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Tryckt på Kopio Niini Oy
Juni 2017

Då det talats om projekt att bygga en
hiss till huset har jag själv börjat fundera mycket kring Nationens framtid. Själv
föreställer jag mig ett nationshus fyllt
med muntra nylänningar som är fyllda av
glädje och sång. Men sen måste jag alltid
fråga mig att hur skall vi komma fram till
något sådant.

ha en 2025 framtidsplan som kunde vägleda kommande projekt genom att lägga
fram Nationens värderingar och mål och
hur vi vill arbeta för dem. Eller så skulle
det vara något som binder kommande
styrelser och kommitter till en usel plan
och hindrar gott arbete.

Lika viktigt som det är att ha ett mål för
framtiden så är det att lägga fram en plan
för hur man skall komma dit. Att ha tydligt utsatta mellanmål och planer på hur
man skall nå dessa. Detta igen kan bli
mycket ambitiöst och snart så är man och
drunknar i alla möjliga policydokument,
jämnställdhetsplaner och övriga projekt. I
dessa fall sitter alla bara och grälar kring
vad planen egentligen borde vara. Samtidigt så är det mycket farligt att inte ha ett
tydligt grepp om vad läget varit tidigare
och ha en plan för framtiden. God dokumentering av händelser är otroligt viktigt
så att denna information kan ges vidare.
På detta sätt kan man undvika tidigare
misstag samt bygga på det som gått bra.
Men åt vilket håll skall det byggas, är det
upp till varje styrelse att fundera på något
som låter häftigt eller borde det finnas en
överliggande plan som har satt ett tydligt
mål. Vad är igen detta mål och vem är det
som skall bestämma om det, och hur är
det om nästa styrelse inte överhuvudtaget
har samma åsikt som tidigare har haft angående saken.

-Tomi Koskinen
Chefredaktör

Utan en plan kan sakerna bli mycket råddiga då olika styrelser värderar olika saker
och arbetar för sina egna projekt, speciellt
ifall nästa styrelse inte tycker likadant.
Samtidigt skall det vara tillåtet att pröva
på nya saker och misslyckas. Ville främst
lyfta fram denna sak som en tankeställare
ifall Nylands Nation skulle gynnas av att

Bild: Corinne Åsnebacka
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Ordförandes Spalt
Hej på er alla, jag skulle vill börja med att
tacka alla utskottsmedlemmar, funktionärer och styrelsen. Ni har alla gjort ett helt
super jobb och detta skall fortsätta efter
sommaren också. Ett specielt stort tack
till årsfestmarsalkerna, verkligen duktigt
jobbat. Vinterterminen börjar nå sitt slut
vilket betyder att sommaren snart är här.
Förhoppningsvis så kommer vädret att
vara än i början av maj. Terminen slutar
med nationens Nylands och avslutande
fest. Under sommaren så kommer det inte
att ordnas månadssitser eller klubbkällar,
tyvär :( Men program kommer nog att
ordnas, som nationens sommarträff (12.7) på Blåbärsskär.
Om ni har ärenden eller idéer om program och sånt till styrelsen under sommaren så är det bara att skicka e-mail, vi
kommer troligtvis inte att vara på kansliet lika mycket som på våren och kansliet är okså stängt under sommaren. Om
ni behöver medlemsintyg eller dyligt så
kontakta kansliet så fort som möjligt. Efter den långa pausen så börjar nationens
program för höstterminen den 31.8 med
”back to school klubbkvällen”. Nationens
nya kurator tar över posten den första augusti.
Hoppas att era tenter gick bra och att ni
har en skön och trevlig sommar. Vi ses
nog salee under sommaren ändå.
-Fredrik Åström
Ordförande
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Nylands Årsfestvecka
Jag sitter här på det trygga nationshuset
här hemma i Uppsala, det må inte vara ett
slott, men det är i alla fall vårt egna luftslott vid Fyrisån. Jag hör hur det borras
för fullt nere i köket, det är hantverkarna
som jobbar för fullt med att få igång köket
lagom tills majmiddagen nästa vecka, och
inte minst, Uppsalas höjdpunkt vårbalen!

tid än vad jag borde erkänna att inse att
det faktiskt var det torget jag stod på (och
jag fick senare reda på att de som kom
till helgen hade samma problem), detta
var den första av flertalet språkliga missförstånd som skulle uppstå under veckan.
Jag kommer in på kansliet och allt var i full
rulle, Rudi springer runt och är allmänt
stressad och säger att vi har bråttom, han
slänger en Lonki i handen och sen skulle
vi snabbt upp för alla trappor och hämta
Bratten för att dra till Rudi och byta om.
Det första som hände var att han hällde
upp en Fernet med en gästvänlighet man
bara inte kan uppleva i på den andra sidan
östersjön.

Jag tänker tillbaka på när jag landade
utanför Helsingfors, och jag går av flygplanet lite småfull och ska försöka orientera mig till Kaserngatan 40. Det var kallt,
knappt över nollsträcket, jämfört med i
Sverige där det hade varit sol och 14°, jag
tänkte att “det märks att jag närmar mig
Ryssland”. Jag hade fått tydliga instruktioner av Förste Kurator att när jag gått
av tåget söka mig till ett torg vid namn
Järnvägstorget, och där ifrån skulle jag lätt
kunna hitta det nyländska slottet jag hört
så mycket om. Det tog mig lite för lång

Barnkalas stod på schemat, Koskenkorva
skedde.
Jag vaknar upp dagen efter och är fortfarande ganska slirig, häller i mig en lonki

Bild: Corinne Åsnebacka

och kollar ut på den finska landsbygden
från bussen och inser att det är massa
svanar överallt. Får förklarat för mig att
det är så kallade finska fältsvanar “vilket
underligt land jag har kommit till” tänkte
jag. Den finska naturen är väldigt annorlunda ifrån den svenska naturen märkte
jag, i den svenska naturen (slussen som vi
kallar den) så ser man mest södermalmshipsters och en och en annan lattepappa.

ståndet som skulle ske under kvällen.
Kvällen skulle bestå utav ytterligare en
sittning. Jag är inte riktigt säker på om det
var ett barnkalas eller inte, men maten var
god och jag hade trevligt bordssällskap.
Morgonen därpå fick jag äntligen se solen för första gången sedan jag anlänt till
Finland, jag hade överlevt, ett mirakel. Jag
gick runt i ruinerna av den forna hembygdslokalen och det såg ut som att barnbordet hade kommit över en låda handgranater eller om någon Öhman hade
hämtat stridsvagnen från landskapsresan.

När vi kliver av bussen så får jag tydliga
instruktioner om att vi ska köra bandvagn
och åka stridsvagn, det stod “landskapsresa” på schemat, antar att det är det man
gör på finska landskapsresor. Det var inte
riktigt vad jag hade förväntat mig, men
det är väl tanken som räknas antar jag.

Bild: Corinne Åsnebacka
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Så fort vi kom fram till vår destination så etablerade jag och Bratten en
svensk ambassad längst ner i korridoren som en säker tillflyktsort utifall någon av oss behövde fly krigstill-
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På fredagen fick jag äntligen se några
bekanta ansikten, mina kära landsmän hade anlänt. De frågar “Erik!
Är du redan full?” Jag svarade att
så inte var fallet, jag var bara trasig.
Satan vilken fest gäddbegravningen skulle
bli, trodde inte man kunde bli mer kalas
än tidigare, vår barmästare gick in i en
stolpe och jag sträckte en muskel i min

Mångsysslare
tumme så jag fick gå med bandage en vecka hemma i Sverige. Men det fanns inte
mycket mer minnesvärt än den legendariska nyländska punschen.

c-uppsats om svenska läroböcker från
1800-talet och förbereder mig inför vårbalen. Vårbalen kommer att bli vårt sätt
att visa för er hur man festar här i Uppsala. För det första är det inte med Koskenkorva. Vi Uppsalastudenter har vårt egna
sätt, vi har funnit en källa till evigt liv, där
det rinner en gudadryck vid namn Bäska
Droppar. Det sägs att källan är den samma brunn som Oden böt bort sitt ena öga
mot evig kunskap, men det är inget jag
har källa på.

Dagen därefter skulle det bli årsfest, hela
den västgötska delegationen var trasig, de
förstod vad jag hade menat dagen innan
med att vara trasig. Gåvor delades ut, och
jag måste bara påpeka att någon sade att
snerkingarna var galna,tänk då på att vi
måste leva med dem året om.
Festen dagen efter ska vi inte ens tala om,
jag trodde att det skulle sitta ett gäng bakfulla, slitna och trötta finnar och käka lite
sill innan de gick hem för att avsluta veckan. Jag hade fel, det fanns ingen sill, och
det var fan ingen som var trött.

Jag vill tacka er på Nylands för det gästvänliga bemötandet jag fick, och jag måste
medge att det känns lockande att komma
tillbaka. Men nu hoppas jag som Västgöta
nations klubbmästare att jag får äran att
servera massvis med Nylänningar på vårbalen, och sen jäklar ska det bli fest.

Men nu sitter jag här i vardagslivets tråk
och tvång, jag sitter och skriver på min

Vi ses i Uppsala, med trasiga hälsningar
-Erik Rössle

Klubbmästare å Västgöta nation

ra sitt mentala krut genom att rigga upp
en tydlig hierarki och tidtabell för vad
man ska fokusera på i sin vardag. Föga
överraskande betecknar han vår ständiga
uppkoppling till de sociala medierna
och nätet överhuvudtaget som den stora
skurken i dramat.

Den stora uppslutningen till nationsmötet
och kuratorsvalet den 9 maj var glädjande.
Och inte nog med det, båda kandidaterna
uppträdde till sin fördel och gav upphov
till en riktigt bra diskussion om nationens
framtid och potentialer. En fråga som
ofta dök upp var hur bra kandidaterna
var på ”multitasking”, det vill säga på att
göra många saker samtidigt och dessutom
framgångsrikt.

Goda råd är dyra även i denna fråga. Läs
Levitins bestseller The Organized Mind:
Thinking Straight in the Age of Information Overload (2014) om ni är intresserade
uttryckligen av hans råd. Men världen är
full av goda råd och livet är så kort att det
kan vara smartare att utveckla sig en helt
egen överlevnadsstrategi i den digitala
djungeln.

Som bekant är alla människor ständigt
mångsysslare. Vi borstar våra tänder samtidigt som vi lyssnar på radio och tänker
på i vilken ordning vi ska fixa dagens alla
ärenden. Ofta blir slutresultatet helt OK,
men ibland utmynnar detta jonglerande
i smärre katastrofer. Alla bollar faller i
marken och vi får starta om från början.

En sak är nämligen säker. De flesta av
oss trivs trots allt alldeles för bra i denna
uppkopplade värld för att vi skulle kunna
avstå från våra mobiler och nätverk. Kanske Nationen istället borde starta en egen
klubb för sina anonyma ”digital addicts”,
Nnada….

Modern psykologisk forskning har påvisat att det är en illusion att tro att vi kan
fokusera på många saker samtidigt och
ändå prestera bra. I realiteten leder en
sådan uppsplittring av vår uppmärksamhet till att vi driver in i en mental dimma,
som kan tära på vår IQ-kapacitet till och
med mera än att röka en joint.

-Henrik Meinander

Hur ska vi då undvika dessa mentala dimmor? Enligt den amerikanske forskaren
Daniel Levitin handlar allting om att spa-
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Inspektor
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Goda Råd är Dyra
Inledningsvis så betyder dyr inte bara
kostsam utan också värdefullt, viktigt älskat. Visst kan man betala för goda råd,
men ibland är de också gratis och ändå
dyra.

En morgon vaknar du. Huvudet bultar, du
har sovit med öppen mun för du har festat hela natten trots flunsa, du har försovit
dig efter en klubbkväll som spårat, du har
missat din tent, din mamma har ringt 7
gånger för hon skulle hämta bilnyckeln av
dig, bankkortet är spärrat, busskortet borta, du är inte hemma och det regnar.

Här får ni nu, det dyraste och det mest
värdefulla råd jag någonsin fått. Det har
blivit en ledstjärna för mig och gör att
jag känner mig trygg. Se detta råd som
en avskedskram och ett tack till dig kära
efterträdare som inte i skrivande stund är
vald och till dig nationsmedlem, gamyl,
medarbetare, kollega, gulis, vänner, släkt,
nästan släkt och alla andra närmast sörjande.

Du har just skrivit färdigt halva gradun
och börjar göra en mellancheck av fotnoerna. Du märker att du nog duktigt antecknat källan, men inte sidonumret och
din huvudpoäng i argumenteringen går
förlorad. Det går att rädda, men problemet är att då du stiger upp för att ta en
nypa frisk luft fäller du kaffekoppen över
tangentbordet och du har inte tryckt
ctrl+S. Datorn är mörk. Du har deadline.
Din handledare är oförstående och du vill

Först några hypotetiska situationer, troligen rätt bekanta för nylänningar och kanske andra också.

inte erkänna att det farit åt helvete.
Du har haft en otroligt stressig arbetsdag, du ifrågasätter vad du gör och ifall du
klarar det du gör. Du fick inte drömjobbet. Personen som på arbetsintervjun intervjuade dig ställde hopplösa eller svåra
frågor och du hade bara inte hunnit förbereda dig.
Du har tagit dig an ett förtroendeuppdrag,
du hinner inte, du klåpar, blir rädd och lyckas inte prestera allt det du vill. Någon
klagar: “för det har ju alltid gjorts på ett
visst sätt”, “du borde veta, du borde förstå,
du borde prestera-nu-för-FAN!”
Misslyckanden? Är det det jag beskriver?
Nej. Det är livet.
Vad är då rådet? I all sin enkelhet:
Var nådig med dig själv. Ole armollinen
itsellesi. Du räcker till just precis så som
du är.
Det här var min sista TN-spalt som kurator. Jag vill tacka å det ödmjukaste för
förtroende, upplevelsen att få vara kurator, tålamod, uppmuntran, utmaningar,
sällskap, kärlek, dyra minnen, vänskap,
samhörighet, skratt, insikter, förlåtande,
tid, fester, gråt, mat, säkerhetsnålar, dryck,
sång, diskussioner, resor, barnvakt och sist
men inte minst, puss, Elias min älskling,
nu är jag helt och hållet din.
Stark ström med egna vågor, nu flyter jag
vidare. Skål, tack oc vi ses i vimlet!
-Ina Scheinin
Kurator
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En Oförglömlig Bjudning

Korsord
hon är Estlands femte president. (Hämis
gav bara en sångbok – Nylands 1 Hämis
0) Vi älskar Hämis <3

Östra allén 10
Sålänge jag varit aktiv inom nationslivet
har det funnits mycket jag varit beredd
för och aldrig kommer att ångra och så är
det fortfarande. Dock skedde det på fastlagstisdagen detta år något jag aldrig hade
förväntat mig.

Summa summarum hade öppen bar inget med saken och göra, men detta hör
definitivt till våra höjdpunkter inom nationslivet. En sådan här möjlighet får en
tårögd och lycklig och bidrar till att man
fortfarande är aktiv samt påminner en
varför det är svårt att sluta.

Min gode vän Saile från Filiae Patriae,
som jag nämnde i förra numret, kontaktade mig angående Estlands president Kersti Kaljulaids statsbesök och undrade ifall
jag vill delta.

1.

3.
2.

4.

Dessutom fick vi hälsa på Henrik Lax
som besökte jubelgulisen för ett par år sedan. Han kom själv ihåg gulisen med ett
leende på läpparna. Niandet byttes snabbt
till duande och ett gott skratt fick man innan han gick och hälsade på värden. Publiken var annars fylld av Niinistö, Jenni,
Haavisto, Ahtisaari, Kanerva, Aho med
övriga dignitärer.

Estlands president har själv varit medlem
av* vår kära vännation Filiae Patriae under
sin studietid och hon har inkallat nylänningar samt tavaster (Hämäläis Osakunta**)till sin mottagning den 8.3 på Estlands ambassad. Jag konstaterade: ”Va?!”.
Aktiva Philo började snabbt tänka hur
man skulle agera eftersom det frågades
efter nylänningar som aktivt besökt Dorpat. Det tog inte länge före jag tittade åt
höger på min gode vän samt sambo Fabo
Karlman (läs room-mate) och konstaterade att det är till vår kännedom ”typ vi”.
Jag frågade dock Saile ifall det okej om
vi meddelar mera imorgon, eftersom fastlagstisdag… (mandelmassa är inte samma
som marsipan)

Nylänningar! Situationer som dessa är
något man aldrig kan förutspå och jag
hoppas att ni är lika spontana som vi och
tar möjligheterna som de kommer. Nationslivet ger exakt lika mycket som man
bidrar med. Frågan är inte vad Nationen
kan göra för en, utan vad man kan göra
för Nationen.

Kugghjulen började snurra för första gången sedan 2012 och jag kontaktade snabbt
styrelseordförande Freddi angående saken
och inom kort blev det så att Karlman,
Freddi, Emilia (KU) och jag ville närvara.

-Philip Cronstedt

Snart var dagen här och måste personligen
erkänna att nervositeten var ett faktum.
Vi var på plats i god tid och med hjälp
av nationsbanden, som vi hade på oss, var
vi bland de första som Estlands president
kom och hälsade på. Vi snackade kort och
koncist om hennes aktiva tid inom FP och
tackade för inbjudan och överräckte Nationens band samt sångbok nummer 12.
Tyvärr fanns det inte nummer 5 eftersom

*FRÅGA: Heter det medlem av eller
medlem i?
SVAR: Båda går bra, men det verkar som
om medlem i har blivit vanligare sedan
1970-talet på bekostnad av medlem av.

1. Fest på Sveaborg
2. I detta ställe blir man iaktagen av
Nationens viktigaste medlemmar
3. Dagen då blåbär, myntta och bakelser
står på menyn
4.Vackraste sångrösten på Nationen
5. CCCLXXIV

**även de vänner med Filiae Patriae
12
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5.

Bilder
Den Internationella Frågesporten hade flera lag från andra
svenskspråkiga nationer i Helsingfors

Utrustningen på klubben har även förnyats

Nationsmötet hade
rekordmånga deltagare vid kuratorsvalet

I år var det tre musketörer
som uppehöll traditionen
med det Nyländska Hoppet i Uppsala

Om Nationsmötets innehåll
inte intresserar (fy på dig!) så lönar
det sig ändå att delta eftersom QFeriet lagar smått och gott att äta
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Betraktelser från Uppsala
Nylänningen är inte som andra. Framför
allt är nylänningen vacker. Hon har inte
stockholmarens lömska blick, inte heller göteborgarens hysteriska humorfria
talesätt, eller snerkingens besynnerliga
mindervärdeskomplex (vad de än säger
så är Västgöta den äldsta nationen). Inte
heller västgötens atonalt skanderande
språk. Nylänningen har i sanning inte
aboensens låga fotvalv och i synnerhet
inte wiburgensens kutryggiga tarvlighet.
Nej, nylänningen är verkligen en prydnad
för mänskligheten där hon höjer sig över
alla andra.

kraft. Ändå är nylänningen vackrast inuti. Där klappar ett ädelt hjärta och där
har en obefläckad karaktär tagit sitt säte.
Lägg därtill en nästan överjordisk snabbhet i tanken, en klokhet och känslighet
som saknar motstycke.

Arbete
för en bra framtid

Men nylänningens och mina allra bästa
egenskaper är ändå att vara anspråkslös,
sanningsenlig och aldrig ta till övermod.

Ja, nylänningens blick är ärlig och trofast,
och hennes kinder glöder av hälsa och

Utrikeskorrespondent

Akava - Centralorganisationen
för högutbildade i Finland
Akava är en centralorganisation bestående av 35 medlemsförbund, som tillsammans samlar ca 610 000 högutbildade. Man kan ansluta sig till ett Akavaförbund utgående från studieområde, examen eller yrke. Akavamedlemmar
arbetar som sakkunniga, inom undervisningen och i chefspositioner.
Akavas uppgift är att övervaka och främja Akavamedlemmarnas ställning i arbetslivet och, i förlängningen, i hela
samhället. Målet är att förbättra Akavamedlemmarnas arbetslivsvillkor och sysselsättning samt jämställdheten mellan kvinnor och män.
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Tankar vid slutet av ännu ett läsår
Tankar vid slutet av ännu ett läsår

baka på men i ärlighetens namn vet jag
inte om jag skulle ha energin till liknande
”prestationer” i dagens läge.

Då jag skriver detta i slutet av mars börjar våren äntligen vara slutligt här. Snön
minskar nettomässigt – trots vissa oväntade slaskskurar – och solen stör arbetandet
– både psykologiskt och genom att skina
på datorskärmen.

Hur som helst är sommaren här snart.
Som känt fungerar denna årstid som en
paus till studievardagen –vad ens sommarlov må innehålla. Dock kan jag som
en äldre studerande konstatera att även
om du inte fick ditt drömsommarjobb i
år är det allt som allt bättre att ha åtminstone något jobb för de kommande par
månaderna – både finansiellt och erfarenhetsmässigt. Var och en mår ändå spendera denna årstid hur de känner för sig. Hur
kommer då den undertecknades sommar
att se ut? Hoppeligen sittande i solsken
med ett stop i handen.

Läsåret börjar närma sitt slut och sommaren syns i horisonten. Jag vet inte vad din
livssituation som läsare är. Kanske är du
gulis, kanske n:te årets studerande, kanske
graduerad. Kanske har du varit aktiv på
Nationen (eller något annat studieorgan),
kanske har du koncentrerat på studierna
eller något helt annat. Jag hoppas i varje
fall att du kan blicka tillbaka på ditt läsår
och vara nöjd.

P.S. Som ettt tips: om ni har aldrig upplevt Helsingfors på midsommaren kan
jag rekommendera det minst som en engångsupplevelse. Denna stad är då så pass
tom att det är nästan spökigt.

Fast det här är inte kanske den rätta tidpunkten att skapa onödig stress rekommenderar jag var och en av er läsare – speciellt de yngre – att börja planera framtiden
i god tid. Det sägs att man är ung bara en
gång och att man inte har bråttom till arbetslivet eftersom man hinner jobba hela
sitt liv. Dock uppkommer det en dag då
man måste medge sig själv att man inte
är mera ung. De glada minnena – eller
snarare fragmenten av dem – man hade i
tiderna är bundna till den dåvarande livssituationen och går inte troligen mera att
återupplevas efter en viss punkt.

-Toni Grönlund

Takykardi, Draktämjning och Neongula Västar
Det dunkar i huvudet då jag kryper ihop
till en liten boll på mattan. De fyra tyska
tjejerna som bor hemma hos en skrattar
åt en och innersta inne tror jag de tänkte
jag var riktigt korkad då jag började korka upp. Halaren drogs på och med den
välde ett moln av minnen upp. Hur stolt
man var över att gå omkring med “stadin
lääkis” fastsytt på rumpan, barrundor man
vinglat runt på, årsfestsillisar och även en
första maj sillis svalkandes i en barnpool
på Annexets (1) gård.

inte bara mig utan hela styrelsen. Tre av
styrelsen rusade iväg, vart låter jag bli att
nämna, medan resten stod och lät lågorna spruta ur munnen likt värsta drakarna.
Men trixet var att inte slukas av draken(4),
nej istället rider man på draken och flyger
lätt över muren. Väl på andra sidan fanns
det inget som kunde stoppa någon av oss
draktämjare.

Förstärkt av de tidigare bedrifterna styrde
jag stegen mot Kaserngatan 40, vägledd
av bacon-oset och en doft av dekadens.
Svåraste etappen var utan tvekan de vindlande trappornas utmaningen men med
blott en grav takykardi (2) och dyspnea
(3) stod jag äntligen uppe på klubben. En
neongul väst räcktes åt mig, som jag stolt
satte på mig för att varna meddeltagarna
för avskyvärda dansmooves och tondöva
vrål. Så började kampen.

Därefter rullade det på som i en nedförsbacken, glitter slängdes, butiksvagnar
snurrade och kanna efter kanna tömdes.
För det är det fantastiska med sillisar, det
är lite som Narnia, en magisk värld gömd
från vardagen bakom en dörr. En plats var
allting och ingenting kan hända på samma gång. En plats var morgondagen är
oändligt långt borta och problemen likaså.

Kampen att låta ruset övervinna skyddsmuren. I denna fight fanns det en klar
vinnare, en person som verkligen drog
sitt strå till stacken och mig över bron till
andra sidan, var gräset var grönare. Denna episka krigare kallades utan smärre
försköningar CHILISHOTTEN. Detta
var en brutal underdog som överraskade

-Alexandra “sillisfanatiker” Kuhlefelt

Det bör klargöras här att jag säger detta
som någon som har samlat många glada
minnen (de man skålar åt) under studietiden – i stor grad har jag Nationen att
tacka för detta. Under åren har jag bland
annat simmat i Havis Amandas bassäng
första maj, druckit Bottas pokal på en
slurk samt vaknat till nationens sillis efter
att ha varit på tre fester – inklusive Ylonz
– föregående dag. Roligt att blicka till-

1. Thoracalernas hem i Mejlans eller stället med
stämsångerna
2. Snabb hjärtrytm eller dunkande hjärta eller när
hjärtat hoppar ut ur bröstkorgen
3. Andnöd eller vart försvann luften?
4. Observera gärna att det är en symbolisk drake
och att Nylands nation inte har brutit mot djurs-
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Intervju med Mikael ”Micke” Jern
Vad var det som lockade med posten

Västankvarn Gård fick nyligen en
ny verkställande direktör och under
landskapsresan till Västnyland tog redaktionen tillfället i akt att intervjua honom.

Det som väckte mest intresse med gården
är den mångfald som gården erbjuder.
Samtidigt arbetar gården mycket för att
utveckla kunskaperna inom lantbruket.
Gården befinner sig även på en mycket
lämplig plats då Micke bor i Esbo.

När bussen anlände med ett gäng muntra
nylänningar blev vi varmt bemötta av
den nye VD:n Mikael “Micke” Jern, som
önskade oss välkomna och berättade kort
om gården. Efter att alla inkvarterat sig på
internatet och de ivrigaste redan lagt fram
beerpongborden så hann jag sätta mig ner
med Micke.

Vad för erfarenheter har han av Nationen?
Tyvärr hade Micke inte några särskilda
minnen ifrån Nylands Nation ifrån sin
studietid då han som österbottning kände
det mera naturligt att vistas på Vasa nation. Dock sade han att han nog vistats
ett par gånger på ”Kaarle Dussin” samt diverse efterfester.

En kort introduktion
Mikael Jern beskriver sig som en österbottning som med tiden blivit en nylänning. Han flyttade ner 1985 för att studera
vid Helsingfors universitet och blev klar
som Agronom 1992. Efter detta har han
varit upptagen med det ena och det andra.
Bland annat har han varit chefredaktör
för Landsbygdens Folk och han har även
funnit tid att driva en egen gård i Ingå.

Speciella tankar om gårdens framtid?
Eftersom det är en ny gård för Micke
är det viktigt att få ett bra grepp om

Snaps: Skåne Akvavit

den först. Därför har Micke inte något
specifikt i tankarna inför framtiden. Samtidigt tog han upp att Västankvarn Gård
är ett mycket starkt varumärke och att det
är viktigt att inse dess värde och fortsätta
för att stärka ”brandet”.

Bonusfråga: Beskriv Gustav med tre ord:
Bullrig, Bestämd samt Behaglig
Slutligen var det mycket trevligt att få
träffa Västankvarns nya VD och att få intervjua Micke var en mycket behaglig erfarenhet. Efter intervjun kan jag säga att
jag med glädje ser fram emot det arbetet
han kommer att göra på gården. Hans uppskattning för mångfald inom jordbruket
samt intresset för att utveckla kunnandet
inom branschen är något som jag känner
att definitivt hänger ihop med nylänningarnas värden.

Vad är det bästa med gården?
Gårdens mångsidighet är definitivt dess
styrka och arbetet på Västankvarn är mycket givande. Arbetet innefattar allt ifrån
att vara rörmokare till att vara VD på
kontoret. Jordnäring är även mycket viktigt och kommer alltid att behövas. Därför
är Västankvarn ett fantastiskt ställe där vi
ökar kunnandet på den fronten och skapar
en bättre framtid.
Favoriter:

-Tomi Koskinen

Sädesslag: Havre eftersom det är mycket
hälsosamt och kan användas mångsidigt.
Det kan anses vara en s.k. ”superfood”

På västankvarn finns det över 100 mjölkkor
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Öl: A. le Coq är det som Micke föredrar
eftersom Olvi-säätiö är en stor delägare
och de har understött många goda projekt
inom Finland.
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Terra Nova Hotline

Enligt våra visuella kunskaper har vi fått veta att X inte har BH
på idag
Bruden I svart sammetsklänning <3 hetaste på hela stan
Axels punsch är besk mvh f.t. klubbis?
Sky Express med svenska och tyska gäster! Årsfesthelger är
sannerligen igång WOOOOOOOP WOOOP
Varför kommer inte mina messun aldrig med?????? CENSUR!!!! #tngate

Min dröm: Att få kuk av en buskskytt :)
Faijan ringed… h. Sibboborna
Ja! Desvärre mpste jag meddela att Komposten är den bästa studenttidningen like ever*
Spex den 29.4 du är väl där för spex är batter än sex
Jag har matchat med nönnönnö i Tinder, h. Buskis

#Abimiddag2016 #fuckup #Betacuck #NK

*Redaktionen anser att frågan kring titeln bör avgöras vid ett beerpong bord
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Nationsduellen
Natur
5p
Detta trädslag hör till
familjen Betula och har 35
olika växtarter

3p
Ett väl igenkänt lövträd i
Norden

1p
Det finns tre olika arter
av detta vitssvarta träd i
Finland

3p
Ursprungligen kom nationens medlemmar ifrån
Värmland

1p
Nationen befinner sig i en
studiestad i södra Sverige

3p
Det att staden erövrades
1453 var en faktor i början
av renässansen

1p
Befinner sig i Bosforen och
blev huvudstad under Kejsare Konstantin

3p
I Ehrenströms stadsplan
1812 kallades detta ställe
för Nya Torget

1p
Mången hungrig nylänning har besökt restaurangen vid detta torg under
långa nätter

Nationen
5p
Denna vän till Nationen är
grundat 1682 och kommer
ifrån vår granne till väst

Historia
5p
Staden ifråga hade redan
under antiken ca. 1 milj.
invånare, staden är bl.a.
känd för Theodosiusmuren

Helsingfors
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2. Wermlands Nation i Lund

3. Istanbul/Konstantinopel 4. Kaserntorget

24

1. Björk

5p
Vid detta ställe stod Selim
A. Lindqvists Saluhall som
byggdes 1906

Den fartfyllda resan mot inlandet
Då var det dags, landskapsresan. Det var
onsdag morgon under den glädjefyllda
årsfestveckan. Denna morgon var nog
ingen höjdare tack vare gårdagens välkomstmiddag, som forsatte långt in på
småtimmarna. Men som det är tackar inte
en bussig nylänning nej till ett äventyr i de
fina landskapet vi har.

När vi åkt en god bit på Riksväg 51 eller
Hangö vägen som den också kallas, kom
vi fram till en liten åkerplätt. Där spänningen började stiga till astronomiska
sfärer. Några rykten hade man ju hört om
dagens program och att vi skulle få åka
och t.o.m. köra olika militärfordon fanns
bland dem. Det var ju en barndomsdröm
för flera i gruppen och många av speciellt
killarna visade tydligt olika symptomer av
krigsentusiasm.

Att hinna till bussen, som åkte från Kaserntorget verkade vara ett större problem
för en del. Allt detta ledde till en liten försening, men när bussen rullade iväg började gårdagens händelser gås igenom och
fiilisen värmdes upp inför dagens första
punkt. Det ’’ökända’’ Camp Degerö, troligtvis i Degerö men allt är lite flummigt
från den första delen av bussresan där
resedrycken bidragit till en stor del till
humöret.

När vi stigit av bussen var det dags för
första äventyret nämligen åka en MASI,
en fordonsmodell alla de som gått militären känner till mycket väl. Efter en
rundtur i den tuffa terrängen, stannade vi
och dom som var i ansvarsfullt skick d.v.s.
nyktra fick provköra lastbilen. Det blev en
guppig resa när en viss Öhman klev bakom ratten.

När vi klarat av MASI turen blev det dags
att dela in oss i små grupper för att ta en
tur i den tuffa nyländska terrängen med
guppor och allt annat roligt med en gammal bandvagn. Det ryktas om att i sista
vagnen blev det så hett att passagerarna
beslöt sig att åka med byxorna nere i buntarna. Kanske luftkonditioneringen inte
var up to date, vem vet? Bara instruktören
fick beskåda denna händelse när luckan
öppnades.

När vår hårda militärträning var över styrde vi nosen mot Ingå hamn och till restaurang Sågen var vi hade vår lunchpaus.
Pizza med öl var det mest populära maträtten bland resenärerna.
Till vår lycka fanns det en liten Alko i
samma byggnad så vi fick fylla på våra
lager. Stor säljaren var den billiga och
minnes framkallande drycken de flesta av
oss druckit i ungdomsåren. En finsk favoritdryck som lanserats för 65 år sedan
allas kärlek Lonkero. Det fanns en liten
vadslagning bland några deltagare, vem
köper den äckligaste drycken. De två klara segrarna gick ut ur alko med samma
mangosmakande starkvin. Med mätta och
belåtna resenärer blev det dags att styra
mot Västankvarn och göra oss färdiga för
kvällens fest.

Sist men definitivt inte minst blev det en
överraskning med dundrande ljud och
kalla kårar när det sista fordonet vi skulle
få leka med rullade ut, det var en BMP
1, ett pansarfordon menat för trupptransporter. Vi fick stå ut från luckorna och
beundra den fina terrängen, fast de flesta
var nog lite rädda att flyga av, eftersom föraren tyckte om att busa med folk. Upplevelsen och känslan av att stå och hålla i
för sitt liv på ett gammalt militärfordon
vinner nog de mesta man fått uppleva i
sitt korta liv.
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Då vi anlänt, valt rum och andats ut en
stund, började spänningen stiga inför
olympiaden som ordnades av Anna och
Krista. Vi blev indelade i fyra olika lag och
27

vår första uppgift var att hitta på ett lagnamn. Första grenen var frågesport där
det ställdes frågor om allt mellan antalet
sjöar i Finland till Sveriges Eurovisionbidrag. Andra grenen var det traditionella
stövelkastet, men i brist på stövlar kom
arrangörerna fram till att en dunk kylarvätska fungerade minst lika bra. Ett lag
vann deltävlingen med stor marginal vilket ledde till att det sista laget att tappa
hoppet om en vinst. Till sist var det dags
för ölstaffet, en sport som blivit en stor favorit bland årsfest firarna. Efter en jämn
kamp mellan de lag som tävlat om vinstenblev det prisutdelning.

med bar övrekropp. Detta var ingen succé.
Maten var god och ingen gick törstig från
middagen. Kvällens slut blev en dimmig
upplevelse för oss alla, tack vare vädret
ute på Västankvarn ;). John Blund glömde
och hälsa på oss under natten så det blev
en lång fest fram till morgontimmarna.
Klockan 0900 var det dags för den sista
programpunkten för landskapsresan, det
traditionella dopet av en kalv på ladugården. Namnet som vi kom på i nattens
dimma var Ollon-Olga, och så blev den
söta men smått rädda kalven att heta Ollon-Olga. Ceremonin tog inte länge och
när vi var tillbaka så blev det väckning för
resten av de sovande deltagarna.

Efter en liten paus i schemat var det
dags att göra oss färdiga för en sits i vardagsrummet. Varje rum måste tömmas
på stolar så att alla kunde få en sittplats.
När Qf-eriet var färdiga med maten satte vi oss ner och sjungandet började. Det
var ingen klädkod till sitzen och en del
beslöt sig då att pröva lyckan och sitta

Efter frukosten började städandet och när
det var klart började resan mot huvudstaden igen med många trötta men glada
resenärer i bussen. Nästa år blir det resa
mot östra Nyland och mot nya äventyr!

Bild: Corinne Åsnebacka

-Emil Höckerstedt
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Detta vill du inte missa

KONTAKTUPPGIFTER

Jag har inte hängt på nation så väldigt
länge. Aktivt kanske sedan december
2016. Så sammanlagt i ungefär 5 månader. Eller joo, jag var på gulisintagningen
2012. Natten slutade med dubbla dubbla
Fisu shots och en inte så angenäm taxiresa
hem. Jag blir fortfarande ännu ibland påmind om hur full jag var den kvällen.

Kontaktuppgifter för styrelsen 2017

Efter det blev det flera år av fester med
SHS och på Casa. Det var skoj. Helt
otroligt roligt. Men förra hösten tog det
stopp. Det började kännas som samma
fest varje gång. Samma människor, samma musik och samma par som grälar nere
vid narikkan. Och det var då jag anmälde
mig till en Nylles julfest.

morgonen, att man får bjuda en massa
kompisar på sits och att man får chansen
att uppleva total mindfullness då kultur
fixar med yoga. Men det som ändå är allra bäst är att vem som helst, oavsett vem
man är, varifrån man kommer, var man
går i skola eller vilket språk man talar så är
man alltid välkommen. Ingen annanstans
har jag stött på att man så vänskapligt och
familjärt hälsar på dem som aldrig satt
sin fot på nation förut. Det enda efforten
man själv behöver göra är att ta sig på
plats. Efter det kan man vara säker på att
de kommande timmarna är fulla av skratt,
glädje och superbt sällskap.

5 månader senare kan jag konstatera att
det kanske är en av de viktigaste anmälningarna som jag gjort i mitt liv. Det finns
en massa bra saker med Nylands Nation.
Bland annat att Axels punsch faktiskt är
drickbar (nästan tillochmed god (här bör
tilläggas att jag verkligen inte är något
större fan av denna ädla dryck)), att man
kan skratta till Rudis åsnebryggor utan att
det känns forcerat (för att de påriktigt är
ganska bra), att man får ha roligt ända tills

Och det är det som är Nylands Nations
trumfkort. Vi är ett blandat gäng, men
den genuina vilja att tillsammans skapa
och bidra till en stämning som alla njuter
av är det som får allt att fungera så bra.
Här får alla vara med och leka. Sprid det
budskapet på Abi-middagar och studentkaffen nu under våren. Att studenterna
missar någonting om de inte kommer till
Nylands Nation. Jag höll på att missa det.
Jag skulle ha dött så mycket olyckligare
då.

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

INFORMATIONSSEKRETERARE
stud. Theresa von Bonsdorff
+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

-Micaela Rosenlew
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Styrelsen ’17 önskar alla en solig sommar
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