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Inte är det väl slut nu?
.....................................
Filippa Andersson

Pr-chef 2012

fanderss@abo.fi

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

S

å kom tiden för mig att skriva

bli en frekvent återkommande figur

min sista ledare. Det är väl nu

på

jag borde försöka summera

jomande

ihop det gångna året, alla minnen,

varendaste

en

gamyl

NN

på

klotterplanksspammare

sitz,

en

möten,

en

och

gnälla

alla minnesluckor, allt slit, allt skratt.
Men det är inte så lätt, 230 ord
räcker inte på något sätt till att
beskriva

allt

som

hänt

under

styrelseåret. Med hjälp av dem kan
man inte beskriva en vecka i Schweiz
med vår fantastiska styrelse, en
vårbal i Uppsala, en liten GA-BAl i
Lund eller våra otaliga möten på
Kåren.
Sista

ledaren

innebär

sista

NyläNNingen för min del. Under året

om hur allt var bättre förr? Kanske

har NyläNNingen blivit som mitt

ändå inte, men aktiv det tänker jag

barn, ett evighetsprojekt jag skulle

förbli. Och styrelse '12 på sillisen år

kunna lägga otaliga timmar på att

2013, då gäller det!

redigera. Tur har man utskott, och

Sist vill jag ännu tacka pr- och

medlemmar som poängterar att det

layoututskotten för ett super arbete

inte är lönt att sitta en miljon timmar

med NyläNNingen under det senaste

och försöka få alla mellanrummen
mellan

bilderna

symmetriska,

året och gratulera min efterträdare

då

Helena Rosenström och önska henne

ingen sist och slutligen lägger märke

lycka till!

till sådana små detaljer.

God Jul och Gott Nytt År!

Men min tid i NN är som tur inte
ännu över och jag har planer av att

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

Kurator 2012

andrejoh@abo.fi

.....................................
Året skrider mot sitt slut och det
börjar vara dags för en ny styrelse att
ta över. Då funderar jag som kurator
över vad styrelsen varit med om och
vad jag som kurator skulle ha kunnat
göra bättre. Det funderade jag även
på när jag blev invald. Hur göra saker
och ting bättre än vad de tidigare
varit? Jag insåg ganska fort att en
sådan tankegång är svår. Jag blev
invald som gulis och hade minst sagt

vad man ska göra är bra, men att
delge sina misstag är snäppet bättre.
Men det gångna året då? Det bästa
året i mitt liv? Utan tvivel. Jag har sett
och varit med om så mycket som de
flesta inte ens vet att de vill vara med
om. Ett år i styrelse är helt klart en av
de mest givande erfarenheter man
kan få. Jo, det tar ett år av ens studier
och tidvis är det väldigt påfrestande,
men än sen då? Man hinner studera
och med ett ungt hjärta tål man det
mesta. Och jag kommer att komma
ihåg det här året med stor glädje för
resten av mitt liv. Nästa gång det
väljs styrelse: ställ upp! Ni kommer
inte att ångra det.
Det är lite ledsamt att måsta ta farväl
av NN:s styrelse, men allt gott har sitt
slut. Man ska koncentrera sig på
framtiden, därför vill jag önska den
nya styrelsen all lycka. Tack till hela
styrelsen, alla medlemmar och till er
som varit med på våra evenemang!
Och ett speciellt tack riktar jag till
Bern, Uppsala, Lund, Vasa och
Helsingfors. Utan dem skulle det här
året inte varit lika bra. Snart är det
årsfest, då kommer de hoppeligen
hit igen, till den fantastiska
Nyländska Nationen.

få aningar om vad som hade hänt.
Jag hade inga andra referenser än
tidigare protokoll, men de berättar
inte så mycket, åtminstone inte
tillräckligt. Den bästa förutsättningen
att förbättra någonting är att se över
sina egna misstag. Tyvärr då
mandatperioden är ett år hinner man
inte göra det så mycket. Därför
försöker jag, som avgående kurator,
rådgöra den nya kuratorn. Tips om

.
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Inspektorns hälsning

Ett litet tips från allmänheten bara... (del 4)

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

Inspektor

lihenrik@abo.fi

.....................................
Nyland 75 år senare: I dessa tider av
omvandlingar på kommunfältet kan det
vara av intresse att se hur kommunerna
beskrivs i en turistguide anno 1936.
Guiden Genom Svensk-Finland, skriven
av M. Holmberg, med text på svenska,
samt lite tyska och engelska kostade 25
Fmk, eller 2:50 S. kr.

Ekenäs, som vid denna tid redan är 400
år gammal, ”har icke mera än 3,569
invånare” (ca 14.500 år 2008) och ”har
aldrig blivit någon stad av betydelse”.
Tillkomsten av Hangö-Hyvingebanan
bidrog dock till att staden fick nya
stadsdelar ”såsom Formanshagen och
Knipnäs förstad”. Telefonnumret till
Knipan är 10 01 (idag 2411169). Karis
köping är ett ”stationssamhälle” och har
vid tiden ca 2.200 invånare (ca 9.000 år
2008).

Här beskrivs Borgå som ”minnenas,
skaldernas och konstnärernas stad” med
7.133 invånare (48.833 år 2011), därifrån
man kan åka med ”regelbunden
autobusstrafik” till Lovisa, som förblivit
”en beaktansvärd hamnstad”, med 3.854
invånare (ca 7.200 år 2008).

I den andra ändan av Nyland har Hangö
f.n. 7,890 ”innevånare” (9.417 år 2011)
och man räknar upp restauranger som
”Casino i Parken” och ”Hotell Pension
Bellevue”. Genom hela skriften talar man
om plager, ”sandplage” i Bromarf,
”Sandudds plage” i Helsingfors och ”på
sandplager är ingen brist i Hangö”. Idag
torde ordet leva kvar bara om Plagen i
Hangö.

Helsingfors hade 284.000 invånare, varav
77.318 svenskspråkiga, för 75 år sedan.
Idag har invånarantalet nästan
fördubblats (595.384 år 2011) och
andelen svenskspråkiga minskat till
hälften (27,2% då, idag 6 procent och
35.537 personer). Med hänvisning till att
man i Hbl nyligen kritiserade att Herman
Lindqvist i sin nya bok kallar
Senatstorget för Stortorget kan noteras
att man i guiden skriver om
”Senatstorget (nu Stortorget)”. Vid den
här tiden var Åggelby, Hoplax och
Brändö ännu självständiga kommuner,
medan Mejlans, Böle samt Kottby redan
var inkorporerade.
Och så vidare. Somt går vidare, somt blir
som förut. Det kunde vara Nyland till
fromma om man insåg att framtiden inte
fullständigt går att förutspå.

.
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Vad finns i min
väska ?

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

Studerar statsvetenskap

hrosenst@abo.fi

.....................................
1. Vad finns i väskan?
2. Vad är den viktigaste saken du har med dig?
3. Hur nyttigt är innehållet?
4. Råddig/städig?
5. Hur personlig är väskan och innehållet?
6.Packningsförmåga?
7. Vad är den onödigaste saken (enligt ägaren själv)?
8. Har du någon hemlig sak?

1.

2.

Väska nr. 1
1. Mössa, kalender, penal, tyska böcker, tusen olika papper, läppfett, SU
pastiller, telefon, nycklar, vattenflaska, plånbok, strepsils, läppfett, SU-pinns
2. Kalender då jag är i skolan
3. Allt som behövs för att vara en dag på föreläsning, inget direkt onödigt.
4. Ganska städigt, lilla facket hade diverse små grejer lite huller om buller.
5. Rätt så traditionell både till innehåll och utseende. Man märker att ägaren
är en SU aktivist.
6. Inga speciella talanger i att packa, inget onödigt fastän det säkert skulle
finnas plats för det.
7. Su(g) pastillerna
8. Lite privata grejer i innerfacket som väskägaren inte vill avslöja...

.
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Väska nr. 2
1. Penal, plånbok, miniräknare, italienska bok, näsdukar, två hårband, telefon,
en reflex från arkens matsal, häfte, hårborste, nycklar, diverse hårspännen
och ylletröja
2. Hårborsten, så att ja kan vara fin i håret hela dagen
3. Hårgrejerna tog upp lite extra utrymme, men ylletröjan var extra och
därför mest onödig.
4. Förvånansvärt städad, trots mängden grejer och väskägaren brukar ha
tendens att ha med sig allt möjligt onödigt som fyller väskan till
bristningsgräns.
5. Den stiliga läderväskan rymmer tillräckligt med grejer och väskan i sig
passar personens personliga stil. Att hårgrejer är de viktigaste avspeglar
väskägarens personlighet och därför kan man säga att innehållet är rätt
personligt.
6. Den här dagen tycks väskägaren ha kunnat packa riktigt bra och väskan
går till och med fast. Ägaren erkänner att packningsförmågan överlag inte är
så bra.
7. Reflexen som fått följa med från Arkens matsal
8. Inte egentligen, allting får visas för allmänheten, men ägaren påpekar att
hon är mest stolt över sin plånbok.

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

Kurator emeritus 1999, Eva-Maria Nystén, studerade under sin Åbotid i slutet av 90talet marknadsföring. Nu jobbar denna ekonomimagister vid folkhälsan . I detta
nummer av Nylänningen fortsätter resan där vi upptäcker att det finns ett intressant
liv även efter studielivet....
Vad går ditt jobb ut på?

Var bor du? Bor du i Nyland eller
har du lämnat hemknutarna?

Jag
jobbar
på
informationsavdelningen på Folkhälsans förbund.
Till mina uppgifter hör bland annat
att producera nya material, till
exempel broschyrer, böcker, flyers,
kalendrar, annonser, webbsidor och
att skriva artiklar och reportage.

Jag är ursprungligen från Pernå, men
har också bott och gått i skola i
Borgå – och Borgå är också min
nuvarande hemstad.
Vad började du jobba med genast
efter att du blev klar med
studierna?

”

Jag jobbade redan vid sidan av
studierna på Yle och fortsatte med
det när jag flyttade från Åbo. Främst
jobbade jag med radionyheter.

”

...svenskar klädde av sig och
stämningen var så där
allmänt i topp

Vad önskar du nån hade sagt till
dig om då du började studera?

Det bästa med ditt jobb?
Jag tycker att jag fick en hel del goda
råd från olika håll – en del tog jag till
mig mer än andra. Retrospektivt så
önskar jag att jag hade lyssnat bättre
på de goda råd jag fick. Om jag hade
gjort det så skulle jag ha rest mer
och studerat utomlands flera år.

Det bästa med jobbet är att det är
kreativt och omväxlande. Jag träffar
en hel del olika personer och får
jobba med trevliga kolleger för olika
saker som för det mesta känns
meningsfulla och roliga.

.
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Vad finns det för utmaningar i
jobbet?

Tips
till
styrelsen
funktionärer under 2012?

samt

Folkhälsan är en stor organisation
med
mycket
och
varierande
verksamhet. Vi som jobbar på
infoavdelningen förutsätts veta det
mesta om vad som pågår på olika
håll inom Folkhälsan, vilket inte är
helt enkelt. Organisationen har 1 500
anställda och 100 lokalföreningar
som också har en hel del verksamhet.
En annan utmaning är att ta tid på
sig för att vidareutbilda också om
arbetsuppgifterna inte riktigt ger
plats för det. Just nu har jag en lite
förhoppning om att förkovra mig i
ombrytning.

Njut av tiden i styrelsen. Och av
studietiden överlag. Jag tycker inte
livet är tråkigare eller mindre roligt
just nu, men när man studerar tror
jag det är bra om man passar på och
tar vara på friheten och flexibilitet
som studietiden för med sig. Man
kan studera utomlands, man träffar
massor av människor och har
möjlighet att lära sig en massa olika
saker. Jag vet att vi i Finland anses
studera för länge men att ha alltför
bråttom till arbetslivet gör kanske
inte studietiden så rolig.
Beskriv dig med 3 ord:

Vad har du gjort i NN?

problemlösande, engagerad, pålitlig

Jag var kurator, arkivare, med och
gjorde en ny version av sångboken
och vad det nu var. NN var en del av
min studietid från början till slut.
Bästa NN minnet? (eller flera...)
Det är svårt att välja, jag har många
roliga och bra minnen som hör i hop
med NN. Resan till Bern var rolig på
många sätt, liksom också årsfestens
sillis 1999, som hölls i Roddis som då
genomlevde sin sista tid som
festlokal. Det var strålande solsken
och varmt, så sillisen med band och
allt flyttade ut till Kårens bakgård,
svenskar klädde av sig och
stämningen var så där allmänt i topp.

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

Styrelse 2012 tackar för det gågna året
och önskar er alla en riktigt God Jul

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

.
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Åbo Guide

E

fter en fartfylld höst börjar bältet spänna och sixpacken har blivit ett minne
blott. Med tanke på jul och all choklad som förtärs känner Arne att det inte
vore en dum idé med lite annat program i form av motion och andra
aktiviteter. Arne har förtrott sig åt sin pålitliga vän Google och valt följande
alternativ:

.....................................
Ungdomsgård/kulturhus
Vimma, Auragatan 16. ”Vill du
gräva fram dina skapartalanger?
Vimma erbjuder kurser och öppna
verkstäder i bla. Keramik och textil.
Studerandevänliga priser!”

Nakensimhall
Rektorsåkersgatan 4, ”Vill du känna dig
fri och bli kvitt kroppkomplex? Åbo
stadssimhall har skilda turer för kvinnor
och män. Studierebaterat pris 3€.”

1

5

Vårdberget
”När snön har fallit får
man äntligen åka pulka
igen! Börjar du frysa om baken och
vill ha extra utmaning kan du
springa upp för Vårdbergets trappor
emellan åken.”

6

Åbo svenska
arbetarinstitut,
Kaskisgatan 5. ”Åbo Arbis
ordnar kurser som passar
en studerandes plånbok. De kan
välja mellan konstkurser och
motionskurser. Speciellt yoga
rekommenderas av redaktionen. En
kurs under en termin ca 30€.”

2

Turku Karting
Pållegränden 2, ”Fick du
mycket skatteåterbäring
och pengarna bränner i
fickan kan du provköra
cartingbanan.”

7

Kiipeilypalatsi
Vattenborgsvägen 1. ”Är
du i behov av en
adrenalin-kick? Ta och
testa klättring och träna rumpan
samtidigt. Studierabatt ons-fre
kl.14-16.30.”

3

Skrinning
Kuppis skridskobana och
Kråkkärrets ishall, ”I Åbo
finns det många olika alternativ för
den som tycker om att skrinna. För
den som föredrar frisk luft kan söka
sig till naturisplanerna och de som
har högre krav på isen
rekommenderas ex. Kråkkärrets
ishall där det finns allmänna
skridskotider.”

Tutola
Smedsgatan 5, ”För ett
förmånligare alternativ
till citygymmen kan man ta del av
Tutolas jumppor. För ynka 70€ får
man delta i så många timmar man
hinner under 4 månader.”

8

4

Megazone
Eriksgatan 4, ”För att få
upp värmen i
vinterkylan kan man föra en
kamp i Megazone.Må-fre före
kl.16 studierabatt!”

9

.
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1

3

9

5

6

2
TIPS:

4

8

Beställ inte pizzan
fram
till hemmadörren,
utan
gå själv efter den
Ta trapporna istäl
let för
hissen
När det blivit tillr
äckligt
kallt kan du ta en
länk
eller promenad på
isen.
OBS! Se till att ise
n
håller!

.

13

.

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 och
synar vår säsongsaktuella favortitgubbe – det stora undantaget på mammas
gamla regel om att aldrig ta emot klappar av okända skäggiga män.
Är julgubben finländsk? I Sverige
är det jultomten, i Norge
julenissen
och
i
Danmark
julemanden som gäller. Och så har
vi ju julbisin i Östnyland. Ibland
hör man ännu om julbocken – de
facto den älsta av alla julgubbstraditioner i vårt land, från
1700-talet. Då var det vanligtvis
en yngling från byn som klädde ut
sig till bock, för att därefter
tillsammans med lokala ungdomar gå från gård till gård med
sång och uppträdanden. På detta
svarade värdfolket med mat,
brännvin eller pengar – vinst som
sedan användes till de ungas
egna fester (– tänk om NN skulle
försöka på det sponssökandet?).

härstammar från 1600 – 1700talet, ur den tradition som då
rådde. Gåvogivandet är alltså en
äldre tradition än julgubbar och
bockar. Dessförinnan var folkseden att man slängde in sina
gåvor hos varandra efter att ha
klappat på mottagarens dörr eller
fönster – ordet klapp kommer
således från själva klappandet.
Det var då oftast fråga om små
skämtgåvor, t.ex. vedträn eller
halmfigurer, till vilka en fräck vers
bifogades. Under samma tidpunkt
blev det även brukligt att ge
gåvorna vid julen, i stället för vid
nyår, som tidigare varit praxis –
att ge gåvor vid nyår var en
tradition som sträckt sig ända
tillbaka till romarriket. Den julgubbe och de traditioner, seder
och julpynt vi idag sammankopplar med julen spreds från

Nåväl, vi vet ju alla att det
viktigaste under julhelgen självfallet är julklappar. Ordet julklapp

.

14

.

Tyskland och England under 1800
-talet och tog över julbockens
roll. Detta berodde helt enkelt på
att man under den tidpunkten
började importera julpynt i större
mängd från dessa länder.

historien för sin givmildhet,
speciellt att ge olika gåvor i
obemärkthet – bl.a. smög han ner
pengar i de fattigas skor nattetid.
Han blev senare ett skyddshelgon
och speciellt populär i Holland,
varifrån traditionen fördes vidare
till USA med holländska utvandrare under 1800-talet.

I Sverige sammankopplade man
länge jultomten med gårdstomten, som redan länge varit del
av det svenska julfirandet – och
gärför gestaltades julgubben
länge rätt dvärglik. Ännu för bara
ett sekel sedan avbildades
julgubben som liten, alflik, och
oftast i mörka kåpor. Under
amerikanska inbördes-kriget på
1860-talet användes julgubben
flitigt som nordstatspropaganda
och framställdes ofta i blå jacka
med vita stjärnor och rödvitrandiga byxor. Först under 1900talet dök den röda och vita julgubbsdräkten upp, och den
ikoniska julgubbe vi känner idag
föddes genom Coca Colas vinterkampanj år 1931.

Men förresten – tvistemålet kring
julgubbens
sanna
hemort
avgjordes egentligen redan år
2009, då Rovaniemi beviljades
Europeiska unionens gemenskapsvarumärke ”The Official
Hometown of Santa Claus®”.
Dock gäller bara registreringen till
år 2019 – med tanke på hur råvarupriserna utvecklas är det
kanske billigare för julgubben att
flytta sin fabrik till Kina sedan.

Den Santa Claus man pratar om i
USA kopplas dock egentligen till
Sankt Nikolaus, vars minnesdag
firas den 6 december. Den
”riktiga” Sankt Nikolaus var
varken från Finland, Grönland
eller Nordpolen, utan en biskop
som levde under 300-talet i Myra
i dagens Turkiet. Han gick till

.
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”

”
En höst i Asiens själ

När jag anlände till Seoul i slutet av
augusti anlände jag till ett Korea som
befann sig mitt i en Psy-hysteri

S

nart är fyra månaders utbytesstudier 7000 kilometer öster om Åbo avklarade, fyra
månader fyllda av nya upplevelser och roliga stunder i Sydkoreas huvudstad Seoul. Att
från det lugna och lilla Finland komma till en stad med 20 miljoner invånare som aldrig
sover och var ingen kan tala engelska har självklart varit fruktansvärt annorlunda, men
samtidigt har det varit lätt att anpassa sig och trivas. Efter ett hårt och galet veckoslut i Tokyo
för en tid sedan kände man sig redan som hemma när man landade i Seoul igen.

.....................................
Artur von Bonsdorff
. . . . . . . . . . . . . . . . Klubbis
. . . . 2011
. . . . . . . . . abonsdor@abo.fi
.......

.
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När jag anlände till Seoul i slutet av
augusti anlände jag till ett Korea som
befann sig mitt i en Psy-hysteri. Alla
Koreaner, även professorerna,
stoltserade med hur stort Gangnam Style
var och det talades om hur hela världens
blickar framöver skulle komma att riktas
mot Sydkorea och K-Pop. När man var
ute spelades låten utan att ljuga med ca
30 minuters mellanrum, så det tog ju inte
länge innan man rent ut sagt avskydde
den. För er som undrar kan jag berätta att
Gangnam betyder ’’söder om
floden’’(det går en stor flod genom
Seoul), och Gangnam är en stor stadsdel
här fylld av dyra bilar, lyxiga skyskrapor
och exklusiva butiker. Det är också ett
helt OK ställe att åka till om man vill
festa. Låten handlar i stort sett om att Psy
gör narr av rikt folk från Gangnam (även
om han nu själv också kommer därifrån).

gick man i skola från 9 på morgon till 10
på kvällen och under gymnasiet var det
enda de gjorde på fritiden att studera och
se på film. Man kan ju fråga sig varför de
inte gick ut och träffade kompisar, svaret
på det är att alla kompisar självklart ju var
hemma och studerade. På basis av hur
viktiga studierna är här kan man ju lista ut
att det är ett väldigt konservativt och
hierarkiskt samhälle. Respekten för äldre
är mycket centralt vilket man lätt kan
uppleva t.ex. i metron när en äldre gubbe
kan knuffa till en utan att be om ursäkt
för att han tycker man står i vägen, det
känns ju inte så trevligt men sån är
kulturen.

”

Även om jag var beredd på en massa hårt
skolarbete så har det varit ganska likadant
som i Finland, och det har funnits mycket
tid för att hålla på med annat som t.ex. en
hel del festande, sevärdheter och resor
inom landet och utanför. Dock inte
Nordkorea, där kommer man inte in via
Sydkorea utan man måste försöka ta sig in
via Kina.

Universitet jag studerar på heter Kyung
Hee University och är ett av de ca. 20
universiteten som finns i Seoul. Mängden
studeranden vid deras campus i Seoul är
runt 25.000 och då campusområdet inte
är sådär enormt stort så kryllar det av
människor här under pauserna mellan
föreläsningarna. Vid Seoul-campuset kan
man bara studera på kandidat-nivå men
vad jag har förstått så är det inte så många
Koreaner som fortsätter till magisternivå, man skall snabbt ut i arbetslivet.
Studier är väldigt viktigt i det koreanska
samhället och dagen då inträdesproven
till universiteten hålls är ungefär den
viktigaste dagen i en koreans liv. Alla
universitet har inträdesprov samtidigt och
har hört att inga flygplan får flyga över
landet just vid den tidpunkten, vet inte
om detta stämmer men den lär vara snart
så får väl se. Det har varit helt sjukt att
höra historier om koreanernas grundskole
- och gymnasietid. Under grundskolan

”

dagen då inträdesproven till universiteten
hålls är ungefär den viktigaste dagen i en
koreans liv

Jag önskar alla NyläNNingar en god jul,
vi ses igen på vårens evenemang!

.
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Nylänningen testar
Nylänningen anser att experimenterandet måste fortsätta också i
detta nummer, och nu märker experimentledaren att det finns en
tendens av snörvlande och hostande bland studeranden runt om Åbo.
Nylänningen vet att NNare kommer från sydligare delen av vårt
vackra land och då när vintern riktigt smäller till kan det vara bra för
oss att kunna bota värsta flunssan.

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

E

xperimentet är en självstudie som utförs över en längre tid. Experimentledaren
har fått överleva en och annan flunssa och prövat det mesta. Tre metoder som
sägs bota värsta flunssan har testats och nu analyseras för och nackdelar med
metoderna.
Metod 1. Naturmedecin
Metoden går ut på att då man börjar känna sig klen, skall man stoppa i sig så mycket
vitlök och honung som man bara kan och tadaaa- flunssan slår aldrig in ordentligt!
Metoden har testats av experimentledaren. Det hela slutade med att undertecknade
fortfarande fick sin flunssa men nu dessutom luktade vitlök och har större risk för hål i
tänderna efter all honung. Inte en värst lyckad idé alltså, men vitlök lär fungera i
förebyggande syfte i det långa loppet.
Metod 2. Massvis med sprit
Metod 2 är den som studeranden verkar tycka bäst om. Den går ut på att dricka
massvis med sprit ( allt över 38% går bra) för att rena kroppen och därmed döda alla
baciller och bobbor som åstadkommer flunssa. Enligt testpersonen är metoden
definitivt roligare än metod 1, men effekterna är inte långvariga. Visserligen känner
man sig som kungen i baren, springer ute på cancerstickor utan rock och förklarar åt
alla hur frisk man plötsligt känner sig, men oj,
dagen efter. Inte bara vanlig krabbis-morkkis,
Forskningsplan
utan nu också krabbis-morkkis i 39 graders feber. Metod: Longitudinell självstudie
Experimentledaren tycker alltså inte att metoden Oberoende variabel: Flunssa
Beronde variabler: Botningsmetod
är så lyckad, men den kan rädda kvällen om du
1,2,3
bara måst, måst, måst gå på just denhär festen!
Hypotes: Metod 1 fungerar bäst
Antal undersökningsobjekt: 3 st.

.
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Metod 3. Dundertabletter
Metod 3, det vill säga att äta dundertabletter så man blir lite smått hög av det verkande
ämnet fungerar också bra en tid. I Finland säljs det nuförtiden 1000mg värkmedecin
receptfritt som man får ta tre gånger om dagen, månne man inte blir lite yr i bollen av
det? Ett annat alternativ är att uppdatera medecinskåpet med piller från t.ex. Bangkok.
Där är flunssamedecin så stark att den skulle kunna bota leukemi. Alltid ett säkert kort
om man helt enkelt inte har tid att ligga i sängen med man-flu. Experimentledaren
tycker att dundermedecin är ett bra sätt att glömma bort flunssan, men dessvärre
brukar symptomena bara flytta på sig tills man slutat äta pillren, därmed är inte heller
detta en så bra lösning.
Resultat
Efter att ha studerat utfallet för de olika metoderna kommer experimentledaren fram
till att inga av dessa fungerar värst bra, blir man sjuk så blir man. Men det finns vissa
lösningar som kan rädda situationen om man under en kort tid vill flytta insjuknandet
framåt ( experimentledaren påminner att detta inte är en värst bra idé och att man
dessavärre kan bli sjukare än från början), sprit och dunderpiller fungerar båda, se dock
till att inte gå in för att prova metod 2 och 3 tillsammans, experimentledaren tar inget
ansvar för konsekvenserna. Slutsatsen blir endå att det är bäst att bara ta flunssan som
den kommer, krypa under täcket några dagar, dricka jaffa och ringa mamma som alltid
tycker så synd om en. Hoppas ni hålls friska i vinter!
Graf över välmående (x-axel tid, y-axel välmåendenivå)

Metod 1
Metod 2
Metod 3

.
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Blanda
pepparkakskrydda
i kaffepulvret för
julig smak

Ta in en grankvist
och sätt nejlikor i
apelsiner för doftens
skull

Tänd ljus och
mys med en
kopp glögg

Juklappstipset för den
som har allt: laga något
ätbart som bröd eller
godis

God Jul!

Barn har bästa
julfiilisen, chilla med
dem (låna andras om du
inte har egna)

Använd
tidningspapper för
snygga och ekologiska
paket
Pepparkakor fungerar
även som dekoration,
häng upp dem i
fönstret

Pyssla julkort
med
kompisarna

Fixa egna
pepparkaksformer med
hjälp av smörpapper

Julshoppa i tid för
mindre stress (eller den
24de, då är man ensam i
butiken)

Redaktionens bästa jultips

Fannys mathörna

FKZCTVNQUI

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

Värdinna 2011

fhaggblo@abo.fi

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

Jultider är fyllda av traditioner, men ibland kan det vara roligt med lite omväxling och
nytänkande. Varför inte leka lite med välkända element och göra julstjärnorna salta istället
för att ha dem som efterrätt? Pepparkakor gör en som bekant snäll, och det kan ju vara bra
såhär med jultomten i annalkande.
Laxstjärnor
(12 st)

Pepparkakor
3 dl socker
½ dl ljus sirap
1 dl vatten
200 g smör
1 msk pomeransskal
1-2 msk kanel
½ msk kryddnejlikor
½ msk ingefära (mald)
2 tsk finstött kardemumma
2 tsk bikarbonat
Ca 1 l vetemjöl

6 plattor smördeg
1 ägg
sesamfrön
150 g kallrökt lax
½ paprika
1 ask kvarg (av med örtsmak)
örtkrydda
½ dl finklippt dill

Låt smördegen tina enligt förpackningen. Laga julstjärnor utan fyllning
av degen, pensla med ägget och strö
över sesamfrön. Grädda dem i 225
grader i 10-15 minuter. Låt dem svalna
en aning. Skär hälften av laxen i små
bitar, tärna parikan och blanda med
kvargen, dillen och örtkryddan. Skär de
reseterande laxskivorna i tu eller tre
delar. Klicka ut fyllningen på stjärnorna
och dekorera med laxskivorna och
dillkvistar.

Koka upp sockret, sirapen och vattnet. Ta
kastrullen av värmen och klicka i smöret
och kryddorna. Rör om och låt svalna.
Blanda bikarbonatet med största delen
av mjölet. Arbeta ihop det med
sirapsblandningen tills degen blir smidig.
Låt den vila kallt till nästa dag, i kylskåp
eller på balkongen.
Kavla ut degen och ta ut pepparkakor.
Grädda i 200-225 graders ugn i 5-8
minuter. Tänk på att olika stora
pepparkakor gräddar olika fort!

.
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Tjenare på er alla! Snart har vår kära
hemplanet fulländat ett helt varv runt
solen sedan vårt styrelseår började.
Detta innebär, som de flesta troligen vet,
att den nyvalda styrelsen snart skall ta
över och leda nationen framåt. Stora
gratulationer till dem och bästa
lyckönskningar.

Kvartalets drink—
2,5 dl lättmjölk
Serveras kyld dagen
efter
alla nöjda me sina julklappar som vår
egen lilla julbisi dela ut. Hade alla med
sig sina klappar hem eller tappades de
bort under kvällens vimsande? Gick ju
trots allt ganska vilt till i apan, tyckte jag.
Följande morgon var sedan mera
stillsam, endast lite darrningar här och
där.

Av höstens evenemang återstår i
skrivandets stund endast Slaktgasquen.
Slakta årets svin, dricka vin och nästa
morgon lida pin. Ett vinnande koncept.
Jag beklagar att det inte blev någon
temasitz denna höst, då det enda
passande datumet för styrelsen verkade
olämpligt för majoriteten av er.
Temasitzar är alltid roliga och jag väntar
med iver på vårens kommande sitzar.

Eftersom detta är min sista gång som
mannen bakom klubbisspalten vill jag
passa på att tacka alla som deltagit på
våra sitzar och evenemang. Det är tack
vare er som nationen lever och mår bra.
Det har varit ett fantastiskt år fyllt med
minnesvärda händelser. Tror inte någon
kan beskriva allt man upplever under ett
styrelseår med ord. Ibland är det kanske
till och med bäst så.

Herrmiddagen var väldigt festlig. Jag vill
tacka alla ni damer som ställde upp och
hjälpte till att ordna allting. Inte varje
dag man klär ut sig till cowboy eller
annan vilda västern relaterad figur.
Ibland undrar jag även vad allt de som
har nattskift i Subway har sett under sina
arbetsturer.

Tack för mig. Allting har varit otroligt. Vi
ses i dimman. Hejdå!

Vår senaste festlighet var Julfesten och
jag hoppas alla hade kul, törstiga
verkade ni i varje fall vara. Kul hade jag
också där bakom bardisken, en plats jag
nog kommer att sakna. Hoppeligen var

.
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Som två bär

PR-Chef 10?

Målningen i Kårens festsal?

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

5

TOP

med Tommi
1.
2.
3.
4.
5.

Julskinka
Julmusik
Julsemester
Julklappar
Juldekoration

.....................................
ÅBOFINSKA

HÖGSVENSKA

Tierrävvaik
Hää o häveli
Mulkukka
Aivois paikal
Onk knakei?
Varo prasu!
Salkkari
Pottu

Kanske
Varsågod
Flick- och pojkvän
I tid
Jag är hungrig
Det brinner
Saltkar
Flaska

.
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Idrottsminister Tommi
lindblom.tommi@gmail.com

Kulturminister Johannes
johannes.nysten@abo.fi

Snart är vintern här och det betyder
hoppeligen snö. Det finns ju en och
annan vintersport som man kan hålla på
med även här i Åbo. Förra vintern
funderade jag och Öns motionsansvariga
om att spela en snöfotbollsmatch mellan
nationerna, men snön smälte bort lite
snabbare än vad vi gissat. Ifall snöläget
denna vinter tillåter så finns det planer
på att förverkliga detta, det verkade
finnas folk som var intresserade av lite
snöfotis ifjol då jag frågade i runt. Så vi
får hoppas att det blir en snörik vinter :)

NN besökte musikalen Hair som för
tillfället går på ÅST, en lyckad tillställning
i det stora hela. Vi var ca. 20 stycken från
NN som deltog i detta evenemang.
Personligen var jag inte imponerad av
musikalen även om skådespelarna sjöng
fint,
jag
tycker
att
denna
musikal saknar en röd tråd. Men som
helhet var det en trevlig upplevelse och
alla musikaler kan inte falla alla i smaken.
NN har en lång tradition av att gå
på föreställningar på ÅST, det lönar sig
absolut att ta tillfället i akt då det
erbjuds möjlighet till det. Förutom att
priset brukar vara mycket skäligt får man
också njuta av gott sällskap.

En annan aktivitet som faller mig nära
hjärtat är ishockey, både att se på och
spela är najs. Det finns ju ett antal
utomhusisar här i Åbo och troligtvis är
Parkin kenttä den som är bäst. Jag skall
se om det finns intresse för lite ishockey
sen när vädret tillåter det. Staden brukar
öppna Parkin kenttä i början av
december, men det är alltid fast i hur
vädret är. Som jag tidigare sagt, så är det
fritt fram att föreslå aktiviteter åt mig.
Kanske vi skulle ordna en skidresa
någonstans? Eller fara och testa på
curling? Det finns många möjligheter.

NN besökte även Aboa Vetus & Ars
Nova under november månad. Ett
trevligt
museum
som
är
beläget i det Rettigska palatset. Muséet
är absolut värt ett besök, det består av
två olika delar. Under huset har det
gjorts utrgrävningar där man kan
bekanta sig med det medeltida Åbo och
i själva huset finns det modern konst, om
man är lagd åt det hållet. Maten där har
varit mycket god. Muséet brukar ha
gratis inträde på Mattis namnsdag den
24 februari.

Höstterminen börjar lida mot sitt slut, så
jag vill också önska er alla en god jul och
ett gott nytt år! Ät inte för mycket skinka
LOL!

Külturminstern tackar och bockar för
åren som gott.

.
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Sex & SåNNt – Sexytalk med NNare
I årets sista sexnummer har vi diskuterat med några anonyma NN:are om
deras upplevelser och tankar kring ämnet. Vi kom fram till flera varierande
och chockerande berättelser av deltagarna. Normal mängd censur kan
igen förekomma.
Berätta om den första kyssen, med tunga
(långtradare).
Pussy Galore: Hände på sexan eller femman i
lågstadiet, ryska posten, med min första
lågstadie kärlek och pojkvän! Det var helt
juvlit, helt fantastiskt, och jag var så kär att
benen bara skakade..
Richard ”Dick”Johnson: Under samma tid på
lågstadiet (5an el 6an), också i ryska posten
med sin lågstadie”flickvän”, som inte var lika
hard to get som min första flickvän.. men
svårt att minnas pussen.
Hoss Hardick: När jag var 17år ish, det var lite
sådär WOW...
Husky-Holly: Med min första pojkvän tror jag,
typ när jag var fjortis, men nog har man
pussas lite tidigare också? Minns inte tyvärr.
Cindy-Hardon: Fösta gången var med min
första riktiga pojkvän, som typ 15-åring.

gömma sexualundervisningsboken inanför.
Sedan satte vi alla killar och läste och
fnissade.
H.H:Första gången var en av de bästa
gångena... det hände kanske på trean i
lågstadiet.
C.H: Typ i högstadiet.
H-H: Minns inte hur gammal jag var första
gången, men jag antar att jag fick idén av att
jag såg sexscener i filmer som yngre.

När förlorade ni oskulden och hur var det?
P.G: Vid 18-års åldern med en bekant från
Storbritannien. Det var helt ok, men jag var
nog ganska besviken. Jag hade en vibrator
redan när jag var 16år så jag misste
egentligen oskulden med mig själv redan då.
Men den första gången öppnade ändå
porten till andra nya äventyr.
R.D.H: Jag var ganska sent ute; var 19-årig,
När masturberade du / rörde dej första
dvs under gulisåret på akademin med en
gången?
slumpmässig tjej. Det är svårt att sätta en
P.G: Jag är kanske den enda som har gjort
definition för upplevelsen. Jag var inte
det såhär tidigt, och dethär låter säkert jätte besviken men det nu bara hände, kändes inte
konstigt, men jag började på 3:an eller 4:an
som en större grej. Dagen efter var jag helt i
på lågstadie. Jag visste inte att det var
ekstas!
sexuellt, men det var skönt. Först senare
C.H: Jag var 18 år och det gick inte första
förstod man att det går att stoppa något dit gången jag försökte. När det äntligen
in!
fungerade tog det ont, inte så mysigt. Det var
R.D.J: Jag började under det senare lågstadiet med en pojkvän.
på 4-5:an... Det var så roligt för att det hände H.H: Det hände ganska sent då jag var 21år.
ingeting först, bara kändes bra. När jag en
H-H: Tappade oskulden med min pojkvän när
gång tog sessionen till slut så blev ja chockad vi var runt 15år och hade redan en tid velat
av vad som hände. Jag och mina vänner
göra det. När min pojkväns föräldrar inte var
började gå varje fredag efter skolan till
hemma bestämde vi oss att försöka. Det var
bibban där vi tog en bok om
jobbigt först och gick inte så smidigt, men
sexualundervisning, och en enorm bok om
det underlättade att vi båda var oskulda och
något minde suspekt ner från hyllan för att
kunde stöda varandra.

.
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Hur många har ni haft sex med?
H-H: 21st.
R.D.H: Hade en manhora period nyligen...
måste räkna. Kan ge en uppskattbar siffra,
typ 14-16st beroende på om oralt räknas
eller inte.
P.G räknar: Hur många var det efter honom?
Aijoo... HERREGUD, 14st! Okej, om oralt
räknas så har jag varit med en brud också, så
15st.
H.H: 4st.
C.H: 11st.

Har ni någonsin fejkat en orgasm?
C.H: Gjorde det hemskt länge förr. Om man
aldrig har kommit vet man inte ens om man
fejkar det.
P.G: Aldrig. Men nog njuter man fast man
inte kommer, och man har ju mycket ljud för
det.
H-H: Ja, men inte med pojkvänner. Kanske
man gjort det ibland av olika skäl för att
snabbt få ett slut på det.

One night stands? (sådana man inte
kännt/dejtat innan samlag och som man
endast varit med en gång)
R.D.H: Nästan alla har man kännt från förut,
men de flesta jag har haft sex med är one
night stands.
H-H: Har haft ett par sådana i mina vilda
tonår. Föredrar ändå förhållanden.
P.G: 7st tror jag, men jag räknar inte med ifall
man har haft sex med en kompis.
Hur ofta ser ni på porr och hudan porr?
P.G: Jag ser på det nästan varje dag. Det har
nästan blivit en rutin.
R.D.H tar fram pornhub.com och börja kolla.
C.H: Jag ser typ aldrig på porr. Läser hellre
sexnoveller.
H-H: Ser typ aldrig på porr. Det är bara inte
så nödvändigt för mig. Kanske jag inte har
sätt bra porr ännu?

Vad om bruden tar fram en vibrator?
R.D.H: Skulle kanske lite känna sej som att
man inte duger.
H.H: Med en one night stand skulle jag tänka
att vafan? Men annars föstår man nog att det
finns kvinnor som inte kommer lätt hur stor
den än är.

Vad är bästa sexställningen?
P.G: Bakifrån. Eller sen när man ligger på rygg
och mannen som är på knä håller uppe dig
vid bäckenet.
H.H: Doggystyle, bra vy och skönast.
R.D.H: Bäst är när man ligger på ryggen, jätte
skönt att man kan bara vara där och låta
bruden göra allt.
H-H: Säkert bakifrån, men så att man nästan
ligger på mage och mannen är på.

.

Bryr ni er om den andra kommer?
P.G: Helt skoj om den andra kommer, men
om killen är full är det helt samma för mig.
C.H: Har inte så stor skillnad med killar som
är fulla, för de kommer sällan, om de ens får
stånd.
R.D.H: Det är väldigt påtändande för mig om
den andra kommer. Och kanske mest
tändande är det om bruden är våt.
H.H: Man kommer själv typ då den andra
kommer.
H-H: Visst är orgasmer det man strävar efter
men jag tycker inte det är det viktigaste. Har
gärna sex även utan dem.

Analsex?
P.G: Har haft. Tyckte det var helt ok. Hade
normal spooningsex, var så våt att det
fungerade som glidmedel.
C.H: Det var inte så hemskt men inget som
man sku vela göra oftare, gjorde
det bara för att pröva.
H-H: Prövade det men det var
inte lyckat, den andra hade för
bråttom.
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Hermiddag 16.11

NN:s Julfest 30.11

razzi
Förevigade ögonblick från minnesvärda kvällar...

Nyheter från Nyländska Notisbyrån

Månadens bild

BEVINGADE
UTTRYCK
”Då ser ja inget annat val än att välja Joakim”
Kurator ’12 uttrycker sig på årsmötet

”Jag har kontakter till Nikolai”

Styssepojkarna reppar
■ 8 gulisar och 25 gamyler
deltog
i gulis
vs
gamyl
bowlingen, gulisarna tog åter
hem vinsten.
■ Årsmötet valde nationens nya
kulturminister, Emelie Hägerstedt , lycka till med det
kulturella uppdraget!
■ Nya styrelsen valdes på
årsmötet. Styrelsen 2013 består
av: Kurator Caijus Ahlroth, prokurator Lisa Forss, Skattmästare
Kristoffer Ruohonen, Sekreterare
Bettina Rehnström, klubbmästare
Joakim
Jusélius,
värdinna
Jeannette
Frondén,
PR-Chef
Helena Rosenström. Grattis!
■ Kulturella nylänningar besökte
Åbo Svenska Teater för att
förtrollas av
skådespelarna i
Hair.
■ Årsfestplaneringen är i full
fart då marskalkerna Tova
Forsblom och Tobias Wessberg
valts under nationens höstmöte.
Pricka in 16.3 i era kalendrar nu!

Sekreterare 12 avslöjar sina nätverk

”Du kan hjälpa mig svinga klubban”
Kurator ’12 kommer med förslag

Ja tänker int röra din klubba
Men klubbis ’12 är inte av samma åsikt

”Mentalt deltagande”
Atlanten är inget hinder för aktivitet i NN, eller
hur Lasse?

Anonym NNare

”jag klarade av en natt med Jepe”
Tobbe avslöjar bromance i NN

”Jag är färdig att göra allt!”
Anette vet inte vad hon ger sig inpå på
herrmidaggen

Detta har hänt (sådant som inte
överskider nyhetströskeln för notiser)
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Nylänningarna visade sig vara äldre än
trott och hittade inte anmälningen på
hemsidan till ålderdomshemssitzen.
Kanske en kurs i datoranvändning för
seniorer vore på sin plats.
Nycklar och cyklar försvann spårlöst i
samband med herrmiddagen. Alkohol
hade naturligtvis ingen medverkan.
KungeNN inleder julfirandet. Under
det gångna året har hans familj utökats,
så lyckligtvis behöver han inte fira jul
ensam! Under GA-balen fick han även
en svensk älskarinna ”BrudeNN”.
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Redaktionen önskar er en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År!

