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Ledare
Vid min svans! Terra Nova i färg? Kan det
verkligen vara sant?
Jag hade två vallöften - att inte använda
comic sans och att få tidningen tryckt
i färg. Well here we are. Jag smyglovade
mig själv att jag inte ska ställa upp i en
styrelse år 2019. Jag skulle lägga all min tid
på studier och jobb och låta andra sköta
resten. Lämna Terra Nova i trygga händer
efter mitt år som redaktionssekreterare,
och så vidare. Nå, det gick ju inte riktigt
som planerat, men ärligt sagt så var det
här det enda rätta beslutet för mig.
Nu tänker jag inte skriva något klyschigt
om att 2019 kommer bli årens år, men jag
måste medge att det börjat ganska bra och
ser ut att utvecklas till något ännu bättre.
Under årens gång har jag vid årsskiftet
alltid satt upp några små mål åt mig
och senast i mitten av december har jag
insett att det är lite för sent att inleda en
sockerfri månad eller läsa femton böcker.
Så i år bestämde jag mig för att inte sätta
upp mål eller önska att jag skulle bli bättre
på X och göra mindre av X.

varandra som vi är.
Sluta sätta ribban alldeles för högt och i
stället verkligen lägga märke till och vara
nöjda över mindre framgångar. Men att
samtidigt våga pröva på nya saker och inte
sitta för fast i gamla rutiner.

Det är med det här tankesättet jag vill
inleda mitt år och hoppas på att det på
något sätt också kommer spegla igenom
TN på ett positivt och fräscht sätt. Som
tidigare nämnt tar jag mer än gärna emot
Längs åren inser man kanske själv också era synpunkter och tankar över tidningens
att det hör till ens personlighet att man
innehåll och utseende. Ifall du har idéer
gör vissa saker på ett visst sätt och att man eller i smyg brinner för att skriva så är det
prioriterar vissa saker över andra - och det bara att ta kontakt! Mot nya utmaningar!
behöver inte vara en dålig sak. Tvärtom vi borde bli bättre på att se oss själva och
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Ordförandes spalt
Bästa Nylänningar!
Att inleda ett styrelseår är väl alltid lite
kaotiskt. Det var ett par dagar innan vårt
tidigarelagda valmöte i höstas, och allt
kändes lite oklart ännu. Det var meddelanden fram och tillbaka, headhunting
och övertalande och justerande. Vad ska
det bli av det här? tänkte jag. Ett par dagar
senare kändes det onödigt att jag någonsin
oroade mig - vi fick ihop ett gäng på elva
fantastiska människor och redan en månad in i vårt år kan jag anse mig väldigt
lyckligt lottad.
På många sätt var det en beskrivande känsla
för nationen, åtminstone för den tid jag
varit med. För att citera min företrädare:
“mikään ei toimi mut kaikki järjestyy.” Det
var som att få ihop ett studieprojekt bara
timmar innan deadlinen och få ett bättre
vitsord än man tyckte sig förtjäna. Och
precis så har nog allting alltid löst sig till
slut.

Hur skrämmande det än är att genomföra
något av den här kalibern, vill jag gärna
se det som en möjlighet snarare än ett
hot. Det blir utmanande, annorlunda och
ibland kanske mer frustrerande än skoj.
Men det blir också skoj! Vi har varit med
om många äventyr förr; stunder som gjort
oss förtvivlade och situationer som verkat
som att de omöjligt kan sluta väl. Och
ändå är vi kvar. På något sätt blir det alltid
Vårt kommande år blir lite annorlunda. I bra – även i år.
ett halvår kommer vi att vara så gott som
hemlösa. Eller kommer vi det? För någon Finns det hjärterum så finns det stjärsom suttit en god bit av sin studietid på terum, och vare sig det är i pulkabacken
nationen, både på sits och med diverse på fastlagstisdagen eller som gäst på en
studierelaterade projekt på kansliet, är det annan lokal under hösten, vet jag att den
nästan otänkbart att inte ha klubben. Men nyländska andan och värmen kommer att
jag är optimistisk! Vi kommer att gästa hos vara med oss var vi än är.
andra föreningar och nationer, och det är
så många vänner som är redo att hjälpa Allt gott, vi ses på nation!
Satu Romo, Ordförande
till.
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Kurators hälsning
Den 5 januari 2019
Kära dagbok!
Idag är det nationsmöte på nation. Tomppa
B är borta så jag kommer att rodda mötet.
Känns skoj, det har hänt bara en gång
tidigare. Det var ett valmöte och efter
några timmar i inspektorsstolen kunde jag
lätt konstatera att den är mer snygg än vad
den är skön. Ska försöka att inte visa hur
mycket jag njuter av att dra möten ibland.
Ibland heittär någon ”maktgalen” åt mig
då de ser att jag feelaa. Jag menar VA? Jag?
Maktgalen? Okej, jag erkänner att det är
kul med makt men galen är man väl ändå Vi var på Kalle (igen...) förra lördagen. Hullu
yrt men lätt värt det!!
inte… Eller? HAHA lolz. Årsmöte i mars,
får se om Tomppa B kanske av någon sitser etc så de en jees blandning.
konstig orsak inte kan uppenbara sig då
heller (muahahahha) så får man dra det Vi har en ny styrelse på nation också. Det
också.
har börjat mycket bra fastän jag nog saknar
tidigare styrelsemedlemmar också. Men
Det snöar ute idag IGEN. Tror det var det är ju det som är det som är jees med
på Svenska Yle eller HBL jag läste att det nationen, personer kommer och går men
typ aldrig någonsin tidigare har snöat nationen består etc. Vi hade stysseskifte
så mycket i Helsingfors. Satt mejl åt PU och inspektorsmiddag förra veckoslutet,
Marie tidigare idag och frågade om vi kan det var ganska räffii men jätteroligt som
fara och skrinna med nationen medan det vanligt. Jag har verkligen alltid så kiva på
ännu är kallt ute. Det ordnas typ aldrig nationen, alla är för det mesta så glada
någo sportevenemang så jag hoppas att och goa. Snart börjar husremppan också,
det blir av. Senast vi gjorde något sportigt gud vad vi jobbat för den!! Rode föreslog
var under hösten då vi var och spela att vi ska kallas för NomadNationen –
kuplafutis men det gick mest ut på att NN – under remppan, tyckte de lät som
tackla varandra och ha dödsångest inne ett ganska bra förslag. Får se vad styssen
i bollen. Fick en och annan stöt speciellt bestämmer.
av killarna, man ba mmm tack KÄNNER
MIG UTPEKAD!!!! Leave kurator alone. Nu ska jag rusa så att jag säkert hinner
Nå nä det var nog jättenajs. Hoppas på mer till nationskaffet!!! Jessica har salee bakat
kiva program under våren o hösten, såg att Runebergstårtor, MUMS!! Vi hörs!!!
de har planerats öltastingar, teaterbesök,
Yours forever, Anu Ö
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Inspektors hälsning
Valspråk

Kära Nylänningar,
Den offentliga diskussionen detta år kommer att domineras av politik och framförallt val. Vi har riksdagsval, EU-parlamentsval och eventuellt ett landskapsval
på kommande. Risken är att vi drabbas av
en valtrötthet, och låter bli att använda vår
röst.

”Ju fler röster som hörs innan valet,
som valsedlar på valdagen, och som
påverkare under regeringsbildning,
desto bättre.”
Inom högskolorna har man starkt försökt
styra riksdagsvalet till ett vetenskapsval.
På Helsingfors universitet har vi startat
#därförvetenskap-kampanjen, med vilken
vi försöker aktivera alla att dels bekanta sig
med vad forskning betyder för envar, och
dels att aktivera alla att delta i valet. Aktivitet betyder inte endast att man röstar den
magiska söndagen 14.4, utan att man även
påverkar kandidater, partiernas program
och den allmänna opinionen.

”kunskap”. De flesta riksdagsledamöter
och kandidater tar emot informationen,
och just nu verkar budskapet slå rot. Jag
deltog här om dagen som sakkunnig på en
valdebatt, där all nio riksdagspartier var
representerade.

”Utmana kandidaterna på sociala
medier, ryck dem i ärmen på
torgmöten, och för fram vikten av
utbildning.”

Jag själv har träffat många nuvarande
riksdagsledamöter, och presenterat HUs
valmanifest. I manifestet säger vi bl.a. att
utbildning skall ses som en investering för
framtiden, inte som en utgift. Det tror jag
att alla ni kan underteckna, eller hur? Vi
hävdar också, att beslutsfattande borde
basera sig på kunskap och vetenskap, inte
på känslor, myter eller Trumpiansk

När panelen tillfrågades om vi borde använda 4% av Finlands BNP till forskning
och innovationer röstade faktiskt all för
detta (för tillfället är siffran ca 2,4%). Det
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ser alltså lovande ut, men vallöften är alltid
vallöften. Så trots det positiva bemötandet
vår gemensamma sak nu får, måste vi hela
tiden, om och om igen, upprepa våra teser
och vårt budskap. Här behöver vi er allas
hjälp. Ju fler röster som hörs innan valet,
som valsedlar på valdagen, och som påverkare under regeringsbildning, desto bättre
resultat får vi. Politikerna reagerar ofta, då
vi påpekar att det enbart inom HU finns
ca 40 000 röstberättigade (studeranden
och personal). Räknar vi med de övriga
högskolorna inom huvudstadsregionen
talar vi om ett röstetal som är större än de
flesta kommuner har. Vi har alltså en reell
möjlighet att påverka.

Våren 2019
5.3 Fastlagstisdag
15.3 Månadssits
28.3 Beerpongturnering
1-7.4 Årsfestvecka
26.4 Abimiddag
1.5 Första maj sillis
31.5 Nylandz

Missuppfatta inte mig; jag vill inte
och försöker inte på något sätt säga
vem eller vilket parti du borde stöda.
Däremot hoppas jag att vi alla försöker
påverka samtliga partier i den riktning
att utbildning och forskning ses som det
medel, med vilket Finland klarar sig i
framtiden med alla tänkbara hotbilder,
inte minst gällande klimatförändringen.
Utmana kandidaterna på sociala medier,
ryck dem i ärmen på torgmöten, och för
fram vikten av utbildning.
Som inspektor uppmanar jag dig att aktivt
delta i samhällsdebatten, det är din framtid
det gäller!
Tala Valspråk, så att vi inte får Valfläsk.
Tom Böhling
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Den nya styrelsen - vem är vi?
Nytt år - ny styrelse! Vi har ett nytt gäng på
elva styrelsemedlemmar och redaktionen
har ställt frågor åt dem alla så att du ska
lära känna dem bättre! Styrelsens uppgift
är att hålla koll på att allt på nationen
rullar på i vardagen och bland annat
ordna program för alla nylänningar. Som
det redan kommit upp i tidigare spalter
så kommer styrelsen -19 ha ett speciellt
uppdrag framför sig, de ska nämligen
lyckas med att få nationslivet att fortsätta
smidigt trots flytten. Året kommer med
en del utmaningar, men för att låna
ordförande Romos ord - styrelsen är ett
team som jobbar ihop och nya utmaningar
är alltid bra!

Satu Romo - Ordförande

Som jag tror att de flesta gör, råkade jag
hitta till nationen nästan slumpmässigt,
men stämningen och människorna gjorde
att jag stannade kvar. När det blev dags för
styrelseval, fanns det ingen fråga om att
Noja, vem är den nya styrelsen då? Vi jag ville hjälpa till på ordnande sidan och
frågade dem ett par frågor för att lista ut försöka vara en liten del av allt det goda jag
de allra viktigaste sakerna!
själv hittat här. Jag brinner för nya vänner,
upplevelser och äventyr och det är just
därför jag fastnat på nationen. Det är en
massa på gång hela tiden, och förutom att
man faktiskt lär sig mycket nyttigt så är det
förbannat roligt, nästan hela tiden. Bland
allt det mer seriösa jag lärt mig på nation,
1. Vad är det bästa med nationen?
är det också här jag hittat min favoritdrink
2. Vad brinner du för?
- vår nuvarande kurator Anna räddade
3. Vad fick dig att ställa upp i styrelsen?
mig en sillismorgon med en underbar
4. Fun fact om dig!
Teneriffa - liksom hela konceptet med att
5. Favoritdrink
stiga upp på förmiddagen och fortsätta
festa efter en redan alltför lång kväll, är det
en drink som låter betydligt värre än vad
den faktiskt är. En Teneriffa behöver dock
rätt situation för att smaka som den ska,
så till vardags är jag lyckligare med ett glas
rödvin eller en stor kopp kaffe.
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Alexander von Flittner - Skattmästare Marie Krogius - Programutskottets ordförande
Det bästa med nationen är de alla olika
människorna man får träffa och det ypperliga stället man har äran att göra det på.
Som skattmästare måste man nog brinna
för att ta hand om skatten vi har här på
Nylands nation. Jag får även äran att välkomna alla på fester före den börjat. Jag
engagerade mig i styrelsen eftersom jag
hade från början av mitt studieliv tänkt bli
aktiv. Då jag hörde om möjligheterna man
får vid nationen och vad allting man har
möjlighet att delta i, var det inte ett svårt beslut att ta. Det var också ett litet steg
att ta då man varit här en och annan gång
på olika jippon och partaj. Gällande min
fun fact så får jag säkert äran att lida av
den längsta krabbisen från gäddfestsillisen
som varar enda till juli månad. Vad det då
är kan man komma fråga mig eller en hint
kan även hittas på första bilden av styrelsen
2019, som publicerats. Min favorit drink är
kanske Tom Collins men på grund av att
vår klubbmästare alltid glömmer köpa sodavatten så måste man väl välja gin tonic
istället.

Det är min första officiella uppgift jag haft
på nationen så jag är jättetaggad över att
få vara “ny” i nationens verksamhet. Jag
hittade till styrelsen nästan av misstag,
råkade säga i förbifarten på Gäddfesten att
jag eventuellt skulle ha intresse och så tog
det inte länge förrän det fanns filmbevis på
att jag lovat att ställa upp. Som fun fact om
mig själv kan jag berätta att jag en gång har
boardat fel flyg men ändå kommit fram till
rätt destination. Saker brukar med andra
ord lösa sig på ett eller annat vis, fast det
skulle verka hopplöst och kaotiskt. Om
du behöver en icebreaker för att komma
och tala med mig kan du absolut fråga
närmare detaljer hur man lyckas med sånt.
På efterfester kan du antagligen hitta mig
dansandes med en moscow mule i handen!
Utöver nationsaktiviteten har jag ett brinnande intresse för grafisk design och filosofi, två saker som inte har en direkt strålande arbetsmarknad, så istället studerar
jag statskunskap vid Helsingfors
universitet.
9

Hans-Jacob ”H-J” Lindbäck - Sekreterare
Styrelsearbetet var bekant från tidigare
föreningsverksamhet och bland det
roligaste jag gjort, så varför inte fortsätta?
Man skapar fantastiska minnen och
samlar på sig färdigheter man sällan får
annanstans. Det bästa med nationen är den
sanna tvärvetenskapliga gemenskapen! De
sena kvällarna/ tidigare morgnarna, det
mångsidiga programutbudet och definitivt
vikingasalen, som är en av de finaste
festsalarna jag sett. Jag brinner för riktigt
briljanta deckare och draman. Desto
mörkare och knepigare, desto bättre! Som
en fun fact om mig själv kan jag berätta om
den gången vår kära kanslist vägrade tro
att jag studerar till läkare när hon såg min
handstil i samband med inskrivningen.
Trots det, så kan jag bara tacka teknikens
gudar att protokollen inte längre skrivs för
hand.

Emelina Enkvist - Kontaktsekreterare

Emsi kallas jag! Mitt jobb är att hålla kontakten med våra vännationer och föreningar runt om i Europa. Styrelsearbetet är
inte splitternytt för mig då jag förra året
satt med som QF. Det var ett så roligt år
att jag bestämde mig för att fortsätta men
med en annan post denna gång. Nylands
nation har under mina snart 3 år blivit
som ett andra hem för mig. Man är alltid
välkommen och de vänner jag hittat här är
guld värda. Även om jag är österbottning
enligt både kör- och kelakort så är det alla
underbart öppna och trevliga nylänningar
som fått mig att känna mig hemma här.
Något spännande om mig då? Jag skulle
nästan våga påstå att jag är beroende av
bubblor. Allt från såpbubblor, bubbelplast
till bubbelvatten. The more the merrier,
speciellt i bubbelvatten. Vad vore livet
utan bubblor? Vad kan månne min favorit
drink vara då? Vodkasoda såklart! BubbelFavoritdrink? Kaffe i former är nog ganska vatten, vodka och lime = livets mening om
nära hjärtat: fast, flytande, bakverk, ni frågar mig. Säger inte heller nej till ett
irländsk och café au lait… Men sedan i glas prosecco. Ni ser den röda tråden med
egenskap av gammal barmästare, så finns bubblorna. Ifall ni har frågor så ryck mig i
det bara ett korrekt svar: Punsch!
ärmen - svarar på allt!
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Roderick von Heiroth - Klubbmästare

Jessica Kuhlefelt - QF

Genom att vara medlem i styrelsen bildar
jag nya upplevelser med människor jag
endast träffar i vår bar, och hur vännerna
utsträcker sig t.o.m. utomlands. Jag kan
inte räkna upp alla de punkter som jag
själv älskar på nationen, det finns helt
enkelt för många, från de (ur min åsikt)
komplicerade förkortningar på olika
vännationer och föreningar, till våra en
hel del använda Beerpongbord. Om någon
skulle fråga mig om en öl, så dricker jag
gärna en med dem, om någon vill prata så
lyssnar jag, om någon vill att jag lyssnar så
pratar jag, om någon vill dansa och sjunga
så rymmer jag in i kylrummet. Fun fact
om denna trevliga jäveln; Har varit mindre
än ett år som medlem, kan inte egentligen
någonting annat än Klubbmästaransvar
om ens det, och älskar att leva ett år på
detta sättet. Och jag tycker om ketchup på
gurka.

Det absolut bästa med nationen är alla
de vänner man fått. Kan med handen på
hjärtat säga att jag aldrig skulle ha blivit
vän med alla de härliga människorna som
nu är mina nära vänner om det inte vore
för nationen. Den tid man hinner spendera
utanför nationen är inte stor men då älskar
jag att resa!
In på nationen ramlade jag första gången
under våren 2015. I början i rollen som en
aktiv festare men efter en tid med i ett och
annat utskott. Efter ett år eller så började
man känna pressen att gå med i styrelsen.
Jag lovade att gå med i styrelsen genast när
jag fick en studieplats och det hände 2017.
Efter det ät det svårt att sluta så plötsligt
sitter man med för andra året.

Fun fact: jag ganska spontan med mitt
resande – senast på nyåret bokade jag
flyg till Barcelona 5h före flyget gick.
Tidigare har jag gått med det tankesättet Dit åkte jag och njöt, because why not?
att gratis drinken är bästa drinken, men Favorit drink? Svårt att välja men just nu
just nu riktar jag mig mera mot Moscow fungerar en Whiskey Sour ganska bra för
Mule.
mig ;)
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Oscar Gräsbeck - Kulturutskottets ordförande
Jag blev indragen i nationens verksamhet
under förra året då jag uppträdde med vår
jazztrio på nationens evenemang. På en
suddig efterfest blev jag tillfrågad att ställa
upp i styrelsen som KU, vilket jag gärna
gjorde!

Tomi Koskinen - Tutor

Min uppgift i år är att välkomna alla nya
medlemmar. Om det finns något ni undrar
över som angår mitt arbete så tveka inte
att kontakta mig på adressen tutor@
nylandsnation.fi.
Det glädjer mig mycket att få vara tutor
och få introducera människor till den
fantastiska gemenskap vi har på nationen,
att få vara medlem har gett mig otaliga
underbara erfarenheter. Kommande året
kommer att vara spännande med tanke på
tillgänglighetsprojektet samt förnyelsen av
stadgorna. Detta ger många möjligheter
att förbättra verksamheten till ännu bättre.
Jag studerar femte året på Hanken med
finansiering som huvudämne, till nationen
blev jag dragen under min gulishöst för
att bli redaktionssekreterare. Efter det har
jag haft diverse poster på nationen och
lärt känna dess verksamhet. Något som
många inte vet om mig är att jag tekniskt
sätt har gått på tiotals ryttlektioner och ägt
en häst. Dock var jag fem år gammal och
mina föräldrar försökte få mig att bli ivrig
av sporten eftersom de själva höll på med
den. Favoritdrink: Rom & Koma

Det bästa med nationen är möjligheten
att träffa och lära känna nya människor
i olika åldrar och livsskeden från olika
fakulteter och högskolor. Nationen har
en unik och varm stämning som få andra
studentföreningar och -organisationer har.
Kultur binder oss samman oberoende vilka omständigheter vi kommer ifrån. Jag
brinner för att ordna kulturevenemang
och diskutera konst i alla sina former.
Levande musik höjer stämningen på alla
sorters kvällar! En fun fact om mig är att
du kan fråga mig vad som helst om Östersjöns sjötrafiksutveckling på 1900-talet.
Som liten var det en höjdpunkt att åka båt
till Sverige, idag känner man efter det en
hel vecka…Favoritdrink? Ofiltrerade, ljusa
Oktoberfest-lageröl.
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Thomas Ermala - Informationssekreterare

Charlotte Lindberg - Chefredaktör

Det bästa med nationen är helt enkelt det
att vi har kallare öl än VN. Jag brinner för
konst och jag är något av en konst-nazi,
vilket också är orsaken till att jag inte ännu
besökt Amos Rex.

Efter att hela förra året svurit över Indesign cirka 13 567 gånger och lovat mig
själv att jag aldrig ska ha något med en
nationstidning att göra igen, överraskade
jag till och med mig själv då jag bestämde mig för att ställa upp ändå. I skrivande
stund har jag inte ännu öppnat Indesign så
tills vidare är det lugnt. Det allra bästa som
jag upplevt på nationen är gemenskapen.
Och dansandet - speciellt det att jag kan
springa omkring på dansgolvet och göra
kullerbyttor utan att någon tycker det är
konstigt. På nationen kan man vara precis
den man är.

Mitt första år på nationen såg ganska
simpelt ut - jag sprang bara där för att
supa. Men så frågade före detta ordförande
Fredrik Palmén under en lång lunch
ifall jag skulle vara intresserad av en
styrelsepost och nu sitter jag för andra året
i styrelsen.

En fun fact om mig är att jag kan utantill
Antti Tuiskus sång “Keinutaan”. Min favorit Som fun fact om mig själv kan jag berätta
drink är lätt Robert Stjernbergs kilju! (om att jag under mitt första gymnasieår
du läser detta så hämta gärna mera)
bestämde mig för att färga mitt hår lite
exotiskt - inte mycket men bara pyttelite
rödare. Ni kan föreställa er min min då jag
såg mig själv i spegeln hos frissan. RÖD.
SOM. EN. BRANDBIL.
Ser du mig med ett drinkglas i handen
är det högst antagligen en vodka russian.
Eller kaffe.
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Den mytomspunna Ården
Vad är den mytomspunna Wacchio
Ården? En orden under Nylands Nation
som kallar sig öppet mystisk, dedikerad
till rusets och vinets gud Bacchus och
ibland kärlekarnas gudar Venus och Eros.
Wacchio Ården, som den fick heta efter
en felstavning i dimman på whiskyhyllan,
är kanske mest känd bland nationens
medlemmar för deras förkärlek till
skalden Carl Michael Bellman. För ordens
medlemmar är han dock inte bara en skald
med briljanta sånger, utan också en profet.

sin egen mytologi har orden också sin egen
kalender med ett eget år, egna månader
och egna dagar. Åren räknas i profetens år,
utgående från när Bellman blev profet. År
2019 är profetens år 264. En vecka är elva
och en halv dag lång.
– Elva och en halv är ett nummer som
förekommer mycket inom orden, säger
Hugo. Ledningen, det innersta templet,
har till exempel elva och en halv platser.
Men just nu är vi bara sju ledare.

– Jag och några andra nylänningar satt
”Det efterliknar en fest från
på en efterfest och diskuterade varför det
hänger karaktärer från Bellmans Fredman1600-talet.”
mytologi på väggen om vi inte sjunger
så många sånger om dem, säger Magnus Orden har cirka 100 medlemmar i olika
Rask, en av ordens fyra grundare.
loger. Nylands loge kallas Nylandica och
har festliga sammankomster, ordenskapitel
– Bellman är den största profeten, säger (capitulum), ungefär två gånger i terminen.
grundaren Hugo Pipping. Eller ska man Hugo beskriver capitulum som en sits,
säga återfödare? Orden stiftades egentligen men med mera program och vissa ritualer.
för 7500 år sedan och blev återupplivad Och med mera Bellman, så klart.
mycket senare.
– Det efterliknar en fest från 1600-talet,
han. Maten och drycken är också
”Jag hade ingen aning om vad säger
snäppet godare än på en vanlig sits.

orden höll på med innan jag
gick.”

Simon Lindholm som är ordensmedlem
tycker att det är trevligt att uppleva
festligheter med lite annorlunda stämning
Enligt sägnen blev Bellman febersjuk i sin
än traditionella sitser.
ungdom. Efter det kunde han bara tala på
vers. Orden anser det här vara ögonblicket
– Vi har våra egna traditioner.
då han blev uppfylld av Bacchus ande och
började sin karriär som profet. Förutom
Klädkoden på capitulum brukar vara frack
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Candarium Wacchiensis Weckan.
och långklänning, men medlemmarna
bär också mantel och fez-hatt om rangen
räcker till. Färgen på en fez berättar vilken
loge man hör till och färgen på kåpan
vilken rangklass man är.

det var en frackfest av något slag, säger
han. Nog är det roligt att dra på fracken
ibland.

Ibland ordnar medlemmar något som kallas Ex tempore spiritu Wacchi capitulum
Ordens ranger är indelade i rangklasser. minimum, eller ETSWCM, under något
När en medlem stiger i rang öppnas mera av Nylles evenemang. Det är en liten samhemligheter. De tre första rangernas krav ling där ordensmedlemmar berättar för
får alla känna till, men den högsta rangen, intresserade om vad orden är och hur den
hemlig mästare, vet ingen hur man blir
fungerar. Kanske de också sjunger Belleller vad den innebär. Både Hugo och man och skålar tillsammans.
Magnus har magisters-rang, den högsta
rangklassen i systemet. Simon, som gick – Om du är intresserad av Bellman kan
med i orden omkring hösten 2017, är av du komma med! Efter ETSWCM kan du
den näst lägsta rangen.
ansöka om legionärskap och komma på
capitulum, säger Hugo.
Hur går du med i den öppet mystiska orden?
Wacchio Årdens medlemmar får välja sina
– Det är bara att rycka någon ordensmed- egna ordensnamn. Oftast består namnet
lem i ärmen på efterfest, säger Hugo.
av medlemmens mellannamn och något
efternamn, påhittat eller riktigt, som låter
Simon började gå på capitulum samtidigt adligt. Hugo, Magnus och Simon har valt
som en kompis.
ordensnamnen:
Adrian af Falckenpipph, Edward af
– Jag hade ingen aning om vad orden höll Slöfock och Mats af Tierhaven.
på med innan jag gick, jag visste bara att
15

Ordens vapen.

– Jag använder inte namnet alltför ofta, så sida står skrivna på wacchiska. Wacchiska
jag får alltid fundera på det en stund, säger kan vara svårt att förstå, men Hugo tipsar
Simon.
om att det hjälper att läsa texten högt för
sig själv. Annars finns det versioner skrivHugo säger att orden inte tar sig själv på na på världsligt språk.
väldigt stort allvar, utan att den anspelar sig
på diverse akademiska ordnar. Orden har – Saker är inte så lätta, men det är roligt,
också dragit inspiration från frimureriet säger han. Det finns mycket vi gör inom
och statsordnar. Till exempel har orden orden och vi bygger vidare - restaurerar ett eget språk - wacchiska. Wacchiska är hela tiden. Vi vill ge alla medlemmar möinspirerat av 1600 och 1700-talets svenska jlighet att bygga vidare på våra traditioner
och också latin.
och göra konceptet tydligare och lättare.
– Vi är seriösa med vår lekfullhet. Jag har
kunnat dra bra nytta av mina latinstudier
- det finns överraskande mycket officiellt
att mumla under ett ordenskapitel, säger
Magnus.

Magnus berättar om vad orden sysslar
med.
– Vi sjunger, diktar, lagar mat, smaksätter
drycker, tävlar i spel och sporter och diskuterar olika ämnen.

Alla ordens kallelser, stadgar, intern korrespondens och till och med deras hemEnligt Hugo är det bästa med orden att
man får vara kreativ och ha det roligt i
16

bra sällskap, god mat och dryck och att få
sjunga Bellman. Magnus tycker att kamratskapen är bra, och att det är roligt att se
allt arbete lönar sig.

– Jag förstår inte vad alla programpunkter
handlar om hela tiden, men det måste man
inte göra för att vara med. De är roliga att
titta på medan man dricker gott vin i gott
sällskap, säger Simon.

Båda två säger att det är svårt att beskriva Wacchio Ården, men uppmuntrar alla –Vi välkomnar nya intresserade med glädnyfikna att komma och prova på verksam- je! Vi må vara mystiska, men vi är öppet
heten
mystiska! säger Magnus.

Årdinis året vi lever i är Ädle Småhästens Åhr medh Nöd & Elände, Prophetens Stoora
Åhr 264, Solari Ååret 7528 efter Årdinis instiftande, allt under then Elfte Wachiske Eon.

Text: Belén Weckström
Bild: Wacchio Ården
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Livet på nationen
Bakom det stora skrivbordet i trä
sitter hon. Vår kära kanslist Nika. Idag
är det hennes tur att berätta om sin
nationsbakgrund och trots att åtminstone
styrelsen ser henne regelbundet är det nog
få som vet hur hon egentligen hamnade
där bakom skrivbordet.
På 70-talet, då hon studerade på Hanken,
kunde inte hankeiter få styrelseuppdrag.
En del var visserligen bittra över det, men
Nika hittade trots det till nationen. Hennes
vänner var aktiva i klubbmästeriet. Hon
var suppleant i studentpolitiska utskottet,
men deltog aldrig i ett möte. Klubbkvällar
besökte hon däremot rätt flitigt eftersom
de inföll efter hankens bridgeklubb.
– Man söp inte på samma sätt då, utan
hängde främst.

tvungna att göra kringgående rörelser för
att hindra honom från att komma nära.
På frågan ifall hon är bitter och känner att
hon har gått miste om något svarar hon på
ett typiskt Nikasätt.
– Nä, och ifall jag har så tar jag igen det
nu!

”Idealet skulle vara att få vara med
om att ordna min egen jubelgulis.”
Hon fortsätter med att konstatera att hon
haft jätteroligt på nationen trots det, men
uppmanar alla att tala med någon ifall
nåt liknande inträffar. Det känns kanske
pinsamt, men folk ställer upp.

Efter nationstiden försvann många killar
Lördagskaffe, en tradition som senare till hemliga och mindre hemliga sällskap
fallit bort, deltog hon också gärna i, man medan damerna inte gjorde något. Efter att
träffades helt enkelt om lördagarna och ha ordnat två jättemaskerader på Sveaborg
drack kaffe och punsch tillsammans.
grundade maskeradgänget en syförening
där basen är gammalt nationsfolk och de
Nikas nationstid kantades tyvärr av en träffas än idag.
tråkig upplevelse i form av en efterhängsen
ex-pojkvän. Hon försökte lämna honom – Vi har däremot aldrig sytt något, säger
då hon insåg att han begränsade henne Nika med finurlig min.
och försökte förbjuda henne att vistas på
nationen. Skrattande berättar hon hur För omkring 10 år sedan kontaktades
Mamsellerna (damerna) sto och röt åt hon av en annan nationsvän och samtalet
honom vid dörren då han krävde att få ledde till att ett gäng tanter grundade en
tala med henne. Kompisarna skyddade förening, Oasen. Det här är ett svar på
henne, de gick med henne för att han gubbarnas klubbverksamhet, även om
inte skulle dyka upp. Ibland var det även formerna är något friare. En gång i
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med hade en konsult som skulle vaska fram
kanslisten, något som inte är så vanligt.
Efter att Gustav (tidigare VD) konstaterat
att det bara funnits två kanslister på 50
år och vidare påpekat att det handlar om
långvariga arbetsförhållanden fick Nika
jobbet. I dag har hon varit med om sju
styrelser, tre kuratorer och två inspektorer.
Hon har varit med om mycket och tycker
om sitt jobb. Hon har ännu inte planer på
att gå i pension.
Nika under mösstillställningen den 30.9.1975

–Idealet skulle vara att få vara med om
att ordna min egen jubelgulis, det är nog
månaden lyssnar de på ett föredrag och målet! Säger Nika eftertänksamt med ett
äter en måltid. Platsen är handelsgillet.
leende.
– Vi hoppas att det inte blir en Kom ihåg att man väldigt gärna får komma
pensionärsförening, kvinnor blir ofta till kansliet och diskutera studier, eller vad
osynliga under småbarnsåren. Suckar som helst för den delen, med henne.
hon.
– Det är jätteroligt! Menar hon.
Våren 2013 hade Nika hoppat av regelrätt kontorsjobb. Från att ha jobbat med Kansliet tillsammans med FAB och BRF
sjöfart, närmare bestämt med export och är garanter för kontinuiteten på nationen,
import från utomeuropeiska länder, i 30 som styrelsemedlem och aktiv tänker
år gav hon sig in i bageribranschen till- man lätt bara på nuet. Det är en fantastisk
sammans med sin man och öppnade upp byggnad och verksamhet som förvaltas
ett bageri med brödförsäljning och kafé. här! Trots att vi nylänningar älskar
2013 sålde de bolaget för att de helt enkelt traditioner (och vår kanslist) måste man
inte orkade längre. Framgången hade varit komma ihåg att låta tiden ha sin gång,
enorm, folk köade och åt som galningar, traditioner förändras.
medan sju personer sprang skytteltrafik
mellan köket och kafét. Nika tog däref- – Gravgården är full av oersättliga
ter semester och började leta efter ett nytt människor, menar Nika.
jobb. Hon hittade en annons där man letade efter en kanslist till Nylands nation. Text: Josefin Flemmich
Skrattande berättar hon att man till och
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Månadssits
Jorden runt

Februari månadssits tog oss nylänningar runt jordklotet. QF tog oss till södra Europa,
Asien och Amerika med bruschetta, ramen och oreo-cheesecake. Mums! Kvällen var
fylld av skratt och sång och festfolket var utklädda enligt temat som drömresemålet.
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Tillgänglighetsprojektet utmanar
och ger nya möjligheter
Tillgänglighetsprojektet närmar sig och
nationen packas så småningom ner i
flyttlådor. Flyttlådor som påminner oss
om hur lyckligt lottade vi är som har ett
ställe som nationen, men också flyttlådor
som påminner oss om att det är bra med
nya utmaningar ibland.

Projektets syfte är
att bereda personer med
funktionsnedsättning en jämställd
möjlighet att delta i nationens verksamhet
i dess nationshus vid Kaserngatan 40.
Enligt plan kommer de sanerade
utrymmena i nationshuset att tas i bruk i
slutet av 2019.

Ett så stort beslut som ordförandeskap är
inte något man gör under en natt. Eller
två. Eller fem. Det kanske inte beslöts
under en natt, men beslutet var det enda
rätta för sittande ordförande Satu Romo.
Hon säger att tillgänglighetsprojektet var
en vägande faktor både för och emot, men
hon kan inte sluta le när vi talar om att
bygget snart ska inledas. Det har varit en
lång väntan för alla som varit inblandade.

tillfälliga flytten blir mer och mer verklig.
Hösten kommer att se väldigt annorlunda
ut i jämförelse med vad nylänningarna är
vana vid, men det är också en chans att
göra nya saker och utforska vad som finns
utanför Kaserngatan 40.

– Jag var ganska nervös och gick väldigt
mycket fram och tillbaka. Det var ändå två
frågor som kom upp hela tiden; om inte
nu så när och vilket år skulle egentligen
kunna vara bättre än just det här året,
säger Satu.

– Det är bra med utmaningar och det vi
gör är något alldeles annorlunda än vad vi
brukar göra. Vi ser det som en möjlighet
att komma närmare andra föreningar och
medlemmar, säger Satu.

Den allra största utmaningen kommer
enligt henne vara att vi inte längre har
nationshuset till vårt förfogande. Trots det
har både andra nationer och föreningar
sträckt ut en hjälpande hand. Talkoarbetet
har kommit igång bättre och gått fortare
än förväntat. Arkivvinden är uppiffad, en
hel del skåp och förråd är tömda och den

Hon hoppas att samarbetet med andra
föreningar ska göra tröskeln lägre för både
nya och gamla medlemmar att delta på
evenemang.
Nationen kommer att ordna sin verksamhet på olika ställen under hösthalvåret.
Enligt Satu har det varit en hel del fasts24

pikande av datum, mejl och telefonsamtal för att få allt att gå ihop. Satu är ändå
övertygad om att hösten kommer gå galant och ser fram emot att se vad allt den
nyrenoverade klubben hämtar med sig.

gulisintagningen kommer i traditionsenlig
anda ordnas i Vikingasalen.

Den kanske största förändringen kommer
vara att man inte behöver gå upp och ner
för spiraltrapporna fem gånger efter att
– Det kommer säkert bli tunga dagar, men man köpt mat till en sits.
sen har man fått vara en del av allt det här,
säger Satu.
– Jag ser mest fram emot att det är klart.
Jag tror det kommer kännas förbannat bra
när man stiger in för första gången efter
”Det kommer kännas förbannat
renoveringen, säger hon.

bra när man stiger in för första
gången efter renoveringen”

Nationshuset blev verklighet år 1883
i ett gammalt trähus, den så kallade
Liljestrandska gården.
År 1901 togs nationens nya nationshus, i
sten, i bruk. Nationshuset planerades av
arkitekten Karl Hård af Segerstad.
En hel del renoveringar har utförts
under årens lopp, men enligt många är
Tillgänglighetsprojektet 2019 bland det
största.

Men frukta ej - du kommer inte gå miste
om kära klubbkvällar och högtider!
Den preliminära planen är att ordna
klubbkvällar tillsammans med andra
föreningar och fungera som en så kallad
pop-up nation. Både Gäddfesten och

Text&bild: Charlotte Lindberg
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Nyårslöften
Nu är tiden här. Tiden då en stor del byter från ett år till ett annat. De händer
av de nyårslöften man gett vid årsskiftet,
redan hunnit gå helt åt skogen. Man glömmer att ta med en egen påse till butiken och
är tvungen att köpa en. Man får flunssa och
kan inte gå till gymmet, och när man har
tillfrisknat kan man ju inte ta risken att bli
sjuk igen så man vilar åtminstone så länge man har lite snuva. Man säger att man
ska försöka vara singel en stund, men före
januari är slut så har man laddat ner tinder igen. Jag är ganska säker på att många
känner igen sig. Problemet är att ett nytt år
inte automatiskt ger en massa energi, och
man lovar ofta ganska stora förändringar
som i sin tur kräver en massa energi.

varje år. Om man är riktigt negativt
inställd till nyårslöften, och nyår på det
stora hela, så kan man motivera sitt val
med att det inte sker något magiskt och
livsförändrande när klockan slår tolv
natten mellan sista december och första
januari. En helt vanlig natt, som vi nu bara
bestämt att vi ska fira att jorden åkt runt
solen ett varv. Om man är en lite positivare
människa, så kan man se på saken från
den vinkeln att fastän vi firar nyår ett visst
datum, så är varje månad en ny månad.
Varje vecka är en ny vecka, varje dag är en
ny dag. Klyschigt som bara vad, men varför
börja något nytt, eller vänta med att börja,
just den natten och det månadsskiftet när
Lösningen på detta är, om man frågar mig, man kan göra det i morgon.
att ha helt löjligt lätta löften att uppfylla.
Varför inte prova på något nytt? Det är Sedan finns det alltid de löften som
en perfekt orsak till att under sommaren egentligen är bra för en. Små saker som
smaka på alla, eller åtminstone några, inte kräver hemskt mycket, men som gör
nya glassmaker. Eller när man sätter sig livet bättre. Saker jag själv tänker göra, och
på fel buss hemåt, så säger man bara att hoppas att ni kan känna att skulle vara bra
man provar på en ny väg att komma hem. för er. Att försöka ta det lite lugnare, och
Även om resan hem tar dubbelt så länge inte känna sig dålig över det. Det betyder
och man hamnar göra fyra byten. Hur inte att man är tvungen att sluta med
lätt som helst att hålla det löftet, och man något, men kanske att inte genast tacka ja
kan ju alltid hitta något nytt man faktiskt till ännu en sak som kommer ta mycket
gillar. Eller de löften som handlar om att tid. Att dricka mera vatten, vätskebrist är
göra mera av x; läsa böcker, motionera, en sak att ta seriöst. Allting löser sig med
sortera och så vidare. Lite matematik löser ett glas vatten och lite mera sömn. Och det
problemet: om man börjar från noll så är viktigaste: njuta av livet, eller åtminstone
ett alltid hundra procent mer.
av 2019!
Man kan också välja att helt strunta i
nyårslöften. Nyår är trots allt bara när vi

Text: Sofia Wiksten
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Klubbis och QF tipsar
Basilika- och parmesanaioli
Tillagningstid 20 min
6 portioner
2 äggulor
1 msk senap, gärna fransk
2 msk vitvinsvinäger
1 dl basilikablad, hackade
2 vitlöksklyftor, finrivna
2 1/2 dl olivolja
50 g parmesan, finriven
salt och nymald svartpeppar

Whiskey sour
4 cl Bourbon whiskey
2 cl citronjuice
1,50 cl sockerlag
1 st rött coctailbär
1 skiva citron
Lite äggvita för att ge skum
Iskuber

Se till att alla ingredienser har samma
temperatur. Det minskar risken för att
aiolin ska skära sig.
Mixa äggulor, senap, vinäger, basilikablad
och finriven vitlök i en mixer eller med en
stavmixer.

•

Tillsätt droppvis olivolja till en krämig
aioli.

•

Vänd ner parmesanen och smaka av med
salt och peppar.

•
•
•
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Ta fram whiskyglas och kyl dem med
is, medan drinken blandas.
Häll i whiskey, juice och sockerlag i en
shaker, samt lite äggvita som ger ett
fint bestående skum.
Tillsätt lite is och skaka.
Sila av drinken ner i glasen.
Garnera gärna med rött bär och
citronskiva på glaskanten.

Redaktionssekreteraren har ordet
Om skrivkramp

Vi har alla varit där. Deadlinen lurar
bakom knuten och trots desperata försök
att få ner något på den tomma A4an är
inspirationen obefintlig. Idéerna är slut,
den överdrivna kaffekonsumtionen har
mist sin funktion för länge sedan, den
bidrar snarare till skakiga händer. Tipsen
om något slags belöningssystem fungerar
inte över huvud taget - du lovade ju dig
själv att minska på godisätandet. Hur ska
du göra?
Eftersom jag gillar att skriva och kommer
att göra det i mitt framtida yrke har jag
samlat några knep och utan att ljuga kan
jag erkänna att jag tagit hjälp av dem för
att få fram innehållet i den här spalten.
Det är inte alltid så lätt, inte då de ogjorda
uppgifterna ökar i mängd för varje dag –
jag som dyrt och heligt lovat mig själv att
sluta göra uppgifterna i sista minuten.

2. Var inte för självkritisk. Det är en kursessä, inte en rapport du får betalt för (hoppas vi). Du behöver inte få bästa vitsord i
allt. Vad du än gör, tänk för guds skull inte på
ditt medeltal i det här skedet, det löser sig.
3.Tvinga dig själv, work hard play hard
och så vidare. Alla tips om pauser och att
göra något helt annat fungerar inte, inte
ifall din självkontroll är lika obefintlig
som min. Dessutom har du garanterat
redan städat hela lägenheten, lagat mat
för de kommande dagarna och släpat dig
till gymmet för första gången på länge.
Skriv, skriv, skriv. Du kan köpa den där
långklänningen när du skrivit klart.

Nåja, here we go, här är tre tips som
fungerar för mig.
1. Reducera allting som stör din koncentration. Ja, du jobbar bättre då telefonen är i ett annat rum och inte stör
dig med pushnotiser. Det lär ska finnas
forskning som stöder det här påståendet. Leta reda på det ifall du vill, men
först efter att din text är klar, annars
blir resultatet rätt så kontraproduktivt.
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Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter för styrelsen 2019

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

INFORMATIONSSEKRETERARE
fil. stud. Thomas Ermala
info@nylandsnation.fi

SEKRETERARE
med.kand. Hans-Jacob Lindbäck
sekreterare@nylandsnation.fi

CHEFREDAKTÖR
pol.stud. Charlotte Lindberg
tn@nylandsnation.fi

SKATTMÄSTARE
stud. Alexander von Flittner
skattis@nylandsnation.fi

KULTURUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
ekon.stud. Oscar Gräsbeck
ku@nylandsnation.fi

QVINNLIG FUNKTIONÄR
ped. stud. Jessica Kuhlefelt
qf@nylandsnation.fi

PROGRAMUTSKOTTETS
ORDFÖRANDE
pol. stud. Marie Krogius
pu@nylandsnation.fi

KLUBBMÄSTARE
Roderick von Heiroth
klubben@nylandsnation.fi

TUTOR
ekon. stud. Tomi Koskinen
tutor@nylandsnation.fi

KONTAKTSEKRETERARE
stud. Emelina Enkvist
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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