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Bästa Studerande !

Filicia Aktuellt

Här hittar ni oss !

Ett nytt läsår har startat och många nya saker kommer säkert emot er. Jag vill ta tillfället i akt och
informera om ytterligare en ny sak ! Kopiolahtinen har tillsammans med studentföreningen utvecklat ett
koncept för att tillfredsställa de studerandes kopieringsbehov.Vi har placerat en kopieringsmaskin till Ert förfogande
i aulan, maskinen fungerar med "kopieringskort" som kan köpas av studentföreningen.
Bredvid kopieringsmaskinen finns en låda dit Ni kan lämna in material till kopiering, t.ex ett kompendium som
kopieras åt hela klassen. Innan ni lämnar in material till kopiering bör ni fylla i en beställningsblankett,
endast material med fullständigt ifylld blankett kan kopieras.
Vi tömmer lådan på tisdagar och torsdagar, i samband med tömningen hämtar vi också
ut färdigt kopierat material.
Ni är givetvis också välkomna till oss på Vasaesplanaden 22, 3. vån, med era kopieringsarbeten.
De tjänster vi kan erbjuda er där är följande:
-CAD-utskrif ter
-Scanning av ritningar
-Vektorisering av scannade ritningar
-Ritningskopiering
-Digitaltr yck
-A4/A3 kopiering
-Färgkopiering
-Digitaltr yck i färg
-A4/A3 färgscanning
-A4/A3 sv-vit scanning med textigenkänning
-Utskrif t av färgplanscher på olika material
-Laminering
-Olika inbindningar

Allt förstås med studierabatt !!
Med hopp om ett gott samarbete och en god start på studieåret
Sven-Håkan Back
Kopiolahtinen Oy

KOPIOLAHTINEN OY

Vasaesplanaden 22, III-vån
Tel (06) 312 1334 Fax (06) 312 1340
www.eurocopy.fi info@eurocopy.fi
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Innehållsförteckning

Filicia Aktuellt

Innebandy i Technis år 2000-2001

15

Technis kommer även i år att delta i stadsserien, även kallad Aurinkoliiga, för innebandy. Trots att Filicia ifjol
degraderades till division två får vi i år igen spela på den näst högsta nivån, alltså division 1 (notera att Hanken endast
spelar division 2 !!!). Detta på grund av att ett par lag inte deltar i årets serie.

Nu behöver vi alltså nya spelare till vårt eminenta gäng. Men behöver inte vara någon stjärna för att komma med, utan
alla är välkomna. Matcherna i serien spelas på helgerna i handelläroverkets sal (fullstor), det handlar om ca 10 matcher
per säsong. Detta innebär ca 7-8 helgen, så det finns även tid över till att åka hem och hälsa på mamma... :). Träningar
kommer vi att ha ca två gånger i veckan i Yrkesinstitutets lilla sal (Yrkes brevid Technis på Brändö), dessa är gratis för
alla studerande. Eventuellt kommer vi också att fortsätta vårt samarbete med hanken och träna tillsammans med dem en
gång i veckan på stor plan (kostar några FIM beroende på platsen). Vi återkommer med träningstider så fort vi får dem
bekräftade.

Högst antagligen tränar vi samma dagar som tidigare, d.v.s. tisdag och torsdag. Om du inte är intresserad av att spela
matcher så är du lika fullt välkommen att komma med på våra träningar.

Kai Holma

Det finns även möjligheter till andra evenemang i motionens tecken, med gratis sal till förfogande. Som om du har ideer
är det bara att ta kontakt med Studentföreningen Filicias styrelse.

"Lär känna Vasa som studiestad"

eller vilka "baijlon" jag bara måste gå på !!!

Vasa som studiestad är bättre än vad man skulle kunna tro ! Även om Vasa inte är en av de stora universitetsstäderna i
Finland så finns här trots allt ett utbrett studieliv. Med lönnkroar, sitzer, årsfester o.s.v. så kommer ni festsugna nog att
trivas även i Vasa.

Även några större tillställningar ordnas i Vasa. Den största av dem alla är den årligt återkommande Pampas Nationaldag
med tillhörande Olympiad (i vilken Filicia i våras dominerade totalt) på vårkanten. Fastlagstisdagen firas även den med
pulkbacke, sitzer m.m. Sedan kommer vappen med Vapprodd och kvällsfest på Strampen. Detta är endast ett fåtal av de
tillställningar som ordnas, men är i skrivande stund de enda som jag kommer ihåg... !!!

Men vi har också våra egna fester på Technis. Sitzer av vilka den
första kommer att äga rum i Oktober, bättre kän som
Oktobersitzen !?!

Något du som gulnäbb inte får missa är Gulnäbbsintagningen,
så roligt som då har man sällan. Nadra evenemang för Gulisar är
Halarinvigningen, under denna kväll hedrar Vi den heliga gula
halaren, även du får en.

Kom ihåg att också besöka sitzer vid andra skolor, det finns inget
ont i att bredda sitt revir.

Studentföreningens hemsida:
http://filicia.syh.fi

Men visst kan man vara nykter också !

Till sist några visdomsord ur en snapsvisa...
" För dom som är nyktra dom har int nå roligt, dom har bara
ansvar och inte nåt... " (Bärsrådet gjorde reklam).

Varje tisdag festar alla festmedvetna på Oliver's Inn. Trevlig
stämning med öl, öl o.s.v. till ett för studerande överkomligt pris.

Redaktionen kan nås på email:
filicia@technis.syh.fi

Ansvarig utgivare: Filicias Styrelse
Tryckare: Kopiolahtinen
Layout: Jessica T. Holmback & Kim Gylling
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.

Kai Holma
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Filicia Aktuellt

Studiekortet - Förmånskuponger på ett kort
Som ni alla märkt så har vi studeranden inte så mycket pengar och ett sätt att spara lite pengar är att använda
studiekortet. Kortet ger rabatt på en massa olika äffärer runt om i Vasa. Eftersom jag själv inte har så mycket pengar över
till nöjen och nya kläder har mitt studiekort inte riktigt kommit till sin rätt. (Därför vet jag inte heller var man kan få
studierabatt.) Kortet har samma form som alla andra kort man har, t.ex. bankkortet, American Express och Kela-kortet,
därför märker man inte då man får ett till. Som sagt, jag vet ju inte var man får rabatt förutom på de ställen jag själv
utnyttjade det förra skolåret och de skall jag nu skriva om åt er.
Först har vi den gamla hederliga busschauffören, han ger oss 50 % rabatt på biljettpriset om man är studerande.
Egentligen så måste man visa upp studiekortet så att chauffören vet att man är studerande men vissa chaufförer är så
snälla att man endast behöver säga det åt honom. Men för att undvika
att betala hela priset så kan man ju nog ha studiekortet i fickan då man
köper biljetten. Däremot då du köper tågbiljetter så behöver du visa
upp ditt studiekort för att få VR:s rabatt för studerande. VR ger också
50 % rabatt på sina biljetter, bara så ni vet! Nu vet ni ju hur man ska ta
Sig hem till mamma för att tvätta kläder om man inte har bil förstås.
Man behöver ju också äta för att överleva, men livsmedelsbutikerna ger
ingen studierabatt. Det går ju nog att tillreda maten själv men det ät tungt
och tar tid, istället går man till Rewel Center, närmare bestämt Koti Pizza,
beställer en pizza och får dricka på köpet. Dessutom om man har tur får
man kanske se några snygga brudar spatsera förbi. Efter en tid i skolan
kanske du får sämre syn och behöver glasögon, då är det bara att gå in
till Instrumentarium och köpa glasögon. Vid Instrumentarium ger de också Studierabatt, men inte vet jag hur mycket.
Försäkringsbolaget Sampo har också någon typ av rabatt för studeranden, om man nu tycker att man äger något av
värde som borde försäkras. De flesta idrottsevenemang har också en biljett för studerande och vi hör till samma kategori
som pensionärer, inte vet jag varför. Rabatten brukar oftast vara mellan tio och tjugo mark för mig och mina pensionerade
vänner.

Mikael Ström

Det är nog många fler affärer och restauranger som ger studierabatt men om man inte frågar så får man ingen rabatt!
Vi syns vid Koti Pizza!!

Wasa Teater

- - Österbottens regionteater informerar alla nya studerande vid SYH !

Ordförande har ordet

Filicia Aktuellt

Välkomna till Studentföreningen Filicia alla gulnäbbar !!!

Tidningen som ni håller i Er hand är ett specialnummer av
Studentföreningens tidning Filicia Aktuellt, gjort enbart för Er nya
studerande. Som nya studerande vid en ny skola så är det massor av
information som prånglas ut den första tiden. Alla vill berätta om sitt
och få Er intresserade av just det som de har att säga...
Även vi som Er Studentföreningen har massvis med information till
Er. I denna tidning finner Ni lite av varje av den info som Ni som
Gulnäbbar kan tänkas behöva. Här finns information om allt från var
man kan tänka sig att äta i Vasa som studerande till info om
Gulnäbbsintagningen, Halaren och allt annat som hör studielivet till.
Dessutom finns det en hel del annat smått och gott oxå.
Denna tidning är ett av de sätt som vi i Styrelsen ger ut information
om vad som är på gång. Ett annat väldigt uppskattat forum är vår
mycket välbesökta hemsida, denna finner ni på filicia.syh.fi, på denna
sida hittar ni saker som ingen annan Studentförenings hemsida kan
erbjuda. Den är alltså värd ett besök.

Studentföreningen finns till för Er studerande och det är till oss
(närmare presentation om vilka vi är finns längre fram i tidningen) Ni
kan vända Er om ni stöter på problem med ngt eller annars har ngt att
fråga om eller ngn ide' som Ni anser att Studentföreningen borde fixa
till. Studentföreningens utrymmen finns nere i källarvåningen i
huvudbyggnaden och kallas allmänt för Filicia Castle, dessa
utrymmen är förresten de bästa utrymmena (i denna kategori) som
finns i Vasa.

Till slut vill jag ännu en gång önska Er välkomna och vi hoppas att ni
skall trivas här hos oss...
Jessica T. (Ordförande för Filicias styrelse 2000)

Jessica T. med maskoten Crock,
Vapprodden 1999

Augusti

Den traditionella gulnäbbsintagningen
Halarinvigning (så snart halarna anlänt)

Måndagen den 28:e ; skolstart för nya studerande
Tisdagen den 29:e ; skolstart för äldre studerande
Tisdagen den 29:e, kl.18.00 ; infokväll för nya studerande nere i Filicia Castle

Jessica T. Holmback

September

Höstens första sitz ; Oktoberfest (på tyskt vis)

Preliminärt program under höstterminen 2000

Oktober

Styrelseval

Så är vi då tillbaka på Tahlias tiljor här på Wasa teater och eftersom vädret mest påminner om höst ute , så känns det rent
av "trivsligt" att börja jobba igen.

November

Hjulfest !

För många av Er nya studerande är det första året som ni inte bor hemma och givetvis lockar stadens kvällsliv. Här på
teatern vill vi ochså välkomna Er nya studerande . Vi vill väcka intresse för den egna regionteatern samt vara en kulturell
inspirationskälla och samtidigt vara ett alternativt kvällsnöje.
Biljettpriserna för alla första års-studerande är verkligen generöst eller vad sägs om ytterligare 50% av studerande-mitt-iveckan priset ? För Lanthandlerskans Son blir det ringa 30,-. Mindre än vad en biobiljett kostar. Vi kommer även att ha en
spelårsöpöningskväll enbart för studerande och då presenterar vi vinterns repertoar för dem. Det här är tänkt att bli en
årligen återkommande händelse för första årets studende
Med varma hälsningar och hopp om en varm och fin höst !

December

Jessica T. Holmback
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Dessutom kommer det att ordnas en spelhelg för dataspelsintresserade, och eventuellt två biokvällar om intresset finns.
Innebandyn går som vanligt hela hösten ett antal kvällar I veckan.Pre-Ollis kommer vi att ha i traditionell mening varje
tisdag kväll nere i Filicia Caslte.

Anne-Lie Haglund (Tfn 320 9315)
Kontaktuppgifter till Wasa Teater:

Kyrkoesplanaden 16, 65100 Vasa
Tfn
biljettkassa 06- 320 9330
E-post wasa.teater@syi.fi Hemsida www.svof.fi/wasateater

Anne-Lie Haglund
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Filicia Aktuellt

GULNÄBB 2000 ( ungefär hur det kan gå till)
Gulnäbbsintagningen startar vid Sandö och för att få igång fiilisen kan en del sprit i kroppen vara till nytta, dock inte för
mycket för då kan det bli lite jobbigt för dina lagkamrater. För att göra intagningen lättare för dig, kan du ta med ett
förråd med sprit, tobak, godis mm att muta de äldre studeranden med. Det här är en kväll då du SKA fjäska! När du
anlänt till Sandö (OBS! Kom i tid!) blir alla indelade i lag på fyra eller fem personer. Förhoppningsvis finns det lika många
av båda könen i ditt lag. Kan nämnas att jag hamnade i ett lag med BARA tjejer, två underåriga och en 40-åring, men
jag hade jävla kul för det. Technis gulnäbbsintagning hålls ju tillsammans med Sjukis, allt för att jämna ut
könsfördelningen så gott det går.
För att lagen skall hålla ihop hela kvällen blir ni fastbundna i varandra på ett ganska speciellt "gulnäbbigt" sätt. Detta
avslöjas inte ännu, men ett tips är att inte ta på för tajta byxor den här kvällen, det kan bli lite obekvämt... Varje lag får
sedan en lista på alla uppdrag som måste göras för att man skall klara intagningen. Uppdragen varierar från år till år,
men jag kan ta upp några som varit med båda åren jag gått i Technis.
Ett traditionellt uppdrag är att gå till Koti och köpa korv, hur det skall gå till får ni lista ut själva. Som alla kanske inte vet så
är Koti en krog, och då man kommer dit brukar många passa på att gå på vessa, in case man skulle bli kisinödi senare
ute på stan. MEN det här är inte så lätt som man skulle kunna tro! Tänk på att ni är fastbundna vid varann, pojkar bredvid
flickor i ganska spända snören, så det är bara att följa med varann in på vessa. Men vad gör man inte när blåsan håller
på att sprängas! Ta bara inga glas eller flaskor in med er, för personalen brukar inte bli så glad när glasen kraschar i
golvet...
Ett annat "vanligt" uppdrag brukar vara att skura övergångsstället till Antila / Gloria. Det här sker på knä med en skurborste
och om jag minns rätt så går det på tid oxå. Här kan några mutor behövas för att underlätta uppdraget...
På Ollis, som är Techniselevernas andra hem, brukar uppdraget vara karaoke. Hela laget skall upp på scen och sjunga
en låt som juryn, bestående av två? styrelsemedlemmar, har valt ut åt just er. De ger sedan poäng åt er beroende på
hur bra ni utförde ert uppdrag. Här behöver det inte precis vara bästa sångröst som får bästa poäng, utan om ni har
tillräckligt mycket show kan ni få ganska hyggliga poäng oxå. Och kom ihåg, ifall om ert uppträdande sög rejält kan ni ju
alltid försöka muta juryn med sprit från baren...
Mång fler uppdrag än de här kommer det nog att vara, men mitt minne sviker mig (och undras vad det beror på).
Efter att alla lagen har gjort sina uppdrag samlas alla gulnäbbar på torget vid Frihetsstatyn för att svära en ed, måste
erkänna att jag inte minns hur den går heller... Efter det bär det av med buss till Filicia Castle där den stora efterfesten
hålls. Där är det bara att dansa, dricka och röja så länge ni orkar för det heter ju att "På Filicia tar festen aldrig slut". Det
är oxå på Filicia som det vinnande laget i gul-näbbsintagningen ropas upp och får sitt snygga halarmärke.
Jag hoppas att jag inte har skrämt upp er nu med Denna lilla berät-telse, utan att ni kommer på årets
gulnäbbsintagning. Alla som jag har pratat med efteråt har tyckt att "gulis" var världens grej och att det hade varit
synd om man missat den, för det är ju nå´t som hör studielivet till. Det här är ju oxå chansen att lära känna Vasa och
hitta nya bekantskaper om man är ny stan. Och fast man är
infödd Vasabo lär man känna massor med nya människor
och så får man ju oxå göra nå´t man aldrig gjort förut, se
Vasa från insidan av en gul plastpåse!
Så till alla er nya gulnäbbar: Kom med på Gulnäbbsintagningen 2000 nångång i september och välkomna till
Technis!
Gula hälsningar från mig, Eva

Traditionell samling vid Sandö

Eva Högfors

!

Kai Holma
-BÄRSRÅD-

Jan-Mikael Pått
-MUSRÅD-

Johan Eriksson
-RÅDD-

Mikael Ström
-INTRÅD-

Andreas Backman
-EXTRÅD-

Thomas Bergroth
-IDRÅD-

Filicia Aktuellt

Kai har med stor säkerhet en av de tyngsta posterna i vår styrelse, han ansvarar för
drickat å sånt. Även Kai studerar produktionsekonomi, fjärde året i rad nu.

Uppgift: Se till att det finns!

+ kan dethär med bärs

- är en Jeppis-bo

Mikael är en skygg individ, jobbar ofta. Mikael är en hejare på musik och
musikanläggningar.Studerar gör han oxå, tror det är EL.

Uppgift: Fixa utrustning för våra fester.

+ kan dethär med ljud och ljus

- har alltför ofta "keikka"
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Johan är en kul kille som vet det mesta om utelivet här i Vasa. Det är oxå han som håller
låda och ser till att vi har skoj på våra sitzer. Vill ni Johan något kan ni titta in Ollis. Johan
studerar här femte året nu... Hmm...
Uppgift: Festa!
+ festar håårt!

- festar för mycket ibland... Närvaron blir lidande (kolla in studietakten :))

Strömmin som studerar andra året IT nu ansvarar för den interna kommunikationen, dvs
informera om fester och olika tillställningar. Han fungerar även som chefredaktör för den
tidning ni nu håller i er hand. (Dock byttes han i sista stund ut mot ordförande för ett
garanterat nummer Red.anm.)
Uppgift: Komma ihåg larmet !!!

+ visar gärna upp sig och sina mer privata delar

- en aning föör barnsligt ibland

Packis studerar produktionsekonomi och påbörjar sitt andra år nu. Packis är vårt
"ansikte utåt", dvs ha kontakt med de andra skolorna i Vasa. Detta är en viktig uppgift,
om den inte sköts ordentligt kan man ju missa nån fest.
Uppgift: Veta var de andra skolorna finns.

+är en äkta Pedesi-bo.

-ingen fattar hans skämt

Bergrot som INTE är från Borgå, ser till att man inte drabbas av musarm och och
ögonskador. Ända sedan gymnastiken försvann från schemat har de studerandes
genomsnittliga hälsa försämrats. Kom ihåg dock att leva som han lär och inte som han
gör!
Uppgift: Ordna idrottseftermiddagar och turneringar i olika lagsporter.

+kan verkligen dethär med 1000 meter öl

-brädade mig verkligen i 1000 meter öl

Mathias Rönn
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Styret 2000

- har en tendens att “försvinna” i tid och otid... hmmm...

+ en riktig jäkel när det gäller design och och hemsidor.

Uppgift: Fixa bilder och uppdatera hemsidan

Kim är fader till mångt och mycket när du rör på SYH:s sidor. Det är han som fixar,
mixar å donar vår fina hemsida http://filicia.syh.fi. Kim är killen du snackar med om du
har synpunkter om vår fiina sida. Kim studerar nu tredje året IT.

- det skulle vara det att hon är allmänt yr och glömsk då... Men jag vet int riktigt...

+ barfotadans

Uppgift: Se till så skulderna blir betalda.

Minna alias Pipsa är vår bankir, även hon likt Jessica studerar miljöteknik för fjärde året.
Minna gillar å dansa barfota på vara fester, så det får ni verkligen inte missa.

- festar för sällan

+ vacker handstil

Uppgift: Skriiv!

Eva alias Ellen är den som ser till att alla viktiga beslut och syrliga komentarer
antecknas och arkiveras. Eva studerar nån slags laboratorieteknik och påbörjar väl sitt
tredje år här på Tekniska.

- kan ibland uppfattas som gnällig (men det är hon inte ! Red anm.)

+ rättvis, oftast glad

Uppgift: Hålla reda på allt å alla.

Jessica studerar miljöteknik fjärde och sista(?) året här på tekniska nu. Hon har en
gnagare vars namn är Hampus. Om du som studerande verkligen har ett ärende
angående studierna är det mest troligt att hon är den som verkligen lyssnar.

Kära studerande!
Eftersom VI finns här för ER skull kan det vara på sin plats med en mera ingående och personlig presentation av
styrelsen. Ni kommer med stor säkerhet att ha frågor att ställa i något skede, då kan det vara bra att känna igen oss när
vi kommer strykandes i nån korridor...
´
Jessica T Holmback
-ORDFÖRANDE-

Eva Högfors
-SEKRETERARE-

Minna Piispanen
-KASSÖR-

Kim Gylling
-DATORD-

Mathias Rönn
-SLOTTSRÅD-

Neej..kan inte skriva om mig själv, juh! Tänker Nämnas kan dock att dä ä jag som klagar
när ni grisar ner i våra fina utrymmen. Dessutom hör det väl till min uppgift att se till att
dom andra styrelsemedlemmarna tar till moppen ibland. Jag påbörjar nu mitt fjärde år på
Produktionsekonomi, om det e någon som undrar vad det är så fråga inte mig.
Uppgift: Städa och klaga.
+ ser till att våra utrymmen är vistelsebara... Kan inte vara skoj alla gånger ?!
- festar för lite

Mathias Rönn

Halaren

Filicia Aktuellt

Som de flesta av Er säkert är mycket väl medvetna om så finns det mycket som hör
ihop med att börja studera vid en (yrkes)högskola. Av allt så är ju detta med studieHalare och allt vad det innebär det mest synliga. Studiehalaren har oändligt med finurliga
funktioner, bland dessa finns gemenskapen genom att alla vid samma skola / studentförening har samma färg på sina halare. En annan mycket praktisk grej är att man ALDRIG
behöver fundera äver vad man ska sätta på sig innan man far iväg... Halaren är alltid redo !
Inget bekymmer med tvätt och eventuell strykning där inte, dessutom så behöver man inte vara
rädd för att smutsa ned sig heller... i dessa sammanhang är det snarare pinsamt att ha en fläckfri
och "ren" halare.

Jessica T. Holmback

Studentföreningen Filicias halare hör till dem som syns mest (hur detta kommer sig vill jag inte
Spekulera i för tillfället). Halaren är GUL till färgen och sydd i ett lätt vätske- och smutsavstötande material, allehanda "tryck" på halaren är oftast gjorda i svart med varierande
gråtoner med åren. Genom att kolla in en studerandes halare kan man "utan" problem
Utläsa huru många år personen studerat och hurudant studielivet har varit... :) Iklädd
studiehalare garanteras en mycket minnesvärd studietid... och många minnen i form av
hälsningar finns oftast nedplitade på dressen. Så bli en i gänget Du också och skaffa Dig
Ett plagg som garanterat klarar alla modesvängar som kan tänkas komma under studietiden som följer...

Halarinvigning

Någon gång under hösten, efter det att alla gulnäbbar fått den rätta halarstorleken utprovad, ordnas den traditionella
halarinvigningen. För det är inte bara hur som helst man "får" sin studiehalare... Nej, halaren skall invigas ordentligt !
Vem har vilken färg

Vinröd

Vit (krit)

Lila
Blå 1
Rosa
Blå 2
Neongul
Röd 2

Vit (natur)
Grön

Gul

Studerande vid finska tekniska i Vasa, Teku
Studerande vid Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet

SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan
i Vasa d.v.s. Hanken
Justus, Juridikstuderande i Vasa

FSLF (allmänt kallat Peffan), Ämneslärarstuderande vi Åbo Akademi i Vasa
Politivas,Statsvetare- och Socialpolitikerstuderande vid ÅA i Vasa
Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, finns vid ÅA i Vasa
Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA i Vasa
Karitativa, Studerar vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa
StuBI, Barnträdgårdslärarstuderande vid ÅA i Jeppis

Elevföreningen NUD, Hälsovård vid Sjukis i Vasa
Elevföreningen NUD, Sociala vid Sjukis i Vasa

Studentföreningen Filicia r.f., Technis i Vasa

Här kommer en liten förklaring till vem som har vilken färg på sina studiehalare

Svart
Röd 1

Jessica T. Holmback

5

6

OLIKA MATSTÄLLEN

Filicia Aktuellt

Tuas matsal
Vid Technis
Två till tre rätter varje dag, i priset ingår dryck,
sallad och bröd.
3,50 för vanlig husmanskost ifall man vill ha
en biff kostar maten 20,(dessa priser är studiekortspriser)
Servicen är bra, t.ex. ifall man är lite sen och
missat matrasten brukar Tua oftast fixa mat
åt en I alla fall.
Under mattiderna är matsalen ganska livlig
och långa köer uppstår men annars är
Matsalen riktig mysig.

Här nedan kommer en lista över de vanligaste matställen man kan äta vid under matrasterna (även andra tider går bra)!

Matställe
Placering
Mat
Pris
Service
Matsal

Matställe
Placering
Mat

Yliopisto
Mittemot Technis
Mycket att välja emellan, det finns cirka tre varma rätter att välja emellan varje dag plus att det
finns alla möjlig gröna bord och sallader.
Varierar från 10 mk till lite över 20 mk (dessa priser är också studiekortpriser, ifall men inte har
studiekortet får man lägga till åtminstone 10 mk i varje pris)
Självservice
Ljus, rymlig, och jättefin matsal men väldigt livlig

Pris
Service
Matsal

Cotton Club
Bakom gamla Finlayson fabriken
Två till tre rätter att välja mellan varje dag, i priset ingår dryck, sallad och bröd.
Maten kostar 13,50,- med studiekort, maten till normalpris om man inte har studiekort.
Helt ok!
Ganska sjaskig och lugn

Posten
Vid huvudposten i centrum
Två till tre rätter att välja mellan varje dag, i priset ingår dryck, sallad och bröd. Maten är vanlig
husmanskost
15 mk (med studiekort, utan är priset över 20 mk)
Helt ok!
Lugn matsal

Layson
Bredvid ingången till Technobothnia
Två-tre rätter s.k. dagens (ena rätten består alltid av nån typ av schnitsel), dessutom finns det en
standardmeny (ss hamburgare och pommfritt och jättelänk med mos)
Runt 25 - 35 mk (på Layson finns det inget som heter studierabatt)
Helt ok!
Lugn och ganska gammal

Matställe
Placering
Mat
Pris
Service
Matsal
Matställe
Placering
Mat
Pris
Service
Matsal
Matställe
Placering
Mat
Pris
Service
Matsal

Minna Piispanen
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EL- OCH INFORMATIONSTEKNIK (i stort sett samma sak)
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Elkraftsteknik
Man försöker att lära ut elteknikens och speciellt elkraftsteknikens teoretiska och praktiska grunder samt ha förmåga att
tillämpa de teoretiska kunskaperna vid lösning av praktiska problem.

Eldriftsteknik
Målet är att behärska elteknikens teoretiska och praktiska grunder samt ha förmåga att tillämpa de teoretiska
kunskaperna vid lösning av praktiska problem. Man försöker även lära sig att lösa praktiska problem med modern teknik,
det är ju inte alltid så lätt.
I studierna ingår fördjupningsområdena eldriftsteknik, elanläggningar, elmaskiner. Speciellt betonas laboratorier och
praktik.

Automationsteknik
Det är menongen att man ska behärska elteknikens och speciellt den industriella automationens teoretiska och praktiska
grunder samt ha förmåga att tillämpa de teoretiska kunskaperna vid lösning av praktiska problem. Huvudvikten i
undervisningen läggs på beredskapen att lösa tekniska problem.

Informationsteknik
Målet är att behärska elteknikens och speciellt elektronikens teoretiska och praktiska grunder inom tele- och datateknik
samt ha förmåga att tillämpa de teoretiska kunskaperna i praktiken. Inom datateknik behandlas mjuk och hårdvara med
huvudvikt på underhåll. I undervisningen behandlas även IT-aktiernas framtid.
MASKIN OCH METALLTEKNIK

Driftsteknik
Målet är att behärska maskinteknisk installations-, drifts- och underhållsteknik liksom även allmänna maskintekniska
grunder. Stor vikt läggs även vid fördjupade kunskaper i tillämpad data- och styrteknik.

Bilteknik
Målet är att studeraden skall behärska fordonsteknikens teoretiska och praktiska grunder. Han skall även ha kunskaper
om maskinkonstruktion, företagsadministration, elektronik och datoranvändning för att kunna delta i och leda de
arbetsuppgifter som förekommer inom fordonsbranschen.

Plastteknik
Målet är att den studerande skall behärska plastteknikens teoretiska och praktiska grunder samt ha förmåga att tillämpa
teoretiska kunskaper på plasttekniska problem. Huvudvikten läggs vid en kombination av maskintekniska och
polymertekniska kunskaper.
BYGGNADSTEKNIK

Byggnadskonstruktion
Målet är att behärska projektering och konstruktionsplanering av byggnader och byggnadsverk. Särskild vikt läggs vid
byggnadstekniska lösningar, konstruktiv säkerhet och byggnadsfysikaliska fenomen. Fördjupningsområdena gäller
bärverk, beräkningsmodeller, strukturmekaniska analysmetoder.
LANTMÄTERITEKNIK

Ger en bredbasig utbildning för att kunna verka inom många lantmäteritekniska arbetsuppgifter. Utbildningsprogrammet
ger också en fördjupad kunskap inom området för Geografiska informationssystem (GIS). Utbildningen omfattar såväl
mätteknik som fastighetsteknik.
MILJÖTEKNIK

Utbildningen inom miljöingenjörsprogrammet inriktas på yrkesverksamhet inom företag och offentliga sektorn.
Arbetsuppgifterna omfattar planering, utveckling, övervakning och projektledning. Tvärvetenskapligt kunnande och kreativ
problemlösning är viktiga principer.
Målet är att studerande skall behärska miljöledning och kretsloppsteknik teoretiskt och ha förmåga att tillämpa de
teoretiska kunskaperna vid lösning av praktiska problem. Huvudvikten läggs vid att skapa en helhetssyn samt ge de
studerande förmåga att ekonomiskt och i enlighet med en hållbar utveckling handha miljöledningsfrågor och uppgifter
som rör råvaror och avfall. Centrala studiehelheter är miljöledning och återvinningsteknik.

Andreas Backman
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ALLMÄNT OM SVENSKA YRKESHÖGKOLAN
Svenska Yrkeshögskolan har fem s.k. enheter: Teknik och kommunikation enheten, hälsovård och det sociala området, kultur - enheten, humanistiska och
pedagogiska utbildning samt enheten för fortbildning och utvecklingstjänster
Enheten för teknik och kommunikation innefattar de tekniska
utbildningsprogrammen. Enheten finns på Brändö i Vasa. I enheten på Brändö
finns det nio olika ingenjörsutbildningar samt utbildningen för laboratorieteknik.
Från teknik och kommunikation utexamineras till största delen ingenjörer.
Exempel på arbete som en ingenjör kan ha är egen företagare, konsult,
konstruktör eller produktutvecklare. Man kan också jobba som förman,
företagsledare och utbildare.
Enheten för hälsovård och det sociala området befinner sig i Roparnäs i Vasa.
Inom utbildningen för hälsovård och det sociala området finns det sex olika
inriktningsalternativ. De som utexamineras fungerar som experter inom
socialvården, hälsovården eller inom skönhetsbranschen. Majoriteten av
Arbetsplatserna inom social- och hälsovården finns inom den offentliga sektorn
Medan arbetsplatserna inom skönhetsbranschen finns inom privata sektorn.
Kultur-enheten finns i Nykarleby, Jakobstad och Vasa. Inom kultur-enheten finns det fyra olika inriktningsalternativ. De
som utexamineras från yrkeshögskolan fungerar som experter inom olika områden inom kulturen. Arbetsuppgifterna är
inspirerande och varierande både inom den offentliga sektorn och inom privata näringslivet.
Enheten för humanistisk och pedagogisk utbildning finns i Närpes. På humanistiska och pedagogiska utbildningen kan
man bli fritidsledare. Arbetsuppgifterna finns inom stat och kommun . Ungdoms- och fritidsledaren skall också kunna
fungera som rådgivare och expert på ungdomsfrågor samt verka som egen företagare inom bl. a turistbranschen med
inriktning på kulturturism

Eva Högfors

Den femte enheten inom SYH är fortbildningsenheten, vars "huvudkontor" finns i Vasa men kurserna kan även
lokaliseras till andra orter inom Österbotten. Inom fortbildningen kan personer vid sidan av sitt förvärvsarbete
vidareutbilda sig för att erhålla en högre examen. Fortbildningsenheten erbjuder också korta och långa kurser,
föreläsningar och seminarier till enskilda personer eller små och medelstora företag och organisationer.

Vad kan man bli vid technis?
Ingenjör, javisst men inom vilket område? Här kommer en liten presentation om vilka utbildningsprogram som finns.
Alla utbildningar innehåller 160 studieveckor eller 4 år, om det går bra.
PRODUKTIONSEKONOMI
Produktionsekonomi
Det du kommer att behärska är maskintekniska och ekonomiska ämnen såväl teoretiskt som praktiskt samt att
självständigt handha uppgifter i företag och organisationer.
BEKLÄNADSBRANSCHEN
Planerings- och produktionsteknik
Målet är att behärska beklädnadsbranschens teoretiska och praktiska grunder samt ha förmåga att tillämpa de teoretiska
kunskaperna i praktiken. Huvudvikten i undervisningen läggs vid produktutveckling samt planering och utveckling av
produktionsprocessen.

Andreas Backman
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Kotipizza
Finns nästan vid varje kvarter
Ni vet ju säkert själva hurudant sortiment Kotipizza har, men med studiekortet brukar man få en
liten dricka på köpet.
från 29 mk =>
Bra service hos de flesta, men ifall det är mycket folk kan det ta lite länge förrän man får sin
pizza
De flesta är helt ok!

Filicia Aktuellt

Matsal

Olika hamburgarbarer (ss McDonalds, Carrols…)
De flesta finns inne i centrum
Maten är god, åtminstone efter en sitz
Varierar
Bra
Matsalarna är moderna och svala.

Matställe
Placering
Mat

Matställe
Placering
Mat
Pris
Service
Matsal

Hemma
Beror lite på var man bor
Beror på vad man har i kylskåpet
Säkert helt överkomligt
Beror på om man kokar själv eller om man har någon annan där hemma som kokar.
Oftast framför TV:n

Pris
Service

Matställe
Placering
Mat
Pris
Service
Matsal

Minna Piispanen

Garfield
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Filicia på webben
http://filicia.syh.fi

Kanske har vi vad Du letar efter !
Filicia gick ut digitalt på nätet år 1996 enligt vad jag vet, och detta är inte en säker gissning.
Anyway, tanken med sidan är att människor, framför allt destuderande vid Svenska yrkeshögskolan, skall kunna få en
inblick i vad studentföreningen är och gör. Vi har satt störst vikt fram för allt på det roliga och intressanta, men också
presenterat i korthet de administrativa uppgifter som studentföreningen har.

Styrelsepresentation
Den gamla goda presentationen på styrelsemedlemmarna. Här kan man se
ansiktena på alla de filurer som är medlemmar i styrelsen, och ta deras
kontaktuppgifter vid behov. Vill man försöka fastställa en psykologisk diagnos,
eller spekulera i någon styrelsemedlems mentala hälsa så kan man göra det på
basis av de två korta citat som finns av varje medlem.
Ifall att någon studerande vill kontakta oss i något ärende så hittas alla
personers styrelseuppdrag redovisade här. Om man fortfarande inte vet vem
man skall kontakta så kan man antingen skicka post till adressen
filicia@technis.syh.fi, som är en allmän adress son oftast läses av ordförande,
eller till adressen stuf@technis.syh.fi som är en postningslista som skickar
samma post till alla styrelsemedlemmar.
Filicia Aktuellt
Just det, detta nummer av denna tidning finns på nätet att laddas ner. Principen är och har alltid varit att denna tidning är
gratis. Därför har vi sett till att tidningen, även äldre nummer, kan antingen läsas direkt på webben med Acrobat Reader,
eller laddas ner till den egna datorn som PDF-fil.
Alla männiksor i Svenska yrkeshögskola, såväl läreare som elever, har möjligheten att skriva artiklar eller reportage till
tidningen.
Dessa skickas då med epost till filicia@technis.syh.fi.
Detta gör studentföreningen
Denna information är i stort sätt den samma som damp ner i er brevlåda några
dagar efter det att ni fått er studieplats bekräftad. Men eftersom det enligt rykten
lär skall finnas personer som INTE studerar vid Syh så tyckte vi att det kan vara
en bra ide' att ha den informationen på vår webbsida. Dessutom så kan folk
annars få den bilden att vi inte gör annat än nyttjar alkoholhaltiga drycker, och
så kan vi ju inte ha det. (Hmm.....)
Studerande har naturligtvis all möjlighet I världen att påverka
studentföreningens fritidsaktiviteyer, om Du har ide’er eller förslag så var inte
blyg att kontakta oss.

Kim Gylling

Movies
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Fotoarkiv
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Detta är kanske... Nej, detta ÄR världens största fotoarkiv som någon
studentförening i Teknis har på webben. Här kan man följa med alla
(åtminstone de flesta) tillställningar som vi eller någon annan
studentförening ordnar.
Många äldre studerande använder denna sida som en sorts
vad-gjorde-jag-igår-minnesbank. Finns man inte med i arkivet så kan det
inte ha varit nåt av intresse. Olyckligt nog är det alltid samma personer
som uppenbarar sig på bilderna, och det skulle vi vilja ha ett
stop på. Så det enda jag kan säga åt er 1:or är :
- Häng med och festa er in på vårt fotoalbum!

Aaah, movies! Filicias pride and joy. Detta är ändå det som gör vår
webbsida värt ett besök. Tyvärr så kräver det att man har en snabb
uppkoppling (vilket vi har i Syh) och ljudkort (vilket inte finns i datasalarna),
eftersom filerna är båda stora till formatet och förlora sin charm om man
inte hör musiken/pratet. Jag rekommenderar starkt att besöka denna
avdelning på sidan och inse att vi åtminstone alltid har KUL!
Våra filmer halla Hollywood-nisher som krävs, brännvin, sex och våld.
Därför rekommenderar vi inte att personer under 24 tittar på dessa filmer
utan vårdnadshavarens närvaro.
För att titta på filmerna krvävs bara en simpel MPEG-player för windows.

MP3or

Under år 1999 spelade vi in ett antal sitz-sånger som sjöngs i Filicia Castle.
Detta är mera som ett hur-jä_ligt-låter-det-egentligen-projekt. Här kan man
ladda ner sångerna om man är osäker på hur de skall sjungas i sin rätta
miljö. Det finns sånger som sjöngs helt seriöst och tråkigt, men som
motvikt finns det även riktiga juveler. Sånger utförda på ett sånt strålande
sätt att man inte kan annat än skratta ihjäl sig.
Därför bör man vara försikig när man laddar ner grejer från den här sidan.
Händelser

Följer man med det som skrivs på den här sidan så håller man sig
up-to-date med händelserna som studentföreningen ordnar. Nämligen hör
presenteras händelserna 1-2 veckor innan klockan slår noll, och det
betyder att man inte går miste om nåt man senare kommer att kalla “den bästa festen hittills, tror jag”. Om det är en
tillställning som kräver anmälningar så kan man göra det här, direkt på nätet.

Gästbok

Vår webbsida är utrustad med en gästbok för att surfande studerande över
hela världen skall kunna lämna sina hälsningar och meddelande. Det råder
dock en viss censur på den här sidan. Vi vill t.ex. inte veta att Herbert
Larsson luktar skit eller att Stig-Helmer Åkerbro tänker med röven.

See you on the web !

Kim Gylling

