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1. Inledning
Föreningen har som uppgift att sammanföra nyländska studenter i Åbo och tillvarata deras
intressen samt öka intresset för Åbo Akademi bland nyländska studenter. Föreningen fullföljer
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sitt syfte genom att ordna sammankomster av både bildande och sällskaplig natur, samarbeta
med andra studentföreningar, arrangera diskussioner och fester.
(NN vid Åbo Akademi r.f. Arbetsordning §3)
Nyländska Nationen har varit verksam under året 2020 och har ordnat diverse evenemang av
både seriös samt mindre seriös karaktär. Styrelsen och funktionärerna ordnade allt som allt 6
fester under årets lopp och styrelsen medverkade i allt som allt 35 evenemang. Under året
rekryterades närmare 48 nya medlemmar, dock föll också en del gamla bort. I slutet av året låg
medlemsantalet på 160 medlemmar.
Coronapandemin som bröt ut i början av året begränsade starkt nationens verksamhet under
verksamhetsåret 2020. Som resultat blev flera tiotal evenemang inhiberade. Detta illustreras
bl.a. i skillnaden av antalet evenemang som ordnades 2019 jämfört med 2020. Under 2019
ordnades 65 evenemang medan under 2020 var antalet endast 35. Bristen av evenemang
påverkade även nationens ekonomi och inkomsterna blev mindre än sedvanligt. Ytterligare
rekryterade nationen färre nya medlemmar än under tidigare år.
I början av året ordnades evenemang som planerat, men från och med mitten av mars ända till
årets slut blev största delen av evenemangen inhiberade eller ersatta av diverse evenemang
online. Året har därmed ställt till med en hel del utmaningar och största delen av evenemangen
ändrades till evenemang på distans på Zoom eller modifierades för att följa nya
coronarestriktioner.
Nationen har även upprätthållit ett gott samarbete med såväl samarbetspartnern
Skärgårdsbaren som de andra nationerna i Åbo. År 2020 har styrelsen dessutom hjälpt till på
både Österbottniska Nationens årsfest. År 2018 instiftades dessutom ett konkret samarbetsavtal
med Åbo Svenska Teater som upprätthållits år 2020.
Detta och mycket mer kommer att presenteras noggrannare i denna verksamhetsberättelse för
NN vid Åbo Akademi r.f.

2. Styrelse och funktionärer
Inspektor

Linnéa Henriksson

Styrelsen
Kurator
Prokurator
Sekreterare
Skattmästare
Klubbhövding
Värdinna
PR-chef

Emma Lundström
Mats Rosenqvist
Isabella Servanto
Jalo Rämö
Rickard Sjöberg
Emelie Suni
Thomas Fagerholm (våren)
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Alexander Blomqvist (hösten)
Verksamhetsgranskare

Sebastian Stjernvall
Miika Alhopuro

Verksamhetsgranskarnas suppleanter

Julia Kortelainen
Sebastian Sandström

Arkivarie

Sandra Weckström

Kulturminister

Stefan Grunwald

Idrottsminister

Jannica Lindholm

Sångledare

Anna Oksanen
Jannica Lindholm

Vice sångledare

Emma Palomäki
Alexander Blomqvist

Webbansvarig

Alexander Blomqvist

Hembygdsutskottet

Mats Rosenqvist (sammankallare)
Elin Karlsson
Miika Alhopuro
Stefan Grünwald
Felix Räykkylä

Ekonomiutskottet

Jalo Rämö (sammankallare)
Harri Valo
Topias Mannisto

Samkvämsutskottet

Emelie Suni (sammankallare)
Rickard Sjöberg (sammankallare)
Evita Lindberg
Emma Palomäki
Jonne Kunnas
Tia Heimburger
Rebecca Bergholm
Alexander Blomqvist
Joakim Seppelin
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Programutskottet

Isabella Servanto (sammankallare)
Evita Lindberg
Agnes Kurtén
Charlotta Weckström
Emilie Nordström
Emma Palomäki
Linnea Nyman
Topias Mannisto
Kulturminister Stefan Grunwald
Idrottsminister Jannica Lindholm

PR-utskottet

Thomas Fagerholm (sammankallare)
Alexander Blomqvist
Anna Oksanen
Jannica Lindholm
Patrick Shubert
Sandra Weckström
Agnes Kurtén
Topias Mannisto
Charlotta Weckström
Henrik Ståhl
Sebastian Stjernvall
Julia Kortelainen
Emma Palomäki

Layoutgruppen

Thomas Fagerholm (sammankallare)
Alexander Blomqvist
Sandra Weckström
Sebastian Stjernvall

Representationsutskottet

Patrick Shubert
Elin Karlsson
Sandra Weckström
Miika Alhopuro
Sebastian Stjernvall
Sebastian Sandström
Felix Räykkylä
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Årsfestmarskalk

Harri Valo

Årsfestkommitté

Alexander Blomqvist
Sandra Weckström
Jannica Lindholm
Elin Karlsson
Agnes Kurtén

Valkommitté

Felix Räykkylä
Topias Mannisto
Hanna Rautiainen
Elin Karlsson
Sandra Weckström

Stipendiekommitté

Sebastian Stjernvall
Tobias Wessberg
Miika Alhopuro
Julia Kortelainen

3. Medlemmar
Den 31 december 2020 uppgick medlemsantalet till 160 medlemmar. Av dessa är 142 studenter
från Åbo Akademi och 18 studenter från Novia. Medlemsavgiften under verksamhetsåret var 8€
för 1 års medlemskap och 18€ för 3 års medlemskap. Under hösten hade gulnäbbarna
möjligheten att köpa ett s.k. gulispaket. I det ingick medlemskap, sångbok och halarmärke.
Priset på gulispaketet med 3 års medlemskap var 25€.
Under verksamhetsåret har nationen lyckats värva 75 medlemmar medräknat dem som förnyat
sina medlemskap för i år. Dock finns det vissa som inte förnyat sitt medlemskap. De flesta nya
medlemmarna har blivit inskrivna på hösten under rekryteringarna i Gadolinia, Novia och Arken.
Under året förnyade 25 medlemmar sitt medlemskap och nationen värvade 50 nya medlemmar.
Allt som allt såldes det 36 st. gulispaket. Totalt har nationen fått in 420€ i medlemsavgifter
(exkluderande inkomsterna av försäljningen av gulispaket). Gulispaketen var mycket populära
under hösten och intäkterna av paketen uppgick till 900€.
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4. Möten
4.1 Nationsmöten
Nationsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under verksamhetsåret 2020 har
nationens samtliga medlemmar sammankallats till fyra nationsmöten: revisionsmöte i februari,
vårmöte i april, höstmöte i oktober samt till årsmöte i november.

4.2 Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2020 sammanträdde styrelsen till 22 stycken protokollförda möten.
Styrelsen har utanför dessa möten hållit kontakt via två olika Whatsapp-grupper. Dessutom har
Sekreterare Servanto, Skattmästare Rämö och Kurator Lundström haft en egen Whatsapp-grupp
för att lättare kunna hålla koll på när nya medlemmar har betalat för medlemskap.

5. Publikationer och sociala media
5.1 NyläNNingen
Medlemstidningen NyläNNingen har utkommit fyra gånger under verksamhetsåret 2020.
Tryckeriet Winbase har fortfarande använts och tidningen har fortsättningsvis utkommit i färg.
Tidningen utgavs två gånger i tryckt format och två gånger digitalt, alltså två gånger per termin.

5.2 Hemsidan
Nyländska Nationens hemsida finns på adressen http://nylandskanationen.org/. Hemsidan har
fortsättningsvis innehållit information om nationen, medlemskap, styrelsen och funktionärerna
samt kommande evenemang, bilderboken, klotterplanket och en länk till BloggeNN.
PR-cheferna Fagerholm och Blomqvist har uppdaterat hemsidan regelbundet. Fagerholm och
Blomqvist har även hållit koll på anmälningar via hemsidan samt via sidan https://blankett.fi/.
Under verksamhetsåret 2020 publicerades 28 inlägg om evenemang som inkluderade bland
annat sitser, motionsevenemang, nationskvällar, högtidsevenemang, möten, årsfestveckans
evenemang
med
mera.
Blogginläggen
hittas
på
webbsidan:
https://nylandskanationen.wordpress.com/.
I bilderboken publicerades det i albumet “2020” 4 stycken gallerier med bilder från olika
evenemang med varierande mängd bilder per galleri (22-62 stycken). PR-chef Fagerholm och
Blomqvist skötte fotograferingen på nationens evenemang.
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5.3 Medlemsbrev
Medlemsbrev har skickats ut till samtliga medlemmar 11 gånger under det gångna
verksamhetsåret. Layouten på e-postmeddelandena har varit rätt liknande som under tidigare
år, men med små stilistiska ändringar. MailChimp har använts av PR-chef Fagerholm och
Blomqvist, som skickat ut medlemsbrev, kallelser till nationsmöten samt medlemstidningen.
PR-chef Fagerholm och Blomqvist har uppdaterat e-postlistorna i MailChimp då nationen fått
nya medlemmar.
Den vanliga webmejlen (nn@abo.fi) har använts av Kurator Lundström, Sekreterare Servanto,
Skattmästare Rämö, samt Prokurator Rosenqvist för att skicka privat e-post till bland annat
vännationer, ÅA och Inspektorn.

5.4 Social media
NN var inte lika aktiv på sociala medier under verksamhetsåret 2020 som under tidigare år.
Sociala medierna har med hjälp av övriga styrelsemedlemmar upprätthållits av PR-cheferna
Fagerholm och Blomqvist. PR-cheferna Fagerholm och Blomqvist har agerat som grafiker och
skrivit texterna till evenemangen samt publicerat dem, och övriga styrelsemedlemmarna har
sedan hjälpt till med marknadsföringen av dem. Styrelsemedlemmarna har delvis hjälpt till med
att uppdatera de sociala medierna under evenemang eller resor de deltagit i, till exempel vid
årsfest representationer och utlandsresan till vännantionen Concordia i Bern.
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5.4.1 BloggeNN
PR-cheferna Fagerholm och Blomqvist upprätthöll Nyländska Nationens blogg BloggeNN.
BloggeNN uppdaterades med 15 stycken inlägg som skrevs av PR-cheferna och PR-utskottets
medlemmar under årets lopp. Inläggen behandlade bland annat teaterpjäser, filmtips och inlägg
om årsfestveckan.

Blogginlägg 2020:
1. Stysse 20 in the spotligt.
2. Serier och filmer baserade på riktiga händelser som du kan se på då det är dåligt väder.
3. Recension av kvinnor 3 på ÅST.
4. NN:s pulkaprojekt och fastlaskiainen 2020.
5. Doktorshatten ser häftig ut, hur kan jag få den?
6. Träning hemma.
7. Vandringsleder och naturstigar i Åboregionen.
8. Mänskliga rättigheter och demokrati.
9. Frisbeegolf.
10. I Nyland, mellan öst och väst
11. Redaktionen recenserar: hemåt över isen
12. Julgasquen - svin för alltid?

Blogginlägg bifogat i slutet.
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5.4.2 Facebook (Nyländska Nationen)
Den 31 december 2020 hade Nyländska Nationens Facebook-sida 1023 gilla-markeringar och
1039 följare. Gilla-markeringarna hade ökat med 4 gilla-markeringar från det föregående
verksamhetsåret och följarantalet ökade med 6 följare. Alla evenemang och möten som
ordnades under verksamhetsåret har haft ett eget evenemang på Facebook, vilket har gjort att
nationen har kunnat nå allt fler i sin marknadsföring. Det har även gjort att man har kunnat
bjuda in följare direkt till evenemangen, och således har man nått flera personer. I
evenemangen har anmälningsblanketter delats och information om evenemanget publicerats.
Blogginläggen har varje gång delats på Facebook-sidan. Så även en julhälsning samt påminnelse
om att den digitala tidningen har skickats till medlemmarnas e-post.
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5.4.3 Instagram (@nylandskanationen)
NN grundade ett Instagram-konto i slutet av år 2013 med namnet nylandskanationen. Den 31
december 2020 hade nationens Instagram-konto 625 följare, vilket är 41 mer än föregående år.
Det har under det gånga året publicerats 49 inlägg. Som inlägg har delats bilder från resor, och
evenemang medan evenemangsreklam har publicerats endast på händelser (som försvinner
efter 24h). På händelser har även publicerats bilder och videor från pågående evenemang.
PR-cheferna Fagerholm och Blomqvist har haft hjälp av styrelsen för att uppdatera
Instagram-kontot. Även detta verksamhetsår har styrelsen konstaterat att Instagram är den
mest populära kommunikationskanalen.

5.4.4 Snapchat (NN-snap)
NN skapade år 2016 ett Snapchat-konto för nationen. Styrelsen 2020 bestämde sig för att inte
uppdatera detta konto.

6. Nya halarmärken
År 2020 beställdes utöver halarmärken till en del av nationens evenemang även ett nytt
halarmärke till nationen. Märket var ett understödsmärke med vilket medlemmarna kan bidra
till att förbättra nationens ekonomi. Det designades av Sebastian Stjernvall och beställdes från
https://www.promler.fi/.

Första bilden från vänster: understödshalarmärket
Mittersta bilden: funktionärspinsen
Sista bilden från vänster: sillishalarmärket
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7. Specialföreningskansliet
Under verksamhetsåret har NN haft tillgång till specialföreningskansliet på Tavastgatan 22.
Kansliet har delats med Österbottniska Nationen, Östra Finlands Nation, Åbolands Nation och
Åländska Studentlaget. Styrelsen höll kansliturer varje onsdag mellan klockan 15 och 16, dock
ordnades de flesta kansliturerna på distans via Zoom p.g.a. pandemin. På kansliturerna fick
medlemmarna möjlighet att köpa medlemsprylar eller bara diskutera med styrelsen. Dessutom
har en aktiv marknadsföring av kanslituren på sociala medier gett den mera synlighet. Även om
styrelsen inte fick varje vecka besök, upplevde styrelsen att det ändå är viktigt att hålla kvar
denna möjlighet till mötesplats för medlemmarna. I år var specialföreningskansliet främst i bruk
för styrelsemöten och som en förvaringslokal p.g.a. pandemin. Majoriteten av kansliturerna
hölls på distans via Zoom.
Kansliet fungerar även som förvarings- och möteslokal för nationen. Även år 2020 var
specialföreningskansliet en viktig del av verksamheten eftersom det mesta tillhörande nationen
förvarades där.

8. Verksamhet
Under verksamhetsåret 2020 har Nyländska Nationens verksamhet varit mycket begränsad
p.g.a. covidpandemin. I början av året ordnades evenemang i sedvanlig stil, bl.a.
funtionärssitzen, temasitzen och Back to School festen med ÅKA. I mitten av mars infördes
begränsningar på sammankomster och sedan dess fokuserade nationen på att ordna
distansevenemang via Zoom. Under sensommaren lättade begränsningarna och nationen kunde
ordna den traditionella sommarträffen och i september deltog medlemmar i ordnandet av
gulisintagningar. Senare under hösten infördes striktare begränsningar och fokus sattes på
distans- och utomhusevenemang.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av verksamheten under året 2020.

8.1 Årskalender
En överblick av evenemangen som ordnades under verksamhetsåret.
Januari:
4.1-5.1

Styrelsebytarveckoslut

22.1

Kanslivärmare med ÅsNa, ÖN, ÅSL och Öffen

24.1

Back to School med ÅKA
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29.1

Nationskväll med pizzabuffet på Skärgårdsbaren

31.1

Funktionärssitz

Februari
5.2
12.2
13-17.2
26.2
25.2
27.2

Idrottsevenemang: NN on ice
Kulturevenemang: Åbo Svenska Teater - Kvinnor 3
Besök till vännationen Concordia i Bern
Revisionsmöte i ASA
Fastlaskiainen
NN deltar i pulka åkandet
Temasitz - After ski

Mars
8.3
10-15.3
10.3
11.3
12.3
13.3
14.3
15.3

NN representerar och jobbar på ÖN:s sillis
Årsfestvecka
Öltasting
Laser tag
Nationskväll i Marlirummet
Inhiberad fredagssitz
Inhiberad årsfest
Inhiberad sillis

April
8.4
15.4

Nationskväll på Zoom
Vårmöte

Maj
20.5

Nationskväll på Zoom

Juni
Inga evenemang
Augusti
7-9.8

Sommarträff
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September
1.9
2.9
3.9
4.9

9.9
10.9
11.9
16.9
18.9
29.9

NN deltar i MK:s gulisintagning
NN deltar i SF:s och Bioticas gulisintagningar
NN deltar i KK:s och Date:s gulisintagningar
Filmning av rekryteringsvideo
Distanschill med NN
Infostund på Novia
NN deltar i HF:s gulisintagning
Infostund på Gadolinia
Infostund på Arken
Distanschill med NN
Nationskväll via Zoom
Distanschill med NN
Idrottsevenemang: Vandring med ÖN

Oktober
2.10
7.10
9.10
14.10
16-17.10

Höstsupé
Idrottsevenemang: Paintball med ÅsNa
Kulturevenemang: Åbo Svenska Teater - Hemåt över isen
Höstmöte på SFK
Nordisk studentafton

November
5.11
13.11
23.11

Skräckvandring med NN
Idrottsevenemang: Spel och lek med NN
Årsmöte på Koulu

8.9

December
Inga evenemang

8.2 Beskrivning av verksamheten
8.2.1 Januari:
Styrelsebytarveckoslut
Styrelsebytet ordnades detta år 4.1-5.1 i formen av en kryssning på Silja Line. Det beslöts att
styrelsebytaren endast varar från lördag till söndag p.g.a. tidsbrist. Alla anlände på lördag kväll.
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Både den gamla och nya styrelsen diskuterade kring det kommande verksamhetsåret. Utöver
utbildande av den nya styrelsen avnjöts det middag och styrelsemedlemmar deltog i karaoke.
Festandet fortsatte långt in på morgonen. Detta veckoslut var en ypperlig början på det nya
verksamhetsåret och styrelse 2020 var nu allt mer förväntansfulla inför året.

Kansliuppvärmare med Åbolands Nation, Österbottniska Nationen, Åländska Nationen och
Östra Finlands Nation
Den 22.1 ordnades den traditionsenliga kansliuppvärmaren tillsammans med de andra
nationsstyrelserna. I år var det mera som en lugnare kväll med lite beer pong och
introduktionsrunda. Till exempel fick man chans att diskutera med den personen som hade
samma post som en själv från de andra nationerna. Det sjöngs också snapsvisor som är kända
för varje nation.

Back to School med ÅKA
Den 24.1 ordnades Back to School festen på Skärgårdsbaren. Ett halarmärke delades ut till de
100 första delragarna. Alla intäkter från denna fest gick till årsfesten.

Nationskväll på Skärgårsbaren
Styrelsen ordnade en nationskväll på Skärgårsbaren den 29.1. NN hade fått ett
specialerbjudande på öl och pizza så cirka 20 personer dök upp. Detta evenemang var lyckat
med tanke på att det gjorde nationen mer synlig och så fick styrelsen också träffa nya
nationsaktiva medlemmar.

Funktionärssitzen
Den 31.1 ordnades den årliga funktionärssitzen. Temat för sitzen var rolig hatt & halare. Cirka 20
funktionärer deltog på sitzen. Styrelsen anlände tidigare till sitzlokalen för att ställa allt i ordning
och serverade under sitzen. Det delades ut gåvor mellan den nya och gamla styrelsen och alla
funktiönärer verkade ha mycket kul.

8.2.2 Februari
Idrottsevenemang: NN on ice
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Den 5.2 samlades ett gäng NN:are på Barkplan i Åbo för att skrinna. Styrelsen hade även
förberett en liten kaffeservering för att värma upp deltagarna.

Besök till Åbo Svenska Teater
Den 12.2 besökte nationen Åbo Svenska Teater för att se pjäsen Kvinnor 3. Allt som allt deltog
16 medlemmar. Pjäsen var intressant och mycket tankeväckande. En recension skrevs av Sandra
Weckström till BloggeNN.

Finnenwoche hos vänföreningen Concordia i Bern
Hela styrelsen besökte vännationen Concordia i Bern den 13-17.2. Styrelsen flög till Zürich på
torsdag. Besöket startades med en Stamm(sitz). På fredag klättrade vi upp för Gurten, ett litet
berg vid utkanten av staden. Vi åt lunch på en restaurang upp på berget samt åkte ett
miniatyrtåg. På kvällen avnjöts det fondue med vin och öl från regionen. Lördagen börjades med
en guidad rundtur runt Bern, följd av några rundor av bowling. Dagen avslutades med en sitz i
finsk stil i schweizarnas sitzlokal. På söndagen tog styrelsen risken och åkte kälke nerför
Grindelwald, och vissa tänkte råka illa ut. Tack och lov skadade ingen sig (alltför allvarligt) under
resan. På måndag morgon var det dags att åka tillbaka till Finland efter en mycket givande resa.

Revisionsmöte
Den 20.1 ordnades det stadgeenliga revisionsmötet i ASA Stora Auditoriet. På mötet
presenterade föregående styrelsen sitt bokslut samt verksamhetsberättelse. De beviljades
ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår. Den nya styrelsen presenterade därefter en
verksamhetsplan över 2020 samt budgeten. På mötet var 21 medlemmar närvarande.

Fastlaskiainen
Åbo Akademis Studentkår ordnade den traditionsenliga fastlaskiainen den 25.2. NN var givetvis
med i den årliga pulkatävligen. Styrelsen byggde en båt av papp och trä. Sidorna målades blåa
med en gul rand med vita texten “N/N Työmaa”. Även fast NN inte vann eller gick till final i år
var det roligt att delta.

18

Temasitz: After ski
Den 27.2 ordnades den första temasitzen med temat after ski. Flesta deltagare hade klätt sig
enligt temat i slalomkläder och mössor. Stämningen var på topp och alla 60 deltagare sjöng glatt
snapsvisor och deltog i de olika lekarna.

8.2.3 Mars
NN representerar och jobbar på Österbottniska Nationens sillis
Den 8.3 jobbade styrelsen på ÖN:s sillis. Styrelsen tog hand om serveringen av mat och dryck
samt städandet efter evenemanget.

Årsfestvecka
Öltasting
Den 8.3 samlades 20 medlemmar för öltasting på bryggeri-restaurangen Koulu. Det prövades tre
olika sorters öl och deltagarna fick veta lite mer om ölbryggeri.

Idrottsevenemang: Laser tag
På andra dagen av årsfestveckan (11.3) var det dags för lite laser tag. Ca. 25 personer samlades i
Megazone och deltagarna delades i fyra lag. Spelet var mycket intensivt och deltagarna verkade
ha mycket kul.

Nationskväll i Marlirummet
På kvällen 12.3 syddes det lite halarmärken och nationsband. Chips, godis och dryck avnjöts och
medlemmarna var förväntansfulla för den kommande årsfesten.

Inhiberad fredagssitz
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Fredagssitzen inhiberades p.g.a. coronapandemin och utländska gästerna inkvarterades och fick
sällskap av några nationsaktiva tills de kunde åka hem.

Inhiberad årsfest
Banketten inhiberades p.g.a. coronapandemin.

Inhiberad sillis
Sillisen inhiberades p.g.a. coronapandemin.

8.2.4 April
Vårmöte
Den 15.4 var 19 medlemmar närvarande på vårmötet. Bl.a. valdes Sandra Weckström och Miika
Alhopuro till årsfestmarskalker för årsfesten 2021.

8.2.5 Maj
Nationskväll på Zoom
Styrelsen försökte komma på ersättande evenemang för att upprätthålla samhörigheten och
glädja medlemmarna under den prövande tiden. Styrelsen prövade att ha en nationskväll på
distans via Zoom den 25.5. Under nationskvällen spelades det diverse spel. Ca. 20 personer
deltog i nationskvällen.

8.2.6 Augusti
Sommarträffen
I år ägde den traditionella sommarträffen rum i Lovisa på Östra Nylands Segelförenings paviljong
7-9.8. Veckoslutet började med lite grillning och bastande. Följande dag inleds med (en mycket
efterlängtad) frukost som följdes av en olympiad med bl.a. lite frisbee-golf, tältbyggande och
frågesport. På kvällen ordnades en sitz och många klassiska snapsvisor sjöngs. En av
veckoslutets höjdpunkter var definitivt värdinnans improviserade chokladmilkshake! Tyvärr var
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det dags att ta sitt pick och pack på söndagen och börja hemresan. Veckoslutet var ett mycket
väntat evenemang, särskilt p.g.a. att majoriteten av vårens evenemang blivit inhiberade.
Stämningen under veckoslutet var på topp och alla deltagare trivdes. Allt som allt var
sommarträffen mycket lyckad. 37 nationsmedlemmar deltog i evenemanget.

8.2.7 September
NN deltar i MK:s gulisintagning
Som höstens första gulisintagning deltog NN med de andra nationerna i Merkantila Klubbens
gulisintagning den 1.9. Nationerna hade sin punkt vid Brahe statyn och hade mölkky som
program.

NN deltar i SF:s och Bioticas gulisintagningar
Statsvetenskapliga Klubben och Biotica hade sina intagningar den 2.9. Även denna gång var det
dags att spela lite mölkky.

NN deltar i KK:s och Date:s gulisintagningar
Kemistklubben och Datateknologerna hade sina intagningar följande dag, den 3.9. Gulisarna
tävlade mot varandra i mölkky.

Filmning av rekryteringsvideo
Den 4.9 filmades det en rekryteringsvideo med tanke på de kommande infostunderna.
Alexander Blomqvist, Jalo Rämö och Mats Rosenqvist skrev tillsammans ihop manuset för
rekryteringsvideon. Därefter var det dags att bemanna rollerna - Kaisa Walo, Rebecca Bergholm
och Agnes Kurtén ställde upp. Dessutom ställde en drös medlemmar upp som statister.
Själva filmandet ägde rum vid Novias, ASA:s och Arkens ingång, längs med Aura Å och på
Skärgårdsbaren. Jalo Rämö och Alexander Blomqvist fungerade som kameramän och den
sistnämnda klippte ihop filmen.
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Distanschill med NN
Samma dag som rekryteringsvideon filmades ordnade nationen ett distansevenemang via Zoom
då olika spel spelades.

NN info i Novia
Styrelsen hade beslutat att hålla en infostund om NN i Novia den 8.9 mellan klockan 11 och 13.
Med infostunden strävade styrelsen efter att rekrytera nya medlemmar, vilket var särskilt viktigt
nu p.g.a. att det inte funnits möjlighet att rekrytera nya medlemmar tidigare under året då
majoriteten av evenemangen inhiberats. Styrelsen hade på sig ansiktsmasker och delade ut lite
godis samt visade den nyfilmade rekryteringsvideon. Nationen fick rätt så många nya
medlemmar under infostunden.

NN deltar i HF:s gulisintagning
Nationen deltog tillsammans med de övriga nationerna i Humanistiska föreningens
gulisintagning med samma program som vid de tidigare gulisintagningarna.

Pop-up på Gadolinia
Den 9.9 höll en del av styrelsen en infostund i Gadolinia mellan kl. 11-13.

Pop-up på Arken
Den 10.9 höll en del av styrelsen en infostund i Arken mellan 11-13:30. Detta rekryteringstillfälle
var särskilt lyckat och det var under denna infostund som majoriteten av höstens nya
medlemmar rekryterades.
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Distanschill med NN
Den 11.9 ordnades det ett distansevenemang i formen av en spelkväll via Zoom. Ca. 15
medlemmar deltog i evenemanget.

Distanschill med NN
Den 18.9 ordnades ett distansevenemang via Zoom. Under kvällen socialiserade de ca. 10
deltagare med varandra.
Idrottsevenemang: Vandring med ÖN
Den 29.9 ordnades den traditionella vandringen med Österbottniska Nationen. Vandringen var
mycket populär i år och 24 personer deltog i vandringen som ägde rum i Vaarniemi. Förutom
själva vandringen klättrade deltagarna upp i utkikstornet och grillade mat i ett vindskydd.

8.2.8 Oktober
Kulturevenemang: Åbo Svenska Teater - Hemåt över isen
Den 1.10 var det dags för nationen att njuta av kulturellt program som Åbo har att erbjuda. 13
nationsmedlemmar gick och se pjäsen “Hemåt över isen” på Åbo Svenska Teater. Som
samarbetspartner med Teatern går nationen på två föreställningar om året. Detta var den andra
pjäsen som nationen gick och se på för i år.

Höstsupé
Som ersättande evenemang för årsfesten, ordnades den 2.10 en höstsupé. Deltagarna (ca. 20
st.) klädde sig i kostymer och cocktailklännigar och njöt av den festliga atmosfären och det goda
sällskapet. En hel del snapsvisor sjöngs och festen fortsatte sent in till natten.
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Idrottsevenemang: Paintball med ÅsNa
Den 7.10 var det dags för ett utomhusevenemang: paintball med Åbolands Nation! Ca. 20
personer deltog i evenemanget. Kampen var hård men i slutändan tog Åbolands Nation hem
segern. Efter paintball värmde sig deltagarna i bastun på Marlirummet och avnjöt lite dryck och
snacks.
Höstmöte på SFK
Styrelsen samlades den 14.10 i specialföreningskansliet för höstmötet. I år ordnades mötet inte
på det traditionella sättet, utan på distans via Zoom. 22 medlemmar var närvarande under
mötet och under mötet valdes det en ny PR-chef och Skattmästare Rämö redogjorde för
halvårsbokslutet. PR-chef Fagerholm avgick från sin post av personliga skäl och posten ersattes
med PR-chef emeritus Alexander Blomqvist.

Nordisk studentafton
I år var den Nordiska studentafton (16-17.10) av en lite mindre skala än under det tidigare året.
Ca. 20 personer deltog i studentaftonen, som firades på lördag kväll i form av en finare sitz. Fem
NN:are deltog i sitzen och sitzen var mycket populär också bland medlemmar av den
Österbottniska Nationen.

8.2.9 November
Skräckvandring med NN
Den 5.11 ordnades en skräckvandring runt i Åbo. Vandringen var 3km och under vandringen
besöktes riktiga brottsplatser. 19 medlemmar deltog i evenemanget.

Spel och lek med NN
Den 13.11 spelades det mölkky, flunkeboll och Kyykkä på Paavo Nurmi Stadium. 13 personer
deltog i evenemenaget.
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Årsmöte på Koulu
Den 23.11 var det dags för årets sista nationsmöte. 28 medlemmar deltog i mötet. Under mötet
valdes den nya styrelsen och alla funktionärer. Många medlemmar blev aktiva inom olika utskott
men dock blev inte posten av värdinna/värd fylld.

8.2.10 December
Inga evenemang ordnades p.g.a. restriktioner.

8.3 Funktionärernas rapport
Enligt Arbetsordningen ska de flesta funktionärer och sammankallare för utskotten och
kommittéerna avlägga en skriftlig rapport till verksamhetsberättelsen. Texterna finns även
bifogade i slutet av verksamhetsberättelsen (se Bilaga 1-11).

8.3.1 Arkivariens rapport
Under årets gång har det skett en del förändringar gällande Nyländska Nationens arkiv på Åbo
Akademis huvudbibliotek. I oktober 2020 flyttade arkivet temporärt till Masku där arkivet
förvaras på obestämd tid, detta på grund av renovering av huvudbiblioteket. Detta innebar att
tillgång till arkivet begränsades så gott som fullständigt hela höstterminen. På grund av
coronapandemin var arkivet stängt under en period och man fick besöka arkivet ensam eller
parvis under sommaren 2020. Under tidig höst arkiverade jag så gott som allt jag fick tag på från
tidigare år, både sådant som hittats i specialföreningskansliet och material jag fått från tidigare
styrelsemedlemmar. I arkivet finns nu en nästintill fullständig kollektion av medlemstidningen
NyläNNingen, 80 års historiken, sångboken från 2016, protokoll, post, bokslut och annat från
diverse verksamhetsår. I Nyländska Nationens arkiv finns 26 kapslar med material från
1936-2019. Som arkivarie har jag även uppdaterat innehållsförteckningen över arkivet och
sorterat samt rensat i nationens arkiv. Jag har delat information om arkivets innehåll med
Google-kontot nnhistorik@gmail.com som i fortsättningen kan användas av arkivarie. I kansliet,
i NNs skåp, har jag gjort plats för en hylla som i fortsättningen ska fungera som ett tillfälligt
“arkiv”. Från denna hylla kan arkivarien ta material som ska arkiveras. På grund av att årsfesten
inte ordnades i mars kunde jag som arkivarie inte traditionsenligt hålla tal om det gångna
verksamhetsåret. Arkivet är idag mer fullständigt och arbetet fortsätter.
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Sandra Weckström, Arkivarie

8.3.2 Kulturministerns rapport
Verksamhetsåret 2020 utgjordes Nationens kulturverksamhet av två besök till Åbo Svenska
Teater. I februari fick nationsmedlemmarna se på pjäsen ”Kvinnor 3” och på hösten sågs ”Hemåt
över isen”. På båda evenemangen deltog ett tiotal kulturintresserade nylänningar.
Stefan Grunwald, Kulturminister

8.3.3 Idrottsministerns rapport
Under 2020 har idrottsevenemangen tyvärr, liksom så mycket annat, begränsats av coronaläget.
Den 5 februari hann ändå “NN on ice” ordnas på Barkplan. I år var det fjärde gången detta
evenemang ordnades. Vi spelade olika spel på isen i lite drygt en timme innan tårna började
vara för kalla. Deltagarna stod själva för inträdet till Barkplan.
Resten av våren begränsades tyvärr långt av coronaläget, och idrottsministern fick nöja sig med
att skriva ett blogginlägg om hemmaträning istället för att ordna något evemang. I början av
hösten ordnades paintball tillsammans med Åbolands nation och en vandring med
Österbottniska nationen i Vaarniemi i St. Karins. Sammanlagt har alltså tre idrottsevenemang
ordnats under år 2020. Utöver detta hade även ett simhallsbesök tillsammans med Åbolans
nation diskuterats, men detta kunde tyvärr inte genomföras p.g.a. läget. Men det är glädjande
att se att det finns intresse att ordna idrottsevenemang i samarbete med andra nationer, och att
samarbetet har fungerat bra.

Jannica Lindholm, Idrottsminister

8.3.4 Hembygdsutskottets rapport
Hembygdsutskottet 2020 bestod av sammankallande Prokurator Rosenqvist, samt
medlemmarna Elin Karlsson, Felix Räykkylä, Miika Alhopuro och Stefan Grünwald.
Hembygdsutskottet träffades i början av året för att påbörja planeringen av sommarträffen.
Då årsfesten närmade sig bidrog utskottet med sin kunskap gällande bärandet och placering av
fanor. Utskottet har under årets gång hållit kontakt via Whatsapp.
Mats Rosenqvist, Prokurator
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8.3.5 Samkvämsutskottets rapport
Under det gångna året har samkvämet varit mycket hjälpsamt. På grund av de rådande
omständigheterna har samkvämet inte jobbat sedan mars. I början av året ordnade vi två sitzar
där samkvämet var till stor hjälp. Till varenda sitz vi ordnat har det funnits mer än tillräckligt
många frivilliga som ställt upp och jobbat på våra fester. Serverat, städat och dekorerat på sitzar
är vad medlemmarna i samkvämet har gjort. Utöver det har vi inte haft något möte eller
någonting sådant eftersom vi träffats då och då på evenemangen. Till Wappmiddagen på Kåren
som ÅAS ordnade tillsammans med nationerna, skickade vi några från samkvämsutskottet för
att hjälpa dem ställa igång festsalen. Vi har även haft en Facebookgrupp där man har kunnat
lägga upp evenemangen och vem som jobbat där.
Medlemmar i Samkvämet 2020: Alexander Blomqvist, Rebecca Bergholm, Joakim Seppelin, Sofia
Blomqvist, Tia Heimbürger, Jonne Kunnas, Evita Lindberg och Emma Palomäki.
Emelie Suni, Värdinna

Rickard Sjöberg, Klubbhövding

8.3.6 Programutskottets rapport
Utskottets uppgift är att ordna program på fester samt ordna sammankomster för nationens
medlemmar (NN vid Åbo Akademi r.f. Arbetsordning §14).
Programutskottet har under verksamhetsåret 2020 bestått av sammankallare Sekreterare
Servanto och Topias Mannisto, Agnes Kurtén, Emilie Nordström, Jannica Lindholm, Linnéa
Nyman, Charlotta Weckström, Emma Palomäki och Evita Lindberg.
Programutskottet hade sitt första och enda möte 8.2 på Portti. På mötet diskuterades det 2-3
programpunkter inför den kommande temasitzen. Flera av medlemmarna deltog på sitzen och
hjälpte till. P.g.a. corona ordanades det inte flera sizser och därmed sammankallades inte
utskottet senare under året.
Isabella Servanto, Sekreterare

8.3.7 PR-utskottets rapport
Vårterminen 2020 bestod PR-utskottet av PR-chef (sammankallare), Sandra Weckström,
Charlotta Weckström, Alexander Blomqvist, Sebastian Stjernvall, Henrik Ståhl, Anna Oksanen,
Julia Kortelainen, Patrick Schubert, Jannica Lindholm, Agnes Kurtén, Topias Mannisto och Emma
Palomäki. På grund av tidsbrist och prioriteringar hoppade Julia Kortelainen av i februari. Även
Emma Palomäki hoppade av i mars på grund av liknande orsaker.
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Höstterminen 2020 bestod PR-utskottet av PR-chef Alexander Blomqvist (sammankallare),
Thomas Fagerholm som ordinarie medlem, Sandra Weckström, Charlotta Weckström, Sebastian
Stjernvall, Henrik Ståhl, Anna Oksanen, Patrick Schubert, Jannica Lindholm, Agnes Kurtén, Topias
Mannisto. På grund av personliga orsaker blev Fagerholm tvungen att avsäga sig sin post och
Blomqvist hoppade in och vikarierade först i diverse uppgifter som ordinarie utskottsmedlem
och efter höstmötet som invald PR-chef och styrelsemedlem.
Möten med PR-utskottet hölls 2 gånger på vårterminen, ett i januari och ett i början av april, ca.
två månader före respektive nyläNNing-utgivningsdag. På mötena diskuterades främst
innehållet till tidningen men även bloggen och marknadsföringen på sociala medier. Deadlinen
för artiklarna sattes till ca. 6 veckor från och med mötesdatum. Vårterminens första möte hölls i
Gadolinias aula, det andra över internet på grund av corona-restriktionerna.
Det ordnades 2 möten på höstterminen, båda som förberedande möten för
nyläNNingen-tidningarna. På mötena diskuterades främst innehållet till tidningen men även
bloggen och marknadsföringen på sociala medier.

Medlemmar som inte deltog på möten diskuterade artiklar och innehåll tillsammans med
PR-chefen och med resten av utskottet via gruppens Whatsapp och Facebookgrupp. Eftersom
de flesta inom utskottet redan tidigare medverkat i tidningen löpte arbetet bra och
medlemmarna jobbade relativt självständigt.

PR-utskottet, styrelsen, inspektorn och diverse gästskribenter bidrog till NyläNNingens och
bloggens innehåll. Vi kom överens i början att respektive medlem av PR-utskottet skriver
antingen en text till tidningen eller ett blogginlägg för samma tidsperiod, extra inlägg skriver
PR-chefen och andra nylänningar. Eftersom pandemin drog ned på den allmänna
prestationsförmågan, lyckades vi inte få ett blogginlägg till varannan vecka även om det totala
antalet inlägg under våren blev 8. Aktiviteten på sociala medier avtog även i samma veva som
evenemangen. Tidningen höll sin nivå pandemin till trots. Vi konstaterade att eftersom en alltför
stor del av social-media relaterat föll på PR-chefens ansvar, hjälpte även resten styrelsen
alltmera till med marknadsföringen under vårens lopp. Förutom nyläNNingen, bloggen och
sociaila medier har Sebastian Stjernvall gjort om nationens NationsguideNN från början. Detta
grundliga arbete kommer nationen att ha nytta av under kommande år i samband med framtida
gulisrekryteringar.
Alexander Blomqvist, PR-chef hösten
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8.3.8 Layoutgruppens rapport
Layout-gruppen 2020 bestod av PR-Chef Thomas Fagerholm, Sandra Weckström, Sebastian
Stjernwall och Alexander Blomqvist. Den första och andra NyläNNingen:s layout planerades och
utfördes av Fagerholm och Blomqvist via Discord. Weckström och Stjernvall layoutade sina egna
artiklar individuellt. Även medlem Henrik Ståhl bidrog till layoutandet. Den tredje och fjärde
tidningen layoutades rätt så jämnt av Fagerholm, Blomqvist och Weckström. Stjernvall
layoutade sin egna artikel. Gruppen hade inga möten, utan kommunicerade främst på
Whatsapp. Layout-verksamheten påverkades inte av coronapandemin.
Thomas Fagerholm, PR-chef

8.3.9 Ekonomiutskottets rapport
Ekonomiutskottet har under år 2020 bestått av Jalo Rämö, Topias Mannisto och Harri Valo.
Utskottet har samlats vid behov då skattmästaren ansett det varit lägligt för att hålla ett möte.
Under mötena har utskottet för det mesta diskuterat frågor gällande bokföring och andra
praktiska angelägenheter. Andra diskussionsämnen inom utskottet har varit spar- och
investeringsplaner för nationen. För att nationen skulle kunna börja spara och investera behöver
man skriva ett ekonomireglemente där det ställs krav på hur medel förvaltas och används.
Skrivandet av ett ekonomireglemente passar bra in i reformgruppens arbetsprocess.
Skattmästaren 2020 sitter med i arbetsgruppen och tänker föra fram ärendet i samband med
kommande stadgeändringar. En annan sak som diskuterats under året är eventuellt byte av bank
från Ålandsbanken till en bank som passar nationen bättre. Kartläggningen av vad
konkurrerande banker kan erbjuda har påbörjats. Skattmästaren för år 2021 får med sitt utskott
fortsätta arbeta med dessa ovan nämnda saker.
Jalo Rämö, Skattmästare

8.3.10 Årsfestmarskalkens rapport
Inledning
Nyländska Nationens 84 årsfest blev inhiberad på grund av COVID-19 pandemin. År 2020 skulle
Nyländska Nationens 84 årsfest ha gått av stapeln den 14 mars 2020 på Kåren och 105 gäster
skulle ha deltagit varav ungefär en tredjedel skulle ha varit från nationens utländska
vänföreningar.
Årsfestmarskalk
På extra nationsmöte, som ordnades 5.11.2019, valdes Harri Valo till årsfestmarskalk för 2020.
Valet skedde på årsmötet, eftersom ingen hade anmält sitt intresse till höstmötet 2019.
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Årsfestkommittén
Medlemmarna i årsfestkommittén 2020 var Jalo Rämö (skattmästare 2020), Emelie Suni
(värdinna 2020), Rickard Sjöberg (klubbhövding 2020), Agnes Kurtén, Alexander Blomqvist, Elin
Karlsson, Jannica Lindholm och Sandra Weckström. Årsfestkommittén samarbetade ytterst bra
och var till stor hjälp med ordnandet av årsfesten.
Årsfestveckan
Årsfestveckan började på tisdagen den 10 mars med öltasting på baren Koulu. På onsdagen den
11 mars ordnades det Laser Tag på Åbos Megazone och efteråt samlades deltagarna för
spontant mingel på Hunters Inn. Torsdagen den 12 mars ordnades det Nationskväll på
Marlirummet enligt tradition.
På fredagen den 13 anlände de utländska gästerna och det var meningen att det skulle ordnas
Fredagssitz, men detta blev inte av på grund av att World Health Organization hade den 11 mars
klassat COVID-19 till en pandemi och därav inhiberades såväl Fredagssitzen som
årsfestbanketten. En stor del av gästerna från Sverige som hade anlänt på morgonen åkte
tillbaka redan på fredagen, men ett ersättande program ordnades hos värdinnan Emelie Suni för
nationens schweiziska vänner.
Den planerade Årsfesten
Årsfesten skulle traditionellt ha börjat med Solenn Akt i Argentinasalen med hälsningar från
diverse föreningar och därefter cocktail och mingel före kallelse till bords. På årsfesten skulle det
ha deltagit 105 gäster.
Det var planerat att Jannica Lindholm och Alexander Blomqvist skulle ha fungerat som
sångledare under banketten. En humoristisk video hade filmats för att visas vid början av
banketten. En länk till videon delades via Nyländska Chatten i Whatsapp.
Under banketten skulle flera tal ha hållits. Kurator Emma Lundström skulle ha inlett med
välkomsttal. Årsfesttalet skulle ha framförts av Ted Urho och talet till Nylänningen av Miika
Alhopuro. Klubbhövding Rickard Sjöberg och inspektor Linnéa Henriksson skulle också ha hållit
tal under kvällen. Kvällens sista tal skulle ha varit tacktalet, som Göteborgs nation i Lunds förste
Kurator Esaias Belfrage skulle ha framfört.
Vid slutet av banketten skulle det ha ordnats traditionsenlig pardans med musik från Axelbandet
och sedan Nachspiel på Borgen. På följande dag skulle det ha varit sillfrukost på T-talo med
Oskar Vuorinen som DJ. Marlirummet var också bokat för Sillisbastu.
Påverkan av COVID-19
Onsdagen den 11 mars klassade World Health Organization (WHO) COVID-19 som en pandemi.
Ursprungligen skulle detta inte ha haft en påverkan på ordnandet av årsfesten och ännu på
kvällen torsdagen den 12 mars verkade det som att årsfesten skulle bli av. Den 13 mars hade de
utländska gästerna anlänt till Åbo och allt skedde enligt plan ända tills ungefär vid lunchtid då
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det först kom besked från Kåren om att inga utländska gäster skulle vara tillåtna på banketten.
Därefter ägde ett ytterligare telefonsamtal med Stefan Willför, vicerektor på Åbo Akademi, rum
där han beordrade nationen att inhibera årsfesten.
Detta ledde till att årsfestkommittén blev tvungen att inhibera alla bokningar med ytterst kort
varsel och styrelsen ordnade inofficiellt ersättande program för de utländska gäster som redan
befann sig i Finland. Ytterligare ledde detta till att nationen var tvungen att returnera alla
årsfestdeltagaravgifter som redan betalats, vilket innebar en ekonomisk förlust för nationen.
Totalt gick årsfesten 255,86 euro på förlust.
Avslutning
Jag vill slutligen tacka alla som deltog i ordnande av årsfesten och alla som deltog på
årsfestveckans program samt det inofficiella programmet som ordnades istället för den
egentliga årsfesten. Ytterligare vill jag tacka alla för det stöd som de givit.
Harri Valo, Årsfestmarskalk

8.4 Samarbetspartners
År 2020 har NN fortsatt samarbete med nattklubben Skärgårdsbaren. Samarbetsavtalet
instiftades år 2017 och har visat sig vara en av de bästa sakerna som kunde hända nationen. (Se
bilaga 12 för kontraktet i sin helhet). Styrelse 2020 hoppas att de kommande styrelserna för NN
uppskattar samarbetet med Skärgårdsbaren eftersom det har visat sig vara mycket värdefullt. År
2018 gjordes även Åbo Svenska Teater till en officiellt samarbetspartner med NN som
upprätthölls år 2020. Enligt avtalen bör nationen organisera minst två evenemang på
Skärgårdsbaren samt att delta i två olika teater visningar på Åbo Svenska Teater per år.

9. Representation
Nationen har under verksamhetsåret representerats i följande sammanhang:

Åländska Studentlagets 87-års årsfest

Emma Lundström
Harri Valo

Österbottniska Nationens 94-års årsfest

Jalo Rämö
Rickard Sjöberg
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Nordisk Studentafton

Topias Mannisto
Miika Alhopuro
Sebastian Sandström
Leif Andersson
Johnny Graeffe

10. Mottagare av utmärkelser
Inga utmärkelser delades ut under årsfesten p.g.a. att en egentlig årsfest aldrig blev av. Årets
utmärkelser delas ut i 2021.

11. Avslutning
År 2020 har varit ett utmanande men lyckat år för nationen. I början av året ordnade nationen
de traditionella evenemangen och festligheter som äger årligen och nationen upprätthöll goda
kontakter med vännationen Concordia i Bern och med de andra nationerna i Åbo. Pandemin
med coronaviruset bröt ut i mitten av mars och begränsningar på människosamlingar infördes.
Som resultat av pandemin ordnades majoriteten av evenemangen på distans via Zoom bl.a. i
formen av nationskvällar. Fastän nationen inte kunde ordna många fysiska evenemang,
rekryterades det 48 nya medlemmar och nationsaktiva. Under 2020 har även nationens aktivitet
på sociala medier minskat.
Samarbetet med samarbetspartnerna Skärgårdsbaren och Åbo Svenska Teater var lyckat och
fortsätter förhoppningsvis ännu i framtiden.
Tyvärr p.g.a. rådande omständigheter kunde styrelsen inte ordna alla de evenemangen som vi
planerat, men vi är glada över faktumet att vi lyckades hålla kontakt med medlemmarna och
ordna ersättande evenemang, som även visade sig vara populära. Vi hoppas att situationen med
pandemin förbättras och att styrelsen 2021 har större frihet med att ordna evenemang.

_____________________________
Emma Lundström, Kurator

______________________________
Mats Rosenqvist, Prokurator

_____________________________

______________________________
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Isabella Servanto, Sekreterare

Jalo Rämö, Skattmästare

_____________________________
Rickard Sjöberg, Klubbhövding

______________________________
Emelie Suni, Värdinna

_____________________________
Thomas Fagerholm, PR-chef våren

_____________________________
Alexander Blomqvist, PR-chef hösten
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Bilaga 1 Arkivariens rapport

8.3.1 Arkivariens rapport
Under årets gång har det skett en del förändringar gällande Nyländska Nationens arkiv på Åbo
Akademis huvudbibliotek. I oktober 2020 flyttade arkivet temporärt till Masku där arkivet
förvaras på obestämd tid, detta på grund av renovering av huvudbiblioteket. Detta innebar att
tillgång till arkivet begränsades så gott som fullständigt hela höstterminen. På grund av
coronapandemin var arkivet stängt under en period och man fick besöka arkivet ensam eller
parvis under sommaren 2020. Under tidig höst arkiverade jag så gott som allt jag fick tag på från
tidigare år, både sådant som hittats i specialföreningskansliet och material jag fått från tidigare
styrelsemedlemmar. I arkivet finns nu en nästintill fullständig kollektion av medlemstidningen
NyläNNingen, 80 års historiken, sångboken från 2016, protokoll, post, bokslut och annat från
diverse verksamhetsår. I Nyländska Nationens arkiv finns 26 kapslar med material från
1936-2019. Som arkivarie har jag även uppdaterat innehållsförteckningen över arkivet och
sorterat samt rensat i nationens arkiv. Jag har delat information om arkivets innehåll med
Google-kontot nnhistorik@gmail.com som i fortsättningen kan användas av arkivarie. I kansliet,
i NNs skåp, har jag gjort plats för en hylla som i fortsättningen ska fungera som ett tillfälligt
“arkiv”. Från denna hylla kan arkivarien ta material som ska arkiveras. På grund av att årsfesten
inte ordnades i mars kunde jag som arkivarie inte traditionsenligt hålla tal om det gångna
verksamhetsåret. Arkivet är idag mer fullständigt och arbetet fortsätter.

_____________________________
Sandra Weckström, Arkivarie
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Bilaga 2 Kulturministerns rapport

8.3.2 Kulturministerns rapport
Verksamhetsåret 2020 utgjordes Nationens kulturverksamhet av två besök till Åbo Svenska
Teater. I februari fick nationsmedlemmarna se på pjäsen ”Kvinnor 3” och på hösten sågs ”Hemåt
över isen”. På båda evenemang deltog ett tiotal kulturintresserade nylänningar.

____________________________
Stefan Grunwald, Kulturminister
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Bilaga 3 Idrottsministerns rapport

8.3.3 Idrottsministerns rapport
Under 2020 har idrottsevenemangen tyvärr, liksom så mycket annat, begränsats av Coronaläget.
Den 5 februari hann ändå “NN on ice” ordnas på Barkplan. I år var det fjärde gången detta
evenemang ordnades. Vi spelade olika spel på isen i lite drygt en timme innan tårna började
vara för kalla. Deltagarna stod själva för inträdet till Barkplan.
Resten av våren begränsades tyvärr långt av Coronaläget, och idrottsministern fick nöja sig med
att skriva ett blogginlägg om hemmaträning istället för att ordna något evemang.
I början av hösten ordnades paintball tillsammans med Åbolands nation och en vandring med
Österbottniska nationen i Vaarniemi i St Karins. Sammanlagt har alltså tre idrottsevenemang
ordnats under år 2020. Utöver detta hade även ett simhallsbesök tillsammans med Åbolans
nation diskuterats, men detta kunde tyvärr inte genomföras p.g.a. läget. Men det är glädjande
att se att det finns intresse att ordna idrottsevenemang i samarbete med andra nationer, och att
samarbetet har fungerat bra.

_____________________________
Jannica Lindholm, Idrottsminister
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Bilaga 4 Hembygdsutskottets rapport

8.3.4 Hembygdsutskottets rapport
Hembygdsutskottet 2020 bestod av sammankallande Prokurator Rosenqvist,
medlemmarna Elin Karlsson, Felix Räykkylä, Miika Alhopuro och Stefan Grünwald.

samt

Hembygdsutskottet träffades i början av året för att påbörja planeringen av sommarträffen.
Då årsfesten närmade sig bidrog utskottet med sin kunskap gällande bärandet och placering
fanor. Utskottet har under årets gång hållit kontakt via Whatsapp.

___________________________
Mats Rosenqvist, Prokurator
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Bilaga 5 Samkvämsutskottets rapport

8.3.5 Samkvämsutskottets rapport
Under det gångna året har samkvämet varit mycket hjälpsamt. På grund av de rådande
omständigheterna har samkvämet inte jobbat sedan mars. I början av året ordnade vi två sitzar
där samkvämet var till stor hjälp. Det fanns alltid flera personer som var villiga att ställa upp
med att hjälpa till med organisering, servering, städning med mera. Vi har inte hållit några
möten eftersom vi ansett att det inte varit nödvändigt. Vi använde en Facebook-grupp för att
hålla kontakten och där vi lade upp alla evenemang.
Samkvämet har detta år varit mycket hjälpsamt. Till varenda sitz vi ordnat har det funnits mer
än tillräckligt många frivilliga som ställt upp och jobbat på våra fester. Serverat, städat och
dekorerat på sitzar är vad medlemmarna i samkvämet har gjort. Utöver det har vi inte haft
något möte eller någonting sådant eftersom vi träffats då och då på evenemangen. Till
Wappmiddagen på Kåren som ÅAS ordnade tillsammans med nationerna, skickade vi några från
samkvämsutskottet för att hjälpa dem ställa igång festsalen. Vi har även haft en Facebookgrupp
där man har kunnat lägga upp evenemangen och vem som jobbat där
Medlemmar i Samkvämet 2020:
Alexander Blomqvist
Rebecca Bergholm
Joakim Seppelin
Sofia Blomqvist
Tia Heimbürger
Jonne Kunnas
Evita Lindberg
Emma Palomäki

______________________________
Emelie Suni, Värdinna
Sammankallare för Samkvämsutskottet

______________________________
Rickard Sjöberg, Klubbhövding
Sammankallare för Samkvämsutskottet
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Bilaga 6 Programutskottets rapport

8.3.6 Programutskottets rapport
Utskottets uppgift är att ordna program på fester samt ordna sammankomster för nationens
medlemmar (NN vid Åbo Akademi r.f. Arbetsordning §14).
Programutskottet har under verksamhetsår 2020 bestått av sammankallare Sekreterare
Servanto och Topias Mannisto, Agnes Kurtén, Emilie Nordström, Jannica Lindholm, Linnéa
Nyman, Charlotta Weckström, Emma… och Evita.

Programutskottet hade sitt första och enda möte 8.2 på Portti. På mötet diskuterades det 2-3
programpunkter inför den kommande temasitsen. Flera av medlemmarna deltog på sitsen och
hjälpte till. P.g.a. corona ordnades det inte flera sitser och därmed sammankallades inte
utskottet senare under året.

______________________________
Isabella Servanto, Sekreterare
Sammankallare för Programutskottet
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Bilaga 7 PR-utskottets rapport

8.3.7 PR-utskottets rapport
Vårterminen 2020 bestod PR-utskottet av PR-chef (sammankallare), Sandra Weckström,
Charlotta Weckström, Alexander Blomqvist, Sebastian Stjernvall, Henrik Ståhl, Anna Oksanen,
Julia Kortelainen, Patrick Schubert, Jannica Lindholm, Agnes Kurtén, Topias Mannisto och Emma
palomäki. På grund av tidsbrist och prioriteringar hoppade Julia Kortelainen av i februari. Även
Emma Palomäki hoppade av i mars på grund av liknande orsaker.
Höstterminen 2020 bestod PR-utskottet av PR-chef Alexander Blomqvist (sammankallare),
Thomas Fagerholm som ordinarie medlem, Sandra Weckström, Charlotta Weckström, Sebastian
Stjernvall, Henrik Ståhl, Anna Oksanen, Patrick Schubert, Jannica Lindholm, Agnes Kurtén, Topias
Mannisto. På grund av personliga orsaker blev Fagerholm tvungen att avsäga sig sin post och
Blomqvist hoppade in och vikarierade först i diverse uppgifter som ordinarie utskottsmedlem
och efter höstmötet som invald PR-chef och styrelsemedlem.
Möten med PR-utskottet hölls 2 gånger på vårterminen, ett i januari och ett i början av april, ca
två månader före respektive nyläNNing-utgivningsdag. På mötena diskuterades främst
innehållet till tidningen men även bloggen och marknadsföringen på sociala medier. Deadlinen
för artiklarna sattes till ca 6 veckor från och med mötesdatum. Vårterminens första möte hölls i
gados aula, det andra över internet på grund av corona-restriktionerna.
Det ordnades 2 möten på höstterminen, båda som förberedande möten för
nyläNNingen-tidningarna. På mötena diskuterades främst innehållet till tidningen men även
bloggen och marknadsföringen på sociala medier.

Medlemmar som inte deltog på möten diskuterade artiklar och innehåll tillsammans med
PR-chefen och med resten av utskottet via gruppens whatsapp och Facebookgrupp. Eftersom de
flesta inom utskottet redan tidigare medverkat i tidningen löpte arbetet bra och medlemmarna
jobbade relativt självständigt.

PR-utskottet, styrelsen, inspektorn och diverse gästskribenter bidrog till nylänningens och
bloggens innehåll. Vi kom överens i början att respektive medlem av PR-utskottet skriver
antingen en text till tidningen eller ett blogginlägg för samma tidsperiod, extra inlägg skriver
PR-chefen och andra nylänningar. Eftersom pandemin drog ned på den allmänna
prestationsförmågan, lyckades vi inte få ett blogginlägg till varannan vecka även om det totala
antalet inlägg under våren blev 8. Aktiviteten på sociala medier avtog även i samma veva som
evenemangen. Tidningen höll sin nivå pandemin till trots. Vi konstaterade att eftersom en alltför
stor del av social-media relaterat föll på PR-chefens ansvar, hjälpte även resten styrelsen
alltmera till med marknadsföringen under vårens lopp. Förutom nyläNNingen, bloggen och
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sociaila medier har Sebastian Stjerwall gjort om nationens NationsguideNN från början. Detta
grundliga arbete kommer nationen att ha nytta av under kommande år i samband med framtida
gulisrekryteringar.

___________________________

___________________________

Thomas Fagerholm, PR-chef

Alexander Blomqvist, PR-chef
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Bilaga 8 Layoutgruppens rapport

8.3.8 Layoutgruppens rapport
Layout-gruppen 2020 bestod av PR-Chef Thomas Fagerholm, Sandra Weckström, Sebastian
Stjernwall och Alexander Blomqvist. Nyl 1an och 2an layoutades huvudsakligen av Fagerholm
och Blomqvist, kommunikation via Discord. Weckström och Stjernvall layoutade sina egna
artiklar individuellt. Även medlem Henrik Ståhl bidrog till layoutandet. NyläNNingen 3 och 4
layoutades rätt så jämnt av Fagerholm, Blomqvist och Weckström. Stjernvall layoutade sin egna
artikel.
Gruppen hade inga möten, endast kommunikation över Whatsapp. Layout-verksamheten
påverkades inte av Corona-pandemin.

___________________________

___________________________

Thomas Fagerholm, PR-chef

Alexander Blomqvist, PR-chef
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Bilaga 9 Ekonomiutskottets rapport

8.3.9 Ekonomiutskottets rapport
Ekonomiutskottet har under år 2020 bestått av Jalo Rämö, Topias Mannisto och Harri Valo.
Utskottet har samlats vid behov då skattmästaren ansett det varit lägligt för att hålla ett möte.
Under mötena har utskottet för det mesta diskuterat frågor gällande bokföring och andra
praktiska angelägenheter. Andra diskussionsämnen inom utskottet har varit spar- och
investeringsplaner för nationen. För att nationen skulle kunna börja spara och investera behöver
man skriva ett ekonomireglemente där det ställs krav på hur medel förvaltas och används.
Skrivandet av ett ekonomireglemente passar bra in i reformgruppens arbetsprocess.
Skattmästaren 2020 sitter med i arbetsgruppen och tänker föra fram ärendet i samband med
kommande stadgeändringar. En annan sak som diskuterats under året är eventuellt byte av bank
från Ålandsbanken till en bank som passar nationen bättre. Kartläggningen av vad
konkurrerande banker kan erbjuda har påbörjats. Skattmästaren för år 2021 får med sitt utskott
fortsätta arbeta med dessa ovan nämnda saker.

___

__

Jalo Rämö, Skattmästare

43

Bilaga 10 Årsfestmarskalkarnas rapport

8.3.10 Årsfestmarskalkarnas rapport
Inledning
Nyländska Nationens 84 årsfest blev inhiberad på grund av COVID-19 pandemin. År 2020 skulle
Nyländska Nationens 84 årsfest ha gått av stapeln den 14 mars 2020 på Kåren och 105 gäster
skulle ha deltagit varav ungefär en tredjedel skulle ha varit från nationens utländska
vänföreningar.
Årsfestmarskalk
På extra nationsmöte, som ordnades 5.11.2019, valdes Harri Valo till årsfestmarskalk för 2020.
Valet skedde på årsmötet, eftersom ingen hade anmält sitt intresse till höstmötet 2019.
Årsfestkommittén
Medlemmarna i årsfestkommittén 2019 var Jalo Rämö (skattmästare 2020), Emelie Suni
(värdinna 2020), Rickard Sjöberg (klubbhövding 2020), Agnes Kurtén, Alexander Blomqvist, Elin
Karlsson, Jannica Lindholm och Sandra Weckström. Årsfestkommittén samarbetade ytterst bra
och var till stor hjälp med ordnandet av årsfesten.
Årsfestveckan
Årsfestveckan började på tisdagen den 10 mars med öltasting på baren Koulu. På onsdagen den
11 mars ordnades det Laser Tag på Åbos Megazone och efteråt samlades deltagarna för
spontant mingel på Hunters Inn. Torsdagen den 12 mars ordnades det Nationskväll på
Marlirummet enligt tradition.
På fredagen den 13 anlände de utländska gästerna och det var meningen att det skulle ordnas
Fredagssitz, men detta blev inte av på grund av att World Health Organization hade den 11 mars
klassat COVID-19 till en pandemi och därav inhiberades såväl Fredagssitzen som
årsfestbanketten. En stor del av gästerna från Sverige som hade anlänt på morgonen åkte
tillbaka redan på fredagen, men ett ersättande program ordnades hos värdinnan Emelie Suni för
nationens schweiziska vänner.
Den planerade Årsfesten
Årsfesten skulle traditionellt ha börjat med Solenn Akt i Argentinasalen med hälsningar från
diverse föreningar och därefter cocktail och mingel före kallelse till bords. På årsfesten skulle det
ha deltagit 105 gäster.
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Det var planerat att Jannica Lindholm och Alexander Blomqvist skulle ha fungerat som
sångledare under banketten. En humoristisk video hade filmats för att visas vid början av
banketten. En länk till videon delades via Nyländska Chatten i Whatsapp.
Under banketten skulle flera tal ha hållits. Kurator Emma Lundström skulle ha inlett med
välkomsttal. Årsfesttalet skulle ha framförts av Ted Urho och talet till Nylänningen av Miika
Alhopuro. Klubbhövding Rickard Sjöberg och inspektor Linnéa Henriksson skulle också ha hållit
tal under kvällen. Kvällens sista tal skulle ha varit tacktalet, som Göteborgs nation i Lunds förste
kurator Esaias Belfrage skulle ha framfört.
Vid slutet av banketten skulle det ha ordnats traditionsenlig pardans med musik från Axelbandet
och sedan Nachspiel på Borgen. På följande dag skulle det ha varit sillfrukost på T-talo med
Oskar Vuorinen som DJ. Marlirummet var också bokat för Sillisbastu.
Påverkan av COVID-19
Onsdagen den 11 mars klassade World Health Organization (WHO) COVID-19 som en pandemi.
Ursprungligen skulle detta inte ha haft en påverkan på ordnandet av Årsfesten och ännu på
kvällen torsdagen den 12 mars verkade det som att Årsfesten skulle bli av. Den 13 mars hade de
utländska gästerna anlänt till Åbo och allt skedde enligt plan ända tills ungefär vid lunchtid då
det först kom besked från Kåren om att inga utländska gäster skulle vara tillåtna på banketten.
Därefter ägde ett ytterligare telefonsamtal med Stefan Willför, vicerektor på Åbo Akademi, rum
där han beordrade nationen att inhibera Årsfesten.
Detta ledde till att årsfestkommittén blev tvungen att inhibera alla bokningar med ytterst kort
varsel och styrelsen ordnade inofficiellt ersättande program för de utländska gäster som redan
befann sig i Finland. Ytterligare ledde detta till att nationen var tvungen att returnera alla
årsfestdeltagaravgifter som redan betalats, vilket innebar en ekonomisk förlust för nationen.
Totalt gick årsfesten 255,86 euro på förlust.
Avslutning
Jag vill slutligen tacka alla som deltog i ordnande av årsfesten och alla som deltog på
årsfestveckans program samt det inofficiella programmet som ordnades istället för den
egentliga årsfesten. Ytterligare vill jag tacka alla för det stöd som de givit.

––––––––––––––––––––––––––––
Harri Valo, Årsfestmarskalk
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Bilaga 11 Samarbetspartners

8.4 Samarbetspartners
År 2020 har NN fortsatt samarbete med nattklubben Skärgårdsbaren. Samarbetsavtalet
instiftades år 2017 och har visat sig vara en av de bästa sakerna som kunde hända nationen. (Se
bilaga 12 för kontraktet i sin helhet). Styrelse 2020 hoppas att de kommande styrelserna för NN
uppskattar samarbetet med Skärgårdsbaren eftersom det har visat sig vara mycket värdefullt. År
2018 gjordes även Åbo Svenska Teater till en officiellt samarbetspartner med NN som
upprätthölls år 2020. Enligt avtalen bör nationen organisera minst två evenemang på
Skärgårdsbaren samt att delta i två olika teater visningar på Åbo Svenska Teater per år.
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