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En hyllning till våren...
.....................................
Filippa Andersson

Pr-chef 2012

fanderss@abo.fi

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

J

ag har alltid tyckt om våren och
efter att jag flyttat till Åbo, insåg
jag snabbt hur härlig våren i Åbo
är. Höstterminen i all sin ära, men
vad kunde vara bättre än att sitta vid
åstranden när solen skiner, eller en
vårpicknick på Vårdberget med ens
vänner. För att inte nämna åbåtarna.
Ser man på våren med Nyländska
Nationen kan också konstateras att
våren för med sig hejdundrande
evenemang; styrelsebytarkryssning,
funkkissitz, fastlaskiainen, årsfest och
sillis, dammiddag, wappen, och
vårbalen i Uppsala som fungerar som
en perfekt avslutning på våren.

behövligt med lite paus från
studielivet. Och känslan, då man efter
en sommar återvänder till Åbo, slår
inget.

Med våren finns dock en nackdel;
efter våren kommer som känt
sommaren. Sommaren som man hela
ens grundskoletid väntade på, men
som under åbotiden ändrat karaktär
och blivit tiden då det tar slut. Tiden
då ”lovet” slutar och man måste
börja jobba, packa sina saker och
flytta ”hem”, lämna den kära
studiestaden och sina vänner där.
Men efter min första sommar
”hemma” då jag skulle påbörja min
andra höst i Åbo insåg jag att
sommaren trots allt inte är så hemsk.
Utan att det är ganska roligt och

de långa sommarmånaderna kan ni

Men råkar ni få Åbo-längtan under
till exempel ta fram detta nummer av
NyläNNingen där ni bland annat får
läsa fortsättningen på Åbo-guiden,
roliga

historier

om

Åbos

natt-

matställen. Alternativt kan ni titta på
bilder

från

NN:s

fantastiska

evenemang både på hemsidan och i
NyläNNingen. Och tur var har man
även sommarträffen att se framemot.
Således vill jag önska er en toppen
sommar och vi ses i höst.!

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

Kurator 2012

andrejoh@abo.fi

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

M

eine Damen und Herren!
Då börjar sommaren
småningom ta form. För
vissa innebär det givetvis sommarlov!
Sommarlov är ju förstås en väldigt
relativ sak. Somliga tycker att ett
sommarlov befriar en från ens
vardagliga sysslor så att man kan
göra något annat, medan andra
anser att sommarlovet är till för att
man ska ha möjlighet att slappa. På

så inne i både skola och nation att
tidsuppfattningen i princip gått helt
förbi mig. Men jag hoppas att vi i
styrelsen ändå gjort ett bra jobb och
att ni är nöjda. Vårt mål är förstås att
hösten ska vara helt otroligt
hejdundrande fin och att NN får en
massa nya medlemmar. Men först
lite sommar, hösten är ännu
avlägsen!
Jag skulle vilja skriva allt om våren
och hur otroligt najs och händelserikt
det varit med Er, men det skulle bli
så mycket. Jag tror att jag sparar de
flesta lovorden till det sista numrets
Kuratorspalt, ifall PR-chefen tillåter,
förstås…
Endast ett par tenter och några
inlämningsuppgifter kvar, sedan far
jag via Sverige till vårt kära Nyland!
Ha en skön sommar och tack för allt
(tillsvidare)! Bis bald!

grund av dagens läge är det svårt att
få jobb och därför hoppas jag att de,
som inte har jobb, på något sätt kan
njuta av lite ledighet. Ni är nog värda
det, så bra medlemmar och väNNEr
ni är!
För mig har denna vår varit, minst
sagt, extremt intressant. Jag har varit

.
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Inspektorns hälsning

Ett litet tips från allmänheten bara... (del 2)

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

Inspektor

lihenrik@abo.fi

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

M

en jobbar du i Åbo? frågar

Kimitoön skulle gå ihop med Hangö och

man

Raseborg, med hänvisning till gemen-

i

Raseborg

min

hemstad

ibland,

lite

samma

utgångspunkter

i

skärgård-

förvånat. ”Blir det inte långt att åka?” Jag

förhållanden, näringsliv och språk. Det

konstaterar att tåget mellan Karis och

var en lösning som ligger utanför den

Åbo räcker 57 minuter.Sträckan mellan

låda där

Karis och Helsingfors räcker 58 minuter,

alternativ. I sig är förslaget knappast

så det är faktiskt längre ditåt. I tid.

aktuellt, men det intressanta är den flora

Mentalt är man i Raseborg överlag mer

av motargument som förslaget triggade.

riktad

Man hänvisade till praktiska skäl (’Det

mot

huvudstadsregionen.

man

normalt

söker

olika

uppstår ju inga synergieffekter, när
orterna ligger så långt från varandra!’),
till

förvaltningsgränser

hör

till

olika

(’Kommunerna

landskap

förvaltningsnätverk!’)

och
men

andra
också

till orimlighet (’Hur skulle nylänningar
kunna gå ihop med något annat än
nylänningar?’). Det sistnämnda är det
minst rationella men antagligen det mest
avgörande. Identiteter kan förändras
men det är svårt utan gemensam
Förvaltningsgränser strukturerar hur man

riktning. I Åboland riktar man sig mot

riktar sin uppmärksamhet, därför känns

Åbo, i Västnyland utgår man från att

det som om Åbo ligger längre bort än

Nyland är centrum.

Helsingfors. Därför är det överlag längre

Trots skillnader i uppfattning om var

från centrum ut i periferin än från

centrum ligger kan det hända att det

periferin till centrum, även om sträckan

vore

mätt i både tid och kilometer är den

utvecklingen

samma.
I

samband

den

nyländska
till

fromma

samhällsom

fler

personer upplyste folk om att Åbo
med

kommunreformen

inte är så långt borta, åtminstone inte för

föreslog professor Krister Ståhlberg att

långt borta för ett uppehåll på några år.

de åboländska kommunerna Pargas och

Till exempel vid Åbo Akademi.

.
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Vänföreningshälsningen,

Göteborgs nation i Uppsala

.....................................
1. Vad är din partners officiella namn? Nyländska Nationen i Åbo
2. Vem annan dejtar din partner? Göteborgs nation i Lund och Concordia i Bern
3. Vad är din partners största skräck? Mörkis
4. Vad är din partners motto? Heldre en finne i ansiktet än en Svensk i röven
5. Vad är din partners favorit färg? Blått och vitt
6. Vad är din partners favorit ställning? Byggställning
7. Vad föll din partner för i dig? Öppenhet och charm
8. När fyller din partner år? Och hur gammal är han? Hon är 76år och fyller år i
mitten av mars
9. Vad gör din partner på sin fritid? Sauna+kosken och en satans massa kalja
10. Om din partner var ett djur vilket djur skulle den vara? Mumuntroll
11. Var är din partner om 10 år? På vårbal i Uppsala
12. Beskriv din partner med tre ord? Ärlig, Rak, Vacker
13. Varför borde din partner välja just dig? Varför inte!?!?!?
http://www.love-calculator.org:

Göteborgs nation i
Uppsala

”

”

Kan ni inte komma förbi
någon gång och säga hej?

92 %

Nyländska
Nationen

Moi Mukulat! Kära grannar i öst det känns
som det var allt för länge sedan vi sågs. Kan
ni inte komma förbi någon gång och säga hej? Kanske på
en vårbal, en fredagsmiddag eller varför inte bara för
sex..an vi brukar hålla efter större tillställningar.
Uppsala har börjat blomma, vårkänslorna ökar i takt
med att tempraturen stiger. Klart att tankarna då går till fru och barn i Finland
Mvh. 1Q Daniel

Aktuellt med
Artur
.....................................
Artur von Bonsdorff

Klubbis 2011

abonsdor@abo.fi

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

H

ej och god kväll, här
kommer Aktuellt med Artur
och
lite
aktuella
världshändelser som överstigit den
nyländska nyhetströskeln och är
värda att diskutera. Eftersom detta är
ett sommarnummer som skall läsas
med gott humör i solskenet på
bryggan så kommer dagens nyheter
inte handla om katastrofer som får
någon illa till mods. Även om jag
väldigt gärna skulle så tänker jag inte
heller analysera fotbolls-EM, SFP:s
ordförandeval eller någonting annat
som många säkert får nog av under
sommaren. Dagens tema är små
samt oskyldiga tips som är nyttiga
att tänka på under sommaren,
nämligen hur du kan tjäna en extra
sommarslant och vilka slags korvar
du skall sätta slanten på.

tippningsmöjligheter, allt från hur
vädret blir på midsommaren till hur
mycket besökare Särkänniemi har i
sommar, så om någon känner sig
som en expert på de områdena så
lönar det ju sig att slå till.

Om det redan blivit juni och du
fortfarande saknar sommarjobb, eller
har ett men är fruktansvärt missnöjd
med lönen som inte ens räcker till ett
festivalpass samt tredagarsfylla, tänk
då på hur lätt det är att öka det lilla
du har. Internet är fullt av olika

Avslutningsvis tänker jag ändå ta upp
fotbolls-EM. Holland vinner, Sverige
går till semifinal och England spelar
0-0 i varje match och tar sig inte
vidare från gruppen.

När det nu finns pengar till festandet
så är korv på grillen någonting som
ingen får nog av under sommaren.
Korv som korv tycker många, och
vissa kan säkert tycka att det bara är
korvproducenternas försök att sälja
mera när de talar om hur mycket
kött deras korvar innehåller. Men
faktum är ändå att köttprocenten har
skillnad, så tänk nu efter när ni väljer
korv. Eller vill ni faktiskt komma hem
med en X-tra grillkorv med 11% kött
när ni kunde få en Snellman-grillkorv
med 81%?

Ha en trevlig sommar!

.
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Riktiga Livet

Från studieliv mot en karriär i EU

.....................................
Bettina Lindgren

Sekreterare 2011

belindgr@abo.fi

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

K

lubbhövding emeritus, Axel Hagelstam, har studerat statskunskap men
jobbar nu i Bryssel med EU-frågor. I detta nummer av Nylänningen
fortsätter resan där vi upptäcker att det finns ett intressant liv även efter
studielivet....
en politisk ställning till det. Ett tips

Vad jobbar du med för tillfället?
Jag

är

anställd

av

för andra i dylika situationer: försök

Europa-

inte läsa allt - snacka istället med

parlamentariker Carl Haglund (Sfp)
hans

specialmedarbetare

dem som har skrivit texterna. Det är

i

både snabbare och betydligt mycket

”

som

Bryssel. Mina uppgifter innefattar till

trevligare!

exempel att skriva tal, förbereda
möten,

ta

inledande

reda

på

fakta,

förhandlingar,

föra

kontakt till Europeiska kommissionen
och

Finlands

träffa

lobbare

EU-representation,
mm.

Det

finns

Vad började du jobba med genast

egentligen ingen specifik arbetsbeskrivning

för

vad

en

”

Knappast kommer det första jobbet
att vara i Bryssel, men med några
års arbetserfarenhet på nacken blir
det lättare.

hålla

efter

special-

att

du

blev

klar

med

medarbetare gör och varje dag

studierna?

medför nya utmaningar. Det hör till

Två månader efter utexamineringen i

charmen med jobbet!

september 2003 fick jag anställning
på Försörjningsberedskapscentralen i

Vilka är de största utmaningarna i
jobbet?

Helsingfors,

En enorm utmaning är att bearbeta

krisberedskap. Det var en direkt

den enorma mängd fakta som bör

konsekvens av mitt praktikantskap

Finlands

plöjas igenom för att hålla sig à jour

som

har

ekonomiska

hand
och

om
civila

på Finlands beskickning vid Nato i

med vad som försiggår och skapa sig

Bryssel hösten 2002,.

.
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Vilken var din väg till ett jobb i EU

I Åbo finns ett flertal intresserade

i Bryssel?

av att jobba inom EU i framtiden.
Vad skulle du ge dem för råd?

Jag ställde upp som kandidat för Sfp
i Europaparlamentsvalen 2009. Dessa

Det finns så många olika jobb i

är de enda val där man får snacka

Bryssel att om man verkligen vill hit

utrikespolitik på allvar, vilket är den

så lyckas det nog förr eller senare.

enda politikgrenen jag vet nåt om.

För att skynda på det hela kan det

Kampanjen var extremt givande och

löna sig att läsa språk, skaffa sig

jag fick god respons trots att jag inte

praktikantplats på t.ex. UM , studera

blev invald. När jag sedan fick

ett år utomlands samt göra sig färdig

förfrågan om jag ville följa med Calle

i tid. Knappast kommer det första

till Bryssel och min familj förhöll sig

jobbet att vara i Bryssel, men med

positivt var det klart att jag inte

några års arbetserfarenhet på nacken

kunde annat än tacka ja.

blir det lättare. Arbetserfarenhet och
ett gott betyg tar en halvvägs, för
andra halvan behöver man envishet

Hur skulle du ha reagerat om

och goda kontakter.

någon sagt under din studietid att

Vad har du haft för dig i NN?

du en dag kommer att ha ett jobb i
Bryssel?

Mina officiella värv i NN har varit

Jag skulle ha undrat när jag kan

klubbis och årsfestmarskalk, men

börja.

därutöver hann man väl ställa till
både det ena och det andra. Jag har
hållit talet till quinnan, talet till

Hur är det att bo och leva i Bryssel,

kuratorn, varit sångledare på otaliga

jämfört med Finland?

sitzar, reppat NN på baler när och
fjärran samt ordnat sommarträffar...

Bryssel är en mycket trevlig stad att
bo i. De bästa sidorna är utbudet på

Om du fick återuppleva en dag

kultur, maten (och ölet!) och den

från studielivet? Vilken skulle det

internationella atmosfären. De sämre

vara?

sidorna är hysterisk byråkrati, dyra

Första dagen.

försäkringar och hundskit överallt.

.
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Februari/ Februar/ Février 2012

17-18

Fredag/Lördag
Freitag/Samstag
Vendredi/Samedi

..

.

..

.

önsbeharing”
”Ja sku behöva k
-Skattis ’12

19

Söndag
Sonntag
Dimanche
..

.

..

i
r de kändes
u
h
å
p
a
k
n
s tä
”Ja vill int en
munnen”
2 om ost
- Värdinna’1

20

Måndag
Montag
Lundi

”Finns de int en sån sång som heter cordon
bleu, nej de va ju kåttonfields” - Sekreterare’12
..

..

Dagens krabbisbarn: Skattis ’12
Dagens saldo: otaliga kannor margharita

.

10

.

Vecka / Woche/Semaine 8
Tisdag
Dienstag
Mardi

..

21

”Sista ja minn
s e när Jepe lig
ger på soffan
på porr” - Ska
me kalsare o s
ttis’12
er

Dagens: hur många NN:are ryms i en säng? - 5

.

..

Onsdag
Mittwoch
Mercredi

22

”I have small
my body are nears but other parts on
ot” - Fasan

Dagens vinnare: schweizarna

Torsdag
Donnerstag
Jeudi

..

r Bea
ing m
k
c
u
f
”I’m
t,”
residen
p
y
t
r
i
d
tor ’12
- Kura

.
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23
a
n, I’m

Februari/ Februar/ Février 2012

24

Fredag
Freitag
Vendredi

.

Dagens upptäckt: KONFETTI!!
Dagens borttappat: en plånbok, en
telefon, många hjärnceller
Dagens hittat: en plånbok och telefon
(tyvärr inga hjärnceller)

25

Lördag
Samstag
Samedi

..
.

rare ’12
mig.”- Sekrete
v
a
tt
få
r
a
h
u
”D
2
ce” - Klubbis ’1
fa
t
it
m
i
e
d
tt
”Nä, du ba sa
”Vem kommer här i baken”
– Skattis ’12 när han cyklar

26

Söndag
Sonntag
Dimanche

..

Dagens stöld: flertalet
huvudbonader (förutom
allt annat som stals
under veckan...)

.

”Fippe blev d
u också klap
pad på balla
va ganska fr
rna? Han
isky bakom
g
a
rd
in
en, han kän
på ett o anna
de
t, Jepe får ock
så nu en om
gång”
– Klubbis’12
om säkerhet
skontrollen

.

Åbo Guide
Studieåret lider mot sitt slut och pengarna i plånboken likaså. Nylänningen Arne
Nylander vill inte låta pengaproblem komma i vägen för hans sociala liv. Därför har
han tagit reda på budgetalternativ till sysselsättning för honom och hans vänner
med tunna plånböcker.

.....................................
Kirjakahvila, Gamla Stortorget 3.
”För den som vill njuta av kaffe
med tilltugg för ett förmånligt
pris. Ett rättvisemärkt, vegant och
ekologiskt alternativ för en billig peng. På
fredagkväll får man dessitom njuta av
livemusik. En kopp kaffe 1,20€ (med
studierabatt), samt gratis påtår.”

Gripen, Tavastgatan 13
”Då det går riktigt dåligt måste man
kanske lyfta studielån, FPAs byrå i
Gripen på Tavastgatan 13 hjälper.”

1

Åbo Konstmuseum,
Auragatan 26
”Åbo stads museer har
billigare priser för studerande. Som
ett tips har Åbo konstmuseum gratis
inträde på fredagar kl.16-19.

6

Utomhusgym, bl.a.
Kuppisparken, idrottsparken
”Runt Åbo finns ett antal
utomhusgym, som är helt
gratis. Kom och träna dina armar,
ben och rygg i toppform inför
sommaren. På köpet får du även
frisk luft!”

2

3

Kasviskeidas,
Henriksgatan 4
”Veganmat i
akademikvarteren. Bohem och
avslappnad stämning”

7

Picknick på
Vårdberget
”Njut av solen,
umgås med vänner, egen
picknickkorg och pussikalja
är receptet för en lyckad
vårdag!”

8

Ale pub, Brahegatan 2
”Billig öl. 2,5€ för ett
A-stop, lonkero på

erbjudande 3€ för ett stop.

4

5

Kerttu, Västra

Citymarket ,
Nylandsvägen 17
På jakt efter ännu
billigare kaffe kan man gå till
cittaren där en kaffekopp kostar
0,40€. Den riktigt snåla kan ha
med eget snabbkaffe och beställa
en kopp varmt vatten som brukar
vara gratis.

9

Långgatan 35, Västra
strandgatan 55

”Kvartersrestaurang där man för ett
billigt pris mättar magen.
Rekommenderas ”opintotukea
odotellessa” pasta för 5,90 €.På
lördagar och söndagar även snäppet
billigare hamburgarbufé, 12,90€.

.
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4
6

7
3

1

5

8
TIPS:

2

Ordna förfest =
gratis
pantflaskor
Bokbytarhyllor
bland
annat på kåren,
kirjakahvila - bi
llig
födispresent till
mamma?
Passa på att utny
ttja
provsmakningen
i
matbutikerna

2

.
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Kaikilla mausteilla

hitta rätt bland stekos och fett

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

Studerar folkrätt

annabrah@abo.fi

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

D

et är sen natt. Inga minnesbilder. Det är först följande morgon när du
vaknar och ser vad du har i sängen bredvid dig, som du minns...
Kletiga lakan och en halv kebabrulle.

”Snägäre” (äv. ”snägäri”), subst. Definition enligt Urbaani Sanakirja: Korvkiosk eller ett litet
företag i restaurangbranschen. Etymologisk härstamning ur begreppet snack shop. Dessa står
för ca 30% av studerandes kostcirkel under helgerna.*

NyläNNingen begav sig ut på uppdrag för
att luska ut lite mer kring några av dessa
mystikfyllda oaser i Åbos nattliv...

....................
Subway (må-to 10-23; fre-lö 10-05; sö 12-23)
Tavastgatans Subway är ingen traditionell
snägäre i begreppets sanna mening, men har
ändå funnit en plats i mången hungrig
nattvandrares hjärta (och mage). Bakom
disken fyller Krista upp en stor sandwich, de
som utgör restaurangkedjans varumärke.
Speciellt med Subwayen är deras kaffe med
cookie för blotta 2€ - det har inte alla
Subways. Här är också lugnare och tryggare
än grillkioskerna i centrum, enligt Krista.
Oftast förlöper kvällarna lugnt och utan
strul, också efter att dansklubbarna stängt.
Bara ett portförbud har delats ut, åt en
herreman som tyckte toalettgolvet vore ett
bra ställe för stadigvarande nattlogi. Ibland är
det riktigt underhållande på jobbet:
- När det ordnades animemässa i stan
invaderades restaurangen av bl.a. hungriga
Pokémoner. Det var en ganska overklig syn.
* enligt en väldigt vetenskaplig undersökning.

.
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Favoritbeställning: Dagtid
luncherbjudandet. Broilersubarna också
populära. Om nätterna går de ”tyngre”
rätterna åt, som t.ex. paahtopaistisuben,
samt allt med dubbla innehåll (tuplajuusto,
tuplaliha).
Rusningstid: Dagtid kl.(11)12-13,
nattetid kl. 03-05.
Kunder: Kontorsarbetare och studerande
dagtid; nattetid partygäster på väg hem.
Billigast/dyrast: ”Dagens sub” eller
Vegesub (15cm) 3,90€/Sub (30cm),
beroende på fyllning t.o.m. 8,80€
+ 10% studierabatt!
+ Varmt och rymligt inomhus.
+ Även fräschare alternativ.

.

Mantun Grilli (sö-må 18-0:30; ti-lö 18-05)
Halvvägs upp för Kaskisbacken finns Mantun
Grilli. Just den här kvällen är det Mantus son
Miko som står med stekspaden i hand.
- Speciellt här hos oss är vår majonnäs –
mamma gör den själv. Och våra
filéhamburgare!
Men även grillkiosken i sig inger ett
personligt intryck. Bakväggen är full av
urklipp av kändisbilder, kort och autografer.
- Det är mamma som fixat ihop det, säger Miko
och syftar på collaget. Bland annat skymtas en
bild på Jari Sillanpää, som lämnat en hälsning
om att Mantu har den bästa maten.
Oftast förlöper kvällarna någorlunda lugnt,
även efter att rusningen efter midnatt sätter
igång.
- Men mamma har jobbat här i X år; hon har
sett det ena och det andra – vill ni höra galna
historier har hon nog att berätta! Hon kommer
på jobb efter elva, varje kväll.

Favoritbeställning: ”Makkaraperunat”.
Rusningstid: Fr.o.m. midnatt. Om
somrarna hela dagarna.
Kunder: Allt sorts folk. Föräldrar, barn,
studerande...
Billigast/dyrast: Korv 1€/Kebab med
franskisar 8,40€
+ Kondomer till salu.
+ Bonga kändisar!
+ Vitlöksmajonnäsen skall enligt urbana
legender få ”tapeterna att lossna”.
- Ägarinnan lär ska ha häftigt lynne...

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

Toriburger (må-lö 09-05; sö 11-05)
I Toriburger, strategiskt placerat på stadstorget och i närheten av alla barer, står Eva
och betjänar kunder redan på förmiddagen. TB har inga egna signaturrätter – de har
klassikerna, och de verkar gå åt. I stället kännetecknar de sig med bra service, ända till
morgonnatten. Oftast går allt lugnt till, men nog händer det ibland det ena och det
andra.
- En gång kom en kille som bestämt sig för att äta genom hela matlistan – förutom allt
med fisk i! Och han gjorde det; åt allt. Ojoj... [hmm, klubbis 07? Red.anm]
Favoritbeställning:
”Makkaraperunat”.
Rusningstid: Lunchtid på dagen,
och om nätterna kl. 03-05.
Kunder: Allt slags folk, på grund av
läget. Studerande i farten, speciellt på
torsdagsnätter.
Billigast/dyrast: Korv 0,60€/
Kebabateria 6,20€
+ Kondomer till salu.
+ Relativt billigt.

.
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.....................................
Jessica Heinonen

Skattis 2007

jeheinon@abo.fi

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

A

tt berätta om en stad genom 500 ord och några bilder är lite som att höra
någon berätta om ett riktigt bra ligg: det är ju liksom inte samma sak som att
uppleva det själv i verkligheten. Men jag ska i alla fall försöka göra min nya
hemstad rättvisa, eftersom Köpenhamn inte bara är min nuvarande hemstad utan även
min tillfälliga favoritstad.
Ju längre jag bor i KBH (København), desto fler orsaker får jag att älska denna stad.
För mig som tycker att Finland är en smula stelt, kallt och för organiserat, är
Köpenhamn en perfekt kombination av nordisk precision och kontinental atmosfär. Ett
exempel är bussarna går alltid i tid, men i kontrast till Finland så pratar man faktiskt
med medpassagerarna och chauffören kan ibland le (vilket man ju inte direkt är van
med från Åbo stadstrafik). Men det finns några ännu viktigare skäl till varför jag
stortrivs i KBH, nämligen:

”

”

perfekt kombination av
nordisk precision och
kontinental atmosfär

Att förälska sig i en st

ad:

The Copenhagen Ex

.
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perience

4.

1.

Husen. När jag under
studietiden i Åbo längtade
efter att få flytta från min
60-tals lägenhet till en paradvåning
med stuckaturer i taket, så har jag
nästan inget annat val här. Det finns
väldigt få hus i kärncentrum som är
byggda efter 1930 och det gör att
själva stadsbilden får en helt unik
karaktär.

Mixen. Det finns en
otrolig mångfald av
bohemer, hipsters,
gangsters, pälstanter, brats, spuggar
och expats som tillsammans skapar en
stad som inte är lik någon annan.
Dessa människor präglar även de olika
stadsdelarna som kan skilja sig vilt från
varandra på bara några få gator; t.ex.
bara några kvarter från Christiania
finns några av de mest dyra
bostadskvarteren i hela KBH.

2.

Männen. Som
singelkvinna i storstan så
finns det så mycket
ögongodis på gatorna att jag ibland
har litet svårt att cykla rakt.
Dessutom har jag efter långdragna
empiriska forskningar kunnat
utnämna KBH till ”the city of
DILFs”.

”

”

kl. 15 korkar vi första ölen.
PÅ jobbet.

3.

5.

Fredagsfiilisen. Varje
fredag börjar med
gemensam frukost på de
flesta arbetsplatser och kl. 15 korkar
vi första ölen. PÅ jobbet. Här heter
det nog också AW, men då avser man
”at work” i stället för ”after work”.
Och det är ett allmänt fenomen, inte
specifikt för enbart min arbetsplats.

Café-kulturen.
Köpenhamnarnas andra
vardagsrum är på café och
nu till våren dyker det upp
uteserveringar överallt där man kan
njuta av allt från smörrebröd till
Tuborg. Dessutom förvandlas de flesta
caféer till halvbarer ju senare kvällen
lider och de är det perfekta stället att
börja (fest)kvällen på.

Det finns ju även saker med denna stad som jag mer eller mindre ogillar, som att det
alltid blåser, det är dyrt att helt enkelt leva, den höga inbrottsrisken, att danska språket
är näst intill obegripligt och att wienerbröden är så förbannat goda, men det är bara
sådana saker man får försöka stå ut med i en annars helt ljuvlig stad.

.
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Nylands sköna vyer
Österbottens vida slätter
.....................................
Fanny Häggblom

Värdinna 2011

fhaggblo@abo.fi

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

D

enna vår har för ett
flertal nylänningar inneburit mycket kontakt
med Den andra stora här i Åbo.
Den andra stora som i Nation.
Som i Österbottniska. Än har det
varit besök upp till deras
hemtrakter i februari, som vi fick
läsa om i förra numret; än har det
varit representation på årsfest. För
att inte tala om när de två stora
(de enda att räkna med) slog sina
kloka huvuden ihop och lät alla
leva ut sina mest karrikerade
fördomar, på den gemensamma
sitzen där temat var just ”Pampas
vs Nyland”.

sångframträdande, så finns det
nog en orsak till att vi inte har
samma tradition av vackra
sångnummer.
Bevisligen
är
nylänningar för sociala till sin
natur för att ha tålamod att sitta
tysta och lyssna tillräckligt länge,
och programmet skulle troligen
hinna överröstas av församlingen
innan de som uppträder kommit
längre än femte takten.

”

Snällt satt folk på sina
platser och njöt av
brunch

Visst finns de, olikheterna – både
vad gäller sätt och traditioner. I en
del fall är skillnaderna mer
markanta än i andra fall. Vad
ståtligt att på österbottniskt
manér inleda årsfestbanketten
med Vårt land och landskapssången – något som vi kunde ta
modell av? På tal om årsfest och

”

Så finns ju också den lilla detaljen
att varken Flora eller BD har
särdeles många NN-medlemmar i
sin skara av sångfåglar...
Något vi av nyländsk ätt däremot
har som starkare sida är att se till
att
festen
inte
dör
ut.

.
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Representationen på dansgolvet
under ÖN:s nachspiel, närmare
morgonkvisten än tolvslaget,
utgjordes helt klart av nylänningar
vår
minoritetsstatus
under
banketten till trots. Vi såg till att
det ännu dansades, hoppades och
såldes öl lite längre än det annars
skulle ha gjorts.

ifall någon tvivlat på det. Det var
upp till bevis som gällde och båda
nationer spände musklerna så det
knakade. Stereotypierna flödade,
nasala fraser om segelbååttaa och
betalande pappor haglade lika
tätt som det gummistövelbeklädda folket försökte sig på
”pampesiska”.

Man kunde tro att majoriteten
snällt gått hem för att vila upp sig
inför följande dags program, men
den nyländska skara som dök upp
på sillis nästa dag fick erfara att vi
även på den punkten har olika
syn på saker. Snällt satt folk på
sina platser och njöt av brunch,
under märkbart anständigare
former
än man i den här
föreningen är van att förknippa
med begreppet sillfrukost. Fel på
stämningen var det ju inte, men
de procent av deltagarna som
stod för de vildaste tilltagen,
svettigaste dansmoves:en och
dansandet på borden har sin
hemort på sydligare bredd-grader
än genomsnittet på en ÖN fest.
Det visade sig att de också hade
planer på att bli svettiga, men i
bastu efter sillisen. Det hade
kanske inte varit en så dum idé.

Skillnaderna till trots är vi ju i
grund och botten väldigt lika. Vi
består

av

samma

byggstenar:

frivilliga studerande som ger av
sig själva, bygger upp och ÄR

”

nationen; vi hör till samma familj i

”

Skillnaderna till trots är
vi ju i grund och botten
väldigt lika.

Studentkåren och vi bor under
samma tak på Tavastgatan.
Syskonkärlek

innebär

en

viss

rivalitet. Ändå kan man utan att
tveka säga att Åbo skulle vara en
tråkigare stad om inte vi hade
varann. Inte skulle det ju vara
roligt att vara bäst, om man inte

Att vi inte är ensamma om att
kunna tömma bägaren och
glömma morgondagen blev klart
under den gemensamma sitzen,

hade någon att jämföra sig med?

.
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Hur har gulisåret varit?
.....................................
Helena Rosenström

Studerar statsvetenskap

hrosenst@abo.fi

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

N

u när året som gulis börjar lida mot sitt slut är det dags att se tillbaka och
fundera på höjdpunkterna och på de mindre trevliga händelserna. Fyra
gulisar har svarat på några frågor gällande gulisåret. Alla är de eniga om
att året varit lyckat och flera fina minnen finns. Det kan jag också hålla med om. Det
första året inom NN har varit givande och fyllt med roligt program. Vi gulisar har
alla blivit intagna till den Nyländska familjen som alltid finns där och tar emot oss
med öppen famn. Hoppas att nästa års gulisar har ett lika bra år som vi och att de
känner sig lika välkomna i familjen.
Oskar, marknadsföring
1. ...Nyfikenheten under första veckorna i
åbo...
2. Future career-sitzen
3. Det lönar sig att sköta undan alla
skoluppgifter i tid så att man kan festa
med gott samvete.
4. Ätit på Subway, för dyrt
5. Framgång, motgång, framgång

Sabina, teologi
1. Svårt att bestämma men
kanske NN:s årsfest
2. Årsfesten!
3. En massa nytt! Åbo e bäst studiestad!
4. Måst man svara på det? Ja föll på min
födis utanför sode och fick
hjärnskakning...
5. Party! Fiilis och ljuvliga (människor)

1. Vilket är ditt bästa minne från gulisåret?
2. Det roligaste NN evenemanget?
3. Har du lärt dig något nytt under året (gällande studielivet)?
4. Vad är det värsta som hänt under året, som du inte skulle göra om?
5. Beskriv ditt gulisår i NN med 3 ord
Saba, sociologi
1. Hela året e ganska dimmigt...
2. NN sillisen
3. Att inte fara ut före en tent
4. Jag studerar inte alls så om
jag sku få göra om de så sku
jag studera mera.
5. Va hände i år?

Lotta, statskunskap
1. Hela året ha vari kiva speciellt första
festerna
2. Pampas vs Nyland sitzen
3. Att man inte alltid ska lita på omtent
4. Har dansat med en kille som med en
stripstång
5. Gulisintagning. Sillis. Tomatodlare.

.
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Å

rets
andra
nummer
av
NyläNNingen är här! Tyvärr har
våren dock kommit på efterkälke,
vilket inte är lika roligt. Men vädret har
alla redan talat om och det är ju sist och
slutligen inte så intressant. Däremot är
vår kära nations aktiviteter under de
förflutna månaderna sedan senaste
numret väldigt intressanta, och säkerligen mera omtalade än vädret.

Sode för en riktig Pampas vs Nyland
faceoff. Diplomatiskt nog var det en
mycket jämn och olidligt spännande
kamp och ingendera kunde konstateras
vara den andre överlägsen. Ett stort tack
och beröm till ÖN för sitzsamarbetet,
kanske mera sånt här i framtiden?
Endast någon dag efter NN&ÖN sitzen
öppnades
kranarna
igen
då
nylänningarna bjöd in sina föräldrar till
Åbo för den oregelbundet återkommande Pappa betalar-sitzen. Jag var
själv inte närvarande på den
tillställningen men har hört att det var en
något oerhört bra sitz. Jag tittade in
kring midnatt och då skulle de just få
punschen. Imponerande, säger jag bara.
Men som man säger, äpplet faller inte
långt från trädet.

Vårens största händelse var nog
årsfesten och sillisen följande morgon.
Jag tycker i varje fall det var en riktig
upplevelse, och jag tror mången av er
läsare kan hålla med mig. Och lite
spänning medförde ju söndagsmorgonen då jag skulle köra saker till
Sode med bilen, men försov mig, blåste
0,8 och dessutom hade bilnyckeln i
fickan i jackan som var inlåst i borgen.
Tänk bara så det kan gå. Men sillisen
blev ju en succé ändå, säger bara ett ord:
Konfetti. Ser redan fram emot nästa år.
När sillisen var över och det skulle städas
var jag inte helt säker på om jag befann
mig i Sode eller ett par kretsar ner i
Dantes version av helvetet. Jag säger
igen ett enda ord: Konfetti. Men värt det
var det ju nog.

Men nu är det snart sommar, sen kan
man gå i parken eller på stranden och
njuta av utsikten. Innan dess slutspurten
med lite Wappen, tenter, dammiddagar,
schools out sitzar och vårbalar. Det var
allt för mig denna gång. Vi ses där ute,
Morjens!
(ps. Körde alltså inte berusad sillismorgonen)

Sen var det en paus på knappt en månad
innan vi var i farten igen. Denna gång
tillsammans med ÖN då vi samlades i

.
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Som två bär

Mr Bean

Andreas Johansson

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

5

TOP

med Tommi

Saker att göra på sommaren

1.
2.
3.
4.
5.

NNs Sommarträff
Simma i havet
Catcha bruna
Äta grillkorv o dricka öl
Popkalaset

.....................................
PÄRNÅ-DIALEKT

HÖGSVENSKA

keku
tjäärlååto(gär)
läävis(är)
lögi
äitärgöuto
vikusluut
glapamål

kaka
kåt, löpsk
möglig
gladlynt
pissmyra
veckoslut
måltid

.
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Idrottsminister Tommi
lindblom.tommi@gmail.com

Kulturminister Johannes
johannes.nysten@abo.fi
Åbo är en utomordentligt vacker
sommarstad som har mycket att
erbjuda utöver åbåtar, terrasser och
picknickar i någon av parkerna. Även
om mat och dryck ligger mer än nära
mitt hjärta så finns det en hel del
annat som jag finner värt att uppleva.

Sommaren är snart här och för
många innebär det sommarjobb på
en annan ort. För min del blir det
Ekenäs som gäller. Eftersom jag
kommer att jobba/spela golf på EkeGolf, vill jag bjuda in alla NN-golfare
som råkar ha vägarna förbi Ekenäs,
att komma och pröva på vår nya
bana. Jag har också funderat på att
kanske ordna något golfevenemang
under sommarträffen, eftersom
golfbanan ligger rätt så nära ön där
träffen ordnas i år. Kubbmästerskap
eller metetävling kunde också ordnas
under det veckoslutet.

På Logomo ordnas det en utställning
"Åbo i bilder" från den 27 april till
den 29 juli. Bilderna är från slutet av
1800 talet till de första årtiondena in
på 1900 talet. Av de bilder jag har
sett av Åbo från den tiden är det
intressant
att
notera
hur
mellaneuropeisk staden har sett ut
innan 1960-talets förstörelseiver
drog fram. Utöver massor av andra
intressanta evenemang som man kan
hitta på Åbo stads hemsidor så har
jag några personliga favoriter;
Suomen Joutsen och museet på
Klosterbacken. Båda mycket sevärda!
Ja och för de som tycker om att köa
och trängas finns det ju (som alla
vet) DBTL och Ruissrock.

För övrigt händer det inte så mycket
på ÅAs sportfront under sommaren.
På hösten kickar det igång igen och
jag hoppas på att få se aktiva
medlemmar i de lag som vi får ihop.
Deltagandet har ju varit lite lägre nu
på sistone men jag tror att vi kan fixa
det. Om du vet några fler som är
intresserade av samma gren som du,
kan vi försöka fixa ihop lag till den
grenen nästa höst.

KM, over and out!
Jag önskar er en bra sommar och
sporta flitigt!

.
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Sex och SåNNt hos Suvi & Tova

Fetischism

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

vforsblo@abo.fi

Suvi Sundqvist

susundqv@abo.fi

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

S

exuell fetischism innebär sexuell åtrå till ett föremål eller en kroppsdel
som vanligen inte uppfattas som upphetsande, och har i strikt mening
inte med identifikation med föremålet eller rollekar att göra. Fetischism
betraktas som en mild psykisk avvikelse. - Wikipedia

Fetischberättelser hört i NN:
Utomhusfetisch vs. voyeurism
Ett par var ute i en lekpark mellan två hus och njöt av lite pang på rödbetan. Detta
ansågs vara intressant även för de som bodde där, då paret fick en publik av folk
som kom ut ”bara” för att ta en cigarett.
Transformers-fetisch
På samma sätt som somliga blir upphetsade av Ryan Gosling filmer, kom det fram
att man även kan bli kåt på Transformers.
Rough-fetisch
Denna anonyma person blev överraskad av strypgrepp och insåg då: ”Hey I like this
shit!”. Fick blåmärken men var nöjd. Motsvarande för nyläNNingar som upplevt
rough sex med ett stort leende på läpparna, är att bli dragen i håret under
akten.
Sockorna på -fetisch
Ibland har man kanske för bråttom för att ta av sig sina kläder,
ibland kanske man bara föredrar att lämna dem på? Varför man
föredrar sina strumpor kan dock ifrågasättas...
Källarfetisch
Ett par som utforskat exhibitionismens spännande värld åkte ner nakna
till källaren från lägenheten för att rulla runt i höet. Ingen rädsla för att bli
upptäckta nakna i hissen inte!
Hotts för pedofiler
Hört på sitz att man föredrar ”att ta Pedobear i reven”...

.
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Guidebok för att lokalisera det som ger
tillfredställning:
Rövfetisch
Antagligen uppskattar alla killar denna kroppsdel, fetischen är typ lika vanlig
som fetisch för tissar. Om ni söker en fast rumpa, lönar det sig att ta sig till
fotbollsplan eller ishallar för att checka in sådana rövar. Kanske det finns några
bra rumpor i ÅA:s fotislag? Exempelvis Joga-Ekenäs eller tidigare Borgålaget
FITA (Fucker In The Ass), vilket leder oss till:
Analfetisch
Släkting till rumpfetisch. Enligt våra källor tycks detta område på en kvinna vara
särskilt intressant att utforska av män, no homo anyone?
Två brudar
Ses som något upphetsande bland killar, tyvärr är det svårare att hitta brudar
som är med på den leken. Ifall ni anser detta fenomen som er grej, sök er till
Arken – med bra tur kan några humanistiska brudar tända på det. I andra fall
kan brudar uppskatta det mera med två karlar.
Oskuld
Om ni vill besmutsa en ren själ, sök er då till länder med en kultur där man är
strikt förbjuden att smutsa sig före giftermål. Alternativt kan ni söka upp en
riktigt nördig fysiker eller DaTeit som levt i en bubbla och spelat dataspel
dagarna i ända.
Kvantitetfetisch
För dig som gillar att hoppa från säng till säng eller rum till rum under en och
samma akt för att hinna befläcka så många kvadratmeter som möjligt i ett hus.
Lämpligt för dem som blir pilska av att räkna hur många platser man hinner
med under en akt. Dessa siffertokiga personer kan uppsökas bland
matematikerna.
WAM
Wet And Messy är en sexuell upphetsning av blöta/kladdiga personer (läs: Wet
T-Shirt). För att få en lyxigare tvist på tillvaron kan du dränka din kära partner i
den dyraste champagnen. Vi vet ju alla att en äkta Hankeit aldrig skulle säga
nej till sådan lyx.

.
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papa

Årsfestveckan!
1-4.3.2012

Pampas vs. Nyland

Pappa betalarsitz

razzi
Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar...
Dammiddag: Gudar & Gudinnor

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

Månadens bild

BEVINGADE
UTTRYCK
”Håll hårt i era egendomar under året sen.
Tydligen så består NN:s styrelse av ett gäng
kleptomaner…. ”
Jonte varnar allmänheten på klotterplanket

Effektivitetsmaximering av m^2
■ Att äpplet inte fallit långt från
trädet märktes tydligt på pappa
betalar sitzen.
■ Dragkampen mellan ÖN och
NN var hård och i år tog NN
vinsten. Äntligen.
■ Under vårmötet bestämdes
idrottsministerns
öde
och
nuvarande idrottsminister Tommi
Lindblom fortsätter med posten.
■ Styrelsen 2011 beviljades
ansvarsfrihet
under
extra
nationsmötet 5.4.2012. Grattis
och tack för ett fint arbete!
■ Ett stort tack till årets Marskalk
Lasse Mäki-Hokkonen och hans
årsfestkommité för en dunderbra
fest!!
■ En hel drös med NNare visade
Österbottningarna
hur
en
årsfest skall firas då ett tiotal
NNare gästade ÖN:s årsfest.

”19:36 och SODE är fritt från konfetti,
amen... ”
Tobbe måndagen efter sillisen

”För att nationen skall gå vidare krävs det
många intressanta gulisar...”
Nu for visst något fel, eller hur Klubbis ’11?

”Come in my face but not on my suit. ”
En nationsvän från Sverige på årsfesten

”Jag tycker om brunt, stort och
hårt”
Otto om slagträn....

Ra om salmare

”Nog får jag lite påta på dig, jag är din
avec”
Värdinna ’09 till Kurator ’06

Detta har hänt (sådant som inte
överskider nyhetströskeln för notiser)
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NyläNNingen kronar Tommi Lindblom
till årets potatisskalare och Harry
Bruck till årets tomatätare efter deras
insatser på Pampas vs Nyland sitzen.
Förhållandet mellan Göteborgs Nation i
Uppsla och NN nådde följande stadie
då nationerna skapat ett gemensamt
kärleksbarn. Även KungeNNs familj
har utökats i form av en röd Prinsessa
från SF.
Styrelse 12 borde kanske få en lektion i
städning då deras moppande inte ens
dög åt Sode.
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