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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 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)
I början av verksamhetsåret 2018 tog styrelsen och ministrarna tillfället i akt att utöver
stadgeenliga processer planera året genom en enkät. Målet var att ordna en lämplig
mängd evenemang av både seriös och oseriös karaktär.
Nationen drabbades hårt under hösten då det skedde en stöld på
Specialföreningskansliet (Tavastgatan 22). Ekonomiska skadan uppskattas vara över
600 euro.
Medlemsrekryteringen var dock synnerligen lyckad i år, då nationen fick 91 nya
medlemmar. På grund av utfall från äldre medlemmars sida, har dock totala
medlemsantalet sjunkit med 26 medlemmar. Vid slutet av år 2018 hade nationen 186
medlemmar. Nationen har även tagit i bruk en iZettle för kortbetalningar.
Bruktagningen av iZettlen har ökat försäljningen av gulispaket. Dessutom har
majoriteten av alla köp på gulisakademin och specialföreningsmässan skett via
kortterminalen. Marknadsföringen av nationen upplevde ett nytt koncept, då Åbo
Akademi arrangerade en bussturné.
Vännationssamarbetet har pågått som tidigare, med undantag att man i år har även
arrangerat en ”Nyländsk sitz” tillsammans med systernationen Nylands Nation i
H:fors. Ett flertal andra evenemang har man även arrangerat i samarbete med de
övriga nationerna i Åbo, för att tillsammans stärka nationernas ställning gentemot
fakultetsföreningarnas starka position. Nationen har även räckt handen mot
Gastarnas Orden i hopp om ett gemensamt evenemang.

2. Styrelse och funktionärer
Inspektor

Linnéa Henriksson

Styrelsen
Kurator
Prokurator

Ronja Horsma
Johnny Graeffe
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Sekreterare
Skattmästare
Klubbhövding
Värdinna
PR-chef

Jessica Jokinen
Harri Valo
Joacim Krook
Jannica Lindholm
Alexander Blomqvist

Verksamhetsgranskare

Lasse Mäki-Hokkonen
Tobias Wessberg

Verksamhetsgranskarnas suppleanter

Emil Jankes
Michael Ekebom

Arkivarie

Sebastian Sandström

Kulturminister

Felix Räykkylä

Idrottsminister

Thomas Fagerholm

Sångledare

Topias Mannisto
Sebastian Stjernvall
Henrik Ståhl
Gillan Suvisaari våren 2018
Sebastian Sandström hösten 2018

Hembygdsutskottet

Johnny Graeffe (sammankallare)
Anni Rönnberg
Henrik Ståhl
Emma Lundström
Angelica Holmberg
Anna Oksanen

Samkvämsutskottet

Joacim Krook (sammankallare)
Jannica Lindholm (sammankallare)
Amanda Söderström
Klara Fält
Kasper Kannosto
Elin Elgh
Miko Weckström
5

NN vid Åbo Akademi r.f.
Tavastgatan 22
Specialföreningskansliet
20500 Åbo

Niklas Salo
Emma Salomäki
Annika Hellström
Programutskottet

Jessica Jokinen (sammankallare)
Angelica Holmberg
Julia Kortelainen
Klara Fält
Saskia Währn
Mathilda Jäderholm
Tyko Hertzberg
Felix Räykkylä (Kulturminister)
Thomas Fagerholm (Idrottsminister)

Ekonomiutskottet

Harri Valo (sammankallare)
Miika Alhopuro
Michael Ekebom
Emil Jankes
Robert Bergman

PR-utskottet

Alexander Blomqvist (sammankallare)
Sebastian Stjernvall
Nikolai Abrahamsson
Patrick Schubert
Henrik Ståhl
Richard Backman
Miika Alhopuro
Topias Mannisto
Robert Roos
Julia Kortelainen
Sebastian Sandström

Layoutgruppen

Alexander Blomqvist (sammankallare)
Henrik Ståhl
Sebastian Stjernvall
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Årsfestmarskalk

Anna Oksanen

Årsfestkommitté

Jannica Lindholm (Värdinna)
Harri Valo (Skattmästare)
Joakim Krook (Klubbhövding)
Emma Lundström
Angelica Holmberg
Klara Fält
Henrik Ståhl
Patrick Schubert

Valkommitté

Sebastian Sandström
Anni Rönnberg
Julia Kortelainen
Miika Alhopuro
Anna Oksanen
Patrick Schubert
Sebastian Stjernvall

Stipendiekommitté

Linnéa Henriksson (Inspektor)
Vanessa Westerlund (innehavare av
åran)
Gillan Suvisaari
Miika Alhopuro
Emilia Mattsson

Alumnkommitté

Sebastian Sandström
Johannes Nystén
Marina Stenbäck
Anna Oksanen
Sebastian Stjernvall
Vanessa Westerlund
Andreas Johansson

Webbansvarig

Alexander Blomqvist
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3. Medlemmar
Den 31 december 2018 låg Nyländska Nationens medlemsantal vid 186 medlemmar.
Av dessa var 167 studerande vid Åbo Akademi och 19 studerande vid Novia.
Medlemsavgiften under verksamhetsåret var 8 € för 1 års medlemskap och 18 € för 3
års medlemskap. Under hösten hade gulnäbbarna dessutom möjligheten att köpa ett
s.k. gulispaket. I det ingick medlemskap, sångbok och ett halarmärke. Priset på
gulispaketet med 3 års medlemskap var 25 €.
Under verksamhetsåret har nationen värvat 91 nya medlemmar, vilket är 21 fler än
förra året. Dock har medlemsantalet i sin helhet i sjunkit med cirka 30 medlemmar,
eftersom flera gamla medlemmar utexaminerats och därmed inte förnyat sitt
medlemskap.
Styrelsen sålde 33 gulispaket, 23 stycken 3 års medlemskap och 35 stycken 1 års
medlemskap. De flesta medlemmarna skrevs in på Gulnäbbsakademin, men även
under Styrelsens besök till de olika universiteten, vid Årsfesten samt under olika
evenemang har nationen fått nya medlemmar.

4. Möten
4.1 Nationsmöten
Nationsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under verksamhetsåret 2018
har samtliga nationsmedlemmar sammankallats till fyra nationsmöten, dvs. till
revisionsmöte i februari, vårmöte i april, höstmöte i oktober samt till årsmöte i
november. Som mötesordförande fungerade Kurator Ronja Horsma.

4.2 Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2018 sammanträdde styrelsen till 14 stycken protokollförda
styrelsemöten. Det är fler än 2016, men färre än t.ex. styrelse 2017. Under sommaren
hade styrelsen ett elektroniskt möte med hjälp av Skype. Styrelsen har utanför dessa
möten hållit kontakt via en Facebook-grupp och via två olika Whatsapp-grupper.
Speciellt WhatsApp grupperna har använts aktivt. I en av WhatsApp grupperna
informerades speciellt viktig information, medan den andra möjliggjorde diskussion
styrelsemedlemmarna emellan. Dessutom har Skattmästare Valo, Sekreterare Jokinen
och Kurator Horsma haft en egen Whatsapp grupp för att hålla koll på eventuella nya
medlemmar samt tidpunkten för då de betalat för ett medlemskap. Styrelsen har även
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haft en gemensam Google Kalender för att hålla koll på samtliga evenemang, där
ibland möten.

5. Publikationer och sociala media
5.1 NyläNNingen
Medlemstidningen NyläNNingen har publicerats fyra gånger under verksamhetsåret
2018. Tryckeriet Winbase har fortsättningsvis använts och tidningen har följaktligen
utkommit i färg. Medlemstidningen NyläNNingen utgivits i tryckt format två gånger,
och två gånger i elektronisk format. Årets kostnader för både tryckeri och post var
avsevärt lägre än tidigare år, detta eftersom NyläNNingen endast utkom två gånger i
tryckt format.

5.2 Hemsidan
Nyländska Nationens hemsida finns på adressen http://nylandskanationen.org/.
Hemsidan har fortsättningsvis innehållit information om nationen, medlemskap,
styrelsen och funktionärerna, en kalender för kommande evenemang, bilderboken,
klotterplanket och en länk till BloggeNN. Dessutom kunde en länk till publikationer av
NyläNNingen hittas på hemsidan. Styrelsen, och i huvudsak PR-chef och webbansvarig
Blomqvist, har under det gångna året upprätthållit hemsidan. PR-chef Blomqvist har
kontinuerligt uppdaterat nyhetsflödet och öppnat anmälningarna till nationens
evenemang. Under verksamhetsåret 2018 publicerades 10 stycken inlägg på bloggen
som kan hittas på webbsidan: https://nylandskanationen.wordpress.com/.
På hemsidan informerades dessutom om 34 stycken evenemang som inkluderade
bland annat fester, nationskvällar, högtidsevenemang, möten, kultur-, och
idrottsevenemang, årsfestveckans evenemang med mera.
I Bilderboken publicerades det i albumet “2018” 10 stycken gallerier med bilder från
årets evenemang. Gallerierna innehöll både färre och en större mängd bilder (13-179
stycken). PR-chef Blomqvist var ansvarig för fotograferingen på de flesta evenemang,
medan Johannes Nystén fotograferade årsfesten. PR-chef emeritus Stjernvall hjälpte
dessutom till att fotografera på vissa evenemang.
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Nyländska Nationens hemsida såg ut så här 30.12.2018:
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Årsfestsidan såg ut så här 31.12.2018:

I januari 2018 publicerades en mer användarvänlig version av hemsidan. Den
25.5.2018 tillämpades den nya EU dataskyddsförordningen, vars villkor den gamla
hemsidan inte uppfyllde. Problemet med den förra servern var främst bilderna som
fanns oskyddade i Bilderboken. I maj flyttades servern till Hawk Host, belägen i
Holland. En ytterligare förändring som gjorts under året är att abonnemanget nu är i
PR-chef Blomqvists namn.
PR-chef Blomqvist och Sekreterare Jokinen gick under året gått grundligt igenom den
allmänna säkerheten på hemsidan och gällande kontaktuppgifter samt bilderna som
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publicerades i Bilderboken. Under året beslöt man att instifta ett lösenord som
krävdes för att få tillgång till bilderna i Bilderboken. Dessutom har man inlett varje
evenemang med att informera deltagarna om att det fotograferas och att man kunde
informera fotografen eller någon i styrelsen ifall man inte ville ha några bilder
publicerade på sig själv. Det samma framgick även i och med anmälan. Vid
anmälningen till olika evenemang har deltagarna även kunnat välja ifall de velat att
deras namn skulle synas offentligt i deltagarlistan eller inte. Vid varje anmälningslista
har det funnits åtminstone några deltagare som dolt sitt namn, dock har ingen inte
gett sitt samtycke för att fotograferas.

5.3 Infomejl
Under verksamhetsåret 2018 har infomejlet sänts ut 16 gånger till samtliga
nationsmedlemmar. Layouten för meddelandena har varit den samma som tidigare
år, endast namnet har bytts från ”infomejl” till ”medlemsbrev”.
PR-chef Blomqvist har använt sig av programmet MailChimp, där han uppdaterat
mailing-listan och varit huvudansvarig för veckomailen. Den vanliga webmailen
(https://webmail.abo.fi/) har använts av Kurator Horsma, Sekreterare Jokinen och
Skattmästare Valo för att skicka personliga e-postmeddelanden, kallelser till
nationsmöten, hälsningar till vännationer, meddelanden till nya medlemmar samt
meddelanden till personer vars medlemskap gått ut. I år har nationen dock haft
tillgång till en egen mailinglista, nnmedlem@abo.fi, vilket har underlättat
informationsflödet.
MailChimp är lättanvänt och mycket praktiskt, men problemet gällande att epostmeddelandena ofta hamnar i skräpkorgen har beklagligen kvarstått. Med andra
ord öppnar inte alla medlemmar medlemsbrevet.
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MailChimp såg ut så här 31.12.2018:

5.4 Sociala media
Nyländska nationens styrelse har sett till att aktivt uppdatera nationens diverse sociala
media under året 2018. I huvudsak har PR-chef Blomqvist varit ansvarig för
upprätthållandet av sociala media, men även resten av styrelsen har hjälpt till att
marknadsföra nationen så aktivt som möjligt. Speciellt Instagram-kanalen har varit ett
gemensamt ansvar, och även varit en aktiv marknadsföringskanal. Beroende på vem
som representerat på olika evenemang, har den personen även naturligt satt en
uppdatering efter evenemanget.
5.4.1 BloggeNN
PR-chef Blomqvist har tillsammans med sitt PR-utskott uppdaterat ”BloggeNN”. I år
publicerades 10 stycken blogginlägg, skrivna av varierande skribenter; PR-chefen,
utskottsmedlemmar, styrelsemedlemmar och andra medlemmar inom nationen.
Inläggen var mångsidiga och innefattade exempelvis evenemangsbeskrivningar,
recept, tankar om studielivet och inlägg om hur man kan aktivera sig inom nationen.
Blogginläggen har sedan länkats på Instagram och Facebook för att ge BloggeNN
ytterligare synlighet.
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Blogginlägg 2018:
1. Schubbe och Blommis lagar mjöd.
2. Därför ska du gå på vårbal!
3. BloggeNN är tillbaka!
4. Gamylen tipsar: Att flytta till eget hem för första gången
5. After Study
6. Cirkus Nylandensis på Älggask hos Värmlands Nation i Uppsala
7. Utskott? Post? NN:s funkisar berättar!
8. Styrelsearbete – Vad är det egentligen?
9. Ett studieliv utan alkohol – kan man överleva det?
10. Julgodis! (Och eventuellt nåt tips om hur du ska överleva julen med släkten)
(Se bilaga 13 för dessa inlägg i sin helhet)
5.4.2 Facebook
Den 31 december 2018 hade Nyländska Nationens Facebook-sida 958 gillamarkeringar och 955 följare. Gilla-markeringarna hade ökat med 36 stycken från det
föregående verksamhetsåret, medan antalet följare hade ökat med 41 stycken. Alla
evenemang och möten som ordnades under verksamhetsåret har haft ett eget
evenemang på Facebook, vilket har möjliggjort att nationen har kunnat nå allt fler
genom sin marknadsföring. Facebook har varit den viktigaste kanalen för att kunna
bjuda in personer till evenemangen och för att länka till nationens hemsida där man
strävade att all relevant information kunde hittas.
5.4.3 Instagram (@nylandskanationen)
NN grundade ett Instagram-konto i slutet av år 2013 med namnet nylandskanationen.
Den 31 december 2018 hade nationens Instagram-konto 518 följare, vilket är 49 mer
än föregående år. Styrelsen har marknadsfört en stor del av sin verksamhet via
Instagram som idag kanske används mest av alla nationens sociala medier.
Sammanlagt har nationen publicerat 118 inlägg på Instagram under året 2018.
Förutom vanliga inlägg i flödet, har man även publicerat bilder i ”händelser”, som
normalt försvinner efter ett dygn.
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5.4.4 Snapchat (NN-snap)
NN skapade verksamhetsår 2016 ett Snapchat-konto. Styrelsen, och i huvudsak PRchefen, har fortsättningsvis upprätthållit detta konto. Främst har Snapchat använts för
att marknadsföra verksamheten. Den 31 december 2018 hade nationen 120 följare på
Snapchat.
5.4.5 Twitter (@nylandskanation)
Twitter-kontot skaffades i början av år 2014. Under verksamhetsåret har Twitterkontot inte använts. Detta på grund av att få medlemmar använder kanalen.

6. Nya medlemsprylar
6.1 Nationshalare
I början av september deltog PR-chef emeritus Sebastian Stjernvall i ett styrelsemöte
och presenterade den mörkblåa NN-halaren. Dessa 7 NN-halare donerades av
Stjernvall i syftet att ge mera synlighet till Nyländska Nationen på allmänna
studentikosa evenemang. Tanken är att halarna ska gå i arv från styrelse till styrelse
och att åtminstone en styrelsemedlem ska använda halaren på evenemangen.
Dessutom är det tänkt att varje styrelsemedlem ska använda halaren minst en gång.
Ett halarmärke per styrelsemedlem ska dessutom gärna sys av på halaren. Stjernvall
hade även skrivit ett testamente gällande nationshalarna och deras användning. (Se
bilaga 14)

7. Specialföreningskansliet
Under
verksamhetsåret
har
NN
fortsättningsvis
haft
tillgång
till
specialföreningskansliet på Tavastgatan 22. Kansliet har delats med Österbottniska
Nationen, Östra Finlands Nation, Åbolands Nation och Åländska Studentlaget.
Styrelsen ordnade kanslitur på onsdagar kl. 15-16, eftersom det ansågs vara en tid då
de flesta har möjlighet att komma på en kopp kaffe. Styrelsen har aktivt marknadsfört
kansliturerna på Facebook, Instagram och Snapchat. Styrelsen ansåg att det var viktigt
att upprätthålla kansliturerna, men trots aktiv marknadsföring fanns det vissa
kansliturer då ingen besökte kansliet. En idé för kommande år kunde eventuellt vara
att ordna kanslituren varannan vecka.
I maj var nationen med om en stöld på skedde på Specialföreningskansliet. Nationen
blev av med 607,90 euro.
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Kansliet fungerar även som förvarings- och möteslokal för nationen. En stor del av
årets styrelsemöten och utskottsmöten har hållits på kansliet, en mötesplats i centrala
Åbo.

8. Verksamhet
Nyländska nationen har ordnat evenemang av olika slag. För att se till att alla
medlemmar skulle ha en talan, skickade man ut en enkät i början av året där
medlemmarna hade möjlighet att rösta på vilka kultur-, och idrottsevenemang som
passade dem.
Till seriös verksamhet räknas bland annat Årsfesten och nationsmöten medan bl.a.
idrottsevenemang, kulturevenemang och fester tillhör det lättsammare slaget av
verksamhet. Flera av utskotten har aktiverats en hel del under verksamhetsåret 2018,
medan andra har varit mindre aktiva. Styrelsemedlemmarna har t.ex. i år jobbat under
flera sitzer då personer från samkvämet fallit bort.
Kontakten och relationen till vännationerna har varit mycket goda under
verksamhetsåret 2018. Styrelsen samt övriga nationsmedlemmar har gjort sitt bästa
för att fortsätta hålla det så i framtiden också. Samtliga vänföreningar fick inbjudan till
både Årsfesten och Sommarträffen. Ett stort antal utländska och inhemska gäster
deltog i båda evenemangen. Dessutom ordnades den ”Nyländska sitzen” med Nylands
Nation där 25 NN:are och 8 nylleiter deltog.
Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av verksamheten under året 2018.

8.1 Årskalender
En överblick av evenemangen som ordnats under verksamhetsåret.

Januari:
5-7.1
24.1
26.1

Styrelsebytarveckoslut
Jubel Januari - Tipallinen Tammikuu
Funktionärsbytarsitz

Februari:
1.2
5.2
6.2

Kansliuppvärmarsitz
Idrottsevenemang: Skrinning och ishockey
Pulka-bygge inför Fastlaskiainen
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12.2
13.2
20.2
21.2
23-26.2
28.2

Deltagande i Per Brahe fantåg
Fastlaskiainen
Revisionsmöte
Vinter OS-sitz
Styrelsen besöker vänföreningen Concordia i Bern
Kulturevenemang: Piaf på Åbo Svenska Teater

Mars
13.3
14.3
15.3
16.3
17.3
18.3

Årsfestveckan: Gästföreläsning
Årsfestveckan: Filmkväll
Årsfestveckan: Nationskväll på Marli
Årsfestveckan: Fredagssitz för värdar och utländska gäster
Årsfest LXXXII
Sillfrukost

April
4.4
7.4
7.4
13.4
16.4
18.4
24.4
31.4

Specialföreningsmässa på Kåren
Nylands Nations årsfest
Impuls årsfest
Nyländsk sitz med NN och Nylle i Åbo
Vårmöte
Spring Break Party på Skärgårdsbaren
Kulturevenemang: Hannu Väisänen konstutställning
Fantåg till Vårdberget

Maj
1.5
24-26.5

Dragkamp, picknick på Vårdberget med ÖN
Vårbal i Uppsala

Juli
27-29.7

Sommarträff i Ekenäs

September
4.9
4.9

NN info i Arken
NN deltar på MK:s gulisintagning
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6.9
6.9
6.9
10.9
11.9
12.9
13.9
13.9
18.9
19.9
20.9
20.9
26.9

NN info i ASA
NN deltar på KK:s gulisintagning
Back to School med NN
NN info i Gado
NN deltar på HF:s gulisintagning
Gulnäbbsakademin på Kåren
NN info i Novia
Idrottsevenemang: Volleyboll
NN:s gulisintagning och gulissitz
NN deltar på ÅsNa:s gulisintagning
NN deltar på ÖN:s gulisintagning
NN deltar på ÅKA:s gulisintagning
Nationskväll på Marli

Oktober
1.10
4-17.10
8.10
11.10
13.10
16.10
26.10

Idrottsevenemang: Vandring med NN och ÖN
Åbo Akademis bussturné
Höstmöte
Fantasy-sitz
Kärlek över åldersgränserna
Kulturevenemang: Filmkväll i ASA
Pubrunda med NN

November
7.11
10.11
15.11
20.11
23.11
26.11
27.11
27.11

Nationernas sitz
Gustav Adolfs-balen i Lund
Kulturevenemang: Ölskola med NN och ÅsNa
Infokväll: Bli aktiv i nationen
Älggask i Uppsala
Årsmöte
Idrottsevenemang: Bowling
Nationskväll: Lilla jul

December
6.12

Fan-, och fackeltåg
18

NN vid Åbo Akademi r.f.
Tavastgatan 22
Specialföreningskansliet
20500 Åbo

6.12
9.12
14.12

Självständighetsbal hos Nylands Nation
Filmkväll
Julgasque på Skärgårdsbaren

8.2 Beskrivning av verksamheten
8.2.1 Januari:
Styrelsebytarveckoslut
Styrelsebytarhelgen ordnades den 5-7.1 i Mäntsälä hos PR-chef emeritus Stjernvall.
De flesta deltagare anlände på fredag kväll, medan någon anlände först på lördag
morgon. På fredagen var det spel, diskussioner och bastu på schemat. Följande dag
samlade Kurator emeritus Sandström samtliga styrelsemedlemmar och informerade
om styrelsearbetet och om den årliga verksamheten. Den nya styrelsen fick flera tips
som var bra att hålla i minnet under det kommande året. Efter den gemensamma
samlingen gick avgående styrelsemedlemmarna igenom specifik information med sin
efterträdare.
Efter en lärorik informationsdag var det dags för middag och sitz i lekfull anda. Det
blev en lyckad kväll, där de två styrelserna hade chansen att lära känna varandra allt
bättre. Efter att styrelserna ätit frukost och städat efter sig följande dag, var det dags
att åka hem, med mycket information i bagaget.
Jubel Januari på Skärgårdsbaren
Evenemanget ”Jubel Januari” ordnades 24.1 hos samarbetspartnern Skärgårdsbaren.
Evenemanget hade cirka 150 deltagare. Ett halarmärke ingick till de 100 första och
intäkterna gick till årsfesten.
Funktionärsbytarsitzen
Den 26.1 ordnades den traditionsenliga funktionärssitzen. Den sittande styrelsen
ordnade festen och i sitzen deltog 39 funktionärer för åren 2017 och 2018. Dock infann
sig styrelse 2017 först vid efterrätten. Den avgående styrelsen avtackades med gåvor
av sina efterträdare, och efterträdarna fick gåvor av den avgående styrelsen. Temat
för festen var schlager, vilket bidrog till en trevlig stämning på evenemanget. Under
sitzen var det roterande sångledarskap, vilket betydde att alla deltagare fick säga
några ord om sig själv och sedan dra en sång.
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8.2.2 Februari
Styrelsenationssitz
Den 1.2 ordnades en sitz för samtliga nationers styrelser. Nationerna planerade och
ordnade sitzen tillsammans i lättsam stämning. Värdinnorna hade bakat paj och sallad,
medan deltagarna hämtade sin dryck själv. Alla styrelsemedlemmar fick presentera sig
under kvällen och det var en ypperlig chans att lära känna varandra bättre.
Sittplaceringen ändrades under kvällens lopp, vilket möjliggjorde diskussioner med
flera olika personer.
Idrottsevenemang: Skrinning och after-skate
Den 5.2 ordnades årets första idrottsevenemang; ”NN-on-Ice”, i huvudsak planerat
och arrangerat av Idrottsminister Fagerholm. Evenemanget ordnades på Barkplan
belägen på Tureborgsgatan och 10 glada personer deltog. Det fanns möjlighet att hyra
både skrinnskor och klubba, vilket var mycket behändigt.
Fantåg
Den 12.2 deltog Nyländska Nationen traditionsenligt i Åbo Akademi Studentkårs Per
Brahe-fantåg. Fantåget gick från Kåren till Per Brahe statyn. Förutom Prokurator
Johnny Graeffe, som agerade fanbärare, deltog även Anna Oksanen och Emma
Lundström som fanvakter.
Pulka-bygge inför Fastlaskiainen
Den 6.2 arrangerade Sekreterare Jokinen en kväll för Pulkka-bygge inför
Fastlaskiainen. Intresserade hade möjlighet att hjälpa styrelsen i byggandet. Sju
nationsaktiva personer befann sig på Specialföreningskansliet och hjälpte till att bygga
pulkan som kom att bli en Skumvinsflaska. För dem som var på plats bjöds det på
fastlagsbullar.
Fastlaskiainen
Den 13.2 firades Fastlaskiainen som Åbo Akademis Studentkår traditionsenligt brukar
ordna på Vårdberget. NN deltog i pulkaåket med en självbyggd pulka, som detta år
föreställde en Skumvinsflaska. Farkosten var byggd med hjälp av en ”Wake-board”,
hönsnät och pappersmassa. Till slut sprayades flaskan i guldfärg. Kurator Horsma och
Sekreterare Jokinen åkte ner för backen i pulkan medan Skattmästare Valo och
Prokurator Graeffe styrde den ner för den isiga backen.
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Revisionsmöte
Den 20.2 ordnades ett stadgeenligt Revisionsmöte i ASA-husets Stora Auditorium. I
mötet deltog 30 personer. Mötet gick igenom föregående årets bokslut och
verksamhetsberättelse. En ny budget och en verksamhetsplan presenterades även av
Skattmästare Valo och Sekreterare Jokinen. Den avgående styrelsen beviljades
ansvarsfrihet.
Vinter OS-sitz
En sitz i temat ”Vinter-OS” ordnades den 21.2. Det var ett lyckat evenemang med
nöjda deltagare och flera kreativa kostymer. 44 personer deltog, förutom
funktionärerna som arbetade under sitzen. Sångledarna Gillan Suvisaari och Sebastian
Stjernvall bidrog också till den festliga stämningen. Evenemanget hade flera
programpunkter där de två långborden skulle tävla emot varandra för att samla poäng
till OS-vinsten.
Styrelsen besöker vänföreningen Concordia i Bern-Finnenwoche
Den 23-26 februari besökte styrelsen vänföreningen Concordia i Bern. Den 23.2 flög
samtliga styrelsemedlemmar, förutom Klubbhövding Krook, till Zürich för att sedan
genast ta tåget till Bern. Styrelsen anlände till Bern på eftermiddagen och fick först
bekanta sig med Concordias lokal och därmed resans boende. Styrelsen blev genast
väl bemötta av Schweizarna. Dagens program inleddes med mat och dryck på en lokal
restaurang, för att sedan fortsätta med bowling och till slut middag i Concordias
källare. Styrelsen blev bjudna på ost-fondue, vilket var en verklig smakupplevelse.
Middagen kallades för ”Stamm”, dvs. en sitz som schweizarna brukar ordna varje
fredag. I sitzen deltog en hel del medlemmar från Concordia.
På lördag var de dags för en rundtur i staden Bern. Styrelsen fick se vackra vyer från
klocktornet, beläget i mitten av staden. På kvällen var det dags för NN:s styrelse att
ordna middag för schweizarna. Denna kväll gav styrelsen även sina gåvor som var
finska shotglas, dryck och NN-pinsar. Middagen och programmet uppskattades av
schweizarna och styrelsen var glada att få ge Concordia någonting som tack för
gästvänligheten.
På söndag åkte styrelsen till Interlaken för att åka kälke. Det var en otrolig upplevelse,
trots att vädret var immigt och man knappt såg vart man var på väg. Ingen från
styrelsen hade gjort detta tidigare, så det gällde att vara uppmärksam och hållas på
spåret.
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Plötsligt var det söndag, resans sista dag. Då åkte styrelsen tillsammans med en grupp
schweizare till ”Housemountain”, för att njuta av ännu en vacker utsikt. Vi åt vår sista
middag och dryck för att sedan packa ihop sakerna och åka tillbaka till Finland. Resan
i sin helhet var en mycket trevlig och oförglömlig upplevelse.
Piaf på Åbo Svenska Teater
Den 28.2 besökte ett gäng NN:are Åbo Svenska Teater för att titta på den omtalade
musikalen ”Piaf”. 14 personer deltog och var nöjda över musikalen. Styrelsen hade
fått Piaf-biljetterna för ett billigare pris än vad de normalt kostar.

8.2.3 Mars
Årsfestveckan:
Nyländska Nationens 82:a årsfest firades i år den 17 mars på Kåren. Liksom tidigare år
var det en hel del annat program som hörde årsfestveckan till.
Föreläsning i historia av Sture Lindholm
Årsfestveckan inleddes med en intressant gästföreläsning av Sture Lindholm,
författare av boken ”Fånglägershelvetet Dragsvik”. Lindholm kom till Åbo för att
berätta om inbördeskriget och dess utveckling och inverkan på Nyland. Både nya och
äldre medlemmar kom för att lyssna på föreläsningen.
Filmkväll
På onsdag, 14.3, ordnade Kulturminister Räykkylä en filmkväll i ASA. Det bjöds på
tilltugg och dryck till den tecknade filmen Lejonkungen.
Nationskväll på Marli
På torsdagen, 15.3, ordnade styrelsen en nationskväll på Marlirummet. Flera NN:are
deltog under kvällen för att spela spel, umgås, sy halarmärken och äta gott
tillsammans. Flera NN:are var uppspelta över den kommande helgens festligheter.
Lunch med utländska gäster
På fredagen 16.3 var det äntligen dags för de utländska gästerna att anlända till Åbo.
På morgonen fick de åka till de nationsmedlemmar som fungerade som deras värdar.
Sedan träffades alla på Kåren för en gemensam lunch. Efter maten visade
Kulturminister Räykkylä gänget runt campusområdet och i centrum. Stadsvandringen
avslutades på bar ”Koulu” där deltagarna hade möjlighet att smaka på lokala drycker.
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Fredagssitz
På kvällen var det dags för fredagssitzen, som varje år ordnas för att välkomna de
utländska gästerna. Medlemmar från Göteborgs Nation i Lund, Göteborgs Nation i
Uppsala, Studentenverbindung Concordia Bern, värdarna, styrelsen samt
årsfestkommittén deltog i middagen. Festen bjöd på en glad stämning och en ypperlig
möjlighet att lära känna varandra bättre. Efter sitzen fortsatte de allra flesta kvällen
på Skärgårdsbaren.
Årsfest LXXXII
Nyländska Nationens 82:a årsfest ordnades på Restaurang Kåren den 17 mars 2018.
Festens första programpunkt var Solenn akten som inleddes klockan 17.30 i
Argentinasalen. Topias Mannisto och Miko Weckström fungerade som fanbärare,
medan Felix Räykkylä och Amanda Söderström ställde upp som fanvakter. Efter Solenn
akten var det dags för cocktail. Årsfestmarskalk Oksanen bankade in banketten
klockan 19.00 i festsalen.
Peter af Hällström och Lisa Forss fungerade som sångledare under kvällen.
Sångledarna bjöd på underhållningen, åsnebryggor och sång inför de varierande
snapsvisorna som sjöngs.
Johanna Ekeblom och Richard Backman bjöd dessutom på ett imponerade
musikprogram, som fick stående ovationer av publiken. Ekeblom stod för sången och
Backman spelade gitarr.
Sixten Lundberg fungerade som årsfesttalare. Talet var väldigt intressant och verkade
tilltala gästerna. Förutom Lundberg höll även Kurator Ronja Horsma, Klubbhövding
Joacim Krook och Inspektor Linnéa Henriksson tal. Talet till nylänningen hölls av
Kurator emeritus Andreas Johansson. I år hölls tacktalet av förste Kurator vid
Göteborgs Nation i Uppsala, Sofia Rohdin. Flera av talen fick rungande applåder och
blev en stor succé.
Nationens finaste förtjänsttecken, Åran, tilldelades Tobias Wessberg. Gastarnas orden
tilldelades Niklas Olsson, Nikolai Abrahamsson, Gillan Suvisaari, Richard Backman,
Catherine Rantanen, Emil Jankes, Michael Ekebom och Dominik Luder. Linnea
Henriksson delade ut kamratskapsstipendiet åt Henrik Ståhl. Gulnäbbstipendiet
delades ut till Johnny Graeffe. Efter banketten var det dags för Nachspiel, som givetvis
inleddes med dans på Kåren.
Som hovfotograf fungerade Johannes Nystén. Totalt deltog drygt 130 gäster, vilket var
ett lyckat resultat.
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(Du kan läsa mera om årsfesten på s. 40 i Årsfestmarskalkens rapport.)
Sillfrukost
Traditionsenligt ordnades även en sillfrukost dagen efter årsfesten. I år ordnades
festen igen på Tarmon Talo på Virusmäkivägen 10 i Åbo. Detta eftersom lokalen är lätt
att ta sig till, utan någon förbeställd buss.
Sillfrukosten körde igång klockan 12 och steg för steg fylldes lokalen med hungriga och
fram för allt festglada deltagare. Eftersom lokalen var belägen så nära centrum fick
deltagarna själva ta sig dit. Styrelsen ställde i ordning kalaset och Österbottniska
nationen jobbade under sillisen, eftersom NN:s styrelse hade jobbat på deras
sillfrukost en vecka tidigare.
Temat för sillisen var ”Slumber party”, ett lätt tema som bidrog till många intressanta
utklädningar. Halarmärket var designat enligt temat. Sam Zimon uppträdde under
festen till cirka 16-tiden, och vid 17-tiden var det dags att förflytta sig till Marlirummet
där det bjöds på bastu. Det blev en minst sagt lyckad avslutning på en lyckad
årsfestvecka!

8.2.4 April
Specialföreningsmässa
Hela styrelsen var på plats och marknadsförde nationens verksamhet och evenemang
på Åbo Akademi Studentkårs specialföreningsmässa den 4 april på Kåren. Flera
nyfikna personer kom fram och köpte medlemskap, prylar eller bara pratade med
styrelsen.
Nylands Nations Årsfest
Den 7.4 fyllde vännationen Nylands Nation 375 år. I och med att det var jubileumsår
deltog en hel del nationsmedlemmar i festligheterna. En stor del av styrelsen, gamla
styrelsemedlemmar och nationsaktiva representerade nationen på festen. Under
Solennakten höll Klubbhövding Krook ett tal och överräckte gåvan. Kurator Horsma
fick sitta i honnörsbordet tillsammans med andra styrelserepresentanter. Följande
dag ordnades en sillfrukost på nationen där Sås och Kopp uppträdde. Det var en
fantastisk helg som bjöd på nya bekantskaper och trevligt program.

Nyländsk sitz
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För att värna om det goda samarbetet mellan de nyländska nationerna, var det dags
att ordna den ”Nyländska sitzen” igen. Festen ordnades den 13 april i Åbo, med
Nyländska Nationen som värd. Både Nylands Nation och Nyländska Klubben var
bjudna, men endast representanter från Helsingfors deltog. Det var en rolig fest, med
en hel del program (t.ex. Nyländskt-bingo för att se vem som hade mest vetskap om
Nyland). Festen fortsatte långt in i småtimmarna. 32 personer deltog i festen.
Vårmötet
Den 16 april hölls ett stadgeenligt Vårmöte i ASA:s Stora Auditorium. Dessvärre deltog
endast 9 personer i mötet. Under mötet behandlades kommande evenemang och
styrelsen tog emot eventuell feedback gällande verksamheten från
nationsmedlemmarna. Styrelsen presenterade även sitt förslag om ett nytt
funktionärstecken, men eftersom styrelsen vid det här mötet ännu inte hade ett
konkret förslag bildades det en arbetsgrupp som skulle jobba vidare på idén.
18.4 Spring Break
Den 18 april var det dags för en ”Spring Break”-fest på Skärgårdsbaren. De 100 första
personer som kom på festen fick ett halarmärke. Sam Zimon uppträdde under
evenemanget, så även en del av deras fans befann sig på dansgolvet. Personerna som
deltog såg ut att trivas!
Konstutställning
Den 24 april besökte några NN:are Hannu Väisänens konstutställning "Anna
Achmatovas fyra rum" på Wäino Aaltonens konstmuseum. Evenemanget ordnades
under ledning av Kulturminister Räykkylä. Det var ett mycket intressant evenemang
för sex stycken kulturintresserade.
Fantåg
NN deltog traditionsenligt i Åbo Akademis Studentkårs fantåg på Valborg. Ordförande
för kårstyrelsen, Ina Laakso, höll ett tal och Brahe Djäknar uppträdde tillsammans med
Florakören. Fantåget och händelserna på Vårdberget direktsändes av YLE.
Som fanbärare fungerade Miko Weckström. Johnny Graeffe och Niklas Salo fungerade
som fanvakter.
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8.2.5 Maj
Första maj picknick på Vårdberget
På första maj samlades styrelsen och andra nationsmedlemmar på Vårdberget
tillsammans med Österbottniska nationen för att njuta av en gemensam picknick. Det
slutade med att en hel del andra nationer också deltog, vilket var trevligt. Tyvärr var
vädret regnigt och slaskigt så festen pågick inte hela kvällen, inte utomhus i alla fall.
Styrelsen bjöd på hemlagade munkar som de gjort tillsammans två dagar tidigare hos
Sekreterare Jokinen. PR-chef Blomqvist och Klubbhövding emeritus Schubert bjöd på
mjöd som de själva tillverkat.
Dragkamp NN vs. ÖN
Nationsdragkampen mellan Österbottniska Nationen och Nyländska Nationen hölls
första maj istället för den sista april, som det normalt brukar göra. Det skedde
dessutom i Vårdbergsparken i samband med picknicken och inte framför Stadshuset
som vanligt. Det var helt lämpligare att i år ordna ändra på tidpunkt och ställe, då
nationsmedlemmarna ändå skulle samlas till en gemensam picknick. NN tog hem
vinsten även detta år.
Vårbal i Uppsala
Den 24-26.5 var det dags för Vårbals-helg hos Göteborgs Nation i Uppsala. Det
traditionsenliga Blodbadet, en välgörenhetsmiddag, hölls på fredagskvällen. De som
deltog hade chansen att köpa prylar på auktion samt delta i lotterier. Pengarna som
samlades in under kvällen gick till välgörenhet. Några nylänningar anlände först senare
på kvällen och deltog endast på efterfesten.
Följande dag var det dags för den stora Vårbalen. Delegationen bestod av 16
nylänningar, vilket var ett relativt stort antal. På banketten höll Klubbhövding Krook
ett lättsamt tal om gemenskapen mellan nationerna och överräckte sedan
tillsammans med resten av styrelsen gåvan: en ”Varför Paris, vi har ju Åbo”-tavla och
pinsar till hela styrelsen. På söndag förmiddag fortsatte festen med sillfrukost, först
på Göteborgs Nation och sedan på Stockholms Nation. Sedan var det dags att åka
hemåt. En stor del åkte tillbaka med båt, medan andra stannade i Sverige eller flög
hem. Sebastian Stjernvall agerade reseledare.
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8.2.6 Juli
Sommarträffen
Sommarträffen ordnades 27-29.7 i Ekenäs, på Klubbhövding Krooks sommarstuga.
Prokurator Graeffe och resten av styrelsen stod för en stor del av arrangemangen och
hjälptes åt att ordna en trevlig sommarfest åt de inbjudna gästerna.
28 personer deltog under helgen, men personer kom och gick. En del anlände först på
lördag, medan andra måste lämna festen redan då. Helgen bjöd på fantastiskt
sommarväder så en stor del av tiden tillbringades på stranden eller i vattnet. På lördag
var det fritt umgänge och en möjlighet att lära känna varandra bättre. På lördag hade
Sekreterare Jokinen också ordnat en dagsolympiad, som piggade upp stämningen
ytterligare bland de tävlingsinriktade deltagarna. På kvällen var det dags för sitz som
till stor del arrangerades av Värdinna Lindholm.
Flera svenskar från Göteborgs nation i Uppsala deltog på träffen. De andra
vännationerna var bjudna, men hade inte möjlighet att delta. Det var en riktigt rolig
sommarhelg och vi får tacka Klubbhövding Krook för ett rymligt och fräscht ställe att
umgås på.

8.2.7 September
NN info i Arken
Under lunchen den 4 september stod Sekreterare Jokinen och Värdinna Lindholm i
Arken för att marknadsföra NN. Under detta tillfälle fick NN över en handfull nya
medlemmar och sålde ett flertal halarmärken. Eftersom folk köade till maten,
konstaterade Värdinna Lindholm och Sekreterare Jokinen att det var taktiskt att
marknadsföra just där och då.
NN deltar i MK:s gulisintagning
Under samma dag var det dags för styrelse 2018 att ordna sin första programpunkt på
en gulisintagning. Intagningen arrangerades tillsammans med de andra nationerna i
Vårdbergsparken. Programmet blev en lång stafett där intagningsdeltagarna skulle
lösa skilda uppgifter av samtliga nationer, detta gick på tid. NN:s uppgift var
”Keppikännit” dvs. att snurra runt en käpp 10 gånger och sedan springa fram till en
styrelsemedlem och sedan springa tillbaka. Deltagarna verkade gilla nationspunkten
och nationerna hade en rolig kväll tillsammans.
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NN info i ASA
Den 6 september var Skattmästare Valo och Klubbhövding Krook och marknadsförde
NN i ASA-husets aula. Även under denna rekrytering gick försäljningen bra, dock fick
nationen inga nya medlemmar denna gång. Folk kom även fram bara för att diskutera
med styrelsemedlemmarna.
NN deltar i KK:s gulisintagning
Samma dag som NN-infon i ASA, deltog NN i Kemistklubbens gulnäbbsintagning.
Nationerna hade egen punkt tillsammans och använde samma program som på
Merkantila Klubbens intagning. Denna gång ordnades punkten i Domkyrkoparken.
Back to School med NN
Efter att KK:s intagning tagit slut förflyttade sig resten av styrelsen till Skärgårdsbaren
där andra hälften redan ställt i ordning inför kvällens fest. Back to School var en succé
för NN:s del med flera festglada deltagare. De 100 första fick i vanlig ordning
halarmärke. Dansgolvet var fullsatt.
NN info i Gado
Den 10 september satt Kurator Horsma och PR-chef Blomqvist i Gadolina och
berättade om nationens verksamhet. Nyfikna personer kom fram för att tala med
styrelsemedlemmar. Ett medlemskap och flera halarmärken såldes.
NN deltar i HF:s gulisintagning
Nyländska Nationen deltog på Humanistiska föreningens gulisintagning den 11
september. Än en gång hade nationerna en gemensam punkt och samma tävling
användes som under de tidigare intagningarna.
Gulnäbbsakademin
Den 12 september deltog NN i Åbo Akademis Studentkårs Gulnäbbsakademi som
ordnades på Kåren. Under detta evenemang fick nationen lite på 30 nya medlemmar,
vilket var ett bra antal. Även sångböcker, halarmärken och andra prylar gick åt.
Styrelsen bjöd på karameller åt dem som hälsade på i festsalen. Under
gulnäbbsakademin fanns det även möjlighet att anmäla sig till NN:s egen
gulisintagning och gulissitz, vilket visade sig var en bra idé.
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NN info i Novia
Den 13 september stod Prokurator Graeffe och Skattmästare Valo i Novias aula och
spred NN:s verksamhet till Novianerna. Även under detta tillfälle fanns det personer
som var intresserade av NN:s evenemang och verksamhet.
Volleyboll
Den 13 september ordnades ett Idrottsevenemang av Idrottsminister Fagerholm. Ett
litet gäng träffades i Samppalinna för att spela Volleyboll. Det var en rolig kväll, även
om deltagarantalet inte var lika högt som styrelsen hade hoppats på.
NN:s gulisintagning och gulissitz
Den 18 september ordnade NN sin årliga gulisintagning och gulnäbbssitz. Först
träffades styrelsen med samtliga deltagare på Specialföreningskansliet. Sedan gick
hela gruppen tillsammans till Domkyrkoparken, där styrelsen höll den första punkten.
Efter punkten gick styrelsen vidare för att ställa i ordning för kvällens sitz. Deltagarna
fick besöka 11 olika punkter. Vid 20-tiden skulle deltagarna samlas på sitzlokalen.
Tyvärr deltog inte alla också i kvällens sitz, men istället det flera nya ansikten så
deltagarantalet hölls högt ändå. Sitzen var fullsatt och efterfesten fortsatte in i
småtimmarna. Det blev en arbetsdryg kväll för styrelsen, men roligt var det!
NN deltar på ÅsNa:s gulisintagning
Den 19.9 deltog NN på ÅsNa:s gulisintagning. Programmet var det samma som under
tidigare intagningar, men nu höll alla nationer sina punkter skilt. NN höll sin punkt på
Vårdberget.
NN deltar på ÖN:s gulisintagning
Den 20.9 deltog NN på ÖN:s gulisintagning. Programmet var det samma som under
tidigare intagningar, men nu höll alla nationer sina punkter skilt. NN höll sin punkt i
Domkyrkoparken.
NN deltar på ÅKA:s gulisintagning
Den 20.9 deltog NN också på ÅKA:s gulisintagning. Programmet var det samma som
under tidigare intagningar, men nu höll alla nationer sina punkter skilt. NN höll sin
punkt i Domkyrkoparken.
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Nationskväll på Marli
Den 26 september ordnades en nationskväll på Marlirummet. Under kvällen fick
nationen dessutom två nya medlemmar. Nationen bjöd på snacks, det spelades olika
bordsspel och flera intressanta diskussioner hölls under kvällen. Både nya och gamla
ansikten kom för att umgås tillsammans och det blev en gemytlig kväll.

8.2.8 Oktober
Idrottsevenemang: Vandring med NN och ÖN
Under ledning av Idrottsminister Fagerholm, Sekreterare Jokinen, Österbottniska
föreningens ordförande och ÖN:s evenemangsansvarige ordnades en vandring den 1
oktober i Vaarniemi, St. Karins. 14 stycken NN:are och ÖN:iter deltog i vandringen.
Rutten bjöd på vackra vyer och sällskapet var trevligt. Gruppen tog en paus vid ett
lägerområde där vi grillade korv och hade picknick. Det var en avslappnande kväll och
en så kallad ”bättre måndag”!
Åbo Akademis bussturné
Nyländska nationen deltog i Åbo Akademis bussturné som turnerade i olika delar av
Svenskfinland. Olika föreningar inom ÅA hade möjlighet att delta och berätta om sin
studietid i Åbo. NN deltog på 8 besök i Nyländska gymnasier och Prokurator Graeffe
stod i huvudsak för arrangemangen för NN:s del. Värdinna Lindholm besökte Ekenäs
och Karis, PR-chef Blomqvist besökte Sibbo och Helsinge, Kurator Horsma besökte
Lärkan och Steiner, Prokurator Graeffe besökte Brändö och Tölö och Skattmästare
Valo besökte Hangö gymnasium. Eftersom nationen fick 70 euro för varje besök blev
intäkterna sammanlagt 560 euro. Under turnén försökte styrelsemedlemmarna bland
annat göra reklam för Abimässan. Tyvärr blev evenemanget inte av i år på grund av
ett allt för litet deltagarantal.
Höstmöte
Ett stadgeenligt Höstmöte ordnades den 8.10 i ASA:s Stora Auditorium. Under mötet
presenterades halvårsbokslutet samt årsfestens resultat och årsfestmarskalken för
verksamhetsåret 2019 valdes. Årsfestmarskalker för verksamhetsåret 2019 blev
Jannica Lindholm och Jürgen Ross. Dessutom presenterades ett nytt förslag gällande
ett funktionärstecken. På mötet deltog 21 personer.
Fantasy-sitz
Den 11 oktober var det dags för en temasitz med temat ”Fantasy”. Det var ett lyckat
evenemang där deltagarna verkligen hade tagit fram sin finurliga sida vad gäller
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utklädsel. En stor del av styrelsen jobbade under sitzen eftersom få personer från
Samkvämet hade möjlighet att ställa upp. Även andra nationsaktiva hjälpte till. På
festen ordnades en hel del lekar; speciellt spexet där två mindre grupper uppträdde
för publiken var uppskattad. Sångledarna Henrik Ståhl och Sebastian Stjernvall var
duktiga i sin uppgift och lyckades hålla deltagarna nöjda. Allt som allt deltog 57
personer i fantasy-sitzen, vilket var ett bra antal.
Kärlek över åldersgränserna
Den 13 oktober ordnades ett ”Kärlek över åldersgränserna”-evenemang. Styrelsen
hade under året varit i kontakt med Gastarna och kommit överens om att ordna ett
evenemang där även alumner skulle känna sig välkomna. Detta evenemang kunde
även vara början på en sammanlänkning mellan de yngre och äldre i nationen.
Evenemanget var planerat på K, men på grund av lågt deltagarantal flyttades träffen
till Panimoravintola Koulu” i stället. 12 personer deltog, varav endast två var alumner.
Kulturevenemang: Filmkväll i ASA
Den 16 oktober ordnade Kulturminister Räykkylä en Filmkväll i ASA, Stora Auditoriet.
De filmsugna deltagarna såg på ”The Death of Stalin”. Räykkylä hade dessutom bakat
kaka som han bjöd på till dem som deltog.
Pubrunda med NN
Den 26 oktober var det egentligen meningen att nationens damer skulle ordna en
herrmiddag åt nationens herrar. På grund av ett allt för litet anmälningsantal,
planerade Sekreterare Jokinen och Värdinna Lindholm en Pubrunda i stället. I
pubrundan fick både damer och herrar delta. Kvällen gick ut på att deltagarna skulle
besöka diverse restauranger och samtidigt utföra uppgifter på plats eller på vägen till
ett nytt ställe. Kvällen avslutades med efterfest. Det var ett väldigt lyckat koncept,
även om det inte blev som styrelsen tänkt det från början. Cirka 15 personer deltog
under kvällens lopp.

8.2.9 November
Nationernas sitz
Nationerna invigde samarbetet i år nere på MK i form av en kansliuppvärmar-sitz. Vi
beslöt att fortsätta på konceptet av nationernas sitz, som våra företrädare börjat året
innan. Planeringen inför årets sitz skedde gemensamt mellan nationerna under
hösten, istället för en skild nationsstyrelse som föregående år hade haft, vilket kanske
inte var det mest lyckade konceptet med facit i handen.
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Själva planeringen skedde i form av lunchmöten på Kåren, där alla nationernas
styrelsemedlemmar fick delta enligt hur de kunde. Vi planerade tillsammans med
nationerna att åter igen hålla sitzen på T-talo och att deltagarantalet skulle vara ca.
200 personer. Förutom lunchmöten planerades evenemanget i mindre grupper som
skapades enligt styrelseposter (sekreterare, värdinnor/värdar, skattmästarna, PRcheferna osv.), som skötte post specifika planeringsuppgifter. Dock uppstod det
problem ungefär vid mitten av oktober då det märktes att det hade skett något
missförstånd vid bokningen av T-talo och bokningen hamnat på fel datum. Trots alla
nationers bästa försök att lyckas hitta en lika stor lokal för att ersätta T-talo, blev vi
tvungna att dela festen till två mindre sitzer som ordnades på två olika ställen. Detta
ledde till att många arrangemang planerades om på väldigt kort varsel.
Vi från NN skötte sitzen tillsammans med Öffen, medan de andra nationerna tog hand
om den andra gruppen. Cirka 130 deltagarna delades ungefär jämnt mellan lokalerna
och trots alla om och men blev resultatet två stycken riktigt roliga sitzer. Eftersom fest
folket var uppdelat på hälften var detta en ypperlig chans att ordna lite kamratligt
tävlande mellan lokalerna. Efter alla komplikationer blev det ändå en väldigt lyckad
kväll, fastän vi hamnade bortgå från det ursprungliga konceptet. Traditionen är
verkligen värd att hålla fast vid. Dock är det värt att se över konceptet, och fundera
om evenemanget kanske borde ordnas vart annat år eller att det skulle bildas en
gemensam kommitté från alla nationer, så att allt ansvar skulle fördelas bättre.
Gustav Adolfs-balen i Lund
Den 10 november åkte hela styrelsen till Gustav Adolfs-balen som ordnades av
Göteborgs Nation i Lund.
På fredag ordnades en välkomstmiddag för alla vännationer, dvs. för Göteborgs Nation
i Uppsala och Nyländska Nationen. Maten som bjöds på var otroligt god och det var
ett ypperligt tillfälle att lära känna de andra nationsmedlemmarna, trots att styrelsen
redan träffat Quratelet på sin egna årsfest samt på Vårbalen i Uppsala. Alla som deltog
fick Göteborgs Nations sångbok som gåva, vilket var en trevlig gest.
På lördag var det dags att delta i brunchen på Göteborgs Nation, där det igen bjöds på
fräscha läckerheter. Efter brunchen återvände styrelsen tillbaka till AirBnb lägenheten
och fixade sig i ordning för kvällens festligheter. Festen började redan klockan 16.00
med Ordenskapitlet där samtliga styrelsemedlemmar blev intagna som riddare till den
blåa brigaden. Efter Ordenskapitlet var det dags för cocktail och mingel. Vid
middagssittningen satt Kurator Horsma, Prokurator Graeffe och Sekreterare Jokinen
vid A-honnörsbordet. Kurator Horsma höll ett tacktal som möttes av stora applåder,
vartefter resten av styrelsen klev upp på scenen och överräckte sin gåva till Göteborgs
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nation. Efter middagssittningen ordnades en efterfest där det minsann inte var ont
om dansande studeranden. Styrelsen var imponerad över den glamorösa fest de fått
möjlighet att vara med om.
Före det var dags att packa sakerna och åka tillbaka till Finland deltog styrelsen i den
traditionella lunchen, som även den var en rolig upplevelse.
Kulturevenemang: Ölskola med NN och ÅsNa
Den 15 november ordnade Kulturminister Räykkylä tillsammans med några
representanter från Åbolands nation en Ölskola på Koulu. Under kvällen fick
deltagarna en rundvandring i bryggeriet, vetskap om hur ölen tillreds och tillslut en
möjlighet för provsmakning av olika ölsorter. 20 personer deltog i evenemanget.
Infokväll: Bli aktiv i nationen
Den 20 november ordnade styrelsen en ”Bli-aktiv-i-nationen” kväll på Skärgårdsbaren.
Styrelsen och utskottsmedlemmarna presenterade sina poster och berättade vad de
gjort inom nationen under året. Både intresserade gulnäbbar och äldre medlemmar
dök upp, vilket gjorde att de nya fick en bred bild av verksamheten som nationen har
att erbjuda. Det blev en mycket lyckad kväll, och styrelsen blev glad över att se även
helt nya ansikten på plats.
Älggask i Uppsala
Två nationsmedlemmar, Felix Räykkylä och Sebastian Stjernvall, besökte Värmlands
Nation i samband med deras årliga Älggask den 24 november. Då detta år var 5 års
jubileum för den officiella vänskapspakten mellan Värmlands och NN införskaffades
extra gåvor åt Värmlands, bl.a. i form av en bild designad av Stjernvall. Bägge
medlemmarna blev varmt välkomnade av sina värdar, Mikaela och Klara samt resten
av Värmlands styrelse.
Första dagen bjöd det på middag på Värmlandskällaren. Samtidigt överräcktes ett
urval av NyläNNingen åt Värmlands styrelse. Efter middagen tog sig alla till
Nationshuset och fortsatte pokulera. Andra dagen var det dags för själva Gasken,
under vilken Stjernvall och Räykkylä höll ett gemensamt tacktal åt Värmlands Nation
på NN:s vägnar och överräckte gåvorna till Värmlands styrelse. På förmiddagen nästa
dag var det brunch tillsammans med Värmlands styrelse och funktionärer. Efter detta
drog sig gästerna trötta men glada tillbaka till Finland, trots smärre incidenter med SJ.
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Årsmöte
Den 26 november samlades 31 personer i Stora Auditoriet, ASA för att delta i ett
stadgeenligt årsmöte. Kurator Horsma fungerade som ordförande för mötet. Under
mötet valdes den nya styrelsen för verksamhetsåret 2019. Endast Kurator-,
Sekreterare-, Skattmästare-, och Värdinna posterna blev valda, vilket betyder att ett
extra nationsmöte måste ordnas i januari för att få de resterande
styrelsemedlemmarna valda. Däremot blev det personval om Kurator-posten. Under
mötet fastställde nationen även nästa års summa för medlemsavgiften.
Bowling och nationskväll
Den 27 november ordnade idrottsminister Fagerholm ett idrottsevenemang i form av
bowling i Aningaisgatans bowlinghall. 10 stycken tappra bowlare var på plats och de 3
banor som användes, betalade medlemmarna själva för.
Efter nationskvällen ordnades en nationskväll på Marlirummet där fler medlemmar
deltog. Under kvällen spelades det bordsspel och diskuterades vilt. Nationen bjöd på
pepparkakor, snacks och glögg då det var lilla juls tema. I bakgrunden spelades
julsånger, för att inleda julfirandet.

8.2.10 December
Fan- och fackeltåg
Nyländska Nationen deltog traditionsenligt på självständighetsdagens fan- och
fackeltåg den 6 december. Som fanbärare agerade Topias Mannisto och som fanvakter
fungerade Harri Valo och Jonne Kunnas.
Julgasque
Den 14 december ordnades årets sista evenemang. Styrelsen valde att göra som de
två tidigare åren och slå ihop den traditionsenliga Slaktgasquen med Julfesten till en
gemensam fest: en Julgasque! Även i år var evenemanget ett av nationens populäraste
evenemang, med 49 anmälda.
Sekreterare Jokinen hade kommit på en idé om att marknadsföra festen med hjälp av
en tävling. Det fanns möjlighet att få gratis inträde ifall man anmält sig, tryckt
”kommer” och delat evenemanget på sin egen Facebook-kanal. Oliver Mangs blev
lottad till tävlingens vinnare.
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Evenemanget ordnades på Skärgårdsbaren. Anna Oksanen och Sebastian Stjernvall
ställde upp som sångledare och bjöd på en fantastisk show. Som tidigare år
gratulerade den gamla styrelsen den nyinvalda styrelsen och Kurator Horsma höll ett
kort tal. Harri Valo blev utnämnd till årets svin.

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 1-12).

8.3.1 Arkivariens rapport
Under årets gång har material och dokument arkiverats enligt behov. Komplett
samling av allting producerat under verksamhetsår 2017 har katalogiserats och
sparats. Även materiel från tidigare verksamhetsår har funnit sig till rätta i arkivet. Jag
har med idel öga följt med verksamheten under verksamhetsåret. Som arkivarie skrev
jag och läste upp krönikan på årsfesten.
Sebastian Sandström, Arkivarie

8.3.2 Kulturministerns rapport
Kulturverksamheten för året 2018 inleddes i februari med teaterbesök på ÅST för
pjäsen “Piaf: jag ångrar ingenting”. Evenemanget var lyckad och en respektabel grupp
medlemmar deltog.
Verksamheten fortsatte sedan med filmkväll (Lejonkungen) i samband med årsfesten.
Under samma vecka lyckades vi via Värdinna 2018 få Sture Lindholm att hålla en
gästföreläsning om inbördeskriget i Nyland för 100 år sedan. Bägge evenemangen var
lyckade, gästföreläsningen skulle ha kunnat haft mer deltagare ifall jag gjort mera
reklam bland humanisterna för det. En lärdom för nästa års kulturminister.
Det anordnades senare under våren ett museums besök till Wäinö Aaltonens
museum, men endast ett fåtal medlemmar deltog. På hösten ordnades det tre
evenemang. Två filmkvällar och en ölskolning på Bryggerirestaurang Koulu. Första
filmkvällen (The Death of Stalin) i oktober drog en del medlemmar, främst p.g.a.
tematiskt tilltugg gissar jag. Ölskolan som ordnades i samarbete med Åbolands Nation,
var mycket lyckad. Nästan alla platser (25 st) fylldes. NN:s del av platserna fylldes även
mycket snabbt. En del av deltagarna var såna som inte deltog på andra evenemang,
vilket var positivt. Evenemanget bestod av föreläsning om öl, rundvandring i
bryggeriet och smakprov på Koulus sortiment. Den andra filmkvällen (Rare Exports)
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som ordnades i december drog bara några medlemmar, men stötte på problem p.g.a.
bristande kommunikation från ÅA:s sida. Det löstes med att filmkvällen blev av
hemma hos en medlem för de några som dök upp.
Summa Summarum var de ovanliga evenemangen, föreläsningen och ölskolan,
lyckade. Filmkvällarna tycks visa att animerade barnfilmer är det säkraste valen för
filmkväll eller att jag helt enkelt har för säregen filmsmak. 7 stycken kulturevenemang
är ändå en ganska bra summa och jag tror inte att mera skulle ha rymts i kalendern.
Felix Räykkylä, Kulturminister

8.3.3 Idrottsministerns rapport
Under år 2018 ordnades totalt 4 idrottsevenemang med Nyländska Nationen. Det
första ordnades 5 februari, NN on Ice, var medlemmarna samlades på ”Parkin kenttä”
för att skrinna och spela ishockey. Följande evenemang ordnades 13 september, då vi
spelade Volleyboll i Åbo Idrottspark. Den första oktober ordnade Nyländska Nationen
tillsammans med Österbottniska Nationen en vandring i Vaarniemis friluftsområde i
St. Karins var vi vandrade i ca 2 timmar, besökte utsiktstornet och grillade korv. Årets
sista evenemang var bowling, i Aningaisgatans bowlinghall, som ordnades 27
november.
Thomas Fagerholm, Idrottsminister

8.3.4 Hembygdsutskottets rapport
Hembygdsutskottet har i år bestått av sammankallare Prokurator Johnny Graeffe samt
medlemmarna Anni Rönnberg, Anna Oksanen, Angelica Holmberg, Emma Lundström
samt Henrik Ståhl. Hembygdsutskottet har i år varit ganska tyst och endast haft
kontakt via Facebook. Hembygdsutskottet har hjälp till med att planera abimässan
samt att vara fanvakter.
Hembygdsutskottets aktivitet har varierat stort mellan medlemmarna. Vissa har inte
kunnat hjälpa till en endaste gång under året, medan en del har varit mera aktiva och
både hjälpt när det frågats samt med eget initiativ. Tyvärr hade ingen av utskottet
möjlighet att fara och presentera nationen till skolorna under presentationerna till
abimässan. Dock ställde nästan alla upp och lovade att de antingen skulle presentera
sin egen utbildning eller hålla en presentations runda i Åbo.
Hembygdutskottet har varit väldigt bra på att ta emot fanvakts uppgifter under året.
Tyvärr är det här också så att en del inte har gjort något alls medan en del varit väldigt
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aktiva. Hembygdutskottet behövdes ej i år till planeringen av sommarträffen på grund
av att platsen erbjöds av Klubbhövdning Joacim Krook och hela styrelsen hjälpte till
med att planera samt utföra hela träffen.
Prokurator, Johnny Graeffe
Sammankallare för Hembygdsutskottet

8.3.5 Samkvämsutskottets rapport
Nationens samkväm har i år bestått av 10 medlemmar. Förutom Värdinna Jannica
Lindholm och Klubbhövding Joacim Krook har Kasper Kannosto, Amanda Söderström,
Annika Hellström, Miko Weckström, Niklas Salo, Elin Elgh, Klara Fält och Emma
Salomäki ingått i utskottet. Samkvämet har på sitzer hjälpt till med att ställa i ordning,
servera och städa. Som informationskanal har en Facebook grupp använt.
Samkvämsutskottet har jobbat under följande evenemang:
Vinter-OS sitz (21.2) Samkvämet deltog i både fram- och undanplockning samt
serverade under sitzen.
Fredagssitzen (16.3) Här deltog en stor del av utskottet vilket gjorde det möjligt för
Klubbhövdingen och Värdinnan att sitza tillsammans med de utländska gästerna.
Nyländska sitzen (13.4) Samkvämet jobbade tillsammans med en del av styrelsen,
medan resten sitzade och fortsatte bygga på vänskapsbanden till Nylands Nation.
Under evenemanget Abimässan, som inhiberades, var även flera från utskottet redo
att ställa upp och jobba. Många från samkvämet var även delaktiga i planerandet av
dam- och herrmiddagen, som tyvärr båda blev inhiberade. Höstens evenemang
verkade i stor mån infalla samtidigt som andra evenemang, vilket gjorde att
samkvämet inte deltog i någon av dessa. I stället jobbade styrelsen och i ett fall
(Fantasy-sitzen) ställde även medlemmar från andra utskott upp och hjälpte.
Värdinna, Jannica Lindholm
Sammankallare för Samkvämsutskottet

Klubbhövding, Joacim Krook
Sammankallare för Samkvämsutskottet

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)
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Under verksamhetsåret 2018 har programutskottet bestått av Sekreterare Jokinen
(sammankallare), samt medlemmarna Julia Kortelainen, Klara Fält, Matilda Jäderholm,
Angelica Holmberg, Saskia Währn och Tyko Hertzberg. Tyko Hertzberg valdes in under
Revisionsmötet, men fick vara verksam även före han blev invald officiellt. Dessutom
var Felix Räykkylä och Thomas Fagerholm automatiskt medlemmar av utskottet i och
med att de blivit invalda som Kulturminister och Idrottsminister.
Programutskottet har kommunicerat genom en Facebook-grupp där Jokinen
informerade om den viktigaste informationen. På Facebook var det även möjligt att
göra omröstningar för att se vilka som kunde delta när. En Whatsapp-grupp har
använts för att nå varandra snabbare och för att påminna om olika evenemang och
träffar.
Det första mötet ordnades 22.1 i en av Fänrikens kabinetter. Under mötet planerades
programmet inför funktionärssitzen (26.1). Sekreterare Jokinen berättade även om
vilka evenemang som planerats inför året och tog emot idéer av sitt utskott.
Den 6.2 hade programutskottet chansen att hjälpa till med att bygga pulkan inför
Fastlaskiainen. Två utskottsmedlemmar deltog i byggandet.
Den 20.2 ordnades utskottets följande möte. Under mötet planerades bland annat OSsitzen. Utskottsmedlemmarna kom med flera kreativa sportlekar, däribland en stafett
där två lag tävlade om vem som snabbare kunde hitta olika föremål i en viss färg.
Mötet hölls i ASA:s aula i och med att det var en tyst tisdag. Flera av
utskottsmedlemmarna deltog även i sitzen, så det var olika personer som
presenterade lekarna under kvällens gång.
Den 9 april planerades den Nyländska sitzen. På programmet fanns Nyländskt bingo
och ballongleken för att träna samarbetet nationerna emellan.
Under hösten deltog en del av utskottet tillsammans med de andra funktionärerna i
funktionärspunkten på NN:s gulisintagning. Funktionärerna kom fram till programmet
genom en gemensam WhatsApp-grupp.
Den 9 oktober ordnades det sista mötet med Programutskottet och denna gång för
att planera Fantasy-temasitzen.
Programutskottets medlemmar har dessutom hjälpt till att servera på två sitzar då
utskottsmedlemmar från samkvämet inte varit tillräckligt många. Med andra ord har
programutskottet varit ett glatt och aktivt gäng och hjälpt till också utanför utskottets
egentliga uppgifter!
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Jessica Jokinen, Sekreterare
Sammankallare för Programutskottet

8.3.7 Ekonomiutskottets rapport
Ekonomiutskottet har i år bestått av sammankallare Skattmästare Valo och
medlemmarna Miika Alhopuro, Michael Ekebom, Emil Jankes samt Robert Bergman.
Ekonomiutskottets uppgift är att fungera som ett diskussionsforum för frågor
angående nationens ekonomi, samt att fungera som stöd för den sittande
skattmästaren. Under året har utskottet haft 3 stycken inofficiella möten, som tog
plats under våren. Kontakt med utskottet har skötts via en Facebook grupp.
Utskottets verksamhet avtog en hel del på grund av att skattmästaren inte känt till ett
behov att sammankalla utskottet efter sommaren. Utskottets medlemsantal
halverades också efter våren på grund av att Emil Jankes flyttade från Åbo och Robert
Bergman åkte på utbyte till Nederländerna.
Trots allt ovannämnda har utskottet varit av stor hjälp vid de mest centrala frågorna
angående nationens ekonomi. Utskottet utmärkte sig med sitt kunnande genom att
stöda skattmästaren vid förberedandet av årsbudgeten, samt vid planerandet av
budgeten för nationens årsfest. Under våren diskuterades också om påbörjandet av
placeringsverksamhet inom nationen, detta är något som definitivt borde vidare
diskuteras under nästa år. Utöver detta har utskottet under året också bidragit med
sin kunskap alltid när skattmästaren haft några mindre frågor om hur nationens
räkenskaper skötts förr.
Harri Valo, Skattmästare
Sammankallare för Ekonomiutskottet.

8.3.8 PR-utskottets rapport
PR-utskottet bestod år 2018 av PR-chef Alexander Blomqvist som sammankallare samt
medlemmar Henrik Ståhl, Julia Kortelainen, Miika Alhopuro, Patrick Schubert, Richard
Backman, Robert Roos, Sebastian Sandström, Sebastian Stjernvall, Topias Mannisto.
Utöver dessa deltog även Nikolai Abrahamsson, som hoppade av under våren och
Sandra Weckström som inte var medlem i utskottet men ändå var med och
producerade både blogginlägg och artiklar till NyläNNingen.
PR-utskottet hade fem möten under året var vi planerade innehåll bloggeNN och
nyläNNingen. Frånvarande medlemmar diskuterade med PR-chefen i efterskott vad
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de kan ställa upp med. Mötesrapporter och/eller anteckningar publicerades även i
Facebookgruppen.
Utskottet hade en Facebook- och en Whatsapp-grupp var mesta kommunikationen
har skett. I grupperna har vi planerat möten, diskuterat arbetsfördelning, organiserat
korrekturläsning, delat idéer för framtida material med mera. Facebooksidan var mera
officiell och Whatsapp mera vardaglig.
Kommunikationen fungerade bra och distansarbete möjliggjordes med rapporter och
diskussioner på nätet.
Utskottet gav ut 4 nummer av NyläNNingen och 10 blogginlägg. Verksamheten har
varit bra och medlemmarna ivriga. Bloggen har hamnat på andra prioritet efter
nyläNNingen och man kunde ha satsat mera på planering samt brainstorming av
BloggeNN. Även övriga nationsmedlemmar ska känna sig välkomna att skriva
blogginlägg ifall de har några idéer eller varit med om något intressant. Detta har
marknadsförts med bra resultat (5 av 10 inlägg har övriga nationsmedlemmar
medverkat i eller skrivit helt).
Alexander Blomqvist, PR-chef
Sammankallare för PR-utskottet

8.3.9 Layoutgruppens rapport
Layoutgruppen 2018 bestod av PR-chef Alexander Blomqvist som sammankallare och
medlemmarna Henrik Ståhl och Sebastian Stjernvall.
Layoutgruppen kommunicerade främst över Whatsapp och talade ibland, kort, i
samband med PR-utskottets möten. Layoutgruppen var med och designade planscher,
layouta artiklar här och där till tidningen och komma med idéer och förslag till
pärmbild och mittenkollaget. Kommunikationen har fungerat bra. Det är svårt att
arbeta på distans då licens för layoutprogrammet är så pass dyrt. Vi har därför ofta
träffats och layoutat tillsammans vid en dator och på en licens.
Alexander Blomqvist, PR-chef
Sammankallare för Layout-utskottet
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8.3.10 Årsfestmarskalkens rapport
Inledning
Årsfesten som gick av stapeln 17 mars och hade drygt 130 deltagare, blev en stor
succé. Allt gick som planerat nästan enda till minsta detalj och programmet under
banketten bidrog till en god stämning och mycket skratt bland deltagarna. Med en
väldigt duktig årsfestkommitté och många hjälpsamma medlemmar, underlättades
marskalkens arbete betydligt.
Årsfestmarskalk
Som årsfestmarskalk valdes Anna Oksanen under höstmötet 2017.
Årsfestkommittén
Årsfestkommittén 2018 bestod av Harri Valo (skattmästare), Jannica Lindholm
(värdinna), Joacim Krook (klubbhövding), Patrick Schubert (klubbhövding emeritus),
Emma Lundström, Henrik Ståhl, Klara Fält och Angelica Holmberg. Alla medlemmar i
kommittén arbetade väldigt duktigt både med de gemensamma arbetsuppgifterna
och de individuella uppgifterna som tilldelats dem.
Årsfestveckans program
Årsfestveckans program inleddes på tisdagen den 13 mars med en föreläsning i
historia av Sture Lindholm. Lindholm som har skrivit boken Fånglägerhelvetet Dragsvik
berättade om massdöden 1918 och kriget som härjade i Finland på den tiden.
Evenemanget ordnades av kulturminister Räykkylä.
På onsdagen den 14 mars ordnade Kulturminister Räykkylä en filmkväll där vi såg på
den ritade filmen Lejonkungen.
På torsdagen den 15 mars ordnades en nationskväll i Marlirummet där många
medlemmar deltog för att spela spel tillsammans eller bara för att umgås.
På fredagen den 16 mars ordnades den traditionsenliga fredagsmiddagen för de
utländska gästerna.
Årsfestveckan fortsatte sedan med Solenn Akt, bankett och nachspiel på lördagen den
17 mars och sillfrukost på söndagen den 18 mars.
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Årsfestrapport
Dagen inleddes med Solenn Akten i Argentinasalen på Restaurang Kåren där de
inbjudna gästerna från diverse föreningar framförde sina hälsningar åt styrelsen. Efter
Solenn Akten följde cocktail på Kårens övre våning. Kåren ansvarade för all servering
av dryck och mat.
Som sångledare fungerade Peter af Hällström och Lisa Forss. Hela banketten började
med att vi visade en video efter att kuratorn hållit sitt välkomsttal. Välkomsttalet hölls
av Kurator Ronja Horsma, talet till Inspektorn hölls av Joacim Krook och ett väldigt bra
tal till Nylänningen hölls av Kurator emeritus Andreas Johansson. Tacktalet hölls i år
av förste Kurator vid Göteborgs Nation i Uppsala. Nationens finaste förtjänsttecken,
Åran, delades ut åt Tobias Wessberg. Gastarnas orden tilldelades Niklas Olsson,
Nikolai Abrahamsson, Gillan Suvisaari, Richard Backman, Catherine Rantanen, Emil
Jankes, Michael Ekebom och Dominik Luder. Gulnäbbsstipendiet delades ut av Miika
Alhopuro och Sebastian Stjernvall som representerade valkommittén och stipendiet
gick till Johnny Graeffe. Kamratskapspriset delades ut åt Henrik Ståhl av Peter af
Hällström. Som årsfesttalare agerade Sixten Lundberg och hans tal var en stor succé.
Som fanbärare fungerade Miko Weckström och Topias Mannsto och fanvakter var
Amanda Söderström och Felix Räykkylä. Under årsfesten fick gästerna även njuta av
ett otroligt bra sånguppträdande av Johanna Ekeblom och Richard Backman spelade
gitarr. Som hovfotograf fungerade Johannes Nystén som tog helt fantastiska bilder.
Sillfrukosten firades den 18 Mars på Tarmon Talo. Styrelsen hade en
överenskommelse med ÖN och därmed var ÖN:s styrelse på plats och jobbade hela
dagen för att gästerna skulle få njuta av en rolig fest. Duon Sam Zimon spelade under
sillfrukosten.
Årsfesten hade ett slutligt resultat på 96,87€
Avslutning
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack åt den så otroligt duktiga årsfestkommittén,
åt alla hjälpsamma medlemmar som ställde upp frivilligt, alla som höll tal och sist men
inte minst, alla härliga deltagare som gjorde kvällen till en stor succé.
Anna Oksanen, Årsfestmarskalk
Sammankallare för årsfestkommittén

42

NN vid Åbo Akademi r.f.
Tavastgatan 22
Specialföreningskansliet
20500 Åbo

8.3.11 Alumni-initiativets arbetsgrupps rapport
Under vårmötet tillkom nya medlemmar till arbetsgruppen, Anna Oksanen och
Sebastian Stjernvall.
Arbetsgruppen har inte framskridit något markant under verksamhetsårets gång. Ett
inplanerat möte är satt för att genomföra och verkställa initiativet med som mål att
börja med en alumnlunch och utgående från feedback se ifall verksamheten kan
utökas enligt ursprunglig plan.
Sebastian Sandström
Sammankallare för Alumninitiativets arbetsgrupp

8.3.12 Funktionärstecknets arbetsgrupps rapport
På vårmötet 2018 föreslog Nyländska Nationens Styrelse 2018 idén om att instifta
ett funktionärsförtjänsttecken. Styrelsens förslag nekades för att det inte ansågs vara
ett tillräckligt väluttänkt förslag. Det etablerades en arbetsgrupp som skulle tänka ut
ett “funktionärstecken” (ett förtjänsttecken till funktionärer). Arbetsgruppen bestod
till en början av Jessica Jokinen, Ronja Horsma, Joacim Krook, Harri Valo, Jannica
Lindholm, Sebastian Stjernvall, Miika Alhopuro, Emma Lundström och Henrik Ståhl.
Gruppen grundade en WhatsApp-grupp och en Facebook-grupp som hjälpmedel för
att komma överens om möten, diskutera fram idéer och generellt försnabba
processen. Arbetsgruppen diskuterade en hel del via WhatsApp och träffades två
gånger för att komma fram med ett förslag. Förslaget som gruppen kom fram till var
ett fyra-klassig medalj, vars ranger skulle vara baserade på arbetsinsats inom
nationen. Syftet var att locka folk att vara aktivare inom nationen och uppmuntra till
längre nationsaktivitet.
Förslaget nekades efter ett längre förhör eftersom det i förslaget inte togs tillräckligt
noga i beaktandet nationens redan existerande förtjänsttecken. Det föreslogs att
arbetsgruppen kasserar sitt förslag och börjar från början. Under mötet lades Marina
Stenbäck, Anna Oksanen, Leif Andersson och Peter af Hällström till i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen kommer att träffas under våren och diskutera fram ett nytt förslag.
Sedan nationsmötet har Miika Alhopuro och Sebastian Stjernvall fallit bort pga. deras
nya funktionärsposter som verksamhetsgranskare.
Sebastian Stjernvall
Sammankallare för funktionärstecknets arbetsgrupp
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8.4 Samarbetspartners
Under året 2018 har Nyländska Nationen fortsatt samarbetet som Styrelse 2017
inledde med Skärgårdsbaren. Nyländska Nationen ordnade 4 fester under året på
Skärgårdsbaren. Samarbetet har fungerat bra för båda parter. Avtalet som föregående
styrelse gjort med Skärgårdsbaren gällde tills vidare, så samma kontrakt var i kraft
detta år vilket även betydde att styrelse följde samma villkor. (se bilaga 13)

9. Representation
Nationen har under verksamhetsåret representerats i följande sammanhang:
Åbo Akademis Studentkårs 99-års årsfest

Madeleine Ringblom

Åländska Studentlagets 85-års årsfest

Harri Valo

Åbolands Nations 41-årsfest

Jessica Jokinen
Johnny Graeffe
Joacim Krook
Alexander Blomqvist

Österbottniska Nationens 91-års jubileum

Ronja Horsma
Johnny Graeffe
Jessica Jokinen
Harri Valo
Joacim Krook
Jannica Lindholm
Alexander Blomqvist

Östra Finlands nations 51-års jubileum

Topias Mannisto

Nylands Nations 375-års årsfest

Ronja Horsma
Jessica Jokinen
Joacim Krook
Alexander Blomqvist
Sebastian Sandström

Vårbal, Göteborgs nation i Uppsala

Jessica Jokinen
Harri Valo
Joacim Krook
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Jannica Lindholm
Sebastian Sandström
Miika Alhopuro
Anna Oksanen
Sebastian Stjernvall
Emma Lundström
Gillan Suvisaari
Henrik Ståhl
Topias Mannisto
Sofia Kajander
Felix Räykkylä
Josefine Klemets
GA-balen, Göteborgs nation i Lund

Ronja Horsma
Johnny Graeffe
Jessica Jokinen
Harri Valo
Joacim Krook
Jannica Lindholm
Alexander Blomqvist

Älggask, Värmlands nation i Uppsala

Sebastian Stjernvall
Felix Räykkylä

Merkantila Klubbens 90-års årsfest

Johnny Graeffe
Harri Valo

Kemistklubbens 95-års årsfest

Topias Mannisto

SF-klubbens 93-års årsfest

Ronja Horsma
Jessica Jokinen

Åbo Kåravdelnings 11-års årsfest

Joacim Krook

Psykologiföreningen Impuls 55-års årsfest

Jannica Lindholm
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10. Mottagare av utmärkelser
Under Årsfesten utdelas utmärkelser till framstående personer som jobbat nationen
till fromma. Nationens högsta förtjänsttecken Åran och Kurator Björn Halenius
kamratskapspris utses av Stipendiekommittén. Gulnäbbsstipendiet utses av
Valkommittén. Gastarnas orden utses av gastarna. Följande personer emottog
utmärkelser på Årsfesten:
Nationens Åra

Tobias Wessberg

Kurator Björn Halenius kamratskapspris

Henrik Ståhl

Gulnäbbsstipendiet

Johnny Graeffe

Gastarnas orden

Niklas Olsson
Nikolai Abrahamsson
Gillan Suvisaari
Richard Backman
Catherine Rantanen
Emil Jankes
Michael Ekebom
Dominik Luder

11. Avslutning
Det har varit ett verksamt år för nationen. Styrelsen har strävat till att lyssna på sina
medlemmar, förverkliga så många förslag som möjligt samt att tänka i nya, fräscha
banor. Tanken har också varit att funktionärerna skulle ha möjlighet att aktivera sig i
flera uppgifter än bara i dem som står i stadgorna.
Nationen har goda relationer till sina vännationer och de andra nationerna i Åbo,
vilket är en bra utgångspunkt för kommande samarbeten. Det nya ekonomiutskottet
har kommit bra igång och tanken om ett utskott som planerar funktionärstecken har
fått sin början. Nationen har varit aktiva på sociala medier för att ge medlemmarna
en inblick i vad som varit på gång. Betydelsen av ”Kärlek över åldersgränser” har
diskuterats och alumnverksamheten har fortsatt, vilket betyder att studeranden kan
vara kopplade till NN ännu efter studiernas slut.
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Styrelsen hoppas att alla känt sig välkomna i NN:s verksamhet och kommer fortsätta
se nationen som en gemenskap där man får vara just den man är.

_____________________________
Ronja Horsma, Kurator 2018

______________________________
Johnny Graeffe, Prokurator 2018

_____________________________
Jessica Jokinen, Sekreterare 2018

______________________________
Harri Valo, Skattmästare 2018

_____________________________
Joacim Krook, Klubbhövding 2018

______________________________
Jannica Lindholm, Värdinna 2018

_____________________________
Alexander Blomqvist, PR-chef 2018

Bilagor
Bilaga 1 Arkivariens rapport
Bilaga 2 Kulturministerns rapport
Bilaga 3 Idrottsministerns rapport
Bilaga 4 Hembygdsutskottets rapport
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Bilaga 5 Samkvämsutskottets rapport
Bilaga 6 Programutskottets rapport
Bilaga 7 Ekonomiutskottets rapport
Bilaga 8 PR-utskottets rapport
Bilaga 9 Layoutgruppens rapport
Bilaga 10 Årsfestmarskalkens rapport
Bilaga 11 Alumni-initiativets arbetsgrupps rapport
Bilaga 12 Funktionärstecknets arbetsgrupps rapport
Bilaga 13 BloggeNN
Bilaga 14 Halartestamente
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Bilaga 1 Arkivariens rapport

8.3.1 Arkivariens rapport
Under årets gång har materiel och dokument arkiverats enligt behov. Komplett
samling av allting producerat under verksamhetsår 2017 har katalogiserats och
sparats. Även materiel från tidigare verksamhetsår har funnit sig till rätta i arkivet. Jag
har med idel öga följt med verksamheten under verksamhetsåret. Som arkivarie skrev
jag och läste upp krönikan på årsfesten.

___________________________
Sebastian Sandström, Arkivarie 2018

Bilaga 2 Kulturministerns rapport

8.3.2 Kulturministerns rapport
Kulturverksamheten för året 2018 inleddes i februari med teaterbesök på ÅST för
pjäsen “Piaf: jag ångrar ingenting”. Evenemanget var lyckad och en respektabel grupp
medlemmar deltog.
Verksamheten fortsatte sedan med filmkväll (Lejonkungen) i samband med årsfesten.
Under samma vecka lyckades vi via Värdinna 2018 få Sture Lindholm att hålla en
gästföreläsning om inbördeskriget i Nyland för 100 år sedan. Bägge evenemangen var
lyckade, gästföreläsningen skulle ha kunnat haft mer deltagare ifall jag gjort mera
reklam bland humanisterna för det. En lärdom för nästa års kulturminister.
Det anordnades senare under våren ett museums besök till Wäinö Aaltonens
museum, men endast ett fåtal medlemmar deltog. På hösten ordnades det tre
evenemang. Två filmkvällar och en ölskolning på Bryggerirestaurang Koulu. Första
filmkvällen (The Death of Stalin) i oktober drog en del medlemmar, främst p.g.a.
tematiskt tilltugg gissar jag. Ölskolan som ordnades i samarbete med Åbolands Nation,
var mycket lyckad. Nästan alla platser (25 st) fylldes. NN:s del av platserna fylldes även
mycket snabbt. En del av deltagarna var såna som inte deltog på andra evenemang,
vilket var positivt. Evenemanget bestod av föreläsning om öl, rundvandring i
bryggeriet och smakprov på Koulus sortiment. Den andra filmkvällen (Rare Exports)
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som ordnades i december drog bara några medlemmar, men stötte på problem p.g.a.
bristande kommunikation från ÅA:s sida. Det löstes med att filmkvällen blev av
hemma hos en medlem för de några som dök upp.
Summa Summarum var de ovanliga evenemangen, föreläsningen och ölskolan,
lyckade. Filmkvällarna tycks visa att animerade barnfilmer är det säkraste valen för
filmkväll eller att jag helt enkelt har för säregen filmsmak. 7 stycken kulturevenemang
är ändå en ganska bra summa och jag tror inte att mera skulle ha rymts i kalendern.

________________________
Felix Räykkylä, Kulturminister

Bilaga 3 Idrottsministerns rapport

8.3.3 Idrottsministerns rapport
Under år 2018 ordnades totalt 4 idrottsevenemang med Nyländska Nationen. Det
första ordnades 5 februari, NN on Ice, var medlemmarna samlades på ”Parkin kenttä”
för att skrinna och spela ishockey. Följande evenemang ordnades 13 september, då vi
spelade Volleyboll i Åbo Idrottspark. Den första oktober ordnade Nyländska Nationen
tillsammans med Österbottniska Nationen en vandring i Vaarniemis friluftsområde i
St. Karins var vi vandrade i ca 2 timmar, besökte utsiktstornet och grillade korv. Årets
sista evenemang var bowling, i Aningaisgatans bowlinghall, som ordnades 27
november.

_____________________________
Thomas Fagerholm, Idrottsminister

50

NN vid Åbo Akademi r.f.
Tavastgatan 22
Specialföreningskansliet
20500 Åbo

Bilaga 4 Hembygdsutskottets rapport

8.3.4 Hembygdsutskottets rapport
Hembygdsutskottet har i år bestått av sammankallare Prokurator Johnny Graeffe samt
medlemmarna Anni Rönnberg, Anna Oksanen, Angelica Holmberg, Emma Lundström
samt Henrik Ståhl. Hembygdsutskottet har i år varit ganska tyst och endast haft
kontakt via Facebook. Hembygdsutskottet har hjälp till med att planera abimässan
samt att vara fanvakter.
Hembygdsutskottets aktivitet har varierat stort mellan medlemmarna. Vissa har inte
kunnat hjälpa till en endaste gång under året, medan en del har varit mera aktiva och
både hjälpt när det frågats samt med eget initiativ. Tyvärr hade ingen av utskottet
möjlighet att fara och presentera nationen till skolorna under presentationerna till
abimässan. Dock ställde nästan alla upp och lovade att de antingen skulle presentera
sin egen utbildning eller hålla en presentations runda i Åbo.
Hembygdutskottet har varit väldigt bra på att ta emot fanvakts uppgifter under året.
Tyvärr är det här också så att en del inte har gjort något alls medan en del varit väldigt
aktiva. Hembygdutskottet behövdes ej i år till planeringen av sommarträffen på grund
av att platsen erbjöds av Klubbhövdning Joacim Krook och hela styrelsen hjälpte till
med att planera samt utföra hela träffen.

________________________________
Prokurator, Johnny Graeffe
Sammankallare för Hembygdsutskottet

Bilaga 5 Samkvämsutskottets rapport

8.3.5 Samkvämsutskottets rapport
Nationens samkväm har i år bestått av 10 medlemmar. Förutom Värdinna Jannica
Lindholm och Klubbhövding Joacim Krook har Kasper Kannosto, Amanda Söderström,
Annika Hellström, Miko Weckström, Niklas Salo, Elin Elgh, Klara Fält och Emma
Salomäki ingått i utskottet. Samkvämet har på sitzer hjälpt till med att ställa i ordning,
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servera och städa. Som informationskanal har en Facebook grupp använt.
Samkvämsutskottet har jobbat under följande evenemang:
Vinter-OS sitz (21.2) Samkvämet deltog i både fram- och undanplockning samt
serverade under sitzen.
Fredagssitzen (16.3) Här deltog en stor del av utskottet vilket gjorde det möjligt för
Klubbhövdingen och Värdinnan att sitza tillsammans med de utländska gästerna.
Nyländska sitzen (13.4) Samkvämet jobbade tillsammans med en del av styrelsen,
medan resten sitzade och fortsatte bygga på vänskapsbanden till Nylands Nation.
Under evenemanget Abimässan, som inhiberades, var även flera från utskottet redo
att ställa upp och jobba. Många från samkvämet var även delaktiga i planerandet av
dam- och herrmiddagen, som tyvärr båda blev inhiberade. Höstens evenemang
verkade i stor mån infalla samtidigt som andra evenemang, vilket gjorde att
samkvämet inte deltog i någon av dessa. I stället jobbade styrelsen och i ett fall
(Fantasy-sitzen) ställde även medlemmar från andra utskott upp och hjälpte.

_______________________________

________________________________

Värdinna, Jannica Lindholm
Sammankallare för Samkvämsutskottet

Klubbhövding, Joacim Krook
Sammankallare för Samkvämsutskottet

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)
Under verksamhetsåret 2018 har programutskottet bestått av Sekreterare Jokinen
(även sammankallare), samt medlemmarna Julia Kortelainen, Klara Fält, Matilda
Jäderholm, Angelica Holmberg, Saskia Währn och Tyko Hertzberg in under
Revisionsmötet, men fick vara verksam även före han blev invald officiellt. Dessutom
var Felix Räykkylä och Thomas Fagerholm automatiskt medlemmar av utskottet i och
med att de blivit invalda som Kulturminister och Idrottsminister.
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Programutskottet har kommunicerat genom en Facebook grupp där den viktigast
publicerades av Sekreterare Jokinen. Här var det även möjligt att göra omröstningar
för att se vem som kunde delta när. En Whatsapp-grupp har använts för att nå
varandra snabbare och för att påminna om olika evenemang och träffar.
Det första mötet ordnades 22.1 i en av Fänrikens kabinetter. Under mötet planerades
programmet inför funktionärssitzen (26.1). Sekreterare Jokinen berättade även om
vilka evenemang som planerats inför året och tog emot idéer av sitt utskott.
Den 6.2 hade programutskottet en chans att hjälpa till med att bygga pulkan inför
Fastlaskiainen. Två utskottsmedlemmar deltog i byggandet.
Den 20.2 ordnades utskottets följande möte. Under mötet planerades OS-sitzen och
medlemmarna kom med flera kreativa sportlekar, däribland en stafett där två lag
tävlade om vem som var snabbare att hitta föremål i en viss färg. Mötet hölls i ASA:s
aula eftersom det var en tyst tisdag. Flera av utskottsmedlemmarna deltog även i
sitzen så det var olika personer som presenterade lekarna under kvällens gång.
Den 9 april planerades den Nyländska sitzen. På programmet fanns Nyländskt bingo
och ballongleken för att träna samarbetet nationerna emellan.
Under hösten deltog en del av utskottet tillsammans med de andra funktionärerna i
Funktionärspunkten på NN:s gulisintagning. Funktionärerna kom fram till programmet
genom en gemensam WhatsApp-grupp.
Den 9 oktober ordnades det sista mötet med Programutskottet och denna gång för
att planera Fantasy-temasitzen.
Programutskottets medlemmar har dessutom hjälpt till att servera på två sitzar då
utskottsmedlemmar från samkvämet inte varit tillräckligt många. Med andra ord har
programutskottet varit ett glatt och aktivt gäng och hjälpt till också utanför utskottets
egentliga uppgifter!

_____________________________
Jessica Jokinen, Sekreterare
Sammankallare för Programutskottet
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Bilaga 7 Ekonomiutskottets rapport

8.3.7 Ekonomiutskottets rapport
Ekonomiutskottet har i år bestått av sammankallare Skattmästare Valo och
medlemmarna Miika Alhopuro, Michael Ekebom, Emil Jankes samt Robert Bergman.
Ekonomiutskottets uppgift är att fungera som en diskussions forum för frågor
angående nationens ekonomi, samt att fungera som stöd för den sittande
skattmästaren. Under året har utskottet haft 3 stycken inofficiella möten, som tog
plats under våren. Kontakt med utskottet har skötts via en Facebook grupp.
Utskottets verksamhet avtog en hel del på grund av att skattmästaren inte känt till ett
behov att sammankalla utskottet efter sommaren. Utskottets medlemsantal
halverades också efter våren på grund av att Emil Jankes flyttade från Åbo och Robert
Bergman åkte på utbyte till Nederländerna.
Trots allt ovannämnda har utskottet varit av stor hjälp vid de mest centrala frågorna
angående nationens ekonomi. Utskottet utmärkte sig med sitt kunnande genom att
stöda skattmästaren vid förberedandet av årsbudgeten, samt vid planerandet av
budgeten för nationens årsfest. Under våren diskuterades också om påbörjandet av
placeringsverksamhet inom nationen, detta är något som definitivt borde vidare
diskuteras under nästa år. Utöver detta har utskottet under året också bidragit med
sin kunskap alltid när skattmästaren haft några mindre frågor om hur nationens
räkenskaper skötts förr.

________________________
Harri Valo, Skattmästare
Sammankallare för Ekonomiutskottet.

Bilaga 8 PR-utskottets rapport

8.3.8 PR-utskottets rapport
PR-utskottet bestod år 2018 av PR-chef Alexander Blomqvist som sammankallare samt
medlemmar Henrik Ståhl, Julia Kortelainen, Miika Alhopuro, Patrick Schubert, Richard
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Backman, Robert Roos, Sebastian Sandström, Sebastian Stjernvall, Topias Mannisto.
Utöver dessa deltog även Nikolai Abrahamsson, som hoppade av under våren och
Sandra Weckström som inte var medlem i utskottet men ändå var med och
producerade både blogginlägg och artiklar till NyläNNingen.
PR-utskottet hade fem möten under året var vi planerade innehåll bloggeNN och
NyläNNingen. Frånvarande medlemmar diskuterade med PR-chefen i efterskott vad
de kan ställa upp med. Mötesrapporter och/eller anteckningar publicerades även i
Facebookgruppen.
Utskottet hade en Facebook- och en Whatsapp-grupp var mesta kommunikationen
har skett. I grupperna har vi planerat möten, diskuterat arbetsfördelning, organiserat
korrekturläsning, delat idéer för framtida material med mera. Facebooksidan var mera
officiell och Whatsapp mera vardaglig.
Kommunikationen fungerade bra och distansarbete möjliggjordes med rapporter och
diskussioner på nätet.
Utskottet gav ut 4 nummer av NyläNNingen och 10 blogginlägg. Verksamheten har
varit bra och medlemmarna ivriga. Bloggen har hamnat på andra prioritet efter
NyläNNingen och man kunde ha satsat mera på planering samt brainstorming av
BloggeNN. Även övriga nationsmedlemmar ska känna sig välkomna att skriva
blogginlägg ifall de har några idéer eller varit med om något intressant. Detta har
marknadsförts med bra resultat (5 av 10 inlägg har övriga nationsmedlemmar
medverkat i eller skrivit helt).

________________________
Alexander Blomqvist, PR-chef
Sammankallare för PR-utskottet

Bilaga 9 Layoutgruppens rapport

8.3.9 Layoutgruppens rapport
Layoutgruppen 2018 bestod av PR-chef Alexander Blomqvist som sammankallare och
medlemmarna Henrik Ståhl och Sebastian Stjernvall.
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Layoutgruppen kommunicerade främst över Whatsapp och talade ibland, kort, i
samband med pr-utskottets möten. Layoutgruppen var med och designade plansher,
layouta artiklar här och där till tidningen och komma med idéer och förslag till
pärmbild och mittenkollaget. Kommunikationen har fungerat bra. Det är svårt att
arbeta på distans då licens för layoutprogrammet är så pass dyrt. Vi har därför ofta
träffats och layoutat tillsammans vid en dator och på en licens.

_____________________________
Alexander Blomqvist, PR-chef
Sammankallare för Layout-utskottet
Bilaga 10 Årsfestmarskalkens rapport

8.3.10 Årsfestmarskalkens rapport
Inledning
Årsfesten som gick av stapeln 17 mars och hade drygt 130 deltagare, blev en stor
succé. Allt gick som planerat nästan enda till minsta detalj och programmet under
banketten bidrog till en god stämning och mycket skratt bland deltagarna. Med en
väldigt duktig årsfestkommitté och många hjälpsamma medlemmar, underlättades
marskalkens arbete betydligt.
Årsfestmarskalk
Som årsfestmarskalk valdes Anna Oksanen under höstmötet 2017.
Årsfestkommittén
Årsfestkommittén 2018 bestod av Harri Valo (skattmästare), Jannica Lindholm
(värdinna), Joacim Krook (klubbhövding), Patrick Schubert (klubbhövding emeritus),
Emma Lundström, Henrik Ståhl, Klara Fält och Angelica Holmberg. Alla medlemmar i
kommittén arbetade väldigt duktigt både med de gemensamma arbetsuppgifterna
och de individuella uppgifterna som tilldelats dem.
Årsfestveckans program
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Årsfestveckans program inleddes på tisdagen den 13 mars med en föreläsning i
historia av Sture Lindholm. Lindholm som har skrivit boken Fånglägerhelvetet Dragsvik
berättade om massdöden 1918 och kriget som härjade i Finland på den tiden.
Evenemanget ordnades av Kulturminister Räykkylä.
På onsdagen den 14 mars ordnade Kulturminister Räykkylä en filmkväll där vi såg på
den ritade filmen Lejonkungen.
På torsdagen den 15 mars ordnades en nationskväll i Marlirummet där många
medlemmar deltog för att spela spel tillsammans eller bara för att umgås.
På fredagen den 16 mars ordnades den traditionsenliga fredagsmiddagen för de
utländska gästerna.
Årsfestveckan fortsatte sedan med Solenn Akt, bankett och nachspiel på lördagen den
17 mars och sillfrukost på söndagen den 18 mars.
Årsfestrapport
Dagen inleddes med Solenn Akten i Argentinasalen på Restaurang Kåren där de
inbjudna gästerna från diverse föreningar framförde sina hälsningar åt styrelsen. Efter
Solenn Akten följde cocktail på Kårens övre våning. Kåren ansvarade för all servering
av dryck och mat.
Som sångledare fungerade Peter af Hällström och Lisa Forss. Hela banketten började
med att vi visade en video efter att kuratorn hållit sitt välkomsttal. Välkomsttalet hölls
av Kurator Ronja Horsma, talet till Inspektorn hölls av Joacim Krook och ett väldigt bra
tal till Nylänningen hölls av Kurator emeritus Andreas Johansson. Tacktalet hölls i år
av förste Kurator vid Göteborgs Nation i Uppsala. Nationens finaste förtjänsttecken,
Åran, delades ut åt Tobias Wessberg. Gastarnas orden tilldelades Niklas Olsson,
Nikolai Abrahamsson, Gillan Suvisaari, Richard Backman, Catherine Rantanen, Emil
Jankes, Michael Ekebom och Dominik Luder. Gulnäbbsstipendiet delades ut av Miika
Alhopuro och Sebastian Stjernvall som representerad valkommittén och stipendiet
gick till Johnny Graeffe. Kamratskapspriset delades ut åt Henrik Ståhl av Peter af
Hällström. Som årsfesttalare agerade Sixten Lundberg och hans tal var en stor succé.
Som fanbärare fungerade Miko Weckström och Topias Mannsto och fanvakter var
Amanda Söderström och Felix Räykkylä. Under årsfesten fick gästerna även njuta av
ett otroligt bra sånguppträdande av Johanna Ekeblom och Richard Backman spelade
gitarr. Som hovfotograf fungerade Johannes Nystén som tog helt fantastiska bilder.
Sillfrukosten firades den 18 Mars på Tarmon Talo. Styrelsen hade en
överenskommelse med ÖN och därmed var ÖN:s styrelse på plats och jobbade hela
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dagen för att gästerna skulle få njuta av en rolig fest. Duon Sam Zimon spelade under
sillfrukosten.
Årsfesten hade ett slutligt resultat på 96,87€
Avslutning
Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack åt den så otroligt duktiga årsfestkommittén,
åt alla hjälpsamma medlemmar som ställde upp frivilligt, alla som höll tal och sist men
inte minst, alla härliga deltagare som gjorde kvällen till en stor succé.

______________________________
Anna Oksanen, Årsfestmarskalk 2018
Sammankallare för Årsfestkommittén

Bilaga 11 Alumni-initiativets arbetsgrupps rapport

8.3.11 Alumni-initiativets arbetsgrupps rapport
Under vårmötet tillkom nya medlemmar till arbetsgruppen, Anna Oksanen och
Sebastian Stjernvall.
Arbetsgruppen har inte framskridit något markant under verksamhetsårets gång. Ett
inplanerat möte är satt för att genomföra och verkställa initiativet med som mål att
börja med en alumnlunch och utgående från feedback se ifall verksamheten kan
utökas enligt ursprunglig plan.

______________________
Sebastian Sandström
Sammankallare för Alumninitiativets arbetsgrupp
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Bilaga 12 Funktionärstecknets arbetsgrupp

Funktionärstecknets arbetsgrupp 8.3.12
På vårmötet 2018 föreslog Nyländska Nationens Styrelse 18 idén om att instifta ett
funktionärsförtjänsttecken. Styrelsens förslag nekades för att det inte ansågs vara ett
tillräckligt väluttänkt förslag. Det etablerades en arbetsgrupp som skulle tänka ut ett
“funktionärstecken” (ett förtjänsttecken till funktionärer). Arbetsgruppen bestod till
en början av Jessica Jokinen, Ronja Horsma, Joacim Krook, Harri Valo, Jannica
Lindholm, Sebastian Stjernvall, Miika Alhopuro, Emma Lundström och Henrik Ståhl.
Gruppen grundade en WhatsApp-grupp och en Facebook-grupp som hjälpmedel för
att komma överens om möten, diskutera fram idéer och generellt försnabba
processen. Arbetsgruppen diskuterade en hel del via WhatsApp och träffades två
gånger för att komma fram med ett förslag. Förslaget som gruppen kom fram till var
ett fyra-klassig medalj, vars ranger skulle vara baserade på arbetsinsats inom
nationen. Syftet var att locka folk att vara aktivare inom nationen och uppmuntra till
längre nationsaktivitet.
Förslaget nekades efter ett längre förhör eftersom det i förslaget inte togs tillräckligt
noga i beaktandet nationens redan existerande förtjänsttecken. Det föreslogs att
arbetsgruppen kasserar sitt förslag och börjar från början. Under mötet lades Marina
Stenbäck, Anna Oksanen, Leif Andersson och Peter af Hällström till i arbetsgruppen.
Arbetsgruppen kommer att träffas under våren och diskutera fram ett nytt förslag.
Sedan nationsmötet har Miika Alhopuro och Sebastian Stjernvall fallit bort pga. deras
nya funktionärsposter som verksamhetsgranskare.

______________________
Sebastian Stjernvall
Sammankallare för funktionärstecknets arbetsgrupp
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Bilaga 13 BloggeNN
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Bilaga 14: Halartestamente
Nyländska Nationens Studentikosa representationshalare (a.k.a. NN-halare)
bruksanvisning och villkor.
Dessa 7 st. NN-halare doneras av mig (PR-chef emeritus, Sebastian Stjernvall) i syftet
att dra mera synlighet till Nyländska Nationen på allmänna studentikosa evenemang
där halare används. Med andra ord alla gör lite PR för NN. Halarna skall gå i arv från
styrelse till styrelse.
Hur skall de bäras?
Halare skall helst av minst två och högst fyra styrelsemedlemmar (enligt vilka storlekar
passar på var och en styrelsemedlem). Resten bär på sina egna precis som vanligt. Idén
är att ”halareskyldigheten” roterar från styrelsemedlem till styrelsemedlem, så att
inte samma styrelsemedlemmar måste bära på dem hela tiden. Förstås får
styrelsemedlemmar volontera att bära på halare om de så vill efter att ”kvoten” har
nåtts. Men idén är att också visa att det är ”KÄRLEK ÖVER FAKULTETSGRÄNSERNA” så
andra och olika halare bör också synas. I snitt kommer varje styrelsemedlem att bära
på NN-halare minst en gång under styrelseåret.
Märkt på halaren är följande tryck:
På vänstra ärmen står det NNs grundande årtal (1936) i romerska numeraler
MCMXXXVI.
På bröstets vänstra sida finns NN-loggan, tryckt.
På ryggen finns NN-loggan broderad stort.
Under ryggens NN-logga finns nationens motto: ”KÄRLEK ÖVER
FAKULTETSGRÄNSERNA” tryckt.
På högra benets sidoficka finns Nylands landskapsvapen tryckt.
På högra benet är tryckt Skärgårdsbarens logo.
På vänstra benet är det tryckt Bar Wallstreets logo (finns i H:fors) Long story short,
det är en firma vars ägares fru var i NNs styrelse för länge sen och fick lite hjälp av
honom med halaren så därför finns den logon där.
För att halaren skall få ett snyggt ”studentikost utseende” är det är meningen att den
styrelsemedlemmen syr ett (eller fler) halarmärken på dem. Det kommer att visa att
det verkligen är kärlek över fakultetsgränserna. Halarmärken får vara NN:s nuvarande
eller gamla halarmärken, från egen ämnesförening eller annan specialförening. De
skall dock ABSOLUT INTE vara politiskt laddade.
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När skall de bäras?
Här är några exempel på evenemang var de skall helst användas.
”NN-stands” (när styrelsen går till olika enheter på ÅA och Novia för att sälja prylar
och medlemskap)
NNs och andra föreningars och nationers gulisintagningar
Nationernas Sitz (eller liknande evenemang)
Vappen på Vårdberget.
Obs! De får bäras på andra evenemang i vilka nationen är involverad.
Det finns följande storlekar på halaren:
2xM
2xL
1 x XL
1 x XXL
1 x 3XL.
Halare bör bevaras i kansliets NN-skåp. I skåpen, INTE utanför dem.
Skulle någon styrelsemedlem tappa bort eller söndra en eller flera av halare skall det
ersättas 65€/halare till nationen.
OBS! Denna text skall läggas i alla styrelsemedlemmars testament och är den enda
delen i testamentet som INTE skrivs om i testamenten årligen. Denna text skall också
till NN driven.
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