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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) 

Nyländska Nationen har varit verksam under året 2019 och har ordnat diverse 
evenemang av både seriös samt mindre seriös karaktär. Styrelsen och funktionärerna 
ordnade allt som allt 25 fester under årets lopp och styrelsen medverkade i allt som 
allt 65 evenemang. Under året rekryterades närmare 94 nya medlemmar, dock föll 
också en del gamla bort så i slutet av året låg medlemsantalet på 186 medlemmar. 

En ny arbetsordning och en ändring i stadgarna har behandlats på flera nationsmöten. 
Dessa träder i kraft 1.1.2020. Nationen har även upprätthållit ett gott samarbete med 
såväl samarbetspartnern Skärgårdsbaren som de andra nationerna i Åbo. Samarbetet 
med de andra nationerna har utspelat sig som diverse after-works, gemensam fest 
och den traditionsenliga Nationernas Sitz. År 2019 har styrelsen dessutom hjälpt till 
på både Österbottniska Nationens och Åbolands Nations evenemang. År 2018 
instiftades dessutom ett konkret samarbetsavtal med Åbo Svenska Teater som 
upprätthållits år 2019.  

Detta och mycket mer kommer att presenteras noggrannare i denna 
verksamhetsberättelse för NN vid Åbo Akademi r.f.  

 

2. Styrelse och funktionärer 
 
Inspektor     Linnéa Henriksson 
 
Styrelsen 
Kurator      Felix Räykkylä 
Prokurator      Elin Karlsson 
Sekreterare      Emma Lundström 
Skattmästare      Topias Mannisto 
Klubbhövding      Joakim Seppelin 
Värdinna      Hanna Rautiainen 
PR-chef      Sandra Weckström 
 
 
Verksamhetsgranskare   Sebastian Stjernvall 
      Miika Alhopuro   
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Verksamhetsgranskarnas suppleanter Patrick Schubert 
      Sebastian Sandström 
 
Arkivarie     Ronja Horsma 
 
Kulturminister     Henrik Ståhl 
 
Idrottsminister    Thomas Fagerholm 
 
Sångledare     Anna Oksanen 
                  Joacim Krook 
      Jesse Nurminen 
      Jessica Jokinen    
 
Hembygdsutskottet    Elin Karlsson (sammankallare) 
      Johnny Graeffe 

Sabina Olin 
Patrik Eklund 

 
 

Ekonomiutskottet Topias Mannisto 
(sammankallare) 
Harri Valo 
Robert Bergman   
     
 

Samkvämsutskottet    Joakim Seppelin (sammankallare) 
      Hanna Rautiainen(sammankallare) 
       
      Evita Lindberg 

Emma Palomäki 
Emilie Nordström 
Jonne Kunnas  
Amanda Söderström 
Harri Valo 
Sabina Olin 
Tia Heimburger 
Alexander Blomqvist 
 

 
Programutskottet    Emma Lundström (sammankallare) 
      Evita Lindberg 
      Emilie Nordström 
      Emma Palomäki 
      Stefan Grunwald 
      Jonne Kunnas 
      Jessica Jokinen 
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      Anna Oksanen 
      Julia Kortelainen 
 

 
 

 
PR-utskottet     Sandra Weckström (sammankallare)  

Sebastian Stjernvall  
Patrick Schubert 
Henrik Ståhl 
Thomas Fagerholm 
Julia Kortelainen 
Sebastian Sandström 
Jannica Lindholm 
Leif Andersson 
Jesse Nurminen 
Alexander Blomqvist 
Stefan Grunwald 
 
     

       
       
Layoutgruppen    Sandra Weckström (sammankallare) 
      Sebastian Stjernvall  
      Alexander Blomqvist 
       

 
 
Årsfestmarskalk   Jannica Lindholm och Jürgen Ross 
 
Årsfestkommitté    Hanna Rautiainen (värdinna) 

Joakim Seppelin (klubbhövding) 
Topias Mannisto (skattmästare) 
Jessica Jokinen 
Johnny Graeffe 

 Sebastian Stjernvall 
Harri Valo 
Joacim Krook 
 

 
Valkommitté     Ronja Horsma 
      Johnny Graeffe 
      Jessica Jokinen 
      Jannica Lindholm 
      Harri Valo 
      Joacim Krook 
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      Alexander Blomqvist 
 
 
Stipendiekommitté    Linnéa Henriksson (Inspektor) 
      Tobias Wessberg 
      Henrik Ståhl 
      Harri Valo 
      Patrick Schubert  
        
           
 
Funktionärstecknets arbetsgrupp  Emma Lundström (sammankallare) 
      Anna Oksanen 
      Henrik Ståhl 
      Jannica Lindholm 
      Joacim Krook 
      Julia Kortelainen 
      Leif Andersson 
      Marina Stenbäck 
      Miika Alhopuro 
      Ronja Horsma 
      Sebastian Sandström 
      Sebastian Stjernvall 

3. Medlemmar 
Den 31 december 2019 uppgick medlemsantalet till 186 medlemmar. Av dessa är 162 
studenter från Åbo Akademi och 24 studenter från Novia. Medlemsavgiften under 
verksamhetsåret var 8 € för 1 års medlemskap och 18 € för 3 års medlemskap. Under 
hösten hade gulnäbbarna möjligheten att köpa ett s.k. gulispaket. I det ingick 
medlemskap, sångbok och halarmärke. Priset på gulispaketet med 3 års medlemskap 
var 25 €. 

Under verksamhetsåret har nationen lyckats värva 94 medlemmar medräknat dem 
som förnyat sina medlemskap för i år. Dock finns det vissa som inte förnyat sitt 
medlemskap. De flesta nya medlemmarna har inskrivits på hösten bland annat på 
Gulnäbbsakademin. På Gulnäbbsakademin värvades cirka 33 medlemmar, men under 
hela hösten värvades allt som allt 49 stycken medlemmar, medräknat dem som 
förnyat sitt medlemskap. På våren värvades en del nya medlemmar både i samband 
med sitzar och årsfesten. Totalt har nationen fått in 856€ i medlemsavgifter 
(exkluderande gulispaket). Gulispaketen var mycket populära under höstens gång och 
deras intäkter uppgift till 441,50€ (18 st. paket). 
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4. Möten 

4.1 Nationsmöten 

Nationsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Under verksamhetsåret 2019 
har nationens samtliga medlemmar sammankallats till sex nationsmöten; ett extra 
nationsmöte i januari, revisionsmöte i februari, vårmöte i april, höstmöte i oktober, 
ett extra nationsmöte i november samt till årsmöte i november.  

4.2 Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret 2019 sammanträdde styrelsen till 20 stycken protokollförda 
möten. Styrelsen har utanför dessa möten hållit kontakt via via två olika Whatsapp-
grupper. Dessutom har Sekreterare Lundström, Skattmästare Mannisto och Kurator 
Räykkylä haft en egen Whatsapp-grupp för att lättare kunna hålla koll på när nya 
medlemmar har betalat för medlemskap. 

 

5. Publikationer och sociala media 

5.1 NyläNNingen 

Medlemstidningen NyläNNingen har utkommit fyra gånger under verksamhetsåret 
2019. Tryckeriet Winbase har fortfarande använts och tidningen har fortsättningsvis  
utkommit i färg. Tidningen utgavs två gånger i tryckt format och två gånger digitalt, 
alltså två gånger per termin. Postkostnaderna var ungefär lika stora som tidigare år 
och det har inte tillkommit tryckkostnader på grund av att det inte kommit räkning 
från tryckeriet.  

5.2 Hemsidan 

Nyländska Nationens hemsida finns på adressen http://nylandskanationen.org/. 
Hemsidan har fortsättningsvis innehållit information om nationen, medlemskap, 
styrelsen och funktionärerna samt kommande evenemang, bilderboken, 
klotterplanket och en länk till BloggeNN. PR-chef Weckström har uppdaterat 
hemsidan regelbundet. Weckström har även hållit koll på anmälningar via hemsidan 
samt via sidan https://blankett.fi/. Under verksamhetsåret 2019 publicerades 35 
inlägg om evenemang som inkluderade bland annat sitzer, motionsevenemang, 
nationskvällar, högtidsevenemang, möten, årsfestveckans evenemang med mera.  
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Under verksamhetsåret 2019 publicerades 15 stycken blogginlägg på BloggeNN. Den 
hittas på webbsidan: https://nylandskanationen.wordpress.com/. Inläggen 
behandlade bland annat dryckestips, rapporter från Vårbalen i Uppsala och GA-balen 
i Lund, tips på sevärdheter samt aktiviteter i Åbo.  

I bilderboken publicerades det i albumet “2019” 12 stycken gallerier med bilder från 
olika evenemang med varierande mängd bilder per galleri (20-107 stycken). PR-chef 
Weckström skötte en del av fotograferingen på nationens evenemang, medan Emilia 
Broman fotograferade på årsfesten. Weckström fick hjälp med fotograferandet av 
webbansvarige Alexander Blomqvist samt PR-chef emeritus Sebastian Stjernvall och 
av PR-chef för inkommande verksamhetsår Thomas Fagerholm.  

Webbansvarige Blomqvist gjorde även detta verksamhetsår en skild årsfestsida som 
var kopplad till hemsidan och vars länk delades på Facebook och på den ursprungliga 
hemsidan. På denna sida fanns all information relaterad till årsfesten: deltagare, 
meny, vett & etikett med mera.  

 

Nyländska Nationens hemsida såg ut så här 31.12.2019: 
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Årsfestsidan såg ut så här 31.12.2019: 
 

 

 

5.3 Medlemsbrev 

Medlemsbrev har skickats ut till samtliga medlemmar 16 gånger under det gångna 
verksamhetsåret. Layouten på e-postmeddelandena har varit rätt liknande som 
tidigare år, men med små stilistiska ändringar. MailChimp har använts av PR-chef 
Weckström, som skickat ut medlemsbrev, kallelser till nationsmöten samt 
medlemstidningen. PR-chef Weckström har uppdaterat e-postlistorna i MailChimp då 
nationen fått nya medlemmar.  

Den vanliga webmejlen (nn@abo.fi) har använts av Kurator Räykkylä, Sekreterare 
Lundström, Skattmästare Mannisto, samt Pro-kurator Karlsson för att skicka privat e-
post till bland annat vännationer, ÅA och Inspektor.  
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MailChimp såg ut så här 31.12.2019: 

 

 

PR-chef Weckström har främst skickat mejl till e-postlistorna 2018-2019, 2019-2020, 
2020-2021, 2021-2022 samt Inspektorn.  

 

5.4 Sociala media 

NN har varit mycket aktiv på sociala media under verksamhetsåret 2019. Nationens 
sociala medier har med hjälp av resterande styrelsen upprätthållits av PR-chef 
Weckström. Weckström har agerat som grafiker och skrivit texterna till evenemangen 
samt publicerat dem, och den resterande styrelsen har sedan hjälpt till med 
marknadsföringen av dem. Styrelsemedlemmarna har delvis hjälpt till med att 
uppdatera de sociala medierna efter/under evenemang eller resor de deltagit i, till 
exempel vid årsfestrepresentationer och utlandsresor till vännationer. 

 

5.4.1 BloggeNN 

PR-chef Weckström upprätthöll Nyländska Nationens blogg BloggeNN. BloggeNN 
uppdaterades med 15 stycken inlägg som skrevs av PR-chefen och PR-utskottets 
medlemmar, alla utom Kurator emeritus Sandström, under årets lopp. Inläggen 
behandlade bland annat dryckestips, rapporter från Vårbalen i Uppsala och GA-balen 
i Lund, tips på sevärdheter samt aktiviteter i Åbo.  
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Blogginlägg 2019: 

1. Stysse 19. 

2. Redaktionen tipsar: Varma drycker för NN:ares vinterbravader. 

3. På äventyr i Hirvensalo.  

4. Mina sista månader. 

5. Va ska ja’ gö i sommar? 

6. Våra väNNer (del I). 

7. Somriga drinkiNNg games.  

8. Vårbalen i Uppsala 2019.  

9. Somriga snacks. 

10. Hösten är här - vad ska jag göra? 

11. Borgar i Åbo.  

12. Våra vänner (del II).  

13. GA-balen i Lund.  

14. DIY julklappstips.  

15. Juliga drycker.  

 

Blogginlägg bifogat i slutet.  
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Bloggsidan såg ut så här 31.12.2019: 

 

 

5.4.2 Facebook (Nyländska Nationen) 

Den 31 december 2019 hade Nyländska Nationens Facebook-sida 1019 gilla-
markeringar och 1033 följare. Gilla-markeringarna hade ökat med 61 från det 
föregående verksamhetsåret och följarantalet ökade med 78. Alla evenemang och 
möten som ordnades under verksamhetsåret har haft ett eget evenemang på 
Facebook, vilket har gjort att nationen har kunnat nå allt fler i sin marknadsföring. Det 
har även gjort att man har kunnat bjuda in följare direkt till evenemanget, och således 
har man nått flera personer. I evenemangen har anmälningsblanketter delats och 
information om evenemanget publicerats. Blogginläggen har varje gång delats på 
Facebook-sidan. Så även en julhälsning samt påminnelse om att den digitala tidningen 
skickats till medlemmarnas e-post.  

5.4.3 Instagram (@nylandskanationen) 

NN grundade ett Instagram-konto i slutet av år 2013 med namnet nylandskanationen. 
Den 31 december 2019 hade nationens Instagram-konto 584 följare, vilket är 66 mer 
än föregående år. Det har under det gånga året publicerats 47 inlägg men desto fler 
Instagram händelser. Som inlägg har delats bilder från resor, representation samt 
evenemang medan evenemangsreklam har publicerats endast på händelser (som 
försvinner efter 24h). På händelser har även publicerats bilder och videor från 
pågående evenemang.  PR-chef Weckström har haft hjälp av styrelsen för att 
uppdatera Instagram-kontot. Även detta verksamhetsår har styrelsen konstaterat att 
Instagram är den mest populära kommunikationskanalen.  

5.4.4 Snapchat (NN-snap) 
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NN skapade år 2016 ett Snapchat-konto för nationen. Styrelsen 2019 bestämde sig för 
att inte uppdatera detta konto.  

5.4.5 Twitter (@nylandskanation) 

Twitter-kontot skaffades i början av år 2014. Under verksamhetsåret har Twitter-
kontot inte använts en enda gång. Styrelsen 2019 beslutade att radera Twitter-kontot 
eftersom det inte använts på två år.  

 

6. Nya medlemsprylar 

6.1 Funktionärshalarmärke 

År 2019 beställdes utöver halarmärken till en del av nationens evenemang även två 
nya halarmärken till nationen. Det ena märket var ett funktionärshalarmärke som 
endast tidigare eller nuvarande funktionärer får köpa. Det designades av Kurator 
Räykkylä men beställdes av PR-chef Weckström från https://www.promler.fi/.  

 

Funktionärshalarmärket och det andra nya halarmärket ser ut så här: 

 

 



 

15 

6.2 Funktionärsskjorta 

I samband med att styrelsen beställde styrelseskjortor, bestämde sig styrelsen att 
beställa en vanlig funktionärsskjorta. Denna funktionärsskjorta hade alla funktionärer 
möjlighet att köpa. Det beställdes 13 stycken skjortor varav en såldes för 30 euro.  

 

Funktionärsskjortan ser ut så här:  

 

 

  

7. Specialföreningskansliet 

Under verksamhetsåret har NN haft tillgång till specialföreningskansliet på 
Tavastgatan 22. Kansliet har delats med Österbottniska Nationen, Östra Finlands 
Nation, Åbolands Nation och Åländska Studentlaget. Styrelsen höll kansliturer varje 
onsdag mellan klockan 15 och 16. På kansliturerna fick medlemmarna möjlighet att 
köpa medlemsprylar eller bara diskutera med styrelsen. Dessutom har en aktiv 
marknadsföring av kanslituren på sociala medier gett den mera synlighet. Även om 
styrelsen inte fick varje vecka besök, upplevde styrelsen att det ändå är viktigt att hålla 
kvar denna möjlighet till mötesplats för medlemmarna.  

Kansliet fungerar även som förvarings- och möteslokal för nationen. Även år 2019 var 
specialföreningskansliet en viktig del av verksamheten eftersom det mesta tillhörande 
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nationen förvarades där. Dock gjorde styrelsen ett beslut att inte längre förvara 
nationens fysiska kassa där på grund av en del inbrott som skett.  

8. Verksamhet 

Under verksamhetsåret 2019 har Nyländska Nationen varit mycket aktiv och ordnat 
evenemang av både seriös och mera lättsam karaktär. Till den seriösa verksamheten 
räknas bland annat teaterbesök och Årsfesten medan bl.a. bowling, nationskvällar 
sitzer tillhör det lättsammare slaget av verksamhet. Utskotten har aktiverats mycket 
under året 2019 av respektive sammankallare, vilket har bidragit till att styrelsen haft 
mer möjligheter att ordna fler evenemang av god kvalité. De goda relationerna till 
vännationerna har upprätthållits via aktiv korrespondens och besök. Alla 
vänföreningar fick inbjudan till både Årsfesten samt Sommarträffen, och ett stort antal 
utländska och inhemska gäster deltog i båda evenemangen. Nationen har även besökt 
vännationen Concordia i Bern, Göteborgs Nation i Uppsala och Lund. I år fick Nationen 
även en inbjudan till vårbalen i Värmlands Nation i Uppsala. Ingen från Nationen kunde 
dock delta.  

Nedan följer en mer detaljerad beskrivning av verksamheten under året 2019.  

8.1 Årskalender 

En överblick av evenemangen som ordnats under verksamhetsåret.  

Januari: 

5.1-6.1  Styrelsebytarveckoslut 

10.1  Extra Nationsmöte 

15.1  Breaking the Ice-party på Skärgårdsbaren 
25.1  ÅAS-öppningskarneval 
29.1  Nationskväll på Skärgårdsbaren 
31.1  Nationernas kansliuppvärmare 
 
Februari 
1.2  Funktionärssitz  
13.2  Nationernas gemensamma after-work på Streetfoodbar 
16.2  Fantåg  
19.2  Revisionsmöte 
21.2-26.2 Finnenwoche 
26.2  Idrottsevenemang: NN on ice  
28.2  Temasitz: Viva la France  
 
 
Mars 
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5.3  Fastlaskiainen 
12.3  Årsfestveckan: Filmkväll 
13.3  Årsfestveckan: Beer and wine yoga 
14.3  Årsfestveckan: Nationskväll  
15.3  Årsfestveckan: Lunch med utländska gäster och Fredagssitz 
16.3  Årsfestveckan: Årsfest  
17.3  Sillfrukost 
29.3  Kulturevenemang: Teater ‘Främlingen’ på Åbo Svenska Teater 
 
April 
2.4  Specialföreningsmässa  
6.4  Nylands Nations Årsfest  
12.4  SläkteNN är värst/bäst sitz (avbokad) 
16.4  Vårmöte 
30.4  Fantåg och Wappmiddag på Kåren 
 
Maj 
1.5  Första maj picknick på Vårdberget 
7.5  Idrottsevenemang: Frisbeegolf  
9.5  School’s out fest med resten av nationerna på Skärgårdsbaren 
17.5–19.5 Vårbal i Uppsala  
 
Augusti 
16.8–18.8 Sommarträffen 
31.8  NN representerade på Göteborgs Nation i Uppsalas Kräftan 
 
September 
3.9  NN deltar i MK:s och Biologicas gulisintagning 
4.9  NN deltar i SF:s gulisintagning   
5.9  NN deltar i KK:s gulisintagning  
5.9  Back2school fest på Skärgårdsbaren 
9.9  NN info i Gadolinia 
10.9  NN deltar i HF:s gulisintagning 
11.9  Gulisakademin på Kåren 
12.9  NN info i Arken 
12.9  NN deltar i Impuls och Vocalis gulisintagning 
16.9  NN info i ASA 
18.9  NN deltar i Österbottniska Nationens gulisintagning 
20.9  NN och ÅsNas gemensamma gulisintagning 
20.9  NN:s gulissitz 



 

18 

26.9  Nationskväll i Marli 
27.9  NN deltar i Åländska Studetlagets gulisintagning  
 
Oktober 
7.10   Styrelsen delade ut kaffe och bulle vid Gadolinia 
8.10  Idrottsevenemang: vandring tillsammans med ÖN 
11.10  Kulturevenemang: teater ‘Kalevala’ på Åbo Svenska Teater 
15.10  Höstmöte 
17.10  Pubkryp med NN 
24.10  Nationskväll på Skärgårdsbaren 
31.10  Temasitz: HalloweeNN 
  
November 
1.11-3.11 Nordiska studentafton 
5.11  Extra nationsmöte 
7.11-11.11 GA-balen i Lund 
8.11  Nyländska Sitzen i Helsingfors tillsammans med Nylands Nation 
14.11  Nationernas Sitz  
20.11  Nationskväll i Edison 
22-25.11 Älggask i Uppsala 
25.11  Årsmöte 
 
December 
4.12  Bowling + nationskväll 
6.12   Fan- och fackeltåg 
13.12   NN:s Julgasque 

8.2 Beskrivning av verksamheten 

8.2.1 Januari: 

Styrelsebytarveckoslut 

Styrelsebytet ordnades detta år 5.1-6.1 i Tenala hos Klubbhövding emeritus Joacim 
Krook. I år beslöts det att endast vara lördag till söndag på styrelsebytaren på grund 
av tidsbrist. Alla anlände på lördag eftermiddag/kväll. Alla nya styrelsemedlemmar 
hade chansen att få diskutera lite med sin företrädare förrän både nya och gamla 
styrelserna diskuterade kring det kommande verksamhetsåret. Efteråt avnjöts en 
middag tillsammans med snaps och sång. Festen fortsatte långt in på tidiga morgonen. 
Detta veckoslut var en ypperlig början på det nya verksamhetsåret och styrelse 2019 
var nu allt mer förväntansfulla inför året. 

Extra nationsmöte 
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Styrelsen var tvungen att kalla ett extra nationsmöte den 10.1 för att välja in de 
resterande styrelsemedlemmarna dvs. Klubbhövding, PR-chef och Prokurator. Mötet 
ordnades den 10.1 klockan 18.00 i ASA Stora Auditoriet. Mötet hade 21 deltagare. 

Breaking the ice party  

Den 15.1 ordnades Breaking the Ice festen på Skärgårdsbaren. Detta evenemang var 
inte särdeles lyckat och hade bara cirka 78 inbetalda deltagare. Ett halarmärke var 
tänkt åt de 100 första på plats. Alla intäkter från denna fest gick till årsfesten.  

 

ÅAS-öppningskarneval 

Inför sitt jubileumsår ordnade Åbo Akademis Studentkår en öppningskarneval på 
Kåren den 25.1. Mellan klockan 18 och 19 hade nationerna chans att sälja halarmärken 
och andra medlemsprylar. Senare, ordnade nationerna en gemensam kahoot-
frågesport om nationernas historia. Frågesporten var lyckad och många deltog i den.  

Nationskväll på Skärgårsbaren 

Styrelsen ordnade en nationskväll på Skärgårsbaren den 29.1. NN hade fått ett 
specialerbjudande på öl och pizza så cirka 20 personer dök upp. Detta evenemang var 
lyckat med tanke på att det gjorde nationen mer synlig och så fick styrelsen också 
träffa nya nationsaktiva medlemmar. De andra nationerna i Åbo hade tänkt precis lika 
vilket gjorde att av ett sammanträffande var ÖN, ÅsNa och Öffen också på plats  
samma kväll i Skärgårdsbaren. Detta var förstås ett bra tillfälle att lära känna de andra 
styrelserna i de andra nationerna.  

Kansliuppvärmare 

Den 31.1 ordnades den traditionsenliga kansliuppvärmaren tillsammans med de andra 
nationsstyrelserna. I år var det mera som en lugnare kväll med lite spel och 
introduktionsrunda. Till exempel fick man chans att diskutera med den personen som 
hade samma post som en själv från de andra nationerna. Det sjöngs också snapsvisor 
som är kända för varje nation.  

8.2.2 Februari 

Funktionärssitzen 

Temat för denna sitz var hatt + halare. Sitzen hade 24 deltagare och den föregående 
styrelsen anlände till platsen lite senare. Då delades det ut gåvor mellan den nya och 
gamla styrelsen.  

Nationernas gemensamma Afterwork  

Alla nationer i Åbo hade beslutat om att hålla en gemensam afterwork på Kårens 
Streetfoodbar den 13.2. Detta var ett försök att öka samarbetet mellan nationerna 
och att lära känna andra nationsaktiva. Från NN kom det cirka 10 personer.  
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Fantåg till Per Brahe statyn 

Den 16.2 deltog NN traditionsenligt i fantåget till Per Brahe statyn. Klubbhövding 
Joakim Seppelin agerade som fanbärare medan Prokurator Elin Karlsson och Patrik 
Eklund fungerade som fanvakter. 

Revisionsmöte  

Den 19.2.2019 ordnades det stadgeenliga revisionsmötet i ASA Stora Auditoriet. På 
mötet presenterade föregående styrelsen sitt bokslut samt verksamhetsberättelse. 
De beviljades även ansvarsfrihet för sitt verksamhetsår. Den nya styrelsen 
presenterade därefter en verksamhetsplan över 2019 samt budgeten. På mötet var 22 
medlemmar närvarande. 

Finnenwoche hos vänföreningen Concordia i Bern 
 

Som det är tradition besökte Styrelsen vår vännation Concordia i Bern denna gång den 
21.2–25.2. Samtliga styrelsemedlemmar förutom sekreteraren var med på resan. 
Resan gick på torsdag från Helsingfors-Vanda till Zürich via Riga och sedan buss till 
Bern. Efter att vi anlänt och träffat schweizarna var det dags för stamm(sitz). På fredag 
åt vi lunch på en restauarang där Concordia har ett eget bord, efteråt bowlade vi 
tillsammans, samt åt fondue (efter det minns jag inget mer från den dagen). På lördag 
badade en del av styrelsen bastu med några schweizare, andra vandrade. På kvällen 
ordnade styrelsen en finländsk sitz åt schweizarna. Under söndagen riskerade 
styrelsen sina liv genom att åka kälke i Grindelwald. På måndag gjorde styrelsen en 
utflykt till en bergstopp utanför Bern och reste sedan tillbaka till Zürich med buss för 
att sedan ta flyget till Finland. 

Idrottsevenemang: NN on ice 

Den 26.2 samlades ett gäng NNare på Barkplan i Åbo för att skrinna. Styrelsen hade 
även förberett en liten kaffeservering för att värma upp deltagarna.  Förutom bara 
skrinning, ordnades en del lekar på isen. 14 NNare deltog i skrinningen.  

Temasitz: Vive la France 

Den 28.2 ordnade styrelsen sin första temasitz med temat Vive la France. Sitzen sålde 
slut väldigt snabbt och hade sammanlagt 50 deltagare. Eftersom temat var Frankrike, 
dök de flesta deltagare upp med något randigt på sig men även Emmanuel Macron 
dök upp. Sitzutrymmet hade dekorerats i Frankrikes färger och maten var även tillagad 
på ett franskt vis. Samvaron och trivseln på sitzen var på topp och alla deltagare 
verkade trivas.  
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8.2.3 Mars 

Fastlaskiainen 

Åbo Akademis Studentkår ordnade den traditionsenliga fastlaskiainen den 5.3.2019. 
NN var givetvis med i den årliga pulkkatävligen. I år valde styrelsen att bygga en båt 
som bars ner för backen till tonerna av Pirates of the Caribbean. Båten var gjord av trä 
och seglet var ett gammalt duschdraperi. Båten hade målats på sidorna gul och blå 
med texten “M/S Jamårilla”. Även fast NN inte vann eller gick till final i år, var det roligt 
att delta.  

Årsfestveckan: 

Traditionsenligt ordnades Nyländska Nationens 83. årsfest i mars månad med en hel 
del program under årsfestveckan.  

Filmkväll 

Den 12.3 ordnades en filmkväll i ASA Stora Auditoriet. Planen var att se filmen “Back 
to the Future”, men eftersom det inte dök upp så många deltagare, valde de som var 
på plats att istället sätta sig på baren Portti.  

Beer and Wine Yoga  

Ordnades den 13.3 i ASA och drogs av Årsfestmarskalk Lindholm. Yogan hade 7-8 
stycken deltagare. Tanken var att yoga och använda flaskan till hjälp i olika ställningar, 
tex. höll i den och ibland drack man därifrån i någon ställning. 

Nationskväll i Marli 

Torsdagen före årsfesten, den 14.3, ordnades traditionsenligt en nationskväll på 
Marlirummet. Deltagarna fick dyka upp när de ville och Marlirummet fylldes snabbt 
med glada deltagare. Under kvällen kunde man spela olika spel eller bara ta de lugnt. 
Denna kväll var definitivt en succé och trivselnivån var hög.  

Lunch med utländska gäster och Fredagssitz 

Fredagen den 15.3 anlände alla utländska gäster till Åbo. På morgonen inkvarterades 
diverse gäster hos sina värdar och en del åt sedan frukost på Fabbes Café. Efteråt var 
det lunch på Kåren som följdes av en rundvandring i Åbo. Rundvandringen var lite 
annorlunda i år då deltagarna delades in i grupper med vissa uppgifter de skulle utföra 
på vägen.  

På kvällen ordnades den traditionsenliga Fredagssitzen för de utländska gästerna. På 
denna sitz deltog gäster från Göteborgs Nation i Lund, Göteborgs Nation i Uppsala, 
Studentenverbindung Concordia Bern samt deras värdar och styrelsen. Stämningen 
var på topp och förväntningarna var höga inför helgen. Efter sitzen begav deltagarna 
sig till Skärgårdsbaren för efterfest.  
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Årsfest LXXXIII  

Nyländska Nationens 83:e årsfest höll hus i Restaurang Kåren den 16 Mars 2019.  
Festen inleddes med Solenn akt klockan 17.30 i Argentinasalen. Som fanbärare 
fungerade Johnny Graeffe och Patrik Eklund samt som fanvakter fungerade Sabina 
Olin och Kira Rautiainen. Efter solennakten hölls ett cocktailtillfälle. Banketten 
inleddes klockan 19.00 i festsalen. 

Som sångledare fungerade Henrik Ståhl och Joacim Krook. Sångledarna underhöll 
årsfestens gäster med inledande sångprogram samt roliga åsnebryggor inför 
snapsvisorna under kvällen. Under årsfesten fick gästerna även njuta av ett fint 
musikuppträdande.  

Kjell Simosas fungerade som årsfestens talare och höll ett roligt tal för gästerna. Även 
Kurator Felix Räykkylä och Klubbhövding Joakim Seppelin höll tal. Talet till nylänningen 
var en succé och hölls av Cathrine Rantanen. Tacktalet hölls av Värmlands Nation i 
Uppsalas i förste Kurator Hanna Sjöstedt. 

Kamratskapspriset delades ut av Henrik Ståhl till Emma Lundström. Gulnäbbstipendiet 
delades ut åt Evita Lindberg. Nationens åra tilldelades Andreas Johansson. Efter 
banketten fortsatte årsfesten med Nachspiel. Som hovfotograf fungerade Emilia 
Broman. Totalt deltog 119 gäster i festligheterna. 

(Du kan läsa mera om årsfesten på  i Årsfestmarskalkarnas rapport.) 

Sillfrukost 

Traditionsenligt ordnades det även en sillfrukost, denna gång på Tarmon Talo på 
Virusmäkivägen 10 i Åbo. Sillfrukosten började kl. 12 och redan från början fanns det 
ivriga och hungriga årsfestdeltagare på plats. Eftersom NN:s styrelse hade arbetat på 
Österbottniska Nationens sillfrukost, arbetade ÖN:s styrelse på NN:s sillfrukost. Detta 
arrangemang var definitivt lyckat för det gav styrelsen en möjlighet att njuta av 
sillfrukosten och mingla med gästerna. Det ordnades inte någon busskjuts på grund av 
sillislokalen var så nära att alla kunde ta sig dit på egen hand. Skärgårsbaren hade 
sponsrat pizzor till sillfrukosten och annars fanns det mat så att det räckte och blev 
över. Sillfrukostens tema var “Under the Sea” och det fanns en hel del havsdjur på 
plats. Som sillisband fungerade DJ Oskar Vuorinen. Kvällen fortsatte sedan med 
sillisbastu i Marlirummet i Kåren. En perfekt avslutning på en verkligt bra helg.  

8.2.4 April 

Specialföreningsmässa  

Styrelsen var även och marknadsföra nationens evenemang på Åbo Akademis 
Studentkårs specialföreningsmässa som ordnades 2.4 på Kåren. Det fanns mycket 
intresse i NN:s kommande evenemang och medlemsprylar. Styrelsen sålde mycket 
medlemsprylar i samband med denna mässa.  
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Nylands Nations Årsfest 

Den 6.4 ordnade vänföreningen Nylands Nation i Helsingfors sin årsfest. PR-chef 
Weckström och Sekreterare Lundström representerade nationen på festen. De 
överräckte en gåva i samband med solennakten. Gåvan var en så kallad “shot-båt” i 
trä, med hål i dit man kan sätta shotglasen. Seglet var av tyg och hade texten “Nylands 
<3 Nyländska”.  I och med deltagandet på årsfesten, förstärktes banden ytterligare 
mellan NN och Nylands Nation i Helsingfors.  

SläkteNN är värst/bäst-sitz 

Den 12.4 skulle det på medlemmarnas begäran ordnas en sitz som ersätter den årliga 
dammiddagen eftersom styrelsen ansåg att konceptet med dammiddag är en aning 
föråldrat. Medlemmarna önskade att det skulle ordnas en sitz dit varje medlem får 
hämta en släkting. Styrelsen försökte ordna detta men i slutändan kom det så få 
anmälningar att sitzen inte blev av.  

Vårmöte  

Vårmötet 2019 ordnades den 16.4 i ASA Stora Auditoriet. Mötet hade 14 deltagare. 
På mötet behandlades stadgeändringar och ändringar i arbetsordningen. Ytterligare, 
presenterade funktionärstecknets arbetsgrupp en rapport över hur arbetet hade 
fortskridit hittills.  

Stand-up med NN och ÖN 

Den 25.4 ordnade NN tillsammans med ÖN ett stand-up evenemang på 
Skärgårdsbaren. Biljetter hade sålts i förväg och såldes även en del vid dörren. 
Sammanlagt var deltagarna från NN:s sida kring 20. Själva stand-upen var populär men 
efterfesten lockade inte så många deltagare så det var inte lönsamt att stanna kvar 
och sälja inträde. Däremot var evenemanget ett lyckat evenemang med tanke på 
samarbetet mellan NN och ÖN.  

Fantåg och Wappmiddag på Kåren 

NN deltog i fantåget som ordnades av Åbo Akademis Studentkår på Wappen. 
Valborgsfirandet och fantåget direktsändes av YLE, Kårstyrelsens ordförande Anna 
Oksanen höll tal och Brahe Djäknar samt Florakören uppträdde med de till Wappen 
tillhörande sångerna. Som fanbärare fungerade Leif Andersson och som fanvakter 
Värdinna Hanna Rautiainen och Prokurator Elin Karlsson.  

År 2019 hade NN även valt att delta i Wappmiddagen som ordnades tillsammans med 
ÅAS och de andra nationerna i Åbo. Till Wappmiddagen var det även meningen att 
ÅAS och de andra nationerna skulle introducera varandra genom korta videosnuttar. 
NN introducerade ÅAS i form av en video som liknade introt till tv-serien “Friends”. I 
sin tur introducerades NN av Åländska Studentlaget. Evenemanget var väldigt lyckat 
folk verkade trivas.  
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8.2.5 Maj 

Första maj picknick på Vårdberget  

På första maj samlades styrelsen och andra medlemmar på en gemensam gräsplätt 
nära lekparken på Vårdberget. Vädret var inte så värst bra men stämningen var ändå 
på topp. Meningen var att alla nationer skulle ha en gemensam picknick men i 
slutändan satt alla nationer med sina egna medlemmar.  

Idrottsevenemang: Frisbeegolf 

Styrelsen och Idrottsminister Fagerholm ordnade ännu den 7.5 ett idrottsevenemang 
i form av frisbeegolf i Aninkainen. Evenemanget hade däremot inte så många 
deltagare. 

School’s out fest med nationerna på Skärgårdsbaren 

Den 9.5 hade alla nationer planerat hålla en gemensam School’s out fest på 
Skärgårdsbaren som en avslutande fest. Tyvärr hade evenemanget inte särskilt många 
deltagare men initiativet var bra och stärkte samarbetet mellan de olika nationerna.  

Vårbal i Uppsala 

Den 16.5 åkte en del nylänningar över med båt för att delta på Vårbalen hos Göteborgs 
Nation i Uppsala. På fredagen hölls det traditionsenliga blodbadet, vilket är en 
välgörenhetsmiddag. Deltagarna hade möjlighet att köpa diverse saker på auktion och 
delta i lotterier, och summan man samlade in gick till välgörenhet År 2019 gick 
insamlingen till hemlösa hundar. En del nylänningar anlände först på lördagen till 
Uppsala och allt som allt deltog 25 personer från NN på vårbalen.   

På lördagen den 18.5 var det dags för vårbal. Vädret var vackert och gästerna trivdes. 
Kurator Räykkylä höll traditionsenligt ett tal under banketten och överräckte en gåva 
i form av en donation till en välgörenhetsorganisation för djur. Festen fortsatte långt 
in på morgonen. På söndagen var det dags för sillfrukost på Stockholms Nation och 
därefter åkte nylänningarna med kvällsbåten tillbaka till Åbo. Helgen var definitivt en 
minnesvärd helg och folk hade väldigt roligt.                                                                                                                              

8.2.6 Augusti 

Sommarträffen 

Sommarträffen ordnades 16-18.8 med ledning av Prokurator Karlsson i Vitsand, 
Ekenäs.  Deltagarantalet landade på ungefär 30 personer. Även två personer från 
Göteborgs Nation i Uppsala deltog. Vitsand är väldigt stort med möjligheter till att 
simma, bada badtunna, spela volleyboll och frisbeegolf. Fredagen inleddes med 
allmänt samkväm och bastubad. På lördagen var det dags för sitz och festen fortsatte 
förstås långt in på natten.  På söndagen var det dags för hemfärd och avsked. Helgen 
var absolut lyckad.  
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Kräftan på Göteborgs Nation i Uppsala 

 
I början av augusti skickade Göteborgs Nation I Uppsalas (GBG) första Qurator en 
inbjudan till Nationens Kurator att delta på Kräftan, GBG:s interna kräftskiva för deras 
nationsaktiva den 31.8. Efter diskussion på Nationens sommarträff så reste Kurator 
Räykkylä och Värdinna Rautiainen till Uppsala. Från Åbo på fredag morgon med Båt 
och sedan buss från hamnen rakt till Uppsala. Första Qurator Dam kom emot och gick 
med oss till Nationshuset. Vi huserade, som alltid, i Ljusovitt-rummet. På lördag 
eftermiddag åt vi lunch med Värmlands Nations 1q och 2q. Efter det gick vi tillbaka till 
GBG och förberedde oss för festen. På festen höll Kurator Räykkylä ett kort tacktal. 
Det är värt att notera att detta var första gången enligt GBG som gäster från Nyländska 
Nationen deltagit i Kräftan. Efter kräftans slut fortsatte festandet. På söndagen 
återhämtade gästerna sig på Ofvandahls och tog sig sedan tillbaka mot Åbo med tåg 
och båt.  

8.2.7 September 

NN deltar i MK:s gulisintagning  

Som höstens första gulisintagning deltog NN tillsammans med de andra nationerna i 
Merkantila Klubbens gulisintagning den 3.9. Som uppgift hade nationerna valt att 
binda bananer fast i ett träd som gulisarna sedan skulle få äta upp utan händer. Ju 
snabbare, desto bättre.   

NN deltar i Biologicas gulisintagning 

Samma dag som MK hade sin gulisintagning hade också Biologica sin intagning. NN 
deltog där också tillsammans med de andra nationerna. Som uppgift hade gulisarna 
att utföra en hinderbana, ju snabbare desto bättre förstås.  

NN deltar i SF:s gulisintagning  

Statsvetenskapliga Klubben hade sin intagning den 4.9. Som uppgift hade nationerna 
igen ordnat “bananträdet”.  

NN deltar i KK:s gulisintagning  

Den 5.9 deltog även en del av styrelsen i Kemistklubbens intagning trots att NN hade 
en fest på Skärgårdsbaren den kvällen. Som uppgift skulle gulisarna utföra 
“bananträdet”.  

Back2school festen på Skärgårdsbaren 

Den 5.9 var det även dags för den traditionsenliga Back2school festen hos 
samarbetspartnern Skärgårdsbaren. Styrelsen samlades lite före klockan 22 för att 
ställa i ordning inträdesförsäljningen. I det stora hela var kvällen verkligen lyckad och 
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alla 100 halarmärken gick åt. Folk verkade trivas och dansade hela natten lång. 
Inträdesförsäljningen uppgick i cirka 700 euro som gick åt NN.  

NN info i Gado 

Styrelsen hade beslutat att hålla en infostund i Gadolinia den 9.9 mellan klockan 11 
och 13. Den tidpunkten var kring lunch så det var många intresserade som köpte 
medlemskap.  

NN deltar i HF:s gulisintagning 

Den 10.9 deltog NN tillsammans med resten av nationerna på Humanistiska 
föreningens gulisintagning. Som punkt hade nationerna återigen “bananträdet”.  

Gulisakademin på Kåren 

Den 11.9 ordnades gulisakademin på Kåren. Detta evenemang har alltid varit ett 
ypperligt tillfälle att rekrytera nya medlemmar och intresserade till Nationen. NN hade 
sin plats i matsalen bredvid ÅsNa och Östra Finlands nation och NN:s bord var 
synnerligen populärt. Under gulisakademin värvades cirka 40 nya medlemmar till 
Nationen vilket är ett mycket bra resultat.  

NN info i Arken 

Styrelsen hade beslutat att hålla en infostund om NN i Arken den 12.9 mellan klockan 
11 och 13. Infostuden var rätt lyckad och styrelsen lyckades även göra lite reklam för 
NN:s gulissitz och gulisintagningen tillsammans med ÅsNa.  

NN deltar i Impuls&Vocalis gulisintagning 

Samma kväll, den 12.9, deltog NN med resten av nationerna på Impuls och Vocalis 
gulisintagning. Som punkt hölls det traditionsenliga “bananträdet”. 

NN info i ASA 

Den 16.9 höll styrelsen en infostund i ASA mellan klockan 11 och 13. Styrelsen hade 
valt ett bra ställe att hålla info, nämligen rakt utanför Café Fänriken, så det kom många 
intresserade av NN:s verksamhet och en del anmälde sig till både intagningen och 
gulissitzen.  

NN info i Novia 

Den 17.9 höll en del av styrelsen infostund i Novia.  

NN deltar i Österbottniska Nationens gulisintagning 

Den 18.9 var det dags för Österbottniska Nationens gulisintagning. NN deltog med de 
resterande nationerna med “bananträdet” som punkt. De österbottniska gulisarna såg 
ut att trivas på nationernas punkt.  

NN deltar i ÅKA:s gulisintagning 
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Den 19.9 deltog NN med resten av nationerna i Åbo Kåravdelnings gulisintagning med 
“bananträdet”.  

NN och ÅsNas gemensamma gulisintagning 

Den 20.9 var det äntligen dags för NN och ÅsNas gemensamma gulisintagning. ÅsNa 
hade kontaktat NN redan på våren och det bestämdes att hålla en gemensam 
gulisintagning på grund av att det ansågs vara onödigt att hålla två skilda 
gulisintagningar. Klockan 15.30 samlades de respektive styrelserna och gulisarna på 
Kårens innergård. Gulisarna målades i NN:s blå-gula färger och ÅsNas röd-gula. På 
grund av att en del av de anmälda inte dök upp var intagningen rätt liten. Som 
punkthållare var NN:s och ÅsNas nuvarande styrelser i en gemensam punkt, NN:s 
föregående styrelse, Akademiska Spexet, NN:s funktionärer, NN:s “gamyler”, de 
resterande nationerna, Liberal Studerande, Aqva Vitae Aboensis, ÅsNas “gamyler” och 
ÅsNas funktionärer. Sammanlagt hade intagningen alltså 10 punkter. Lagena var bara 
4 stycken så själva intagningen gick fort och gulisarna såg ut att trivas.  

Gulissitz  

Efter den gemensamma gulisintagningen med ÅsNa ordnade NN en egen gulissitz. 
Trots att intagningen varit kort och inte hade så många deltagare, var sitzen fylld. Det 
fanns cirka 60 platser. Som sångledare fungerade Joacim Krook och Alexander 
Blomqvist. Gulisarna trivdes och stämningen var på topp. En mycket lyckad kväll.  

Nationskväll i Marli 

Den 26.9 ordnades en nationskväll i Marlirummet på Kårens innergård. Cirka 30 
stycken deltog i kvällen och där hade man möjlighet att både bada bastu och spela 
olika spel. Trivselnivån var hög och nationskvällen var uppskattad.  

NN deltar i ÅSL:s gulisintagning 

Den 27.9 deltog NN med de övriga nationerna i Åländska Studentlagets gulisintagning 
i Arkenparken. Som punkt hölls bananträdet men den här gången skulle deltagarna ta 
sig igenom en hinderbana som knutits av trådar i ett träd och äta banan. 

8.2.8 Oktober 

Styrelsen bjöd på kaffe och bulle  

Den 7.10 stod styrelsen utanför Gadolinia vid lunchtid och delade ut gratis saft/kaffe 
och bulle. Nationen hade nått 1000 gillningar på Facebook och därför beslöt styrelsen 
att bjuda på bulle. Till och med Åbo Akademis rektor kom förbi och tog en gratis bulle 
av NN.  

Idrottsevenemang: Vandring tillsammans med Österbottniska Nationen 

Den 8:e oktober ordnade vi tillsammans med Österbottniska nationen en vandring, 
precis som föregående år. I vandringen deltog drygt tio personer och den ägde rum i 
Vaarniemi. Vi gick omkring på naturområdet, upp i utkikstornet samt grillade mat vid 
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ett vindskydd halvvägs in i vandringen. Vandringen var enligt deltagarna även i år 
väldigt lyckad! 

Kulturevenemang: Teatern “Kalevala”på Åbo Svenska Teater 

 
Den 11 oktober ordnade nationen årets andra besök på Åbo Svenska Teaters för att 
se deras storsatsning för hösten 2019, en musikalisk nytolkning av Kalevalaeposet. 11 
nationsmedlemmar deltog i teaterbesöket. 

Höstmöte 

Det stadgeenliga höstmötet ordnades den 15 oktober klockan 18.00 i ASA Stora 
Auditoriet. På mötet behandlades bland annat ändringar i stadgarna och i 
arbetsordningen. Halvårsbokslutet presenterades också.  Dock valdes det ingen 
årsfestmarskalk så styrelsen var tvungen att hålla ett extra möte vid en senare 
tidpunkt. Mötet hade 22 deltagare.  

Pubkryp med NN 

Som ett ersättande evenemang för herrmiddagen ordnade styrelsen ett pubkryp den 
17.10. Kvällen började på Portti och fortsatte därifrån runt i Åbo på olika barer. 
Pubkrypet hade cirka 15 deltagare varav större delen av deltagarna var gulisar eller 
nya i NN, vilket var lyckat. Kvällen avslutades på Heidi’s Bier Bar.  

Nationskväll på Skärgårdsbaren 

Den 24.10 ordnades en nationskväll på Skärgårdsbaren. Styrelsen hade ordnat 
pizzabuffé för endast 6 euro. På nationskvällen deltog cirka 30 stycken sammanlagt. 
Styrelsen presenterade arbetet lite och berättade vad exakt styrelsejobb innebär. Det 
var en lyckad kväll och styrelsen lyckades värva en del intresserade av styrelsen.  

Temasitz: Halloween 

Den 31.10 var det dags för höstens temasitz. I år hade styrelsen planerat en 
Halloweensitz eftersom Halloweenafton inföll på en torsdag. Sitzen var mycket 
populär och fylldes på endast 4  minuter. Eftersom styrelsen hade arbetat på en sitz 
som Åbolands Nation hade ordnat i oktober, jobbade ÅsNa:s styrelse på sitzen vilket 
gjorde att samkvämsutskottet också kunde sitza. Sitzen hade cirka 70 deltagare. 
Programutskottet hade fixat en lek där man i två lag skulle linda in en person i wc-
papper så att det blir en mumie. “Tempo” var också modifierat till att man skulle yla 
om man ville sjunga mera. Det fanns också en kostymtävling där den bästa utklädad 
vann ett pris. Som sångledare fungerade Felix Räykkylä och Emma Lundström/Harri 
Valo. De allra tappraste fortsatte vidare till Skärgårdsbaren. Kvällen var i sin helhet 
mycket lyckad.  

8.2.9 November 

Nordisk studentafton 
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Initiativet att ordna en nordisk studentafton kom redan på våren. Den ordnades 
tillsammans med två privatpersoner samt NN, ÖN och ÅSL. Helgen började den 1.11 
med mingel och paneldiskussioner på Kåren. Lördagen den 2.11 började med 
föreläsningar av diverse nordiska nyckelpersoner. På kvällen var det dags för bankett 
på Hus Lindman. Banketten hade cirka 60 deltagare och på den representerade 
Kurator Räykkylä, Sekreterare Lundström och Skattmästare Mannisto med en hel hög 
med andra nylänningar. På banketten avnjöts en tre rätters middag. Det var väldigt 
trevlig stämning att träffa andra nordiska kollegor och förhoppningsvis ordnas helgen 
på nytt år 2020. På söndagen den 3.11 var det dags för sillfrukost i Marlirummet. Där 
var stämningen mer lättsam med bastubad och mat.  

Extra Möte  

Ett extra möte ordnades den 5.11 i ASA Stora Auditoriet för att välja årsfestmarskalk 
samt godkänna ändringarna i arbetsordningen och stadgarna. Som årsfestmarskalk för 
år 2020 valdes Harri Valo. Mötet hade 13 deltagare.  

GA-balen i Lund 

Nationen representerades givetvis på Gustav Adolfs bal i Lund hos vännationen 
Göteborgs Nation i Lund. Den 7.11 åkte Kurator Felix Räykkylä, Prokurator Elin 
Karlsson, Sekreterare Emma Lundström, Skattmästare Topias Mannisto, Klubbhövding 
Joakim Seppelin och  PR-chef Sandra Weckström iväg till Köpenhamn för att ta tåget 
till Lund. Vi hade bokat en airbnb och bodde en bit utanför Lunds centrum. På fredagen 
den 8.11 var det dags för slabb på nationen. Det var en mindre sitz tillsammans med 
Lunds kuratel och andra inbjudna gäster. Efterfesten ägde rum på nationen och det 
var en mycket lyckad kväll. Styrelsen fick till och med varsin pins och en sångbok av 
lundensarna. Lördagen den 9.11 var det dags för GA-bal. Undantagsvis ägde balen rum 
på Grand Hotel i Lund istället för på AF-borgen. Kvällen började redan klockan 15.00 
med ordenskapitel och styrelsen fick sina medaljer. Ordenskapitlet följdes av en 
enastående bankett. Kurator Räykkylä höll ett fint festtal och det bjöds på diverse olika 
musikuppträdanden. Efter banketten tågade hela fest ekipaget till AF-borgen för 
efterfest. Lyckad kväll! På söndag den 10.11 var en del av styrelsen på lundensarnas 
version av sillfrukost. Den andra delen av styrelsen kände inte för det och gick runt i 
Lunds centrum istället. På måndag den 11.11 flög styrelsen hem efter en lyckad helg i 
Lund.  

Nyländska sitzen i Helsingfors 

Efter många missuppfattningar och bristfällig kommunikation ordnades Nyländska 
sitzen i Helsingfors hos vännationen Nylands Nation. Den ordnades tyvärr samtidigt 
som styrelsen var på GA-bal den 8.11. Nyländska Nationen representerades ändå av 
ett gäng gulisar som deltog i sitzen. Sitzen var ändå lyckad och hade gått bra.  

Nationernas sitz  

Traditionsenligt ordnades Nationernas Sitz med de andra nationerna i Åbo. I år deltog 
dock inte Östra Finlands Nation i ordnandet av sitzen. Sitzen gick av stapeln den 14.11 
på T-talo och hade cirka 160 deltagare. Sitzen inleddes av en fördrink klockan 18.00 
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och helan gick 19.00. Som sångledare fungerade en person från varje nation. Två lekar 
hölls också. Deltagarna såg ut att trivas och efterfesten ägde rum på Skärgårdsbaren.  

Nationskväll 

Novembermånads nationskväll ordnades den 20.11 på Bar Edison. Styrelsen hade 
bokat barens nedre våning för att kunna diskutera lättare. Kvällen började klockan 
18.00 och det kom närmare 20 stycken allt som allt. De tappraste fortsatte kvällen 
långt in i natten. En mycket lyckad kväll och verkade uppskattas av deltagarna.  

 

Älggask i Uppsala 

 
Tre nationsmedlemmar, Kurator Räykkylä, Sebastian Stjernvall samt Skattmästare 
Mannisto besökte Värmlands Nation under den sedvanliga Älggasken, som detta år 
kallats Älgbalen av någon orsak. Som vanligt tog Medlemmarna båten över till 
Stockholm och tog sedan buss till Stockholm Centralstation för att sedan ta tåget till 
Uppsala Centralstation. Medlemmarna mottogs av Quratelet vid Nationshuset var de 
lämnade sitt baggage och gick på en rundtur i Uppsala. På Värmlands kontor hittades 
en stor gäddkostym. Den stals (tyvärr) icke. Medlemmarna huserades i ett ledigt rum 
på Phyllebo, en av Nationens bostäder. Som vanligt åts det middag i Wermlands 
Källrar’n med Quratelet och nationsaktiva från Värmlands. Efter middagen gjordes det 
en nationsrunda tillsammans med några värmlänningar där vi bekantade oss med 
andra nationer och deras utbud på öl. På lördagen var det dags för själva Balen. 
Nyländska Nationen var den enda Nationen som gästade hos Värmlands. Jag höll ett 
tal och vi överräckte gåvor åt Quratelet, en fin regnbåge av Original Long Drink. Efter 
Balen gick vi till Groggbänken samt besökte Shotluckan.  På söndag återhämtade vi oss 
och åt lunch med Quratelet. Efteråt sökte vi oss mot tågstationen och tog tåget mot 
Stockholm för att resa hem ombord M/S Jamårilla, som alltid. 

Årsmöte 

Den 25.11 ordnades det stadgeenliga årsmötet i ASA Stora Auditoriet. Där valdes en 
ny styrelse för 2020 och nya funktionärer. På mötet behandlades också ändringarna 
av stadgarna och arbetsordningen en sista gång. Mötet hade 30 deltagare. 

8.2.10 December 

Bowling + nationskväll  

Som sista idrottsevenemang ordnades det bowling i Anikaisten Keilahalli. Det hade 
bokats två banor och det började klockan 17.00. Efteråt ordnades det ännu årets sista 
nationskväll på Skärgårdsbaren som hade cirka 20 deltagare.  

Fan- och fackeltåg 



 

31 

Traditionsenlig delog NN i fan- och fackeltåget till hjältegravarna på 
självständighetsdagen. Som fanbärare fungerade Topias Mannisto och som fanvakter 
fungerade Prokurator Elin Karlsson och Stefan Grünwald.  

Julgasque 
Julgasquen ordnades den 13.12 på Skärgårdsbaren med fördrink och mingel klockan 
18.00 och sitzen började 18.30. Som sångledare fungerade Joacim Krook och Emma 
Lundström. Sitzen var fullsatt och hade 80 deltagare. Traditionsenlig slaktades årets 
svin, dvs. den nylänning som med sina festvanor utmärkt sig. I år var det Johnny 
Graeffe som blev årets svin. Den nya styrelsen presenterade sig också. En mycket 
lyckad kväll och deltagarna såg ut att trivas.  

 
8.3 Funktionärernas rapport 

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

8.3.1 Arkivariens rapport 

 
Under årets gång har all material från verksamhetsåret 2018 samlats in, kategoriserats 
och arkiverats. Exempel på material som har arkiverats är bland annat 
föredragningslistor, protokoll, årsfestinbjudningar, medlemstidningar från 
vännationer och planscher. Trots att jag till största delen av det gångna året varit 
frånvarande från Åbo, har jag försökt följa med verksamheten under verksamhetsåret. 
I egenskap av arkivarie, skrev jag även årsfestkrönikan som därefter lästes upp av 
Klubbhövding emeritus Joacim Krook.  

Ronja Horsma, Arkivarie 2019 

8.3.2 Kulturministerns rapport 

Verksamhetsåret 2019 utgjordes Nationens kulturverksamhet av två besök till Åbo 
Svenska Teater. Under vårterminen fick nationsmedlemmarna njuta av pjäsen 
”Främlingen” och på hösten sågs ”Kalevala” i musikalisk tolkning. På respektive 
evenemang deltog ett tiotal kulturintresserade nylänningar.  

Henrik Ståhl, kulturminister 2019 

8.3.3 Idrottsministerns rapport 

Under år 2019 som idrottsminister ordnade vi med nationen 4 evenemang totalt. Det 
första var skrinning och ishockey, “NN on Ice” och ordnades tisdagen 26 e februari på 
barkplan. Här kunde deltagarna antingen ta med sina egna skridskor eller hyra på plan. 
Eftersom antalet villiga att spela ishockey var relativt få, så lekte vi “tafatt” istället. 
Deltagarna stod själva för kostnaderna. 
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Andra evenemanget ordnades den 7e maj, då vi åkte med ett gäng nylänningar till 
Aningais frisbeegolf plan för att spela frisbeegolf. Detta var ett kostnadsfritt 
evenemang, frisbena vi spelade med var en av medlemmarnas egna. 

Den 8e Oktober på eftermiddagen ordnade NN tillsammans med ÖN en vandring i 
Vaarniemis friluftsområde i St Karins. Förutom att vandra, grilla korv och se på utsikten 
så hade vi även ploggning, det vill säga plocka skräp från naturen som en frivillig 
tilläggsaktivitet. 

Årets sista indrottsevenemang-bowlingen, höll vi 4e december i Aningais Bowlinghall 
vid Trätorget. Vi hyrde en bana och spelade i ca 2 timmar, deltagarna stod själva för 
kostnaderna. 

Thomas Fagerholm, Idrottsminister 2019 
 
 
8.3.4 Hembygdsutskottets rapport 

Hembygdsutskottet bestod 2019 av sammankallare Prokurator Karlsson samt 
medlemmarna Johnny Graeffe, Sabina Olin och Patrik Eklund.  

Hembygdsutskottet har deltagit i fantåg på Per Brahes dag och under nationens 
årsfest.  

Det behövdes ingen extra hjälp med sommarträffen och abimässan blev inte av, därför 
blev utskottets uppgifter så få. Pga få uppgifter behövdes heller inga möten. Utskottet 
har hållit kontakt via Facebook. 

Elin Karlsson, Prokurator 
Sammankallare för Hembygdsutskottet. 

 

8.3.5 Samkvämsutskottets rapport 
Samkvämet har detta år varit mycket hjälpsamt. Till varenda sitz vi ordnat har det 
funnits mer än tillräckligt många frivilliga som ställt upp och jobbat på våra fester. 
Serverat, städat och dekorerat på sitzar är vad medlemmarna i samkvämet har gjort. 
Utöver det har vi inte haft något möte eller någonting sådant eftersom vi träffats då 
och då på evenemangen. Till Wappmiddagen på Kåren som ÅAS ordnade 
tillsammans med nationerna, skickade vi några från samkvämsutskottet för att hjälpa 
dem ställa igång festsalen. Vi har även haft en Facebookgrupp där man har kunnat 
lägga upp evenemangen och vem som jobbat där  
  
  
Medlemmar i Samkvämet 2019: 
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Emma Palomäki 
Harri Valo 
Tia Heimbürger 
Alexander Blomqvist  
Evita Lindberg  
Sabina Olin 
Amanda Söderström 
Jonne Kunnas 

 
 
Hanna Rautiainen, Värdinna                Joakim Seppelin, Klubbhövding 
Sammankallare för Samkvämsutskottet 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) 

Programutskottet har under verksamhetsår 2019 bestått av sammankallare 
Sekreterare Lundström och medlemmar Julia Kortelainen, Evita Lindberg, Emilie 
Nordström, Jonne Kunnas, Stefan Grünwald, Emma Palomäki, Anna Oksanen och 
Jessica Jokinen. Till programutskottet 2019 hörde också Kulturminister Henrik Ståhl 
samt Idrottsminister Thomas Fagerholm.  

Programutskottet hade sitt första möte 21.2  i Streetfoodbaren i Kåren.  På mötet 
diskuterades det 1-2 programpunkter inför den kommande temasitzen. Inför denna 
temasitz var utskottet väldigt aktivt och många av dem som var del av utskottet dök 
också upp på sitzen och hjälpte till att dekorera i förväg. Utskottens medlemmar 
hjälpte också mig att hålla dessa lekar på sitzen. På hösten ordnades det en till 
temasitz och jag och Julia Kortelainen höll ett möte några dagar före för att planera 
lekarna. Ingen annan av utskottet kunde tyvärr delta i planeringen men en del 
medlemmar dök upp på själva sitzen och hjälpte med dekorationerna och 
organiseringen av lekarna i praktiken.  

Största delen av kommunikationen skedde via en gemensam Whatsapp grupp men 
det fanns också en Facebook grupp där jag satt upp omröstningar om när mötena 
kunde hållas. Eftersom utskottet hade hela 11 stycken medlemmar under 2019 var 
planeringen av programmen inte en svårighet. Det underlättade dessutom ytterligare 
att ha ett stort utskott eftersom det alltid fanns frivilliga programhållare och planerare 
inför sitzarna som ordnades.  

 

Emma Lundström, Sekreterare 
Sammankallare för Programutskottet 
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8.3.7 PR-utskottets rapport 

År 2019 bestod PR-utskottet av sammankallare PR-chef Weckström och medlemmar 
Sebastian Stjernvall, Patrick Schubert, Henrik Ståhl, Thomas Fagerholm, Julia 
Kortelainen, Sebastian Sandström, Jannica Lindholm, Leif Andersson, Jesse Nurminen, 
Alexander Blomqvist och Stefan Grünwald. Sebastian Sandström bidrog endast med 
en del av en artikel i första tidningen och hoppade sedan av utskottet på grund av 
tidsbrist. Utöver dessa medlemmar har medlem Charlotta Weckström bidragit med 
två artiklar till NyläNNingen även om hon inte var med i utskottet. Det har också, 
utöver styrelsemedlemmarna som bidragit till en artikel i tidning nummer fyra, funnits 
en eller flera gästskribenter per tidning som skrivit text till bland annat de 
återkommande artiklarna “Det var bättre förr…”, “Nylänningens hobby” och 
“UtläNNingen”.  

PR-utskottet hade fyra möten några veckor innan det respektive numret publicerades. 
Under dessa möten planerades tidningarnas innehåll. På möten diskuterades även 
blogginlägg till BloggeNN. Frånvarande utskottsmedlemmar diskuterade skilt med PR-
chefen om deras inlägg till bloggen och tidningen samt kollade utskottets 
gemensamma dokument på Google Drive. Diskussioner tog oftast plats via WhatsApp. 
Största delen av kommunikationen skedde via Whatsapp och röstning av mötesdatum 
och tid skedde via Facebook. På Facebook kommenterades även skrivfel i respektive 
tidning. I Whatsapp-gruppen diskuterades idéer till tidningen och BloggeNN utanför 
möten. Kommunikationen fungerade mycket bra.  

Utskottet gav ut fyra nummer av NyläNNingen samt uppdaterade Nyländska 
Nationens blogg med 15 inlägg under årets gång. Verksamheten har enligt PR-chefen 
löpt bra. Alla har skrivit ett (någon två) blogginlägg per man, vilket även var PR-chefens 
mål. Bakom vissa artiklar låg det mer arbete och det var nästan varje gång samma 
personer i utskottet som skrev den mer krävande artikeln. Detta är förstås svårt att 
undgå då dessa personer är mer intresserade av att skriva dessa artiklar.  

 

Sandra Weckström, PR-chef 
Sammankallare för PR-utskottet 

8.3.8 Layoutgruppens rapport 

Layoutgruppen bestod år 2019 av sammankallare PR-chef Weckström och 
medlemmarna Alexander Blomqvist och Sebastian Stjernvall.  

Layoutgruppen hade inga skilda möten under året. Stjernvall layoutade sina egna 
artiklar själv. Blomqvist hjälpte till att layouta första och andra tidningen samt 
layoutade delvis sina egna artiklar. PR-chef Weckström och Blomqvist träffades och 
arbetade från en dator med layoutandet några gånger under årets gång. Övrig 
kommunikation har skett via Whatsapp.  
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Sandra Weckström, PR-chef 
Sammankallare för Layout-utskottet 

8.3.9 Ekonomiutskottets rapport  

 
Ekonomiutskottet 2019 bestått av Topias Mannisto, Harri Valo och Robert Bergman. 
Utskottet har assisterat och gett råd till skattmästaren när han frågat efter det. Främst 
har det handlat om hur man redovisar bokföringen i praktik och övrigt. Tidvis har det 
varit utmanande att få ihop möten, där alla utskottets medlemmar varit närvarande. 
Då när utskottet har haft möten så det ändå lyckats ge svar till frågor som funnits. 
Enbart tanken om att starta ett Spreadshirt-konto blev på hyllan pga. att ingen ville ta 
reda på vad det skulle innebära för nationen (främst byråkrati). Angående ett möjligt 
MobilePay-konto har det inte diskuterats om. Från skattmästarens perspektiv skulle 
fyra möten per år vara nödvändiga, en per skolperiod. Detta skulle kunna fungera som 
en granskning för att se till att allt går som det skall. Då skulle minst en övrig medlem 
från utskottet vara närvarande och granska igenom bokföringen. 

 

Topias Mannisto, Skattmästare 

Sammankallare för Ekonomiutskottet 

 

8.3.10 Årsfestmarskalkarnas rapport 
 
Inledning  
Nyländska Nationens 83 årsfest gick av stapeln den 16 mars 2019 på Kåren. På 
årsfesten deltog sammanlagt 119 gäster, och av dessa var en stor del från våra 
utländska vänföreningar.  
 
Årsfestmarskalk 
Under höstmötet 2018 valdes Jürgen Ross och Jannica Lindholm till årsfestmarskalkar 
för 2019. Jürgen och Jannica delade upp ansvarsområdena sinsemellan och gjorde alla 
beslut gemensamt. Förutom mötena med ÅFK hölls också möten med bara 
marskalkarna, och samarbetet fungerade bra.  
 
Årsfestkommittén  
Medlemmarna i årsfestkommittén 2019 var Topias Mannisto (skattmästare 2019), 
Hanna Rautiainen (Värdinna 2019), Joakim Seppelin (Klubbhövding 2019), Harri Valo, 
Jessica Jokinen, Jocce Krook, Johnny Graeffe och Sebastian Stjernvall. 
Sammanhållningen i ÅFK var väldigt bra, och årsfestkommittén jobbade duktigt och 
ställde upp och hjälpte med både små och stora saker som behövde göras inför 
årsfesten.  
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Årsfestveckan  
Årsfestveckan började på tisdagen den 12 mars med filmkväll i ASA:s stora auditorium. 
På onsdagen hade vi öl- / vinyoga i ASA lilla auditoriet, ett evenemang som var väldigt 
lyckat och antagligen bjöd på mer skratt än snygga yoga-poser.  
På torsdagen hölls den traditionella nationskvällen i Marli, och styrelsen med 
klubbhövding Joakim Seppelin och Hanna Rautiainen i spetsen ordnade en lyckad 
kväll.  
På fredagen den 15 mars anlände de utländska gästerna, och efter att de fått träffa 
sina värdar och hittat sina boenden åt värdarna och gästerna en gemensam lunch i 
Kåren. Efter detta ordnades en stadsrunda i Åbo i form av en pubrunda, där deltagarna 
delades in i två lag och utförde olika uppgifter. Pubrundan fick väldigt positiv feedback, 
och var en bra uppvärmning inför kvällens Fredagssitz. 
 
Årsfesten  
Årsfesten började med Solenn akt i Argentinasalen, där många föreningar framförde 
sina hälsningar. Den solenna akten följdes av cocktail innan det kallades till bords. På 
årsfesten deltog 119 gäster, och av dessa var glädjande XX från våra utländska 
vänföreningar.  
 
Joacim Krook och Henrik Ståhl fungerade som sångledare under årsfesten. Årsfesten 
började med en humoristisk video där sångledarna presenterades. Videon var väldigt 
bra, och detta kan vi förutom alla duktiga skådespelare tacka Lotta Tamminen som 
filmade och klippte hela filmen.  
 
Under kvällen fick deltagarna njuta av flera fina tal. Årsfesten inleddes med 
välkomsttalet av kurator Felix Räykkylä. Årsfesttalet hölls av radioprofilen Kjell 
Simosas och talet till Nylänningen av Catherine Rantanen. Även klubbhövding Joakim 
Seppelin och inspektor Linnéa Henriksson höll tal. Festen avslutades med tacktalet 
som hölls av Hanna Sjöstedt Första qurator emerita från Värmlands nation i Uppsala. 
 
Maten och serveringen ordnades av Kåren. Menyn bestod av squashsoppa med 
rostade kärnor och fröbröd till förrätt, lättrökt oxfile med madeirasås och 
rotsakspyttipanna till huvudrätt och mascarponepannacotta med körsbärskompott till 
efterrätt. Man kunde även välja veganskt alternativ, som bestod av  squashsoppa med 
rostade kärnor och fröbröd till förrätt, rökt rotselleri med rotsellerikräm, äpple och 
ingefära till huvudrätt och havrepannacotta med körsbärskompott till efterrätt.  
 
Efter årsfesten hölls nachspiel på Borgen. Dagen efter ordnades sillfrukost på 
Tarmontalo, där DJ Oskar Vuorinen stod för musiken. Festandet fortsatte ännu efter 
sillfrukosten på Sillisbastu i Marlirummet.  
 
Under 2019 var det rätt så svårt att hitta sponsorer till årsfesten, men ÅFK jobbade 
duktigt och lyckades ändå hitta några sponsorer. Under årsfesten råkade tyvärr en 
sopkorg på Tarmontalo och en list i Marlirummet gå sönder, vilket resulterade i böter 
på sammanlagt 130 €. I budgeten var ändå några oförutsedda händelser medräknade, 
dock inte en så stor summa, vilket resulterade i att årsfesten fick resultatet - 6,71 €. 
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Avslutning  
Marskalkarna vill slutligen tacka alla som deltog i årsfesten, och rikta ett speciellt stort 
och varmt tack till den fina årsfestkommittén och alla övriga som på sätt eller annat 
hjälpte till att göra en fin årsfest.  
 

Jannica Lindholm, Årsfestmarskalk   Jürgen Ross, Årsfestmarskalk 

 

8.3.11 Funktionärstecknets arbetsgrupp rapport 

Initiativet till ett funktionärstecken uppkom redan år 2018 men inget beslut gjordes 
angående saken då. Så eftersom jag, Emma, var den enda styrelsemedlemmen i 
gruppen år 2019, så fungerade jag som sammankallare. Gruppen var relativt stor och 
medlemmarna i den var slutligen 13 stycken. Dessa var jag,  Anna Oksanen, Henrik 
Ståhl, Jannica Lindholm, Joacim Krook, Julia Kortelainen, Leif Andersson, Marina 
Stenbäck, Miika Alhopuro, Ronja Horsma, Sebastian Sandström och Sebastian 
Stjenvall. Kurator Felix Räykkylä deltog också i planeringen av detta tecken. Gruppens 
kommunikation sköttes huvudsakligen via Facebook. Där planerades in möten och 
diskuterades närmare om hurdan detta tecken ska vara. Första planeringsmötet hölls 
den 4.4 på Streetfoodbaren i Kåren. Där utarbetades ett förslag som sedan 
presenterades på vårmötet den 16.4. Detta förslag godkändes inte. Gruppen hade ett 
nytt möte den 26.9 i Specialföreningskansliet. Där utarbetades ett nytt förslag där 
tecknet skulle vara en pins i form av en silvrig galeja som alla funktionärer får rätten 
att köpa. Detta förslag presenterades på höstmötet den 15.10 och godkändes. 
Funktionärstecknets bakades sedan in i arbetsordningen som höll på att ändras.  

 

Gruppens kommunikation har fungerat helt bra. Största problemet var att gruppen 
kanske var allt för stor och allt för många åsikter kolliderade. Slutligen kom gruppen 
till en konsensus och funktionärstecknet är nu en del av NN:s verksamhet.  

Emma Lundström, Sekreterare 

Sammankallare för funktionärstecknets arbetgrupp 

 
8.4 Samarbetspartners 

År 2019 har NN fortsatt samarbete med nattklubben Skärgårdsbaren. 
Samarbetsavtalet instiftades år 2017 och har visat sig vara en av de bästa sakerna som 
kunde hända nationen. (Se bilaga 12 för kontraktet i sin helhet). Styrelse 2019 hoppas 
att de kommande styrelserna för NN uppskattar samarbetet med Skärgårdsbaren 
eftersom det har visat sig vara mycket värdefullt. År 2018 gjordes även Åbo Svenska 
Teater till en officiellt samarbetspartner med NN som upprätthölls år 2019. Det har 
varit tal om att eventuellt ingå samarbetsavtal med Heidi’s Bier Bar under 2019 men 
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inget avtal skrevs slutligen under eftersom styrelse 2019 ansåg att det inte vore 
ändamålsenlig för nationen. Så detta är nu upp till nästa års styrelse att bestämma 
om.  

9. Representation 

Nationen har under verksamhetsåret representerats i följande sammanhang: 
     
 
Åländska Studentlagets 86-års årsfest   Felix Räykkylä 
 
 
Åbo Akademis Studentkårs 100-års jubileum  Emma Lundström  
        Felix Räykkylä 
        Topias Mannisto 

Sandra Weckström 
 

Datateknologerna vid Åbo Akademi r.f:s 20-års jubileum Alexander Blomqvist 
 
 
Österbottniska Nationens 93-års årsfest   Felix Räykkylä 
        Emma Lundström 
        Joakim Seppelin 
        Sandra Weckström 
        Topias Mannisto 
 
Dendriticums 49-års cocktailparty    Hanna Rautiainen  
 
Nylands Nations 376-års årsfest    Sandra Weckström 
        Emma Lundström 
     
Åbolands Nations 42-års årsfest    Topias Mannisto 
        Elin Karlsson 
        Hanna Rautiainen 
 
Vårbal, Göteborgs Nation i Uppsala    Felix Räykkylä 
        Emma Lundström 
        Elin Karlsson  
        Sandra Weckström 
        Topias Mannisto 
        Anna Oksanen 
        Sebastian Stjernvall 
        Thomas Fagerholm 
        Leif Andersson 
        Ida-Maria Sola 
        Agnes Kurtén 
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        Joacim Krook 
        Ina Laakso 
        Henrik Ståhl  
        Peter af Hällström 
        Patrick Schubert 
        Jesse Nurminen 
        Jannica Lindholm 
        Sebastian Sandström 
        Amanda Söderström 
        Charlotta Weckström 
        Miika Alhopuro 
        Harri Valo 
        Marina Stenbäck 
        
 
Kräftan, Göteborgs Nation i Uppsala    Felix Räykkylä 
        Hanna Rautiainen 

  
 
Östra Finlands Nations 52-års årsfest   Topias Mannisto 
 
 
Nordisk Studentafton      Felix Räykkylä 
        Emma Lundström 
        Topias Mannisto 
        Miika Alhopuro 
        Harri Valo 
        Julia Kortelainen 
        Sebastian Sandström 
 
SF-klubbens 94-års årsfest      Hanna Rautiainen 
        Patrik Eklund 

 
 

Gustav Adolfs Bal, Göteborgs Nation i Lund   Felix Räykkylä 
        Emma Lundström 
        Elin Karlsson  
        Topias Mannisto 
        Sandra Weckström 
        Joakim Seppelin 
 
Älgbal, Värmlands nation i Uppsala    Felix Räykkylä 
        Topias Mannisto 
        Sebastian Stjernvall 
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Merkantila Klubbens 91-års årsfest    Sandra Weckström 
        Joakim Seppelin 
 
 

 
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. Följande personer emottog utmärkelser på Årsfesten: 
 
Nationens Åra       Andreas Johansson  
  
Kurator Björn Halenius kamratskapspris   Emma Lundström 
 
Gulnäbbsstipendiet      Evita Lindberg 
 
Gastarnas orden      Anna Oksanen 
        Sebastian Stjernvall 
        Peter af Hällström 
        Alexander Hult  
        Henrik Ståhl 
        David Disler 
         

11. Avslutning 

År 2019 har varit ett lyckat och aktivt år för nationen. Styrelsen har lyckats upprätthålla 
goda kontakter till såväl vännationerna som de andra nationerna i Åbo. Kontakten 
med dem har endast förstärkts och står på en stadig grund inför kommande år. Under 
året har bland annat en ändring av stadgarna och arbetsordningen bankats igenom 
och därmed har ett representationsutskott och ett alumnmedlemskap instiftats. 
Alumnmedlemskapet är ett gott initiativ till att hålla gamla NNare aktiva och 
uppdaterade om verksamheten som nationen har, även fast man inte längre är bosatt 
i Åbo eller studerar. År 2019 instiftades äntligen även funktionärstecknet som en del 
av NN:s utmärkelser. Nationen har varit mycket aktiv på sociala medier och nationens 
Facebook sida nådde till och med 1000 gilla-markeringar. De flesta evenemang som 
ordnats under årets lopp har varit lyckade och styrelsen har lyckats värva flera nya 
gulisar och nationsaktiva.  Samarbetet med samarbetspartnern Skärgårdsbaren är 
fortsatt lyckat och står på en stadig grund. Samarbetet med Åbo Svenska Teater är lika 
lyckat och fortsätter förhoppningsvis ännu i framtiden.  

Styrelsen 2019 är mycket nöjda över verksamheten detta år och hoppas att alla nya 
gulisar och medlemmar fortfarande hålls aktiva så att denna fina nation lever minst 
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lika länge till. Kärlek över fakultetsgränserna är sannerligen något som levts upp till i 
år.  
  
 
 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
 Felix Räykkylä, Kurator 2019   Elin Karlsson, Prokurator 2019 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Emma Lundström, Sekreterare 2019  Topias Mannisto, Skattmästare 2019 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 
Joakim Seppelin, Klubbhövding 2019  Hanna Rautiainen, Värdinna 2019 
 
 
 
_____________________________  
Sandra Weckström, PR-chef 2019  
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