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Sommarlovet är äntligen här och jag tycker
att det, efter en hektisk vår, är skönare än
någonsin förr. Efter en hektisk och tuff vår,
både skolmässigt och styrelsemässigt, får
man äntligen slappna av. För de flesta av
oss studerande börjar även sommarjobbet.
Som en stor del av studerande på ÅA
jobbar jag i sommar på båt, vilket ska bli
otroligt skönt. Veckorna på båten är tunga
men de lediga veckorna är värt sömnlösheten och långa arbetsdagar. Jag har redan
en del sommarplaner som jag ser framemot.
Kanske vi ses på Ruisrock i sommar?

människor. Tryggheten, välkomnandet.
Finns detta alls utanför Europas gränser?
I länder man knappt vet namnet på?

I skrivande stund sitter jag på ett flyg
påväg till Mauritius, och jag undrar om
de på Mauritius har något liknande som
Nyländska Nationen. En nation/förening
att alltid kunna vända sig till, att inom
föreningen lära sig nya saker och träffa nya

Med det sagt vill jag önska er riktigt
bra sommar som innehåller en
massa glass och roliga aktiviteter.
Hoppas vi ses på sommarträffen i
mitten av augusti! Det blir awesome.

Innan mitt tredje studieår fanns det inte
på världskartan för mig att vara aktiv
inom en förening, förutom att gå på sitzar.
Men jag insåg snabbt att det var något jag
saknade, en slags familj som har en sak
gemensamt, Nyland. Så jag uppmanar er
alla, som söker något extra i studielivet,
att gå med i en nations eller förenings
verksamhet. Du kommer inte ångra det.

Sandra Weckström, PR-chef
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Kuratorspalt Felix Räykkylä

Inspektorns hälsning Linnéa Henriksson
Vårens första dag (Laleh) är sedan
länge förbi. Sommartider (Gyllene
Tider, 101) väntar. Säg den årstid
som är så frekvent avbildad i
populärkulturen som Sommaren (Bo
Kaspers Orkester). Det kanske beror
på att Sommaren är kort (Thomas
Ledin) och det mesta - ändå - regnar
bort. Vi har Sommarlängtan (Tom
Gärdestad) och njuter när Dé é
sommar (Ronny & Ragge) och En
härlig sommardag (Matz Bladhs).

Nylänningar och vänner,
O, hur härligt majsol ler…
Detta har jag äntligen kunnat
bekräfta när jag krupit ut ur min
lägenhet efter att inte ha sett solen
på flera dagar. Wappmiddagsbaksmälla och BDs post-turné influensa
är en kombination som fäller även
den största av livsnjutare. Nu är våren
äntligen här med solljus, gröna träd,
blommor, fågelsång och nya singlar
av Sabaton.
I skrivande stund håller vi på med
att förbereda vårens sista evenemang,
den gemensamma SB- kvällen med
alla andra nationer. Vi planerar resan
till Vårbalen hos Göteborgs i Uppsala,
även kallad Hallonlacksimporttillfälle nr.1 av vissa medlemmar och
Puschpåfyllningstillfälle nr.1 av 2 av
er kära kurator.
Den gemensamma SB-kvällen har
varit en långsam process som kommit
ihop under de senaste veckorna.
Samarbetet över nationsgränserna
har även skett med en ståuppkomikkväll på Skärgårdsbaren med ÖN och
den tidigare nämnda Wappmiddagen
med ÅAS, ÖN, ÅSNA och ÅSL,
som var en braksuccé. Samarbetet
kommer att fortsätta under hösten
med bland annat Nationernas sitz
och andra gemensamma evenemang.
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De gångna månaderna har varit
tunga och lärorika för mig och för
hela styrelsen, men tillsammans
har vi klarat oss så här långt trots
missöden, sura miner och klantande
(men endast från Kuratorns sida,
naturligtvis). Vårens arbete är
dock långt ifrån slut. Planer för
sommarträffen smids för tillfället
och många av höstens ärenden
kommer att planeras och finslipas
nu och under sommaren.
För min del (och några andra
NNares har jag hört) bär det iväg till
Paradisön (Åland) för sommaren,
men jag hoppas på att vi ses på
sommarträffen i augusti. Så tills
dess, ha det skööööönt.
Eder Kurator, Felix Räykkylä

Jag tror på sommaren (Anders Lundin,
Mats Olin). Alla är inte så tålmodiga.
Hej Sommaren (Arne Alligator &
Djungeltrumman), Ge mig sommar
(Magnus Carlsson) skriker en del!
Fånga en sommar (Molly Sandén) svarar
andra. En del gör Skisser för sommaren
(Kent), andra vet att de vill tillbringa
Sommaren i City (Angel). Man hoppas
på Solglasögon & Sommarbil (Björn
Skifs) och Sommarkläder (Jonathan
Johansson) för en Sommar i Sverige
(Sven-Ingvars, Joyride, Sean Banan)
eller en sommar med någon särskild
person, eftersom Hon kommer med
sommaren (Arvingarna). Ägarskapet
till sommaren är ändå lite oklart;
är det Våran första sommar (Junior
Brielle), Sommaren är min (Täby
Musikklasser), Du är min sommar
Marie (Vikingarna) eller Sommaren är
din, Maria (Torgny Melins)?
Glada visor inkluderar Sommar
och sol (Markoolio, Sven-Ingvars),
Sommar, sommar och sol (JLC) samt
Sommarreggae (Elisabeth Andreasson).

En del har Ingen sommar utan reggae
(Markoolio).
Sommarbarn
(Eva
Dahlgren, Martin Stenmarck) är också
glada, när de framför Sommarsången
(Pippi) och Idas sommarvisa innan det
blir Mitt sommarlov (Anita Hegerland).
Sommar och gyllene tider (Larz-Kristerz)
hyllas också bland dem som föredrar
något mer högstämt, a cappella som
i Sommarpsalm (The Real Group) eller
instrumentalt, som i Sommarfågel
(Wintergatan).
Ett återkommande tema är Sommarnatt
(Snowstorm, Gmx, Little Jinder), Vår
sommarnatt (Stiftelsen) eller Nordisk
sommarnatt (Thomas Enroth). I en
sommarnatt (Carola) är det fest och
skratt.
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Inget är Som sommaren (Jimmy Jansson), när man sakta promenerar hem I
sommarnattens ljus (Thomas Ledin & co). Sommarnatten (Barbados) är för
övrigt lika drömsk och eftertraktad på finska; Tule kesäyö (J. Karjalainen),
Tällaisena Kesäyönä (Scandinavian Music Group), Kesäyö (Pariisin Kevät), On
Kesäyö (Sami Heikkilä), Kesäyön Uni (Olavi Uusivirta) och Kesäyön Unelma
(Pauliina Kokkonen).
Sommarens sista dag (Sonja Aldén) kan kännas vemodig, när Sommaren vi
älskade varann (Bo Sundström) tar slut. För en del blir det En sommar utan
dig (Jimmy Jansson) eller En förlorad sommar (Tomas Andersson Wij) och
därför hela vägen en Svart sommar (Veronica Maggio) eller Sommar Shutdown
(Alibrorsh & Must Be Nice). Då får man kanske hoppas på Sommarens sista
servitris (Totta Näslund & Marie Fredriksson) under Sommarens sista dagar
(Eva Dahlgren) eller Kanske nästa sommar (Albin Johnsén) - för de flesta av
oss är det ju ändå inte Sista sommaren (Niklas Strömstedt).
Inspektor (föredrar sommartid friheten i eikä mitään tekemistä i Kesä (Maija
Vilkkumaa)

Vårbalen 2019
Ett inlägg om vårbalen på
Göteborgs nation i Uppsala
finns nu på BloggeNN på
adressen:
http://nylandskanationen.org/
bloggenn/.
Är du intresserad av att skriva
på BloggeNN? Kontakta gärna
styrelsen på nn@abo.fi.
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UtläNNingen Alice Böckerman
Hej!
Mitt namn är Alice och jag kommer
ursprungligen från Karis. För tillfället
studerar jag svenska vid Åbo Akademi
och har just avklarat mitt tredje studieår.
Den senaste våren har jag dock inte
studerat i Åbo, utan på MacEwan
University i Edmonton, Kanada.
Jag har under hela studietiden vetat att jag
i något skede vill åka iväg på utbyte och
eftersom ÅAs möjligheter för utbyte är
väldigt bra, så bestämde jag mig för att åka
iväg den här våren. Varför jag valde att åka
till just Kanada har jag tyvärr inget superbra
svar på, men jag visste att jag ville studera
kommunikation och MacEwan såg ut att ha
ett riktigt bra kursutbud i just det ämnet.
Mitt utbyte varade i fyra månader, från januari
till april. Under de fyra månaderna gick jag allt
som allt fyra kurser, tre kommunikationskurser
och en PR-kurs. Alla kurser kommer dock gå
som kommunikationskurser och kommer bli
ett av mina korta biämnen i min examen. Jag
gillade verkligen kurserna vid MacEwan, de var
mer praktiskt inriktade och inte alls så svåra
som jag hade räknat med. Fastän det var ett
mycket större universitet än Åbo Akademi,
ca 20 000 studerade, så var föreläsningarna i
samma storlek som jag var van vid hemma.
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Text & bild: Alice Böckerman
Vi var endast omkring 20 utbytesstudenter den här våren på MacEwan, men trots det så
hittade man verkligen vänner för livet. Vi hann med mycket annat än bara studier under vår
relativt korta tid i Edmonton. Under vår studie-fria vecka i februari åkte vi till San Francisco,
vilket var en av det bästa upplevelserna under utbytet. En helg åkte vi upp i Rocky Mountains
för att skida, tyvärr blev det -40 grader den helgen så allt var i princip stängt. Så skida hann jag tyvärr
inte med men jag kan ju i alla fall säga att jag varit upp i bergen. I det stora hela skiljde sig nog inte Kanada
(i alla fall den lilla del jag hann uppleva) speciellt mycket från Finland. Men en sak som jag verkligen
fastnade vid är small talk. De gillade verkligen small talk i Kanada, vilket jag inte alls var van vid hemifrån
Finland. När man stod i kassan och betalade eller när man stod vid ett övergångsställe var det mer än
vanligt att någon började prata med en. Man vande sig snabbt vid det och när jag nu varit hemma i
några veckor så har jag insett att jag verkligen saknar det, det är ju kul att bara småprata lite med någon.

FOOD & DRINKS

Jag är så nöjd med mitt utbyte och rekommenderar verkligen alla som ens funderar på att
åka att göra det. Hur klyschigt det än låter så utvecklas man verkligen som person och man
får erfarenheter som vara till fördel senare i livet. Under fyra månader fick jag en massa
nya vänner, utvecklade min engelska och studerade ett helt nytt ämne. Trots det så kan jag
ändå ärligt säga att hur kul jag än hade det så är det ändå skönt att vara hemma tillbaka.
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Klubbistipset Jokke

Seppelin

Värdinnans tips

Här är ett recept på kex som är
händigt att kunna laga. Ha bara
degen i frysen, ta fram några bitar
och släng dem i ugnen då du inte
hinner till alko för att köpa en present
eller när mamma kommer på besök.

Efter ett evigt festande de tre första
månaderna av året tog pengarna slut
och jag fick varva ner lite. Tyvärr
hamnade jag också skippa vårbalen
detta år, eftersom min bror hade
bröllop veckoslutet efter och det var en
massa att fixa.
Nu är våren ändå slut och efter allt
kul är det dags att träna sig i sommarskick. Här får ni därför receptet på
Arnold ”Arska” Schwarzeneggers
special proteinshake!

Protein shake
Du behöver:
1-2 dl körsbärsjuice
1 banan
1 sked Whey-proteinpulver (annat proteinpulver
går också)
4-10 cl snaps enligt eget tycke
Frysta bär (om man vill)
Så här gör du:

Hanna Rautiainen

Så här gör du:

Kex
Du behöver:
200 g smör
1 dl vitt socker
2 dl brunt farinsocker
1 ägg
2 tsk vaniljsocker
5 dl vetemjöl
1/2 tsk salt
1/2 tsk bikarbonat

Smält smöret, låt det få lite brun färg
och blanda sedan ner sockret i smöret
och där efter äggen ner i samma
smet. Blanda de torra ingredienserna
med varandra och blanda sedan ner
dem i smörsmeten. Lägg till sist i det
hackade godiset (jag brukar använda
choklad och lakrits men det har inte
så stor betydelse vad man använder).
Rulla degen till en korv och täck i
plastfolie. Lägg i frysen i 20 minuter
och ta sedan fram degen och skär
den i 1 cm tjocka skivor. Lägg
på plåt (inte för tätt) och grädda
dem i 175 grader i 12 minuter.
Ta ut och njut!

Blanda ihop ingredienserna i en blender och
avnjut efter träning!
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Text & bild: Julia Kortelainen

Valio jäätelöfabriikki 500ml €€€
Laktosfri

NN-testar: Sommarens glassnyheter
Vi har redan hunnit ha en och annan “takatalvi” den här våren, men vi på
redaktionen är positiva till att vi ännu kommer få lite sommarvärme. Därför valde
jag - Julle, och Blommis aka Alexander Blomqvist att testa årets glassnyheter,
eftersom sommar = glass!

Passion Kokos
Jännä! Intressant kombination, man
känner båda smakerna väl, även om
passion nog tar över lite. Den här
har inte heller jätte stark smak, men
god ändå! Båda glassarna har trevlig
konsistens, mjuk men inte för fet,
sommarfräsch!

Vi valde medvetet endast burk eller paketglass, men det fanns också många andra
sorter som kan vara värt ett test, till exempel Jättis Unicorn! (rekommenderas inte
för diabetiker…).
Varje glass som testades har getts vitsord på 1-3 i form av en
för smak och
konsistens och €-tecken för prisnivån.

Aino kaurajäätelö (havreglass) 850ml €€
Mjölkfri och Vegan
Äppelgott
Nam! Väldigt mjuk och len, smakar helt som
gräddglass. Inte översöt eller fejk-äppelsmak,
eftersom det är iblandat riktig äppelmos och
äppelbitar. Dessutom har den goda mandlar
utanpå och stark kardemummasmak. Skulle
absolut köpa igen!
Lingongott
Sidu bara, bättre än jag trodde! Förväntade
sur lingonsylt, fick god och söt glass.
Sötheten berodde säkert på karamellsåsen
som är varvad med lingonsylten. Dock
smakade den inte värst mycket lingon. Men
också ett gott alternativ, och lite extra!

Pirkka 500ml €€
Mjölkfri och Vegan
Mango-Passion
Usch! Den ser redan äcklig ut när man
öppnar locket, grön sörja med bubblor
i. Smakar som om man mixar ihop råa
mangon och lite passionfrön och slängt
i en burk. Det var inte en nyhet för i
år men den togs med som referens för
snäppet billigare variant, men det kunde
konstateras att man får vad man betalar
för… ei jatkoon!

Lemoncurd
Oj, den var söt! Förväntade fräsch citron,
men var rätt söt och väldigt svag själva
citronsmaken. Helt god nog, men inte
super extra.
(andra nyheter av jäätelöfabriikki är
Unelmasuklaa och Omena-kaurapiirakka)

3 Kaverin 170ml/500ml €€€+
Rostad mandel och toscasås
Mjölkfri och vegan

Ingman 480ml €€€
Sammetslen äppelpaj
Gräddglass
Ojdå, intressant… Konstig smak,
bittermandel? Man känner knappt någon
äppelsmak, finns bara en enstaka bit här och
där. Konsistensen är mjuk och len dock, men
det är ju också vanlig gräddglass så inte så
förvånande. Inte värt priset, ganska mehh.

Oj sidu, det var en mogen smak! Väldigt stark
nötsmak, lite liknande som snickers. Passar
kanske inte alla, men var väldigt intressant
och fyllig. Stora “klimpar” med nötsmörja,
det var det bästa! Märktes inte alls att den
var mjölkfri, och bonus är att alla deras tre
nyheter 30% mindre socker! Dessutom har
de båda stora och små burkar, som hjälper
om ekonomin tar emot...
Mango-passion ostkaka
Gräddglass med kakbitar, glutenfri

Ingman 1l €
Citronsmoothie
Laktosfri
Oj, det var surt! Men på ett bra sätt!
Glassen är varvad med citronglass
som är nästan som sorbe, och mjuk
och sött vaniljglass. Det bildar bra
balans i munnen, och citronen slår
starkt igenom stundvis. Ifall man
inte gillar sött som jag är denna ett
super alternativ! Påriktigt fräsch och
citronig, men utan vaniljen skulle
den vara på gränsen till svåräten. Är
dessutom billigaste av dem alla, så
definitivt prisvärd!
Bra pris och kvalité balans, skulle köpa
igen!
(Fanns också äppelsmoothie variant
som nyhet)
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Ååh, underbar! Ljuvlig balans av det sura,
söta och salta! Det är en blandning av fräsch
mango-passion sorbe, sen mjuk ostkakegräddglass och till sist ställvis kakbitar som
påminner om cookie-dough. Så god att man
inte kan sluta före burken är tom. Absolut en
ny favoritglass!
(tredje nyheten Banaani & toffee +
suklaapalat testades ej, men låter också
supernajs!)
Sommarens “thing” verkar vara veganskt och mjölkfritt, vilket är super! Utbudet
har varit väldigt snävt förut och högre konkurrens på marknaden sätter krav på
kvalitén. Märks att de har satsat på konsistensen och de går därför väldigt bra att
äta även om man inte har en specialdiet! Äppel verkar också vara populärt iår,
och det fanns det bättre och sämre varianter av. Äppel är lite klurigt, eftersom
vi är vana med stark “fejk”äppelsmak, och den riktiga har ju inte så stark smak.
Men Aino lyckades bra ändå med sin äppelgott! 3 kaveria glassarna är rätt nya
på marknaden, och deras “nisch” är mest naturliga ämnen och hög kvalite, och
det märks! Det gör ju tyvärr att de också är lite dyrare, men är definitivt värt att
lyxa upp det med dem nu som då!
Och kom ihåg, man kan äta glass i alla väder. Summer is a state of mind!
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Tre spelare, tio frisbeen

Text & bild: Thomas Fagerholm

Tisdagen den 7e maj var det dags för terminens sista idrottsevenemang, vad alla
med spänning väntat på, frisbeegolfen. Denna gång, på grund av stress med
kandin, studier och jobb, så kom evenemanget som en blixt från en klar himmel
för de flesta. Det var ingen nyhet att vi skulle spela frisbeegolf den dagen, men av
någon anledning vaknade jag samma dag och insåg att frisbeena borde inskaffas
innan vi åker iväg till planen. Tur nog hittade vår Klubbis en bra deal på nätet.

Banan, som var par 5, var svårare än vi trodde, för tanken om att vi inte var
tillräckligt bra, var otänkbar. Efter 5 kast kom vi äntligen bort från träd och
buskage, ut på öppen mark. På grund av motvind, tog det oss ett par kast till
att få dem nära korgen. Henkka lyckades i ett fall kasta frisbeen 5 meter framåt,
och Stefan nästan 6. Ilmarinen var inte på vår sida den dagen, men efter cirka 1011 kast per man så fick vi till sist frisbeena i mål. Efter det for Henkka hem.

En bra deal överlag, men inte för mig och Henkka, som måste åka och hämta dem.
Det var inte i nästa kvarter precis, och inte ens på andra sidan stan. Vi måste åka till
Masko för att hämta dem. Efter en timmes tur-retur resa var vi tillbaka i centrum var vi
plockade upp Stefan och därefter åkte vi till Aningais frisbeegolf plan. Före vi började
spela for vi upp på kullen och se på utsikten. Förutom ett närliggande svampformat
vattentorn, kan man se så gott som hela Åbo och närkommunerna från toppen.

Ensamma blev vi dock
inte, eftersom Topi kom
som räddaren i nöden till
banan, så spelet kunde
fortsätta. Efter att vår
Kulturminister åkt iväg,
började spelet svänga mot
vår sida (osannolikt att
dessa två har ett positivt
samband, men man vet
aldrig) Bana 2, Par 4.
Denna gång for det redan
mycket bättre. Stefan
kastade in sin på 3, jag på 4.

Vanligtvis är deltagandet högt på NNs
idrottsevenemang men denna gång hade
vi kalendern emot oss. Nylänningarna
hade redan åkt till hemkommunerna över
sommaren och kvar var endast vi tre. “Tre
spelare och tio frisbeen, tråkigt kan det
inte bli”, sade jag och så for vi till bana 1.
Första banan hade par 5, vilket betyder att
man ska sikta på att få in den på 5 kast,
behöver man fler så måste man skärpa sig.
Själv provade jag på frisbeegolf senast
på 6ans lägerskola, vilket är en tid sedan,
så alltför höga krav satte jag inte på mig
själv. Och lika bra så, min frisbee flög ca
5 meter och krockade i ett träd. Stefan
som spelat ganska mycket, och sade sig
vara bra, kastade den säkert 10 gånger
längre, men landningsplatsen var inte
den optimala. Frisbeen landade i ett dike,
och med tanke på att frisbeegolfbanan
ligger på en gammal soptipp så antar jag
att han inte avsiktligt kastade den dit.
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Topis frisbee landade upp och ner, ca 3 meter framåt, efter första kastet. Andra landade i
ett träd. Liksom det tredje. Det fjärde endast krockade med ett. Frisbeegolf är ingen lätt
gren det bevisades redan på bana 1. Med tanke på alla proffs som spelade vid sidan om
kände man sig heller inte bättre.
Sedan nästa bana, bana 4, eftersom 3an var upptagen. Alltför mycket avvek vi inte från Pargränserna denna gång, kanske för att vi kastade i nedförsbacke och medvind, så för att få
ett fem meters kast den här gången måste man verkligen försöka, eller kanske snarare låta
bli. Efter att ha kastat totalt tre banor igenom hade vi spelat tillräckligt för den dagen. Årets
sista idrottsevenemang, var riktigt nice, deltagarantalet till trots. På hösten fortsätter vi.
Sedan började vi dra oss tillbaka mot centrum. Efter att ha spelat i 2 timmar kan man
lugnt säga att även den dagens motionskvot var mer än tillräckligt fylld. Nästa stopp,
Pizza Express.
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NyläNNingars konstiga
sommarjobb

Lantbruksarbetare
Det är inget konstigt jobb i sig men innehåller en hel det “icke-normala” arbetsuppgifter.
Tre av dem har att göra med torken (en oftast stor byggnad med maskineri för att torka
spannmål).

Fårskötare

Hur ofta har ni varit med om följande scenario? Ni lägger på er klättringsutrustning
för att klättra ner i ett mörkt utrymme med en varning att “om det känns att luften
tar slut så klättra jäääävligt snabbt bort därifrån.” Det låter ju härligt och det har jag
upplevt. Jag har ett par gånger varit inne i en silo (stor spannmålskontainer) och ersätta
bultar och muttrar. Det här kanske inte låter så svårt, men ni föreställer er att bulten
kommer från yttre sidan in och ska fästas från insidan med ca. 12 meter lufttät stålvägg,
damm och mörker emellan. Bulten kom från yttre sidan, jag satt muttern i och lade
på lite silikon började skruva fast muttern. Sen tog batterierna slut i ficklampan…
Don’t panic!!! Att hitta ut gick lätt för det kom ljus från den öppna luckan till silon.

En sommar hade jag fått sommarjobb att
reda upp en gammal fallfärdig gård i Pojo.
Jag skulle börja med att klippa gräs, vilket
ju låter rätt så enkelt. Men gräsklipparen
härstammade från hedenhös tid, och det
tog alltid 15 drag med det där snöret
(okej jag erkänner att mina gräsklipparkunskaper inte är de bästa) innan åbäket
startade. När jag väl fått igång den så
orkade den i ungefär fem minuter innan
den gav upp. Så efter ungefär fem ilskna
utbrott ringde jag några udda samtal, och
ungefär en vecka senare anlände 30 får
till gården. Resten av sommaren behövde
jag inte göra så mycket mer än att ge
vatten åt de små söta fåren. (I ärlighetens
namn var fåren inte alls söta, dom bets.)

Från det djupa mörkret fick jag klättra upp till de högsta ställen på torken.
Nämligen de högsta silorna för att putsa sensorer som mäter spannmålsmängden
i silorna. Jag fick dessutom sällskap av en fartfylld höstbris. För någon med
lindrig höjdskräck hämtar det tillräckligt med spänning att klättra på taket av
30 meter höga ståltorn i hög vind för att torka damm av “snapsglas-liknande”
elektronik. Det gick riktigt bra ändå och jag blev (nästan) av med min höjdskräck.

Blockflöjtslärare

Ett annat udda jobb jag haft var att lära två tvillingar att spela blockflöjt. Om ni
någonsin har undrat vad definitionen för nervpåfrestande, migränframkallande ljud
är, så kan jag berätta för er att det är när två personer försöker spela samma ton på
blockflöjt, men inte helt lyckas, så att tonerna de spelar är ungefär ⅓ ton från varandra.
När mina nerver till sist tog slut (okej jag tar tålamod som en tesked, så det tog inte
så hemskt länge innan mitt tålamod tog slut), så kom jag på den briljanta idén att
låta dem spela turvist. Då den ena spelade fick den andra springa ett varv runt huset,
och sen fick de byta roll. Barnen var nöjda, mina öron var nöjdare, och än idag
förstår barnens föräldrar inte hur barnen kunde bli så trötta av att spela blockflöjt.
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Text: Sebastian Stjernvall

Text & bild: Jannica Lindholm

Det sista är mindre intressant. Jag har mätt fukthalten i spannmål som skördats
från åkern och styrt med dator att till vilka silon spannmålet ska föras till.
Definitivt en utmanande uppgift var man inte har utrymme för misstag. För
om det placeras fel spannmål i fel silo, finns det inget annat system för att få fel
spannmål ut ur silon än spade, hink, svordomar och svett. Make no mistake!
Några andra uppgifter som inte alla har varit med om:
-Att kalibrera ett auto-styrningssystem i en traktor.
-Att bygga nya skogsvägar.
-Att polisanmäla olagligheter som man hittat i skogen (allt från olagliga växter till stulna
bilar och spelautomater).
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Text: Stefan Grünwald
Bild: Google

Pomppulinna vakt
Det var sommaren 2017 som blev en aningen konstigare sommar när det gällde sommarjobb
för min del. Jag hade på våren gjort beslutet att testa på ett nytt sommarjobb på posten där bl.a.
brevutdelning ingick. Jag hade fått jobbet efter en kort intervju med chefen och jag började jobba
sista veckan i maj. Jag konstaterade dock rätt så snabbt att det här jobbet var mycket svårare än de
tidigare sommarjobben jag haft och att jag inte klarade av allt väl, så efter 2 veckor måste jag sluta.
Men det blev nog inget av arbetslösheten utan istället tog min mamma initiativet att söka något
annat jobb och det råka sig via kontakter att jag hamnade som pomppulinna vakt till Valen, som
är ett så att säga hopp-slott för barn mellan 3-12 år. Det brukar finnas i Hangö och Ekenäs under
sommaren. Jag lärde mig arbetsuppgifterna snabbt och det råkade sig dessutom att jag kände
två av mina arbetskamrater från tidigare. Jag var inte direkt entusiastisk över jobbet, men visste
att jag kunde sköta alla arbetsuppgifter utan större stress och jag fick jobba rätt självständigt.
Vi delade upp arbetsturerna mellan arbetskamraterna och chefen gav alltid information om
när vi skulle ha öppet. Jag valde förstås att jobba i Ekenäs och började i princip genast då jag
visste att jag fått jobbet. Arbetstiderna varierade men 5h turen tog jag rätt så ofta. De flesta
skulle säkert säga att detta är en ganska kort arbetstid jämförelsevis, men av egen erfarenhet
är den inte heller så lätt då man hamnade sitta ute i 5h i utan skydd för väder och vind.
I parken där valen fanns så blåste det ganska
ofta kall vind från stranden. Speciellt under
juni hände det ofta att man började frysa efter
en timme såvida jag inte hade tjocka ytterkläder
med. Jobbet gick i det stora hela ut på att sätta
upp valen och då man var klar med detta börja
ta emot kunder, ta betalt av dem och hålla koll
på tiden hur länge barnen fick hoppa. Slutligen,
ifall man hade sista turen, skulle man sätta ner
valen, packa ihop den samt lägga fast låsvajern.
Med en klocka och anteckningsblock höll man sedan reda på tiden och hur många barn
som hoppade i valen. Vi hade som regel att max 10 barn åt gången fick hoppa men detta
var nog rätt på gränsen, eftersom jag tyckte att redan 8 barn utgjorde en risk för eventuella
skador om de var mycket vilda. Som tur så var det ofta kring 5 barn som hoppade åt gången
och det hände också att vissa inte ens ville hoppa tills tiden tog slut. Överlag så låter jobbet
aningen underligt och lätt säkert för de flesta, men jag kan tillägga att trots det så ger jobbet
goda erfarenheter i kundservice samt kassajobb. Jag tyckte att jobbet förlöpte bra trots vissa
knepiga situationer bl.a. då vädret ställde till det och man hamnade avbryta under en regnskur.

3 saker som var bättre förr
Trots att det ibland känns som om hela
jorden går åt skogen och att världens
undergång ligger runt hörnet, blev
rubriken “Det var bättre förr” svårare
att författa till än vad vi trodde. NN:s
trogna gamyler satte sina kloka huvuden
ihop för att lista fram saker som
försämrats under åren, som t.ex. bristen
på Sode som Johannes redan nämnt,
men blev endast nostalgiska över de
fantastiska studieminnena (har inga!)
som bubblade fram. Bitterheten över att
inte längre vara studerande blev påtaglig,
så en eventuellt gnällig text om “på min tid...!” blev istället en hyllning åt
studielivet! Så här följer några saker som var bättre för oss som studerande.

1. Gemenskapen

Text & bild: Catherine Rantanen och Lisa Forss
3. Rabatterna
Vårt tips: njut av att ha studiekort och använd det till fullo! Nu har plötsligt transport,
mat, dryck och en hel del annat blivit dyrare. För att inte tala om att studielunchen
nu kostar flera gånger mer än för en studerande… Fänkkuns TGIF pizza och 1.5h
lunchpauser <3
Tack för oss denna gång och i väntan på nästa nummers spalt!
Text och bild:
Catherine Rantanen, PR-chef 2014, gast nr 132
och

Lisa Forss, PQ 2013, gast nr 126

Save the date

NN är känd för den gemenskap som skapas och kärlek mellan fakulteterna.
Det är gemenskapen som gör att studietiden är den bästa tiden för det är
alltid människorna som gör festen. Träffa folk! Bli vänner! Vänskaperna
kan hålla för livet! Kollegor på arbetsplatsen är bara nästan lika bra.
2. Festerna
Ja, vi konstaterade att gemenskapen gör att studietiden är bästa tiden men såklart
bidrar festerna och evenemangen också en stor del! Och vi tror att vi alla är överens
om att får man en öl billigare än andra är den så mycket godare. Såklart bidrar det med
vissa risker (som några för många…). En sak som definitivt är sämre idag är dagen efter…
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Redaktionen tipsar: Badstränder i Åbo

Text: Alexander Blomqvist		

Bild: Pixabay

Jag tror, jag tror, på sommaren. Och på sommaren ska man vara ute! Om
man vill simma eller annars bara hänga på en badstrand i Åbo, finns det flera
fin-fina alternativ och vi har märkt att många inte känner till dem! Därför
har vi samlat lite info om var du hittar de bästa stränderna i Åbo! Så packa
en flaska gott och lite jordgubbar i ryggsäcken och hoppa på cykeln vettja!
Kilometrarna berättar hur långt det är att cykla från domkyrkan.

Bild: Google maps

Ispois badstrand (Uittamo badstrand), 6 km
Ispois badstrand kallas ibland Uittamos
badstrand. Det är nog ändå samma strand
fastän folk inte kan komma överens om vad
den heter ;). Ispois badstrand är den badstrand
som är närmast centrum, och den är även den
mest besökta stranden i Åbo. Stranden har
livvakt på dagarna och den hålls därför för det
mesta snygg och fin. Städas ofta! Här får man
soliga dagar knappast vara ensam på stranden,
på gott och ont naturligtvis. På stranden
finns det ett café, wc och byteskoppin.
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Littois badstrand, 7 km
Littois badstrand ligger i S:t Karins!
Och fastän den ligger i grannkommunen
är den är den strand som är nästnärmast
domkyrkan! Det som är speciellt med Littois
badstrand är att den ligger vid sjön Littoissjön.
Littoissjön var den sjö som manuellt blev renad
på fosfor några år sedan och sedan under några
månader hade helt klart vatten. Stranden hålls
ren och fin av S:t Karins stad och här är lite
mindre trångt än vid Ispois. Runt Littoissjön
går även en naturstig var man promenera
ifall stranden eller sällskapet blir tråkigt.

Bild: Wikimedia

Saaronniemi badstrand
(Runsala campingområde), 13 km

Bild: visitturku.fi

Bild: Wikimedia

Runsala folkpark, 8 km
Runsala folkparks badstrand. Vem kallar
det så? Nåjo, det här är i varje fall den
där sandstranden “halvvägs” på Runsala
var också Ruisrock ordnas. Badstranden
är snygg och städig och det finns
mycket annat kul att göra på Runsala då
man ändå är där. Fina naturstigar och
botaniska trädgården är rätt så nära.
Till Runsala folkpark kan man cykla eller ta
vesibussi! Med föli busskortet kan du åka
båt till Runsala under sommaren och detta
rekommenderas starkt! Mycket mysigt!
Googla vesibussi för mera info vettja.

På bortre ändan av Runsala finns Saaronniemi
badstrand som är i mycket gott skick,
eftersom den ligger på campingområdet.
Här finns också möjlighet att grilla, spela
beachvolley eller promenera i naturen, men
det är lite längre bort. Det finns också flera
cafén i trakten ifall man vill ta en glasspaus
eller två. Hit går buss och såklart cykel :).

Bild: Wikimedia
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En NN:ares vappendagbok
Påsken kom och gick och vappveckan stod för dörren. Utgångsläget för detta år
var inte det bästa, då vår tappre skribent lidit av förkylning och sömnbrist över
påsken. Utmattad men ivrig startade han denna åtta dagars överlevnadskamp.
Kommer han att överleva? Nedan kan du läsa hans dagbok om veckans händelser.
Tisdag 23.4
Äntligen vappvecka! Solen skiner och temperaturen har nått shortsvärme. En otrevlig
förkylning ligger dock i bakhuvudet. Som tur var börjar veckan lugnt med mjöd och munk
i Domkyrkoparken. Efter att ha blivit fotograferad av asiatiska turister medan jag spelade
mjödpong i parken, beslöt jag mig för att gå hem och ladda batterierna för vad komma skall.
Onsdag 24.4
Dagen då vappveckan övergick till en överlevnadskamp. På programpunkten stod SFKlubbens beerpong-turnering med efterfest. Turneringens första match, och dess
första kast. Motståndaren försöker sig på en studsboll. Jag lyckas blocka den, men
stöter samtidigt omkull två av mina egna koppar. Motståndarna skrattar, jag gråter
inombords. Är detta en förutsägelse för hur katastrofalt vappveckan kommer att sluta?
Turneringen slutade dock i en fin fjärde plats och festen fortsatte till klockan halv fyra på natten.

Torsdag 25.4
Vaknar efter alldeles för lite sömn. Inser
att det kanske blev lite väl mycket öl dagen
innan. Går till campus för att äta lunch/
morgonmål. Kroppen säger nej till all mat.
Tvingar dock mig själv att äta så jag överlever
dagen. Utmattningen slår i - klarar kroppen
av en kopp kaffe? Jag gör en kompromiss med
en halv kopp. Vappveckans första hjärtklapp
kommer exakt en timme senare. Hur fan
ska jag överleva att vara sångledare på sitzen
ikväll? Sitzen och sångledarskapet verkade
dock ha blivit en succé! Sitzdeltagarna såg
ut att ha roligt och samarbetet fungerade
mycket bra mellan oss sångledare.
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Bilden är från Valborg, men den beskriver lika bra min känsla redan vid vappveckans början.

Text & bild: Leif Andersson,
Nylänning, Samhällsvetare, Vappenfirare
Fredag 26.4
Send help. Fem timmars orolig sömn, kroppen är slutkörd och huvudet värker. Pub crawl
på kvällen - bäst att gå alkoholfritt. Eller borde jag bara skippa den? Efter att ha lidit och
tyckt synd om mig själv hela dagen bestämmer jag mig för att gå på pub crawlen. Resten av
dagen var helt sjukt rolig, framför allt tack vare en eller flera återställare och mina extremt
häftiga lagkamrater! Efter att vi lekt enhörningar med våra glasstrutar, gått hem till en
främling för att ha dynkrig, åkt både tåg och taxi, skapat en människopyramid på femton
man, sjungit "I will survive" på karaoke, och gjort allt annat på uppgiftslistan kröntes vi
till kvällens segrare. Den riktiga segern var dock att få träffa nya människor, och att med
dem få göra saker som vi antagligen aldrig skulle ha gjort annars.
Lördag 27.4
Fick ingen mer sömn idag än förra natten. Inser dock att jag på något vis faktiskt mår
relativt sett riktigt bra. Jag måste börja gå oftare till Subway för att tanka näring på
väg hem från en fest. På kvällen var jag på bastukväll på Kåren. Bastukvällen fortsatte
med beerpong i Domkyrkoparken och med två olika efterfester till klockan fem.
Söndag 28.4:
Vaknar upp och inser att jag är lika hes som igår. Torsdagens sångledarskap, karaoke på
fredagen, och sjungande på dansgolvet har tärt på rösten. Dagen var avslappnande och
fungerade som en mellandag för den resterande vappveckan. På kvällen var jag och se på
film i en klubblokal. Det verkade vara tomt i staden, de flesta studerandena laddade upp
för de kommande tre dagarna.
Måndag 29.4
Gårdagens mellandag gjorde gott.
Abstinensbesvären började dock på
dagen göra sig till känna, men till
all lycka var det på eftermiddagen
dags för ESF-challenge (tänk er
en gulisintagning öppen även för
äldre studeranden). Eftermiddagen
och kvällen var riktigt roliga ute i
det varma vårvädret. Lagen hade
kreativa dräkter och punkthållarna
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hade förberett skojiga utmaningar. Under efterfesten på en klubblokal blev jag dock att ta
det lugnt, så jag med ära skulle klara av att vara fanbärare följande dag.
Tisdag 30.4
Den riktiga Wappen är här! Den årliga Wapprodden mellan Åbos studentföreningar
ordnades på dagen, varefter det var dags att gå hem och klä på kavajrocken inför kvällen.
Jag hade äran att fungera som vår kära nations fanbärare under det traditionella fantåget
till Vårdberget. Vädret log och stämningen var på topp. Detta år invigdes våren av
NN:s egna superaktiva medlem, Åbo Akademis Studentkårs nuvarande ordförande,
Anna Oksanen, vilket gjorde evenemanget för oss närvarande NN:are till extra ståtligt.
Väl tillbaka vid Kåren for vi fanbärare iväg på en kort förfest före Wappmiddagen i
Kårens festsal. Middagen var väldigt kul! Festsalen var fylld med 200 personer, alkoholen
flöt, sällskapet var det bästa och tiden tycktes gå lite väl snabbt under middagen.
Plötsligt infann vi oss på Åbos proppfulla klubblokaler, var vi firade hela natten.
Onsdag 1.5
Natten förvandlades till morgon. Morgonen till förmiddag. Jag var hemma och sov en
halvtimme, duschade och bytte kläder. Klockan är ett. Nationens picknick på Vårdberget
har börjat för en timme sedan. Slutkörd fysiskt och psykiskt går jag via Subway och hittar
NN:s plats bland tusentals andra människor i parken. En efter en dök allt fler söndriga
Nylänningar upp. Många klagade öppet på illamående, på de flesta andra kunde man genom
deras bleka ansikten, av solglasögon gömda röda ögon, av halvförstörda studentmössor,
och av hängande klädesplagg, se att vappenfirandet varit exakt så spännande och roligt
som det bör vara.

Huvudet värker för de flesta och många hade lovat
sig själva en alkoholfri dag. Frasen ”wabu ei lobu”
började dock snabbt eka i parken. Plötsligt hade jag
fått en GT i handen och vappenfirandet was back
on track. Efter picknicken kallade en hemmafest
med ett gäng Nylänningar. Festens detaljer är det
kanske bäst att inte gå in på, men vilken fest och
vilket sällskap! Då midnatt närmade sig började vi
sakta men säkert inse att vi nu alla festat och haft
så roligt en människa någonsin kan ha på vappen.
Mer taggade än någonsin förr för Vårbalen tackade
vi värdinnan och började gå hem. Wabu on kyl nyt
lobu, kvällens sista buss hemåt kallade. Tack alla som
var med och gjorde detta till alla tiders vappenvecka!
Wabu ei lopu.
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NyläNNingarnas hobbyer:

Konståkning & datorspel
Vi nylänningar håller ju faktiskt på med andra saker
på champangetasting och … ja, det är väl ungefär vad
Men alltså riktigt på riktigt. För att visa att vi faktiskt
än segling så skall vi nu presentera ett par hobbyn två

än seglar och går
vi håller på med.
har andra hobbyn
i redaktionen har.

Jag har alltid haft väldigt många olika fritidsintressen, under högstadietiden
hade jag faktiskt nio olika hobbyn. Men en av dem som betytt mest för mig,
och som alltid kommer ha en speciell plats i mitt hjärta, är konståkning.
Redan när jag var väldigt liten hade jag drömt om att få börja med konståkning,
men eftersom det inte fanns en ishall på något skäligt avstånd fick jag precis
som alla andra ekenäsbor hålla mig till godo med fotboll och friidrott. Men så
en dag, när jag var i början av högstadiet, fick Karis sin första ishall, och jag fick
äntligen leva ut mina drömmar om att virvla runt på isen och leka isprinsessa.

Med tanke på att världsmästarna brukar börja
träna redan som treåringar så kan man konstatera
att jag var typ 10 år för sen för att någonsin lyckas,
och jag insåg ganska snabbt att jag inte alls var så
graciös, och att jag mer än något annat liknade
en pingvin som skitit ner sig. Med åren blev jag
mindre lik än pingvin och mer lik, typ en mås.
Någon svan blev det aldrig men trots att det aldrig
blev någon världsmästare av mig har jag hittat en
träningsform jag alltid kommer älska. Känslan av
flow som infinner då jag får skrinna är helt otrolig,
och den bubbliga känslan jag får då jag lyckats med
ett nytt hopp eller piruett är en känsla som får mig
att sväva runt på rosa moln i en hel vecka efteråt.
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Konståkning är också en av de få saker som fått mig att gå direkt från en klubblokal till
morgontåget till Karis klockan 7 för att vara på träning klockan 9. Jag var sådär passligt
i stadiet mellan att fortfarande vara lite full och att börja ha krabbis när jag kom
till ishallen. Det blev inte bättre av att träningen var piruetträning i en och en halv
timme. Jag tror jag aldrig ha mått så illa. Så trots att det kanske inte var det smartaste
valet jag gjort i mitt liv, så visar det ganska mycket hur viktig konståkning är för mig.

Text: Jannica Lindholm och Patrick Schubert

Det finns få hobbyn som är så varierande att syssla med som datorspel, eller
som kidsen idag kallar det, gejming. Jag har sysslat med gejming så länge jag
kommer ihåg egentligen, men idag vill jag inte bara tala om normal gejming,
som innebär att sitta med en kontroller i handen eller banka på ett tangentbord
med ena handen samtidigt som man klickar runt med andra handen. Jag
vill nämligen tala om virtuell verklighet, engelskans vr = virtual reality.
Tänk dig att du tar i två pinnar, en i vardera hand och sätter på dig ett par
skidglasögon med bläcksvarta linser. Men istället för att du inte ser någonting
när du öppnar ögonen, öppnar det sig en ny värld framför dig. Du kan se dig
omkring och bilden i glasögonen följer dina rörelser helt naturligt, som då du kollar
höger och vänster för att gå över vägen. Du kan glömma att kolla över någons
axel eller se ett flytande vapen och avhuggna händer. Eftersom du nu verkligen
ser hela spelet med dina egna ögon och dina händer är dina riktiga händer.
Det finns flera positiva sidor med vr
framför gamla goda tidens gejming. Den
första är att man väldigt ofta är stående
och rör på sig, till viss mån i alla fall. Det
känns ju lite deprimerande då man inser
att man har sjukt i alla sina arm- och/eller
ryggmuskler efter att ha spelar ett mera
fysiskt krävande spel i en timme. (Dags
för ny hobby som att gå på gym eller?)
För det andra är det lättare att börja
spela vr spel än vanliga för man
använder sin egen kropp för att göra
rörelser i de olika spelen. Istället för att
lära sig knappar för att kommunicera
rörelserna till sin avatar i virtuella världen. Spelandet blir på så sätt mera intuitivt
och tillåter rörelser som kanske inte producenterna tänkt på. Om du vill titta
runt hörnet för att skjuta en fiende gör du det på samma sätt som du skulle i
riktiga världen. Dock finns det otaliga andra saker man kan hålla på med än att
skjuta och spelvärlden slutar aldrig att överraska mig. Ja horror-spel i vr kanske
låter bra på papper men i verkligheten är det fasansfullt. Men när man vill slappna
av och ta det lugnt kan man alltid hissa seglen och ta sig en tur på regattan.
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NN tipsar: Sommarspel

Text: Jesse Nurminen, Bild: Google
Three man

Det börjar vara sommar igen, vilket betyder att vi äntligen kan gräva oss ut ur diverse bibliotek och
läsesaler för att kunna njuta av vad det somriga Åbo har att erbjuda. Utöver traditionsenliga chillandet
vid aura å, kan man även fördriva tiden med ett antal (dricka)spel, av vilka vi i NyläNNingen valt att
presentera ett par av.

Boule/pétanque
Ett spel som säkert de flesta är bekanta med. Pétanque som spel är ett med ett relativt lugnt
tempo (beroende på deltagarna) som man kan fördriva tid med. Det finns färdiga pétanqueset man kan skaffa som har allt man behöver för att spela, men har man inte ett pètanque-set
kan man även improvisera med att använda sig exempelvis av tomma ölburkar och en sten.

Eftersom sannolikheten för att vädret i Finland vid något skede kommer att bli dåligt närmar
sig ett, har jag valt att även inkludera ett drickaspel som kan spelas såväl inom- som utomhus.
Dessutom kan man ju tidvis också villa ta det lugnare och inte springa omkring så mycket och
för detta är three man ett passande spel. För detta spel behöver du två stycken tärningar, that´s it.
Spelarna börjar med att i tur och ordning kasta tärningarna och den första som får ett resultat
på tre blir “three man” (redaktionen tipsar: undvik detta öde om du kan). Under spelets
gång hamnar three man nämligen dricka varje gång då summan av tärningskastet blir tre,
någondera av tärningarna blir en trea, och dessutom dricka dubbelt om någon kastar en
dubbeltrea. Three mannen håller sin position tills denna själv lyckas kasta en av de ovan nämnda
resultaten på sin egen tur. Då får three mannen nominera nästa personen som blir three man.
Under spelets lopp finns det vissa speciella resultat i tärningskasten som man ska reagera på.
Dessa resultat är:
3: Three man dricker (se ovan)
7: Spelaren till vänster om en dricker
9: Alla dricker
11: Spelaren till höger om en dricker

Själva reglerna för spelet är ganska simpla. En av spelarna kastar en träkula “lillen”, och sen ska resten
av spelarna i tur och ordning försöka kasta sina egna stålkulor så nära träkulan som möjligt. Den som
kastar en av sina kulor närmast bollen vinner spelet. Alternativt kan man även spela spelet utöver
flera rundor, och då delar man istället ut poäng i enlighet med hur bra spelarna har kastat sina kulor.
Vill man göra spelet till ett drickspel kan man inkludera i spelet ett antal regler som
möjliggör detta. Exempelvis kan man bestämma att den som kastar bäst får dela ut ett
visst antal straffar, eller att den som kastat sämst hamnar svepa sin dricka. Det faller
egentligen på spelarnas fantasi att komma på hurdana regler som de vill inkludera i spelet.
Som ett spel passar pétanque bra att spelas nästintill var som helst (helst utomhus dock).

Om någon får som sitt resultat 1+4 blir denne då “peukkumestari”, dvs sätter personen ifråga
tummen upp, måste alla andra också göra detta och personen som gör det sist bör dricka.
Man är peukkumestari tills någon annan får 1+4 som resultat, varefter denne blir den nya
peukkumestarin.
Kastar någon dubbelt (t.ex. 2+2, 5+5) som sitt resultat, får denna person ge ut tärningarna till
en eller två spelare. Dessa hamnar sedan kasta tärningen en gång och dricka så många gånger
som resultatet visar. Därefter returneras tärningarna till spelaren vars tur det är och spelet
fortsätter vanligt.
Utöver detta, är det som alltid, fritt att inkludera andra regler eller ändra på de existerande
reglerna för att skapa lite varians i spelet.
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