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Vad är en Nation?
Det är säkert många nya studenter som ställer frågan “Vad är en nation?” då de
börjar studera vid ett universitet. Kort sagt samlar nationer ihop studenter med
olika studieinriktningar från ett gemensamt landskap. Det är dock ändå möjligt att
välja sin nation enligt egna intressen.
Nationer har existerat vid europeiska universitet sedan 1100-talet och namnet
härstammar från det latinska ordet natio, “född i”. Nationer var ett sätt för
studenter med samma ursprung att samlas för att lindra hemlängtan, speciellt då
resandet hem var svårare på den tiden. Nationer fungerade också som en plats
där studenterna kunde äta, studera och umgås tillsammans.
Den äldsta nationen i Finland är vår vännation Nylands Nation vid Helsingfors
Universitet som grundades 1643 under den svenska tiden. Nationerna anlände till
Åbo då Kungliga Akademin i Åbo grundades. Akademin följde Uppsala Universitets
regler och med det kom även nationerna. Enligt denna modell utsågs också
professorer som inspektorer till varje nation för att övervaka och fungera som en
länk mellan nationen och universitetet. Liknande inspektorer finns även idag. Åbo
brand år 1827 ledde till att universitet och nationerna flyttade till Helsingfors.
Universitets- och nationslivet återvände dock 90 år senare i.o.m. att Åbo Akademi
grundades och nya nationer uppstod, såsom Nyländska Nationen år 1936. Idag är
nationernas uppgift att upprätthålla landskapens traditioner, samla likasinnade
studenter och främja deras studieliv .
Nuförtiden är det studentkårerna som fungerar som studenteras
intressebevakare och sköter de tillhörande administrativa uppgifterna. Detta har
lett till att nationerna numera fungerar som studenternas fritidsorganisationer.
Nyländska Nationen är en av fem studentnationer vid Åbo Akademi. Vi ordnar bl.a.
nationskvällar, sitzer, högtidligare fester, kulturevenemang och allt möjligt annat
kul. Kom med oavsett om du är från Nyland eller inte!

Välkommen till NN!
Hejsan och vad roligt att just du hittat till vår nationsguide!
Att vara medlem i en nation ger dig en utmärkt möjlighet att delta i en
mängd varierande aktiviteter, träffa studerande från olika fakulteter och
förgyller studietiden i största allmänhet! Nyländska Nationens motto är
därför #kärleköverfakultetsgränserna. I denna guide har vi samlat allt det
viktigaste du behöver veta om oss och studietiden överlag. Vi ser fram emot
att träffa dig och alla andra gulisar på våra olika evenemang.
Living!
Kurator Ines Latvala

#Kärleköverfakultetsgränserna

Save the date!

- 30.9 pop-upp vid arken kl
- 31.9 pop-upp vid asa
- 1.9 pop-upp vid novia
- 15.9 Back to Åbo @skärgårdsbaren
- 21.9 Gulisintagning & gulissitz
-30.9 Nationernas sitz
-4.10 Höstmöte
-22.10 Årsfest
-27.10 Halloweensitz
-15.11 Årsmöte
- 30.11 Nationskväll
-9.12 Julgask

Hur blir man medlem i
Nyländska nationen?
Visst har du skrivit in dig i NN? Om inte är det ingen fara.
Att skriva in sig är väldigt enkelt och medlemskap i NN
öppnar dörren till ett rikare och roligare studieliv. Här är en
guide hur du kan gå till väga! För tillfället finns det två
alternativ att välja på.

Alternativ 1. Besök nationen på specialföreningskansliet vid Åbo
Akademis Studentkår
Alternativ 2. Inskrivning via vår medlemskapsblankett som du
hittar HÄR

Medlemsförmåner
Som medlem i Nyländska Nationen får du
delta billigare på våra evenemang.
Du får nationens medlemstidning
NyläNNingen 2-4 gånger om året.
Information om nationens samtliga
evenemang och händelser per mail.
Möjlighet att åka och hälsa på våra
vännationer såväl inrikes som utrikes.
Delta i nationsmöten och påverka
föreningens verksamhet och framtid.
Rätt att aktivera dig inom nationen som
funktionär eller styrelsemedlem.

Länk till medlemskapsblankett

Besök kansliet onsdagar kl 16-17

Specialföreningskansliet hittar du genom att gå ca. 10-15 meter förbi
Kårens ingång längs med Tavastgatan för att sedan svänga av åt
vänster direkt vid hörnet av barberarsalongen. Där ser du en tunnel
med en port. Gå in genom porten och mitt i tunneln på höger sida
hittar du en dörr där det står Nyländska Nationen.
Gör så här:
1. Knacka hårt för dörrklockan är (fortfarande) sönder.
2. Stig in, bli välkomnad, ta en kopp kaffe och köp det medlemskap
som skulle lämpa dig bäst.
3. Färdigt! Välkommen till NN!

Onsdagar kl. 15-16
NN vid Åbo Akademi r.f.
Specialföreningskansliet, Tavastgatan
22
20500 Åbo
nn@abo.fi
www.nylandskanationen.org

#Nationsliv
Vi börjar med basics: Kansliturer och Nationskvällar! Dessa är alldeles
fantastiska tillfällen att socialisera med låg tröskel. Här kan du bekanta
dig med med människor och hitta nya vänner. Genom dessa får du lätt en
fot in till studielivet. Kanslitur ordnas en gång i veckan på
specialföreningskansliet och Nationskvällar cirka en gång i månaden.

Festernas myriad
Livet är värt att fira och det har man bäst möjlighet till under
studielivet. Om något är en självklarthet är det att med nationslivet
följer en myriad av fester. Allt från klubbkvällar till akademiska
högtidliga fester. Sitzer är en stapelvara i nationslivet och förekommer i
varierande form även på Nyländska Nationen. Vi ordnar bl.a.sitzer i
form av temasitzer, sommarträff, funktionärsbytare, fredagssitz, årsfest,
julgask, etc.

Under varje läsår förekommer det ett par akademiska högtider då band och
bling ska sättas på, skålar höjas och det hela skall firas med en alldeles
förbaskat rolig fest. Den vanligaste formen av akademiska högtider är
årsfester. Oftast äger dessa rum i Kårens festsal men under jubileumsår
brukar de ordnas på t.ex. Brandkårshuset i centrum. Till årsfester hör god mat,
fina drycker, roligt program och framför allt, trevligt umgänge.
Det ordnas även en massa fester som inte är middagar, bl.a. : beer pong
turneringar, 100 klubbar, appron, pubrundor o.s.v. för att inte tala om den
legendariska nyländska sommarträffen, varje NN:ares sommarhöjdpunkt. Man
får även gärna komma med idér och förslag på annat program!

Kultur och idrott
Fester är dock inte det enda i nationslivet. Det ordnas
andra evenemang som t.ex. kulturevenemang i form
av museibesök, teater, skräckvandringar, m.m.
Idrottsevenemang som ordnats av NN är bland annat
bubbelfotboll, paintball, bowling och skrinning samt
isvak på vintern. Det finns något för alla!

Nationsaktiv
Vad vore nationsliv utan att delta i en nations verksamhet på lite högre nivå. Att ställa upp
som funktionär eller i utskott berikar inte endast studielivet utan ger även erfarenhet och
kunskap för framtiden. Man är med och förverkligar nationens evenemang. Att ordna och
jobba på evenemang kan vara även superroligt. Det är också fantastisk möjlighet att hitta
nya intressen eller även nya hobbyn. Lyckligtvis har nationen flera funktionärsposter,
utskott och även styrelseposter som man kan ställa upp till. Som nationsaktiv har man
möjlighet att påverka nationens verksamhet. Det roligaste är all den brainstorming och
bollandet av idéer man gör. Det är också en smått magisk känsla när man har varit med
och förverkliga något som hämtat många andra mycket glädje, hur liten grej det än må
vara. Nationsaktivitet är belönande på många olika sätt. Inte nog med vänner, härliga
minnen och livserfarenhet, för nationen förlänar även förtjänsttecken till sina tappra
funktionärer. Bling är kul!

#Kärleköverfakultetsgränserna

Aktivera dig på Nationen!
Utan aktiva människor skulle det inte
ordnas några som helst för evenemang
eller möten på nationen. Utöver styrelsen
så görs det mesta arbetet av
funktionärer. Dessa underbara figurer
är de som i själva verket utför det arbete
som styrelsen planerar och organiserar.

Nationens aktiva medlemmar brukar söka sig till
tjänsteposter där man kan förverkliga alla möjliga
olika projekt och evenemang i gott sällskap och
berika sitt studieliv. Att aktivera sig inom nationen är
en fantastisk möjlighet att prova något nytt eller
hitta en ny hobby. Det finaste är såklart att som
funktionär kommer du med dina egna gärningar att
kunna inverka på nationens vardag, bekanta dig
med nya människor och jobba och uppleva saker
tillsammans.

T.ex. i årsfestkommittén och programutskottet kommer du
åt att planera fester och andra evenemang. I PR-utskottet
kommer du åt att förverkliga dig själv genom nationens
olika kommunikationskanaler. I samkvämet kommer du åt
att servera och hjälpa laga fantasirika rätter till våra sitzer.
Verksamheten är roligt och givande, inte ett tvång. Om
något blir svårt eller jobbigt finns det ett helt team som
jobbar tillsammans och styrelsen som guidar.

För funktionärerna ordnas det årligen en
funktionärssitz var det föregående årets
funktionärer möter nya funktionärer för trevligt
samkväm, eller alltså en riktigt jättebra sitz! Man kan bli
funktionär även om man inte annars skulle ha varit
aktiv på nationen, eller även om du inte känner någon,
tvärtemot är funktionärsarbete ett mycket bra sätt att
lära känna nya vänner! Nuförtiden kan man få
åtminstone 5 studiepoäng för nationsaktivitet!

På NN finns det tre typer av funktionärer:
Styrelsemedlemmar, fristående funktionärer och
utskottsmedlemmar. Nationens funktionärs
mandatperiod är -med vissa undantag- från januari
till december. Största delen av nationens funktionärer
väljs på valmötet i november då nationens
funktionärsposter är lediganslagna för följande årets
mandatperiod.

Bekanta dig med post- och utskottsbeskrivningar i
lugn och ro. Välj en intressant position och markera
nationsmötets datum i din kalender! Inför mötet kan
det vara bra att tänka ut ett par beskrivande satser
varför just du ska väljas till tjänsten, ifall det skulle bli
val för positionen. Du behöver inte stressa för det
räcker att du låter just så som du själv är. Inga tidigare
meriter krävs överhuvudtaget, intresset att ta emot
posten är viktigast.

Vännationerna
Vännationer? Vad går det ut på? Vilka är de? Och hur samverkar
Nyländska Nationen med dem? Vännationer är andra nationer, precis
som NN som befinner sig på andra orter i Finland men också i andra
länder som Sverige och Schweiz. NN har under årens lopp knutit starka
vänskapsband med dessa nationer och via nationerna kan man träffa nya
vänner, uppleva andra nationers seder och vanor och ha otroligt roliga
upplevelser så som det Nyländska doppet en vårnatt i Sverige…

Finland
Helsingfors
Nylands Nation.

Vasa
Nyländska Klubben

Sverige
Uppsala
Göteborgs Nation
Värmlands Nation
Lund
Göteborgs Nation

Schweiz
Concordia Bern

Det här är Nyländska Nationens vännationer. I Åbo kan man träffa våra
utländska och inhemska väNNer på årsfestveckoslutet, fredagssitzen
(exklusiv välkomstmiddag för våra väNNer när de är i Åbo) och självklart
under årsfesten och sillisen. NN besöker i sin tur våra vänner och deras
nationer vid olika tillfällen. I Uppsala har vi två vännationer: Göteborgs
Nation och Värmlands Nation. I maj hälsar styrelsen och de funktionärer
och medlemmar som vill hänga med på resa till Sverige, på dessa nationer
och reppar på deras vårbal. Till våra vännationer i Lund och Schweiz är
det styrelsen som åker och representerar. Vännationerna är för det mesta
uppbyggda likadant i Sverige som här i Finland , enligt det landskap man
kommer ifrån. Korporationer som Concordia i Bern i Schweiz (så som
motsvarande föreningar i Tyskland, Österrike osv.) är dock uppbyggda på
annat sätt, oftast enligt egna värderingar, studieinriktningar med mera. De
kräver också oftast mera engagemang och har färre fuchsar (gulisar) per
år jämfört med nationerna i Finland och Sverige. I NN har vi också ett
representationsutskott som representerar nationen hos våra vänner vid
behov!

Om du har möjligheten att åka med på resor och
hälsa på våra vännationer är det en chans som är
värd att ta! Varje resa är händelserik och
spännande, och många träffar vänner för livet.
Tvivla inte på att åka utomlands, det är ett av de
mest givande upplevelerna som nationsaktiv!

Ett år på NN
Januari
BACK TO SCHOOL PARTY
NN firar början av året med att festa
loss på Skärgårdsbaren!

Februari
FUNKKISSITZ
Nationens nyvalda och förra årets
funktionärer samlar sig för att festa
tillsammans.

Mars
ÅRSFESTVECKA!
Årets höjdpunkt med en massa roliga
evenemang som kulminerar i
årsfestfirande på lördagen med frack,
klänning och nationsband.

April
VÅRMÖTE!
Nationsmöte var det diskuteras viktiga
saker angående nationen och dess
framtid.

Maj
WAPPMIDDAG & VÅRBAL
Tillsammans med nationerna och
studentkåren ordnas det Wappmiddag
på Kåren (tekiskt sett i April men
wappen är en helhet. Ett par veckor
senare åker NN:are till Göteborgs
Nation och Värmlands Nation i Uppsala.

Juni
SOMMARLOV

Juli
SOMMARLOV
Augusti
SOMMARTRÄFF
Nationens sommarträff inträffar vid
juli-augusti månadsskftet. En
nylännings sommars höjdpunkt!
Alla samlar sig och träffas efter en
liten sommar paus, badar bastu,
dammar av sångboken och sitzar

September
GULISSITZ!
Nationens gulissitz växer år för år
större och större. Gulissitzen är för
gulisar men inkluderar även äldre
nationsmedlemmar för att lära
nykomlingar goda vanor.

Oktober
NATIONSKVÄLL
Nationskväll där nationsmedlemmar
kan bada bastu, spela spel, ta en
förfriskning, snacka lustigheter och
bara roa sig.

November
VALMÖTE
Nationens viktigaste nationsmöte där
följande årets funktionärer och styrelse
väljs.

December
JULGASKEN
Nationens avslutande lite finare sitz för
höstterminen. Nylänningar sitzar, äter god
julmat och “slaktar grisen” Styrelsen tackar
alla funktionärer och medlemmar för
gångna året och önskar all lycka till den nya
styrelsen.

Avslutningsvis
Att summera den underbara upplevelsen som är nationsliv är nära omöjligt
att summera i ett kort blad som detta. Men nu har vi på NN åtminståne gjort
ett försök. Förhoppningsvis har du gillat något i den här tidningen och fått en
inblick vad allt kan nationslivet genom Nyländska Nationen erbjuda. Men här
är några sista påminnelser:
Genom att gå med i nationen träffar du nya väNNer utanför din fakultet.
Det är ett underbart sätt att få nya upplevelser i det bästa sällskapet.
Genom att aktivera dig inom nationen, kan du förverkliga dig själv och kanske
hitta nya intressen och hobbyn. Lite
ansvar hämtar oändliga möjligheter.
Du kan påverka hurdana evenemang det finns på nationen och utöva dina
egna intressen.
Du har möjlighet att åka och representera hos våra vännationer!
Du får umgås eller t.o.m. jobba i det bästa sällskapet på akademien.
Utöver vänner och få vara med om roliga grejer får du även studiepoäng!
Kom gärna med! Vi ser fram emot att träffa dig!
Mera information om nationen och vad som pågår på nationen hittar du på:
www.nylandskanationen.org och NN:s sociala medier
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