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Här hittar ni oss !

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

KOPIOLAHTINEN OY

Med hopp om ett gott samarbete och en god start
på studieåret

Allt förstås med studierabatt !!

-CAD-utskrifter
-Scanning av ritningar
-Vektorisering av scannade ritningar
-Ritningskopiering
-Digitaltryck
-A4/A3 kopiering
-Färgkopiering
-Digitaltryck i färg
-A4/A3 färgscanning
-A4/A3 sv-vit scanning med textigenkänning
-Utskrift av färgplanscher på olika material
-Laminering
-Olika inbindningar

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:

Bästa Studerande !
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10. Har du inte den plattan? Vänta jag har med mig
den, så kan du spela den då?
Nej och åter nej! Antagligen är den så dålig att den inte passar in för majoriteten. En del
av vårt jobb är att hållas i ajour med musik och en del låtar ratar vi bort just därför.
Dessutom, även om vi ser ut som gående jukeboxar så är det pengar man stoppar I dem
och inte cd-plattor. Och kom ihåg! även om discjockeyn gör ett jobb som en någorlunda
intelligent ASEA - robot skulle klara av, så är det faktiskt han som bestämmer.

9. Hon kommer att följa med mig hem om du spelar
hennes favoritlåt!
Vad får jag ut av det? Fotografier på era kvällsövningar? Gå och köp hela plattan så
stannar hon hela veckan ut.

8. Öhhh! Det där kan väl ingen jävel dansa till ?!
Ett inte så smart inlägg om dansgolvet är fullt (men en del gör det ändå). Även om det
bara är en person som dansar så har du fel!!

7. Jag vet inte riktigt vad jag vill höra... vad har du?
Det skulle vara mycket enklare om du tog något mer drickbart och funderade ut vad du vill
höra, än att jag skulle tala om för dig alla låtar jag har med mig. Gör du likadant när du
handlar i pressbyrån? Jag vet inte riktigt vad jag villläsa. Har ni några bra tidningar?

6. Men jag kom just!
Om det är ditt försvar när du bett discjockeyn spela en låt som nyss har spelat, otur! du får
lära dig att komma i tid då!

5. Alla kommer att dansa om du spelar den!
Fel Fel Fel!! en som inte kommer att göra det är discjockeyn! så var det men den teorin
och dessutom finns det inte utrymme för alla till detta lilla dansgolv.

4. Alla vill höra den!
Ja visst! Du har kollat av med alla på discoteket och som deras talesman kommer du med
denna begäran! Ta kolla en gång till motorblocks-Micke i hörnet om han verkligen vill höra
den.

3. Jag vet inte vad låten heter med den går så här......
SNÄLLA! Sjung inte för en discjockey. Det räcker med att vi jobbar I rökfyllda lokaler som
har en decibelnivå i klass med glaskross. Vi klarar oss utan din version utav både Ice mc
och Pandora.

2. Kan du inte spela nå´t mé fart I?
Allvarligt talat! jag känner inte till någon låt som spelas på ett discotek, som inte har någon
form av fart.

1. Spela något bra... någonting som går att dansa till!
Jag är hemskt ledsen, men en discjockey måste spela för mer än en människa. om du
gillar hårdrock så vill någon annan höra dansband, och allt som jag spelar kan man dansa
till på ett eller annat sätt.

Jag är er genomsnittlige discjockey.
Eftersom vi har en arbetsplats precis som vilken som helst, bara fler brudar, så vill jag å vårt arbetsskydds
vägnar rekommendera er, kära discogäster, att undvika följande önskningar till discjockeys.

Spanat från DJ-koppen....

Filicia Aktuellt
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“Chefen” hade fullt upp med att försöka få tyst på alla
nervösa deltagare.

Ha det så skoj med era halare!

Nästan alla blev lika glada....

Eva Högfors

Men till slut måste jag komma med en liten påminnelse:
Ni som inte betalt och hämtat era halare ännu skulle kunna komma ner till styrelse-rummet och
göra det, eftersom beställningen är bindande. Och som sagt: We know who you are, så det går
inte att komma undan!

Enligt mig var det en mycket lyckad halarinvigning och vad jag såg var det nog många som
tyckte det.

Festen höll på till kl. 22.00 då alla lämnade Filicia, men för många var den inte slut där, utan
festen fortsatte vid IS´ oktobersitz eftersläpp, vilket var ett mycket lyckat eftersläpp! (IS´
styrelse Politivas ringde förresten och tackade för att så många från Technis kom, för det var
först då vi anlände som ölförsäljningen kom igång!)

Efter tävlingen lämnade många på dansgolvet medan andra bänkade sig i puben. Många
passade också på att plita ner / rita några mer eller mindre vänskapliga hälsningar på sina
kompisars halare, hälsningar som alltid är lika roliga att läsa dagen efter. (Det var också vissa
utvalda som fick en "pupu" ritad på sina halare av ingen mindre än Chefen själv).

Vinnaren i årets halarinvigning blev Tomas "Lian" Kortell, som utklassade alla andra, och till
pris fick han SYH och Filicia halarmärken.

Invigningen skulle börja kl. 19.00, men som alltid när det gäller technisstuderanden var det
såna som kom alldeles för tidigt och de som kom för sent. Men när alla äntligen hade kommit
föstes de ner i discot där invigningen skulle ske. Invigningen, som egentligen är en liten tävling,
går till så att några åt gången löser ut sina halare, köper en öl/cider/limsa och ställer sig sedan
på rad på discogolvet med sina halare utbredda framför sig. Alla knappar på halaren skall vara
öppna och öl/cider/limsa flaskan också öppnad. Sedan, efter en signal av Jessica T. "Chefen"
Holmback, skall de tävlande klä på sig sin halare, knäppa alla omöjliga knappar och dricka upp
vad de har i flaskan så fort som möjligt. När de är klara skall de hålla flaskan uppochner över
huvudet så att man ser att den är tom. Först klar går så klart vidare. Vinnarna i varje omgå
ng går till semifinal och slutligen final.

När man fått sin nya rena halare är det meningen att man skall inviga den innan man börjar
använda den. Det var detta som årets nya halar ägare gjorde den 11 oktober 2000.
Det kan också nämnas att det var ovanligt många som beställde halare i år, närmare 150 st.
Det är tydligen så att allt mer har börjat inse att en halare är ypperligt bra att ha på sig på fest.
För hur många plagg för 200 mk använder man lika ofta som sin älskade (i vårt fall gula)
halare?

HALARINVIGNING 2000
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Jessica T. Holmback

Johan Ericsson

Det bästa bändet tyckte jag iallafall var domdär som spela Guns n Roses. Då rockade det sjukt mycket för låter det som
GnR så låter det jävligt bra. Och det hela var rätt likt originalet, Axl var ganska full till exempel. Det enda som saknades
var att Slash int hade nån tobak ut genom håret men hej man kan inte få allt.

Eftersom det är en fest för och ordnat av studeranden så hade ju
bärs och cider en del att göra med hela tillställningen. Jag hade
tjuvstartat lite före ja kom dit med en par stora kalla så minns ja int
namnen på bänden som var där och spelade men folk verkade gilla
dom för det var mer eller mindre fest på golvet framför scenen hela
tiden.

För dom som inte vet va hela grejen går ut på så kan jag berätta att
Regnrock är en konsert dit typ dom som tycker att dom platsar får
vaar med och spela. Viss gallring förekommer väl ... kanske.

Årets regnrock ordnades traditionsenligt i Peffan (eller på Peffan int
vet ja). Där hade en hel del olika bänd från Vasas och Åbos
studieliv samlats för att rocka skiten ur varandra. Vissa rykten for
omkring före själva tillställningen om att Åbo sjakket ahde menat att
dom sku rocka skiten ur Vasa borna men det vet vi ju hur det brukar
bli med den saken.

Regngudarna var verkligen på Regnrocksfixarnas sida i år. Hela
sommaren har regnat bort och hösten har inte varit mycket soligare
den heller. Så det passar ju bra att ha en sån fest i rusket och
regnet, liksom för att hålla fiilisen nere.

Regnrock ... en blöt historia

Kram
Jessica T.

Med hopp om en hejdundrande HJULFEST den 15.12.2000…

Allt eftersom att julen och årsskiftet närmar sig så betyder detta för vår Studentförening att en ny styrelse skall tillträda.
Att en ny styrelse tillträder innebär också att några av oss i den sittande styrelsen avgår. För min del innebär detta
förhoppningsvis lite mera tid över till annat. Men jag garanterar Er att när jag sedan om X antal år sitter och tänker
tillbaka på min studietid, så inte kommer det att vara fysiklabbarna eller analyslektionerna som jag främst kommer att
minnas… utan givetvis studentföreningen och alla de människor som jag har lärt känna under mina år i Filicia / technis

Jag var i helgen och representerade vår Studentförening på KAVens 17:e årsfest och under kvällen kom det där fram
flera gånger att vi måste STRESSA MINDRE ! Så det har jag nu som mitt nästa projekt… jag ska lära mig att stressa
mindre. Eftersom detta tydligen är tidens melodi så kan det ju bara vara bra. (Jag har läst massvis med reportage om
hur bra det är för hälsan och själen att stressa mindre) Hur jag sedan skall hinna med allt det som fortfarande är ogjort
samtidigt som jag ska börja leva efter en ny livsfilosofi framstår för mig väldigt oklart…

Terminen börjar närma sig sitt slut, det kan väl inte ha undgått någon av Er. Själv håller jag på att gå sönder av allt som
skall göras och det dåliga samvetet som infinner sig varje gång jag inte hinner med allt som jag borde göra.
Nu gäller detta då inte enbart skolarbete, ingenjörsarbete och alla de övriga projektarbeten som alla möjliga andra
tycker att jag borde göra… utan denna stress täcker hela området, allt från att jag inte hinner diska när jag tycker att jag
borde, att jag inte hinner umgås med mina vänner i så ofta som jag vill till att delta i de alla möjliga olika intressanta
(och mindre intressanta) evenemang som ordnas för oss studerande. Detta för att det alltid tycks finns ngt annat som
jag borde/måste göra. Men konstigt nog så leder detta tillstånd som jag befinner mig i inte till att jag får massor gjort…
snarare tvärtom…

Ordförande har ordet… en sista gång!

Filicia Aktuellt
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6. De flesta människor gillar mig...
a. som jag är.
b. när jag förklarat att jag inte smittar.
c. Människor? Vilka människor?

6. Bill Gates är...
a. sångaren i The doors.
b. rik som bara den.
c. Antikrist.

0-14:
På plussidan. Du är antagligen
ingen nörd.

Varje A ger 1 poäng
Varje B ger 2 poäng
Varje C ger 3 poäng

Mathias Rönn

På minussidan:
Datanördarna kommer alltid att hata dig på grund av
popularitet och kommer troligen att ta hämd på dig
när du som mest anar det.

10.Mina yrkesplaner omfattar...
a. en snabb karriär.
b. ett jobb där jag inte blir mobbad.
c. mera RAM och en djupfryst pizza.

9. Min drömsemester skulle jag tillbringa i...
a. Ett hett semesterparadis.
b. stillhet på sofflocket med en trave Slitz.
c. ett rum med flourescerande ljus, halonsläckare och ett outtömligt förråd av batterdryck.

8. Jag tycker datorer är...
a. alldeles för lätta att förväxla med mikrovågsugnar
b. ett alternativ till playstation som man kan fejka arbete på.
c. fortfarande inte tillräckligt kraftfulla nog för att iscensätta min plan att ta över världen.

15-19:
Du är nån sorts nörd i alla fall.

20 eller mer:
Japp!

4. Det kön jag vill helst ha sex med är:
a. svårt att få kontakt med.
b. Kön? Jag kan inte kosta på mig att begränsa mig till ett kön.
c. Kön? Jag kan inte kosta på mig att begränsa mig till en art.

3. Jag tycker att får är...
a. VA? Vad e de för en jävla fråga.
b. lite spännande.
c. alldeles för svåra att få tag i.

7. Den skådis som skulle spela mig i filmen om mitt liv är...
a. Geena Davis/Brad Pitt
b. Lillstrumpa/Syster Yster
C. HAL 9000

2. När jag öppnar munnen på fester brukar folk...
a. lyssna uppmärksamt.
b. backa långsamt mot närmaste nödutgång.
c. köra ner en levande bäver i halsen på mig

1. Det växer mossa...
a. i min trädgård
b. i mitt badrum
c. på mina tänder

Skulle det emellertid visa sig att du INTE är datanörd, så är det kört i alla fall. Du kan redan nu göra dig beredd på att få
livet förstört av varelser från ovan nämnda kategori, vars hämnd för att du inte bjöd dem på godis I lågstadiet blir att
samköra dig i alla register, tvinga dej att uppdatera dina kalkylprogram två gånger om året och lura dig att ödsla tid på
meningslösa dataspel.

Om svaret på frågan om datanörd är ja, kan du betrakta dig som socialt död redan nu -ingen kommer att bjuda dig på
fester, bjuda dig på kokain eller suga av dig. Du får nöja dig med att byta datavirus med dina likar i denna sociala
spetälske-koloni.

Jajamensan - nu fradgar det allt kring pennstumpen du har i din herpes-simplex-kantade limpsax, inte sant? Vad kan vara
mer eftersträvsamt än att få klarhet i denna brännheta fråga? Det gäller ju din framtid, min bäste ingenjör. Inte för att du
nu egentligen har nån framtid, WC-sabotör och bäver som du är!

TESTA DIG SJÄLV -ÄR DU EN DATANÖRD
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Hej Mats !
Men Mats har du skolkat från sexualundervisningen nu
igen. Men ingen fara några små knep. Eftersom du
endast har en hand till ditt förfogande så måste du göra
det du vanligtvis gör med två händer göra med en hand.
Det går nog så bra så ska du se.
För det första öppna förpackningen med att hålla ena
kanten mellan dina tänder och den andra mellan
fingrarna på din friska hand sedan river du öppnar du
förpackningen genom att snabbt knycka till med handen.
Akta så du inte smäller till dig i skallen när du blir för
upphetsad.
När du fått ut kondomen ur förpackningen rulla först upp
den en bit så att det syns tydligt åt vilket håll den skall
rullas på.
Steg två. Kläm behållaren som finns ytterst på
kondomen mellan tumme och pekfinger för att få bort
luften, detta gör du naturligtvis med din friska hand.
Innan nära kontakt med din partner, dra tillbaka förhuden
och rulla på kondomen försiktigt så den inte rispas av
naglarna.
Direkt efter utlösningen drar du långsamt ut din penis
och håller kondomen noga på plats så att ingen sperma
rinner ut. Rör inte kondomen med din gipsade arm,
sperma på gipset luktar inte vidare bra.
Använd varje kondom endast en gång och då under
hela samlaget. Ja Mats skall du ge dig in på period två
börja om från punkt 1.
Kasta den använda kondomen. Spola inte ner den i
toaletten.
Om detta ter sig vara alltför svår låt din partner sköta
om skyddet.

Hej Kai.
Jag har hört att du brutit armen under en hårdare
fest. Snarare cyklat omkull
helt packad. Nu undrar jag, lite försiktigt, hur man
sätter på en kondom när
man har handen i gips ?
/Mats 17 år
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Kai Holma, Kim Gylling

Kära Ann-Britt.
Det här med att öppet visa sin beundran verkar vara ett vanligt problem idag. För att sitera en kännare inom
saken så 'skriv e åt an'. Men det finns också andra och kanske bättre sätt att fästa din älskades uppmärksamhet.
Sjunga lite för henne t.ex. Som Frank Sinatra 'You make me feel so good', jag skulle gilla det. Det här med att
köpa blommor osv. glöm det. Blommorna bara vissnar och dör, köp något du själv kan använda, gillar hon det
inte så är det i varje fall inte bortkastade pengar. Skryt om dina intressen säg att du gillar mysiga hemmakvällar,
promenader i parken, att du är barnkär och att husdjur är det bästa du vet. Det är helt ok att ljuga,hon kastar inte
ut dig även om du inte vill skaffa en katt. Få henne att öppna sig för dig genom att diskutera gårdagen avsnitt av
Nya tider eller Salatut elämät, tjejerna gillar såpor och du ser bra ut i deras ögon om du tycker att Clarke i Kauniit
ja Rohkeat är en skit som ligger med Sally Spectra.
Äääähh... Skit samma inte vet jag inte.

Kai.
Hur skulle du berätta för tjejen i din klass
att du är kär i henne ?
/Ann-Britt

Kära Beatrice
En mycket intressant fråga det här med sex och idrottslig
prestationsförmåga, kanske har du själv haft liknande
problem? Det är inte första gången jag fått denna fråga och
vill nu påpeka att denna teori aldrig bevisats, och
personligen anser jag att detta enbart är en av ovilliga
sportfånar påhittad skröna. Men till frågan, ja
prestationsförmågan, bland oss idrottsmän anser vi att vår
prestationsförmåga stiger av att träna! Och då menar jag att
träna på allt, även sex. Så Beatrice mitt råd till dig är att
träna på sex så kanske din idrottsliga prestation också blir
bättre (Med detta har jag nu förklarat varför jag inte varit
särdeles framgångsrik på innebandyplanen.... ja de sista
åren). Betrice pröva gärna ny ställningar och nya varianter.
En sexlek ja rekommenderar för mina läsare är Bukkake, en
gammal tradition från våra Japanska vänner. Denna går
alldeles utmärkt för en tiokilometers länk, tufft ? Ja Kyllä !!
För att besvara frågans andra del så har mitt sexliv i varje
fall inte blivit sämre av att jag brutit handen och JA det
betyder att jag kan ha sex som vanligt. Lyckligtvis
har Lena ännu inte blivit välsignad med en egen hjärna, så
även om hon fått stå tillbaka lite under min tid som
konvalecent har hon tagit det hela på ett bra sätt och är
fortfarande lika glad att se 'lillkissun'.

Kära Kai.
Jag har hört att idrottsmäns prestationsförmåga
försämras just efter det att dom haft sex. Du är ju en
stor idrottsman inom innebandyn och har således inte
kunnat ha sex på en längre tid. Nu har du ju gått och
brutit armen i fyllan och kan därför inte spela innebandy
på en viss tid. Betyder det att du nu kan ha sex som
vanligt igen, och hur ställer sig Lena till den frågan ?
/Beatrice

Även Du kan fråga Kai om Dina problem. Hon kan
kontaktas per epost på adressen
kai.holma@technis-syh.fi

Tant Kai svarar på ungdomarnas frågor kring sex
och samlevnad.

Fråga Tant Kai

Filicia Aktuellt
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Mathias Rönn

Styret

Alla studerande kommer att få en helt
ny läsordning efter julen.

PERIODBYTE

Kl. 19.00 ->
SPEX + EFTERSLÄPP

JULFEST
15.12.2000

Filicia Aktuellt
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Server change map options.
Starting mission in 5 seconds.
Starting mission in 4 seconds.
Starting mission in 3 seconds.
Starting mission in 2 seconds.
Starting mission in 1 second..
Away we go.

- Tangas in sight

Rainbow Six @ Filicia Castle

Filicia Aktuellt

Först mötte Team Lava, hjältarna med tangas, Team Pokemon, killarna utan
stoppning. Team Lava pressade på hårt från alla håll genast från början.
Pokemon stretade emot, men fick slutligen ge sig och stupade för Team
Lavas dräparmaskin. Med högt självförtroende och seger i sikte gav
sig Team Lava in i en match mot Team C4. Detta var den mest spännande
matchen hittills. Team Lava visade snabbt vem som regerar och scorade
1-0 mot Team C4. Team C4 tänkte minsann inte gå under så lätt och
kvitterade utan dröjsmål till 1-1, och fortsatte upp till 3-1 innan Team Lava
åter igen kom på fötter. De tio första matcherna slutade oavgjort 5-5. Ännu
vid den här punkten hade Team Lava lite kämparglädje kvar. De kunde ju
inte veta vad som väntade. De tio senare matcherna Slutade 10-0 till
Team C4.

Kim Gylling

Screenshot från spelet..

Reglerna var mycket simpla. Två lag möttes i två ronder. Varje rond bestod av tio spel som då det
ena laget hostade. Detta lag fick då bestämma bana, rusting och andra inställningar sålänge dessa
var rättvisa gäntemot det andra laget. Efter tio avklarade spel var det det
andra lagets tur att hosta spelet. Alla lag skulle möta varann, så därför gick
Detta enligt en roterade spelordning.

När alla datorer lyckats ställa in nätverket samt installerat spelet och de upgrades som krävdes satte
turneringen igång. Vi hade två heltidsanställa poängräknare som förde bok över matcherna samt
övervakade att inget fusk förekom. Dessa personer graderades Operations Commander som tack
för sin insats.

Spelet som valts till denna tillställning var Rainbow6, Rogue Spear med en mission plugin med tolv
nya banor. Till saken hör då att vi inte lyckades få de nya banorna att fungera i lag-mot-lag spel utan
endast i terroristhunt. Därför fick spelet fortskrida med de originala banorna. Never the less vill jag
påpeka att vi hade enormt kul och jag tror vi börjar komma nära sanningen med hur en spelhelg skall
ordnas.

Filicia Castle hade blivit dekorerat av styrelsens skickliga inredningsarkitekter med färskt granris,
camouflagenät och grön belysning i taket. Varje lag hade en egen bunker att hålla till i. Detta för
att man inom laget skulle kunna prata fritt utan att fienden skulle få veta deras avsikter. Ändå
förekom industrispionage i liten skala.

Klockan 12.00 på lördag morgon, när tuppen gal, samlades SYH's dataspelsgalningar nere I
Filicia Castles katakomber. Fyra lag, med fyra nördar per lag tävlade i en blodig kamp om gradering
i Filicias Rainbow6 task force. På spel stod halarmärken med olika gradering beroende på hur
bra man placerade sitt lag i turneringen.

Tygmärket som stod på spel..
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Sen bar det av till Ollis där lagen skulle utföra ett alkoholtest.
Detta test gick väl ungefär som man hade väntat sig. Före
efterfesten vid Filicia Castle svärde gulisarna den tusenåriga
teknolog-eden efter en något diffus uppläsning av Jussi. Sist
återstod bara efterfesten vid Filicia Castle där gulisarna
rockade loss till klockan halv 4 på morgonen. Antalet gulisar
var i år ca 200.

Nästa station var belägen på torget där Påttin fanns (jo det e
sant). Uppgiften där var att ge prov på sin sociala kompetens
i form av dans. Här vill jag nu säga åt de flickor från sjukis
som känner sig träffade att era stringtrosor finns nere i
Filicias styrelserum.

En av dessa stationer var belägen vid hörnet av Anttila. Där
fanns undertecknad samt Eva (en stund åtminstone...). Här
skulle gulisarna utföra en undanröjning av mikroskopiskt
avfall i form av att tvätta övergångsstället. Teknikerna i
denna undanröjning var minst sagt olika, allt från traditionell
borstning till att rulla sig runt.

Första stationen kunde förstås ha varit vilken som helst men
nu så råkade den finnas vid kaserntorget där Jussi fanns
(åtminstone fysiskt...). Här skulle varje lag passera en
hinderbana i form av att hoppa hage.
Efter denna bravad skulle gulisarna molka sig in till centrum
av Vasa stad där resten av stationerna fanns.

Efter detta så bar det ut på stan där lagen skulle samla
poäng från olika stationer. Stationerna var i år utspridda över
hela Vasa stad, och det är inget litet område.

Enligt den tusenåriga traditionen samlas gulisarna vid Sandö
för att vänta på vidare order. Vid denna plats brukar det
hända en hel del saker. "Boskapen" delas upp två gånger,
först enligt egenskapen med-lem eller utan. Efter denna
indelning brukar gulisarna ta sina öl- och brännvinsflaskor ur
ryggsäcken och bjuda en hel massa sprit och saker åt Crewmedlemmarna. Före den andra indelningen stämplas
gulisarna, klart och tydligt. Den andra uppdelningen går till
på följande sätt: beroende på hur tur gulisen har hamnar den
antingen med två eller tre gulisar av det motsatta könet (oj
vad komplicerat detta blev).

Varje höst kommer det ett oväsentligt antal nya studeranden
till Technis och enligt en tusenårig tradition brukar det ordnas
en Gulnäbbsintagning, så gjordes även detta år. Denna
tillställning ordnades den 20 September i Vasa.

Gulis 2000

Andreas Backman

Det finns otroooligt många olika typer av vals, här får vi en
lektion i “Fyll-Valsen”!!

En massa gulisar som började bli lika fulla som Kim var...

Filicia Aktuellt
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Styret2000

Thomas Bergroth

Som tidigare hade riktiga rockarna grundat före, vissa på Amarillo och andra på sitt håll så stämningen
var redan på G i terminalen. Riktigt som de ska va i äkta rockcruising anda, massa festsugna studerande
med varierande promillhalt. Silja gjorde sitt yttersta för att skapa fullständig kaos genom att vänta tills
sista minuten med att släppa festarna ombord. Efter lite armbågande och trängsel var man ombord där
Kilroy försåg alla som ville med sinkuband.
Sen var de baren som kalla och de snabbaste han även förse sig med en sittplats.
I baren såldes drinkar, bira och andra drycker till ett passande pris på 15 FIM, borde vara standard pris
iland också. Silja för sökte även blåsa rockarna på en extra femma genom att sälja ROCK ISLAND
ICETEA för 20 FIM fast den inte innehöll mer sprit en nån annan drink de sålde ombord men alla profs
rockare genomskådade ju THE SCAM genast och höll sig till traditionella drinkar och drycker.
Med ett sånt sprit pris tog de inte länge före alla tusen festgalningar rockade och stämningen var på
topp.
Underhållningen i baren bestod av musik o diverse tävlingar, priset för en av tävlingarna var en resa och
för den satsades de både kalsonger och BH:n för möjligheten att delta. Finalen gick ut på en variant av
ridövning och inom dena gren behöver helt tydligt en del personer övning som en viss person bara fick
en Kilroy-keps istället för en resa fast han satsat både de ena och de andra för den.
Sen fortsatte kryssningen med varierande aktiviteter……..
Efter ankomst i Vasa fortsatte festen på Royal Night utan sinkuband för de lyckligt lottade men kvällen
var ju ung ännu så de fans hopp för alla och de rockades vilt på Royal.
Tycker synd om de som missade det som kanske blev historiens sista Rockcruising!!!!! För de hör nog
till de bästa festerna på hösten tillsammans med Oktobersitzen och Hjulfesten.

Sista Rockcruisingen?!
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Operations Commander
Groupe Leader

Team Fyllon
Brolle, Torre, Rösä, Peter

Vi vill som avslutning ge en liten varning för detta spel. Ett visst antal
personer som deltog i denna tillställning har haft actionrelaterade
drömmar. Då ofta att man springer omkring i skogen och skjuter Ryssar.
Drömmarna har då varit så verklighetstrogna att man inte kunnat skilja
dom från verkligheten. Ni kan ju tänka er vad detta kan orsaka för
världsfreden. Personligen kan jag meddela att det enda jag ser när jag
stänger ögonen är Walter 2000’s stora röda sikte.

- Strohrom
- Assault
- KimCoolio
- Sniper
- Mr. Holma
- Recon
- Krapula Rönn - Recon

Team Lavas medlemmar :

Poängen baserar sig på antal vunna matcher samt extra poäng för bra
team work och skickligt spel, samt avdrag för fegt och oorganisserat spel.

1:a plats - Team C4 - 34 poäng
2:a plats - Team Lava - 25 poäng
3:e plats - Team Fyllon - 21 poäng
4:e plats - Team Pokemon - 17 poäng

Detta är slutresultatet av turneringen :

Team Lava kände sig splittrade, som om någon hade huggit en
zigenarkniv rakt genom hjärtat. Men ännu var inget bestämt. I nästa rond
skulle de möta Team Fyllon, det ända lag som ordentligt levde upp till sitt
namn. De skulle minsann få känna hur det käns när man retas med ett
hungrigt lejon. Team Lava skakade förlusten ur hjärnan och
koncentrerade sig på sin ofelbara taktik. Team Fyllon kom på med stora
steg. Team Lava höll sig lugna och lyckades gå ur första ronden med 7-3 i
sin ficka. Andra ronden slutade inte riktigt lika bra 6-4 till Team Lava, men
vem som var vinnaren var inte osäkert.

Filicia Aktuellt

Kim Gylling

Team Pokemon
Nalle, Lindell, Hall, Kanto

Team Lava
Kim, Rönn, Ström
(Kai saknas på bilden)

Team C4
Mikko, Jonas, Tobbe, Lasse
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En av husrobotarna blir våldtagen.... SKÖNT!!

Jessica T. Holmback

För att jämna ut rapporteringen om kvällen ska jag nu övergå till en annan… mera positiv information…

Nåjaa… trots att det fanns en hel del av dessa incidenter under kvällen som helt bra kunde ha lämnats ogjorda så hände
det ju nog en hel massa annat också. Och mycket måste det ju hända med tanke på att det fanns ett så
dant enormt stort intresse för festen och det är ju skoj. Ju fler personer desto mera att skvallra / prata om efteråt…

Eller vad säger ni om tjejen med rikssvensk härkomst som dejtar en innebandy-spelande Hankeit, vi kan kalla honom
Kim, som för ett ögonblick trodde att hennes uppgift för kvällen var att tvätta herr-wessans väggar och tak genom att
dränka dem med vatten (det fick hon också… genom att torka upp allt det hon hade blött ner sen efteråt).

Jo förresten jag kom på en till… det skulle vara det att de är j-a d-a i h-t !!! (Förklaring till förkortningarna finns längst nere
på sidan ). Situationer som vi inte ens i våra vildaste drömmar kunde erinra oss om att skulle uppstå fanns också…
exempelvis detta då en halarklädd typ, med härkomst ifrån Kantlax, stod och utförde sina behov mot det enda föremål
som fanns på parkeringen, en vit bil. Men orsaken till att han gjorde detta fick vi snart klart för oss när vi tog ett snack
med honom… så gör man hemma i Kantlax. (?!)

Skattepengar… jag har ännu inte hört ngn som varit
överlycklig över att få betala skatt… härav drar jag
slutsatsen att ingen av de som fanns med på sitzen
tycker om att betala skatt, ännu mindre om
skatteprocenten höjs. (Jag har läst någonstans att man
kan göra så… det hade säkert nåt med statistik att
göra). Men på något sätt kan denna slutsats inte vara
riktig… det finns nämligen studerande i technis som
tycker om att betala skatt, dessa tycker dessutom att vi
betalar för lite skatt. Jag kan nämligen inte komma på
någon annan förklaring till deras beteende… vilket är…
förstörelse av allmän egendom (läs skolans inredning).

Det verkar ha blivit ngt av en tradition i technis att sitzetiketten utan några som helst problem skulle passa in
i vilken redovisning som helst över hur man INTE
uppför sig / beter sig på en sitz… För att ta några små
exempel på detta…
Toastmastern, d.v.s. han som har som uppgift att
försöka leda denna tillställning, har inte ngn
utomjordisk gåva så att han kan manipulera sitzdeltagarnas hjärnor att fatta när de ska vara tysta. Men
eftersom uppfattningen nu verkar vara så, kan det nu
då en gång för alla sägas till att detta inte är fallet. Vår
kära lilla Johan som slitit som toastmaster gav nu en
gång för alla upp hoppet om att få sitz-deltagare som
lyssnar och håller käft… han tog ut förtidspension från
styrelsen och emigrerade till Oulu i slutet på förra
veckan. (En tyst minut kommer att hållas till Jussis ära
på följande sitz).

Men nu var det ju inte de törstiga gulisarna som det skulle redogöras för här… eller var det?! De gulisar som hann
anmäla sig i tid och därmed slapp med på årets oktoberfest var åtminstone lika om inte ännu törstigare än kvällen innan.
Dessutom verkar de vara ganska lättpåverkade dessa årets ettor… eller vad sägs om den kille som på sitt ena halarben
har fått tuschat ett stort fint hjärta i vilket det står att läsa Maskin- och metall… nämnas bör väl att denna kille inte går på
linjen själv… (högst antagligen går han på IT, det skulle nämligen kunna förklara allt… )

Som de flesta av Er säkert är mycket väl medvetna om så ordnades nere i Filicia Castle den traditionella Oktoberfesten i
mitten av oktober. För alla nyinvigda halarklädda var detta andra festen på två dagar, eftersom halarinvigning ordnades
kvällen innan och många av de nya gula halarna, efter det att Filicia Castle stängt redan kl.22.00, dragit vidare till Serenia
på Politivas oktoberfests eftersläpp. (Till följd av denna "massinvasion" av gula halare till Serenia fick vi även ett samtal
från Politivas styrelsemedlem Forsbacka, där han främst tackade för klirret i kassan som denna anstormning ledde till…
törstiga lär de ska ha varit efter att ha letat sig fram ända till Vörågatan 9…)

Oktoberfesten
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Förklaringar till förkortningar:
j-a
jävla
d-a
dumma
i
I
h-t
huvudet

Styrelsens pojkar

Jessica T. Holmback

NI MÅST SKRIV E ÅT AN…..
Så nu har jag gjort det… jag har "skrivit etikettreglerna" åt er… jag hoppas innerligen att jag få se dessa användas flitigt
under Filicias (och andra studentföreningars) fester…

Hmm… Känns som om detta blev en aning aggresivt… men som en av våra kära lärare lärt oss…

Eftersom nu oktoberfesten nu är en tillställning som verkligen drar till sig mycket folk från alla håll och kanter, tenderar det
även bli en aning rojsigt och skräpigt… Men till alla er nu som inte förstått detta ännu så är det vi som sitter i styrelsen
som ordnar denna tillställning, inte skolan som vi personligen fått erfara att vissa av er verkar tro... Detta innebär att det är
vi som ställer i ordning till festen, vi som gör vårt bästa för att allt går som det ska under kvällen… och till slut det är VI
som städer upp allt som NI smutsar / spyr ner, alla flaskor som ni kastar sönder överallt o.s.v.… Tyvärr så finns det ingen
städfirma (läs morsa) som kommer och städer upp efter er här… Bara så att ni vet alltså. Så tänk efter nästa gång ni spyr
vid huvudingången, i trappor eller på blonda tjejers latexbyxor…
Vi vet vem ni är och ni kommer oxå att få komma och städa upp efter er…

Detta lilla stycke ovan så är tillägnat den etta som visade att det finns killar dom tänker annorlunda… (visserligen så
smörade han så mycket att jag fortfarande måste hålla tillbaka på fettet i min kost…)

I dagens samhälle kan man i varannan damtidning läsa om alla möjliga och omöjliga bantningsknep och dagligen
rapporteras det om den ökande mängden fall av ätstörningar. Fettfritt är inne kan man kort sammanfatta detta med. På
ngt konstigt vis så har ni killar verkligen missuppfattat detta… eftersom fett i för stora mängder är farligt och smör har
väldigt hög fetthalt, så har ni tydligen kopplat ihop dessa fakta på ngt huvudlöst konstigt vis och fått det till att… just det…
vi tjejer gillar inte att ni killar smörar för oss… Ni har fel !
Fett i stora mängder kan vara skadligt… men lite måste man nog få för att överleva…

Filicia Aktuellt

