INNEHÅLL
03

Ledare

04

Nyland och Dorpat
Philip Cronstedt

06

Ordförandes spalt

08

Styrelsen 2017

14

Årsfesten

16

Kurators Hälsning

17

Digiskuttet

18

Sinnesro i 120km/h

20

M/S Udemas resa till Mexico

22

Finland 110

23

TN Hotline

24

Nytt år på Nationen

25

Nationsduellen

Tomi Koskinen

Fredrik Åström

Språkröret för Nylands Nation

Malin Salokivi & Oscar Mansén

Chefredaktör
Tomi Koskinen

Ina Scheinin

Redaktionssekreterare
Jerker Törnqvist

Henrik Meinander

Layout
Tomi Koskinen

Micaela Rosenlew

Redaktionen
Tomi Koskinen
Jerker Törnqvist
Emil ”Keke” Höckerstedt
Micaela Rosenlew
Karolina Lång

Fritjof Morgan

Tomi Koskinen

Korrekturläsare
Alexander Karlman
Krista Lindberg

Jerker Törnqvist

Upplaga
800

Tryckt på Kopio Niini Oy
Mars 2017
2

Ledare
För mig kommer 2017 att innebära
många nya intressanta möjligheter. Att få arbeta med Terra Nova
innebär nya utmaningar men jag
ser fram emot att lära mig nya saker via dem. Jag siktar även på att
utföra sommarpraktik utomlands
som en del av mina studier.
Året 2017 kommer även
att vara intressant med tanke
på alla världshändelser, dock vågar jag påstå att det är mer med
rädsla som många ser på kommande händelser. Storbritannien
kommer att börja förhandla sitt
utträde ur EU och USA har en
ny president som inte är rädd att
göra raska beslut, om dessa är bra
eller ej får var och en själv bestämma. Känslan är minst sagt osäker
då populismen fortsätter att få ett
allt starkare fotfäste i världen och
ord som alternativa nyheter börjat träda fram. Som chefredaktör
är detta ytterst oroväckande, att
media slandras hårt och samtidigt
inte är rädda själva för att slandra
andra. Samtidigt är det beklageligt
att se stora nedskärningar i undersökande journalism då mediehus
är tvungna att koncentrera sig på
inkomster, istället för att fylla sin
uppgift som den fjärde statsmakten.
Tyvärr verkar det inte finnas något ljus i ändan av tunneln
vid tillfället men något som kan
hjälpa mycket är att vända sig till

oss studerande mycket kära källkritiken samt användningen av
flera källor. Ibland har jag hört
människor jämra sig när de läser
nyhetsartiklar som de finner att
inte stämmer, har även själv funnit
mig i den situationen flera gånger.
Dock är det mycket hälsosamt att
stiga ut ur den egna bubblan och
få en blick i hur andra ser på saken,
att förstå händelser ifrån flera synvinklar är något mycket värdefullt.
Skall försöka vara mera
positiv i de kommande numren av
TN dock, så älskar jag att vara en
liten pessimist, nog för att jag föredrar ordet cynisk. Ser dock med
stor iver fram emot att få skriva till
er under det kommande året.
			
-Tomi Koskinen			
Chefredaktör
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Nyland och Dorpat
I skrivande stund är det nästan två
månader sedan jag åter besökte
Dorpat, kanske mera bekant som
Tartu i dagens läge. Den 1 december firar Universitet i Dorpat
rätten att studera på estniska med
liknande festligheter som på valborg men i snäppet mindre skala.
Festen inleds med en marsch genom staden till Universitetet där
alla nationer deltar med fanor,
facklor och sång och avslutas med
fest på något av nationshusen. I år
hade vår vännation Korp! Ugala
äran att ansvara för efterfesten.
Det var tredje gången jag besökte
den vackra staden och planerar en
ny visit nästa valborg.
Som nylänning anser
jag att det är mycket viktigt att
upprätthålla vänskapen till Estland, inte bara med tanke på att
Tartu är en av de äldsta universitetsstäderna i Norden, utan även
pga. att det är en olivkvist till en
annan studentkultur. I Norden är
studentkulturen ganska lik, speciellt i Finland och Sverige, medan den estniska studentkulturen
har mycket gemensamt med den
tyska. Fäktning, ölbord, ”lånandet”
av andra nationers flaggor m.m.
är alla saker vi inte ofta stöter på i
Finland. Det är ett stort privilegium för oss nylänningar att ha dessa kontakter till Estland och även
Tyskland.
Visst är det synd att Ugala och Filiae Patriae inte har möjligheten att bjuda in medlemmar

oavsett kön till en del av sina evenemang. Det är dock kulturen där
och den måste man respektera.
Ifall en dels ursäkter är att man
bojkottar Estland på grund av
dessa orsaker så märk väl att både
Valborg samt 1 december festen
är öppen för alla kön och festen
är i hela staden. Dessutom har det
snackats med både Ugala samt FP
om att ifall intresse finns så kan
man ordna en sammankomst för
nylänningar och estniska vänner i
Tartu då man kan grilla och annars bara chilla tillsammans. Kanske kommande vår/sommar/höst/
vinter? Vem vet
Om inte annat så är ölen
billig, burgarna goda och dessutom hittar man mycket billigt boende i centrum. Resan tar ett tag
men tågen är bekväma (på vägen
dit) och dessutom hade de WiFi
på tåget före vi hade det i Finland
och den fungerar. Resan tillbaka är
ofta ganska tung, men det brukar
inte bero på burgarna om vi säger
så.
Hoppas på att flera nylänningar besöker den underbara staden i fortsättningen och vid eventuella frågor så får man mer än
gärna rycka mig i ärmen på någon
fest!
Ses i dimman!
-Philo Cronstedt
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P.S.
Eesti sõbrad! Vabandage, vaadata Google Tõlge :) Näinud
Tartus!

Man ser ungefär ut så här efter fem dagar
i Tartu. Foto: Saile Mägi

Relationen med Tartu började med en vadslagning för några år sedan. Läs mera
om det i TN 2/15 på hemsidan. Foto: Saile Mägi
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NYLÄNNINGAR!
2017 har haft en super start med
ett antal mycket lyckade klubbkvällar och givetvis vår inledande
fest. Jag och styrelsen hoppas att
det kommer att fortsätta på samma
vis resten av året också. Likasom
tidigare år kommer klubbkvällar
att ordnas varje torsdag (om inte
annat meddelas), klubbkvällar är
ett ypperligt tillfälle för att komma och träffa nationsmedlemmar
samt tala om aktuella händelser.
Från och med februari så börjar
månadssitsarna ha teman, så följ
med vad som händer både på nationens hemsida och på facebook.
På tal om fester så har vi
ju ett par större på nationen, de
första som nu kommer emot är ju
årsfesten. I år firar vi 374 härliga
år (8.4 save the date) och som vanligt så firar vi inte det bara en dag,
inte ens ett veckoslut, utan en hel
VECKA. Häng på och kom och
ha skoj med nationsaktiva och vår
utländska gäster.
I år kommer det att hända
en massa andra saker, vi kommer
med den nya styrelsen att göra vårt
bästa för att vår nationsmedlemmar skall ha det bra och roligt. Vi
kommer också att försöka ha ett
stort utbud på program, för att
alla skall hitta någonting. Om ni
har idéer eller förslag på teman
eller program, så kom och rycken
styrelsemedlem i ärmen, ring eller
skicka epost till oss.

Hoppas att ni alla har ett
bra år, lycka till med era studier. Vi
ses på klubben!
-Fredrik Åström
Ordförande

6

TN Meddelar
Kuratorsval!

Vart tredje år väljer nationen en ny kurator, ifall du är intresserad
av att ställa upp kontakta Fredrik Åström via epost: ordforande@
nylandsnation.fi

Kommunalval 9.4

Gå och rösta och förtjäna din rätt att klaga på kommunalpolitiken
under de kommande åren

Årsfestvecka 3-9.4

Inte kan man fira att Nylands Nation i endast en dag, kom med
på en vecka fylld med buller och bong

Nylands Nation CCCLXXIV
årsfest 8.4

Damma av långklänningen och fracken och fira nationen med stil
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Styrelsen 2017 presenterar
sig och berättar om sin tid
på Nylands Nation

Ordförande
Morjens, Fredrik Åström, Nationens
ordförande i år, men kalla mej gärna
“Freddi”. Som ordförande är min uppgift att leda (och delegera *insert evil
laugh*) resten av styrelsen och försöka förverkliga min verksamhetsplan,
vilket i år kommer att vara att aktivera
nya medlemmar. Tidigare har jag
varit med i klubbmästeriet, programutskottet, tutorutskottet och så var
jag skattmästare för Nationen förra
året. Med tanke på hur mycket tid jag
spenderat på Nationen så ser jag nationshuset som ett andra hem för mej.
Någonting som nationsmedlemmar
inte vet om mej (förutom förra
styrelsen) är att jag lätt har den största
pyjamassamlingen på nationen. Min
favoritbarnbok var Mamma Muu,
men om jag idag måste läsa en barnbok så skulle den troligtvis vara ”Petter och hans fyra getter”. Mitt bästa
minne från Nation är antingen årsfestsillisen 2016 eller Gäddfesten
2016, dom som vet, vet.
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Skattmästare

Klubbmästare

Hej!
Jag heter Fredrik ”Freppa” Palmén
och fungerar i år som nationens
skattmästare. Jag studerar Journalistik vid Soc&kom för andra året.
Jag ser mycket framemot året som
skattis efter att ett år ha varit chefredaktör för Terra Nova. Nationen
har gett mig många nya vänner under förra året, så jag hoppas att det
kommer minst lika många nya i år!
På min fritid tycker jag om (förutom att vara på Kaserngatan 40)
att segla, fiska och annars också
vara ute i skärgården. Jag är aktiv sjöscout och man kan säga att
största delen av min överlopps tid
går till nationen och sjöscoutingen.
Min favoritbarnbok var definitivt
”Nisse på stranden” och favoritgrogg
är en välgjord GT. Hur dessa två fakta
hänger ihop har jag ingen aning om.
Men hej, Nisse på stranden och GT,
epic!

Hej!
Jag heter Axel Idström och är Klubbmästare på Nation. Klubbmästaren
ansvarar för att alla är nöjda och belåtna på våra fester, samt för uthyrningar
och övrig verksamhet som berör vår
älskade Klubb. Dessutom förvaltar
jag ju självfallet det hemliga receptet
på Äkta Nyländsk Punsch, en ärofylld
uppgift som gått i arv från klubbmästare till klubbmästare i över 25 år.
Årets projekt är att skapa en särkild
flaska för punschen som är lika vacker
som själva punschen. Innan jag blev
klubbis var jag med i klubbmästeriet under min storslagne föregångare
Walters regim, ett otroligt år jag sent
skall glömma. Dessförinnan hade jag
en stormig karriär som aktiv festdeltagare i allt för många av Nationsevenemangen åren efter att jag tog studenten 2014. Nationen för mig är en
fantastisk gemenskap med långa anor
och fin historia, en historia jag med
glädje och iver arbetar för att förvalta
till nästa generation av Nylänningar.
Något de flesta inte vet om
mig är att jag i somras just och just
undvek en vattenskidolycka som involverade sprit, en felplacerad brygga
och en Uncle Sam-kostym…
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Infosekreterare

Kulturansvarig

Hej på er! Jag kallas för Tessa och är
er infosekreterare på nation. Det är
jag som oftast spammar info till fb
och som uppdaterar hemsidan så gott
det går. Min historia på nation börjar
med en vild och blöt abisits, följt av
några besök då och då efter det, tills
att jag en vacker vinterdag för ca två
år sen klampade in i köket och sa att
jag ville vara med där. Sagt och gjort,
jag blev en del av QFriet år 2015 och
fortsatte med det 2016 då jag även
joinade klubbmästeriet, och nu är det
dags för mig att ge tillbaka åt vår kära
nation för allt jag fått och jobba med
en styrelsepost. Nationen betyder
fantastiskt mycket för mig, fun fact hemma i mitt barndomshem hänger
det en målning av nationshuset på
väggen, så det är väl bara naturligt att
jag hittat hit.
Efter förfrågan skall jag svara på vilken min favoritbarnbok är, och som
barn var det nog någon av Elsa Beskow eller Hallonmasken av Zacharias
Topelius.

Mitt namn är Emilia Granqvist och i
år fungerar jag som Kulturutskottets
ordförande vid nationen. Jag studerar för andra året Statskunskap med
förvaltning vid Soc&Kom. Vissa
känner mig kanske som sångaren och
pianisten i jazzbandet MEJ-trio och
andra känner mig som ordförande
2017 för Svenska Nationer och
Ämnesföreningar.
Nationen är en härlig samlingspunkt där studerande från
olika skolor och fakulteter samlas
för att göra roliga saker tillsammans
och njuta av god samvaro. Det som
framförallt fascinerar mig med just
Nylands Nation är de långa historiska
anorna. Många av Nylands Nations
medlemmar har skrivit viktiga delar
av Finlands historia. Jag anser också
att nationslivet är en mycket viktig del
av studerandekulturen särskilt i Helsingfors!
Som en stor djurvän gillar
jag barnbokserien om Pelle Svanslös
av Gösta Knutsson och särskilt boken,
Pelle Svanslös i Amerika, är en av favoriterna! Kultur är min passion och
jag hoppas att nationsmedlemmarna
modigt kommer med på kulturevenemangen som mitt fantastiska kulturutskott ordnar detta år!
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Tutor

Programansvarig

Halloj, mitt namn är Satu och jag är
nationens tutor för i år. Jag ramlade
in på nationen för ett och ett halvt år
sen, och har sedan dess deltagit aktivt
i både ordnandet och festandet. Ibland känns det att jag knappt rör mig
utanför nationshuset, men då jag inte
är på vift på Kaserngatan kan ni hitta
mig i Vik som andra årets biologistuderande.
Jag älskar skräckfilmer och
Halloween är min favorithögtid - det
harmar mig varje år hur lite vi firar det
i Finland. Finns ingenting som en bra
skräckis på en fredag kväll. Eller när
som helst. Eller en dålig skräckis för
den delen. Detta trots att jag efteråt
har svårt att sova. Oh, well.
Förutom nationen gillar jag
mat, och identifierar mig därför med
trollet i min favoritbarnbok, de tre
bockarna Bruse; jag har svårt med
halvtomma tallrikar och har någon
gång till och med ätit slut en mätt
bordsgrannes sitsmat... Vissa nationsmedlemmar har också tyckt att jag
under fastlagstisdagen i fortsättningen hellre ska räkna mina fastlagsbullar och inte minttukakaokoppar, som
ifjol.
Hoppas vi ses på en massa
evenemang under året och att ni trivs
lika bra som jag gör!

N y l ä n n i n g a r !
Jag heter Randolph ”Randy” Böstman, och fungerar i år som programutskottets ordförande. Det är således min uppgift att leda innovationen
och förverkligandet av fantastiska
teman för sitser, arrangerandet av en
mängd annat program, liksom även
att hjälpa Esox Lucius, den Nyländska Gäddan, att genomgå sina levnadsfaser! Utskottet är alltid öppet
för nya medlemmar som vill aktivera sig på nationen och vi har säkert
också en av de lägre trösklarna för
var och en som vill komma med i nationslivet på allvar, så den som känner
sig träffad och inspirerad bör absolut
ta kontakt! Beträffande mitt förflutna
på nationen har jag förra året fungerat som sekreterare, och året innan
det som fanbärare. Har också varit
klubbhövding i flera års tid. Förutom
allt detta studerar jag faktiskt också på både Hanken och Soc&Kom.
Favoritbarnbok: Animal Farm
av George Orwell är ju en lärorik klassiker
som med fördel kan läsas av alla till både
nytta och nöje.
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Chefredaktör

Kontaktsekreterare

Tjenare alla! Jag är Tomi Koskinen
och är i år redaktör på nationen och
ansvarar för nationens tidning. Så om
ni har förbättringsförslag eller andra
idéer får ni gärna kontakta mig. För
tillfället studerar jag finansiering för
tredje året på Hanken.
Första gången jag var med
på nationen blev jag meddragen av
Emil som var chefredaktör 2015 för
att ställa upp som redaktionssekreterare. Efter detta fortsatte jag även
som fanbärare. Nylands Nation har
en speciell plats i mitt hjärta eftersom
jag inte endast finner att vi har de
bästa evenemangen men jag har också
märkt att det är här man får de bästa
skratten och träffar många nya intressanta människor.
Något som många kanske
inte vet om mig är att jag brukar hjälpa till på en bondgård varje sommar
så har spenderat flera veckor bakom
ratten på en traktor.
En barnbok som jag har kära
minnen av är ”Petter och hans fyra
getter”, ända in i tonåren kunde jag
hela boken utantill från sida till sida.
Ser fram emot att se er på
klubben eller varför inte era tillägg till
nästa nummer av Terra Nova.

Rudolf ”Rudi” Ahlström var namnet
och jag fungerar som Nationens kontaktsekreterare i år! Utöver detta är
jag också utbildningsmästare i Nationens jaktklubb NJK. Jag inledde min
karriär på Nationen i December 2014
då dåvarande klubbmästaren Philip
Cronstedt hade ett underbemannat klubbmästeri på julfesten. Snäll
och omtänksam som jag är så ställde
jag självklart upp och jobbade in på
småtimmarna och dagen därpå insåg
jag hur jag stortrivdes på Nation och
beslöt mig för att gå med i klubbmästeriet. Det som merparten på Nation
kanske inte känner till är att största
delen av min fritid utanför Nationen
kretsar kring jakt och viltvård. Spenderar i allmänhet halva sommarlovet
på skjutbanan i Sibbo. Ifall du har intresse av att ta jägarexamen eller redan
har den och skulle vilja följa med NJK
på ”äventyr” eller annars bara utbyta
jakthistorier så är det bara att komma
och rycka mig i ärmen! Pettson och
Findus var en stor del av min barndom, framförallt historien om när alla
fiskar har frusit fast i isen och dom sågar upp hela isblock med fiskarna och
bygger sedan en igloo när snöstormen
inträffar på hemvägen, eftersom fiske
också är en av mina stora bravurer
utöver jakt.
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QF

Sekreterare

Hallå! Josefin Flemmich heter jag.
Jag fungerar som Nationens QF i år,
så det är jag som axlar ansvaret för att
det Ni, kära nationsmedlemmar, får
framför er på sitsar och tillställningar är smakligt och att allting fungerar som det ska i köket. Tillsammans
med mitt underbara QFriet jobbar jag
för att ni ska serveras varierande och
god mat.
Jag studerar för övrigt till
ämneslärare i modersmål och litteratur för andra året vid Helsingfors universitet. Tips: det är inte charmigt att
skryta om att aldrig ha läst en bok.
Min historia som nationsaktiv började ytterst spontant i januari
då jag blev medlockad av bekanta som
var aktiva, och nu ser jag inte varför
jag inte skulle hänga på Kaserngatan
40. Det är ju så kul! Innan jag var aktiv och en del av styrelsen var jag dock
tidvis aktiv på efterfester på klubben.
Hehe.
Något som få vet om mig är
att jag, trots smärre incidenter, aldrig
varit inlagd på sjukhus. Tillsvidare…
:D Min favoritbok är nog någon av
Astrid Lindgren. Madicken var en
storfavorit!
Jag ser fram emot ett fantastiskt år på Nationen, och hoppas att få
träffa många av er på såväl sitsar som
efterfester!

Hej, jag heter Alexandra Kuhlefelt
och kallas för AK. Jag studerar för
andra året vid medicinska fakulteten
och satt förra året i Medicinarklubben
Thorax styrelse som klubbmästeriets
representant. Jag fungerar i år som
styrelsens sekreterare och är väldigt
ivrig inför denna uppgift eftersom det
är min första uppgift på Nationen. Jag
har alltid gillat stämningen på Nylle
och det blir roligt att få vara mera aktiv detta år. Det som många inte vet
om mig och några tyvärr vet alltför väl
är att jag är en smörfanatiker, allting
blir bättre med smör! Då jag inte läser i Terkko (biblioteket i Mejlans) så
kan man hitta mig på Unisport var jag
tränar hårt för att aldrig förlora en utmaning (samt även för att förbränna
allt smör jag avnjutit). En av mina favorit barnböcker är bilderboken Allrakäraste syster eftersom den är lika
vacker som den är sorglig.
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Kuratorns hälsning
Foto: Oscar Öhman

Kära nylänningar, läste igår på bussen
en kolumn om att ha bråttom och inser nu i skrivande stund att jag hade
så bråttom så jag inte kom att tänka
på att spara länken för att återgå till
den idag.
Det här är min nästsista kolumn som kurator och jag vill försöka
granska och öppna två av mina löften
jag gav vid valet och vad som skett,
sådär i all hast.
Jag lovade en jämställdhetsplan och en stadgerevidering. På
nationsmötet fick jag frågan: “varför
skall vi ha en jämställdhetsplan, tycker du inte vi är jämlika på nationen?”
Jag minns inte mer vad jag svarade,
men jag minns frågan.
Jämställdhetsplansprojektet
består nu av en folder på en dator på
kansliet, där jag sparat information
om hur man skriver en dylik plan
(några manualer om jag minns rätt)
och så exempel på planer och slutligen några föreningars  jämställdhetsplaner för att ha som modell. Jag
har gjort research men något konkret
skriftligt har jag inte ännu producerat. Ännu. Jag har ju kanske semester
eller tid på sommaren… Jag är ju inte
religiös, kanske påskmiddagen får ge
vika för jämställdhetsplan?  Men då
hinner jag ju inte med familjen... När
hinna med det här?!
Stadgeändringen? Vi har en
jättebra stadgerevideringskommitté
som funderar över innehåll och formuleringar samt syfte. Vi har kommit en bit på väg, en god bit på väg
och vi har bland annat rett ut vad
universitetet och lagen säger. Vi har
omstrukturerat, debatterat, diskuterat
och omformulerat, gjort research osv.
Men något riktigt konkret som pre-

senterats på nationsmötet? Nej. Eller
jo, en ny struktur och så sakta men
säkert formuleras texten i googledocs
med kommentarer, track changes osv.
Bra så, för vet ni när det kommer till
det här så skall man inte ha bråttom.
Man skall som det sägs skynda långsamt. Jag kommer inte att vara kurator då detta projekt körs i hamn, men
lika bra så. Jag åker ändå gärna med
denna båt på väg in i  hamn, trots att
jag inte sen mer är kapten.		
		
Det har också uppkommit SÅ många intressanta situationer, idéer och diskussioner under
de här senaste 2,5 åren så det är lika
bra att vi i revideringsarbetet inte har
kommit längre – ännu.
Nu börjar jag få bråttom,
måste hinna, måste springa, måste
vila, måste äta, måste njuta...
Så jag får skynda mig att
sända er stora kramar och hoppas vi
ses i vimlet på nationen, senast på årsfesten!
Ikväll denna fredag skall
jag njuta av ett glas rött och diskutera konstkommitténs beskrivning
i stadgan och annat nationsrelaterat.
Ta hand om er och ha inte bråttom,
ni hinner. Gör som jag säger, inte som
jag gör ;-)
-Ina Scheinin
Kurator
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Digiskuttet
Begreppen “digital leap” och “digiloikka” har i finlandssvenska sammanhang börjat översättas till ett ”digiskutt”. I Sverige talar man hellre om
det ”digitala steget”, vilket är en klart
mera realistisk metafor eftersom allting tyder på att vi ännu är helt i början
av det digitala äventyret.
Om två-tre decennier kommer ni att minnas 2010-talet som ett
avtynade slut på en sävlig och idyllisk
epok. Då – det vill säga nu! – kunde
alla ännu skriva för hand; då läste
många hellre tryckta och handgripliga böcker; då damp ännu något så
rustikt som morgontidningen ned ur
postluckan. För att inte tala om hur
primitiv all kommunikation kunde
vara. Tänk er, då kunde man klara
livhanken och leva lyckligt även om
man inte alls var uppkopplad till
nätet!
På psykologisk nivå upplever
många onekligen att vi just nu (2017)
håller på att ta ett jätteskutt in i en
totalt ny och annorlunda teknologisk
omgivning. Men faktum är att just så
har nästan varje ny generation upplevt
sin samtid sedan slutet av 1800-talet
då elektriciteten, telefonen och explosionsmotorn slog igenom. De verkligt
stora och ombrytande effekterna
av dessa innovationer kom först på
1930-talet då tillräckligt många hade
tillgång till dem.
Så torde det också vara
med den nu framvällande digitala
teknologin. Vi kan helt enkelt inte
föreställa oss hur mycket den ännu
kommer att omforma vår vardag och
uppfattning av verkligheten. Dessutom ska vi inte alls vara säkra på att
2000-talets stora innovationer är av
digital natur. Mera troligt är faktiskt

att de digitala framstegen får sin fulla
effekt först i kombination av en rad
andra uppfinningar inom t.ex. energisektorn eller medicinvetenskapen.
Min poäng är således att
vi inte kan veta när ett samhälle
eller en civilisation tar sitt stora steg
framåt förrän långt i efterhand. Stora bakslag, tragedier och onda andar
såsom världskrig, naturkatastrofer och
Trump är det ingen konst att notera
och bedöma. Men de verkligt stora
skutten ser vi först i efterskott!

-Henrik Meinander
Inspektor
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Sinnesro i 120 km/h
Bilden av ett konkret inre lugn
möter mig för första gången en
kall decemberkväll. Jag skall plocka upp ett par örhängen av min
ena kompis och vi möts i hennes
yogastudio där hon jobbar som
yogi. Jag kommer invirvlande i lokalen med ett huvud som stressat
hela dagen, redan sen till nästa
evenemang. Och så tittar jag på
min kompis och hela jag förstår
plötsligt vad det innebär att ha
hittat ett inre lugn. Hon bara utstrålar ett rogivande lugn, något
sådant som man skulle bli miljonär av om man kunde sälja det
på burk.
Efter den händelsen har
tanken slagit mig många gånger.
Är det faktiskt vettigt att leva i
ett så högt tempo som vi gör för
tillfället? Min ena kompis säger
att hans hjärta gick på övervarv
hela vägen från Åbo till Helsingfors fast han inte gjorde något. En
annan berättar om att hon förra
hösten gick in i väggen på grund
av all press. Och jag tänker på mig
själv, som nästan alla dagar i veckan går hemifrån för klockan 8 och
kommer hem först väldigt många
timmar senare.
Det hör till vår tid att
allting skall göras med högsta hastighet och så intensivt som möjligt. Att man är lysande inom ett
område i sitt liv räcker inte längre;
man skall vara bäst och uthålligast

i allt man gör, för vi har lärt oss
att det är bara vinnare som räknas.
Samtidigt som det helt tydligt blir
för mycket för vissa, så triggar det
andra bara ännu mera. Det kan ses
som en bra sak. Aldrig förr har vi
själva, vårt umgänge och vårt samhälle utvecklats så snabbt och effektivt som det gör just nu. Men
ett alltför högt tempo förhindrar
oss från reflektion, innovation och
förståelse. Vi hinner inte stanna
upp och tänka. Och till slut, om
vi aldrig stannar upp för att möta
våra tankar och funderingar, så
blir det till någonting främmande
som vi inte vet hur vi skall förhålla
oss till längre. Det gäller att känna igen skillnaden mellan att köra
i 120 för att man vill känna fartvinden eller trampar man gasen i
botten för att man inte vågar sakta
av på farten.
Men kanske man inte
behöver åka på ett yogaläger till
Bali för att bli ett yogaproffs och
via det hitta sitt inre lugn. Kanske
det helt enkelt räcker med att man
ibland bestämmer sig för att fokusera på en tanke istället för 100
under fem minuter, med att man
ibland spenderar spårvagnsresan
med att bara titta ut genom fönstret istället för att svara på jobbmejlen och att man ibland snoozar
dendär extra halvtimmen utan att
man får dåligt samvete. Kanske
hemligheten till ett inre lugn är
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att förstå att vardagens time outs
inte är en prestation eller bort från
någonting annat, utan någonting
som bara är och någonting som
våra kroppar och huvuden behöver
för att vi ska orka vara vinnare
genom våra liv.
-Micaela Rosenlew
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M/S Udemas resa mot Mexico
Skepparen Karl, maskinmästaren
Poul och kocken Ben träffades vid
fartyget en tidig morgon i december för att påbörja sin resa. Vädret
var som normalt bra seglingsväder
för att vara december, detta kan
tolkas hur en haver. Innan de tre
modiga sjöfarare steg ombord
avnjöt de en “lyckobringare”, en
gammal tradition de uppehållit
sedan flera resor tillbaka. Efter
denna lilla rit styrde de tre modiga
sjöfarare mot fartyget för att kasta
loss och styra mot nya äventyr till
havs.
De tre skäggiga männen
stod på däck och tittade ut mot
hamnen för en sista blick av deras
hem, Slottet som de brukade kalla
det. Än en gång hade de lämnat
det trygga bakom för att bli omfamnade av det saltiga havsvattnet.
Dessa tre skäggiga sjömän var inte
alls rädda för de hade mycket erfarenhet gällande havets vågor.
Flera gånger hade de tre ju kryssat farornas vatten för att sälja och
byta varor av alla dess slag, ofta
med mer varor än vad fartygets
lastkapacitet tillåtit.

Då de åkt ur hamnen och äntligen nått öppet hav började molnen ge dem klara tecken på vad
som sku ske de närmaste sjömilen.
Skepparen Karl fattade beslutet
att ta kurs rakt mot det argsinta stormväder som nu blåst upp,
även om maskinmästaren Poul
var av annan åsikt. Poul tyckte att
de skulle försöka navigera genom
ett område där det var känt att
fartyg försvunnit under mystiska
omständigheter för att vädret var
bättre där.
Kocken Ben hade lagt
sig, hans mage var inte så haraschå efter alla dessa vågor som
fått honom må som en landkrabba på Estlandsfärjan. Resan blev
fort väldigt blöt för de två navigatörerna och värre blev det när en
finurlig Amiral Nelson dök upp.
Nelson med sin armada försökte
ta över fartyget och råna skattkistan som Poul hade fått i ansvar
att övervaka med hans liv. Efter
flera hårda försök att ramma in i
m/s Udema bestämde sig amiralen
göra ett sista försök och gick till
attack. Amiral Nelson skulle styra
så nära som det bara var möjligt
för att sedan hoppa över relingen
och råna besättningen, men just då
stötte en svallvåg till och hans lilla
skutt slutade med att han hängde
upp och ner från kanten av kommandobryggans tak ner till däcket.
Hans penningpåse föll på däcket
och Poul smög ner den i sin egna
ficka under den tiden Karl såg till
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gick ner till mässen för att planera
hur de skulle fira när de kommit
hem. Ingen finurlig amiral eller
oväder störde dem under resan.
När Ben fick syn på hemmahamnen som låg honom så kärt,
busvissla han så högt att Karl och
Poul fick spring i benen för att
snabbt springa till bryggan för att
se vad som hänt. Men när de såg
den så vackra synen visste de att
det var slutet på denna resa. Nu
väntade bara en stor fest på slottet
i deras ära för en lyckad resa till
Mexiko.

att få amiralen tillbaka till eget
skäpp i hast.
Striden var över och havet
mojnade. Efter att amiralen och
hans armada seglat iväg med fulla
segel, öppnade Poul penningpåsen
för att räkna ut den stora vinsten
som han beslagtagit av fienden.
Detta firades med en smaskig
middag, chicken nuggets och en
ale var. När Mexikos kust skymtade hörde de VHF-radion tjuta
med flera viktiga meddelanden
om att de anlänt till Mexikos terrotialvatten. Kocken Ben, som sovit igenom hela striden dök upp på
bryggan och kunde inte tro sina
öron om vad som hänt. Skatten
som de erövrat från amiralen böts
vid hamnen ut mot en stor vinst
som fick hela besättningen att le
resten av resan. Poul kunde det
lokala språket så det var han som
skötte handeln. Han böt varorna
mot skatter och andra dyrbara lyxprodukter som var svåra att få tag i
hemlandet.
När allt var lastat och
surrat fast på däcket kunde de
påbörja sin resa hemåt igen. Med
ett gemensamt beslut fick nu Ben
fungera som navigator under resten av resan medan Karl och Poul

Skriven av Fritjof
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Morgan

FINLAND 110
följa i deras fotspår och göra det
vi anser att behövs för att Finland
skall fortsätta att vara världens
bästa land.

I år fyller Finland 100, vilket
kommer att firas i hela landet med
påmpa och ståt. Detta är ett ypperligt tillfälle att blicka tillbaka
och se på allt det som Finland
uppnått under sin självständighet
och hur Nylands Nation varit med
under årens lopp.
När man frågar någon
vad de är mest stolta över i Finlands historia så får man höra om
veteranernas insatser, hur landet
byggts upp samt hur vi har skapat världens bästa utbildningssystem. Samtidigt som det är ljuvt att
minnas forna stordåd så finns det
en risk för att fastna i det förflutna.
Finland möter utmaningar i formen av globaliseringen och digitaliseringen. Dessa fenomen hämtar
nya möjligheter och företag som
Rovio och Supercell visar att med
finländskt kunnande kommer man
långt. Sammtidigt är Finlands
ekonomiska ställning mycket svag
och tröga reaktioner till världens
händelser har gett mig en känsla
av att vi trampar vatten. Vi vill inte
se utmaningarna i vitögat utan vill
hellre blicka tillbaka på den s.k.
gamla goda tiden. Jag önskar att vi
alla funderar på hurudant vi vill att
Finland kommer att vara om 10
år och vad som behöver göras för
att vi skall uppnå detta. Åsikterna
kommer säkerligen att skilja sig åt
men demokrati mår bra utav goda
och sunda debatter.
Det är upp till oss att
minnas vad våra förfäder gjort och
att se upp till dem för vad de var
redo att göra för landet och sedan

-Tomi Koskinen
Chefredaktör
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TN Hotline

Hurraaa! Mången nylännings favorit har återvänt med förnyad teknologi. Skicka in anonymt skvaller om vad som hänt på klubben
eller bara övrig information till redaktionen. Det går även att skicka
medddelanden på whatsapp.

QFs tiramisu är lika läcker som JKs klänning på julfesten

-redaktionen älskade även tiramisun, julfesten är en enda dimma
så vi kan ej kommentera

En fd klubbis lär vara extremt dålig på schack
-verkar som en stark rivalitet uppstått på klubben
Kurator Nyman gör servettdansen
-vad är detta för mystisk dans?
Alla kåta på (censurerat), men skall hen välja?
-redaktionen uppmanar till kärlek inom nationen
QFs lasagne önskas igen!
Styrelsen har glömt hur man skålar

040 811 8846
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Nytt år på Nationen
Nu har Nylands Nation börjat sitt
374:de år och detta betyder också
att det är en ny styrelse som tagit
över på nationen. Visserligen finns
det ett par nylänningar som fortsätter sin verksamhet i styrelsen,
men för de nya styrelsemedlemmarna blir det ett intressant år där
de får visa vad de går för.
Året sattes igång med den
traditionella inledande sitsen där
den nya styrelsen presenterades i
sällskap med sång, skålande, jubel
och applåder. Det blir spännande
att se vad den nya styrelsen och de
nya utskotten kommer att smida
ihop för skoj under detta år, dock
ser det hittills väldigt lysande ut
för de som tagit över.
Det syntes även en del nya
ansikten bakom disken där det nya
QF:eriet under ledning av Josefin
Flemmich, samt det nya Klubbmästeriet där Axel Idström styr
och ställer, börjat sin verksamhet.

Dessa kommer att sköta om att det
finns både mat och speciellt något
att dricka då nationen får besök
under de olika evenemang som
ordnas.
Det finns nog inga tvivel
på att de som tagit över kommer
att uppfylla kraven mer än väl och
se till att det blir ett år att komma
ihåg, ifall minnet ännu finns kvar
efter kvällarna.
-Jerker Törnqvist

Redaktionssekreterare

På inledande festen var många ivriga över det kommande året
Foto: Oscar Öhman
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Nationsduellen
5p				
En vän till Nylands Nation
som grundades 1820

Djur

5p				
Djuret Clupea Harengus
har funnit en plats i studentkulturen

Instrument
5p				
Blåsinstrumentet som är
relativt nytt och uppenbarade sig först under 19nde
århundradet
Sång
5p				
Fortfarande populär låt
som kom ut redan 1975

3p				
55.70N och 12.55E är kordinaterna för deras utrymmen

1p
Befinner sig i ett slätt land
med många vindmjöllor

3p				
Beroende på var denna hittas så ändrar dess namn

1p
Essentiel del av frukosten
efter långa studerandefester

3p				

1p

Finns oftast endast ett av
dessa instrument i en orkester

Med detta stora instrument
spelar man de lägre tonerna

3p				
Var den största hitten på
ABBAs tredje skiva

1p
Är även namnet på en musikal

1. Studenföreningen i Köpenhamn 2. Sill 3. Tuba 4. Mamma Mia

Nylands vänner
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KONTAKTUPPGIFTER
Kontaktuppgifter för styrelsen 2015

ORDFÖvRANDE
stud. Fredrik Åström
+358 50 4925552
ordforande@nylandsnation.fi

INFORMATIONSSEKRETERARE
stud. Theresa von Bondsdorff
+358 405757514
info@nylandsnation.fi

SEKRETERARE
med. stud. Alexandra Kuhlefelt
+358 40 0858513
sekreterare@nylandsnation.fi

CHEFREDAKTÖR
ekon. stud. Tomi Koskinen
+358 40 5799755
tn@nylandsnation.fi

SKATTMÄSTARE
pol. stud. Fredrik Palmén
+358 50 9119712
skattis@nylandsnation.fi

KULTURUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
pol. stud. Emilia Granqvist
+358 40 0776049
ku@nylandsnation.fi

QVINNLIG FUNKTIONÄR
fil. stud. Josefin Flemmich
+358 50 5149604
qf@nylandsnation.fi

PROGRAMUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
ekon. kand. pol. stud. Randolph Böstman
+358 40 7530475
pu@nylandsnation.fi

KLUBBMÄSTARE
ekon. stud. Axel Idström
+358 50 9119752
klubben@nylandsnation.fi

TUTOR
nat. stud. Satu Romo
+358 45 1129545
tutor@nylandsnation.fi

KONTAKTSEKRETERARE
Rudolf Ahlström
+358 40 0615995
kontakt@nylandsnation.fi

Kontakta redaktionen för feedback, idéer och kommentarer till tidningen på
Terra Novas facebooksida eller Epost: tn@nylandsnation.fi
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