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1. Allmänt
Östra Finlands Nation vid Helsingfors universitet förenar studerande med anknytning till östra
Finland, östra Nyland samt Kymmenedalen. Nationen erbjuder sina medlemmar ett brett urval
programkvällar, kulturevenemang samt fester, och via nationen har medlemmarna också möjlighet
att ansöka om stipendier och bostäder. Programkvällarna äger för det mesta rum i nationslokalen
Nypolen på torsdagar. Om program ordnas en annan veckodag, är Nypolens dörrar ändå alltid öppna
om torsdagskvällarna.
Målen för 2019 är att upprätthålla rekryteringen samt att aktivera de nuvarande medlemmarna
genom att ordna mångsidigt program. Viktigt är även att få medlemmarna att intressera sig för
förtroendeuppdrag inom nationen och annan studentkårsverksamhet. Ett annat centralt mål för året är
att nationen får mera synlighet genom aktiv användning av sociala medier och marknadsföring av
ÖFN-prylar, som tygkassar, förkläden och halarmärken.
Nationen strävar efter att uppehålla det goda samarbetet med samtliga nationer och föreningar på
Nya Studenthusets 4:e våning, dvs. Åbo Nation, Åländska Studentföreningen i Helsingfors,
Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan, Teologian Ylioppilaiden
Tiedekuntayhdistys samt Eteläsuomalainen osakunta. Under året kommer också samarbetet med de
övriga östfinska nationerna att fortsätta.
Under året kommer fokus framför allt läggas på att systematisera planer för program,
infoverksamhet m.m för att få arbetet inom nationen att löpa så smidigt som möjligt.

2. Förvaltning
Styrelseposterna är de samma som tidigare år. Styrelsen består av nationsmedlemmar med olika
studieinriktningar, vilket ger en bra blandning av erfarenhet, kunskap och idéer till styrelsearbetet.
Dessutom är de flesta hem-kommunerna representerade i styrelsen.
Även funktionärs-posterna är de samma som tidigare år. Styrelsen kommer även i år att fokusera på
att belöna funktionärer samt utskottsmedlemmar som är med och ordnar verksamhet. Exempelvis
kommer ett nytt belöningssystem för medlemmar som deltar i städandet efter evenemang att arbetas
fram.
Nationens utvecklingsutskott kommer att fortsätta sin verksamhet och lägga fram långsiktiga
utvecklingsförslag till styrelsen. Utvecklingsutskottet kan även konsulteras av styrelsen och
nationsmedlemarna vid behov, då verksamhet planeras.

3. Nationslokalen
Nationslokalen Nypolen finns på Nya studenthusets 4:e våning. Lokalen delas med Åbo nation
(ÅN), Åländska studentföreningen i Helsingfors (ÅSFH) och Studentorganisationen vid Svenska
social- och kommunalhögskolan (StudOrg). Utöver detta har även Akateeminen viiniseura,

Akateeminen pöytälätkäyhdistys samt Svenska nationer och ämnesföreningar (SNÄf)
förvaringsutrymmen i lokalen. Festsalen på 4:e våningen delas med Eteläsuomalainen osakunta
(ESO) och Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT) samt de nationer samt större
föreningar som håller hus på Nypolen.
Ärenden gällande nationslokalen diskuteras av Kupolkommittén bestående av representanter från
ÅN, ÖFN, ÅSFH, SNÄf och StudOrg. Alla nationsmedlemmar uppmana ansluta sig till
Facebookgruppen ”Alla på Nypolen” som fungerar som ett gemensamt forum för alla
nypolorganisationer.

4. Informationsverksamhet
Nationens främsta informationskanal är e-postlistan, till vilken meddelanden om alla aktuella
program, möteskallelser och dylikt postas, främst i form av ett veckobrev. Alla nya medlemmar
skrivs in på denna lista. Det finns också separata e-postlistor för nationens äldre medlemmar,
utskottsmedlemmar och styrelsemedlemmar.
Grunden för nationens imformationsverksamhet utgörs av den år 2013 upprättade informationsstrategin samt SOME-planen från 2018. Vid behov uppdateras och vidareutvecklas dessa dokument
för att bättre motsvara dagsläget.
Sociala medier, som Facebook och Instagram, kommer att användas som en kanal för att visa vad
som sker på nationen och för att väcka nationsmedlemmarnas intresse för programmen. Alla
evenemang kommer att publiceras på Facebook och på nationens hemsida. År 2019 kommer speciell
uppmärksamhet att fästas vid utvecklandet av nationens Instagram-konto. Målet är att lättare nå ut
till såväl nuvarande som blivande nationsmedlemmar med hjälp av innehåll av hög kvalitet.
Ett större rebranding-projekt för att skapa ett enhetligt utseende för nationens mötesdokument samt
digitala medier planeras även.
I samband med att nationstidningen Paprika skickas ut erhåller de övriga nationerna,
ämnesföreningarna vid Helsingfors universitet samt våra vännationer en uppdaterad funktionärslista.
Kurator håller också de äldre medlemmarna informerade om nationsverksamheten via e-post och
äldremedlemsbreven, som skickas ut på hösten och våren. Äldremedlemsbrev eller e-post skickas
även ut ifall brådskande information skall nå de äldre medlemmarna.

5. Marknadsföring
Även i år strävas det efter att ge mer synlighet åt nationen genom aktiv, kreativ och regelbunden
användning av sociala medier. Medier som Facebook, Instagram och Snapchat används för att
informera medlemmarna och vad som händer via text, bilder och video.
För övrig synlighet skall den under tidigare år införskaffade rekvisitan, bl.a. tygkassarna och
förklädena, marknadsföras synligare på nationens evenemang.

6. Bostäder och understöd
Nationen erbjuder via Svenska Studenters Bostadsstiftelse (SSBS) bostäder av cell- och familjetyp
på Rautalampivägen 5 i Vallgård samt en- och flerrums lägenheter i Majstranden, Majparken och
Busholmen. SSBS:s medlemmar har också förtur till Helsingforsregionens studentbostadsstiftelses
studentbostäder i Kilo.
Meriterade nationsmedlemmar har även möjlighet att ansöka om nationens stipendier, som delas ut i
samband med årsfesten i februari.

7. Program
Nationens programkvällar ordnas varje torsdag, förutom då det är nationsmöte. Om program ordnas
en annan veckodag utanför Nypolen hålls dörrarna ändå öppna på torsdagen för alla nya och
nuvarande medlemmar. Det är viktigt att programmet är så mångsidigt som möjligt för att säkra att
alla medlemmar har möjlighet att delta i program som intresserar en.
Nationsmöte hålls en gång i månaden, förutom under sommarmånaderna. Under nationsmötena
diskuteras aktuella ärenden och förslag framlagda av styrelsen eller övriga medlemmar.
Nationsmötet är nationens högsta beslutfattande organ och varje nationsmedlem har rösträtt på
mötet. I samband med nationsmötena bjuder värdinneutskottet på något att äta.
Utöver detta ordnas också traditionsenliga program, så som gulisintagning, julfest, årsfest och
fastlagstisdag med ärtsoppa. En del av dessa program ordnas tillsammans med våra Nypolgrannar
Åbo nation och Åländska studentföreningen i Helsingfors, med vilka vi har ett utmärkt samarbete.
Nationens 95:e årsfest firas 23.2.2019 med årsfestsupé i Östanåparkens festsal i Sibbo och
sillfrukosten traditionsenligt på Nypolen.

8. Yngre-äldremedlemmar
Östra Finlands Nations Yngre-Äldre medlemmar, även känd som YngÄl, ordnar verksamhet för
nationens medlemmar som är i slutskedet av sina studier eller är redan utexaminerade. Alla
nationsmedlemmar är dock välkomna att delta i deras program.
YngÄl:s mål är att föra samman de medlemmar som inte längre är lika aktiva i nationen som förr
men önskar att fortsättningsvis träffa andra medlemmar.
Under det kommande året kommer YngÄl att fortsätta med sina månatliga träffar som kallas
Yngäl-Öl. Dessutom ordnar YngÄl en vårfest i maj och julskiva vid november-december skiftet.
Under sommarmånaderna kommer det också att ordnas annat program som för samman medlemmar
som redan flyttat bort från Helsingfors.

9. Kultur- och hembygdsverksamhet
Nationens kulturansvariga ordnar i samarbete med programutskottet kulturellt program för nationens
medlemmar.
På sommaren kommer nationen att ordna sommarträff och sommarexkursion i rekryteringsområdet.

10.

Rekrytering

Rekrytering är en viktig del av nationens verksamhet, och liksom de senaste åren har nationen även i
år ett aktivt utskott som ansvarar för den. Utskottet består av medlemmar från nationens hemorter
d.v.s. Sibbo, Borgå, Lovisa och Kotka. Nationen besöker gymnasierna på de ovannämnda orterna för
att berätta om Helsingfors universitet och studielivet i Helsingfors. Rekryteringsutskottet ordnar,
även i mån av möjlighet, informationstillfällen i övriga skolor i östra Nyland.
Rekryteringsutskottet deltar i de gemensamma rekryteringsutbildningarna som leds av Helsingfors
universitet för att kunna informera gymnasierna och skolorna på bästa möjliga sätt om universitet
och studielivet. Nationen strävar också efter att vara synlig på alla av universitetets campus genom
att sätta upp planscher. Utskottet fortsätter utdelningen av visitkort för att informera om nationens
verksamhet. Nationen trycker upp planscher som sätts upp runt om i Helsingfors där studerande kan
få syn på dem. Planscherna sätts också upp i gymnasierna på nationens rekryteringsområde.
I början av hösten ordnas inskrivningskvällar för nya nationsmedlemmar. Nationen är också
representerad på universitetets öppningskarneval och satsar aktivt på att informera nya studerande
om verksamheten med hjälp av e-post. Även gulisintagning och abisitz ordnas under hösten.

11.

Nationens tidning

Nationstidningen Paprika, som i år firar sitt 100-årsjubileum, utkommer liksom tidigare år i samband
med årsfesten. Jubileumsåret till ära, kommer tidningen att tryckas i färg. Många medlemmar får
chansen att medverka i sammansättningen av tidningen och tidningen hoppas kunna erbjuda något
för alla. Alla medlemmar, årsfestgäster, äldre medlemmar, sponsorer, nationer vid Helsingfors
universitet (HU), vännationer i Finland och Sverige samt svenska ämnesföreningar vid HU erhåller
ett exemplar av tidningen.

12.

Representation

Nationen representeras främst av inspektor, kurator och styrelsen. Nationen strävar efter att vara
representerad på så många olika tillfällen som möjligt, och att även delta i andra evenemang förutom
årsfester. Det goda samarbetet med systernationerna i Helsingfors upprätthålls genom att nationen
deltar i evenemang ordnade av Wiipurilainen osakunta och Karjalainen osakunta. Dessutom strävar
nationen efter att delta i evenemang ordnade av Nylands nation, Åbo nation, Vasa nation och

Teknologföreningen. Nationen skall även vara representerad vid den filosofiska fakultetens
promotion, som ordnas 23.-25.5.2019.
Inspektor och kurator representerar nationen på vårens och höstens rektorsmiddagar.

13.

Internationell verksamhet

Nationen har två vännationer i Sverige; Västmanland-Dala nation i Uppsala (V-Dala) och
Helsingborg-Landskrona nation i Lund. Samarbetet med de svenska vännationerna är ytterst viktigt,
och nationen skall vara representerad på Västmanland-Dala nations vårbal och
Helsingborgs-Landskrona nations Snörsjöabal. Även samarbetet vår vännation i Åbo, Östra Finlands
Nation vid Åbo Akademi skall upprätthållas genom besök på deras årsfest samt en inbjudan för dem
att delta på vår årsfest.
Orkestern Kruthornen och baletten Letta Gardet vilka är verksamma vid V-Dala nation bjuds in att
besöka Helsingfors vartannat år. Målet är att fortsätta med traditionen och då det ordnades
Kruthornsmiddag senast 2018 skulle nästa gång infalla 2020.

14.

Samarbete med andra organisationer

Östra Finlands Nation utövar ett aktivt samarbete med Åbo nation (ÅN), Åländska studentföreningen
i Helsingfors (ÅSFH) och Studentorganisationen vid Svenska social- och kommunalhögskolan
(StudOrg) samt samarbetar även med de andra Nypolorganisationerna i frågor som rör
nationslokalen. Gott samarbete upprätthålls även med Eteläsuomalainen osakunta (ESO) och
Teologian Ylioppilaiden Tiedekuntayhdistys (TYT).
Samarbetet inom de Förenade Nationerna (Nylands nation (NN), ÅN, ÖFN, Vasa nation (VN))
fortsätter i år. Samarbetet med nationens systernationer Karjalainen osakunta och Wiipurilainen
osakunta samt de övriga östfinska nationerna Savolainen osakunta och Kymenlaakson osakunta
fortsätter. Detta lyckas bra genom den östfinska samarbetsdelegationen som återskapades förra året.
På sommaren ordnar samarbetsdelegationen t.ex. den östfinska sommarfesten.
Nationen har även gott samarbete med sin garantiförening, Föreningen Wiborg.

15.

Verksamhet för de äldre medlemmarna

Kuratorn är ansvarig för att hålla kontakten till nationens äldre medlemmar. Detta görs med att
skicka ut 2-4 äldremedlemsbrev per post samt berätta om aktuella ärenden på äldre medlemmarnas
e-postlista. Äldre medlemmar bjuds in åtminstone till årsfesten, skördefesten samt YngÄl-utskottets
middagar.
Föreningen Wiborg har tagit över nationens äldre medlemsverksamhet. Kurator ansvarar för
kontakten till de äldre medlemmarna, i samråd med Föreningen Wiborg och nationens
YngÄl-utskott.

16.

Jämlikhet

Vid Östra Finlands Nation skall alla känna sig välkomna. Detta år är planen att försöka minska på
könsrollernas betydelse på nationen och sträva till att alla i ännu större grad känner sig som jämlikar.
På sitser och dylika evenemang kommer man att utse en säkerhetsperson som kan kontaktas ifall
man upplever eller vittnar något otrevligt. I samband med evenemang meddelas även utrymmens
tillgänglighetsinformation.
I nationens målsättningar för 2017-2020 står det att man strävar efter att ha 10 aktiva
utbytesstudenter på nationen år 2020. För att uppnå detta måste det aktivt arbetas för att locka
internationella studenter genom att exempelvis ge ut info även på engelska samt uppdatera en del av
innehållet på hemsidan till engelska.
Detta år satsas det även på att utföra en omfattande åsiktsenkät bland nationsmedlemmarna och på
detta vis säkerställa att nationen når ut till alla sina medlemmar och motsvarar deras behov.

___________________________
Otto Lindblom,
Styrelseordförande 2019

