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Ordförande har ordet…en allra sista gång!

"THE CONDEMNED"

Hej på er alla i höstmörkret! Nu är vi på väg in i den allra värsta tiden på året enligt mig! Det blir
mörkare och kallare, tenterna hopar sig och stressen bara växer. Inte hjälper det att jag, som
blivande laboratorieanalytiker, måste ha mitt slutarbete inlämnat den här veckan (45) om jag skall
hinna bli färdig till julen. Jag vill passa på och peppa alla mina klasskompisar på
laboratorietekniklinjen som håller på med sina slutarbeten. Kämpa på och vi syns förhoppningsvis
alla på dimissionen den 18 december!!!

WHEN EARTH WAS CREATED, THE POWERS ABOVE
GAVE EACH MAN A JOB, TO WORK AT AND LOVE.
HE MADE DOCTORS AND LAWYERS AND PLUMBERS AND THEN
HE MADE CARPENTERS, SINGERS AND "CONFIDENCE" MEN
AND WHEN EACH HAD A JOB, TO WORK AS HE SHOULD,
HE LOOKED THEM ALL OVER AND SAW IT WAS GOOD.

Hösten innebär ju förstås inte bara tenter, mörker och stress, utan också många roliga
evenemang. Dessa är till exempel Bio Filicia, Nätverksspelhelg,
Svepskälsglöggprovsmakningsfestbailu, styrelseval, höstmöte och så sist men absolut inte minst
HJULFEST!
Vi har ju redan hunnit med att ordna Gulnäbbsintagning, Lär-Dig-Sitza-Sitz, Oktobersitz och The
Gathering och om dessa får ni läsa mer om i tidningen. Annat som ni kommer att får läsa om i det
här nummret av Filicia Aktuellt är om halaren och dess funktion, lite om innebandyn i skolan och
lite annat dittan och dattan.

BUT AS HE SAT DOWN TO REST FOR THE DAY
A HORRIBLE GROANING SOUND DRIFTED HIS WAY.
WHEN THE LORD LOOKED DOWN; HIS EYES OPENED WIDE
FOR A MOTLEY COLLECTION OF "BUMS" STOOD OUTSIDE.
"OH! WHAT DO YOU WANT?" THE CREATOR ASKED THEM
"HELP US!" THEY CRIED OUT, "A JOB FOR US MEN."
"WE HAVE NO PROFESSION." THEY CRIED IN DISMAY,
"AND EVEN THE PRISONS HAVE TURNED US AWAY."
SAID THE LORD, "I'VE SEEN MANY THINGS WITHOUT WORTH
BUT THIS LITTLE LOT ARE THE SCUM OF THE EARTH."

Som jag redan nämnde så är det ett styrelseval på väg och
alla som är intresserade skall självklart ställa upp i det! Ni
kommer inte att ångra er! Efter julen kommer jag och fyra
till från den nuvarande styrelsen att säga tack och adjö och
den nya styrelsen får ta över. Jag kan ju inte säga annat än
att känns extremt skönt att lämna över ansvaret till en ny fräsch
förmåga, men jag kommer nog att sakna alla jättemycket!!!
Jag kan också säga att jag har lärt mig mer under detta år som
ordförande än vad jag har lärt mig under hela min studietid, och
det är ju skoj, och det har absolut inte varit bortkastad tid!

THE LORD WAS PERPLEXED, AND THEN HE WAS MAD.
THE JOBS WERE ALL TAKEN, THERE WERE NONE TO BE HAD!
THEN HE SPOKE ALOUD IN A DEEP ANGRY TONE.........
"FOR EVER AND EVER YE MONGRELS SHALL ROAM,
YE SHALL FREEZE IN THE SUMMER AND SWEAT WHEN IT'S COLD
AND WORK ON EQUIPMENT THAT'S DIRTY AND OLD,
YE SHALL WORK UNDER RAISED FLOORS AND THERE CABLES LAY
AND BE CALLED OUT AT MIDNIGHTTO WORK THROUGH THE DAY,
YE SHALL WORK ON ALL HOLIDAYS AND NOT MAKE YOUR WORTH
AND BE BLAMED FOR ALL DOWNTIME THAT OCCURS ON THE EARTH,
YE SHALL WATCH ALL THE GLORY GO TO CONTRACTS AND SALES
AND BE BLAMED BY THEM BOTH IF THE SYSTEM THEN FAILS,
YE SHALL RECEIVE LITTLE PAYMENT; MUCH SORROW AND TEARS,
AND BE FOREVER CURSED, AND CALLED SERVICE ENGINEERS."

Jag vill nu tacka för mig och önska er alla ett riktigt roligt liv!
Eva
P.S. Ni kommer nog troligtvis att stöta på mig under vårterminens
alla fester, för så lätt skall ni inte bli av med mig... Men sen till hösten
flyr jag kosan till Åbo...fast nästa års sitzer på
Filicia Castle missar jag inte! D.S.

EvaHögfors

Jan-Mikael Pått

KALLE ANKA
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STUDENTKÅREN PAGUS INFORMERAR

Lär-Dig-Sitza-Sitzen
Årets första sitz i Technis gick under namnet Lär-Dig-Sitza-Sitz. Meningen med den var att lära
gulnäbbarna hur det är brukligt att bete sig på en sitz och hur en sådan går till. Detta för att
underlätta gulisarnas fest-framtid.

Inför den nya mandatperioden, kalenderår 2002, har ett nytt fullmäktige och en ny styrelse valts.
Styrelsen består av medlemmar ur fullmäktige. Ur fullmäktige har också valts representanter till
studiestödsnämnden och direktionen. Här följer en lista på de nya medlemmarna.

Det hela ordnades så att ett antal intresserade ettor fick ta del av sitzen och som “tutorer” åt
dessa fungerade ca tio äldre studerande. De äldres uppgift var helt enkelt att sitza… Och
gulisarna tog modell med besked (vilket märktes på den otroliga spritåtgången).

Fullmäktige

De äldre sitzarna var blandat folk från olika studentföreningar runt om i stan men gulisarna var
enbart s.k. techniselever.
Alla verkade ha skoj under sitzen men den grymma törsten satte förstås sina spår och
eftersläppet var därför aningen mer glesbefolkat, om det nu inte var Ollis som lockade, va vet
jag..?
Min syn på denhär sitzen är mycket positiv – precis en sådan hade jag velat ha ifjol när jag gick
första året. Jag har ingen aning om hur sitzdeltagarna upplevt festen men jag utgår ifrån att den
var skoj (det var ju ändå en fest)!

Harju Henrik

Sektorn för kultur

Lahti Ville

Sektorn för kultur

Cantell Johan

Sektorn för kultur

Ahlsved Kaj

Sektorn för kultur

Ahlholm Mattias

Sektorn för teknik och kommunikation

Bergqvist Jonas

Sektorn för teknik och kommunikation

Westerlund Johan

Sektorn för teknik och kommunikation

Sarin David
Cederström Jonas

Avslutningsvis kan jag konstatera att tillställningen säkert bidrog till förbättrade kontakter ettorna
emellan, man hinner lära känna en hel del människor under en kväll. Hur mycket de sen lärde sig
om att sitza är en annan sak men ack den som ger sig, övning ger färdighet!!

Carlsson Jonas

Sektorn för teknik och kommunikation
Sektorn för teknik och kommunikation
Sektorn för teknik och kommunikation

Böling Camilla

Sektorn för hälsovård och det sociala området

Sundman Jenny

Sektorn för hälsovård och det sociala området

Hill Mikaela
Vikström Ann-Charlott
Högström Mikaela

Sektorn för hälsovård och det sociala området
Sektorn för hälsovård och det sociala området
Sektorn för hälsovård och det sociala området

1 representant från Filicia

Styrelsen

Ahlholm Mattias
Bergqvist Jonas
Westerlund Johan
Sarin David

Peter Sjöblom

Cederström Jonas
Sundman Jenny
Hill Mikaela

Representanter till studiestödsnämnden

Ahlholm Mattias ordinarie, Carlsson Jonas suppleant ( Teknik och kommunikation )
Hill Mikaela ordinarie, Högström Mikaela suppleant ( Hälsovård och sociala området)
Ruotsalainen Markku ordinarie + en suppleant ( Kultur )

GARFIELD

Pagus
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Idrott med Filicia

Famous Beer Quotes
You can't be a real country unless you have a beer and an airline - it helps if you have some kind
of a football
team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a beer. --Frank Zappa
Always do sober what you said you'd do drunk. That will teach you to keep your mouth shut. -Ernest
Hemmingway
Always remember that I have taken more out of alcohol than alcohol has taken out of me. -Winston
Churchill
He was a wise man who invented beer. --Plato
Time is never wasted when you're wasted all the time. --Catherine Zandonella
A woman drove me to drink and I didn't even have the decency to thank her. --W.C. Fields
Sir, if you were my husband, I would poison your drink. --Lady Astor to Winston Churchill;
Madam, if you
were my wife, I would drink it. --His reply
Sir, you're drunk! --Lady Astor to Winston Churchill; Yes, Madam, I am. But in the morning, I will
be sober
and you will still be ugly. --His reply
If God had intended us to drink beer, He would have given us stomachs. --David Daye

Hur många är medvetna om att man på kvällarna kan vara med och spela bland annat badminton och innebandy i
Yrkesinstitutets gymnastiksal? Inte alltför många åtminstone, för det klagas att det är så få som dyker upp om
kvällarna! How come ?? Är ni SÅÅ slöa? Visst är det skönt att ligga hemma och slöa men då tycker jag allt ni
ska ta er i kragen, skippa Ollis en kväll och kom till Yrkessidans gymnastiksal, förena nytta med nöje och ha kul
med andra studerande. Troligtvis är det inte så många som tycker att det är så kul att gå på promenader eller
länkar nu då det blivit kallt, blåsigt och halt. Och att gå på gym kostar ju en del det också.. Så detta är ju ett
prima tillfälle att avgiftsfritt hålla lite koll på figuren, (som med jämna mellanrum brukar få en dos av bl.a. den
där goda bruna alkoholhaltiga vätskan som tyvärr inte är alltför figurvänlig …) och annars vara med och få spela
nåt av sina favorit spel. Är ursäkten att ni sitter fast vid läxböckerna hela kvällarna så kan ni genast sluta! Det är
alldeles tillräckligt att vara närvarande på alla torra lektioner, kvällen är till för annat. Man behöver ju inte vara
proffs, ha de snyggaste sportkläderna eller nåt sånt tjafs för att vara med. Man får komma precis som man är,
spela lite boll, ha kul och framför allt bredda vänskapskretsen! Ju fler som är med desto roligare! Nedan kan ni
se vad som spelas vilka kvällar och vilka tider. Om förslag till andra nya häftiga spel finns så är det bara att
meddela, så undersöks saken om det finns lediga tider för det. Platsen är alltså Yrkes gymnastiksal och tiderna är
följande:
Måndagar : 16.30 -18.30
Badminton
20.30 - 22.00 Innefotboll
Tisdagar :
17.00 – 18.30 Korgboll
20.30 – 22.30 Innebandy
Onsdagar :
20.30 – 22.00 Volleyboll
Torsdagar :
17.00 – 18.30 Beachvolley
20.30 – 22.00 Innebandy

Monica Blom

Work is the curse of the drinking class. --Oscar Wilde
When I read about the evils of drinking, I gave up reading. --Henny Youngman
Beer is proof that God loves us and wants us to be happy. --Benjamin Franklin
If you ever reach total enlightenment while drinking beer, I bet it makes beer shoot out your nose.
--Deep
Thought, Jack Handy
Without question, the greatest invention in the history of mankind is beer. Oh, I grant you that the
wheel was
also a fine invention, but the wheel does not go nearly as well with pizza. --Dave Barry
The problem with the world is that everyone is a few drinks behind. --Humphrey Bogart
Why is American beer served cold? So you can tell it from urine. --David Moulton
People who drink light "beer" don't like the taste of beer; they just like to pee alot. --Capital
Brewery,
Middleton, WI
I would kill everyone in this room for a drop of sweet beer. --Homer Simpson

Wörlin Liza

DILBERT
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Festbingo

TATTOO THE PLANET

Ibland kan det hända sig att man får tråkigt på krogen eller dansplatsen, eller annars bara vill ha en tävling
med sina polare. Därför har jag utvecklat en hybrid av det populära sällskapspelet bingo, nämligen
FESTBINGO. Spelet kan spelas av en eller flera spelare, i lag eller individuellt. Spelet går till på följande
sätt: man får varsin spelbricka (se exempel) och försöker få t.ex. fem I rad (beroende på hur många rutor
man har). Den som först uppnår detta får äran att stiga upp och skrika “Nu ere fest fö saatan!”. Här
kommer nu en exempelbricka samt förklaringar på alla fält.
Juckdansaren

Sovaren

Gråtande
brudgäng

“Va ha ja gjort
dej”

Hulken

Slagsmål
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Skrikande
brudgäng
Spyan

Desperata
ungkarlen
Shotrace

Gråtande brud

Trollkarlen

Fotbolls
supporters

Första Fyllan

Kö till herrwc

Juckdansaren: Denna personlighet gestaltas oftast av en eller flera män. Utförandet går till enligt följande,
mellersta delen av kroppen förs fram och tillbaka i takt med musiken samtidigt som armarna “drar” fram
och tillbaka. “Det är alltid rätt att juckdansa” M.Forsbacka.
Sovaren: Behöver kanske inte så grym förklaring, en person som helt enkelt slocknat.
Skrikande brudgäng: Ett gäng brudar som samlas och står och skriker åt låtar de känner igen, ungefär
som på en Beatleskonsert.
Desperata ungkarlen: Denna man är inne på sitt sjunde varv runt baren, han har redan tafsat på 59% av
alla damer på krogen och stött på 98,2% av dem. Han har ännu inte gett upp hoppet.
Gråtande brud: Vi vet alla att alkoholen gör att känslorna ibland spelar över, tyvärr kan då någon fröken
komma på att “Paul” som hon var tillsammans med i åttan egentligen är världsötast. Nu ångrar hon sig för
att hon dumpade honom för “Kenneth” från yrkes med egen Volvo.
Gråtande brudgäng: (vanligare på dansplatser) Den gråtande brudens polare ansluter sig till den stackars
kamraten. Och det är SÅÅÅ synd om henne att de alla brister i gråt.
“Va ha ja gjort dej?”: (oftast på dansplatser i yngre ålder). Oprovocerat våld där offret helt enkelt, skriker
ut frågan: “Va ha jag gjort dej?”.
Spyan: Någon spyr/har spytt/håller på och spy eller har halva spyan kvar på sig.
Shotrace: 3-7 artonåriga gossar, i Fred Durst utstyrsel, sitter och sveper hot-shottar eller tequila i snabb
takt. “EN TILL!”
Kö till herrwc: En mycket sällsynt syn, inträffar ungefär en gång på tusen, därför är kanske det här det
svåraste fältet.
Hulken: Även kallad spännaren, denna mansperson har en tröja som ser ut att rämna närsomhelst.
Dessutom är han grön I ansiket pga syrebrist.
Slagsmål: En av de tråkiga rutorna, på en bar är aldrig kul med slagsmål. Däremot om det är två polare
som brottas av sig på villan över midsommar för att imponera på brudarna är det okej.
Trollkarlen: Denna person kan trixa med allt från morötter till småpengar. Skickligast är han när det gäller
försvinnande pengar, ur din ficka.

Jonas Bergqvist

När jag i somras svettades på kvällsskiftet ringde min vän Hans upp mig och lyste upp min vardag. Mellan
hans exalterade flämtningar hörde jag nyckelord som Slayer, Pantera och Hesa. Min reptilhjärna fick endast
fram en enda tanke och med darrande röst halvskrek jag: ”BESTÄLL FÖR SATAN!”, utan att veta pris och
tidpunkt.
När vi senare lugnat ner oss en aning klarnade det för mig, Slayer, Pantera, Static-X och Cradle Of Filth
skulle komma till Helsingfors den fjärde oktober, dom två förstnämnda har under åren smekt mina
trummhinnor oftare än jag byter kalsonger. Månaderna efteråt gick åt att vänta, ungefär som på julafton
kändes det. Plötsligt en bedrövlig höstdag höll mitt liv på att gå i 65 bitar. En kamelskitseldande idiot till
ynkrygg hade fått den briljanta idén att krasha ett par flygplan i USA, med följd till att Pantera och Static-X
backade ur hela europaturnén. Må ditt skägg växa inåt och dina tår förvandlas till ödlesvansar Osama!
Nåja, istället för de två som backade ur hoppade svenska In Flames och finska Amorphis in, suveränt drag
enligt mej fastän Pantera ligger högt i kurs för mej.
Plötsligt som en tidig utlösning var den ödesdigra torsdagen kommen, jag vaknade på golvet hemma hos en
dryckesbroder av att min telefon skrällde, ”Vi faar NU!” gastade Hans i andra ändan. Sagt och gjort så var
vi på väg till Hesa. Resan ner gick ganska smärtfritt, med mindre incidenter som mooning av ett par
turistbussar, och utan personskador. MEN, när vi kom till Helsingfors började problemen; yks kaks befann
vi oss på någon konstig sidogata, alltför smal för den stora jänkarbil jag hade fått äran att manövrera. Saken
blev inte bättre av att jag fick körinstruktioner från två olika håll och dessutom en överförfriskad
hönsfarmare i baksätet som frågade av alla stackars fotgängare som råkade komma i hans synfält. Efter
många svordomar och förbannelser märkte vi att vi var på rätt spår, de små damerna i ilröda hattar började
bytas ut mot stora, svartklädda och långhåriga män.
Väl framme vid ishallen smälte vi snabbt in i mängden med våra svarta läderrockar, med min vän Guy som
undantag (RÖD YLLE, AJ AJ AJ!). Tyvärr hade In Flames redan hunnit börja på med sitt set. Men när vi
trädde in I ishallen fick vi höra godbitar som “Colony” och “Clayman”. Redan I detta skede ångrade jag
mej att vi tagit sittplatser. En oerhör rå energi strömmade ut i ishallen och det kändes som att stolen var
glödhet. In Flames spelade oerhört tight och röjet på scenen (och framför) gjorde att man blev imponerad
till tusen. Fyra pentagram av fem möjliga ger jag In Flames. Efter In Flames strövade vi runt i ishallen för
att få ett par bärs och ngn tröja. Min mor skulle blivit mörkrädd om hon skulle ha varit med, för det fans
verkligen vissa personer där som såg ut att kunna ta livet av vemsomhelst, hursomhelst. En sak som jag
började undra på under den här rundvandringen, varför ska man betala ett par hundra för en biljett, ett par
hundra i resa och sen hälla i sig så mycket öl att man inte vet vilket öra man lyssnar med. Detta är inget
“hårdrocks” fenomen utan jag såg samma tendenser på Robert Wellskonserten ett par veckor senare,
skitdumt tycker jag.
I god tid bänkade vi oss inför Amorphis set, men jag blev besviken. De spelade väldigt kort och inte var
det något vidare drag heller. Bara när de spelade “Castaway” och “Black winter day” blev det lite ös. Jag
ger Amorphis två pentagram av fem möjliga. Nu började det dyka upp en hel massa konstigt folk,
vitmålade med skumma linser och konstiga banderoller. Efter två sekunders betänketid kom vi på orsaken:
Cradle of Filth skulle snart äntra scenen. Tyvärr kan jag inte skriva någonting om deras spelning, för jag
vet att smaken är som baken och jag tycker inte alls om Cradle Of Filth. Enda jag kan nämna är att de hade
en helt maffig scenshow med styltor, trapetskonster och vinkelslip, och att min vän Benny somnade av
uttråkning.
I det här skedet började jag bli trött p.g.a. föregående bands spelning och av att tiden drog ut av någon
orsak. Som ett barn väntar på julafton så trampade vi nervöst, SLAYER stod i tur. Plötsligt mörklades hela
ishallen, öppningspåret från “God hates us all” började mullra, i det här skedet gick det inte att längre sitta
ner. När de sedan drog igång med “Deciple” verkade som hela ishallen skulle koka, fist-banging, headbanging, slam-dancing ja vad somhelst. Det var en ursinnig energi som strömmade ut. Under spelningen
spelade Slayer låtar som man väntar på, t.ex. “Postmortem”, “Raining Blood”, “Angel Of Death” och “Die
by the sword”. Ganska sparsamt från den senaste skivan. Nämnas kan att det är dyngsvårt att slamdansa på
läktarplats. Efter spelningen var jag helt nöjd, svettig och glad. Jag ger Slayer 6 pentagram av 5 möjliga.

Jonas Bergqvist
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Sen kväll me Rösä ….

Fråga Doctor Päccis

…åpojkan.
Hej allihopa mitt namn är Doktor Päccis. Jag fungerar som Doktor samt svarare på konstiga frågor vid
Stockholms Universitet.
För en tid sen så skickade ut en förfrågan till olika personer i heela världen och frågade dom om de hade
eventuella konstiga frågor som jag kunde besvara.
Orsaken till att jag valt att publicera dessa frågor med svar i tidsskriften Filicia Aktuellt är att den är
världsomfattande och hela världen kan läsa den.
1.

Eftersom jagråkarvaraavdetkvinnligakönetochintekan
bliklarpå10minochintehannmedskjutsenfickjaggåtill
mötesplatsen. Dettavisadesigsenarevaratillminfördel
eftersomdeundertidenhadeförberettettmålmat.Dåjag
slutligenkomframvargruppenförväntansfullochvillegenast
sättaigångmedprovsmakningen.Såvisatte o s s m e r i
soffanochRösägreppadeförsta flaskan:
-Oj,lyydesinnu!Gnissel,gnissel…plupp.Sedanbörjade
hanhällaupp,jagnoteradeattmittglasblevmerafylltände
andra. Om dettaberorpåattjagskulledokumemteradet
helavetjagintemenjagharminamisstankar.Jagnoterade
ocksåidettaskedeattvarelsenintetyckeromfilmkameror.

Som bekant gör man solrosolja av solrosor. Varifrån kommer babyolja?
"Ros-Maj"

Ja du Ros-Maj, du har egentligen svaret på frågan själv. Eftersom att,
som du sa,
solrosolja kommer från solrosor så kan med hjälp av detta
påstående dra följande slutsats:
Solrosolja kommer från solrosor dvs gjort
av solrosor för att användas på solrosor.
Följaktligen kommer babyolja från bebisar gjort för att användas på bebisar.
Päccis
2.

Varför är inte flygplan gjorda av samma material som den "svarta lådan"?
"Anonym"

För det första tycker jag att man inte ska vara anonym, det blir så tråkigare då. Till saken,
Det finns ingen som helst vits med en sån konstruktion för att när ett flugplan då störtar så går det
inte sönder och varta lådan skulle vara onödig. Detta på grund av att många personer
kulle
förlora sina jobb och såna saker.
Nej jag tycker det är bättre så här.
Päccis
3.

Rösä info:
Namn: PeterRösgren

Vart tar det vita i snön vägen när den smälter?
"Karoliina-Stiina"

Ålder: Oidentifierbart,nånstansmellantioochfemtioår
skullejagtro.

Det vita i snön är ett färgpigment som kemiskt reagerar med vatten detta leder till att när
vatten får varmt så utvidgas det och färgpigmentet
försvinner. Samma sak är det på
sommaren när du själv får varmt så blir du röd och det vita färgpigmentet försvinner. Väldigt
Enkelt, eller hur.
Päccis

Härstamning: Söderifrån
Utbildningslinje: Informationsteknik
Egenskap: Alltidvärst

4.
Hej Päccis, eftersom jag ofta rör mig på landets vägar har jag upptäckt ett
fenomen: När trafiken går som långsammast kallas det "Rusningstid"?! Helt Knasigt!!!
"Fraktar-Yngwe"

märkligt
Hemligt vapen: Laphroaig
Framtidsplaner: "Att producerenjunior"

Hej på dig själv Fraktar-Yngwe detta fenomen är inte så knasigt som det låter utan helt
normalt. Du har säkert nångång varit ute på krogen och festat och sen efter X-antal timmar märkt
att du blir lite så att säga
berusad du befinner dig alltså i ett RUS.
När du befinner dig i detta rus så vet du säkert att det inte är så lätt att
köra i trafiken
detta leder till att folk kör saktare därav kommer namnet Rusningstid.
Päccis
Tack för era frågor och hoppas ni finner svaren på era frågor tillfreds.
Varma hälsningar: Päccis

Jaghade blivitutskickadförattstuderanaturfenomenet
Peter Rosgren,ävenkallad Rösä.(Jagvillfrånbörjanvarna
känsligaläsare,detkanförekommafulaordidennatext!)
Eftersomstyrkan intevillelämnamigensammeddennaman
hadedeiförvägskickatutförstärkning,iformavKimoch
Pärlan.Eftersomdenna typavvarelse ärmisstänksamav
naturenvarvårtäckmantelWhiskeyprovsmakningskväll,ty
vihadehörtattwhiskeytilltalarvarelsen.

Oftaupprepadmening: “Eraskadegladajääävlar!!”

DåbådeherrRosgren,jagsjälvochförstärkningsstyrkanär
teknologervardetjusjälvklartattvarjeflaskamedinnehåll
skulleanalyseras. Färg, arom,ursprung ochsåvidare…Så
därsattvidåochvändeochvredpåglasenförattidentifiera
färgerna.Rosgrenskommentarerbordejagintenämnahär
mendethadeiallafallnågotattgöramedenvissmanlig
kroppsdel.Hurhanfickindennakroppsdelisamtaletom
whiskeynsfärgvetjagintemendetlyckadeshaniallafall
med.
Någotintressantsomjagocksånoteradevarsamtalens
skiftning.Kvällensobjektsegenskap:alltidvärstvariallafall
någotsomalltjämtföljdemed.Ensånhärkvällärdet ju
ganskalätthäntattmanblirnostalgiskochbörjarprataom
gamlatider.Någotvidiskuteradevarungdomstidendåman
kördemoped.Viskrattdeåtdegångermansattpeppari
någonshjälmochsedanskrattatordentligdådetagithjälmen
på sig.MensåklartvarRösävärst.Hanochhansvänner
hadedåintenöjtsigmedpeppar,dehadesatts.k.
“hårdvara”iandrashjälmaristället…Ja,ja,jagharingen
kommentartilldetta.Underkvällensloppvandradesamtals
ämnenafrån det enatillverkligendetandra.
Varfördensenaredelenavkvälleninteärsåklarförmig kan
möjligenberopådenstoramängdendrickaiminaglas.Men
jagvilljuogärnaerkännaattvarelsensöderifrån lyckades
sabbamindokumentation.Men påfilmdokumentationen
framkommer det vid fleratillfällenatthanpåståttattjag
måstedrickafleraglaseftersomjaglågBack.(Varfördetta
skulleavsåkulvet jaginteheller.)Förattinteuppröraherr
Rosgrenlyddejaghonomochtömmdeglasen.
Dåjagsammanfattarmittuppdragsåharjagkommitframtill
att dennaegendomligavarelse,somkankläckaursig
egentligenvadsomhelst,egentligeninteärsåhotfullsomvi
frånbörjanhadetrott.Hanharkanskenågonstanslångt
underengodsida.Bakomdennaroliga,jävliga,retfullaoch
grymmafasad.

Andreas “Päccis Backman

Anna-Karin Back

SYH’S BÄSTA FIGHTER
Intim intervju medvinnareni
The Gathering I

Duvannturneringenochficktiteln“SYH'sbästafighter”.
Tyckerduattdetstämmer?
- Nä,MendäremottitelnSYH'stursammaste fighterellerngt
liknande.Allajagmöttevarjävligttuffa.Detvaringenlätt
promenadtillgrillenutanmanfickfaktistkämpaordentligt.
Varsegernväntad?Varförvardetjustdusomvann?
-Oj,nääe..inthaddjadeiplanernamendegicksomde
gick.Orsakernatillvinstenärmånga;Längden,envis,Ville
ha huvudvinsten:),vitlökochbönor.Dessutomgavden
ondemig enmassatipsochrådmellanrondernasomhjälpte
en hel del.TackSatan!
Mångatroddeduskulle förlora redanförstamatchen.
- Tack nusåtusansmyki!!!Menärligthadejagintesiktatså
härhögt.
Vadhadeduförtaktiksomtogdigtillseger?
-Slåss.
Arrangörernaharvarithemligakringdeltagarnas
kampsportserfarenhet.Berättanuvadduegentligenhar
förerfarenhet.
-Jagharenbrorisammastorleksommigsåjaharövaten
heldetiminadagar.
Kung-Fuharjagfaktistintehållitpåmedsålänge(räknarpå
tummarna)Snartettår,ettpargångeriveckan.Förresten,
manfårjuintglömmaallbyabrottningheller.
VadharduföråsikteromTheGatheringII?När?Var?
Regeländringar?Vadkundemangörabättre?
-Oj,nuskavise...Sammatidpunktungefäromettår,men
t.ex.sammadagsomstudiestödetkommereller1-3dagar
efter(bättreefterfest).Senvilljagsemerafröknarnästa
gång,såattdefårenheltegenserie,såattdebliren”Mr.
Fighter” ochen”MissFighter”ellernåntingsånt.Enannan
kulgrejskullevaraattfightersfrånandraskolorfårvamed,
merafolkpåläktarenochmerainlevelsefrånpubliken.
KommerduattförsvaradintiteliTheGatheringII?
-Jagförsvarardenvarjelördagskvällbakom....ÄH,skoja
bara,Jagvetfaktistint,mensomdeserutnusågärna,jag
hadehelatiden.

N a m n : JonasBergqvist
Å l d e r : 23
L ä n g d : 195cm
Vikt :95-100kg
Hemort: Kalax
Civilstånd: Maxi-singel
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Das Oktobersitz

Ca. 450 flaskor koff, 300 flaskor lapp guld, en jäkla massa cider, 30:tal buteljer snaps o lite punsch. Mat för sådär 80
pers, 11 stycken styrelse gökar o ca 120 festsugna studeranden.Ungefär de e receptet för höstens kanske årets bästa sitz.
Sitzen med stort “S” o “DAS” före.
Och igen fungerade receptet, med hjälp av Lizas super finna planscher samt ryckten från tidigare år som aptitretare.
Filicia fylldes till maximum än en gång av studeranen av olika kön, halar färg och promillhalt. The T- masters BQ &
Forsbacka drog igång med rivstart och fick fart på härligheten med ett högt tempo på snaps racet som hölls genom hela
sitzen. Detta race orsakade säkert ett o annat missbruk av värkpreparat nästa morgon. Maten var en höjdare som alltid...
Hmm va fan åt vi ???
(Korv!? tror jag). Ögon maten Helga & Olga kan man
dock inte glömma hur man än försöker, vilka babes o
vilken sex appeal de va på dem I år. Inte riktigt några
Tyska ölflickor, förde kanske tankarna mer till nån fransk
bakgata eller dragqueenshow I Amsterdam men väckte
säkert drömmar eller mardrömmar hos de flesta om att
vakna bredvid en sådan läckerhet. Med dessa skönheter
som servitricer snapsades det I vild takt under sitzen som
fortsatte med alla sorters gäst framträdanden av olika slag.
I form av diverse varelser på bordet och ett flertal
straffsnapsar som avklarades med olika framgångar o
förmågor fram tills att den gula drycken runnit ner.
Under eftersläpet förgyldes tillvaron med ett antal
lärare samt mer festgalna studeranden som inte vågat
sig till sitzen men krupit fram ur sina hålor när mörkret
fallit på. En helskön fest var de o synd om de stackare
som missa den. Bättre att varit där o inte minas nått
nästa dag än att inte alls varit där. Och fast oktobersitzen
förträngs av en festförbannelse som orsakar smärtor
I både huvud o lemmar nästa dag o knäna e svaga så nog
e det en fest man gärna lider för.

Thomas Bergroth

Vemkommerduatttameddigpåhotellrummet?
- Vemfanvet,omdetfinnsnågonsomärintresseradsåfår
ni höraaverpå jonas.bergqvist@technis.syh.fi

Studerar:BrudarochSamlevnad,Alkoholensinverkan
på skäggväxten
Beskrivdigsjälvmed3ord: En SjukJävel
M å l m e d l i v e t : Världsdominansochkunskapenatt
slängaförbannelser.
M o t t o : ”Röjkhaståtsåvifoåratrienanaongang,såe
gartiburilesk”

Kim Gylling&Mediachefen Mikael Ström

KalleochHobbe
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FESTKLÄDSEL NR.1.

Detärintesåenkeltattägaenstudiehalaresomdeflesta
tror. Detfinnsenmassaurgamlatraditionersombör
upprätthållasochföljas.Jagskall,iegenskapaväldre
studerande,meddenhärartikelnförsökaklargöraförde
traditionersomjagkännertill.Detfinnsmedstor
sannolikhetenheldelsomintejaghellerkännertill.

- En guide i halarens traditioner

Skriverierpå halarenkanjuvaratrevligt.Vardåvaksam
omniskrivermedpermanenttuschatterahieroglyfer
kankomma genomhalaren.Detkanskeinteärsåtrevligt
med“Snygg röv”påfinbyxorna.Skrivejhellermed
vattenlösligpenna.Detblirenendasoppanärdetblir
vått, ochtromigdetblirdetförrellersenare.

8 Traditionensäger-Bärdittnamnmedvärdighet!
Dettabetyder attdetinteärheltfrittframattsättavilket
namnsomhelstpåhalaren.Ävenommansjälvtyckeratt
harväldigtstorsåkanmaninteskriva“BigBoy”påsin
ryggutanofficelltilldelningavdetnamnet.Detmåste
nämligenvaraettnamnmanförtjänar.Denena,ochden
enklaste,möjlighetenär attmansätterdetsmeknamn
som allakompisaranvänder.Imittfallskulle det vara
“Kim” ochdettyckte jagvarenaningtråkigt.Därförvalde
jagdenandrametoden. -Lämnaryggentomtillsmanfått
ett bättresmeknamn.
Detvarpåoktobersitzenförtreårsedannärdom
spelade“Sommarochsol”avMarkoolioidiskotochmin
lillafanklubb,beståendeavettantalsjukisbrudar,istället
sjöng “KimCoolio”irefrengen.Jagblevdåofficelltdöpttill
“Kukast KimCoolio”. Förnamnet ficktyvärrinterumpå
ryggen.
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1 Detbörjarmedenhalarinvigning.Detärintebaraatt
hoppaisinhalareochbörjafestakring.Halarenskall
invigasenligtetttraditionelltmönstersomvarierarfrån
skolatillskola.ITeknisharvienölhävningstävlingföralla
halarkandidater. Dettaär ocksåendagångenmanfår
tvättasinhalare,efter dennatillställning.Detärförattfå
bort ättiksdoftenurden.Efterförstafestenärdetförbjudet
att tvättahalaren.

<
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FiliciaAktuellt.Detta ärstudentföreningenFilicias eget
styrelsemärke.Dettavisar attdennahalaresägareär
eller, omdetärfråganomenäldrestuderande,harvarit
medlem i styrelsen. Dettamärkeäralltidplacerat
ovanförhögerbröstficka.

2 Dettaärvadvikallargradbeteckningen.Dettasignaleraråt
yngrestuderandevemsomäravhögrerangpåenskala.
Vaddetegentligenbetyderärhurmångaårsfesterman
deltagit i. Efter varjeårsfestsyrmanfastdetsåkallade
kårbandetihalaren.Härkanviseattjagdeltagititre
årsfester, ochallihopapåTeknis.Gul-Gråärnämligenvår
färg.PåminhalarefattasettkårbandfrånPolitivasfest
ifjol.

massainformation;namnet,enhelmassatygmärkenoch
eventuell prislistasomvikansehäruppetillvänster.Det
somviändåbörminnasärattstudentföreningenslogo
aldrigfår övertäckas.Ivårtfallärdetdetstorakugghjulet
mittpåryggen.Detskallalltidsynastillvilken
studentföreningmantillhör.Dettadärför attviinteärdom
endaiFinlandsomanvändergulhalare.Finskasjukis
t.ex. gillarocksådenfärgen.Övrigatryckpåhalarenfår
övertäckasmedtygmärken.

4 Mångafester harsinatraditionella halarmärken.ViiTeknis
hartillexempelGulnäbbs(ommanvinner),1000M-Öl(om
mankommerimål),Pulkosv.Dessamärkenplaceraspå
halarenenligtegettyckeochsmak.Tadåettrådaven
som provat det mesta;SYfastdinamärken.Dethållerinte
medlim(varken kontaktlim ellerlimpistol),häftstanseller
tejp.
Deflestastudentföreningarharocksåsina
föreningsmärkensomdomsågärnasäljertillossfattiga
studerande.SomTeknisstuderandeärjuvårtSYH-märke
en självklarhet.

5

Ettantalstuderandeharett“C”hängandesisinhalare.
Fördesomintekännertillbetydelsensåärdetfrågan
om100-klubbensmedlemmar.Efteratthaklarat100klubbsintagningenharmanrättatthängasittCpå
halaren.Jagharpersonligeninteklarat100-klubben,
utandettaärettarrangeratfoto.

9 Ryggenpåhalarenärenstorytasomskallinnehållaen

Förattintegöradettaalldelesförenkeltsåfinnsdetfaktist
tygmärkensomharsinbestämdapositionpåhalaren.
Dettamärke,sommanfårpåNätverksspelhelgen,ärett
exempelpådet.Detärocksådetendaexempel,förutom
styrelsemärket,somjagkännertillattskulle hasin
förbestämdaplatspåhalaren.Dettamärkeskallalltid
placeraspåhögerärm.Ommansernogasermanattdet
finns enindikeringpåhurbraenslagplaceradesigi
tävlingen. Somviserpåminhalareharjagdeltagititvå
Nätverksspelhelger.

6

Vadmansmyckarutsinhalaremedförextrautrustningär
upptillvarochen,menettparhandbojorkankommatill
passimångasituationer.Denendanackdelenärderas
pris.Decilitersmåttensomvikansepåhögrasidan
däremot ärbilliga.DomtillverkasiTechnobothniaochhar
manturråkarmanpassligtgåförbinärdom“baraligger
där”påbordet.MångastuderandeanvändervåraSYHkoppar.

10

Övrigatingsomkansysfastpåhalarenärjunaturligtvis
11
lagnummernfrånPampasnationaldag.Detärbaradet
vinnandelagetsomfårbehållasinalagnumrorsådetär
en symbolförvinstattbäraenäktapampasnummer.
Andrapopuläratingärdomsmåbarhandukarna som
prydermångastuderandeshalarben.Mankannaturligtvis
placeradomvarsomhelstpåhalare.Jagvaldedenhär
platsen p.g.a. enlitenbildjagfickavPäckispåPulksitzen precis brevidtexten“jagälskarockså män”
Attbytahalarbenärenavdeäldstaochmestbrutna
12 tradtionernaavdomalla.Manfårintebytahalardelmed
någonbaraförattmanvillhaettbenavenannanfärg.
Dettafårskeendastmedenpersonmanhaftsexmed.
Dettaskalldåocksåskeisambandmedenhalarfest.Det
gåralltså inteattåkaövertillgrannenenkvällpåsyjunta
framförtv:n.Mångabrytermotdenhärregeln,ochdet
kanjagerkänna attjag självockså gjortinnanjaglärde
migbättre.Somvikansepåminhalaresåharjagett
antalbyttahalardelar.Hurmångasomärregelrätt
tillskaffadekommerjaginteattavslöjaidenhärartikeln.
LyckatillmedDinhalare.
KukastKimCoolio

Kim Gylling

Kim Gylling
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Funny News Article Headings
Something went wrong in jet crash, experts says
Police begin campaign to run down jaywalkers
Safety Experts say school bus passengers should be belted

Two Men are driving down the interstate when one notices
a sign that says "College of Logic 5 miles." Neither one
knows what it means and are both curious. The two men
take the exit to the college and the driver goes in to
investigate. He quickly finds a professor to explain...
Driver: "What does 'College of Logic' mean?"

Drunk gets nine months in violin case
Survivor of Siamese twins joins parents

Prof: "Well, I can best answer your question by asking
you a question, Do you own a Lawn mower?"

Farmer Bill dies in house

Driver: "Yes, I do."

Iraqi head seeks arms

Prof: "Well, then I can logically assume that you have a yard."

Is there a ring of debris around Uranus?

Driver: "Yes, I have a very big yard."

Stud tires out

Prof: "Then I can logically assume that you have a house."

Prostitutes appeal to Pope

Driver: "I have a very big house."

Panda mating fails; Veterinarian takes over

Prof: "Then I can logically assume that you have a family."

Soviet virgin lands short of goal again

Driver: "I have a wife and two kids."

British left waffles on Falkland Islands

Prof: "Then I can logically assume that you are heterosexual."

Lung cancer in women mushrooms

Driver: "Yes Sir, staight as a board, always have been.
I think I understand what this school is all about,
thank you for your time."

Eye drops off shelf

Reagan wins on budget, but more lies ahead

Then the driver heads back out to the car to continue
on his way. When he gets back to the car,
the passenger asks about the school...

Squad helps dog bite victim

Passenger: "So, what's it all about?"

Shot off woman's leg helps Nicklaus to 66

Driver: "Well, I can best answer your question
by asking you a question, Do you own a Lawn mower?"

Teacher strikes idle kids

Enraged cow injures farmer with ax
Passenger: "No."
Plane too close to ground, crash probe told
Driver: "Then your a Homo!"
Miners refuse to work after death
Juvenile court to try shooting defendant
Ansvarig utgivare: FiliciasStyrelse
Tryckare: Kopiolahtinen
Layout: WörlinLiza
Studentföreningenshemsida:
http://filicia.syh.fi
Officiellt organ förStudentföreningenFilicia.
Utkommermedvarierande frekvens påläsarnasbegäran
menfrämstförvårtegetsamvetesskull.

Redaktionenkannåspåemail:
filicia@technis.syh.fi

Stolen painting found by tree
Two soviet ships collide, one dies
2 sisters reunited after 18 years in checkout counter
Killer sentenced to die for second time in 10 years
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Bästa Studerande !
Ett nytt läsårhar startatoch månganyasakerkommersäkertemoter.Jag vill tatillfället I
akt ochinformera om ytterligareennysak!Kopiolahtinenhartillsammans med studentföreningenutvecklat ett konceptföratttillfredsställadestuderandeskopieringsbehov.
Vi har placerat en kopieringsmaskin till Ertförfogandeiaulan,maskinenfungerarmed
"kopieringskort" som kan köpasav studentföreningen. Bredvidkopieringsmaskinen
finnsenlådaditNikanlämnainmaterialtillkopiering,t.exettkompendiumsom
kopieras åt hela klassen. Innannilämnarinmaterialtillkopieringbörnifyllaien
beställningsblankett,endast materialmedfullständigtifylldblankettkankopieras.
Vitömmerlådan påtisdagar och torsdagar, i sambandmedtömningenhämtarviockså
ut färdigt kopierat material.
NiärgivetvisocksåvälkomnatillosspåVasaesplanaden 22,3.vån,medera
kopieringsarbeten.
Detjänster vi kanerbjudaerdärärföljande:
-CAD-utskrifter
-Scanningavritningar
-Vektoriseringavscannaderitningar
-Ritningskopiering
-Digitaltryck
-A4/A3kopiering
-Färgkopiering
-Digitaltryckifärg
-A4/A3färgscanning
-A4/A3sv-vitscanningmedtextigenkänning
-Utskriftavfärgplanscherpåolikamaterial
-Laminering
-Olikainbindningar

Alltförståsmedstudierabatt !!

Medhoppomettgottsamarbeteochengodstart
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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