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Bästa Studerande !

Ett nytt läsårhar startatoch månganyasakerkommersäkertemoter.Jag vill tatillfället I
akt ochinformera om ytterligareennysak!Kopiolahtinenhartillsammans med student-
föreningenutvecklat ett konceptföratttillfredsställadestuderandeskopieringsbehov.
Vi har placerat en kopieringsmaskin till Ertförfogandeiaulan,maskinenfungerarmed
"kopieringskort" som kan köpasav studentföreningen. Bredvidkopieringsmaskinen
finnsenlådaditNikanlämnainmaterialtillkopiering,t.exettkompendiumsom
kopieras åt hela klassen. Innannilämnarinmaterialtillkopieringbörnify l la ien
beställningsblankett,endast materialmedfullständigtifylldblankettkankopieras.
Vitömmerlådan påtisdagar och torsdagar, i sambandmedtömningenhämtarviockså
ut färdigt kopierat material.
NiärgivetvisocksåvälkomnatillosspåVasaesplanaden 22,3.vån,medera
kopieringsarbeten.
Detjänster vi kanerbjudaerdärärföljande:

Alltförståsmedstudierabatt !!

Medhoppomettgottsamarbeteochengodstart
på studieåret

Sven-Håkan Back
Kopiolahtinen Oy

-CAD-utskr i f ter
-Scann ingav r i t n i nga r
-Vek to r i se r ingavscannader i tn ingar
-Ri tn ingskop ier ing
-Digi ta l t ryck
-A4/A3kop ie r ing
-Färgkop ier ing
-D ig i ta l t r yck i fä rg
-A4 /A3 fä rgscann ing
-A4 /A3sv -v i t scann ingmed tex t i genkänn ing
-U tsk r i f t av fä rgp lansche rpåo l i kama te r i a l
-Laminer ing
-Ol ika inb indn ingar

Här hittar ni oss !
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Höstterminens program

September:

Gulnäbbsintagning
Ett evenemang för nya studeranden som vill ha jätteskoj.
Denna tillställning ordnas tillsammans med Sjukis för att
få en bättre könsfördelning i lagen. Alla nya studeranden,
som vill ha kul, från Teknis och Sjukis samlas på ett ställe
för att delas upp i lag, sedan är det bara att börja samla
poäng genom att muta domarna eller klara en upppgift så
bra som möjligt.

Lär dig Sitza – Sitz
Vi i Teknis, inte alla, har ett lite dåligt rykte om oss då vi
festar i andra skolor. Därför ordnar vi nu en sitz för alla nya
så Ni ska lära er hur man skall uppföra sig på en sitz.
Läs mer om sitzen på en annan sida i tidningen.

Oktober:

Halarinvigning
Halaren, festklädsel nummer ett! Alla
som beställt halare i början av året
kan på denna tillställning kvittera ut
sin halare. För att få sin halare måste
man ställa upp i en liten tävling där
segraren belönas med något som hör
halaren till.

Oktoberfest
Sitz!!!! Den första traditionella sitzen
denna termin, med Tyskland som
tema. Alla biljetter till sitzen brukar bli
bokade jättesnabbt, så boka din biljett
i tid! Lagom till denna tillställning
anländer även våra
”utbytessnapsutdelare” från Tyskland.
Ni som blir utan biljett är varmt
välkomna på eftersläpp.

The Gathering
En tillställning till alla er kampsportare,
men vi hoppas att evenemanget skall
intressera andra också. Läs om hela
evenemanget på en annan sida i
denna tidning!

December:

Julfest
Vad vore en skola utan julfest? Julfesten är en lite ”finare”
fest där halaren stannar hemma i garderoben och istället
dammar man av finkläderna. Vi äter bättre mat än på vanliga
sitzer uppe i Tuas matsal och drar sedan vårt pick och pack

Gulisarna 2000

Utbytessnapsutdelarna och
Rönn på Oktoberfesten.

Mikael Ström
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Halaren

Gemensamt för studerande vid yrkeshögskola/högskola är den officiella festdräkten. Färgen på kostymen varierar från
skola till skola, men budskapet dräkten för med sig är ändå detsamma: NU E DE FEST! Jag pratar alltså om
studiehalaren. Förutom festdräkt uppfyller halaren en rad andra viktiga funktioner. Vid tillstäl lningar som exempelvis
Pampas Nationaldag representerar man sin skola när man bär den. Halaren är också ett tecken på gemenskap, alla
medlemmar i en studentförening bär samma färg.

En bra sak med halaren är att man aldrig behöver fundera över vad man ska ta på sig för kläder när man ska ut, halaren
står alltid redo! Man behöver varken fundera på att tvätta eller stryka den, sån behandling är strängt förbjuden! Som följd
behöver man alltså inte heller vara rädd att man smutsar ner halaren, det är snarare pinsamt att ha en ren och fläckfri
halare än en som är ordentligt nersvinad!
(Hörde förresten om en brud vars mamma hade tvättat och strukit hennes halare och jag tänkte svimma av chocken, men
den här bruden var förstås en hankeit...)
En bra sak med halaren är att man smycka ut den hur mycket man vill, nästan hur man vill. Vid sitzar och andra
tillställningar för studerande samt av andra studentföreningar brukar man få köpa halarmärken som sen sys på var som
helst på halaren. Det kan vara trevligt att kolla på andras halarmärken och se hur mycket personen hänger med i
svängarna...

Studentföreningen Filicias halare hör till dem som syns mest. Det beror på ett x antal orsaker. En orsak kan tänkas vara
att den är GUL och sydd i ett material som avstöter smuts och vätska rätt bra. På halaren finns tryck i svart.

Genom att kika på halaren vet man hurudant studieliv personen som bär den lever. Det brukar som sagt samlas
allehanda märken på halaren, som berättar hur hög globetrotter-faktor man har. Dessutom samlas med åren en del
hälsningar och autografer på halaren, ti ll både glädje och sorg.

Min uppmaning till dej som första årsstuderande är att du ska skaffa dej en halare, de bästa minnena från studietiden
kommer du garanterat att få från de gånger du har bärt studiehalaren! Du lär heller aldrig bli haffad av mode-polizei, i och
med att halaren ständigt håller trenden.

Halarfärger i Vasa

Gul halare Studentföreningen Filicia r.f., Teknis
Naturvit Elevföreningen NUD, Hälsovård vi Sjukis
Grön Elevföreningen NUD, Sociala området vid Sjukis
Lila FSLF, Ämneslärarstuderande vid Åbo Akademi, Peffan
Blå 1 Politivas, Statsvetenskap- och Socialpolitikstuderande vid ÅA
Blå 2 Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA
Rosa Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, ÅA
Neongul Karitativa, Vårdvetenskapstuderande vid ÅA
Kritvit SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa, Hanken
Vinröd Justus, Juridikstuderande i Vasa
Svart Studerande vid finska tekniska, Teku
Röd Studerande vid Vasa universitet

Övriga halarfärger

Röd StuBI, Barnträdgårdslärarstuderande vid ÅA, Jakobstad
Vinröd Studerande som tillhör Teknologföreningen vid Tekniska högskolan i Otnäs
Svart Datateknologerna vid ÅA, i Åbo
Ljusgrön Studerande tillhörande Kemistklubben vid ÅA, Åbo
Gul Ekonomistuderande vid ÅA, Åbo
Orange Mattestuderande vid ÅA (Zigma), Åbo
Ljusgrön Yrkeshögskolan Sydväst, Esbo

Halarinvigning

Senare under terminen ordnas ett halarprovningstillfälle, då man får prova ut och beställa sin egen halare. När halarna
anländer ordnas den traditionella halarinvigningen. Förbered dej på kampen, utan svårigheter får du ingen halare...

Anne Agnisbäck
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Ordförande har ordet

Välkomna till Technis och Studentföreningen Filicia r.f. alla gulisar!

Denna tidning är Studentföreningen Filicias tidning och detta är ett infonummer endast för Er nya
studerande. Förhoppningsvis kommer Ni att ha nytta av den information som vi har samlat i detta
nummer. Ni kan läsa om bland annat Vasa som studiestad, Gulnäbbsintagningen,
halarinvigningen och olika utbildningar vid Technis. Dessutom kan Ni läsa om vår studentförening
och vad den gör just för dig! Vi har också en presentation på oss i styrelsen så att Ni skall kunna
känna igen oss i skolan om Ni vill fråga oss något, eller kanske bara prata av Er.

Studentföreningens utrymmen finns nere i källarvåningen i huvudbyggnaden och dit kan Ni
komma om Ni har problem eller om Ni vill ge förslag på hur vi kunde förbättra vår verksamhet.
Kom ihåg: studentföreningen finns till för Er skull. Det är också i våra utrymmen som vårt
berömda disco och sitzutrymme finns.

Filicia Aktuellt kommer i fortsättningen att utkomma ca två gånger per termin och den går även att
läsas på studentföreningens hemsida http://filicia.syh.fi, där Ni även hittar andra skojiga saker.

Ännu en gång hjärtligt välkomna till Technis och vi ses i skolan!

Eva, ordförande för Filicias styrelse 2001

Lär dej sitza

Perkele, vad är en sitz? eller Jag är ny, hjälp mej.
I många huvuden snurrar frågor som “Vad är en sitz”, “Hur sitzar man” och “Varför sitzar man”
osv.
För att komma igång direkt, ordnar filicia exklusivt för teknis första års studeranden en sitz som
går under namnet “Lär dig sitza”.
På den här sitzen har endast ettor och speciellt utvalda erfarna sitzare tillträde. Bara så att
ni i lugn och ro kan lära er vad som händer och vad man gör på en sitz.
Ämnen som kommer att behandlas:

- snapsvisor och sångröst
- mat
- klädsel
- bromskloss (pojkvän/flickvän)
- “morsan”
- vätskeintag
- dans/eftersläpp
- tillhyggen

Detta är alltså inget stelt infotillfälle utan en sitz i modifierad version, där
det berättas vad som ska hända och vad man gör. På detta sätt slipper
ni lära er vad, hur och varför the hard way.
Jag rekommenderar så många ettor som möjligt att delta på den här sitzen, så får ni
veta hur man undviker solosång under tvång inför 50 flinande fyllkajor.

Jonas Bergqvist, RÅDD

Eva Högfors

Jonas Bergqvist
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Anna-Karin Back

Hejsan!

Nuharskolanääntilgenbörjatochnöjesfaktornärpåtopp.Ensån
party-niilz somjagärsåtänkerjajugenastpåall trol igtsom
kommerattskeihöst.Roligtförmigärjuattminavännerfrånyrkes
äntligenbörjaranländahit.Varfördethartagitdemettårlängreatt
kommasighitvetjainteriktigt...Meenhursomhelstsåhariallafall

oftaundratvarfördetiblandkännssåkostigtdagenefterdåman
varit ochtagitensvängompånågonvälvaldkrog.Efterenanalys
av konstigheternablevsvaretpåfunderingarnaettFyllelexikon.Så
nu dånikännererkostigadagenefterdagenförekannitadethe lt
lungt ochslå uppidetlillalexikonet.

Askungen-fylla: Du kommerhemochhartappatenskooch
klädernahängeritrasor.
Törnrosa-fylla:Duslocknarihundraår.
Snövit-fylla: Duvaknaruppmedsjufrämmandemänisängen.
Lillsjöjungfrun-fylla: Dinafötterklibbarihopochluktarfisk.
Lillarödluvan-fylla:Duvaknar upp medmormorisammasäng.
Kejsarensnyakläder-fylla:Duvaknar helt nakenirännstenenoch
upptäckerenpekandefolksamling.
Fulaankungen-fylla: Du vaknaruppmedenäktahälft mendetär
intedin.Denhärärsnyggare.
Nallepuh-fylla:Dinbukaharsvälltt i l ldubbel storlekochdinmunär
kladdig.
Stålmannen-fylla:Dinkroppärrödoch blåochfolksviskningarlåter
som högaskrik.
JoakimvonAnka-fylla:Duvaknarochharenstorhögmedpengar
meninga byxor.
MussePigg-fylla:Dinaöronärsvullna ochduhardinavita
handskar, menavfrackensynsinteettspår.
Hans ochGreta-fylla: Dukalätthittatoalettengenomattföljaspåret
av nattensuppkastningar.
LillaMy-fylla:Ditthårstårpåändaochdubararoparochskriker.
PippiLångstrump-fylla:Duvaknarmellanenhästochenapaoch
finneren väskafullmed pengar.
StoraStygga Vargen-fylla:Duharså taskigandedräktattdukan
blåsa omkull etthus.
Bambi-fylla:Dinabenvägrarlydadig ochditthuvudkännsstortsom
en badboll.
Attila-fylla:Dulämnarkaosochförödelsedärdudrarfram.
Hitler-fylla: Duslocknarienbunker.
ChristofferColumbus-fylla: Duvet intevartduärpåväg, intevardu
är när dukommerfram,menhelakalasetbekostasavstaten.
Tarzan-fylla: Duvaknarhalvnakeniskogenochundrarvarfördue
såhes.
Y2k-fylla: Dinhjärnafungerarinte ochdintankeverksamhetär
totalnolladsådubörjaromfrånigår.
Microsoft-fylla:Deflesta avdinakroppsfunktionerkrånglarochdu
vetattduintehinnerfixatil ldiginnansvärmorkommer,mendu
vägrarerkännaattdetärettproblem.

jag

4 15

DIFF – nytta med nöje

Jaha, då var det dags för ett nytt år med nya möjligheter. Du har väl vid det här laget hittat skolan
och vet ungefär var dina klassrum befinner sig. Efter att du kommit igång med studierna och
studielivet kan det vara roligt att koppla av och träffa andra studerande men också de som blivit
utexaminerade. Det är där DIFFen kommer in i bilden.

DIFF, Driftingenjörsförbundet i Finland, är Finlands enda svenskspråkiga ingenjörsförbund och
har ca 3000 medlemmar varav ca 800 i Österbotten. Förbundet bevakar studerandes och
ingenjörernas intressen i olika frågor.

DIFF Öb är en egen avdelning och vi ordnar program för våra medlemmar, t.ex. resor och
exkursioner. För studerande (som kallas juniormedlemmar) har vi de senaste året ordnat carting,
paintball och Hur söka jobb-kurs. Juniorerna får naturligtvis också delta i annan DIFF-
verksamhet.

DIFFen är som sagt ett bra ställe på att lära känna folk och knyta kontakter. Det finns DIFFare i
150 firmor i Österbotten, och 70 % av alla arbetsplatser går via kontakter. Man frågar någon som
känner någon och vips är man på arbetsintervju.

Lättaste sättet att komma med i gänget är via internet, adressen www.diff.fi där do kan läsa om
medlemsförmåner och anmälan dig som juniormedlem.

Lycka till!
Andreas Gammelgård
Ordförande DIFF Öb

Andreas Backman

Logik Test

1. Hur många födelsedagar har mannen i snitt?
2. En kvinna ger en tiggare 5 mk; kvinnan är tiggarens syster men tiggaren är inte kvinnans

bror. Hur kommer det sig?
3. Varför kan inte en man som bor i Finland bli begravd i Sverige?
4. Är det lagligt för en man i Norgeatt gifta sig med sin änkas syster?
5. En man bygger ett rektangulärt hus. Alla sidor är vända mot syd. En stor björn går förbi,

vilken färg har björnen? Varför?
10. Om det finns 3 äpplen och du tar bort två, hur många äpplen har du?
11. Om du har bara en tändsticka och du kommer in i ett rum där det finn en olje - brännare, en

kerosin lampa, och en ved – spis, vilken tänder du först?
12. En läkare ger dej tre piller att inta varje halvtimme. Hur länge tar det innan pillren är slut?
13. En bonde har 17 får, alla förutom 9 dör. Hur måga får har han kvar?
14. En expedit vid slaktdisken är 180 cm lång. Vad väger han?
15. Hur många 3,50 mk:s stämpel finns det i ett dussin?
16. Vad var presidentens namn år 1975?

Svar:

.
1. En.
2. Tiggaren är hennes syster.
3. Han kan inte bli begravd om han inte är död.
4. Nej, för han är död.
5. Vit. Huset är på nordpolen så björnen är en is – björn
6. 2
7. Tändstickan
8. 1 timme
9. 9
10. Kött
11. 12
12. Tarja Halonen

Wörlin Liza
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Eva Högfors

Detta gör studentföreningen

Medlemsavgiften till Studentföreningen Filicia r.f. är 400 mk för hela studietiden, så man kan
räkna med ungefär 100 mk per år. Detta är inte särskilt mycket när man tänker på hur mycket ni
får för detta pris och hur mycket vi ordnar för Er medlemmar.

Alla medlemmar får ett studiekort i början av läsåret. Med detta studiekort, som gäller för hela
studietiden, får man rabatter på tåg, bussar, hotell samt rabatter i olika butiker (se annan artikel).

På höstterminen 2000 startade studentföreningen även en kopieringsverksamhet i samarbete
med Kopiolahtinen. Detta ger våra medlemmar möjligheten att köpa kopieringskort från
studentföreningen och med dessa kort använda kopierings-apparaten i aulan i huvudbyggnaden.
Till kopieringsverksamheten hör även kopiering av kompendier. Studeranden har möjlighet att
genom studentföreningen skicka iväg större beställningar av kompendier till Kopiolahtinen. Dessa
kommer sedan uppkopierade till studentföreningens utrymmen, varifrån studeranden sedan kan
hämta dem.

Som medlem får man också beställa studentföreningens gula halare, som är den självklara
klädseln på våra fester och på andra studenttillställningar som ordnas av andra skolor. Som
medlem får man också denna superba tidning Filicia Aktuellt som utges två gånger per termin.
Tidningen innehåller information om evenemang som har ordnats och som kommer att ordnas
samt om andra aktuella händelser som berör studentföreningen. Medlemmarna får också skriva
egna artiklar till tidningen.

Studentföreningen ordnar även olika fritidsverksamheter som är gratis för medlemmarna. Dessa
är bland annat innebandy-, volleyboll- och badmintonkvällar, pidro- och dartturneringar, en
sporteftermiddag i februari, biokvällar med videokanon ett par gånger per termin och
nätverksspelhelger för dataspelsintresserade.

Fester som studentföreningen ordnar varje år är gulnäbbsintagningen, halarinvig-ningen, Pre-
Ollis, olika sitzer, 100-klubbsintagning, tomtejakt, hjulfest, Pre-Pampas och så förstås den
pampiga Årsfesten.

På höstmötet, som är ett planerings- och valmöte och som hålls i november, och på vårmötet,
som är ett redovisningsmöte och som hålls i april, har våra medlemmar möjlighet att komma med
och påverka våra beslut och vår verksamhet. Datum och tid för mötena meddelas per mail. Så ta
chansen och kom med och påverka Din förening!

Pagus//Info

Tjolahopp i snårskogen och välkomna ska ni va till SYH, läsår 2001-2002!

Studentkåren Pagus bjuder på en hel del intressanta saker detta läsår och här nedan listar vi
en del så att Ni yra ettor och ännu yrare flerårsstuddar ska veta vad som finns att vänta.

Inskriptionen är en fest enbart för ettorna inom hela SYH, som i år hålls vid kulturhuset i
Smedsby. Diverse program som sketcher, live musik och tja, ett eller två tal, avlöses med
något smarrit att äta. Maten måste naturligtvis sköljas ner, vanligtvis tar man sig in till stan
med sina nära och kära, för att sedan ta sig dit där festen fortsätter vid något annat ställe(vid
dags dato ej ännu bestämt) där man får blöta rötterna (läs:supa) ordentligt och plocka I sig
lite mat till ljudet av ylande (förhoppningsvis) hårdrocks-gitarrer, live-garanti.

Tutorverksamheten kan du läsa mer om här nedan under Pagus/Tutorverksamhet…

Innebändy-turnering mellan högskolorna i Vasa, dit vem som helst får anmäla ett lag. Man
betalar en liten avgift för att medverka och vinsterna är bl.a pokaler. Det får vara unisex lag
eller inte. Äran och hedern står på spel här! “The good die young”

Syhfilis-Racing: Den räddhågade göre sig icke besvär. Fartfylld tävling per bil, må det bästa
lag vinna…. Regel nr 1: En knippo sunt bondförnuft. Regel nr 2: Chauffören…ska va nykter.
3:Ta me humor och lämn hem fegisar.. Succén från våren 2001 kommer än en gång att slå
ned i Vasa stad med skräck och spontana svettningar. Naturligtvis har detta evenemang en
rejäl efterfest. Tilläggas bör att serveringspersonalen på den nattklubb festen ordnades ifjol
redan nu sjukanmält sig I förskott inför nästa brutakala-race. Vissa av dem nämde ord som
“Slagfält”, “Barbarer” och “Happy-Hour till slutet!”.

Fullmäktigeval hålls i oktober, varifrån den nya styrelsen väljs i december! . Har du mycket
överloppsenergi, att det är ett gränsfall till sjukdom, eller aldrig blivit anklagad för “tummus
mittihandicus” eller vill ha tonvis me skoj, parta och snacka skåne? Anmäl ditt intresse och
vet att här fixar man vänner för livet! Anmälningar till: studorg@technis.syh.fi

För övrigt får du mera information om ALLT, på vår hemsida http://filicia.syh.fi/pagus

Häftiga höstiga hälsningar önskar

Studentkåren Pagus styrelse
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Monica BlomPagus/Tutorerna

Pagus//Tutorverksamheten

Redan när ni läser det här så kommer ni att ha lagt märke till lite vad det är frågan om. Vi
kommer att finnas där när ni blir välkomnade till skolan och ni har nog redan blivit tilldelade en
tutorgrupp, alltså en grupp bestående av flera andra ettor och en allsvetande (eller iaf tror vi det
=) tutor, som är en studerande som redan har lyckats införskaffa sig lite erfarenhet vad gäller
skolan och allt vad dit hör. Det dom inte kan, har vi i Pagus försökt skaffa information om.
Resten blir upp till er att ta reda på av tutorn.

Allt som allt kommer vi tutorer att ha en introduktionsstund under er första dag och en officiell
tidpunkt i skolan, där vi kommer att berätta om hur själva skolan fungerar och vad det är frågan
om att studera och vara studerande.

Vi ett tillfälle på neutral mark (INT i skolan, alltså) där ni i tutorgruppen hamnar att utföra något
litet uppdrag åt tutorn, medan tutorn i utbyte ger er information om den sociala delen av
studierna…festerna, sitzerna, tävlingarna och annan social tillvaro vad gäller:sport, dataspel,
workshops, martial arts, filmer, dart och pidro och tja…vad som helst egentligen.

I Filicia Castle kommer att anordnas en för er, livsviktig tillställning som typ ska kallas något i stil
med Lär-dig-sitza-sitz, som enbart är ti ll för ettorna, där ni, mot all förmodan, kommer att lära er
vad det är att Sitza. Detta har ni säkert hört en par gånger för mycket, utan att förstå vad det är
för något…en sitz?
Här kommer vi tutorer att vara med och säga hur det ska gå till tillsammans med Filicias r.f’s
styrelse som ordnar det hela! Om inte annat kan vi ju hålla er i handen när det börjar gå för
hårt… ☺

Har du inte hunnit bekanta dig med Vasa stad, så kommer vi tutorer att finnas med och guida er
runt Vasa, dela ut kartor och kompass och tillsammans kommer ni att få tävla om bästa utbyss
diplomet, som utdelas till dom som hittar först till den superba krogen Olliver’s Inn(eller annat
valfritt mål). På Ollis kommer sedan resten av tutorgrupperna att samlas och till live-music och
billit, billit, så kommer vi att festa och dansa bakänden av oss tillsammans. Allt för att Ni ska lära
känna så många som möjligt av era fellow skolkamrater som ni annars kan(och detta är fullt
möjligt) gå förbi i fyra år utan att hälsa på dom.

En bit in på läsåret kan era frågor ha blivit fler och då har vi ett möte till där man i stort sett kollar
hur det går för ens “deciples” och ni får ha hur huvulösa frågor som helst!

För övrigt finns vi tillgängliga för tutorgruppen när som helst(här åberopas MYCKET folkvett.
ALLTSÅ: int efter klockon 4 på vardagar och ALDRIG på helgerna…*skratt* nej, I stort sett alltid,
när ni har något ni undrar över, så minns att vi finns här för att ni inte ska vara så vilsna som vi en
gång var när VI började i den här skolan! Our dear SYH….

Ha de! Önskar tutorerna 2001-2002!
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Utbildningar inom SYH

Vet ni allt vad man kan bli om man studerar inom SYH!? Det är massor, för inom SYH finns det 4 olika
enheter,21 olika utbildningsprogram och en del av dem har flera inriktningsalternativ. För att det inte
skall bli så invecklat och så att jag inte skall behöva rabbla upp alla enheter med alla de olika
utbildningsprogram och inriktningsalternativ som finns,så tänker jag istället försöka att kort berätta
vilka enheter som finns och vad som finns att studera.

Om jag börjar med vår egen enhet här på Brändö, Teknik och kommunikation så finns det redan en
hel del utbi ldningsprogram som erbjuds. Här kan man studera Elektroteknik, Produktionsekonomi,
Informationsteknik, Maskin- och produktionsteknik, Byggnadsteknik, Lantmäteriteknik, Miljöteknik,
Textil- och beklädnadsteknik och Laboratoriebranschen.En del av dessa har då också olika
inriktningsalternativ. Och här blir al la Ingenjörer inom det område man studerat.

På Roparnäs finns enheten för Hälsovård och det sociala området. Där kan man studera Vård,
Radiografi och strålbehandling, Bioanalytik, Nursing, Det sociala området och Skönhetsbranschen.

Kultur innefattar de konstnärliga utbildningsprogrammen så som bildkonst, media och design, musik
och teater. Enheterna ligger i Nykarleby, Jakobstad och också här i Vasa. Inriktningarna är Bildkonst,
Mediakultur, Formgivning, Musik och Scenkonst.

Vid Svenska Österbottens folkakademi i Närpes fås Humanistisk och pedagogisk utbildning som
Ungdoms- och fritidsledare.

Fortbildnings och utvecklingstjänster är också en enhet inom SYH, som ordnar kvällskurser och
utbildningsmöjligheter.

Svenska Ykeshögskolan innefattar alltså en hel del mer än vår enhet Teknik och kommunikation..
SYH bildades av utbildningar vid Vasa yrkesinstitut, Korsholms skolor, Vasa svenska
hälsovårdsanstalt, Konservatoriet i Jakobstad och Svenska konstskolan i Nykarleby.
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Dettaärti l ldig,Dusomsitterochsurfaribland.Förattlevaettsunt
ochriktstudielivfinnsdetbara adressdu behöverkunna. ställe
som gerdigallinformationdubehöver. ,dinstudentförenings,
webbsida.

Vårstörstahithittills.Viharvideorfrånmångatillställningar,ochfler
kommerdethelatiden.Någotcensureradeibland,menvivillintege
underlag föreventuelladomstolsbesök.Ialla fallkan manhärbekanta
sigmedolikafesterochtillställningarpådennasida.Omdutyckerdet
verkarkulärdetlikabraatthängapånästagångdetordnas.Kanske
detblirDusomblirhuvudrolleninästafilm.

-Sitzmusik
Vidnågra tillfällenhardetspelatsin,med deljuva
ochvackra,stämmornasomljuderunderenäktatraditionellsitz.
Visstemaninte hur det låteriverkligheten,såkanmanbekantasig
meddethär.Ellerifallmanintevetminnshurmelodingårti l lsin
favoritsnapsvisasågårdetutmärktattdra sigtillminnesmeddessa
mp3:or.Häriblandalla“vanliga”sångergömmersignågra riktiga
pärlor, hehe....

Naturligtvis dokumenterasvåratillställningar ävenmedvanligkamera.
Härfinnsmerän270fotonfrånfesterochandratillställningarvi
deltagit i. Iblandkandetfaktisthändaattmanupptäckernågotman
hellreskullehaförträngtnärmantittarpåbildernafråndensenaste
festen. Vi hoppas,ochförsökervårtbästaförattlyckas,attkunnavisa
de bästabildernanärDu ochDinakompisargörnågotniannarsinte
skullehagjort.

Tidigarenummer
DettapapperDujusthålleriärettnummeravtidningen
Skulledetråkasigattdugil ladedensåkanduladdanertidigare
utgivnanummerfråndenhärsidan.DessaärdåiPDF-formatochkan
läsas direktpånätetomduvill.

Härkanmanskrivasinahälsningar,åsikterochkommentarertillossi
styrelsen.Antingenangåendewebbsidanellerkommentera vår
verksamhet,våratillställningarellerfester.Ommanvillfåsvarpåsina
åsikterrekommenderarvinaturligtvis email istället,eftersomviiregel
intesvararpåmeddelandenigästboken.Våradressär

Naturligtvis har vi informationomvårverksamhetochvåra
tillställningar,Vaddusommedlemharrättattfåförtjänsterochvilket
utbudavaktiviteter som finns.Dettaäriprincipdensammainformation
som dufickhemivårtbrevmedposten.

Påvårwebbsidafinnsocksåkampsportsturneringen ’s
egnawebbsida,mendetärettannatkapitel.

en Ett
Vår

VIDEOR

MP3:OR

FOTOARKIV

FILICIAAKTUELLT -

GÄSTBOK

DETTAGÖRSTUDENTFÖRENINGEN

THE GATHERING

DettagällerspecielltdentraditionelleIT-nördensomintevill
slitasigfrånsindator.Hängmed,ochhakul.

http://filicia.syh.fi

Canididmicrophone,

FiliciaAktuellt.

filicia@technis.syh.fi,

TheGathering

filicia.syh.fi/thegathering

Kommedochbekantadigmedossgalningar.

Kim Gylling Eva Högfors

Gulnäbbsintagningen

Enligt tradition i (yrkes)högskolor ordnas varje år för alla nya studeranden en gulnäbbsintagning och detta år är det
Er tur att bli intagna! Gulnäbbsintagningen sker någongång i september och den startar, också enligt mångårig
tradition, på Sandö. Eftersom Technis består till majoriteten av pojkar, hålls guläbbsintagningen tillsammans med
Sjukis. Detta gör ju det hela lite mer spännande, för då har ni ju chansen att träffa någon av det motsatta könet på
köpet… Förra årets gulisantal översteg 200 stycken, så det gäller att komma i tid till Sandö så att Ni inte lämnar till
de sista lagen (som oftast brukar bestå av ett och samma kön).

På Sandö blir Ni alltså indelade i lag och för att komma i ett så bra lag som möjligt kan det vara lämpligt att muta
crew medlemmarna med något gott (använd fantasin!). Lagen består alla av fem personer, tre pojkar och två flickor
eller vice versa. Efter lagindelningen slussas alla lagen ut på stan för att samla poäng från olika stationer som är
utspridda över hela Vasa centrum.

Stationerna varierar från år till år, men här kommer några smakprov från förra årets stationer.

På Kaserntorget fanns en station där lagen skulle passera en hinderbana i form av att hoppa hage. Det här kanske
låter enkelt men det är det INTE. Inte när hela laget är fastbundna i varandra hela gulnäbbsintagningen.

En annan station fanns vid hörnet av Anttila och den är något av en tradition den med. Stationen går ut på att
rengöra ett övergångsställe och här brukar de olika taktikerna vara allt från vanlig borstning till ovanlig ålning.

Förra året fanns det också en station mitt på scenen på torget och i den gällde det att visa sin mest fenomenala
dans. Strippning var också tillåtet och det var inte många som tvekade att strippa till sig några extra poäng.
Speciellt inte de söta små Sjukistjejerna som lämnade kvar sina stringtrosor åt crew medlemmen efter deras
show…

Den sista stationen brukar i allmänhet bli Ollis och där skulle lagen förra året utföra ett alkotest
(och Ni kan ju gissa vad det blev av det….).

När alla lagen har gått igenom stationerna skall gulisarna svära teknolog-eden vid Frihetsstatyn vid torget. Efter det
bär det av med buss till efterfesten vid Filicia Castle och det är också där som det vinnande laget ropas upp och
tilldelas det snygga ”Jag vann gulis 2001” halarmärket. Festen vid Filicia håller på tills absolut ingen orkar festa
mer.

Förhoppningsvis kommer Ni alla nya studeranden att komma på denna urskojiga tillställning, för det är till Er ära
som den ordnas. Jag vet inte någon som har ångrat att de for på sin gulnäbbsintagning, för det är ju då som man
blir intagen i studielivet helt och hållet! Och på köpet får man ju lära känna Vasa lite bättre om man inte är härifrån
trakten och garanterat ALLA lär känna nya trevliga människor på gulnäbbsintagningen!

Vi ses på Gulis 2001!!!

12 7



Filicia Aktuellt Filicia Aktuellt

Kim GyllingPeter Sjöblom

TheGatheringfinnspåwebbenpåenegensajt.
filicia.syh.fi/thegathering

Thegoodandeviliactionfilmensomfinnsattladdasnerfrån
webbsidan. (foto:AndreasBackman)

Dettaärenbildurtävlingsfilmensomocksåkanhittaspå
webbsidan. (foto:AndreasBackman)

THE GATHERING I
All styles openmartialarts tournament

31.10.2001

x

alla

seriösakampsportare

manfår
inte

nyktertillställning

kommerdetattordnasettevenemangsomaldrig
tidigareordnatsiSvenskayrkeshögskolan.-Enkampsportsturnering.
StuderandevidallasektorerinomSYHkommerattfärdaslångvägtill
tävlingslokaleniVasaförattsevemsomärdenbästaavdomalla.
Allakampstilar,medrötternaidetfornaöst,ärinbjudnaatt
representerasigidenna turnering. 16utvaldapersoner,oavsettgrad,
kommerattslåssomäranattblierkändsomSYH’sbästafighter.

TävlingenägerrumiVasayrkeshögskolas gymnastiksal.
SomvanligSvenssonharmanmöjlighetattkommamedsompublik
ellersupportförnågonav dedeltagande.Läktarnarymmerendast
antalpersonerså förattsäkrasinplatsbörmanbokadenit id.
Direktivförplatsbokningarochmerainformation hittaspå tävlingens
officellawebbsida
Webbsidaninnehållerockså informationomdereglersomgälleri

ringen,enkortpresentationavdomarnaochettforumdärmankan
skriva sinakommentarerellertankarkringtävlingen.

Arrangörernaförturneringenhar våren2001samlatihopalla
intresseradekampsportarevidSYH (24st),meneftersomdetnui
höstkommernyaförmågorsåkommerdeattgesmöjlighetenatt
deltaidetta.Nångångefter skolanstartkommer ettmailangående
detta. Genomattsvarapådetskrivsmaninsomintresserad,men
ingentinggaranterarattmanblirutvald.

Om duvilldelta,bördusvarapåmailetochföljadeinstruktioner
som dusenarefår.Eftermansvaratblirmankalladtil lettmöte.Ett
mötedit somsvaratärbjudna.Dettamötegårutpåattklargöra
de reglersomfinns,ochfördeltagarnaattbekantasigmedringen,
skydden,priserna, ringdomarenochdemo-teamet.Efterdettamöte
kanmanännuångasig.Påbasisavdesomännuärintresserade
eftermötetväljerarrangörerna utvilkaintresseradesomfå rdelta.
Allatjejer har hittills förkörsrättp.g.a.deraslågaintresseantal(4st).

Arrangörernavillocksåpassapåattberättaattdennaturneringärför
endast.Endastpersoner medett

graderingsintyginågonkampsportkandelta.Ejhellerslipperen
personsomharvisatsigaggressivochvåldsamvidnågontidigare
tillställningmeditävlingen.Ingendeltagarefårskadasidetta
evenemang.Deltagarnabärskydd ochkontaktgradenär
“semikontakt” sombetyder att vidrörasinmotståndarepåde
skyddadeytorna,men skada honom/henne. Personersom
tänker“bankaskiten”urnågon har ingentingidenhärtävlingenatt
göra.

Självaturneringenären ,ochingenformavsprit
är tillåtenblandpubliken.Eftersjälvaturneringenkommerdetatt
ordnasenefterfestpånågonavkrogarnainneistan.Ditkommer
deltagarna,domarna,arrangörena ochförhoppningsvissåmånga
sommöjligturpubliken.Merinformationomefterfesten,platsochtid,
finns påwebbsidan.

(handels)

Allade16deltargarnafårettdiplomutfärdatavarrangörernaoch
underskrivetavalla domare.Allasomdessutominteblir
diskvalificeradefårenmedalj,och detvåsomslippertillfinalfår
varsinpokal.Bilderpåprisernafinnspåwebbsidan.

filicia.syh.fi/thegathering.

Intheendtherecanbeonlyone

Vårt fina och oumbärliga studiekort

Jag hoppas att alla tycker att det är jätteskoj att börja skolan nu såhär på sensommarn, det tycker i
alla fall jag. I.o.m. att skolan kommer igång kommer man ju ooosökt att tänka lite extra på
ekonomin…Under sommaren har man kanske jobbat och kunnat spendera lite extra på ”onödiga”
saker och säkerligen har de flesta av oss annars studerande varit mer törstiga än vanligt p.g.a.
värmen ☺. Men när arbetsavtalet sinat ut och den enda inkomsten man har är studiestödet händer det
snabbt att man får sej en tankeställare och börjar kallsvettas. En sak som gynnar oss är i alla fall att
företagarna har förståelse för vår magra situation och därför har mången lovat en s.k. studierabatt mot
uppvisande av giltigt studiekort.

Själva studiekortet är till färgen blått och Ditt fotografi finns i övre högra hörnet. Där står även Ditt
namn, skola och utbildningsprogram skrivet. Till storleken ett ganska litet kort, som ett bankkort, men
ack ändå så viktigt… En förutsättning att Du ska få kortet är att du är medlem i en studentförening
(t.ex. Filicia). Ett litet, ca. 0,5cm2 , klistermärke fästs vid nedre högra hörnet som märke att kortet är
giltigt för det aktuella läsåret. Kolla att märket verkligen sitter där (det kan nämligen ibland glömmas
bort) annars är kortet i praktiken lika mycket värt som ett bankkort man glömt koden till.

Jag kommer nu att ge Dig lite tips om var Du får göra inköp till nedsatt pris, men det är bara ett fåtal
platser så kom ihåg att alltid fråga ifall stället ifråga ger studierabatt innan du betalar något. Det är helt
okej att vara rabatt-torsk(tro mej!). Man får dessutom lite mer förståelse för ”nutidens pensionärer”. Det
är även okej att snylta sej före i köer ibland, säg bara att Du är en stackars studerande så förstår nog
alla och lämnar plats.

Nog snackat skit, åter till ämnet:
Mat är ju ett måste ifall Du har tänkt överleva och ibland vill Du ju unna Dig nånting godare än
makaroner och tonfisk. McDonalds erbjuder BigMac-måltid till ett pris på 25mk åt Dig. Carrols har olika
kampanjer och de brukar ha en måltid för 25mk. Vid Rax äter Du alltid för 39mk/gång. Kotipizza bjuder
Dig på måltidsdryck vid köp av pizza. Många fler restauranger ger studierabatt, dessa var endast
exempel.

En genomgående trend för övriga affärer/ställen är att rabatten ligger på 10-20% av normalprisvaror.
Matvarubutiker ger i al lmänhet inte studierabatt.

Om Du har för avsikt att förflytta Dig inom landet gör Du det till halva priset om Du reser med buss
eller tåg. Som jag redan tidigare nämnde så bör Du alltid ha studiekortet med, oberoende om Du är på
kläduppköp, krogrunda, resa eller utövar någon fritidsaktivitet, det finns alltid en möjlighet att det
kommer till användning!

Ha ett trevligt ”rabatt-år”
Puss&Kram
Peijo
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Styrelsepresentation 2001
- Detta tycker vi om varandra

Styret -01 Styret -01

SEKRETERARE ANNA-KARIN BACK
Som sekreterare ser Kaaja till att alla fyndigheter som yttras, beslut som tas osv. Vid
styrelsemöten korrekt kommer ner på papper och arkiveras för framtida behov. I det civila
studerar hon elteknik andra året.

KASSÖR ANDREAS BACKMAN
Styrelsens mest ekonomiska
person, Backman, eller Päckis
i folkmun, håller hårt i
penningpungen
med båda händerna.
Produktionsekonomi är hans
kall här i livet,
och nu kallas det för tredje året.
DIFF ligger också Päckis
varmt om hjärtat.

DATÅRD MIKAEL STRÖM
En post som datård kräver sin
man eller nisse, Ström går tredje
året på IT, och till hans
ansvarsområde hör vår
prominenta hemsida
http://filicia.syh.fi, samt att sköta om
studentföreningens datorer
och servrar. Datårdet står
även i centrum när det
gäller händelser som t.ex.
nätverksspelhelger.

RÅDD JONAS BERGQVIST
Sydösterbottningen Jonas BQ
har som Rådd uppgifterna att
se till så att vi 1)Har fester och
2)Har kul på festerna vi har.
Rådd har genom tiderna alltid
haft ett gott förhållande till stadens
utskänkningsstäl len, och Jonas är
inget undantag. BQ bor andra året på
IT-planeten.

INTRÅD ELIZA WÖRLIN
Eliza, även hon andra årets IT-planetare, sköter om så att information om studentföreningens
evenmang kommer alla medstuderande vid vår sektor till godo. Hon fungerar även som
chefredaktör för vår exellenta tidning, i vilken du nu läser detta.

(EXTRÅD ANNE AGNISBÄCK)
(Anne fick för sig att resa till konstigare trakter och studera, närmare bestämt Åbo, men till)
(hennes uppgifter (nu skötta av övriga styrelsen) hör kontakter med andra skolor.)

BÄRSRÅD THOMAS BERGROTH
Bärsrådsposten innehas av Bärsroth, mannen från sydväststaterna. Denna post kräver en skarp
matematisk förmåga samt förmågan att se in i framtiden. Han ska förutspå hur törstiga
festdeltagare vi har, och se till så inte ”kylarna sinar”. Tomppi studerar sista året
Automationsteknik.

IDRÅD PETER SJÖBLOM
Mannen som ser till att ni får
instruktioner om hur ni ska tjänja
efter en svettig Internetsession
är Pektor. Han håller också i trådarna
när det gäller idrottseftermiddagar,

turneringar och skolans idrottslag.
Även han är ITperson, tredje året.

SLOTTSRÅD MONICA BLOM
Som slottsråd ser Monica till så
att våra lokaliteter är i representabelt
skick och klagar om det ser
svinaktigt ut. Hon har som enda
styrelsemedlem ett helt eget
representationsfordon. Monica
studerar andra året på
produktionsekonomi.

MUSRÅD JAMI PÅTT
Hmm….skriva om sig själv...
Oki… Sköter om så musik
finns där den behövs vid våra
tillställningar.. Det ryktas att
under hösten kommer han att
publicera en prislista för diverse
önskelåtar som folk tycker ska
spelas. Studerar gör han också…
när han inte har DJkeikkor…
automation, fjärde och
förhoppningsvis sista året.

ORDFÖRANDE EVA HÖGFORS
Fru ordförande, när hon inte hötter med klubban studerar hon laboratorieteknik, och siktar på att
färda av sina studier till julen. Ellen försöker efter bästa förmåga hålla pli på oss andra
styrelsemedlemmar och få oss att uträtta storverk av sällan skådat slag, och lyckas också otroligt
nog för det mesta.

VICE ORDFÖRANDE KIM GYLLING
Nestorn i styrelseförsamlingen, och datårdet som stigit i graderna till ”vikariera-fru-ordförande”
och vice slavdrivare. Syns ofta i sällskap av sin partner in crime, Mr Oizo…om Oizo inte blivit
bortrövad av stygga Politivaner… Studerar IT… sista året…kanske… Räknas i det närmaste till
inventarierna i tegelbyggnaden.
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