life is either a daring adventure
or nothing.”

1. Sillis -10 & -11 var
oslagbara.
2. …ätit sushi.
3. Att överleva Schweiz och
årsfestveckan.
4. Osten på skinkan, of course.
5. ”Live everyday as if it were your
last.”

1.Min första NN årsfest
2. ..färgat mitt hår
3. Att njuta av varje sekund
4. Skinkan under osten, så man inte
behöver se den
5. ”Hakuna matata”

.

17

.

Betraktelser
från

Durban

.....................................
Anki Bender

Studerar statskunskap

abender@abo.fi

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

S

måningom börjar jag anpassa
mig till somriga Durban, det
har varit hett, fuktigt och
spännande på alla sätt och vis. Det
känns inte som jag hunnit börja
utforska riktigt ordentligt ännu,
första veckan gick till att registrera
sig (tack och lov att vi har minplan
hemma!) och köa. Andra veckan till
att försöka få någon ordning på
kurserna och systemen, stora
föreläsningar och mycket mänskor
gör att informationsspridningen inte
är helt så bra som den kunde vara.
Inte alls.

en matbutik. Att köpa bröd är ett
projekt som antigen innebär taxiresa
eller kommunala transporten med
minibuss, ena dyr och andra
obekväm. Jag frågade en studerande
var jag kan köpa en begagnad cykel,
blev utskrattad. Tydligen cyklar man
inte här, att gå är inte att tänka på,
för långa avstånd.

”

”

Stranden är paradisaktig
och vågorna enorma

Stranden är paradisaktig och
vågorna enorma. Surfingkulturen är
utbred, om man kisar ut över havet
ser man ett svart streck av surfrare.
Jag fick faktiskt testa, men jag håller
mig till boogieboard till jag börjar få
grepp om det. Havet lever lite sitt
egna liv, sådant som man inte ser
utanför de NyläNNdska kusterna.

Kaoset och bristen på föreläsningar
har gjort att jag varit vid
campuspoolen varje dag. Campus är
enormt och då är det endast ett av
fem campus som bildar University of
KwaZulu-Natal. Här finns flera olika
banker, second hand bokhandlare,
bokhandlare, kiosker, resturanger,
caféer.. Allt du kan behöva - förutom

Samhället här är annorlunda, jag bor
på residens och det är ljud 24/7. Man

.

18

.

umgås i korridorerna och skriker på
den man vill tala med, det att knacka
på dörren eller ringa och höra om
den ens är inne är främmande.
Tystnad är en bristvara. Men som utis
är det ganska skönt, jag behöver bara
öppna dörren så är jag omgiven av
mänskor, vår korridor är lite som en
Swaziland-Finland korridor, så alla har

jag sett 1 av, man håller sig till sina
grupper. Det är sorgligt på ett vis,
men å andra sidan är det så det varit
en längre tid redan. Kämpar hårt för
att inte komma med västerländska
”kloka råd” gällande skolsystem och
fattigdomen. Det känns som om det
inte riktigt är min plats efter två
veckor i landet. Men visst är det lite
smått märkligt att studentkåren
organiserar strejker som varar flera
dagar, river ut studerande och lärare
ur klassrum, bränner tvättmaskiner
och vandaliserar, för att de ska få
fram sitt budskap om att det behövs
mera ekonomiskt stöd för
studerande som får stipendier för att
studera och att det behövs mera
residens. Hmm.
TIA- This is Africa. Men jag njuter av
varje minut. Om du vill får du gärna
läsa min blogg, ingen kvalitetssäkrad
produkt men det finns en massa
funderingar och mindre viktiga
uppdateringar där att fördriva tiden
med, za-anki.blogspot.com.

”

”

Köket delar jag med en
våning, närmare 40 flickor,
och wc och badrum med 20

lika långt hem. Köket delar jag med
en våning, närmare 40 flickor, och wc
och badrum med 20. Så det är tight,
men ganska familjärt.
Jag börjar sådär småningom inse
precis hur splittrat samhället varit
under Apartheiden och hur det ännu
syns i samhället tjugo år efter
upphävandet av den. Politiken är
aggressiv, vi och dem. Blandpar har

.
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Tips inför årsfesten...

Frisyr:
Festfrisyr. Långt hår sätts upp så att nacken
syns. Frisyren kan utsmyckas med spännen,
band eller blommor.
Klänning
Långklänning, både balklänning och
aftonklänning går. Klänningen skall dock vara
tillräckligt lång, helst ända till skorna men
åtminstone så att vadena täcks helt.
Smycken:
Smycken enligt smak. Armband och ringar
ovanpå handskarna, förutom förlovnings- och
vigselringar.

Klädsel:
Frack eller mörk kostym
Frack
Svart frackkappa, svarta byxorm, vit
frackskjorta, vit fluga och väst.

Axlarna:
Axlarna skall vara täckta ända tills varmrätten är
dukad ut t.ex. med en sjal, bolero eller festlig
jacka.

Mörk kostym
Svart eller mörkblå. Vit skjorta och en
diskret slips. Med den mörka kostymen får
man inte ha vita handskar.

Accesoarer
Liten handväska. Vill man kan man ha handskar,
de kan vara långa eller korta.

Klocka:
Till fracken inget armbandsur, men fickur
går bra.

Skorna:
Festliga klackskor eller festsandaler

På fötterna
Festliga skor och höga svarta strumpor.

Nationsband:
Bärs som rosett och fästs på klänningen på
vänstra sidan. Har man flere rosetter bärs de i
rangordning.

Nationsband
Under västen, snett från höger axel neråt
mot vänster sida. Mellan andra och tredje
knappen på frackskjortan.
Att observera:
Herren skall före banketten söka reda på sin
bordsdam som han sedan eskorterar in.
Dansordningen: första dansen med
bordsdamen, andra med damen till vänster
tredje med damen
mittemot.

.
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D

et nya året har anlänt och
det innebär att nya
människor har tillträtt de
olika posterna inom styrelsen. Som
klubbhövding kommer jag att ta över
som skribent för den förtjusande
klubbisspalten. Jag må vara en
fåordig man men som jag har hörts
lova mången gång förr skall jag göra
mitt bästa.

Årsfesten är på kommande och jag
ser den lite som ett eldprov för mig,
då funkkissitzen var så liten och
egentligen ganska lite jag behövde
göra för den. Men utmaningar är
inget man kan se som en
överraskning då man ställer upp i en
styrelse, utan kanske mera som en
belöning. Och med de orden, kära
läsare av denna spalt, vill jag lova er
att denna vår kommer ingen att
behöva gå törstig och ledsen hem på
kvällen, eller natten, eventuellt
kanske morgonen om det råkat sig
så.

Det har inte gått så mycket av året
och ännu har inga öppna sitzar
hunnit ordnas, men funkkissitzen gav
mig en klarare syn på vad det
egentligen innebär att vara
klubbhövding. Fastän sitzen blev
lyckad och alla var glada, nöjda,
mätta och kanske t.o.m. på gränsen
till salongsberusade då vi lämnade
sitzutrymmet, uppstod det små
bekymmer under förberedelserna.
För min del kanske mest ett litet
tekniskt problem i motorn på min
trogna gamla toyota, men det löstes
som tur i god tid före sitzen. Efter
sitzen uppstod ett nytt litet problem
med bilen, men det är en annan
historia.

Det var allt från mig denna gång, ses
på festerna!

.
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Som två bär

Draco Malfoy

Iiro Lantonen

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

5

TOP

med Tommi

Ingredienser på pizza

1.
2.
3.
4.
5.

Kebab
Ananas
Skinka
Lök
Auraost

.....................................
TENALA-DIALEKT

HÖGSVENSKA

Tassåger
Njirsåger
Extumera
Sexa
Rööbääråger
Klåmsåger
Flöjta

Fånig
Kinkig
Bry sej om
Mellanmål
Rödkindad
Fumlig
Ljuga
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Idrottsminister Tommi
lindblom.tommi@gmail.com

Kulturminister Johannes
johannes.nysten@abo.fi
Åbo som en gammal stad har haft
många påverkare inom kulturen,
men en av de mera framstående är
släkten von Rettig. Ännu idag ser
man många landmärken som släkten
lämnat kvar då man går längs ån,
vilket är ganska naturligt
eftersom de fortsättningsvis är aktiva
inom sjöfarten.

Då var det dags igen för mig att rista
in några ord på denna spalt. Det ser
ut som att mixvolleylaget har
avancerat till slutspelen och det är så
bueno som det bara kan bli.
Ishockeymatchen vi var och se på var
i alla fall för mig en glad händelse.
Om det finns intresse för mera
ishockeymatcher (eller varför inte
fotboll sen när säsongen börjar) så
kan jag ordna sådant på våren.

Bland kulturarven de lämnat efter sig
märks Åbo Stadsbibliotek, det
Rettigska palatset, tobaksfabriken
som inhyser Novia och SS Bore. SS
Bore återkom till Åbo under
kulturhuvudstadsåret, vi kommer att
ordna en exkursion nu under våren
till båten. Har ryktesvägen fått höra
att de har en utomordentligt god
lunchbuffé vilket kunde vara
passande en lördag eftermiddag då
man kan känna sig sliten.

Programutskottet och jag ordnar lite
ett och annat program här under
våren så håll ögonen öppna. Jag har
fått förslag om att ordna en
snöfotbollsmatch mellan NN och
ÖN. Ni som är intresserade kan
redan börja plocka fram spelhumöret
så att vi kan visa åt ÖN vilken nation
som äger.
Vårhälsningar,
Eder Idrottsminister

/Joh.

.

25

.

Sex och SåNNt hos Suvi & Tova

Kesäkuntoon ’12

.....................................
Tova Forsblom

vforsblo@abo.fi

Suvi Sundqvist

susundqv@abo.fi

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

E

fter att vi ätit oss tjocka på julmat och hamstrat ihop ett tjockare värmelager
är det dags för oss nyläNNingar att börja träna oss i form inför
strandsäsongen! Nu har NyläNNingens sexpertgrupp samla(g)t ihop åt er som vill vara kesäkunnossa 2012 – en smula bättre träningsguide som hjälpreda.
Förutom att ni inte skall sätta helt för mycket (kalorier?) i munnen på er, skall ni ta
en titt på våra kreativa träningstips nedan! Glöm inte heller att stretcha!

”Tyngdlyftaren”

Om du inte redan äger ett gymkort, lönar det sig att
skaffa det omedelbart. Denna tyngdlyftarteknik kommer
att göra dig svettig och hård (även i musklerna). Det enda
som behövs för att uppfylla denna position är en bekväm
liggande ställning på tyngdbänken, en stor och hård
tyngd och en hjälpsam assistent för att lyfta vid jämna
mellanrum.

Du skall inte heller glömma att hålla koll på nedre kroppen,
med andra ord på din läckra bak. Om du någonsin varit på en
spinningtimme där man cyklar konstant både sittande och
stående, vet du att denna position likaså kräver lite så kallad
upp-och-ned växling. Om du tycker om att vara på, kan vi
garantera dig en extremt svettig träning, men även du som
tycker om att vara under kommer att njuta av den mest -tillfredsställande träningen i ditt liv.

”Dubbelridaren”

”Träningscykeln”

Ridning är också bra träning till rumppan din, men
ensam kan det bli lite ensidigt. Så varför inte slå två
flugor i en smäll (eller stöt?)! Om du är en hästtokig
tjej som rider dagarna i ända, ta då och maximera
tränandet genom att ta en (häst -)tokig kille upp på
hästryggen med dig. Du får en helt ny upplevelse av
dubbelridandet, dock var försiktig med att göra
hästen upphetsad för att animal sex är en big NO
NO!

.
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Denhär ställningen tar sin plats helst på en golfbana och är
mera lik ett sorts förspel för er som är kåta på golf. För -golfspelet går ut på att pricka golfbollen i hålet (helst inte i
number two) i hopp om att träffa djupt in, precis som i valig
golf! Vi rekommenderar att ni INTE siktar på fel hål, annars
stämplas ni till en ”cheetah” som Tiger Woods. När ni är
färdiga med förspelet kan även mannen leva sig in i bollens
roll ...

”Hole in one”

Ifall du trivs i det blöta och inte är rädd för höjder, är det
dags att fundera på detta tips. Varför inte göra ett hopp till
något mer? Se det som en utmaning: att pricka det som
står upp där nere. Detta ger dig kanske inte så mycket
muskelträning men däremot en insikt i att pricka rätt,
hjärngymnastik for the win. Denna träning är bra för dig
som någon gång i fyllan och villan försöker fumla dig fram
i mörkret med en (okänd) man eller kvinna.
”Dykarn”
Nu när ni redan har någonting som man kan ”ta i” är det
bara att sätta på sig ett par skrinskor och glida in på
banan! För konståkningsparet är det här en ultimat
workout, som även kräver vighet av parterna. När lyften
börjar gå lätt kan man spice it up med ett stort urval av
lyftpositioner. Fantasi är bra att ha i denna sport.
VARNING! Skrinskornas vassa sida bör hållas borta från
essentiella kroppsdelar så att inget skärs av i misstag.

”Roddmaskinen”

”Konståkaren”

För att få en het överkropp behöver du ta en titt på
denna position. Ta gärna med dig en person för att
utföra träningen, för det är alltid roligare att svettas i
sällskap (fastän detta även lyckas med diverse objekt).
Sätt dig på roddmaskinen, placera ditt valfria
sexobjekt på strategisk plats, och sen är det bara att
börja dra! Glöm inte att hålla en stabil rytm och takt.

För dig som gillar att hoppa höjder och slå in en stöt.
”En stöt”

.
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papa

razzi
Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar...

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

Månadens bild

BEVINGADE
UTTRYCK

Jepe lägger gränser för Kurre-Klubbis-bromancen
på styssebytarkryssning

Vad är det du ser på Kurre’11?
■ På funkkisen kröntes nationens
nya maskot: KungeNN! Har du
inte träffat på högheten redan
ser du honom här på pärmbilden.
■ I februari åkte en stor NN
delegation upp till Vasa för att
fira våra vänner
Nyländska
Klubbens 10-års jubileum.
■ Nylänningarna har börjats
synats ofta på
isen, kanske
förberäder de sig för
sommarsäsongen.
■ Styssen har återvänt från
besöket i Schweiz med livet i
behåll. De bestämde sig för att
vidga sina vyer genom att
interraila. Hoppas det gick
snabbare än med VR!
■ Strax dags för
Årsfest igen!
Kan man tro att det faktiskt var
ett år sedan sist?!
■ Både styrelsen och kungen
hade sitt första officiella
framträdande på Gado med
mockarutor och saft, mums!

”Kan man dricka Vasas vatten?”
Kurator -11

”Tog du fel hål”
Pernilla påpekar tekniska detaljer för Jannie.
Alltså i fråga om pennvässare.

”Jag har fått så satan, jag fick typ av
alla”
Tvättlappar, var det visst, Värd´12?

Tobias när vill du ha dina byxor
tibaka?
”Sharing is caring” på alla sätt i nya styssen?

”Johannes har din mamma fått tag på dig
Ännu? Hon var påriktigt jätte orolig.”
Utlysning måndagen efter Vasa

”Bättre att ha den i handen än i fickan”
Kurator ’06 delar med sig livsvisdomar

”Ja fick den i handen också”
Pr-chef ’12

Detta har hänt (sådant som inte
överskider nyhetströskeln för notiser)
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Kryssningsresenärerna på Sverigebåten
visade sig generösa själar och öppnade
glatt på plånböckerna för att
sponsorera nationens nya galjonsfigur. Kanske vi borde har sökt
årsfestspons hos dem istället?
Minnesrapport från funkkisen tas gärna
emot, även en borttappad
hunkkalender sökes...
Bilderboken har äntligen uppdaterats,
dock är det ännu inte komplett så
bilder tas gärna emot.

PÅ KOM
MAND

E:

3.3 Års
fest

4.3 Silli
s
12.4 Te
masi

tz

Dammi

ddag

Partybåten har stött på
grund...
NN TV

NN TV FILM

NyläNNingen beklagar
störningar i (post) sändningen.

