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Kära nylänningar!
Efter ett förhoppningsvis ha lyckats ladda batterierna under sommaren,
har hösten nu kommit i gång och det är
dags att fundera på studierna. För min
del inleddes studierna kanske aningen
trögt med tanke på vad som förväntas
av föreläsarna och den planerade studietakten. Nu vill jag ändå inte fokusera på
studierna eftersom man bara får ångest
av alla deadlines som antingen trycker
på, eller som man har missat för länge
sedan. Låt oss fokusera på roligare saker!
I skrivande stund har jag just återhämtat mig från en hejdundrande
gulisintagning på nationen. På fredag
innan festligheterna var jag ännu övertygad om att jag skulle ta det lugnt för
att orka skriva på lördag. En text som
hade deadline dagen innan. Klockan
fem på lördagsmorgonen ramlade jag in
i tamburen hemma. Då hade jag redan

många timmar sedan insett att jag nog
inte kommer att skriva ett ord den dagen. Men som någon vis person någon
gång har uttryckt sig: ”Det finns alltid
omtenter, men inga omfester.”
Jag tycker så klart att man inte ska
strunta i studierna, och ibland är man
nog tvungen att prioritera studierna före
det roliga. Men man ska definitivt inte
glömma de obeskrivligt roliga festerna
som studielivet erbjuder. Därför vill jag
ge ett gratis råd till er alla, och speciellt
till alla er nya gulisar som har inlett
studierna nu på hösten: Ta era studier
på allvar, men låt inte det begränsa resten av det fina med att vara studerande.
Allt gott! Vi ses på nationen.
Fredrik Palmén
Chefredaktör
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Ett nytt läsår har börjat. Sommaren
ligger bakom oss. Styrelsen och funktionärerna har samlat sina krafter för
just denna höst. Under sommaren har
nationshusets vindsutrymmen städats
och genomgått några mindre reparationer. Samma gäller för vår kära klubb.
På Blåbärskär utanför Ekenäs samlades
en skara glada nylänningar under en
helg i juli månad för att traditionsenligt
fira nationens legendariska sommarträff.
Torsdagen den 25 augusti körde styrelsen officiellt i gång med höstens första möte, varefter höstens första klubbkväll följde. Kräftskivan i Djävulskyrkan
på Sveaborg var en lyckad och slutsåld
tillställning som även besöktes av nationens inspektor med ett filmteam.
Dokumentären som spelades in handlade om Finlands historia associerat med
olika föremål. Föremålet som nationens
kräftskiva associerades med var spritkanistern.
I början av hösten befinner sig gulisarna i rampljuset. Tutorn med utskott
och funktionärer har aktivt deltagit i
diverse gulisevenemang för att rekrytera
nya aktiva nylänningar. Arbetet har varit
lyckat. Inskrivningskvällen besöktes av
ett stort antal ivriga nylänningar och vår
gulisintagning såldes slut i ett vips!
Trots att över hälften av styrelsens år
redan har gått, finns det ännu en hel del
att se framemot. I början av oktober är
det dags för bland annat Internordiskt
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NYLÄNDSKA JAKTKLUBBEN
Foto: Oscar Öhman

ORDFÖRANDES SPALT

Studentmöte i Helsingfors med en stor
fest i Vikingasalen, Gäddfesten tillsammans med Stora ordensdagen, månadssitser, klubbkvällar och mycket, mycket
mera. På intressebevakningssidan är
Helsingfors universitets studentkårs
(HUS) delegationsval mycket aktuellt. Nationen har flera kandidater som
ställer upp i valförbundet Svenska Nationer och Ämnesföreningar (SNÄf ).
Kom ihåg att rösta!
Så småningom börjar det även vara
aktuellt att hitta nya aktiva för år 2017.
Kanske du eller någon i din bekantskapskrets skulle vara intresserad av en
funktionärspost eller en styrelsepost?
Kontakta gärna nuvarande styrelsemedlemmar eller funktionärer om du har
frågor eller känner för att bli aktiv på
nationen.
Vi ses på nationen!
Edward Lundell
Ordförande

Nyländska Jaktklubben vid Nylands
Nation (NJK vid NN) är en jaktklubb
för nationsmedlemmar som har avlagt
jaktexamen. Syftet med klubben är att
främja nylänningarnas jaktmöjligheter
och föra kulturen och ansvaret gällande
hållbar jakt vidare, samt att utbilda våra
medlemmar inom hållbar jakt. Utöver
verksamheten och evenemang fungerar
klubben som ett jaktforum för nylänningar.
Klubben grundades i början av sommaren 2015 och godkändes som klubb
vid Nylands Nation på det därpå följande nationsmötet under hösten. Klubben är således nationens yngsta klubb.
Från de mera formella mötena och
planeringsmötena i klubbens början, har
klubben gått över till verklig jaktrelaterad verksamhet. Klubben har besökt
Sibbo Skyttegillets trap och skeet banor.
Men framför allt har klubben hållit på
med jakt. Under hösten 2015 var det
dags för sjöfågeljakt på Blåbärskär. Holmen besöktes ett antal gånger, vilket

är den typen av aktiv användning som
donatorn Carl Munck önskade då han
donerade området till nylänningarna.
Under vintern besöktes Västankvarn
gård för en dag av klappjakt. Jakten är
en väldigt intensiv form av harjakt där
ett antal jägare står i pass och väntar
på haren medan en annan grupp går i
genom terrängen och försöker skrämma
upp haren som gömmer sig. För den nuvarande jaktsäsongen planeras det åter
sjöfågeljakt och harjakt, och nya verksamhetsmöjligheter utforskas.
Ifall du har jaktkort och är intresserad av vår verksamhet kan du gärna ta
kontakt med undertecknad eller någon
annan aktiv i klubben för mera information om vår verksamhet. Vissa former av
jakt som t.ex. harjakt kan personer utan
jaktkort också gärna komma med på,
och njuta av en dag ute i skogen i gott
sällskap.
Edward Lundell
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Terra Nova presenterar tre
nyländska kandidater som
ställer upp i delegationsvalet.

Hej! Jag heter Emilia och studerar statskunskap. Utöver nationen är jag medlem i StudOrg,
Akademiska Damkören Lyran och ämnesföreningen Statsvett. Jag sitter för tillfället i styrelsen för Svenska Nationer och Ämnesföreningar
(SNÄf ) som kontakt- och gulnäbbsansvarig.
Det svenska språkets glansdagar vid Helsingfors universitet börjar vara förbi och servicen
på svenska försämras hela tiden. Jag ställer upp
eftersom svenskan inte mer är någon självklarhet vid vårt tvåspråkiga universitet.

Foto: privat
Foto: Max Kivivuori

I delegationsvalet väljs studentkårens högsta beslutande organ,
delegationen, som har 60 medlemmar. Röstberättigade är alla
medlemmar i Helsingfors universitet. Nylands Nation vill uppmana
alla
röstberättigade
att använda sin röst!

EMIL EHNSTRÖM

EMILIA GRANQVIST

Hejsan! Jag heter Otto och studerar fysik för
andra året. Var och en är vi säkert bekanta med
situationer i vardagen som borde gå att sköta på
svenska, men av en eller annan orsak blir man
tvungen att byta till det andra inhemska. Jag
kände mig alltså tvungen att ställa upp för att
se till att man åtminstone i studielivet skall få
samma på svenska – på riktigt.

Foto: Max Kivivuori

Nästa
delegationsval
vid
Studentkåren vid Helsingfors
universitet (HUS) hålls 26–
28.10 och 31.10–2.11.2016.
På valdagarna kan man
rösta kl. 10–18.

Hej! Jag är andra årets geografistuderande och
före detta chefredaktör för tidningen du håller
i din hand. Min fritid spenderas främst tillsammans med föreningar, både föreningar kopplade
till universitet och helt fristående. Jag vill jobba
för ett rättvist, framåtdrivande universitet som
känner till sina egna rötter.
Det är mitt tredje åt på universitetet och
jag studerar både på campuset i centrum samt
i Gumtäkt. Mitt ämne går helt på finska och
jag har lärt mig att försvara min rätt att vara en
svenskspråkig studerande. Då jag inte försöker
förbättra världen så sjunger jag, både i kör och i
band.

OTTO LINDBOLM
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Den 9 september firade nationen sin
traditionella kräftskiva i Djävulskyrkan
på Sveaborg. I år deltog ett rekordantal
gäster, hela 103 nylänningar. Menyn
bestod som vanligt av kräftor och snaps
och i år bjöd vår fenomenala QF Krista
Lindberg gästerna på över 1000 kräftor.
Kräftskivan hedrades av vår inspektor
Henrik Meinanders närvaro. Till allas
glädje deltog även en utländsk gäst,
Joachim Skovgaard Kristensen, från
Studenterforeningen i Köpenhamn.
Stämningen i Djävulskyrkan var på
topp! Sången klingade och salen var fylld
av ett glatt sorl. Nationens kräftskiva är
definitivt ett av de evenemang man borde
uppleva minst en gång men helst varje år.

Foto: Oscar Öhman
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mera bilder finns på:
www.nylandsnation.fi/
fotografier
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Nylänningar,
Den här hösten är full av val.
Det val som man kanske främst tänker på är USA:s presidentval i november,
men vi har också en hel del lite mer
lokala val på kommande i höst. Ifall du
studerar vid Helsingfors universitet har
du delegationsvalet framför dig i höst.
Och är du dessutom medlem av Nylands
Nation så har du val av styrelsebildare
framför dig i november, och val av nya
funktionärer för 2017 framför dig i december.
För det första, delegationsvalet 2016.
Nylands Nation har i år flera bra kandidater som ställer upp i valet. Jag uppmanar er allihop som har rösträtt
- använd den.
Det är otroligt viktigt att nationernas röst blir hörd i studentpolitiken.
Nationerna bör synas och höras för att
deras existens och deras verksamhetsförutsättningar inte ska försämras. Vi
som nylänningar kanske har det gött på
14

Foto: Oscar Öhman

En höst full av val

Kaserngatan 40, MEN det är inte länge
sen till exempel vår kära systernation
Eteläsuomalainen osakunta, ESO, ställde upp för oss på väldigt kort varsel och
erbjöd oss sina utrymmen efter en massiv vattenskada på vår nation. Det här
med utrymmen är en bräcklig historia
som man inte skall ta för givet, och vi bör
vara solidariska då det kommer till vår
systernation och de övriga nationerna.
Genom att rösta drar du ditt eget,
personliga strå till stacken för att hjälpa till att göra nationernas röst hörd och
garantera nationernas fortlevnad.

medlemmar) och ambitionsnivå. Jag
påminner nationsmedlemmarna om att
på mötet där styrelsebildare väljs, får
och skall man ställa frågor – men det
är inget som säger att styrelsebildare är
lika med nästa års ordförande. Något
som kanske är värt att hålla i tankarna
på mötet.
För det tredje, valmötet i december. Kom,
kom, kom och ställ upp i valet, man får
göra det även om inte styrelsebildaren
kontaktat en. Kom och ställ frågor eller
kom och lyssna och lär och ställ upp
nästa år istället. Men, som tips från en
som deltagit några gånger på detta möte
som kandidat, styrelsebildare, och så vidare: ta bekväma kläder, bekväma skor
och något att äta eller dricka med, för
mötena blir ofta långa och intressanta.

För det andra, styrelsebildarvalet. Hen
som blir vald till styrelsebildare skall på
en månad luska fram unga, fräscha och
ambitiösa förmågor att ställa upp på
december månads nationsmöte för utskotts-, funktionärs- och styrelseposter.
Det är ett stort jobb och mycket att tänka på gällande gruppdynamik, studieinriktning (för att styrelsen skall kunna
bli vald, skall majoriteten vara ordinarie

Såja, nu har du valprogrammet för
hösten 2016 inspikat här.
I skrivande stund är den första debatten mellan Trump och Clinton avklarad
21

för cirka 48 timmar sen. I debatten fick
den ena kandidatens avbrytande och
fullständigt idiotiska, överlägsna attityd
och ogrundade påståenden mig lite att
spy i min egen mun. Mörka moln rusar
förbi över himlen när jag ser ut genom
fönstret och framtiden känns lite farlig.
Vi får se vem som drar det längsta strået
i november.
På nationen diskuteras också år
2017 och kommande val redan nu, men
i väldigt mycket mer positiva ordalag
och i en väldigt mycket mer konstruktiv,
jämlik och respektfull anda. Och se där.
Det slutade regna!
Kram på er och RÖSTA!

Ina Scheinin
Kurator
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Det är alltid något speciellt med att börja ett nytt kapitel i sitt liv. Visserligen
inser man ofta först senare att det har
inträffat. Det inte klokt hur efterklok
man kan bli. Men när det gäller inledningen av universitets- och högskolestudier är det ändå frågan om en start på
ett äventyr som heter duga.
Inträdesförhöret är avklarat, man
dyker nyfiket upp på introduktionstillfällen och grundkurser, träffar sina ofta
nog så originella lärare, och lockas slutligen med i det studentikosa livet av tutorer och andra garvade studiekompisar, vars humor och inte alltid perfekta
studiedisciplin det gäller att på något
sätt snabbt att komma underfund om.
Och nu har ni skrivit in er som medlemmar i Nylands Nation vid Helsingfors universitet, som kan skryta med om
att vara den äldsta studentkorporationen
i vårt land och en massa annat. Vad har
jag som er inspektor att säga till allt detta? Hjärtligt välkomna! Traditionerna
kan vi ta senare. Det säger jag trots att
jag råkar vara professor i historia och
därför för det mesta lever mentalt i det
förgångna.
Hoppas jag snart har möjligheter att
skaka hand med var och en av er, och se
er dyka upp på nationens månadsmöten
16

Foto: Julia von Boguslawski

Ny-ny-nylänningar!

för att sätta sprutt det gamla gardet av
nationsaktiva, inklusive mig själv, som
blev inskriven i nationen för 36 år sedan. Tänk på detta. När jag skrev mitt
namn i nationens matrikel var Kekkonen ännu Finlands president. Och det
hade förflutit precis 36 år sedan fortsättningskriget tog slut…
Ja, en del av er nya nylänningar är
inte strikt taget gulnäbbar, utan seglar
redan vant omkring från föreläsningssalar och digitala undervisningsmiljöer
till de rätta kaféerna och pubarna. Men
även ni kan nu se fram emot nya sensationer i livet. Nationens sitsar, fester
och allt vad de leder till. Nya vänner och
bekanta med helt andra studieinriktningar än ni själva, som också är på en
hungrig jakt efter det som så högstämt
kallas för livet mening.
Vilket får mig att citera en av Nylands Nations tidigare inspektorer Frans
Mikael Franzén, som i sin klassiska
bordsvisa När skämtet tar ordet i vänskapens ord gav det utmärkta rådet att
”just nu, då du kan, hav en lycklig minut
och tänk på det kommande sedan”.
Henrik Meinander
Inspektor
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RECENSION
Allt som är underbart

Allt som är underbart är en enmansshow
om ett allvarligt tema. Varför kom jag ut
ur salen med ett stort leende på läpparna? Det ni, det ska jag berätta nu.
Mamma blir deprimerad och sonen
vill hjälpa. En ung pojke förstår kanske
inte vad depression är, men mamma mår
dåligt, så sonen hittar på en lösning: att
skriva en lista om allt som är underbart.
En lista som fortsätter växa i flera år,
genom livet, till och med. Dennis Nylund, som på våren slutförde sina studier
vid teaterhögskolan, gör ett bra jobb i att
kapa publiken med sig ända från början
genom att ha publiken delaktig i pjäsen.
Publiken blir hans lista om allt som är
underbart, vi blir hans familj, hans kärlek och hans stöd. Stundvis är publiken
knäpptyst, stundvis skrattar alla glatt.
Hur kan en enmansshow sprida energi
och känslor så här?
Pjäsen är väl uppbyggd, scenen minimalistisk och enkel: en stol, en fotlampa,
två mattor, en fotpall och några böcker.
Det räcker. Med hjälp av korta musikklipp och en aktiv publik lyckas Nylund
göra något enkelt till något stort.
Det finns ändå en risk med att shown
så starkt ska leva genom publiken. Vad
om publiken inte är aktiv, villig att hjälpa
till? Vad om någon inte trivs med att bli
ombedd att stiga på scen? Vad gör man
då? Nylund tycks vara förberedd på alla
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olika scenarion och vågar skämta med
publikens bekostnad, snällt och artigt
förstås, med hänsyn till varje åskådare,
men risken finns oberoende, och från
stunden då jag inser hur involverade
vi är, kan jag inte släppa tanken av det.
Kanske spänningen hör till.
Allt som är underbart är en berättelse
om livet med sina upp- och nedförsbackar. Om en pojke som växer upp och
blir en man med känslor av glädje, sorg,
ilska och allt där emellan.
Det underbara med denna pjäs är att
jag känner, publiken känner, vi tillsammans känner vad Nylund känner på scen.
Alla borde få uppleva teater på detta vis
minst en gång under sitt liv. Alla borde
få uppleva känslan av att allt, åtminstone
i stunden, är underbart.
Krista Lindberg
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Kaisa Rautakoski. Ljus: Tom Laurmaa.
Ljud: Tommi Raitala. Hår & mask: Pirjo
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Hej,
Det är dags att betala Nylles medlemsavgift för läsåret 2016-17. Avgiften är 12
euro och betalas in på Nylands Nations
bankkonto:
FI65 6601 0010 0691 36
Ifall du har avslutat dina studier kan du
fortsätta som äldre medlem (25 euro)
eller ansöka om ständigt medlemskap
(125 euro). Dessa betalas till bankkontot:
FI43 6601 0010 0691 44
Mera information om hur detta sker
hittar du på vår hemsida:
www.nylandsnation.fi/
medlemmar/vill-du-bli-medlem
Med vänlig hälsning,
Nylands Nation
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