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Bästa Studerande !

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-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

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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Kan du hitta en katalog som heter "SJÄLV-ACCEPTANS"?

Så vad skall jag göra?

Oroa Er inte frun, det är ett vanligt problem. Det betyder att programmet KÄRLEK är inställt för att köras
på externa HJÄRTAn, men har ännu inte körts på Ert HJÄRTA. Det är en av de där komplicerade
programmeringsprylarna, men i icke-tekniska termer betyder det att du måste ha "KÄRLEK" till din egen
maskin innan den kan ha "KÄRLEK" till andra.

Det står "FEL 412 - PROGRAMMET KÖR INTE PÅ INTERNA KOMPONENTER". Vad betyder
det?

Vad står det i meddelandet?

Ojdå... Jag fick ett felmeddelande med en gång. Vad skall jag göra?

Ja, men kom ihåg att du bara har grundinstallationen. Du måste börja ansluta dig till andra HJÄRTAn för
att få tillgång till uppgraderingarna.

Ja, det gör jag. Är installationen färdig?

Ja, det är det. Du borde få ett meddelande som säger att det kommer att återinstallera sig för att hålla
gång. Ser du meddelandet?

Okej, jag är klar. KÄRLEK har börjat installera sig själv. Är det normalt?

Med nöje. Gå till Startmenyn och dra igång FÖRLÅTANDE.EXE. Kör programmet så många gånger som
behövs tills AVSKY.EXE och ORÄTTVISA.COM är helt raderade.

Jag vet inte hur man stänger av dem. Kan du tala om för mig hur jag skall göra?

Det kommer inte att vara några som helst problem. KÄRLEK kommer automatiskt att radera
SÅRAD.EXE från ditt nuvarande operativsystem. Det kan komma att ligga kvar i det permanenta minnet,
men det kommer inte längre att störa andra program. KÄRLEK kommer så småningom att skriva över
LÅGSJÄLVKÄNSLA.EXE med en egen modul som kallas HÖGSJÄLVKÄNSLA.EXE. Däremot måste du
helt och hållet stänga av AVSKY.EXE och ORÄTTVISA.COM. Dessa program förhindrar KÄRLEK att
installeras på rätt sätt. Kan du stänga av dem frun?

Låt mig se... Jag har SÅRAD.EXE, SJÄLVKÄNSLA.EXE, AVSKY.EXE och ORÄTTVISA.COM igång just
nu.

Vilka program är det som är igång frun?

Ja, det har jag, men det är åtskilliga program igång just nu. Är det okej att installera medan de är I
gång?

Första steget är att öppna ditt HJÄRTA. Har du hittat ditt HJÄRTA, frun?

Jag klarar av det. Jag är inte så värst teknisk, men jag tror att jag är redo att installera nu. Vad skall jag
göra först?
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Utmärkt, du börjar bli bra på det här.
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KS rep:

Varsågod. Markera följande filer och kopiera dem till katalogen "MITTHJÄRTA": FÖRLÅTSJÄLV.DOC,
SJÄLVKÄNSLA.TXT, INSEVÄRDE.TXT och GODHET.DOC. Systemet kommer att skriva över alla filer
som kommer i konflikt med dessa och dessutom korrigera all felaktig programmering. Du måste också
radera SJÄLVKRITIK.EXE från alla kataloger och sedan tömma papperskorgen för att säkerställa att det
är helt borta och aldrig kommer tillbaka.

Kunden:

KS rep:
går...

KÄRLEK är ett gratisprogram. Se till att du ger det och dess olika moduler till alla du möter. De kommer i
sin tur att dela det med andra människor och de kommer att ge en hel del häftiga moduler tillbaka till

Ja?

Då är KÄRLEK installerat och igång. Du borde klara dig från och med nu. En sak till bara innan du

Det skall jag göra. Tack så hemskt mycket för hjälpen!

KS rep:

HJÄRTA!

Klart. Wow!! Mitt HJÄRTA fylls av riktigt häftiga filer. LEENDE.MPG spelas just nu på min monitor och
den visar att VÄRME.COM, FRID.EXE och NÖJDHET.COM kopierar sig själva över hela mitt
Ansvarig utgivare: Filicias Styrelse
Tryckare: Kopiolahtinen
Layout: Mikael “Stroh” Ström

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

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

Kunden:

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.

dig.
Kunden:

Anne Agnisbäck
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Ordförande har ordet...för första gången

Filicia Aktuellt

PAGUS - år 2001
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För de druttar som kanske inte vet det, så existerar det inom SYH en elevkår, moderkår, som ska
sammanlänka de olika sektorerna inom skolan. Denna heter PAGUS och har existerat sedan det kalla efterkrigsåret
1997 (52 år efter II V.K) Verksamheten har hittils varit kort sagt knagglig.

Det var väl allt från mig den här gången, men det lär väl bli fler...

Åtgärder vid fel på kopieringsapparaten

Lycka till!

Anna-Karin Back

Och enligt direktiv kan du ta till den yttersta nödlösningen om allt annat misslyckats : Se efter om något papper
fastnat inne i maskinen.

Skulle den förut nämnda metoden visa sig vara verkningslös får ni ta i med hårdhandskarna. Vält ö
ver kopieringsapparaten på sidan och använd en stol som tillhygge. Slit bort alla sladdar som kan misstänkas ha
något med det elektriska att göra.

Placera en välriktad spark någonstans i magtrakten av apparaten, skulle delar av apparaten falla av kan ni med
fördel peta in dem under kopieringsapparaten så
att de ej ligger i vägen, fortsätt sedan sparka.

Slit loss luckan på apparatens framsida, skulle den ej lossna, ta något verktyg till hjälp, t.ex en spade eller ett
skruvstäd.

Eva Högfors

Till sist vill jag ge massor av pussar och kramar åt de avgående styrelsemedlemmarna, som vi alla kommer
innerligt att sakna! Hoppas att ni kommer att komma ihåg oss i styrelsen i ert fortsatta liv, för vi kommer definitivt
att komma ihåg er!

Som kanske några av er läsare har märkt så har styrelsen skiftat form lite. Med detta menar jag alltså att en ny
styrelse har tillträtt och lilla jag har fått överta rollen som chef / morsa / fru ordförande och allt vad nu en
ordförande av kvinnligt kön kan kallas. Detta har ju inte gjort mig mindre stressad och inte heller mindre yr, men
jag skall försöka sköta mig så bra jag kan, med hjälp av alla andra söta och snälla styrelsemedlemmar förstås!

Är det förresten någon annan än jag som har grymt leidon på skolan just nu? För någon dag sen förklarade jag
mig själv faktiskt som kroniskt skoltrött, men jag tror vissa saker som kommer att hända i den närmaste framtiden
kan lindra mina problem en aning. Det börjar nämnligen bli dags för en massa fester! Och ingenting hjälper väl
mer mot skoltrötthet än en riktigt redig röjarfest
Den första festen för i år är Afterpulk sitzen som går av stapeln den 21 februari och festen hålls efter att vi pulkat
loss ordentligt en hel eftermiddag vid Fiskarstranden. Nästa fest är den största festen på hela året, nämnligen
årsfesten, och den hålls den 9 mars. Detta är en fest man inte får missa och ni kan läsa mer om den lite senare i
tidningen!
Efter dessa fester följer ju förstås Pampas Nationaldag och Vappen, som är två höjdpunkter på året för oss
studerande. Så med god tur kommer nog jag och alla andra som är lika skoltrötta att ta oss igenom det här
skolåret också, fast det känns jäkligt trögt just nu...

Nu när det nya året har kommit igång ordentligt är det dags för en Filicia Aktuellt igen! Som en nygammal grej har
vi till detta nummer försökt få “vanliga hederliga” technisstuderande att skriva artiklar, så att ni läsare inte får
leidon på att bara läsa styrelsemedlemmarnas sjuka juttun. Detta gör ju också tidningen mer till “allas” tidning än
styrelsens tidning, så det är bara att komma ner med era mer eller mindre vettiga skrivelser till oss så att de blir
publicerade!

Nu har det börjat blåsa lite nya vindar I organisationen och för att gå ut hårt från början så anordnbar vi
SYhfilic-Racing (som ni kan lösa mer om I denna juvliga tidning) Sedan ska vi försöka hitta lokaliteter åt oss och
kanske en deltidsantsälld generalsekreterare. Annat som står på verksamhetsplanen är ett bättre samarbete mellan
eleverna vid de olika sektorerna, mellan elever och administration, o.s.v. Vi kommer kanske också att ge ut en tidning
för eleverna och en liten guide för den nya eleven, ordna aktiviteter för studerande och miiket, miiket meera..

Johanna Bäckström

Om ni har synpunkter vad gäller PAGUS, skolan eller annat relaterat, som t.e.x verksamheter som kunde anordnas
genom PAGUS, frågor, eller om någon skulle kunna tänka sig att delta I arbetsgrupper gällande arbete inom PAGUS,
så är ni varmt välkomna att skicka dem till studorg@syh.fi, där vi ska försöka besvara dem efter bästa formåga.
Hoppeligen kommer vi att synas mer framöver än tidigare!
“”Kom över trötthet..genom att sova.
Kom över studier, genom att antigen göra dem eller skita I dem
Ta ingen stress.
Drick lite kaffe och rök sällan..
Kom över till verkligheten----ibland”.

SYhfilis-Racing!
Är du intresserad av att vinna en Kossu-flasko?
Är du en tävlingsmänniska, med likasinnade vänner?
Är du en superbra bilförare, eller har du kanske en vän som är det?
Nu anordnar studentorganisationen PAGUS SYhfilis-Racing!
Vad krävs för att få vara med?
Du ska gå i SYH(alltså sjukis, teknis, eller kultur) Alla deltagare bör vara minst 18 år fyllda. Bilen som används SKA vara
besiktad. Chauffören måste vara nykter och kunna uppvisa körkort för BIL och int TRAKTOR. Ansvaret för om man håller
sig till traffik reglerna är helt upp till chauffören och PAGUS kommer inte att betala några böter. :o)
Vad behöver du?
Jo, ett lag på 4-5 personer, 15 mk per person i laget, en bil i bättre
elä sämre skick, och en chaufför ur laget som bör vara i sämre skick...dvs NYKTER!
Vad går tävlingen ut på? (preliminärt)
Samling med alla bilar och lagdeltagarna på Tropiclandia parkeringen. Här utförs en stafett/tävling till bilarna. Väl i bilen
får man en gåta, vars svar är ett ställe inom stadsgränserna. Klurar man ut stället, tar man sig dit fort som attan,och utför
nästa tävling. Om inte, får man öppna ett kuvert som man får samtidigt som gåtan, där man hittar närmare instruktioner till
stället ifråga. Allt som allt blir det sex stycken stationer, där man ska utföra mer eller mindre fjolliga lagtävlingar.
Vem vinner? och VAD vinner man?
Den som har samlat mest poäng i tävlingarna, tagit sig snabbast från star till mål, och har flest oöppnade kuvert.
Vinnarlaget får gå ut på stan med varsin egen Koskenkorva flaska. Dvs laget får 4-5 kossuflaskor. ett SYhfilis-Racing
märke!
När sker detta?
Preliminärt 14.3.2001 med samling kl 13. Mer detaljer kommer senare, närmare Racingen.
Vinnarlaget kröns sedan på Royal Nights, där vi sedan har Racing-efterfest. Deltagarna i Racingen slipper in gratis, och
andra besökare får betala 20 ynka släbädoingar för att slippa in. För det priset får besökarna, precis som deltagarna ett
SYhfilis-Racing märke!
Anmälningar görs till STUDORG@syh.fi före 9.3.2001. Endast 20 lag får medverka!
SYhfilis-Racing-Vill du ha det? Vi ger det.

Johanna Bäckström
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B&B Undersöker

Filicia Aktuellt

Till en början hade vi tänkt oss en ny permanent spalt här Filicia Aktuellt, som skulle innehålla mängder av livsviktig
information. Som första tema tänkte vi undersöka hur den moderna människan (homo girigbukus) uppför sig när
denna upptäcker en 10 mk:s slant på marken. Testet skulle genomföras på så sätt att en slant limmas fast på
golvet I Rewell center.
DAG 1: På eftermiddagen sökte vi oss till Rewell Center med lim och slantar för att genomföra det stora testet.
Till våra stora förskräckelse upptäckte vi att golvet var behandlat med någon form av Locktightbekämpningsmedel (trodde vi) Vi försökte också på Citymarket men pga. Securitas vakter var det
inte så bra idé, så det fick bli ett glas kaffe istället.
DAG 2:Med nytt mod (och lim) begav vi oss ut för att lyckas med den stora undersökningen. I parkeringsgrottans
mörkaste skrymslen blandade vi till superlimmet (epoxi 2000-superdupernåntingmegabra 72).

Testslant 1; dagen efter

14.15 -Fäste vi slanten på golvet framför en rulltrappa mitt I Rewell. Det pågick ngn form av utbildningsmässa
där så vi smälte ganska galant in I mängden.
14.30 -Slanten sitter fortfarande INTE fast I golvet fastän agent Bstått på den I 15 minuter. Nu är vi upptäckta
av en pensionär som ivrigt spanar in oss och våra strapatser. Nu har även 2 småflickor börjat visa intresse
för agent B:s väskinnehåll, en chokladplatta av större modell!!
14.45 -Nu börjar modet sjunka, slanten rörs ännu I sidled, ungefär som en gubbsjuk 40-åring på Fontana.
Det var ungefär vid den här tidpunkten att kameran saknade batterier. En av tanterna vid ett bord börjar nu
titta konstigt på oss, vi har ju stått orörliga I ca en halvtimme. Pensionärsgubben sitter ännu och väntar
tålmodigt, kanske han vill ha slanten för att köpa munk och kaffe på Arnolds?
15.00 -En rökpaus skulle inte sitta helt fel, men vad kan vi göra när slanten änn rör sig trögare än tidigare,
ungefär som en studerande före klockan 12. Den tålmodiga pensionären har nu gett sig av, kanske han
förstod att vi inte tänkte ge oss I första taget. Småflickorna har återkommit ett par gånger och dreglat över
chokladen, vi börjar fundera på att övergå till testet “Hur enkelt lockar man hem småflickor med choklad?”.
Som ett bra bevis på vår sjunkande moral och tålamod för tillfället. Nu börjar securitas-vakterna även cirkla
runt oss. Kanske någon av tanterna vid mässan kallat på hjälp?
15.15 Förstärkning anländer med batterier, konstigt nog hånskrattar förstärkningen åt vårt misslyckande.
Den förbannade slanten rör sig ännu, trögt som en hankeits tankar, men den rör sig den SATAN!!!Det gör
även vi, nu fan ger vi upp. Långsamt med hängande huvuden gick vi till en lokal kaffebar för att begrunda
våra sorger och smida nya djävulska planer. Och visst blev det ett par nya ideér, men de återkommer vi med
I ett senare nummer. Så akta er när ni ser oss stå och flina någonstans..........

Agenterna B & B väntar på bättre sysslor

Berg -roth & -qvist

Edu-Vaasa

Filicia Aktuellt

- Utbildningsmässan 09.02.2001

Varför var det ingen servering i matsalen fredagen den 9:e
februari? Varför var vissa lektioner och prov inställda?
Varför sprang den omkring studerande i halare mitt på ljusa dan?

Svenska yrkeshögskolan tillsammans med Vaasan Yliopisto och
Vaasan ammattikorkeakoulu ordnade en utbildningsmässa för
gymnasie- och yrkeselever i Vasa med omnejd. Målet var att genom
presentation av de olika utbildningsprogrammen kunna värva nya
studerande till skolan.
Svenska yrkeshögskolans alla tre sektorer var representerade med
sina respektive utbildningsprogram. Störst var sektorn för teknik och
kommunikation, men också sektorn för hälsovård och det sociala
området och sektorn för kultur kunde uppvisa ett intressant utbud.

Matsalen i Teknis hade under natten till fredagen förvandlats till en
mässlokal med ett eget bord för varje utbildningsprogram, där de kunde
visa upp sig för besökarna, och en poster som berättade i korthet om
utbildningen. Bland deltagarna fanns även vi, Studentföreningen Filicia
r.f., som var den enda studentförening i Syh som var representerad.

Vi hade ett eget bord nära ingången så ingen besökare kunde undvika
att se oss när de vandrade runt i lokalen. Dessutom var vi iklädda vår
välkända “festklädsel nr.1”, för att väcka så stor uppmärksamhet som
möjligt. På vårt bord fanns tygmärken och information om prepkursen
som vi ordnar inför inträdesförhöret. Mr.Oizo, chefsmaskoten, var med
och delade ut gula och svarta godisar till besökarna.

Klockan 09.30 samlades ca. 600 gymnasie- och yrkeselever i
Levonssalen i Vaasan yliopisto. De skulle få lyssna till representanter
från varje skola. Bland annat skulle de få se kartor över området så de
kunde hitta de olika mässlokalerna, och ta sig till de som de själva
tyckte att verkade intressanta. Efter det bjöds det på kaffe och bullar
nere i Matilda, som är matsalen i Yliopisto. Klockan 11.00 väntades de
första besökarna till Teknis.

Av de 600 eleverna var det uppskattningsvis mellan 100 och 150
elever som letade sig fram till Teknis matsal. Rulliansen startade.
Infoblad och reklamprylar flög hit och dit. Alla var intresserade av att
visa upp just sitt utbildningsprogram för de förbipasserade.
Laboratorieteknik hade nickeltest, IT visade en trailer från Starwars,
Skönhetsbranschen sminkade människor. Alla var i full gång. Kulturmänniksorna chockerade med ett väldigt konstnärligt litet teaterstycke
de själva komponerat ihop.

Även om man, som gymnasieelev, hade vetat med säkerhet vilken linje
man tänkt söka till, så kan det tänkas att det blir att tänka igenom det
beslutet ännu en gång. De flesta utbildningsprogram såg nämligen
väldigt intressanta ut, på det viset de framställde sig. Det är tur att man
inte behöver göra det beslutet en gång till. För min del kunde jag då lika
lätt ha hamnat på t.ex.laboratorieteknik eller skönhetsbranschen.

Som avslutning kan jag säga att vi som deltog hade kul som vanligt. Vi
fick träffa mycket nyfikna och oroliga elever, som vi hoppas kunna se i
den här byggnaden nästa höst. Speciellt den söta tjejen med röd jacka.

Ordförande Eva Högfors vid
studentföreningens reklamskylt.

Hela gänget samlade för genomgång
innan mässan startade
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Andreas Backman visar ifprmation till en
intresserad gymnasieelev.

Kim Gylling
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27 olika sätt att hantera stress på
1.Tryck upp 30 marshmallows i näsan och försök nysa ut dom.
2.Betala din VISA-räkning med ditt American Express-kort.
3.Poppa popcorn utan att lägga på locket.
4.När någon önskar dig en trevlig dag, förklara att du har andra planer.
5.Ta reda på hur en groda i en mixer egentligen ser ut.
6.Gör en lista med saker du redan gjort.
7.Dansa naken framför dina husdjur.
8.Sätt på ditt barns kläder bak och fram och lämna av det i skolan som om inget hade hänt.
9.Hämnas på de lokala skattemyndigheterna genom att fylla i din självdeklaration med romerska siffror.
10.Tatuera in texten "lunchstängt" i pannan på dig själv.
11.Tejpa fast bilder på din VD på vattenmeloner och släpp dem från höga byggnader.
12.Bläddra i Illustrerad Vetenskap och rita på kläder på alla bilder av naturfolk.
13.Gå och handla kläder, svetta ner dem och lämna tillbaka dem nästa dag.
14.Betala din elräkning med 50-pennin.
15.Backa till jobbet.
16.Slappna av genom att tänka på ditt favoritavsnitt av Björnes Magasin under ledningsgruppsmötet.
17.Sitt naken på ett hårdkokt ägg.
18.Sätt tungan på kalla ytor av metall.
19.Putsa din bil med öronvax.
20.Läs SAOL upp och ner och leta efter hemliga, dolda meddelanden.
21.Sätt igång ett rykte och se hur mycket som är överdrivet när du får höra det av någon annan.
22.Fakturera Landstinget för tiden du får sitta i väntrummet.
23.Fläta dina näshår.
24.Skriv en novell med alfabetsoppa-bokstäver.
25.Ligg ner och ät selleri och använd din navel som saltkar.
26.Håll två gafflar framför ögonen när du pratar med folk och låtsas att alla sitter i fängelse.
27.Hitta på ett eget språk och be främlingar om vägen till olika platser.

Anna-Karin Back

Årsfest 2001

Filicia Aktuellt

Så var det dags för årsfest igen, och denna gång är det den 7:e i ordningen. Datumet för årsfesten är den 9
mars 2001, så det är bara att sätta igång att damma av fracken eller långklänningen! Och för er som inte har tittat på
er frack / kostym sedan förra fina festen, så rekommenderar jag att ni gör det snarast. Det kan ju hända att den
kräver ett besök på kemtvätten efter alltför vilt festande! Och till er som inte vet vad en årsfest är för något och inte
vet hur den går till skall jag nu försöka förklara detta.

Klädseln som gäller på en årsfest är för herrar frack eller mörk kostym och för damer långklänning. Även om
herrarna är snyggare i frack, så är detta inget tvång, men ni bör ha en vit skjorta till kostymen. Vad gäller damen så
bör hon ha axlarna täckta under en sjal under solenn akten och så skall hon ha en liten väska med handtag, inte en
med axelrem. Om damen har långt hår passar en håruppsättning utmärkt, men detta är heller inget tvång. Varken
damen eller herren skall bära armbandsur.

Priset för årets årsfest är 250 mk och detta är ett självkostnadspris, dvs arrangörerna tar inte hem någon
vinst! I denna 250 mk ingår en trerätters middag (vid Resaurang Fyrklövern) inklusive måltidsdryck som består av 2
snapsar, 3 glas vin och punsch. I priset ingår även kostnader för bandet som skall spela.

Årsfesten börjar med en solenn akt i SYI’s festsal. Solenn akten håller på i ca en timme och under den
timmen hålls några tal, inbjudna studentföreningar överlämnar sina gåvor och förtjänsttecken delas ut. Efter solenn
akten hålls en paus på ca en halv timme då man dricker en välkomst coctail och minglar med de övriga
festdeltagarna.

Under pausen söker man också reda på sin bordsdam / herre och sedan tågar man parvis in till borden efter
pausen. Man sätter sig dock inte förrän alla kommit in och ställt sig vid bordet! När alla satt sig börjar supén och då
tar toastmastern över och ser till att stämningen hålls på topp. Under supén snapsar, sjunger och äter man, men
man går inte på toaletten eller går och röker förrän kaffet kommit in!! Då kaffet kommit in hör det till att bordsherren
leder sin bordsdam om hon vill gå på toaletten. Då man är på väg tillbaka till bordet väntar man utanför om man
sjunger I salen och går in först då sången är slut. Under supén får man också höra på festtal och talet till kvinnan.

När man skålar är det vissa små detaljer man bör komma ihåg (Solveig har säkert redan berättat det här åt
många...) Om man är dam höjer man glaset och skålar först till vänster (utan att klinga), sedan till höger och sedan
rakt fram och först efter det dricker man. Är man herre gör man likadant men man börjar till höger, sedan till vänster
och sedan rakt fram. För att förenkla det hela så kan man helt enkelt säga att man skålar först med sin bordsdam /
herre och sedan med de övriga.

Efter supén förflyttar vi oss till SYI´s festsal igen där vi får dansa till tonerna av Souled Out, som spelar både
egna låtar och covers. (Det är alltså inte vals och foxtrot som gäller i år). Restaurang Fyrklövern ordnar också med
vinförsäljning under dansen. Då dansen är slut vid en halv ett tiden förflyttar vi oss till nachspielet i Filicia Castle. Där
bjuds på nattmat och så får man fortsätta festa hela natten och morgonen lång!

Följande morgon klockan tolv, när man förhoppningsvis har hunnit sova några enstaka timmar, är det dags
för zillis eller sillfrukost i sitzstil i Filicia Castle. Zillisen sköts i år av Studentföreningen Politivas och även här hålls
stämningen på topp med hjälp av en toastmaster. Klädseln som gäller för zillisen är halare och zillisen håller på tills
ingen orkar mer.

Jag kan av egen erfarenhet säga att årsfesten är en fest man kommer att minnas länge efteråt, så ta
chansen nu och kom och festa fint! Priset på 250 mk för årsfesten och 30 mk för zillisen kan verka lite mycket för oss
fattiga studerande, men det är nog faktiskt värt det. (Priset har också sänkts med 100 mk sen förra året!)
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F(x) = fvCH0(1-e-bt)TCU

Df(x) = 0 ! min vid 98 flaskor
Df(x) = 0 n sömn.

Tryck [Bar]
1
1,02
1,07
1,31
2,00
4,00
8,36
10,7
84,2
-
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Försöket måste tyvärr avslutas då försökspersonen plötsligt trodde sig vara Gud, och psalmsånger började sjungas
för laboratorieledaren.Följande värden uppmättes:

Flaska nr. Sångstyrka [dB] Svordomar Antal urineringar Säkerhet mot kollaps
1
3
1
9999
2
4
4711
3
20
6
1
96
4
30
6
50
5
40
8
1
30
6
80
9
1
20
7
80
10
2
10
8
80
15
3
2
9
100
89
4
1,016
10
130
73
5
0

2.3 Avsikten med laborationen var att fastställa alkoholens verkningar, speciellt vid stora förtärda mängder under
kort tid.
3. Diskussion

Denna fördes mellan försökspersonen och försöksgruppen. Orsaken var främst att försökspersonen ansåg sig blivit
lurad, när han blivit lovad obegränsat antal Koff flaskor och nu endast fått 24 st Lapin Kulta.
För att laborationsresultatet skulle vara fullt tillförlitligt borde ett referensprov med försökspersonen utföras I torrt
tillstånd. Det är nämligen osäkert hurvida försökspersonen vid normaltillståndet (37 °C, trycket 1 bar och relativ
fuktighet j=0,2) kan beaktas som representativ, för i naturen förekommer individer. Troligen är han ca 2.72 ggr värre
än medelvärdet. I så fall blir det verkliga resultatet endast 1 / 2.70 = 0.37 = 37 % så eländigt som det ser ut.

Mikael Ström
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Laboration: Undersökning av en ölflaska.
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H = H0 C e-bt
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b = Tidskonstant,
beroende av antalet
förtärda flaskor per
timme

H0 = Toppberusning

1. Föruppgifter
Vid förbränning av öl alstraskrapula och rikliga mängder vatten.
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1.2Berusning som funktion av tiden:

2. Utförande
2.1 Laborationen utfördes enligt beskrivningarna. Då inga Koff flaskor fanns att tillgå måste vi använda en Lapin Kulta
flaska som har en mindre noggranhet. Onoggranheten under laborationen blev därtill accelererad av att vi använde
Per-Håkan som försöksperson. Försöket tillgick så att försökspersonen ställdes ensam I ett rum med en korg Koff IV,
innehållande 24 flaskor. Någon torkperiod för försökspersonen före försöket ansågs inte behövas, emedan nämda
försöksperson har en svårsläckbar trut.
Försökspersonen ställdes på avståndet a= 2 m från ölkorgen, och accelerationen från stolen till korgen uppmättes till
0,0002 s, vilket kan vara ett gott omen för hur laborationen skulle lyckas.

Berusning, H [dB]
140
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60
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0
0

Nor
mal
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het

Verkligt värde

Flaskor [st]

ttre o

mdöm

e

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

Enl. Y

T C 1/U

Mikael Ström

U = 1.013 = Alkos konstant

n = Antalet flaskor

t = Tiden

T = 2 + U/ t

fu = n C t

Urinfrekvensen växer enligt formeln:

2.2 Efter 24 flaskor Koff IV kördes försökspersonen på vanligt gulfärgat H2O varvid nedanstående kurva kunde
uppritas.

Berusningsgrad

Filicia Aktuellt

Per-Johans exraordinära äventyr en lördag i Vasa

Bakgrund: Per-Johan, Ragnar, Per-Håkan, Berit, Ragnhild och Bengt-Göran lever delvis under helgen I en
kollektiv lägenhet. Per-Håkan är på besök från Jakobstad över helgen och hans enda mål är att festa och ha kul. De
andra fungerar som de ska.

Kl. 9.30: Per-Johan vaknar I sin sköna och mjuka säng, till sin stora förskräckelse känner han en smak I
munnen som närmast kan beskrivas med ordet aptestikel...Nåja, väl uppe känner han ett enormt sug efter att sjunga
en trudelutt, de flesta - alltså alla förutom Per-Johan I deras för tillfället väldigt kollektiva kämppä - tyckte inte att det
var något ljuvt uppvaknande. Efter att ha borstat bort den unkna smaken ur munnen bestämde Per-Johan sig för att
INTE festa denna dag...

Kl. 10.00: Per-Johans uppmålade bild av en festfri lördag slås sönder. Orsaken var hans alltför festglade
kompis (Per-Håkan) som var på besök I byn, han bokstavligen förbjöd alla att inte festa den kvällen, och vad gör man
väl inte för vänskapen..?

Kl. 10.00.- 14.00: PAUS = De snackar en massa skit och laddar sina döda skallar. Ragnhild lämnar slagfältet
med en sur smak I munnen efter gårdagens fest.

Kl. 14.30: De gör sig klara för avfärd mot Prisma för diverse inköp och flaskpantning, Ganska smärtfritt.
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Kl. 15.00: De anländer till Prisma och konstaterar att pantautomaterna är nya och det leder I sin tur till att hela
projektet tar en och en halv timme av deras dyrbara tid.
Kl. 17.00: PAUS

Kl. 19.00: Per-Johan gör en snabb visit hos Berit och sen går de till en bensinstation på lite uppköp. Ragnar
och Per-Håkan sitter I lägenheten och lyssnar på musik och gör upp snuskiga planer inför kvällen...De har ett
gemensamt mål: Varsin brud innan kvällen är slut!

Kl. 21.00: De kör igång ett såkallat ölspel...Ragnar blir svinfull (tack vare Per-Håkan).

Kl. 23.00: Alla(Per-Johan, Ragnar, Per-Håkan och Berit) är definitivt berusade och de bestämmer sig för att ta
sitt pick och pack och dra till stan.

Kl. 23.30: Väl ute på baanu(krogen) börjar showen: Ragnar har fått napp - han står och grovhånglar mitt på
dansgolvet, även scenen testkörs. Per-Håkan drar en parningsdans med sitt objekt.Eftersom man I ena baren fick
shotar för 10mk styck så var inte duon sen att spendera en halv förmögenhet på dessa...Vilket slutligen ledde till ett
redlöst tillstånd, t.ex. manligt hångel, sentimentala stunder samt desperata försök att fälla vissa kvinnor.

Kl. 02.30: Per-Johan och Berit lämnar stället I väntan på bättre tider. Till Ragnars och Per-Håkans stora
förskräckelse visade det sig att “offren” endast var 17-år gamla och måste hem till...LAIHIA!!!! Sammanfattningsvis:
Deras plan sket sig!

Peter Sjöblom
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Andreas Backman - Kassör

Mikael Ström - Datård

Jonas Bergqvist - Rådd
Somnar med spisen på. Samlar på trafikmärken och
får på öga av Eva när han uttrycker sig otydligt. “E je
lugnt ti runn!”

Styrelsens egen Drag Queen med håriga ben. Tigger
snus av alla och tycker att unisex räcker hur långt
som helst. Ljudvolymen ökar linjärt enligt antal
konsumerade öl.

Det är han som är “Päckis”. Flirtar med alla tjejer i
styrelsen, men får inget av sin flickvän. Är en svikare
när det gäller franskisar och buffe’, men den
skojigaste mardrömmen man kan tänka sig.

Styrelsepresentation 2001
- Detta tycker vi om varandra

Eva Högfors - Ordförande
Yrskalle nummer ett. Stressad tjej som organiserar
saker vart hon än kommer. Civilicerad och jordnära
personlighet och dessutom inte lesbisk.

Kim Gylling - Vice ordförande
Tror att han är mannen med stort M. En verklig
tjejtjusare som har sina egna teorier om allt och alla.
Stor i orden (och på jorden).

Anna-Karin Back - Sekreterare

Tjejen som leker med stora pojkar. Knapprar etiketten
från ölflaskan och visualiserar i ollon-blått. Gillar
Pirkka kan festa ordentligt.

Styret 2001

Eliza Wörlin - Intråd

Jan-Mikael Pått - Musråd

Peter Sjöblom - Idråd

Sexig svetsare i smutsig halare, men blir arg när man
tar bild av henne. Har slarvat bort sin jacka i fyllan en
gång. Vem? Var? När syns hon?

Monica Blom - Slottsråd

Mannen som försvann på keikka och inte kommit
tillbaka ännu. En riktig nallebjörn bland styrelsetjejerna, kanske styrelsens nya maskot.

Filicia Aktuellt

Tjej som tycker att allt är roligt. Vågar leka med de
stora stygga vargarna. Vet inte vad rutig flagga i Rally
betyder. Knackar på tangetbordet och säger “oho”.

Anne Agnisbäck - Extråd

Liten brud med kort stubin och mycket att säga.
Käkar en hel massa med franska potatis och hittar
inte hem i mörkret. Liten pipare (med två p:n).

Thomas Bergroth - Bärsråd

Mannen med flaskan. Ölfinsmakande Åbobo som
äntligen hittat sin plats i styrelsen, så nära ölen som
möjligt. Killen hela dagen som gör allt för att uppnå
direktörsstatus.

Äter mandelflarn helt hysteriskt och tar på sin halsduk
med omsorg. Helt OK kille som tror att han vet en
person i styrelsen han kan lita på.

Styret 2001
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