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Ledare Emelie

Suni

Nylänningar och Vänner!
HejHej! Det är ett nytt år och ny PR-chef. En del
av er kanske kommer ihåg mig som förra årets
värdinna. Om ni inte kommer ihåg eller vet vem
jag så ska jag berätta det åt er.

Whatsapp och Facebook. Det har varit en liten
extra utmaning, men styssen och utskottet har
fungerat som stöd så mycket som möjligt via
zoom

Jag är alltså Emelie, men ni kan gärna kalla mig
Meme. Jag studerar marknadsföring och turism
på Novia, så detta är då en väldigt passlig post för
mig i detta års stysse.

Tidningen kommer ut 4 gånger om året,
två digitala tidningar och två riktiga
papperstidningar. Detta för att spara på printoch postkostnader. Nästa tidning som är årets
andra tidning kommer som en pdf- fil senare
under våren.

Eftersom jag känner mig lite extra kreativ och
har lite svårt att prioritera skolan har jag varit
flitig med att omdesigna saker lite här och där.
Som ni kanske märker, ser nylänningen inte ut
som den gjorde förr.
Tidningen sätts ihop av världens bästa PR- och
layout-utskott med mig som chefredaktör. Detta
år har varit lite intressant då de flesta möten har
skett via zoom och kontakten har uppehållits via

Vi finns också på nätet, eller alltså BloggeNN,
nylandskanationen.wordpress.com. Du får
supergärna ställa upp som gästskribent ifall du
har nåt roligt eller intressant att skriva om både
på BloggeNN och i nyläNNingen! Kontakta då
mig så fixar vi det!
Njut av tidningen och vi ses när vi syns!

Eder PR-chef
Emelie "Meme" Suni
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Kuratorspalt Felix

Räykkylä

Sidu moro (än en gång)!
I min sista kolumn för NyläNNingen 2019
avslöjade jag att jag faktiskt funderat på att vara
Kurator ett år till, men lockats iväg annanstans
av överdimensionerade pølser, romkugler
och rabatterad akvavit i matbutiken (vem
skulle kunna motstå det?). Detta äventyr, som
mycket annat, blev avbrutet av den pågående
pandemin.
Efter att ha suttit hemma i Grankulla och tänkt
på bättre tider så bestämde jag mig för att
återerövra klykan för ännu ett år.
I skrivande stund håller vi i styrelsen på
att knopa ihop verksamhetsplanen inför
revisionsmötet. Verksamheten är, som ni
alla förstår, aningen svår att planera. Det
finns många frågetecken, inte bara för
våren, men även för hösten. Bland annat
med valmöjligheterna av festlokaler och
vaccinationsläget. Vi har således försökt vara
återhållsamma med planerandet kring våren
och aningen optimistiska gällande hösten.
Hoppeligen kommer läget att vara bättre vid
senvåren, men vi kan endast vänta och se.
Vid sidan om verksamhetsplaneringen har
styrelsen också använt tiden som annars
skulle sättas på sedvanliga evenemang för
att titta under motorhuven på nationen för
att ändra och effektivera vissa aspekter av
styrelsearbetet. Rent konkret så uppdaterar
vi webbsidan och digitaliserar processer
som medlemsansökan, intresseanmälningar
samt prylförsäljning och försöker integrerar
dessa i webbsidan och SoMe verksamhet.
Hoppeligen kommer dessa ändringar att
underlätta verksamheten på ett sätt märkbart
för er både nu och när restriktionerna lyfts.

Dessutom tågar Reformgruppen på med
sitt nagelfarande av nationens struktur och
verksamhet. Ifall allt går väl hoppas jag
reformerna presenteras och behandlas av
nationsmötet ännu detta år.
Avslutningsvis vill jag tacka styrelse 2020
för deras arbete under omständigheter som
knappast någon annan styrelse i nationens
historia har haft. Sedan vill jag även tacka
nationens funktionärer för deras arbete
under 2020.
Och till alla medlemmar, kom ihåg
att ta hand om er själva och varandra.
Förhoppningsvis så ses vi på något
evenemang.Med säkerhetsavstånd givetvis.
Än så länge.
Eder Kurator,
Felix Räykkylä
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Inspektorns hälsning Linnéa

Henriksson

NN har gett mig de roligaste
årsfesterna
I brist på faktiska årsfester att delta i, får man
minnas de tidigare. Det är egentligen ganska
enkelt. Faktum är att jag bara deltog i två årsfester
under min studietid. Jag var aldrig aktiv i någon av
studentföreningarna, eftersom jag drev en annan
organisation i Helsingfors och bodde där under
större delen av min studietid. Jag har deltagit i fler
årsfester som anställd vid ÅA än som studerande,
och i de allra flesta av dem i egenskap av inspektor
för NN. Jag har sagt det tidigare, men det tål att
upprepas att NN har erbjudit mig en inblick i
studentlivets trevliga sidor, som jag annars inte hade
fått tillgång till. Det är jag tacksam för.

som ofta gick på årsfest hann knappt vädra
Många små årsfesttraditioner är harmlösa och blir klädespersedlarna mellan festerna. Allt var inte
roliga, för att de egentligen är obegripliga. Det är en bättre förr.
del av upplevelsen, speciellt den första gången man
deltar, när allt är nytt. När man skall förstå att hälla
snapsen i kaffekoppen. När alla plötsligt snurrar sina
servetter. När man fascineras av olika föreningars
olika varianter av visor. Sedan kan det ändå finnas
vissa detaljer som man kanske aldrig tar till sig. Jag
förstod aldrig varför alla årsfestdeltagare mitt under
middagen skulle krypa under bordet. (Har ni försökt
krypa under bord i aftonklänning och högklackade
skor?).
En annan sak jag aldrig förstod var ’traditionen’ att
kasta mat omkring sig, under sillisar, ibland också
andra sitsar. Kanske man inte gör sådant idag? Det
fanns ingen utbredd diskussion om matsvinn under
slutet av 1990-talet.
Det som däremot idag framstår som väldigt avlägset
är att det i slutet av 1990-talet ännu gick bra att röka
inomhus under årsfester. Då fick nya årsfestdeltagare
lära sig – bland annat genom att läsa sånghäftet - att
man får börja röka inomhus först till kaffet. Det
högtidliga tillfället till ära rökte vi givetvis cigarr
och kände oss oändligt glamorösa. (Lämplig plats
för himlande ögon.) Ju längre kvällen led, desto
värre var stanken, icke-rökarnas ögon sved och de
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(På bilden: Kårens festsal med dukade bord,
kaffe i kopparna, dryck i glasen, tända ljus. Alla
stolar är tomma, nästan inga människor syns,
utom en kvinna som sitter och applåderar och
några personer som är på väg under borden. På
sina ställen är de vita borddukarna buckliga och
på vissa ställen kan man se att bucklorna döljer
frackklädda ryggar.)
Eder Inspektor,
Linnéa Henriksson
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Gulis- och gamylspalten
Hej alla ni nyläNNingar och väNNer!
Jag heter Susanna Lundell och jag började mitt gulisår som
samhällsvetare förra hösten. Det var spännande att äntligen få
börja på universitetet efter en sommar av förväntan. I början
av hösten var pandemiläget lite bättre här i Åbo och NN kunde
ordna evenemang, så jag tog chansen att komma med på paintball
med ÅsNa, vilket var jätteroligt! Jag var också med och tittade
på teaterföreställningen Hemåt över isen på ÅST, där jag lärde
känna fler människor från NN. Dessutom fick jag också uppleva
NN:s parkspel&lek och fick umgås med trevliga människor. Jag
hoppas att 2021 ska bli ett roligt år med många evenemang och
att NN får ordna gulisintagningen, så att alla nya medlemmar i
NN får uppleva den. Jag uppmanar också alla som inte ännu är
med i NN att bli medlemmar! Ha det så bra. :)
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Hmm tja, vad skall en gamyl nu säga som inte ni yngre
kommer att lära er genom era egna erfarenheter och misstag?
Sannolikheten är att ifall du läser denna text just nu så har
du aktiverat dig inom NN och kanske även andra föreningar.
Detta är superbra, för att vara verksam inom föreningar är
bland det mest givande sakerna som man kan göra under
sin studietid! Man får lära sig att ta ansvar för något som är
större än en själv, knyta värdefulla kontakter till diverse företag
och organisationer, möjligen vistas i andra länder och helt
enkelt skaffa sig roliga minnen och vänner för livet. Kanske
man rentav gillar det så mycket att man plötsligt finner sig i
styrelser och förtroendeuppdrag för N:te året och på sitt N:te2
studieår. Oberoende hur du gör skall du se till att ta ut allting
av studietiden för någon dag tar studietiden slut och du blir
klar, och då vill man gärna lämna studielivet utan ånger! Läs
mera på bloggeNN!
-Sandis
04-03-2021 14:38:46

NN on Ice

En svinkall februarikväll samlades ett gäng nylänningar på
Barkplan för att åka skridskor. I
dessa coronatider är de flesta av
oss socialt utsvultna och således
villiga att trotsa såväl väder som
dåliga balanssinnen för en möjlighet att se människor live i stället för över Zoom. I det studentvänliga priset på 7,5€ ingick både
inträde och hyra av skridskor.

För flera av oss var det en tid sedan vi
senast stått på skridskor (för undertecknad var det över 10 år sedan!). Därför gick det lite vingligt i början men
det kändes inte så farligt, femåringarna bredvid föll ju hela tiden trots att de
hade stödställningar att luta sig mot.
Att skrinna är dock lite som att cykla,
när man en gång lärt sig det så sitter
det i och efter en stunds experimenterande och några markkänningar lyckades vi alla få upp en riktigt god fart!
I lite över en timme åkte vi runt på isen, mindes de
goda tiderna innan ”the rona” och spekulerade om
och när vi skulle kunna fira nästa årsfest. Nu började dock flera av oss bli lite kalla och blå och det
var dags att styra kosan hemåt för att tina sina stackars frusna fingrar och få sig något varmt till livs.
Jag kan varmt rekommendera den som inte stått på
skridskor i år att besöka Barkplan, notera dock att
omklädningsrummen är stängda pga. pandemin
så man måste snöra på sig skrinnarna utomhus.
Det lönar sig alltså att ha varma vantar för annars
kan det bli lite svårt att snöra upp skridskorna.
Text & Bilder: Henrik Ståhl Bakgrund: unsplash
2020_4.indd 7
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Pr- Meme gallerian

Skribenter: Pr-utskottet

Namn: Emelie Suni
Ålder: 23 år
Studerar: Marknadsföring och turism

Namn: Lilly Björklund
Ålder: 22 år
Studerar: Svenska

Namn: Alexander Blomqvist
Ålder: 25 år
Studerar: Datateknik
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Namn: Sandra Weckström
Ålder: 23 år
Studerar: Marknadsföring

Namn: Miika Alhopuro
Ålder: 27 år
Studerar: Nationalekonomi

Namn: Thomas Fagerholm
Ålder: 26 år
Studerar: Statskunskap
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Namn: Leif Andersson
Ålder: Gammal, men inte lika gammal som Henrik
Studerar: Statskunskap

Namn: Topias Mannisto
Ålder: 26 år
Studerar: Kemiteknik

Namn: Henrik Ståhl
Ålder: 30 år
Studerar: Offentlig förvaltning
10
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Klubbistipset Linnéa

Nyman

Hejhej!
Jag är Linnéa och kommer fungera
som klubbis i år. När jag fick veta om
att temat blev ”A Blast from the Past”
tänkte jag genast på en legendarisk
drink som jag drack på DaTes sillis
våren 2020, och som är en speciell
grej just för deras ämnesförening. På
något sätt är det otroligt att tänka att
man ännu hunnit delta i en årsfest
just före det blev lockdown, men man
fick åtminstone bra sista minnen.
Även denna dryck bidrog till att
skapa minnen (eller kanske brist på
minnen).
En väldigt bra ”Blast from the Past”
tycker jag att är DONKERO! Lätta
ingredienser, kan hittas i de flesta
studiehemmen, men kan kanske
kräva en kort Alko-resa.

Du behöver:
0,33l Lonkero
4 x 4cl Kossu (aka 1,6dl wtf)
Ett stop
Häll först lonkeron i ett stop och
tillsätt sedan 4 x 4cl kossu. Idén är att
det ska bli ytspänning, och jag kan
garantera att efter en donkero mår man
bättre än någonsin förut! Ta och njut
där hemma eller i era små festbubblor
och så vill jag gärna veta vad ni tyckte
om denna drink när man äntligen kan
ses live.
Ps. Donkero är den bästa återställaren
och passar därför perfekt som en
sillisdricka.

12
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Värdinnans tips

Henna Hansen

Hej.
Här är mitt första receptförslag för året.
Temat för tidningen är blast from the past,
så jag har ett recept som jag brukar göra
då jag har haft en tung årsfestvecka bakom
mig. Maten är lätt att tillreda och mättande.
Satay nudlar
Ingredienser:
125 g jordnötssmör (man kan ersätta det
med annat nötsmör)
2 matskedar sojasås
½ lime samt skal
2 vitlöksklyftor
2-3 cm bit av ingefära
1-2 matskedar lönnsirap
Börja med att tillreda såsen. Sätt alla 125 ml vatten eller kokosmjölk
Ingredienser för nudlarna:
ingredienser i en matberedare och
225 g nudlar
blanda tills såsen är len. Om såsen är
300g av valbara grönsaker
för tjock, tillsätt lite vatten/kokosmjölk.
4 vårlök

Om du inte har en matberedare kan du
tillreda såsen genom att skära vitlöken
och ingefäran i väldigt små bitar och
blanda dem i en skål med resten av
ingredienserna.
Sedan ska du skära grönsakerna i
strimlor och steka dem på hög värme i
några minuter. Medan grönsakerna steks
så tillred nudlarna enligt anvisningarna
på förpackningen. När nudlarna och
grönsakerna är färdiga, blanda både
såsen, nudlarna och grönsakerna i en
skål och garnera med grönlök. Servera
med något proteintillägg.
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Fastlaskiainen och fastlagsbullekrig
Varje år (vi kan ju nämna redan nu att 2021 blev virtuell, ifall någon missat det),
på fastlagstisdag, brukar Åbo Akademis Studentkår ordna något som kallas för
fastlaskiainen. Vi äldre gamyler har säkert deltagit i detta evenemang (på ett eller
annat sätt) flera år, men ni gulisar som inte gjort det och ni gamyler som vill minnas
de gamla goda tiderna, får ta del av det här i nyläNNingen.
Fastlaskiainen är ett evenemang där föreningar visar upp pulkor de byggt under
början av året. Föreningarna åker ner i sina pulkor från backen vid observatoriet
på Vårdberget. Det brukar ofta vara extremt dåligt underlag där just den dagen och
att åka pulka på sand är inte lätt. Därför brukar de flesta pulkor ha hjul. Och hjul
fungerar inte så bra på sand de heller (erfarenhet finns). Denna dag får man se hur
kreativiteten flödat i flera veckor innan. De tre bästa pulkorna väljs av en jury och
den pulka som får flest applåder och skrik från publiken vinner. För NN:s del tror
jag nästan jag kan säga att pulkabyggandet blivit något panikartat två dagar före
själva evenemanget.

NN:s pulkor har sett ganska olika ut under årens gång. Det har varit en vanlig båt
och en segelbåt, en skumpaflaska, en gulis i en simbassäng och i år en polisbil.
Stereotypiskt nyländska grejer har helt enkelt varit temat.
Efter detta pulka-evenemang på Vårdberget går alla iväg på olika förfester eller
middagar och på kvällen samlas folk på klubbar och dansgolv. Denna fest brukar
vara en av årets bästa! Man har ju smuttat på varma drycker och ätit fastlagsbullar
så gott som hela dagen. Nästa dag brukar det vara en vanlig skoldag och denna dag
är oftast inte jättetrevlig för de flesta.
14
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Text: Sandra Weckström, bilder: nylänningar
04-03-2021 14:38:56

Fastlaskiainen leder oss även till en fråga som (kan) bidra till ett litet krig under
fastlagstiden. Sylt eller mandelmassa? Jag har frågat några nylänningar och detta
är resultatet:
Rickard Sjöberg, klubbhövding -20: ”Båda går.”
Anna Oksanen, värdinna -17: ”Mandelmassa.”
Sebastian Sandström, kurator -17: ”1000% sylt.”
Miika Alhopuro, skattmästare -17: ” Sylt.”
Johnny Graeffe, prokurator -18: ”Sylt är nog bättre till det.”
Joakim Seppelin, klubbhövding -19: ”Sylt.”
Mats Rosenqvist, prokurator -20: ” Sylt.”
Lilly Björklund, aktiv NN:are: ”Mandelmassa såklart!!”
Agnes Kurtén, aktiv NN:are: ”Mandelmassa!!!!!!!”
Jannica Lindholm, värdinna -18: ”Absolut mandelmassa, tycker inte bullar med
sylt räknas som en riktig fastlagsbulle.”
Slutsats: Vissa är tråkiga och föredrar sylt (Visst är jag opartisk nu?) och de som
föredrar mandelmassa är stolta med att framhäva det.
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2020 BINGO
Stressköpt
toapapper

Spenderat
hela dagen i
pyjamas

Laddat ner
TikTok

Skaffat en
streamingtjänst

Varit på
coronatest

Bakat
bananbröd

Spelat mycket
tv spel

Börjat en ny
hobby

Varit på
Zoom sitz
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DET STORA STREAMINGTJÄNST-TESTET
HBO Nordic (pris: 10,95€ / månad)

Jag (Leif) började prenumerera på HBO Nordic då Game of Thrones och Vikings turvist kom ut
med nya säsonger. Samtidigt såg jag fram emot att få se på en del gamla seriegodingar jag inte
sett på väldigt länge. HBO Nordic är definitivt en plattform för de som gillar bra serier. Som ett
hett tips kan nämnas att plattformen nu har ensamrätt i Norden till Friends.

Serie
Sløborn. Sade någon pandemi? Sløborn är en idyllisk och fiktiv tysk ö i Nordsjön där livet ser ut
att rulla på i sin egen takt. Idyllen förstörs dock då ön blir nersmittad i en ebola-liknande, ytterst
dödlig influensa, varefter en kamp på liv och död börjar. Alla seriens karaktärer kommer inte
att klara sig (och de har gjort ett bra jobb i att göra karaktärerna intressanta). Serien är filmad
på ett skickligt sätt, då scenerna ibland saktas ner för att fokusera på hur en person oförsiktigt
sprider smittan till en annan person. Serien är faktiskt väldigt fängslande och innehåller flera
oförväntade plot twists. Jag rekommenderar denna tysk-danska dramaserie varmt.

Film
Medan seriesortimentet på HBO Nordic är väldigt brett, så kan man tyvärr inte säga detsamma
om filmerna. Det finns nog i sig ett rätt så brett sortiment av filmer, men de är egentligen alla
äldre filmer som redan kommit många gånger i repris på TV. De nya filmerna finns på HBO Max,
som lär bli tillgänglig i Norden i slutet av detta år genom en sammanslagning med HBO Nordic.
Det ryktas att HBO Max tänker publicera Warner Bros' filmer direkt på deras premiärdag även i
Norden, vilket skulle inkludera The Matrix 4, Wonder Woman 1984 och Godzilla vs. Kong. Ifall
du föredrar filmer över serier kan det löna sig att spara dina pengar till hösten före du testar på
HBO:s plattform.

Favoritserier på plattformen
Game of Thrones, Vikings, Sopranos, Westworld, Rome, Sløborn, John Adams, Deadwood,
Chernobyl, Band of Brothers och Generation Kill.

1919
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Netflix (pris: 7,99€ / månad, 11,99€ för två skärmar)

Jag (Sandra) valde Netflix eftersom det är den enda streamingtjänst jag prenumererar på
för tillfället. Jag gör detta för att jag anser Netflix har det bästa utbudet av den genre jag
gillar, det vill säga dåliga romantiska och ungdomliga serier (hehe). Priset är rätt bra för
det man får, speciellt ifall man tillsammans med en familjemedlem eller kompis delar på
kostnaden och använder samma konto. Jag är en serie-människa och har inte kollat på
värst många filmer på Netflix men det finns nog en del bra där i alla fall. Här kommer
mina tips på nyheter.

Serie
Jag tycker serieutbudet på Netflix är så bra att jag inte har behov av någon annan
streamingtjänst. "Bridgerton" är en ny serie som hittills består av bara en säsong. Det
har dock ryktas om att fler är på kommande. Serien handlar om kungliga och högre
uppsatta personer, främst tjejer, som letar efter livspartners. Hela säsongen är en kliché,
om jag får säga det själv, men den var trevlig att slökolla på. Serien är nog stereotypiskt
flickig med fina kläder, kärlek och rosa moln (ungefär). Den är även ganska förutsägbar,
men sådant gillar jag!

Film
Netflix har ett ganska bra utbud av filmer. En ny film jag vill tipsa om är "Pieces of a
woman". Wow, denna film var tung. Filmen handlade om en kvinna som förlorar sitt
barn precis efter att hon fött det och hur hon och personerna i hennes närhet hanterar
förlusten. Även om den var tung, var det en film som visade hur en verklighet kan se ut,
vilket jag tycker är jätteviktigt att lyfta fram.

Favoritserier på plattformen
Outlander, Peaky Blinders, Stranger Things, How to get away with murder, Suits, Kärlek
och anarki, Emily in Paris och många många fler.
20
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Disney+(pris: 6,99€ / månad eller 69,99€ i året)

Jag (Emelie) har haft flera olika streamingtjänster under åren och alla har både sina
bra och dåliga sidor. Efter att haft både Netflix och HBO i ett par år hade man sett de
flesta serierna och filmerna och de kom inte mer en massa nya intressanta filmer och
serier. Då kändes Disney+ som något nytt och fräscht, plus att jag absolut ville se på
"The Mandalorian". Ett extra plus är också att det är en ganska förmånlig streamingtjänst
jämfört med andra. Man får leva igenom barndomen igen då de finns en massa filmer
och serier som man såg på som barn. Denna tjänst var en räddare i nöden då man inte
har kunnat gå på bio det senaste året.

Serie
The Mandalorian. Som ett stort "Star Wars"-fan var det givet att jag skulle se på "The
Mandalorian" som är som en sidestory av "Star Wars"-filmerna. Tidsmässigt utspelar
den sig 5 år efter filmen "Return of the Jedi" och 25 år innan "The force awakens". Denna
serie innehöll tillräckligt med action för att hålla mig intresserad genom hela serien och
om man är OG Star Wars-fan så finns det delar där man kan finna sig gråtande. Detta är
absolut en av mina favoritserier of all time. Serien har blivit mest känd för ”baby Yoda”,
den söta lilla Yoda-liknande karaktärendom kallas "The child". Dens riktiga namn är
"Grogu" i serien och det är "Mando" och "The child" som man får följa med i serien.
"Mando" försöker hitta ett säkert ställe att bo på för "The child" men det är inte så enkelt
som man kunde ha trott.

Film
Soul är en animerad film där en New York jazzpianist plötsligt finner sig i ett konstigt
område mellan jorden och livet efter, där han får se vad livet på riktigt handlar om.
Denna film är lite av en djupare sort även om det är en animerad barnfilm. Den ger en
liknande känsla som filmen Inside out som också är en animerad barnfilm, men den
behandlar olika känslor. Filmen tar upp ganska stora frågor om saker som vi inte vet om,
och därför väcker den mycket känslor. Om man är redo att gå igenom djupa livstankar
är "Soul" en film för dig. Den ger en annorlunda synvinkel på vad livet är.

Favoritserier och filmer på plattformen
Soul, Atlantis, alla Star Wars-filmer, The sound of music, Mulan, The Mandalorian, och
Once upon a time.
Texter: Leif Andersson, Sandra Weckström och Emelie Suni.
Bilder: Google.
2121
2020_4.indd 21

04-03-2021 14:38:59

StudentkåreNN
Skribent: Miika Alhopuro
Du må ha hört ordet någon gång, studentkåren, men inte
riktigt hakat på vad det är. Du har kanske någon gång tappat
bort dig till Kåren för en studentlunch, eller en och annan
årsfest (när sådana ännu kunde ordnas).

Kanske du endast har gått upp för dess trappor för att hämta läsårsdekalen en gång per år (om
Zoomers ens längre har fysiska studiekort). Det där stora gula huset vid Tavastgatan 22. Ja, vad är
Kåren riktigt för något? Det ska du nu få reda på!
Åbo Akademis Studentkår, eller ÅAS, är studentkåren för alla studerande som är antagna för lägre- eller högre högskoleexamen vid Åbo Akademi. Medlemskap i ÅAS är tills vidare obligatoriskt
enligt universitetslagen, och du kanske minns när du betalat den här medlemsavgiften vid läsårsanmälan. Men varför finns ÅAS riktigt?
För att grovt förenkla det så fungerar studentkårer som studerandenas fackförening i alla saker
som gäller studier. Var en enskild studerande kan ha svårt att påverka Åbo Akademis inre angelägenheter, så har ÅAS det något lättare, eftersom studentkåren fungerar som studerandenas gemensamma röst på campusarna (Åbo och Vasa).
Vad som studentkåren gör och försöker påverka, bestäms av dess fullmäktige. ÅAS fullmäktige är
som dess riksdag, dit studeranden väljs in vartannat år för en tvåårig mandatperiod. Fullmäktige
består av 30 ledamöter, som delar upp sig i olika listor, ofta på basis av fakultet eller politisk inriktning. Sen när fullmäktige kommit överens om något de vill att ska ske, går uppgiften över oftast till
ÅAS styrelse. Vill du gå med i fullmäktige så kommer du ha en ypperlig chans för det inkommande
höst då nästa fullmäktigeval äger rum!
Styrelsen brukar bestå av 7 ÅA studeranden, som oftast sätter sina studier helt på
paus för ett kalenderår för att arbeta heltid med ärenden som gäller intressebevakandet av dess medlemmar. Styrelsen
brukar ha 5 medlemmar i Åbo och 2 i
Vasa och de har alla egna ansvarsposter
så som högskolepolitik, socialpolitik, internationella ärenden, evenemang, gulisar och tutorer. Till styrelsen kan söka
vem som helst som är skriven som kandi- eller magisterstuderande vid ÅA och
en ny styrelse brukas väljas i början av
december.

Kåren vid Tavastgatan 22 i Åbo
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Man behöver inte alls några förkunskaper utan bara intresse att arbeta för studerandenas bästa! Studentkåren gör
väldigt mycket saker vid sidan om som den genomsnittliga
radstuderanden kanske inte ens märker, men går någonting snett eller behöver man hjälp med en jobbig professor, känner sig illabehandlad eller annars bara undrar om
något generellt gällande studierna, så finns studentkåren,
dess styrelse och personal där för dig. Man ska inte tveka
att kontakta dem!

Studentkåren fungerar även som ett sorts “takförening” för specialföreningar, dvs. ämnesföreningar, nationer, hobbyföreningar etc. NN är en av ÅAS många specialföreningar, vilket också är en av
orsakerna varför NNs kansli (som vi delar med andra föreningar) finns just vid Kåren. Som spec.
förening kan NN få understöd och hjälp från ÅAS i många olika ärenden. Specialföreningar får
också ordna evenemang som årsfester vid Kåren utan att betala hyra för själva lokalen.
Nylänningar har haft en tendens att hitta sig till Studentkårens styrelse under de senaste åren.
Styrelsen 2019 hade tre tidigare NNs styrelsemedlemmar i sig, styrelsen 2020 hade två tidigare
styrelsemedlmmar och nu i år finns det en tidigare styrelsemedlem med. Man kan drar slutsatser
att nylänningar gillar att arbeta för andras välbefinnande. Själv satt jag i ÅAS styrelse under 2020
som ansvarig för socialpolitik.
Är medlemsavgiften värt det, hör jag en del undra. Det är för var och en att själv bestämma, men
det finns mycket positivt med Studentkåren som jag tycker att definitivt gör medlemsavgiften värt
det. Det som jag inte ännu nämnde är att ÅAS ekonomisektor ansvarar för och driver lunchrestaurangerna Kåren, Gado, Arken och Fänriken. Jag hoppas att du via denna artikel har lärt dig ens
något nytt om ÅAS, och kanske blivit lite mer intresserad av den.

Havtornen vid Inre Hamnen i Vasa

Vill du bli mer involverad så söker ÅAS
ofta nya studentrepresentanter till de
många beslutsfattande organ på ÅA,
som universitetskollegiet, fakultetsråden och många andra. Nu på våren
och inkommande höst ska det väljas
nya representanter till många av dessa
organ, så det lönar sig att hålla öronen
och ögonen uppe och såklart följa ÅAS
på dess sociala medier. Du kan även på
hösten ställa upp i fullmäktigevalet och
lite senare kanske även till nästa års styrelse!
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L i l l y t e s t a r t a ke
I stundande coronakris är det många restauranger som har börjat
erbjud a t a ke away el ler hem kör ning av mat. Per fekt när du är sugen
på en snabb lunch men inte vill ät a ute. Jag b est ämde mig där för för
a t t t e s t a l u n c h f r å n n å g r a a v Å b o s h ä m t m a t s - r e s t a u r a n g e r.

Roots kitchen
Denna beställning bestod av dagens
lunchalternativ från Roots Kitchen. Det
var en vegetarisk bowl innehållande
panerad tofu, mild eldig linssås,
koriander-ris,
stekta
grönsaker,
grapefrukt
och
thaibasilika.
Jag
fick dessutom med nybakat bröd på
köpet. Maten kom i ett plastförslutet
kartongkärl och var smakfullt upplagd.
Det här var en riktigt god och också
visuellt
tilltalande
lunch!
Maten
innehöll många olika sorters smaker
och grapen bröt av bra tillsammans med
kryddorna. Den panerade tofun var även
en favorit. Betyget blir 9/10.

Kawaii
Jag var en trogen b es ökare av Kawaiis buf fé
innan coronaviruset kom, så jag tänkte att det
nu var dags för att testa deras hämtmat. Sushi
känns som en självklart val när det kommer
t i l l t a k e a w a y. J a g b e s t ä l l d e h e m s u s h i - s e t
A vilket innehöll lax nigiri, avokado nigiri,
grillad lax maki, california maki och gurk
maki. Man fick även med soja, ingefära och
wasabi. Råvarorna såg fräscha ut och sushin
kom snyggt upplagd i en plastförpackning.
Till smaken var sushin helt okej, bäst var
den grillade lax makin och california makin.
Riset får dock mitt betyg att sjunka. Det
kändes torrt och var ganska så smaklöst.
Betyget blir 6/10.
26
2020_4.indd 26

04-03-2021 14:39:02

a

e

a wa y - l u n c h i Å b o

Text & bilder: Lilly Björklund

Fafa´s

Från restaurangen Fafa´s beställde jag
hem en halloumi-pita. Den innehöll
falafel, tzatziki, matbucha-tomatsallad,
gurka,
tabbouleh-persiljesallad
och
isbergssallad. Den kom förpackad i en
miljövänlig bionedbr ytbar förpackning.
Det är verkligen ett stort plus eftersom take
away-mat oftast lämnar efter sig onödigt
m y c k e t f ö r p a c k n i n g s m a t e r i a l . Ut s e e n d e t
på maten var kanske inte det fagraste, men
den såg ut som man kan vänta sig att fyllda
pitabröd ser ut. Smakmässigt måste jag
säga att jag blev positivt överraskad, det
var verkligen gott! Falafeln avgjorde det
höga betyget, den var mjuk och smakrik
och inte alls torr som den kan vara ibland.
Det snålades inte heller med tzatziki vilket
j a g g i l l a r. E t t p i t a b r ö d ä r ä v e n l ä t t a t t ä t a
on t he go. En p er fekt t a ke away-må lt id om
du frågar mig. Betyget blir 10/10.

Momotoko
Jag har länge velat test a ramen o ch b est ämde
mig för att änt ligen slå slag i s aken. Jag
beställde hem Shoyu Kana Ramen. Den
innehöll
ramen
n u d l a r,
fläskbuljong,
kyckling, teriyaki, sojamarinerat ägg, tång,
s o c k e r ä r t e r, m a j s o c h v å r l ö k . M a t e n v a r
praktiskt förpackad och buljongen kom skillt,
vilket var bra eftersom inget spilldes under
leveransen och ramen-tillbehören inte blev
blöta. Eftersom det var första gången jag åt
ramen så hade jag inte så mycket att jämföra
med smakmässigt, men jag tyckte att det var
väldigt gott. Maten såg aptitretande ut även
till uts eendet. Jag kommer def initivt att
beställa hem detta igen. Betyget blir 8/10.
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Årsfester för länge sedan
NNs årsfest är en av årets höjdpunkter och en av nationens äldsta traditioner. Det
är många som saknar årsfesten och en del som inte har hunnit vara med om en
årsfest alls ännu. Jag har därför rotat i gamla dokument och i nationens historik för
att berätta lite till er om årsfestens historia.
För mera information om nationens historia rekommenderar jag att ni köper
nationens historik från kansliet. Histioriken är förutom en intressant läsning en
kul bok att ha kvar i hyllan då man blir stor och vill tänka tillbaka till Åbo och
studietiden.
Den första årsfesten firades år 1937
på kåren. Den hade åtta deltagare
och redan nästa årsfest som ordnades
1939 hade man ett trettiotal deltagare.
Årsfesten ordnas traditionellt lördagen
närmast 14 mars för att hedra att Axel
Olof Freudenthal grundade Finlands
första svenskspråkiga parti den 14
mars år 1860.

Lanseringsfest för historiken, 2016

Årsfesten växte med tiden och blev känd
i Åbo som en av de största och bästa
festerna och under 60-talet tillkom den
nu älskade traditionen sillfrukosten.

Sillis på Gado, 2009
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Text: Alexander Blomqvist
Bilder: NNs bildgalleri, stadinratikat.fi

Årsfesten har för det mesta ordnats
på Kåren men även på FBK-huset
och Maakunta hotelli. År 1969
abbonnerade NN en spårvagn för
att frakta vingliga festdeltagare från
festen till nachspielet.
stadinratikat.fi: Spårvagn framför Wiklund, 1959

Bland anmärkningsvärda årsfester på
senare tid måste man nämna 2016 då
Nyländska Nationen firade sitt 80-års
jubileum. Detta var nationens hittills
största årsfest med 323 deltagare och
den ordnades på FBK-huset. På festen
deltog omkring 50 stycket utländska
gäster och 18 kuratorer från 4 olika
decennier. Även Åbo Akademis rektor
Mikko Hupa deltog i festen och
framförde en hälsning till nationen.

Frida Lönnroos: NN80, 2016

Frida Lönnroos: NN80, 2016
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Blast from the past:

Årsfestveckan!
När man talar om årsfest syftar man inte enbart på lördagens högtidsfest,
utan hela veckans olika program. Det brukar vara något roligt evenemang
nästan varje dag som man kan delta i. Det kan vara allt från att se på film
tillsammans till öl-tasting. Genom åren har det ordnats ett och annat som
har gett glada minnen åt mig och jag vill nu gärna lyfta fram vissa speciella
minnen åt er.

1.NN80-Jubbe

30

NN 80 jubileumsårsfesten år 2016 var
jag för första gången med i NN som
funktionär. Jag deltog på höstmötet och
fick plats i årsfestkommittén, även om
utskottet redan hade valts tidigare under
året. Tack vare denna post lärde jag mig
vad ordet ”faktura” betyder. Hur som helst
så hade jag också en funktionärspost i
Kemistklubben samtidigt.
När årsfestveckan började så fick jag
inbjudan till den så kallade fredagssitsen
för de utländska gästerna, deras
värdar och ÅFK. Samtidigt så ordnade
Kemistklubben sin dammiddag på B
och de ville ha mig med som funktionär.
Jag hade alltså ett val att göra mellan att
festa med svenskar och schweizare, eller
servera och uppträda på en dammiddag.

2020_4.indd 30

Jag beslöt mig för NN och sökte mig
ner till MK. Jag hade tur som satte mig
bredvid en herreman från Uppsala vid
namn Jan. Jag minns att han var klädd
i svart kostym med en blåvit slips och
ingen sångbok. Jag lät honom läsa från
min medan vi försökte få ner alla drycker
som schweizare och svenskar bjöd på.
Så mycket dricka att kaffemuggen fick
ytspänning. Jan blev en mycket god
vän till mig och jag har träffat honom
nästan varje gång jag besökt Sverige.
Jag är mycket glad att jag beslöt att ha
roligt med de utländska gästerna och NN
istället för att fara på KKs dammiddag.
Jag rekommenderar också att vara värd
för de utländska gästerna, som jag var åt
Jan följande år.
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Text: Topias Mannisto
2. ÅRSFESTVECKAN 2018
Ett annat minne är från
årsfestveckan 2018.
Det var 100 år sedan händelserna
år 1918 och vi hade lyckats få
Sture Lindholm att berätta om
denna spännande tid. Lindholm
är en lärare, historiker och
författare som har skrivit böcker
om dessa händelser. Han har
också skrivit flera skolböcker, bl.a.
historieböckerna Labyrint 1&2
som jag och många andra läst i
gymnasiet. Han berättade främst
om hur Ekenäs var för 100 år sedan
och hurdant fångläger Dragsvik
var.

Det var en mycket intressant
föreläsning som var fylld
med detaljer. Jag hade ingen
aning om hurdan roll Ekenäs
har spelat i landets historia.
Efter hans föreläsning fick vi
dessutom köpa hans böcker
med rabatt!
Så nästa nästa gång då det
ordnas årsfestvecka, hoppeligen
inkommande höst, delta gärna
i de olika programmen och
ta med dina kompisar! Det är
verkligen värt det!!
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