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Ledare
I min första ledare skrev jag om
hur jag såg fram emot de nya utmaningarna och erfarenheterna
ett aktivare år inom Nationen
skulle bjuda på, dock hade jag ingen aning om allt det som jag skulle
få erfara.

Allt detta är saker jag inte skulle
ha stött på om jag inte gått utanför
min studentkår, alla de lärdomar
som äldre medlemmar har haft att
ge, de nya insikterna man har fått
i hur andra studerande föreningar
fungerar och framför allt de fantastiska nya vänskapsbanden man
har knutit är ovärdelerliga.

Användningen av nya program
som indesign och photoshop var
en utmaning som jag definitivt
underskattade då jag ansåg mig
känna tillräckligt bra till datorprogram för att enkelt kunna lära mig
dessa. I slutändan var Nationen
och kunskapen en stor räddare för
mig då jag av tidigare chefredaktörer fått lära mig olika trick för
att göra arbetet med programmen
mycket enklare.

God jul och grått nytt hår!
Tomi Koskinen
Chefredaktör

Det är även oundvikligt att stöta
på nya människor och idéer när
man rör sig mycket på klubben,
människor från olika ämnesföreningar och studieinriktningar samt
Nationens många olika vänner
ifrån utlandet är en otroligt berikande erfarenhet. Att komma utanför den egna bubblan är otroligt
värdefullt då de egna fördomarna
och stereotypierna blir utmanade, detta är ett fantastiskt sätt att
bredda sina vyer och lära nya saker.
Samtidigt lär man sig även att ta
en del saker man hör med en nypa
salt, specielt då människor berättar
alla möjliga historier på småtimmarna.

Foto: Corinne Åsbacka
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Ordförandes spalt
Kära nylänningar,

dens med diverse myndigheter som
vi har haft i år. Personligen så ser jag
mycket fram emot den kommande jubileums årsfesten och sillisen.

Året går mot sitt slut, huset står kvar
och jullovet är på kommande. Om två
veckor (från den tiden jag skriver denna text) så kommer den nya styrelsen
att ta över trådarna och verksamheten.
Först och främst så vill jag tacka årets
styrelse, funktionärer och utskottsmedlemmar, det har varit ett privilegium
att ha fått vara ordförande detta år
och ni har alla varit helt fantastiska,
tack. De gångna året har varit hektiskt och det har arbetats hårt med de
stora frackfesterna, de övriga festerna
och allt annat program som vi ordnar
för er. Under de gånga året så har vi
också haft mycket att gör med olika
myndigheter (abisits-17 neverforget) och så har vi anors också hållit
på med mycket annat. Årets highlights har varit: 60ish utländska gäster
som inkvarterades här och där under
årsfest veckan. Vissa styrelsemedlemmars 11dagar långa årsfestvecka.
Nationens hittills största gtädda på
gäddfesten. Och arbetet som gjordes
ett par timmar före självständighetsbalen så att den kunde ordnas. Annat
viktigt som hänt under de gångna året
är: ny kurator, ny kamrer och Inspektor Meinander blev installerad som
hedersledamot på Värmlands Nation
i Uppsala. Och Och jag har fått mitt
hår tillbaka!! whoopwhoop

Nää, nu jaksaa ja inte skriva mer, sori
Tomi, klubbkvällen o en massa andra
deadlines väntar på mej. Tack för mej.
God jul och Gott Nytt År
Fredrik Åström
Ordförande

Men som sagt året går mot sitt slut,
nästa år så är det Fredrik Palmen som
är Ordförande för nationen, jag har
stort förtroende för honom och för
den kommande styrelsen. Jag önskar
er all framgång i det kommande året
och jag hoppas verkligen att ni inte
behöver ha lika mycket korrespon-
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NYLANDS NATIONS STIPENDIER
Stipendier för studerande som är medlemmar av

Nylands Nation

Stipendier utdelas ur de allmänna, medicinska, juridiska, humanistiska, matematisk-naturvetenskapliga, agrikultur-forstvetenskapliga och statsvetenskapliga fondgrupperna, samt ur kulturfonderna och Hugo E. Pippings minnesfond. Den sammanlagda
utdelningen ur dessa fonder är ca 75 000€.

Forskarstipendier för medlemmar av Nylands Nation
Forskarstipendierna utdelas till graduerad sökande som studerar
för licentiat- eller doktors-grad, eller för post doc -forskning. Ansökan för forskarstipendium skall återföljas av en forskningsplan,
recommendation av akademisk lärare och CV. Den sammanlagda
utdelningen är ca 120 000€.

Ansökningarna bör finnas tillhanda på nationens kansli (Kaserngatan 40) senast onsdagen den 31 januari 2018 klockan 14.00.
Ansökningsblanketter och anvisningar hittar man på adressen:
https://nylandsnation.fi/medlemmar/stipendier.html

Ansökningstid 1.-31. Januari 2018
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Jul
Vad betyder jul för studeranden? Nationens julfest, festmåltid med familjen och Juldagsfesten på Apollo med
gamla vänner? Eller lugna
veckor hemma med familjen
och stressfri tid utan studier
som flåsar en i nacken hela tiden. (fast skribenten själv tänker göra massor med skolarbete
trots julfriden). Kanske julen
betyder en resa för att komma
bort från den kalla finska vinter.

ingen lätt sak att skriva om, då
den betyder så olika för alla.
Hur ni än firar vill jag önska er
alla en fridfull jul och ett gott
nytt år.
Keke

Frågan är vad är julfirandet för
studeranden i dagens läge? Det
är ju ingen lätt fråga för alla
har sina egna traditioner hur
de firar jul. Vissa vill lämna
Helsingfors för en stund och
åka hem för att njuta av lugnet
i sin hemkommun. Som tur har
vi snabba förbindelser mellan
städerna här i Nyland. Andra
vill fira julen på sin studieort
med sina vänner, det finns faktiskt många olika evenemang
under julhelgen i Helsingfors.
Det finns också de som har valt
att arbeta under juldagarna,
inte en dålig idé det heller om
man tänker på lönen man får
sen i januari. För studeranden
är ju pengar alltid välkommet.
Det finns inget rätt eller fel svar
på hur man ska fira julen, alla
firar på sitt eget sett. Julen är
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Nationsduellen
Nationen
5p
En utav Nationens nyare
vänner som är grundad
1860

3p
Befinner sig vid kordinaterna 50.819 och 8.765

1p
Vänföreningen har samma färger som Tysklands
flagga

3p
Befinner sig på plats 1 i det
periodiska systemet och är
det mest förekommande
gasen i universum

1p
Dess isotoper deuterium
och tritium har använts i
kärnvapen

3p
Sången är utgiven 2007
och toppade listorna i Sverige för flera veckor samt
kom på plats fyra i Finland

1p
Framförd av Måns Zelmerlöv, som kom trea i melodifestivalen med den. Låtens namn är på italienska
och är min kära på svenska

3p
En av Finlands sex medeltida städer och näst äldst
efter Åbo

1p
Staden har en vacker domkyrka samt en känd godis
affär

Kemi
5p
Detta grundämne består
av endast en elektron och
en proton

Sång
5p
En populär sång på klubben som är är skriven av
Fredrik Kempe och Henrik
Wilkström

Nyland
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1. Marburger Burschenschaft Arminia

2. Väte

3. Cara Mia 4. Borgå

5p
En stad i Nyland vars motto är drömmarnas stad

Kurators hälsning
många ivriga Nylänningar ställa
upp i valet - nationen och dess
verksamhet lever och mår bra.

Bästa Nylänningar!
Klockan på datorskärmen visar
7.32. Då jag kollar ut genom mitt
fönster möts jag av en beckmörk
syn. December utan snö är tammefan inte trevligt. Försökte julpynta hemma för mera stämning
men det ser främst ut som om
Anna 9 år varit framme med ljusslingorna.

Klockan har slagit 12.16. Ifall det
vore en kursessä jag sitter och plitar på skulle ovanstående högst
antagligen ha varit ungefär den
mängd text jag lyckats få fram på
fem timmar. Då jag blickar ut genom mitt klassrumsfönster är det
konstigt ljust. Solen som jag tycker
så mycket om har tittat fram. Det
är märkligt det där hur mycket energi solljuset ger åt en. Samtidigt
lockar den fram ångesten om att
jag egentligen borde vara utomhus. Ni vet den där hysterin som
drabbar folk då temperaturen stiger över 20 grader på sommaren.
Man får dåligt samvete då man är
inomhus eftersom sommaren är
kort jaadijaa. Jag kan känna det

För någon vecka sedan valde nationsmötet en ny styrelse och nya
funktionärer för verksamhetsåret
2018. Efter att ha lett mötet i inspektor Meinanders frånvaro kan
jag konstatera att inspektorsstolen sannerligen inte snickrades
ihop för någon med en längd på
157,5 cm.ö.h. Med det sagt vill
jag ta tillfället i akt och gratulera
alla valda. Det var härligt att se så
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samma på vintern då solen tittar
fram. Kanske jag tar mig en promenad i solskenet om jag hinner.
Klockan är 17.23. Ingen promenad. Istället sitter jag i kansliet
sipprandes på skumvin. Styrelsen
har precis önskat kanslist-Nika
god jul. Hon är guld den där Nika.
Årets sista styrelsemöte kör igång
om cirka en halvtimme varefter
den nya styrelsen samlas för att
börja planera nästa år. Allt rullar
på såsom det gjort i 374 år.
Jag vill önska er alla Nylänningar
en stämningsfull och lagom fridfull jul!
Anna Öhman
Kurator

Kurators faktaruta: Nylands nation valde sin första kurator vid
namn Fabian Nicolai Gudzaeus år
1728.
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Plus eller minus?
i vardagen. Men hur gick det? Jo,
Finland började kravla sig ur recessionen, sannfinländarna sprack
itu och trots den aningen svala
sommaren hade nationens humör
stiga märkbart redan innan man
kom fram till jubileets avslutning
i december.

Plus eller minus?
Det
självständiga
Finlands
100-årsjubileum avslutades officiellt den 6 december med dunder och brak. De flesta är säkert
överens om att jubileet lyckades
över förväntningarna. Många var
övertygade om att det skulle bli ett
långrandigt och officiöst firande.
Andra befarade att Ryssland skulle förstöra alltsammans genom att
framhäva Lenins roll. Bolsjevikregeringen var nämligen den första
utländska statsmakten som erkände vår självständighet.

Till de positiva överraskningarna hörde även att jubileumsårets
officiella devis ”Tillsammans” har
verkligen beskrivit något väsentligt om hur mångsidigt och innovativt det finländska civilsamhället
firade sin gemensamma födelsedag. Än en gång har man haft
skäl att citera den uppburne diplomaten Max Jakobson, som i ett
av sina översiktsverk betecknade
Finland som ”de ofullbordade katastrofernas land”!

Bland alla gnällmånsar hördes
även dem som tyckte att det inte
fanns något att fira. Minustecknen
var för många: landets utdragna
ekonomiska recession, sannfinländarnas och andra populister skränande, det oroliga världsläget och
diverse andra deprimerande saker

Men hur bra lyckas vi hålla ihop
nationen och trygga dess samhäl-
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leliga tillit framöver? En del befarar att kapitalets fria rörlighet
gör det allt svårare för de västerländska nationalstaterna att finansiera sin välfärdstjänster, vilket i
förlängningen kan urgröpa deras
representativa demokratier. Andra
pekar på den digitala revolutionens centrifugala effekter på vår
nationella kultur och offentlighet.
Allt fler lever i digitala bubblor
som har global spännvidd men allt
färre kontaktytor till den nationalstaten.
Faktum är dock att de nordiska
länderna hör till de nationalstater
som har de bästa förutsättningarna att hantera dessa utmaningar
och åtminstone till en del hitta
lösningar till dem. En orsak till
detta är vi alltjämt är övertygade
om att ”land skall med lag byggas”.
En annan är att våra stater är befolkningsmässigt lilliputland. Och
för det tredje är vi lyckosamt nog
är lämpligt perifert belägna men
ändå bra uppkopplade till världsekonomin.
Jag önskar er alla ett riktigt gott
och framgångsrikt nytt år!
Henrik Meinander
Inspektor
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1700-tals quell på Nation
se spel med kort eller att röka tobak. På Nationen bjöds det på ett
par självkryddade brännvin, bröd
och smör samt sill.

1700-tals quell på Nation
Den 8.11 ordnade en utav Nylands
Nations klubbar Wacchio Ården
tillsammans med Bellmanssällskapet i Finland en middag med
tanken om att äta pröva på recept
från 1700-talet samt själfallet att
njuta av Bellmanns vackra verk.

Under kvällen höll konsthistoriker
Catarina Welin ett föredrag om en
adelsfamiljs hushåll, gård samt vad
dess inventarielistor kan berätta
om levnadsvanorna vid hushållet.
Till exempel ifall en gård hade en
stor mängd linne servetter i sina
inventarier betydde det oftast att
de hade endast ett par storbyk i
året för att tvätta alla dessa.

Likt fester idag med cocktailservering före middagen så hade
man brännvinsbord på det 18:e
århundradet. Dock var klockorna
och färdmedlen på den tiden inte
lika pålitliga som idag, så det kunde väl hända att man var tvungen
att vänta i flere timmar på att alla
hinner anlända. Brännvinsbordet
bestod oftast av bröd och smör, ostar, fisk, korv eller torkat kött samt
ett par brännvinssorter kryddade med kummin, malört och dill.
Medan man njöt av dessa var det
inte heller ovanligt att spela diver-

Bellmanssällskapet hade även sett
till att en trubadur var på plats och
han var sannerligen skicklig på att
framföra dessa på ett sätt som gav
dem liv på ett alldeles annat sätt
än då man sjunger dem själv.
Likt en middag på 1700-talet så
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läser en bit i denna eftersom det
är mycket intressant att få se hur
svenska skrevs på 1700-talet.

serverades många fler rätter än de
tre rätter vi är vana vid ifrån våra
egna sittningar. Det var en mycket
trevlig upplevelse eftersom man
fick ett flertal med smakupplevelser, specielt med tanken på
att kryddurvalet på denna tid var
mycket mindre än det vi har nuförtiden. Största delen av recepten
var tagna ur Anna Christina ”Cajsa” Wargs kokboks femte upplaga
av Hjelpreda I Hushållningen För
Unga Fruentimber. Man finner
boken och recepten ifall man på
internet söker efter bokens titel,
rekommenderar att var och en

I slutändan går det att säga att
kvällen var sannerligen lyckad,
man fick njuta av varandras sällskap, god mat och dryck samt
vacker sång, något som kunde
sägas höra till budskapen i Bellmanns sånger.
Tomi Koskinen
Foto: Ewa Ahl-Waris
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Att våga
Mitt nyårslöfte för dethär året
var att våga. Jag är en person
som gärna håller mig till mina
rutiner och vad som jag vet
att jag klarar av. Länge hade
jag funderat på att jag ville bli
modigare. Så då året bytte från
2016 till 2017, och jag stod
med min champagneflaska i
Levis backar, så lovade jag mig
själv att våga.

på ett visst sätt.
Och då jag vågar göra saker
som jag på riktigt njuter av,
saker som jag vill pröva på, så
har jag också hittat dem som
känns som mina egna. Det här
året har bjudit på en massa nya
bekantskaper och underbara
personer, som jag håller väldigt
nära. Det känns som om jag
hittat människor som jag kan
kalla för mina. Och de är mina
för att de tycker om mig just
som jag är, för att jag vågat vara
mig själv när jag träffat dem för
första gången.

Under årets gång har jag kommit ihåg mitt löfte många gånger. Det har handlat från allt att
våga skicka detdär whatsapp
meddelandet till honom till att
faktiskt våga ta stora val angående min framtid. Alltid då jag
har känt mig osäker och velat
fram och tillbaka att vågar jag,
har tanken dykt upp i mitt huvud och automatiskt tvingat
mig själv att våga. Det har inte
funnits något annat val.

Men det är inte alltid lätt att
våga. Att våga tänka annorlunda, att våga sluta med någonting som man alltid gjort eller
våga göra slut med en vän för
att man inte mera vill vara med
den. Men man måste våga vara
självisk också. Man behöver
inte alltid vara till lags åt alla.
Då du beslutat dig att våga, så
då är det bara att köra. Våga på
allting, allting som enligt din
magkänsla känns rätt. Och om
det går fel, så våga säga att ojdå,
det gick inte enligt plan, nu fixar vi upp det.

Jag känner att det att jag vågat
samtidigt har lett till att jag
blivit en klarare och mera äkta
version av mig själv. För att
våga handlar inte bara om att ta
action. Det handlar också om
att våga stå upp för den man är
och att våga vara ärlig mot sig
själv och sina känslor. Det är
som om jag numera gör mera
för mig själv och mindre för att
alla andra vill att det skall vara

2017 tema var att våga. Jag har
inte beslutat vad 2018 tema
skall vara. Men någonting mås14

te det bli. För att ha en grundtanke, någonting som pushar
dig när du tvivlar, har visat sig
vara väldigt väldigt bra.
Jag önskar er alla ett riktigt gott
slut på 2017 och en riktigt bra
början på 2018.
Mickan
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Terra Nova Hotline

-Den bilden måste dö
-Va e TN?
-For a good time call Kia W 050 5902####
-Hur nya aktiva behandlas på nation av gamyler!!!
Ny pers: Moin! Väkommen på fest!!!
Gamyl: Hördu! Att jag är väkommen på fest vet jag nog
		
utan att du behöver säga till om det!!!!
h. en gamyl
-När jossan går full retard, o börjar selityä om hu hubdar checka
in på hotel med sina små pass o väskor #nevergofullretard
-Fiilisen då en som inte får ligga får ligga o jag får inte ligge
-#jossanälskarsvettlök
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TN meddelar
För några veckor sedan släpptes det finlandssvenska uppropet #dammenbrister
som uppmärksammade att sexuella trakasserier även förekommer i finlandssvenska
rum. Tyvärr har inte heller studiefester under åren gått ofredade från dylika trakasserier. Jag önskar och uppmanar alla som känt
sig sexuellt eller på annat sätt trakasserade
på nationen att vända sig till undertecknad
som fungerar som ordningsutskottets ordförande eller till HUS trakasseriombudsman. Tillsammans måste vi se till att göra
vad vi kan för att få ett slut på förekommande trakasserier!
Kurator Anna Öhman
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Redaktionen 2017 tackar alla läsare för kommentarer och förbättringsförslag och önskar lycka till
till nästa årets redaktion

Terra Nova tackar Helsingfors Univseritets studentkår för stödet för tidningens tryckkostnader
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Styrelsen ’17 tackar och bockar för det gångna året
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