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Ledare
Omstart!
Enligt väderprognosen var det ännu för
någon vecka sedan sensommar istället för höst. Trots det gick jag omkring i
tjocka tröjor, så ni kan antagligen räkna ut
att jag vid det här laget rockar dunjacka.
Efter en sommar med i stort sett 30 grader värme känns 16 grader lite halvdant.
Oberoende vare sig det nu är sensommar
eller höst klimatmässigt så är det för mig
äntligen höst. Höst som för mig alltid
symboliserat en nystart. Oberoende
av ifall jag gått på tvåan i grundskolan
eller studerat vid universitet innebär
den här nystarten att jag styr stegen till
Akademen och inskaffar nya pennor och
annat material som kan vara till nytta
under studieåret. I år slog jag på stort och
köpte en ryggsäck, se som 22 år gammal
vill man på inga vilkor utsätta sig för
icke-ergonomiska situationer som kan
resultera i ryggskott och annat otrevligt.

mig, en slags nystart. Hösten kan också
vara en omstart. En omstart där du precis
som i ett spex inte riktigt vet vad som
komma skall. Jag bytte studieinriktning
nu i höst och jag kan lova att det var
(nästan) lika spännande för mig som
det var för dem som började studera för
första gången. Jag uppmanar därför er
alla, kära nylänningar, att dra med alla
nya studerande och visa dem varför
Nationshösten har också kickat igång med
just Nylands nation är så fantastiskt.
en hejdundrande kräftskiva på Sveaborg
och med den likaså traditionsenliga
I det här numret kommer ni bland annat
gulnäbbsintagningen för nationsgulisar.
att få hösttips, få läsa om vår inspektor
Det ska sannerligen bli spännande
Toms prorektorskap och få veta varför
att se vad den här hösten bär med sig
han anser sig vara gulis. Utöver det får
nationsmässigt, det är alltid trevligt att
se vilka gulisar och andra bra typer som ni också ta del av en återblick på kräftshittar till nation. Jag hoppas att de, precis kivan och läsa om hur det kan gå på en
som jag för några år sen, vågar gå med och gäddfest. Redaktionen och jag hoppas att
får uppleva allt det roliga jag fått uppleva. ni gillar innehållet och hittar något som
Som ovannämnt är hösten, åtminstone för intresserar just er!
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Ordförandes spalt
Nylänningar!
Jag vill börja med att välkomna alla
gulnäbbar som redan hittat sin väg
till nation. Kom ihåg att också locka
med era kompisar så blir er tid på
nation om möjligt ännu roligare!
Under hösten kommer det att hända
massor på nation och allt blir roligare om
man är med och ordnar all verksamhet
som vi erbjuder.
Därför vill jag uppmana er alla som har
funderat på att möjligen ställa upp till
något förtroendeuppdrag på nation att
göra det, du ångrar dig definitivt inte!
Om du är gulis och tänker att du inte
kan ställa upp under ditt första år kan
jag fungera som ett levande exempel
på att det inte stämmer. Jag ställde upp
till chefredaktör under min gulishöst,
blev vald och har sedan dess suttit med i
styrelsen. Så tveka inte, ställ upp till den
post som verkar intressant för just dig.
Om någon post verkar oklar kan du alltid
fråga vem som helst som varit aktiv lite
längre på nation.

vill också tacka Henrik ”Mejje” Meinander
för åren på nation. Hoppas vi ser dig här
också i fortsättningen.
Under hösten kommer det också att ordnas
Helsingfors universitets studentkårs
delegationsval. Alla som studerar på Uni
har rösträtt och jag önskar att alla använder
sin röst, du kan påverka. Kanske du hittar
just din kandidat från nationens lista?
Med detta sagt vill jag önska en fantastisk
höst åt alla och studielycka till er som
studerar.

Höstens absoluta höjdpunkt är nationens Väl mött på nation!
inspektorsskifte med gäddfest som ordnas
20.10. Den här festen vill du inte missa!
Mera info hittar du på nationens hemsida. Fredrik Palmén
Nationen har fått en ny inspektor och jag Ordförande
vill varmt välkomna professor Tom Böhling
som i augusti tillträdde som inspektor. Jag
4

Är du smartare än en niondeklassare ?
Det börjar vara några år sedan vi alla gick ut grundskolan. Därför har
redaktionen sammanställt fem stycken frågor i samhällslära och historia
så att du kan kolla ifall du skulle klara av att gå ut nian en gång till. Svaren
hittas på sidan 9.
1. Hur ofta ordnas det kommunalval i Finland?
2. Hur många riksdagsledamöter sitter i riksdagen?
3. Varför byggdes Berlinmuren?
4. Vilka var Finlands tre största industier under industrialiseringen?
5. Vad betyder interpellation?

Rättelse till Terra Nova 2/2018
Till min förfäran insåg jag att två stycken sakfel smugit in sig på s. 12 i artikeln Inspektor
vs. Inspektor. För det första är inspektor Tom Böhling professor i patologi, även om det
står magister, och för det andra går inspektor och QF sist in i vikingasalen då det vankas
frackfest. Jag ber om ursäkt och hoppas att ingen, speciellt inte herr inspektor, förlorat
nattsömn på grund av mitt slarv.
Josefin, chefredaktör
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Kurators hälsning
Nylands nation vill erbjuda verksamhet
tillgänglig för alla. I nuläget är det
närmast omöjligt eftersom vårt utrymme
i mest aktivt bruk, Klubben, befinner sig
i nationshusets tredje våning i ett hus
utan hiss. Spiraltrappan som leder upp till
Klubben är bekant för de flesta och den
är sannerligen inte lämpad för vare sig
rullstolar eller folk med dåliga knän.
Därför är jag så glad då jag kan konstatera
att Tillgänglighetsprojektet 2019 ligger
alldeles bakom knuten. Nästa vår inleds
bygget av en hiss i nationshuset som kommer
att göra alla nationsvåningar tillgängliga.
I samband med hissbygget höjs taket på
stora delar av Klubben - sprillans nya
toalettfaciliteter och ett loungeutrymme
kommer
att
byggas.
Garderoben
kommer att flyttas samt förstoras vilket
leder till förbättrad brandsäkerhet.

så många Nylänningar som möjligt
vill vara med och dra sitt strå till
stacken för att göra nationen ett ännu
bättre ställe att vara på – för alla.
Tillgänglighetsprojektet kommer även
att betyda att verksamheten på nation
från och med nästa vår kommer att leva
i exil. Spännande tider! Tanken är att vi
kommer att bänka oss hos andra nationer
och föreningar under denna tid. Tänk
dig nationsverksamhet i en pop-up stil.
För tillfället känner jag mig mycket nöjd
med att Nylands nation är den enda
nation vars kurator sitter under en tre års
period (två år på övriga nationer). Det har
hänt en massa under mitt första år som
kurator och jag har nu börjat känna att jag
verkligen hittat min plats och sitter på den
kunskap som behövs för att aktivt kunna
jobba för nationens och medlemmarnas
bästa i alla situationer. Nu ska det jobbas
för att verksamheten under nästa år ska
löpa på så smidigt som möjligt, trots att vi
högst antagligen kommer att befinna oss

För att det här projektet ska bli av behöver
nationen nu sina medlemmars, er, hjälp.
Att förverkliga ett bygge av denna kaliber
är sannerligen ingen ekonomiskt lönsam
affär för nationen. Vi har under över
ett års tid samlat in finansiering från
olika håll och nästa steg är att öppna en
Tillgänglighetswebbshop på hemsidan. I
nätbutiken kommer det att säljas allt möjligt
roligt: hissturer med skumvinsservering,
nationsvapensbeprydda snapsglas och
kaffekoppar, almanackor och frimärken
och en massa annat, som du kan inhandla
för att understöda projektet. Det går till
och med rykten om en hissmedalj… Alla
intäkter från nätbutiken går oavkortat till
tillgänglighetsprojektet. Jag hoppas att
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någonstans på norra sidan av Esplanaden.
Förhoppningsvis finns det en Hesburger
som stänger kl. 5 på morgonen var vi än
må befinna oss. För en lyckad kväll krävs
(27) nugetter och (litervis) majonnäs.
Efter att renoveringen avslutas höstvintern
2019 har jag fortfarande kvar lite på ett
halvår av aktivt kuraterande och det
känns härligt att aktivt kunna vara med då
verksamheten kör igång i nationshuset 2.0.
Bild hämtad från nationens hemsida.

Jag vill avsluta med att hälsa alla nya
nationsgulisar välkomna till nationen!
Ni har varit många till antalet och det är
härligt att se. Ni kommer inte att ångra
er! Kom ihåg att nationen förutom
tokroligt program, fabulös gemenskap
och vänner för livet även erbjuder sina
medlemmar förmånliga studiebostäder
och trevliga studiestipendier. Ni hittar
mera information om dem på hemsidan.
Jag rekommenderar er att ställa upp
till styrelse- och funktionärsposter
eller gå med i utskott. Det gjorde jag
som nationsgulis hösten 2012 (QF:riet,
fantastiskt kul) och på den banan är jag
fortfarande. Hoppas vi ses på nation
många, många gånger i framtiden!

Lite fakta om nationshuset:
Idén om ett eget nationshus yttrades av
Nylands nations inspektor Axel Olof
Freudenthal vid ett samkväm efter
Studenthusets invigning i Helsingfors
1870. Efter att Nylänningarna aktivt samlat
ihop medel för att kunna förverkliga
denna idé köptes slutligen år 1883 ett
trähus vid namnet Liljestrandska gården,
på Kaserngatan 40. Drömmen om ett hus
i fornnordisk stil förverkligades 1901 då
det nya stenhuset ritat av Karl Hård af
Segerstad stod klart.
Nationens devis Stark ström med egna
vågor går genom hafvet, en fras tagen ur
Esaias Tegnérs Frithios saga, står inristat
på husets fasad och ägs av Wermlands
Nation i Lund sedan 2017.

Anna Öhman
Eder kurator
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Inspektors hälsning
Gulnäbbar är vi allihop

Kära Nylänningar. Det Akademiska året
har åter börjat, och firats med inskriptioner bestående av festtal, akademiska
processioner och karnevaler. Det har
märkts på stans gator och torg, där grupper
av unga entusiastiska studenter, med eller
utan overall, bekantar sig med studiemiljön, staden och framför allt med varandra.
Speciellt spännande är tiden för alla dem,
som står inför ett nytt skede i sina liv.
Påbörjandet av högskolestudier brukar
ofta sammanfalla med en period då man
startar sitt självständiga liv, d.v.s. flyttar från
det trygga barndomshemmet till en egen
bostad, eventuellt till en främmande stad.
Det är oerhört stora omställningar i ens
liv, som även kan te sig lite skrämmande. alla medlemmar representerar olika
Något som man kanske inte tänkte på då högskolor och olika och studieinriktningar. I vårt allt mer komplexa samhälle
man sökte sin studieplats.
är det viktigt att bygga band, d.v.s.
För att överbygga osäkerhet inför de stora nätverk som överskrider ämnesområden.
förändringarna tror jag att det är viktigt Nationerna erbjuder således en förträfflig
att man som ung studerande söker sig till bas för stöd hela livet ut, allt från gulisåret
likasinnade och här ser jag nationernas och framåt.
ämnesföreningarnas roll oerhört viktig.
Visst finns vi lärare och övrig personal En ny årskull studerande betyder likväl,
på plats för att på allt sätt hjälpa, men vi att en årskull har tagit ut sin examen, och
kanske inte riktigt kan ge det kamratstöd förväntas stå på egna ben, och hitta sin
som många gulnäbbar behöver. Det var plats i samhället. Även detta är en stor
med glädje jag såg att Nylands nation var omställning i mångas liv. Nyexaminefint representerad på Unis öppningskar- rade är alltså gulnäbbar även de, på sina
neval. Jag hoppas att vi fick många nya diverse nya platser, det må vara arbete,
medlemmar, och att vi aktivt försöker fortbildning, eller t.ex. vistelse utomlands.
nå dem, som inte ännu kanske vågat ta Jag tror dock, att man med åren har
lättare att anpassa sig till omställningar,
kontakt.
och dessutom har ett starkt stöd från det
nätverk man byggt under studietiden.
Till nationernas stora fördel ser jag, att
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Även jag är gulis, faktiskt dubbel-sådan,
eftersom jag började som prorektor för
Helsingfors universitet, samtidigt som
jag fick hedersuppdraget att fungera
som Nylands Nations inspektor. För mig
betydde detta en helomvändning i mitt
yrkesliv, då jag avstod min yrkesidentitet
som läkare för att fungera som administratör på heltid. Och visst känner jag mig lite
nervös inför de nya uppgifterna, precis
som alla andra gulisar. Lite ”pirr i magen”
känns riktigt bra, då jag vet att jag har ett
helt nätverk som stöder mig. På Nylands
nation känner jag mig oerhört trygg och
välkommen, jag är övertygad att alla andra
gulisar känner lika.
Som ny inspektor önskar jag er alla ett
fantastiskt Akademiskt år!
Tom Böhling
-Inspektor

1.
2.
3.
4.
5.

Vart fjärde år
200
För att flyttvågen från väst till öst var så stor
Trä-, textil- och pappersindustrin.
En fråga riktad till regeringen av riksdagens medlemmar.
Minst 20 ledamöter kan ställa en och den måste besvaras
i riksdagens plenum inom 15 dagar.

Svar:
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Utredning: Nationens kräftskiva
12.9.2014

Bästa nylänningar,
Den 7 September 2018 hade vi återigen
en av de roligaste festerna som nationen
ordnar, nämligen kräftskivan på Sveaborg.
Kräftskivan som traditionsenligt ordnats
på Sveaborg i 40ish - år (med något
undantag) hör till de fester som varenda
sann nylänning åtminstone en gång bör
uppleva under sin studietid. Det sparas
inte på kräftmängden eller trakteringen
och Djävulskyrkan hör till de mysigaste
av lokaler för hejdundrande fest. Jag anser
att en kräftskiva är mycket mera än en fest,
känslan när du petar på din kräfta och
tvättar fingrarna med skvälpande akvavit
och inte alls känner dig lortig, eftersom
alla är det, är något som bara kan uppstå
på en kräftskiva!

och summerat är detta vad som hände:

Det var dagen efter att klubben hade
renoverats färdigt och det hade ordnats
en invigningskväll på klubben var klubbis
och flera andra aktiva festat hårt. Vi åkte
ut med QF och kontaktsekreterare som
chaufför till Sveaborg med alla kräftor
och trakteringen tidig förmiddag. QF
och Klubbis var inte i körskick men vi
var beredda att börja ställa i ordning i
Djävulskyrkan och gick till Sveaborgs
turistinformation efter nyckeln för lokalen.
DÅ fick jag höra att vår bokning tydligen
var för nästa helg och inte för denna, förra
dagens rus gjorde att klubbis tog saken
betydligt bättre än vad dåvarande klubbis
annars skulle ha tagit det, och sa:
Trots att deltagarantalet var något mindre – Nå, är det bokat idag då?
i år än de föregående åren var stämningen – Nej, svarade expediten,
ändå som på vilken kräftskiva på Sveaborg – Utmärkt då tar vi de nu! sa klubbis.
som helst. Dessutom var antalet festglada – Annars skulle det gå men vi har redan
nylänningar på Sveaborg betydligt flera än lovat bruden för bröllopet imorgon att hon
år 2014.
kan ställa i ordning där idag.
– Okay vi hittar på något annat, men håll
Vad hände då 2014? En del mera erfarna vår bokning för nästa helg eftersom vi ändå
nyländska kräfträvar har kanske upplevt inte kan avboka den mera och är tvungna
denna katastrof och kommer ihåg att vi att betala. (Vilket var korkat eftersom vi
inte var på Sveaborg det året. Jag tog reda ändå är stamkunder).
på via styrelsen vem det är som brukar
ansvara för bokningar av Djävulskyrkan Sen kom det roliga. Samtalet till ordförande
och det kom snabbt svar att det brukarvara som även varit på samma invigningsfest.
klubbmästaren. Efter lite detektivarbete Kanske inte det man vill vakna till ”Hej!
hittade jag klubbmästare 2014 och beslöt Festen idag för 100 personer på Sveaborg
att intervjua hen (hen vill hålla sig ano- ordnas inte på Sveaborg! Men klubben
nym, eftersom detta är allvarliga saker)
blev ju färdig nyss och vi kan ordna den
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där!” Den då kvickfotade styrelsen tog
sig ann och började sprida ordet på torg
och radiosändningar... Nej Facebook var
aktuellt då och vi lyckades nå alla utom en
stackars själ och kräftskivan kunde börja
på klubben. Stort tack till styrelsen 2014.
Intervjun gav en ganska positiv blick av vad
som hände, men jag tror att klubbmästarens
minne enbart kommer ihåg de positiva
sakerna som skedde. Hoppas detta inslag
lägger ärendet till vila, men kan påpekas
att enligt mina uppgifter hade klubbis 2014
även en annan anknytning till Sveaborg än
denna tabbe. Det ärendet tar vi dock inte
upp nu!

Så här såg det ut på natioens kräftskiva 2015.

Ses på nästa kräftskiva,
Philip Cronstedt, Klubbis 2014
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Gäddfestromans
Det är den 7 november. Hösten -87.
Nylänningarna har än en gång samlats i den
stora Vikingasalen för att fira gäddan och
ett kuratorsskifte där till. För två personer
har den här festen däremot betytt mer än
någon kunnat ana.

hade dessutom en specialtryckt etikett,
endast gjord för den här gäddfesten. Efter
middagen var det efterfest på klubben, det
som idag är kansliutrymmet. De flesta kom
med på efterfesten, trots att utrymmet var
minimalt.

Petter von Bonsdorff, som var gulnäbb
vid Hanken, och Johanna von Bonsdorff
(tidigare Wallin), andra årets studerande
från Soc&Kom befann sig på nationens
Gäddfest och det var här deras kärlekssaga
började. Nu har de varit gifta i 26 år.
Vid den tidpunkten var Johanna en
riktig konkari, nästan gamyl. Det var
hennes andra gäddfest, medan Petter
nyss tagit studenten och skrivit in sig i
nationen. Under dessa tider var endast
universitetsstuderanden tillåtna ordinarie
medlemskap, så Petter fick nöja sig som
extra medlem på nationen. Ingendera
hade träffat varandra tidigare.

–Det som är nuvarande klubben var
tidigare bara en kall dragig vind, fylld
med bråte och ruttna nationsmedlemmar
(skämt åsido). På klubben rymdes det nog
100 personer och det fanns också rum att
dansa! Och röka!
I början firade paret efterfesten på egna
håll, men under kvällen hittade de
varandra på dansgolvet. Som vi alla vet
blir man ganska hungrig av att dansa och
festa hela natten. Tyvärr var nattmaten
som den dåvarande QF:en lagat alldeles
för salt.
– QF:en var förälskad och hade saltat för
mycket, säger Petter skämtsamt.

–Jag hade sett Johanna på en Abi-skiva
tidigare på våren, jag tror att hon var där
och serverade, konstaterar Petter.

Petter bestämde sig därefter att gå hem
för att äta till sin lägenhet på Bulevarden.
Festen ägde självfallet rum i Vikingasalen, Johanna fortsatte i sin tur festen in på
det var långklänning och frack, med hela småtimmarna och åkte efteråt, klockan
rosettpaletten och dans efter middagen till nio på morgonen iklädd långklänning
jazz-blues-bandet Oiling Boiling.
och allt, på sillisfest till sin vän Sanna
Segersven för att fira en födelsedag med
Petter minns att sångaren var jättejättestor sina väninnor.
och berättar att det var bra meno.
Gäddan gjorde en otrolig entré till festen, – Vi sov inte sen alls, utan vi började genast
från en lucka uppe på väggen flög den förbereda sillisen. På den tiden var det så
genom luften ner från taket, med röda ögon att den sillisen som ordnades på nationen
och rök, ackompanjerat av dundrande endast var för styrelsen, men nog gick vi
musik. Det bjöds på drycker, god mat och där via en sväng också sen efteråt.
tal till kvinnan, mannen och gäddan. Ölen
12

Det bjöds på fylldkaka och annat gott.
Då var det ännu lite krångligt med
telefoner och att hålla kontakt med
människor, och därför hade Petter skrivit
sitt telefonnummer på en tändsticksask.
Tyvärr skedde det här antagligen under
småtimmarna, det eftersom Johanna och
hennes väninnor hade svårigheter att tyda
numret som stod på asken. Trots detta så
hjälpte Johannas väninna Bia att få fram
det rätta numret och ringde sedan hem
till Petter och bjöd på Johannas önskan
med honom på deras sillisfest. Sedan dess
har de varit med om många årsfester och
Gäddfester tillsammans och även suttit i
diverse utskott tillsammans.
Den specialtryckta etiketten för ölen som
serverades på gäddfesten -87.
På bilden nedan sitter Petter och Johanna på
en av många nationsfester.

– Sista festen som vi gick på var nog där
runt 92’ eller 93’, berättar de.
Efter det har Petter nog hittat tillbaka till
klubben på diverse tillställningar. För man
kan helt enkelt inte glömma Kaserngatan
40.

Text: Sara von Bonsdorff
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40 minuter med prorektor Böhling
Efter många om och men hittar vi äntligen
till universitetets huvudbyggnads rektorat
och blir insläppta av vår inspektor Tom
Böhling. Att han är nyvald inspektor på
den bästa av nationer är det knappast
någon som missat. Många vet att han
också är prorektor vid Helsingfors
universitet, men färre vet vad man gör
som prorektor. Vi beslöt oss därför att
ta reda på och stämde träff med Tom.

utbetalas på basis av kön, utan på basis av
vad man är värd att betalas.
– Vi är inte i mål än men vi är på god väg,
säger Tom.

Visste ni att alla universitetets fastigheter
flaggade på Pride-dagen i år? Universitetet
står för all slags jämlikhet och man jobbar
på att få bort omedvetna tankesätt som
leder till ojämlikhet. Det är ingen skillnad
Att vara prorektor är ett heltidsjobb och för målarpenseln vem som håller i den.
det finns fyra prorektorer som dessutom Jämlikhet vid universitetet handlar även
alla delar rum. Alla fyra har egna fält inom om att studenter inte ska lida på på
vilka var och en är den drivande kraften. grund av att en inte behärskar exempelvis
Tom berättar att han förklarade upplägget finska eller svenska. Det är viktigt för
åt sin mamma som att rektor Jari Nieme- prorektoratet att tvåspråkigheten hålls
lä fungerar som premiärminister medan levande. I det nya rektoratet är man
han själv fungerar som inrikesminister. i allmänhet mycket svenskvänliga.
De tre återstående prorektorerna fungerar som forskningsminister, utbildnin- Ingen dag är lik en annan. Enligt Böhling
gsminister samt som utrikesminister. finns det inga rutiner i arbetet utan en
dag kan man sitta på möten från morgon
Som inrikesminister sköter Tom bland till kväll, medan man en annan dag är
annat om tvåspråkighetsfrågor, har hand ute på fältet och ser hur vardagen ser
om jämlikhet, fastigheter och campusut- ut i praktiken. En viktig del av arbetet
veckling. Som jämlikhetsansvarig är Tom är även att representera universitetet
ordförande i diverse kommittéer och le- genom att delta i diverse evenemang.
der arbetsgruppen för jämlikhet. Lönerelaterade saker och tjänstefördelning Prorektorskapet är ett heltidsjobb och
mellan kön är något han jobbar med. Han Böhling är på paus från sin professur vid
påpekar att män historiskt sett innehade medicinska fakulteten.
professurerna medan det i dagsläget är
30% kvinnor och 70% män som delar på – Jag måste klä av mig min läkarrock, men
dem. För kvinnors del går det däremot man kan och ska pröva på allt möjligt.
uppåt, i de senaste årens tenure-track Det viktiga är att man är redo att inse att
rekryteringarna ligger siffran för man också måste avstå från något för att få
tillfället på 44% kvinnor. Lönen ska inte något annat. Nu var det sista chansen för
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mig att prova på något nytt, förklarar Tom.
Sist men inte minst frågade vi hur det nya
prorektoratet förhåller sig till nationerna.
Han förklarade att nationerna nämns
i universitetslagen som en del av
universitetet. Även om nationerna är
självständiga och själva ser över sin
verksamhet kunde man, enligt Tom, se
dem som en kanal genom vilken man
kan höra dem som inte är intresserade av
exempelvis studentpolitisk verksamhet
som HUS. Tom konstaterar att
inspektorns uppgifter är annorlunda
idag än tidigare då studenterna kunde
vända sig till inspektorn för råd eftersom
de inte kunde FaceTimea sina mammor.
På frågan ifall vi får FaceTimea honom
efter en sillis svarar han med ett skratt
att han nog svarar ifall han är vaken.*

*Redaktionen rekommenderar starkt att
ni trots det inte gör det.

Text: Josefin Flemmich & Charlotte Lindberg
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Singelpinglan

Smultronställen i dejtingdjungeln
Det hände mitt i allt, ingen var beredd.
Plöstligt var den här, hösten. Löven hänger
ännu krampaktigt kvar i grenarna men
tvingas se sitt nederlag då höstvindarna
ruskar om trädet. Det värsta är nog kylan.
Efter en rekordvarm sommar känns den
kyliga höstfläkten ända in i märgen.
Hösten är ändå inte bara kall och eländig,
vilket jag nu skall bevisa. I jämlikhetens
namn har jag bestämt mig för att denna
kolumns tips inte enbart skall vara riktade
till singlarna, också förhållandetyperna får
ett och annat tips.

Hämtad från clipartbarn.com

1. Det finns inga dåliga väder, bara dåliga
kläder

3. Rota runt bland rotsakerna
Hösten är en härlig matsäsong! Tänk
på alla rotfrukter som äntligen fyller
grönsaksavdelningarna med sin grova
charm. De bara väntar på att få ploppa ner i
gräddgrytan och puttra i ett riktigt klassiskt
långkok. Hösten har, som ni säkert vet,
sedan urtidsminne varit en lagringstid för
vintern. Så förhållandetypen, lägg till ett
präktigt fettlager kring fötterna så är du
beredd för din partners iskalla vintertår.
Singeln kan ju dra nytta av detta nämnda
fettlager då hen jagar ute i den kyliga
decembernatten.

Som deltagare i ett parförhållande har
du nu en fantastisk möjlighet att klä dig i
matchande myskläder med din partner!
Tänk dig mysiga promenader i skogen med
likadana mössor och handskar och varför
inte skaffa en matchande hund på köpet?
Efter det här kan ni krypa ner i soffan
och se en film, förstås med matchande
flanellpyjamas!
Solodeltagare i livet kan gå ut i skogen och
skratta åt alla par som är fånigt klädda.
2. Låt ditt ljus brinna
Vad är nu mysigare än att tända några ljus
och läsa en bra bok med en kopp té? Ja,
kanske att ha någon bredvid sig som man
tycker om. Eller sen att få sitta ensam utan
någon som pruttar bredvid. Men lugn i
stormen ifall du råkar ut för det senare!
Byt ut ljuset mot doftljus och sätt på lite Bo
Kaspers så löser det sig.

4. Vad är en höstlista utan chailatte med
pumpasmak?
Med dessa ord önskar jag er alla en riktigt
mysig höst!
- Singelpinglan
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Do’s and don’ts på gäddfesten
Sju steg till att bli festexpert

hinner umgås med dina bästa vänner på
efterfesten, du vet aldrig ifall det är din
framtida bästa vän du sitter bredvid (läs
gärna artikeln Gäddfestromans för att se
hur det kan gå).

Till vår allas glädje fylls nationshuset
av nya ansikten varje höst. Det är sitsar,
frackfester och tokroliga temafester
som ordnas och förhoppningsvis lockar
med många gulisar. Vi firade nyss en
alldeles förträfflig gulisintagning och
hoppas att ni hade lika roligt som vi!

• Visa respekt när någon talar, tala inte
själv under exempelvis ett tal. Spring
heller inte omkring under själva festen.
Ifall du, mot förmodan, måste uppsöka
toaletten ska du komma ihåg att varken gå
iväg eller komma in tillbaka under ett tal.

Gäddfesten stundar och nu kanske just du
undrar hur du ska göra för att ha en rolig
fest. Naturligtvis har redaktionen svaret
på det och har därför listat några saker
vi alla ska tänka på för att ha det så roligt
som möjligt.

• Du måste inte ta helan under ’’Helan
går’’, oftast är det faktiskt bättre att låta
• Kom i tid! Det är trevligt att hinna
bli… Drick överlag också med måtta
avnjuta en cocktail i goda vänners lag.
så har både du och dina bordsgrannar
roligare!
• Ha koll på dresscoden! På gäddfesten
är det högtidsdräkt med akademiska
• Sjung med i sångerna oberoende av om
förtjänsttecken som gäller, vilket innebär
du är tondöv eller inte, njut av god mat
frack eller långklänning. Som tjej förväntas
och gott sällskap!!
du även ha håret uppsatt så det inte hänger
ned över dina axlar.
Med detta sagt önskar vi dig en fantastisk
• Kom ihåg din sångbok, köp annars gäddfest!
en! Det är värt det! En penna kan också
vara bra att ha med sig så att du på efter
festen kan skratta åt lustiga hälsningar i
din sångbok och framförallt för att själv
också kunna skriva ned nåt kul åt dina
bordsgrannar.
• Hälsa på dem du sitter med! Kom ihåg
att speciellt hälsa på din bordsherre/-dam
. Det är även artigt att tala med dem under
tillställningen. Tänk på att du
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Text: Theresa von Bonsdorff
Josefin Flemmich

Ett nyländskt veckoslut
ute i skärgården
Ett till övernaturligt varmt veckoslut i
juli, vad kunde bli bättre då än att njuta
(eller lida) av värmen tillsammans
med andra nylänningar på Blåbärsskär
ute i skärgården på nationens årliga
sommarträff?
Åtminstone är ju Blåbärsskär omringat av
vatten, eller hur? Enligt herr Ordförandes
ord kunde man ”gå och simma då det
blivit mörkt så man inte ser mängden alger
man simmar i”. Trots det varma vädret
och algerna i vattnet bestämde vi oss
ändå för att njuta, skratta gott och delta i
fröken Kurators Sommarträffgames. Men
först var det dags för lunch: hamburgare
med flamberade biffar. Flamberandet
var hemskt ofrivilligt och skedde direkt
då fröken Kurators blick lämnade
grillen. Undertecknad och vår nyländsksnerkingska gäst Eddie fick därefter inte
längre göra annat än skära grönsaker…
Nåväl, efter lunchen blev det dags för
games, en leksam tävling mellan fyra lag
i tre eller fyra olika grenar. Alla lag bestod
av nylänningar med förstärkning av våra
utländska gäster – från Tyskland, Estland
och Sverige denna gång. Tävlingen
avslutades med snapsvisor som alla lag
skrivit för att framföra under middagen
– vissa med större framsteg än andra –
och vinnarna fick till och med medaljer!
Middagen gick annars ut på sång, diverse
tal, mycket skratt och smaskig grillmat!
Efter middagen brukar sommarträffen
fortskrida i fritt umgänge, så naturligtvis
plockade vi fram koppar och bollar – och
fröken Kurators högtalare. En del hängde

nere vid båtbryggan, andra badade bastu
och en del underhöll sig själva och andra
vid bordet utanför bastun! De sista
tappra krigarna njöt av soluppgången
i gott sällskap och somnade sedan gott
vid bryggan – ursäkta mig, på bryggan
– och i stugan, bara för att vakna upp till
den onaturliga värmen igen om ett par
timmar. Söndagen behöver antagligen
inte rapporteras desto mer noggrant…
Städning, svett, litervis av dricksvatten
och sedan hemfärd. Trötta men glada
återvände nylänningarna hem.
Det bästa med sommarträffen är nog
stämningen – oberoende väder eller vem
man är med är känslorna av lycka och
ro alltid närvarande. Sommarträffen är
något varje nylänning borde uppleva.
Ett veckoslut där allt det goda finns i
överflöd. Jag menar, vem kan tacka nej
till fläsk och nybakt bröd. En kanna öl?
(Okej, garanterar inte nybakt bröd, men
ni förstår poängen?) Vi ses väl nästa år på
Blåbärsskär?
Text: Krista Lindberg
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Klubbis och QF tipsar
Höstig äppelpaj
150 g smör
2 dl råsocker
½ dl ljus sirap
½ dl grädde
3 dl havregryn
1 ½ dl vetemjöl
½ tsk bakpulver
1tsk salt
600g äppel

Gör så här:
1. Värm upp ugnen till 200 grader

Negroni

2. Smält smöret och blanda i råsockret,
sirapen och grädden

2cl Gin
2cl Martini Rosso
2cl Campari
Is
Sodavatten

3. Låt svalna lite och blanda sedan i havregrynen, mjölet, bakpulvret och saltet
4. Kärna ur äpplena och skär i klyftor

Garnera gärna med en
skiva appelsin.

5. Lägg ner klyftorna i en smord form
och täck med smeten
6. Grädda i ca. 30 minuter eller tills pajen
är gyllenbryn och knäcki
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Nationsaktiva vid universitetet -

kom ihåg att rösta i det elektioniska delegationsvalet!
I månadsskiftet oktober-november går
Helsingfors universitets studentkår till val.
Delegationen som väljs fungerar som en
liten riksdag, som utgörs av 60 studerande
som vi väljer i det elektroniska valet. I valet
har alla studentkårens 27 000 medlemmar
rösträtt och studentkåren består av alla
studerande vid Helsingfors universitet.

Att samla in en större andel representanter
för de svenskspråkiga nationerna och för
ämnesföreningarna ger många fördelar för
nationen och det svenska vid universitetet.

Delegationen besluter om studentkårens
budget (som också påverkar nationen),
bokslutet, stadgar, köp och försäljning
av fastigheter samt val av studentkårens
I år då nationen fyllde 375 år, är det på styrelse. Ifall SNÄf skulle få fler mandat i
tiden att vi gör en ordentlig come-back i delegationen förbättrar det möjligheterna
studentkårspolitiken! Sedan nationerna till att de svenska nationerna och ämnesgrundades på 1600-talet har de varit föreningarna får en representant i studenten naturlig del av universitetet. Vår kårens styrelse.
ärevördiga nation borde ändå följa sin
tid och ta en större plats inom den unga
(endast 150-åriga) studentkåren där
Kom ihåg att rösta!
en stor del av dagens beslut som gäller
studerande ändå fattas. I år har vi många
bra nationsaktiva uppställda i valet. Vi VAR: vaalit.hyy.fi
hoppas att varje röstberättigad nylänning NÄR: 31.10-2.11 & 5-7.11.2018 kl. 10-18
röstar i valet, eftersom svenska studerande VEM: Alla med studierätt vid universitetet
har varit underrepresenterade i tidigare
val.
I det senaste delegationsvalet (2016) fick Emilia Granqvist
Svenska Nationerna och Ämnesföreningar Valchef, Nylands nation
(SNÄf) 484 röster.
Det här är ett mycket lågt valdeltagande,
med tanke på att det på universitetet finns
ungefär 2000 svenskspråkiga studerande
och Nylands nation ensam har ca. 600
nationsmedlemmar vid universitet.
Detta innebär att om varje svenskspråkig
studerande skulle rösta i detta val, skulle
vi kunna höja antalet svenskspråkiga
mandat från 3 till 5 i årets delegationsval.
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Svenska nationer och ämnesföreningars valteser i delegationsvalet
2018
Universitet

Vardag

Studentkåren vid Helsingfors universitet
finns till för studenterna och arbetar för
att universitetets strukturer ska fungera.
Studentkåren är den instans som väljer
studentrepresentanter till universitetets
olika beslutsfattande organ.

Studentkåren syns i allas vår vardag, och
erbjuder t.ex. boende via HOAS, billiga
luncher via Unicafé och sjukvård via
Studenthälsan. Dessutom samarbetar
kåren med universitetet, som bl.a. erbjuder
UniSport, bibliotek och studiepsykologer.

SNÄf jobbar för att kåren ska lyfta fram
de problem som uppstått i samband
med Stora hjulet och att universitetet
ser till att den svenska servicen fungerar
på campus. SNÄf vill också lyfta fram
tentpraxis på fakulteterna - alla studenter
har rätt till en anonymiserad tent på
svenska eller finska som rättas inom en
rimlig tid.

SNÄf arbetar för att vardagen ska vara så
enkel som möjligt. Framförallt skall det
vara lätt att få tid till Studenthälsan och
dessutom få betjäning på svenska. SNÄf
jobbar aktivt för att kåren starkt skall lyfta
fram vikten av god fysisk och psykisk
hälsa.

Svenskspråkiga föreningar
SNÄf utgörs av nationer, ämnesföreningar
och olika korporationer vid Helsingfors
universitet. Studentkåren understöder
föreningar med bl.a. bidrag, utrymmen
och utbildningar. Tyvärr huserar flera
föreningar i samma utrymmen i dagsläget
och det är ofta svårt att hitta lediga
kvällar för evenemang, och studentkåren
erbjuder utrymmen för endast två år i
taget.
SNÄf arbetar därför för att studentkåren
i framtiden skall ha fler utrymmen för
föreningar.
Utöver detta jobbar SNÄf för att kåren
också tar i betraktande föreningar med
egna lokaler då kåren utvecklar sitt utbud
av tjänster.
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Text: Emilia Granqvist

Om Nylands nations vänner
och hur de ser på oss
Det har blivit dags att presentera tre
vänner till! Denna gång står André On från
Wermlands Nation i Lund, Kim Kristensen
som är från Det Norske Studentersamfund
och Josephine Laursen från den danske
Studenterforening i turen att berätta om sig
själv med en twist! Med André får ni höra
om Wermlands historia och om gången
då en viss nylänning stukade foten. Kim
delar med sig en berättelse om hur man
kan träffa nylänningar också annanstans
än på klubben och Josephine har deltagit i
intervjun ända från Ghana!

på Wermlnads började i det nu nerlagda
spexet, inom vilket jag stått på scen, varit
manusförfattare samt kreativ producent.
Därefter har jag under flera års tid
arbetat i vår källarverksamhet, alltså pub
och klubb, jag har suttit en kortare tid i
seniorskollegiet, varit delaktig i arbetet
med vår kommande stadgerevidering,
suttit som Husförman och nu slutligen
huvudansvarig för vår nästa sångbok. Jag
har även varit fanbärare för nationen i
Lunds Studenters Fanborg perioden vt-16
till ht-17, en post där jag haft privilegiet
att bära fana för påven, haft sittning med
Mitt namn är André On, och är medlem SÄPO-agenter samt druckit Punch Royal
i Wermlands Nation i Lund sedan hösten tillsammans med Hans Majestät Carl XVI
2011. Jag läser nuförtiden till sjuksköterska Gustaf.
och har tidigare lagt tre år av mitt liv på
logopedstudier. Jag är även slagverkare i Mitt spirit animal skulle nog vara en
en studentorkester vid namn Bleckhornen. labrador. Jag är väldigt långsam att komma
Wermlands Nation i Lund är en av de igång och jag älskar att äta, men när jag väl
tre minsta studentnationerna i Lund, är aktiverad vill jag göra allt samtidigt.
vilka tillsammans bildar det samarbete Ett minne från Nylands som jag alltid
som brukar också benämnas Gudrun- kommer bära med mig är från Årsfesten
nationerna. Mellan dessa Gudrun-nationer 2017, när Anna Öhman hade stukat foten
arrangerar vi bland annat olika aktiviteter och låg uppe på klubben och ojjade sig. Vi
samt utgör ett logistiskt stöd gentemot var ett par stycken sjuksköterskestuderande
varandra. Gudrun-nationerna har även en som snabbt var på plats för att utvärdera
skadan och hjälpa Anna där hon låg och
gemensam kör; Gudrunkören.
Min roll på Wermlands Nation har plågades. Vi konstaterade ganska snabbt
varierat genom åren, och nu, sju år senare att det rörde sig om en så pass allvarlig
har jag varit delaktig i nästan alla delar stukning att det var ohållbart att försöka
av organisationen man kan vara. Min tid festa vidare, och när jag lagt ett
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stödförband om ankeln instruerade jag
närvarande nylännigar att ringa efter en
taxi som kunde ta henne till sjukhuset.
Anna protesterade. Högljutt. Hon menade
att hon skulle dansa hela natten, trots
övertygande bevis såsom att hon skrek av
smärta så fort någon rörde vid ankeln. Det
hela slutade med att vi fick bära ner Anna
till taxin mot hennes vilja. Hela processen
kantades av otroligt mycket svordomar
och en hel del alkohol. Det var en bra fest.
En nylänning är alltid glad. Nylänningar
har otroligt mycket vilja, älskar att dricka
och gör alltid festen bättre. Nylänningar har
också en fantastisk förmåga att locka fram
samma livsanda hos övriga människor i
sin omgivning. För en nylänning tar festen
aldrig slut.
En nylänning som besöker Lund bör ju
förstås också besöka Wermlands Nation,
passa på att komma in i wermen och ta
en kall öl i vår mysiga källare medan ett
jazzband spelar i bakgrunden. Ett annat
förslag på aktivitet är att försöka besöka
Lund när vi har vår årliga Tandemstafett,
och försöka ha framförhållningen att få
plats på en av studentorganisationernas
bussar, till exempel Wermlands buss.
Tandemstafetten är ett evenemang där
deltagande studentorganisationer super
på en buss upp till Göteborg, för att sedan
ha stafetttävling på tandemcykel tillbaks
till Lund över ett dygn, medan de som
inte cyklar för stunden fortsätter festa på
bussen som åker mellan avbytespunkterna.
Under natten samlas alla deltagare minst
en gång längs vägen för att ha ett stort
utomhusdisco. Med andra ord, en perfekt
aktivitet för en nylänning!

Frågor vi ställde våra vänner:
1. Berätta kort om er förening och
om dig själv (vem du är, vad du
gjort/gör i er förening, din spirit
animal)
2. Ett minne från Nylands Nation
3. Beskriv en nylänning
4. När en nylänning besöker
Stockholm, vad ska vi då se eller
besöka?

Mit navn er Josephine Laursen og
jeg er Nordisk Senior i den danske
Studenterforening, altså står jeg for
foreningens nordiske samarbejde. Mit
spirit animal er helt klart albinoälg.
Något som man gjorde på nationen var
at råbe “SCHNAPPS!” til bal - derefter
husker jeg ikke så meget. #itwasamazing
Jag bad Josephine beskriva en nylänning.
Svaret jag fick: Efterfest.
Josephine gav oss också många olika
tips om vad vi ska se då vi besöker
Köpenhamn!
För mad: Reffen (Copenhagen Street
Food), Kødbyens restauranter, Bæst,
Cofoco’s restauranter
För Kunst: SMK, Charlottenborg &
Designmuseet
För Arkitektur: Havnefrontens fantastiske
kombination af gammel og moderne
arkitektur
För Club: Jolene, Bakken eller Never
Mind
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Det Norske Studentersamfund er Norges
eldste studentorganisasjon. Vi jobber med
studentkultur, og arrangerer konserter,
filmvisninger, teater, studentfestivaler og
mer. Vi har på våre scener i nationshuset
besøk av nylänninger, Justin Bieber og Dalai
Lama. I Studentersamfundet har jeg gjort
alt ifra bartending og festivalledelse til stelle
i stand debatter. Senest satt jeg i styret. Nå
nyter jeg bare dagene.
For et par uker siden satt jeg på en
finlandssvensk bar i Åbo. Ut av ingen
ting åpenbarer det seg to nylänninger, to
nationsvenner, to venner, Emil Keke og
Emelina! Det er deilig å vite at jeg har venner
i fra Nylle omkring meg når jeg i januar
flytter til Åbo.

Josephine Laursen på gäddfesten 2017.

Min erfaring med nylänninger er at de er
veldig inkluderende, og litt godtroende.
Tenke seg det å tørre å låne ut nationsnøkler
til en nordmann etter alle de gangene Iver
og Alexander har berget med seg ting.
En nylänning som besøker Oslo skal først
og fremst huske å bruke taxfree-kvoten på
flyplassen, alkohol i Norge er dyrt. Deretter
kontakter man nationsvenner ifra Studentersamfundet, slik at man så fort som mulig
kan få en lokal guide som vil vise frem alle
de bortgjemte kulturelle perlene Oslo har å
by på, men som du aldri ville funnet ellers.

André On på nationens årsfest
2018

Kim Kristensen på
årsfesten 2018.
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Kuriosa om Wermlands Nation i Lund
Utmärkande för Wermlands Nation är att vi sedan drygt fem år tillbaks har bedrivit en
tydlig ekoprofil, där vi bland annat varit den första studentorganisationen att erhålla
den svenska KRAV-märkningen, som är ett certifikat på en viss nivå av uppnått
hållbarhetsarbete genom användande av miljövänliga och ekologiska produkter och
livsmedel, samt hållbar avfallshantering. På samma spår har det även arbetats mycket
på att minska köttkonsumtionen i verksamheten, och på pubarna är det ibland enbart
vegetarisk mat och vi har även en brunch (av oss kallat frunch) på lördagar som är
helt vegansk.
Wermlands Nation är en av de äldsta kvarvarande nationerna i Lund, endast slagna
av Smålands Nation vilka i skrivande stund inte riktigt räknas då de står utanför
Studentlundssamarbetet på grund av sin politiska profilering. I Lund är det vissa som
hävdar att Östgöta Nation är äldst, något jag personligen inte är böjd att hålla med
om då Östgöta Nation var en del av den gamla Götiska Nationen 1768-1798, vilken
var en sammanslagning av ett antal nationer, för att sedan återbildas som självständig
nation under ursprungligt namn. Kort sagt är Wermlands den äldsta nationen inom
Studentlund i originaltappning.
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Redaktionssekreterarens spalt
Det är tisdag kväll, klockan är nio och jag
har varit borta hemifrån i närmare tolv
timmar. Jobbat, studerat, tagit hand om
saker. Men när jag lägger mig ner i soffan
för att titta på ett avsnitt av Blacklist slår
den värsta morkkisen mig. Mitt försök
att ta det lugnt och ladda batterierna blev
bittert då det enda som snurrade i tankarna
var “du har hundra skoluppgifter att sköta
och här ligger du i drischar. Va fan håller
du på med?”
För tillfället ligger jag med en hög av olika
arbeten som ska göras. Med tanken på
mängden arbete och den tjugofyra timmar
som finns i dygnet, känns det som att jag är
chanslös för att lösa detta. Som tur handlar
det bara om en period. Jag skriver om detta
eftersom jag vet att en hel del andra sitter
och funderar över samma saker som jag.

någon skillnad om jag knappt kommer
igenom en kurs om jag gör bra ifrån mig i
en annan kurs som varit intressant? Nej.
Kommer någon annan än jag att bry
sig? Nej. Så jag insåg att när man känner
prestationsångest är det bäst att reflektera
över hur verklig den är. Vad skulle hända
om jag “misslyckades”? Desto mer jag
funderade på det, desto mer insåg jag att
den största delen av prestationsångest
är uppbyggd kring illusioner som inte är
verkliga.

Men den tanken som slog mig när jag låg
i soffan under täcket och tittade på ett
välförtjänt avsnitt på Netflix, fick mig att
vakna upp. Varför har vi en sån otrolig
prestationsångest? Varför är det så himla
svårt att låta sig själv titta på film, äta en
god hamburgare eller stanna hemma en
kväll istället än att springa ute på gatorna? Så tankesättet “bara lite till, bara lite till”
kommer äta upp dig förr eller senare. Sätt
Prestationsångest handlar just om att man stopp på det och tänk på vad som påriktigt
vill visa att man kan göra bra ifrån sig är viktigt i ditt liv. När illusionerna om
och bevisa att man till och med kan vara prestationsångesten blir sedda, upplöses
jättebra på något. Ja, jag känner tidvis en dom - eftersom de inte finns.
form av prestationsångest men efter att ha
Ja. Sträva högt, lägg upp mål åt dig själv,
funderat på det är det egentligen bara jag
själv som bryr mig om hur bra jag presterar kämpa för dem, gör ditt bästa, men - kom
ihåg balansen.
i en eller annan sak. Har det egentligen
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Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för styrelsen 2018

ORDFÖRANDE
pol.stud. Fredrik Palmén
+358 50 9119712
ordforande@nylandsnation.fi

INFORMATIONSSEKRETERARE
ekon.stud. Axel Idström
+358 50 9119752
info@nylandsnation.fi

SEKRETERARE
stud. Alexander von Flittner
+358 50 4904007
sekreterare@nylandsnation.fi

CHEFREDAKTÖR
pol.stud. Josefin Flemmich
+358 50 5149604
tn@nylandsnation.fi

SKATTMÄSTARE
jur.stud. Tobias Palmgren
+358 50 5400641
skattis@nylandsnation.fi

KULTURUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
fil.stud. Thomas Ermala
+358 44 0600682
ku@nylandsnation.fi

QVINNLIG FUNKTIONÄR
stud. Emelina Enkvist
+358 40 8383732
qf@nylandsnation.fi

PROGRAMUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
nat.stud. Satu Romo
+358 45 1129545
pu@nylandsnation.fi

KLUBBMÄSTARE
stud. Elias Schulman
+358 45 2757937
klubben@nylandsnation.fi

TUTOR
ped.stud. Jessica Kuhlefelt
+358 44 5081096
tutor@nylandsnation.fi

KONTAKTSEKRETERARE
pol.stud. Krista Lindberg
+358 40 8358695
kontakt@nylandsnation.fi

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