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Bästa Studerande !

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 student-

föreningen 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:

Allt förstås med studierabatt !!

-CAD-utskr i fter
-Scanning av r i tningar
-Vektor iser ing av scannade ri tn ingar
-Ritningskopier ing
-Digi tal tryck
-A4/A3 kopier ing
-Färgkopier ing
-Digi tal tryck i färg
-A4/A3 färgscanning
-A4/A3 sv-vi t scanning med text igenkänning
-Utskr i ft av färgplanscher på ol ika material
-Laminering
-Olika inbindningar

w w w.euroc opy.f i in fo@euroc opy.f i

Vasaesplanaden 22, I I I -vån
Tel (06) 312 1334 Fax (06) 312 1340

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

Sven-Håkan Back
Kopiolahtinen Oy

http://www.eurocopy.fiinfo@eurocopy.fi
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Om jag inte misstar mig så var det den 13 februari det begav sig... Sista veckan före var det ännu
osäkert ifall snön skulle räcka till och i värsta fall hade vi tvingats att pulka på blank is. Eftersom turen

är på vår sida hade vi förstås fått en helt tillräcklig mängd snö och alla som hade lust kunde roa sig
i den.

När klockan började närma sig 14.00 på onsdag eftermiddag tog vi vårt pick och pack och, efter diverse
förberedelser, drog ner till fiskarstranden var vi skulle tillbringa resten av eftermiddagen. Solen sken,
måsarna kvittrade osv. När vi anlände till pulkbacken möttes man av minst sagt udda farkoster. Där
fanns luftmadrasser, spritraketer, traktorringar och andra egenhändigt ihopfantiserade grejer. De flesta
hade med sig något varmt (eller kallt) att dricka för att hålla vätskebalansen i skick och alla verkade ha
skoj.

Eftermiddagen började lida mot sitt bittra slut och folk styrde iväg mot diverse mellanpulk-hållplatser i
väntan på kvällens program. En del åt, en del duschade och måsarna kvittrade... Det återstod X antal
timmar till kvällens sitz.

Klockan 19.00 var det dags för sitz och folk var minst sagt på hugget. Antalet sitzdeltagare var
rekordstort och alla hade vi vinter i sinnet..?! Under kvällens lopp korades vinnarna i kategorierna Årets
bästa åk och Årets bästa pulka. Förlåt mig så hemskt mycket men i ärlighetens namn kan jag inte i
skrivande stund dra mig till minnes exakt vem som vann vad, men de var iallafall inte närvarande under
kvällens festligheter så prisen gick vidare till övriga lag. Sångfåglar fanns det iallafall gott om (jag har
ännu inte helt släppt ”Spritrakeeten, ååiå!” ur huvudet) och stämningen var på topp.

Faktum kvarstår dock; vi är ca. 600 studerande i vår skola och endast 10% (om ens det) deltog i
pulkandet fastän vi hade fått ett par timmar ledigt från studierna för detta. Är det så att folk hellre sitter
hemma och slappar än att vistas ute i friska luften? Vi är tillräckligt mycket inomhus, gott folk. Det är
verkligen roligt och nyttigt att umgås ute och visa sina barnsliga sidor med jämna mellanrum. Jag
hoppas att intresset för denna aktivitet skall växa och uppmanar alla som var med och pulkade till det iår
att aktivera sina kamrater så att vi inte måste ruttna bort på skolbänken.

alltid

Tankar kring Pulk 2002

Innehåll:
Inne hålls fö rte ckning 2
Ordfö rande har o rde t 3
Se n kväll me d Rö s ä 4
Tatto o the plane t 5
Fråg a tant Päccis 6
Das Okto be rs itz 7
Halare n 8 -9
Lär-Dig -Sitza Sitze n 1 0
Idro tt me d filic ia 1 0
PAGUS info rme rar 1 1
SYH’s bäs ta fig hte r 1 2
Fe s t Bing o 1 3
The Co nde mne d 1 4
Famo us be e r quo te s 1 5

Pe te r Sjö blo m

Han tänkte en stund och svarade att han inte kunde förneka det.
Hon förklarade att hon hade kommit till biblioteket endast för att
låna den skivan. Han kände sig lite illa till mods och gav skivan
till henne och sa att hon kunde få den. Men i stället för att ta
emot skivan sa hon att de kunde gå hem till henne och lyssna på
skivan och dricka Te, hon bodde bara en bit ifrån. Han såg
hennes varma blick och tänkte om det var sant att en kvinna
som hon faktiskt ville vara med honom. Han ville gärna lära
känna henne mera och tackade ja till hennes inbjudan. Han
visste inte vad som väntade men han hade ju inget att förlora.
Hon tog hans hand och tillsammans gick de ut i den varma vår
natten. Han kunde igen känna värmen av en annan människa
och började tro på en framtid igen.

Burra

Han hade någon gång i sin ungdoms ljuva dagar hört ett stycke av Satie som han tyckte mycket om
men aldrig tänkt på att själv skaffa en skiva av. Men nu var det något helt annat, han var ju tio år äldre
och hade lessnat på all 80:tals rock de spelat på den tiden. Han gick fram till en dator och knackade in
ordet ”Satie” det kom fram flera skivor han antecknade plats numret på en skiva som verkade lovande.
Började gå mot hyllan där han hade fått reda på att skivan skulle finnas. Böjde sig ner på knä för att
kolla om skivan fanns i hyllan. Han hade just hittat skivan och hade den i handen när han kände en
ljuvlig doft av parfym han tittade upp och fick se den mest underbara kvinna, hon hade långt ljust hår,
blåa ögon och röda glänsande läppar. Hon frågade om skivan han höll i handen var Eric Satie.

http://filicia.syh.fi
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Andre as Backman

Ordförande har ordet... för första gången…Va, KAV, va e he?

KAV kunde stå för Konstens Allvetande Vänner (…) eller kanske mera för Kunskapens Alternativa Vägval
men hur bra det än låter så står förkortningen KAV fortfarande för Kåravdelningen i Vasa. KAV:en har som
uppgift att fungera som en takorganisation för alla studerande vid Österbottens Högskola, d.v.s för alla
som tållar på i lila (lärarstuderande), rosa (pedagogikstuderande)och blåa (statsvetare, socialpolitiker och
utvikningspsykopater… näe, utvecklingspsykologer) halare. Allstå med andra ord fyller Pagus och KAV
samma funktion.

Och nu funderar ni säkert ”varför i all sin dar skriver hon i vår tidning”? Tanken med dessa rader är att göra
oss synliga bland er och främja samarbetet ytterligare. I första hand är vår uppgift att se till våra egna
studerandes intressen men strax därefter har vi ett stort intresse av att ha ett gott samarbete med de
övriga studeranden i Vasa. De fester och arrangemang som vi ordnar är oftast öppna för alla studeranden
och glädjande ofta har vi också sett en som annan gul halare på våra fester. Nya bekantskaper är alltid
roliga!

KAV:en är verkligen inte omöjlig att samarbeta med och vi är öppna för de flesta förslag. Nästa större
happening i kalendern är Wappen med alla dess festligheter. Men under våren kommer vi också att
introducera sångkvällar på Ollis, dit också ni är hjärtligt välkomna. Men före det skall vi röja som små svin
på Pampas Nationaldag!

Ha en skön vår och kom ihåg att det finns alltid omtenter men inte omfester…

Heidi Nurminen,
Styrelseordförande för Åbo Akademis Kåravdelning i Vasa

Www.vasa.abo.fi/kav

050-3577832 (KAV mobil)

Fast vid detta skede vill jag påpeka att samarbete inte är att starta matkrig på sitzer, söndra egendom och
annars bara uppföra sig svinaktigt (tänker nu på Fastlagstisdagen 2002)! Det är synd att några enstaka
personer inte uppskattar det som bjuds på. Om de berörda personerna känner sig träffade så hoppas jag
att ni beter er bättre på nästa fest ni deltar i!

kav@abo.fi

Burra

He idi Nurmine n

Så var det då dags för vår första Filicia aktuellt detta år, lite
försenad kanske men ändå. Som ni alla säkert vet så är vi
här i styrelsen utbytt till hälften dvs vi är sex stycken nya
medlemmar blandade med sex stycken gamla och
förhoppningsvis beprövade styrelsemedlemmar men jag
hoppas och vet att vi ska göra detta år till ett bra och
oförglömligt år.

Just nu när klockan är 17.28 på Söndag eftermiddag sitter
vi (jag och några av mina barn i styrelsen) och varvar ner
efter en helt oförglömlig årsfest, jag vill här tacka alla som
deltagit i festen på ett eller annat sätt.

Nu till det mer officiella sakerna, året har hittills börjat bra
vad gäller studentföreningens verksamhet och de
traditionella festerna har varit populära och jag hoppas att
de även i fortsättningen ska vara populära. Jag vill nu ta
tillfället I akt och tacka den gamla styrelsen med Eva och
Kim i spetsen det blir svårt att fylla det tomrum som ni
lämnar efter er men “vettja e ska ga”, Ni ska ha ett stort
tack.

Ha det bra I vårsolen och lev som folk, glöm inte att
mamma ser dig ;)

Puss och kram

Det är en mörk kväll i utkanten av staden det är vår och det har just börjat skymma till. Det blåser en svag varm
vind. Det sitter man på en parkbänk och skall just tända en cigg, han har suttit en bra stund där redan. Han vet
inte vart han skall gå, han vill just nu bara vara ensam och inte behöva bry sig om något alls. Visst skulle han
kunna gå hem till sin ensamma lägenhet. Han har just mist sin flickvän. De hade varit ett par i tre år, de hade
varit de bästa i hans liv för en gångs skull i hade han känt som han betydde något och att hans närvaro gjorde
någon glad. Men nu var allt det slut. Hon sa att hon älskade en annan och att hon inte vilje ljuga om deras
förhållande. Nästa dag när han hade kommit hem från jobbet hade hon packat alla sina saker och åkt. Nu satt
han och kände sig misslyckad på en parkbänk. Han visste inte längre vad han skulle göra, kvinnan som han
älskade ville inte veta av honom och alla hans polare var för upptagna för att höra av sig.

Han reste sig upp för att gå vidare han visste inte vart men de hade ingen betydelse så länge han inte behövde
gå hem där ingen mera väntade. Kunde lika bra gå omkring hela natten och tänka på de lyckliga stunder som de
hade haft. När han gick där så kom han fram till stadens bibliotek. Han hade ju inget för sig han kunde ju lika
gärna gå in, där fanns det ju åtminstone folk som var tysta och inte frågade en massa saker av en. Han
vandrade runt i det stora biblioteket det var nytt och fullt av nya prylar av alla de slag. Han tänkte som så om
man ändå måste gå hem så kan man ju lika gärna alltid ta med sig något att höra på så att man inte äts upp av
all tystnad. Kollade på skyltarna och letade sin väg fram till musik avdelningen, det var just innan stängning, så
det fanns bara några andra kvar, ingen av dem verkade märka av honom.

Vårnatt

Party tricks
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Internationell Mumbo Jumbo

Andre as Backman

4

…sen finns det raggningsrepliker som kanske funkar vid något desperat tillfälle..(inte på någon Jenny förstås)

-Lägg dig ner, jag tror jag är kär!
-Ursäkta, jag tror jag tappade någonting... Min haka!!
-Om skönhet var vatten skulle du vara en ocean.
-Jag sätter 100 spänn på att du inte kan få av dig kläderna på 30 sekunder.
-Om skönhet mäts i tid så skulle du vara en evighet
-Wow..
-Var dina föräldrar grekiska gudar?....för det krävs två gudar att göra en gudinna.
Sen finns det BRA raggningsrepliker:
-Hej, kan jag få köpa dig en bil?
-Du är så het att du får djävulen att svettas!
-Här har du 500:-, sup tills jag blir snygg!
-Jag var, är och kommer alltid att vara galen i dig.
-Om jag följer med dig hem, behåller du mig då?
-Sover du på din mage? [Nej] Kan jag få göra det?
-Ska vi gifta oss?

Och till sist Nasses egen raggningsreplik:
-Tu sveittas liiti för att va såde feit!

Kalle Anka

Jennys värdefulla tips

Je nny Hjulfo rs

Nyligen har vi firat den internationella kvinnodagen i vårt jämlika samhälle. Frågan som slår mig vartenda år
är: ”När är det den internationella mans-dagen?”. Varje gång får jag samma kyliga svar, “Resten av året
såklart!”. Nå, ÄR det den internationella mans-dagen året runt? Känns det som om det skulle vara det?
Varför har vi inte julafton eller valborgsmässoafton året runt? Jo, av den enkla orsaken att det inte finns
någon internationell mans-dag!! Men var inte rädda, vi i Filicia har tänkt på att agera globalt och jobba för
mans-dagen.

Datumet för hela spektaklet är 8:e september, ett halvår från den andra internationella dagen. Enligt tanken
ska alla kvinnor för omväxlings skull få inta en mer “manligare” roll. De ska t.ex. fälla upp sitsen på wc:n
efter besök på inrättningen, en nationell avs****ng påbörjas 23.00 osv. Naturligtvis ska männen också få
testa på hur det är att få fråga saker som “Ser du nå nytt?”, “Va tänker du på?” och “Vem var han?”. Givetvis
ska vi män också få börja suras om hon inte märker att man har på strumporna rätt väg för omväxlings skull
eller börja gråta(!) utan någon som helst anledning.

Nu ska ni ju inte ta det här på blodigt allvar. En internationell mans-dag är ju ingenting vi behöver så
behöver vi en internationell kvinnodag? Vet ni varför vi har den internationella kvinnodagen? Här har jag litet
fakta åt er om hur den grundades.

skriver Harriet Clayhills i sin historik över kvinnodagen i Kvinnohistorisk
uppslagsbok från 1991. Inte kanske så konstigt då att dagen firas så ordentligt i Ryssland, ledig dag och allt
s*tan. Men då är ju inte ryssarna så dåliga på jämlikhet, de har en mansdag ca 2 veckor före.

Mitt förslag lyder: vi män och kvinnor kommer att vara lika snälla mot varandra hela året, ger varandra små
presenter nu som då och visar att vi uppskattar varandra. Och de som vill ha en internationell - valfritt kön
dag får flytta till Ryssland.

“Dagen instiftades vid den andra internationella socialistiska kvinnokonferensen i Köpenhamn 1910 och det
var fr a Clara Zetkin som drev frågan. Från början ägnades dagen åt socialistiska och kommunistiska
manifestationer men när den nya kvinnorörelsen på 1970-talet tog upp firandet förenades den "röda" dagen
med starka uttryck för feminism”,

Jo nas Be rg qvis t

Årsfest 2002

Fredagen den 8.3.2002 var den här igen vår åttonde årsfest, och precis som ifjol
var den placerad vid Svenska yrkesinstitutets festsal. Klockan 18.00 var det så
dags att börja på, som vanligt startades det med Solenn akt som följdes av en
utsökt supé. Toastmastern Jesper Vikström sjöng snapsvisor som aldrig förr och
det ledde till att festarna blev högljuddare minut för minut, tack för det Jesper.

Balen efter supén gick till tonerna av Allan and the Astronauts, oj oj vilken fest det
va och jag har nog aldrig sett en prefekt rocka loss så ordentligt, tack för det
Örjan, egentligen fanns det nog ingen som rockade som han. Detta är något som
jag önskar att alla kunde vara med om.

Efter balen bar det iväg ca 20 meter till Filicia Castle där det blev ännu mer
rockande men denna gång var det till toner av artister som Shakira och Anastacia
(de spelade live).

Trodde ni att festen var över nu? Ååh nej där högg ni i sten, det fortsatte
nämnligen med silliz morgonen där på den fortsatte till sent på natten med ett
antal tappra deltagare från Politivas, Hanken och förstås från Technis. Tack alla
deltagare för en helt oförglömlig årsfest utan er hade det inte blivit någon fest.
TACK

inte

Efter många många krogbesök har jag hört en hel del dåliga
raggningsrepliker och tänkte göra er grabbar en tjänst och skriva en
lista på raggningsrepliker som ABSOLUT INTE funkar och såna
som kanske i vissa desperata fall funkar.

:

-Din pappa måste vara bagare, Finare brön' har jag nog aldrig sett!
-Spottar eller sväljer du?
-Snygga bröst. Får jag ta på dem?
-Jag har hört att det var efterfest i din mun ikväll... Jag kommer!!
-Ursäkta, suger du av främlingar? (NEJ!) Ok, då får jag väl
presentera mig.
-Vet du vad det är som har 150st tänder och håller tillbaka ett stort
odjur? (Nae?) Min gylf!
-Du vet att huden är det största organet?...Inte i mitt fall.

Funkar INTE
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Ett träningspass med BQ.

Vi kör igång matchen och jag försöker att plantera en
spark i magtarkterna på BQ, men han blockerar och
svara med att sparka mig i magen istället. Jag staplar
upp på fötter igen och attakerar på nytt med samma
resultat. Nu börjar BQ få upp värmen och sparkar och
slag haglar över mig, jag hinner inte undan eller
blockera och ett slag träffar mig mitt i huvudet och jag
ramlar bakåt. BQ drar genast nytta av att jag är
förvirrad och en spark träffar mig i sidan. Smärta
strålar igenom min kropp. Vår domare blåser att
första ronden är över. Både BQ och jag står och
flåsar, det är en rond kvar och domaren läser upp
våra poäng. Ställningen är nu tolv poäng till BQ och
sex poäng till mig, ännu finns det en chans jag kan
vinna, jag SKA vinna. Vi får båda några tekniska tips
från vår domare och vi förbereder oss för nästa rond.
Domaren blåser igång den andra ronden, nu känner
jag mig mer samlad, mer koncentrerad, nu jävlar. Jag
tror att jag börjar få lite bättre koll på BQ stil och jag
lyckas undvika att varje slag och spark träffar. Nu
lyckas jag få in ett och annat slag på BQ och till en
början klarar jag mig mycket bättre än den första
ronden men åter igen så får BQ upp värmen och
sparkar och slag hammrar igen över mig. Efter en
stund så är matchen över och domaren läser upp
våra poäng, matchen slutade 20-10 till BQ.

Dagarna efter matchen så kände jag mig en smula

16

Jo nas Be rg qvis tJo hnny Widdas

Studentkåren PAGUS

Oj, hoh hoh, nu är det stressigt med sitzer, spex, racing och artikelskriverier. Här ska jag försöka berätta
lite vad Pagus är och vad vi gör. Pagus är alltså SYH:s studentkår och verkar som intressebevakare för
sina medlemmar. Det låter ganska tråkigt med intressebevakning men om man använder andra ord låter
det lite mera intressant och framförallt vettigt. Under oss finns föreningarna Filicia (technis), N.U.D.
(sjukis), Skruv (Konst) och Cluster (musik). Vår kår består av medlemmar från alla underföreningar.
Skillnaden mellan kåren och föreningarna är liten men dock märkbar. Föreningarna ser till att ni mår bra

skolan genom att ordna olika aktiviteter, t.ex. idrott, videokvällar och sitzer. Kåren ser till att ni mår
bra skolan t.ex. genom att förmedla information och hålla kontakt med skolans ledning,
studiestödsnämnden, VOAS och SAMOK.

efter
I

PANG PÅ! Vi försöker se att ni inte blir utanför allt som
händer runtomkring i studievärlden, t.ex. lagar,
tillställningar och naturligtvis fester. Ni kanske inte ser
så mycket av vår verksamhet när det gäller lagar,
möten eller seminarier, men där händer det faktiskt
saker. Just nu börjar vi sticka in fötterna lite överallt och
inleda samarbeten med de andra skolorna i Vasa (och
några andra utanför också). Det samarbete som ni
kommer att se bäst är troligtvis någonting som kommer
att gå av stapeln i mitten av april, mera säger jag inte
för ni kommer nog att märka det.

Av våra egna evenemang så är den största satsningen
SYhFILIS racingen som bränner igång 19.3. De flesta
har troligtvis sett eller hört någonting om den tävlingen,
men för de som inte vet så kan jag berätta att det är en
lagorientering med bil i Vasa. Vi har nu hela våren
kämpat med gåtor, tävlingar, sponsorer, efterfest och
mycket, mycket annat. Vill du veta mera om racingen
kan du surfa in på .

y
e

i

http://pagus.syh.fi/syhfilis Vi har
även en inneband turnering i sikte men den blir
antagligen på höst n, när våra nya webbsidor kommer
upp så kränger v in all information vi har där.

Vi har också ett kansli på första våningen som är öppet alla dagar från 9-5. Vår anställda
generalsekreterare Hanna Bäckström sitter där och svarar på era frågor eller hjälper er med andra
studierelaterade ärenden. Självklart kan ni bara komma in och snacka skit en stund eller försöka tvinga
någon av oss att koka en kopp kaffe åt er. Där kan ni också få veta om det är något på gång runtom i
bygden och ni får också tipsa oss eller komma med idéer.

När jag skummar igenom den här skrivelsen ser jag att målet är nått. Jag har lyckats skriva en hel artikel
utan att egentligen säga något, precis som en riktig politiker. Allvarligt talat, det är mycket svårt att förklara
vad vi gör på en halv A4:a, så istället för att fnysa åt den här artikeln, kom in och prata med oss, nappa tag
i någon av oss i korridoren, på krogen eller på någon fest.

Det är fredag morgon, väckarklockan försöker
ihärdigt att väcka mig och få mig att gå till skolan.
Allt är som vanligt men ändå inte, jag vet vad
som händer på eftermiddagen. Jag stiger upp,
kokar kaffe och sväljer en Burana. Ingen mat, inte
den här morgonen. Jag släpar mig till skolan, alla
går som i slowmotion, jag känner att något är på
gång. Då ser jag BQ, ha när den enda som rör
sig i normal fart, han ser på mig frågar någonting
jag hör inte vad han säger. Då ropar han i mitt öra
”VI SYNS KLOCKAN TRE!”. ”Klockan tre”, orden
ringer i mitt huvud, ”klockan tre” då drabbar vi
samman. Resten av dagen förflyter iväg i en
dimma, jag går hem packar min väska, jag sätter
mig på knä och samlar mina tankar. Jag ser en
inre bild hur jag vill att träningsmatchen ska gå,
precis som i Ally Mcbeal hör jag inre klockor som
ringer, jag är redo. Jag beger mig iväg till salen där vi ska träna, vi

byter om och värmer upp. Under uppvärmningen
slår det mig hur stor BQ är, mannen som står
framför mig är 20 cm längre och 30 kg tyngre än
jag. Nej får inte tänka så, kom ihåg klockorna, jag
ska vinna! Innan vi börjar matchen så prövar vi
slå och sparka lite på varandra och det känns
ganska bra, jag tror att det kanske kan gå, jag
kan vinna. Vår anonyme domare förklarar några
enkla regler för oss, vi ska gå två ronder på 90
sekunder var och om det behövs går vi en tredje.

http://pagus.syh.fi/syhfilisVihar
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När vi fick inbjudan till TLK:s 85:e årsfest, var det många av oss som rynkade på näsan. ”Helsingfors?
Näääh de blir säkert stelt, tillgjort och tråkigt”, så ingen av oss ville åka. Men eftersom Anna-Karin
(Gissa vem som skriver?) värnar om era intressen i DiFF:s juniorutskotts styrelse som råkade ha möte
samma dag blev hon övertalad att representera Studentföreningen Filicia r.f. på årsfesten. Eftersom hon
inte ville bli ihopparad med någon torris från Grankulla vände hon sig till den snyggaste, smartaste och
mest festsugna singeln i styrelsen (gissa en gång till vem som skriver?), sim givetvis inte tackade nej till
en helhelg med Anna-Karin. Naturligtvis så bokade vi in oss på festen utan att tänka på det
ekonomiska. Inkvartering och sånt blir ju en hel del, men det är sånt man får leva med om man vill festa
till det ibland. DÄRTILL kom sen spritutgifterna, tillräckligt stora för att försörja en hel by i den 4:e
världen.

Då vi anlände till Helsinfors stressade vi iväg på DiFF mötet. Redan där träffade vi ett par av de som
skulle på årsfesten och de verkade vara förvånansvärt normala och trevliga. Säkert hade väl också de
undrat lite över vilka vi var, kanske om vi hade gummistövlar och ”Laaborluvo” eller luktade nöts och
halm i håret. Antagligen var vi ett par som drog en tyst lättnadens suck på mötet. Det var trevligt att få
träffa Tlk:are före festen så visste man vem någon var innan man kom till festen.

Redan på trappan konstaterade jag (Bq) att milin är en bra sak även för framtiden, där träffade jag ett
par av mina gamla milipolare (Snark säger Kaaja). Dessa fina herremän berättade lite vart och hur vi
skulle ta oss vidare efteråt. Under solennakten överräckte vi våra välutvalda bok gåvor, vad sägs om
titlar som ”Mannen som kom hem”, ”En ölpimplares bekännelser”, ”Påminnaren” och ”Det gick vilt till i
Marocko”? När väl supén började upptäckte vi att vi inte var placerade som ett par (Vad säger vi om
par? INGENTING ATT HA!). Jag fick ingen bordsdam (yllätys) och kavaljeren som Kaaja fick studerade
för x antal år sen vid Tekniska Läroverket. ”Skit samma” tänkte jag, ”vi är ju inte här för att sprida dom
Österbottninska generna, även om Kaaja skulle vilja” (tack tack tycker Kaaja). Supén inleddes med ett
par trevliga punkter, t.ex. den nya snapsklockan som bars in av två killar i solglasögon. Klockan såg ut
att härstamma från något litet skärgårdskapell men det var en donation av någon snäll farbror (sådana
skulle vi vilja se mer av här uppe på våra fester).

Tempot på snapsvisorna var mycket bra, men tyvärr hade serveringspersonalen samma
tempo. Det känns lite träigt att vara tvungen att skåla med öl eller vin när man rivigt av en ordentlig
snapsvisa, och vill ha den lilla nubben ner i magen. En sak som förvånade oss var att folk kom och gick
som de ville under supén. Här vill vi sätta in ett litet plus till alla de som varit på vår 7:e och 8:e årsfest
(säkert på tidigare också), ni skötte er verkligen bra! Man lämnar inte bordet för att dra en tobak, vittja
pluntor eller pratar med normal röst mitt under ett tal. Annars var det mycket bra stämning på supén,
alla var glada förutom Kaaja som fick sås på ryggen (VIN! Skriker Kaaja).

inte alls

Liza, Adde o ch PatteJo nas Be rg qvis t o ch Anna-Karin Ba(c)k

Tekniska läroverkets kamratförbunds 85:e årsfest
eller Fördomar i Kvadrat

Då den obligatoriska dansen var
avklarad och alla pluntor var på
slutrakan blev det busstransport till Club
Verket (deras Filicia Castle). Vilket drag
det var där sen, folk dansade som om
det var avlönat arbete. Till och med jag
och Kaaja rycktes med i en bugg som
varade flera låtar (Rap, Rock och en
tryckare). Sedan gick vi hemåt de 2-3
kilometrarna av bara farten för att byta
om till halare inför sillizen och vila en
stund.

Drink nr. 5
3cl Leijona
3cl Digimon
3cl Redbull

En frisk bris som känns av att drinken rengör
inälvorna och sätter fart på armarna.
TUTTIFRUTT skall drinken heta.

Drink nr. 6
3cl Leijona
1cl Blåbär
3cl Tomatjuice
2cl Svartvinbärs Lingon

Sällskapet kommenterar: Blandas på egen risk,
rekommenderas INTE!
Drinken fick heta TRE KRONOR, efter deras OS-
fiasko.

Drink nr. 7
3cl Leijona
2cl Ice Tea Lemon
Lite Red Bull
Mycke fruktdryck

Att dricka denna skapelse var en dröm efter att
ha smakat den tidigare drinkens vidriga
eftersmak. Namngavs efter räddaren av
smaklökarna, En Widdas.

Drink nr. 8
3cl Leijona
2cl Svartvinbärs Lingon
1cl Red Bull
3cl Fruktdryck
1st Blåbär

Lite av varje som garneras av ett litet ensamt blåbär
som pricken på i. Sällskapet grinade inte mer än

Drink nr. 9
3cl Leijona
4cl Redbull

En liten uppiggare efter kvällens tunga
provsmakning. Ska helst doseras efter behag och
har även många namn. Sällskapets gemensamma
kommentar löd: Chockerande God!

Drink nr. 4
3cl Leijona
3cl Fruktdryck
3cl Lemon Ice Tea

Sällskapet anser sig känna en bris av passion
och värme, dock ändå känns de vid av en
kylighet. Drinken heter Sex on the Bitch. (har
inget med hundar att göra)
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På morgonen var det en aning tungt att dricka frukosten men efter en stund började allt flyta lättare. Efter
en uppfriskande promenad på dom samma 2-3 kilometrarna till Verket blev vi mycket törstiga. Då vi
anlände till verket gick det upp för oss varför det var så låg alkoholkonsumption under supén: de orkade
festa mycket längre på eftersläppet och på sillizen. För att ge jämnförelsetal så på senaste årsfest vid
Filicia var det endast 4 personer som körde dygnet runt. På Verket var det en hel drös med frackar och
långklänningar när vi kom dit. En lustigkurre satt bakom dörren vid damtoaletten och såg ut att ta sig en
tupplur. Men vid närmare granskning hade han gillrat en snara framför dörren och väntade på ett byte.
Öööh…vad hände sen då? Öööh….JO! Sillizen rev igång i ett härligt tempo, de flesta av deltagarna var
mycket trevliga och kom för att bekanta sig med oss. Kanske vi är så pass exotiska eller så var de bara
trevligare än oss Österbottningar. Halarmärken byttes i ett rasande tempo, saxen gick lös även på ärmar
och sånt (inga byxben). Under sillizen representerade jag Technis starkt med att dra vår National sång:
Balladen om Theobald Thor, ett uppskattat inslag av både män och annat pack. Efter sillizen så var vi
förberedda på att de flesta skulle ge sig hemåt som vi är vana med här. Men till vår glada förvårning
höjdes bara tempot på festen. Kaaja visade sina utbrytarkunskaper när jag och en ur Tlk:s styrelse hittade
på att binda fast henne i stolen + handfängsel och bar ut henne mitt på dansgolvet. Även andra
intressanta saker inträffade nu men de vill vi inte avslöja för att skydda de (o)skyldiga och deras anhöriga.
Efter sillizens efterfest blev vi bjudna på efterfest till en glad ung man som delar samma passion som mig
för bastubad. Vad är inte bättre än ett par timmar i bastun och en kall öl efter en ordentlig fest? Tyvärr har
ju bastun den effekten att man blir plumsig och trött så den icke bastubadande Kaaja som ville fortsätta på
krogen fick snällt foga sig efter mina kommandon (NÄÄÄÄHÄÄÄÄ!!! Tycker Kaaja). Jaja, vi var båda trötta
och begav oss hemmåt för att sova ut ordentligt inför hemfärden till Ostrobothnia.

Summasumarum: Vi visade var kokarn ska stå
och nästa år det kommer en inbjudan är vi de
första att tacka ja!

om

Öldrickarna provsmakar drinkar

Plats: Mystiskt katakomb liknande ”inne”-ställe
Tid: Mitt i kurvan
Sällskap: Tre

Provsmakningen inleddes med en titt på en drinkreceptslista som vi hade fått av en kufisk typ i filurig
utstyrsel.
Inldeningen avslutades med att komma fram till att sällskapet skulle blanda egna drinkar.
Till provsmaknings ceremonin användes: Muggar av måttet 2 dl (ungefär)

4 cl:s drink mått
en sked (till eventuell blandning)
Marli Ice Tea (Lemon)
Rainbow Fruktdryck
Marli Svartvinbärs Lingon (Dryck)
Marli Tomat juice
Ett st Redbull
Ett st Battery
Ett st Rainbow Cola (Trip-burk)
Ett st ½ liters Digimon (grön)

Drink nr. 1
4cl Digimon
2cl Leijona
En nypa Tomat juice

Sällskapet vill säga att en nypa tomatjuice är en nypa för
mycket. Drinken döptes till ryggmärgs rester (efter
utseendet).

Drink nr. 3
2cl Leijona
1cl Blåbär
3cl Svartvinbärs Lingon

Drinken påminde om skogen med dess friska skogssmak.
Drinken heter LSB (LingonSvartvinbärBlåbär)

Drink nr. 2
2cl Leijona
3cl Rainbow Cola
2 cl Battey

Drinken smakar som host medicinen man fick som barn.
(Urk…). Sällskapet kallar denna dryck för Morfar
Dunderdryck.



Årets säsong i Aurinkoliigas division 2 är avslutad och det kan vara på sin plats att summera den. Efter en
något svag inledning med två raka svidande förluster. Lyfte sig laget i kragen och gjorde på det hela taget, en
ganska hyfsad säsong (Obs! med de två första matcherna undantaget). Slutligen lade vi oss på en för oss rätt
blygsam åttonde plats i serien, men hade säsongsöppningen gått annorlunda hade vi kunnat prestera
stordåd och till och med kämpa om avancemang.

En viss tillfredställelse har vi trots allt fått, hanken föll ner till division 2 igen. Nästa år får vi alltså nöjet att
vända ut och in på hanken igen, som vi gjort så många gånger förr. Ekonomer skall ändå springa ärenden åt
oss ingenjörer i arbetslivet, så det är lika bra att de skolas redan nu för sina kommande uppgifter.

I den interna skytteligan tog Mattias Bergström hem segern med sex mål och två målpass. Även Mikki Ström
och Hytto producerade sex mål vardera. Just målskyttet har varit något av Filicias akilleshäl denna säsong.
Målchanserna har nog funnits, men ordentliga avslutningar har lyst med sin frånvaro. Så till nästa säsong
efterlyses en avslutare av god klass! Säsongens bästa framspelare var något överraskande Peter Åkerholm
med fyra målgivande pass. Överraskande med tanke på att Peter spelar bakpar med Hytto som gärna deltar i
anfallet, men Peter har trots allt funnit sin plats i det offensiva spelet. En eloge också åt Nukku vår målvakt,
som har ställt upp i vått och torrt och hållit oss kvar i många matcher. En alldeles enkel uppgift har det inte
alltid varit.

Stämmningen i årets lag har varit god och arbetsmoralen hög, vi har bokstavligt talat spelat in i sista sekund
och till sista blodsdroppen. Vilket den redan nu så smått legendariska vändningen i slutsekunderna mot
Koppa vittnar om. Vem glömmer bort Peters mål med endast EN sekund! kvar av matchen? (Ja, just det ja vi
hade ju bastukväll efteråt...nåja, kanske inte alla kommer ihåg).

Personligen har jag gjort mitt sista framträdande i Filicias ärofyllda gulsvarta tröja, även några andra av lagets
trotjänarna har spelat sina sista matcher. Så det finns alltså plats för nya unga förmågor att ta vid, nu när
några av åldermännen lägger skorna på hyllan. Jag ska passa på tacka alla i årets lag för den gågna
säsongen och önska er en riktigt trevlig sommar! Så med dessa avslutande ord önskar jag nästa års upplaga
av Filicia lycka till i kampen om avancemang tillbaka dit där vi hör hemma, division ett!

DilbertAndre as Backman o ch Jo nas Be rg qvis t
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#12

Rapport från utvisningsbåset

Vad borde förbättras med den nuvarande verksamheten?

Detta är ett problem vi är medvetna om, vi skickar ut mail coh sätter upp affischer om våra evenemang. Har ni
förslag på ytterligare sätt att få ut information får ni gärna dela med er. Dessutom sitter det alltid någon av oss I
styrelserummet 10:ans rast och matrasten, vi finns där för ER skull, kom ner och fråga.

De gånger vi ordnar Bio-Filicia försöker vi ordna tiden så att den passar för alla. Eftersom vi oftast har två filmer per
kväll är det svårt att ordna det senare.

Maten är tillräckligt bra med tanke på priset. Bättre mat = dyrare sitz.

Vi antar att ni syftar på pulkeftermiddagen. Eftersom det är andra skolors kårer som ordnar detta evenemang
(fastlaskiainen) har Studentföreningen Filicia “glömts” bort. Från och med nästa år kommer Studentkåren Pagus
försöka få med SYH I detta.

Nå jåå, varför inte?

Vi har själva lekt med den tanken och faktum är att på inskriptionsfesten som ordnades i Filicia Castle hade vi live-
musik. Tyvärr är det nästan omöjligt att ha liveband pga akustiken. På årsfesten hade vi Allan and The Astronauts
vilket visade sig vara ett lyckat drag, därför rekommenderar vi samtliga medlemmar komma på vår årsfest.

Ett lagförslag kommer inom kort att behandlas, AMK-Laki/Yrkeshögskolelagen. Detta betyder b.la. att alla betalar
medlemsavgift till kåren, som I sin tur ger “bidrag” till ämnesföreningarna, precis som I universitet. Som läget är nu
så är medlemskap frivilligt.

Det är mycket svårt att åka till något ställe som gynnar största delen av våra medlemmar. Däremot finns det inget
som hindrar er att ni kontaktar er klassäldste, lärare eller PA och ber om hjälp. Naturligtvis hjälper vi er om ni ger
förslag.

Social:

Fest:

Sitz = Social fest?

Vattenkranen har självbetjäning.

Bättre info om versamheten.

Bio senare på kvällarna.

Bättre mat på sitzerna.

Ordna aktiviteter på samma gång som andra skolor.

Mer spelhelger! Nå nää.

Festerna skulle kunna ha live-band.

Alla borde automatiskt bli medlem.

Kanske exkursion på skoltid till olika ställen.

Mera sociala fester.
1 2

Gratis dricka på eftersläpp.

samhällelig, samhälls-; välfärds-, humanitär, solidarisk . gemensam, kollektiv; sällskaplig, trevlig,
utåtriktad, sociabel.

högtid, helg; festlighet, förlustelse, lustbarhet, festivitet, högtidlighet, gala, jippo, galej, skoj, nöje; kalas,
undfägnad, traktering; festmåltid, bankett; tillställning, hippa, party, partaj,bjudning, bal, baluns, skutt, skiva,
samkväm, gask; njutning, fröjd, välbehag, festivitas, glans, ståt, yra, hålligång.

Delar från Elevundersökning 3.4.2002
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Denna sida är lite olika saker som blivit uppsnokade från gamla Fil-i-Cia arkivet.
Till att börja med får ni läsa ett något modifierat meddelande om “Speciellt hög intensitets träning” och som
avslutning, studerandenas (in)officiella aftonbön.

TO: ALL PUPILS
FROM: SCHOOL BOARD
SUBJECT: SPECIAL HIGH INTENSITY TRAINING

In order to ensure the highest levels of quality homework and productivity from pupils, it will be our policy to
keep all pupils well trained through our program of SPECIAL HIGH INTENSITY TRAINING (S.H.I.T.).

We are trying to give our pupils more S.H.I.T. than anyone else.
If you feel that you do not receive your share of S.H.I.T. in school, please see your teacher.
You will be immediately placed at the top of our S.H.I.T.- list, and our teachers are especially skilled at seeing
that you get all the S.H.I.T. that you can handle.

Pupils that do not take their S.H.I.T will be placed in DEPARTEMENTAL EDUCATION EVALUATION
PROGRAMS (D.E.E.P. S.H.I.T.).
Those who fail to take D.E.E.P. S.H.I.T. seriously will have to go to EDUCATIONAL ATTITUDE TRAINING
(E.A.T. S.H.I.T.).

Since our teachers took S.H.I.T. before they were promoted, they do not have to do S.H.I.T. anymore, as they
are full of S.H.I.T. already.
If you are full of S.H.I.T., you may be interested in a job training others. We can add your name to our BASIC
UNDERSTANDING LECTURE LIST (B.U.L.L. S.H.I.T.). Those who are full of B.U.L.L. S.H.I.T. will get the
S.H.I.T. jobs, and can apply for promotion to DIRECTOR OF INTENSITY PROGRAMMING (D.I.P. S.H.I.T.).
If you have any further questions, please direct them to our HEAD OF TRAINING (H.O.T. S.H.I.T.)

Thank you,
BOSS IN GENERAL SPECIAL HIGH INTENSITY TRAINING
(B.I.G. S.H.I.T.)

Såhär på slutrakan kan det vara bra att ha en liten bön att be inför natten med tanke på morgondagens prov,
och följande dags prov och därpå följande och därpå följande…

Now I lay me down to study,
I pray the Lord I don´t go nutty,
And if I fail to learn this junk,
I pray the Lord I do not flunk,
And if I die, don´t bury me at all,
Just lay my bones in the study hall,
And pile my books upon my chest,
And tell my teachers I did my best,
So now I lay me down to rest,
And pray I pass tomorrows test,
But if I die before I wake,
That´s one less test I have to take.

S.H.I.T.

Liza Wö rlin

Filic ia Aktue llt12

Ur gamla Fil-i-Cia arkivet

Tiger

Borde laga böcker med provlösningar.

Filicia Aktuellt kunde komma ut 2 ggr/läsår.

Webbsidan kunde underhållas med nya foton från fester, styrelsemedlemmarnas foton och dessutom
saknas massor med info-text.

Få mera kvinnor till festerna.

Somliga gånger när man kommer ner till “kontoret” ar mottagandet inte det bästa.

Enda ni bryr er om e att festa, och att torka upp spyorna dagen efter.

Försök med program på eftersläppen.

Börja med ishockey eller rinkbandyträningar en gång per vecka för intresserade.

Gokart med träning, tidskörning, warmup, Final A och B ifall det är många intresserade.

Välj svar:
a) Och lotterier med Studieveckor som vinst?

b) Sådana böcker finns redan, kallas även
c) Bra business, men marknaden är för liten.

Du håller i en av dom. Vi gör tre stycken per läsår, en åt de nya gulisarna, sen en senare på hösten och till sist en på
våren.

Mikael Ström, vår webansvarige lyssnar inte på våra uppmaningar. SPAMMA HONOM!

Detta är ett problem som vi tyvärr inte ensamma kan göra nåt åt. Teknis människor har haft ett dåligt rykte om sig
men som på senare år blivit bättre, detta betyder att även Ni kan hjälpa till och göra situationen bättre.

Vi som betjänar er försöker så gott det går att vara på bra humör, “tyvärr” är vi också bara människor.

Bq: Ts ts ts, man ska inte spy när man festar, bortkastade pengar de juh!

Planeringen är I full gång, på Kung Bores-Sitzen hade vi karaoke, som vi väldigt gärna kommer att fortsätta med.

Bra förslag. Ta kontakt med vårt Idråd så för han saken vidare, så vi därifrån kan besluta om bokning av tider osv.

Driftsingenjörsförbundet I Finland, DIFF, anordnar för sina juniormedlemmar gokart, paintball och vidare vad som
önskas. Eftersom vi försöker samarbeta så mycket som möjligt med DIFFen så vill vi inte konkurrera med dem vi
kan dock ge följande råd: Gå med I DIFF.

läroböcker.

Vad kunde vi ordna utöver den nuvarande verksamheten.

Andre as Backman o ch Jo nas Be rg qvis t
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Anna-Karin Back

Andreas Backman
Päccis studerar tredjeåret på produktionsekonimi. De e han som
sitter å ger order till styrelsemedlemmarna, alltså är det han som e
skyldig då han är .
Han vill bli en fighter men har aldeles för lite tid till detta. Han tror
också att han bestämmer mera än vad han gör och har en förmåga
att fastna med tankpistolen i bilen då han tankar.

ordförande

Anna-Karin Back
Kaaja studerar andraåret på elteknik. Hon e den som berättar vad
mera order Päccis borde ge och hon e också lite skyldig då hon är

.
Människan består till 70 % av vatten, men Kaaja består till 70% av
man (nerifrån räknat). Hon e rakt på sak och tycker om att berätta
om hur folk gjort bort sig i fyllan. Det sägs också att hon gillar
muskulösa män.

viceordförande

Jenny Hjulfors
Jenny studerar informationsteknik, första året å hon e den som
dokumenterar alla order som getts, så att Päccis å Kaaja inte kan
påstå att de e oskyldiga. Hon e alltså .
Jenny gillar att va ute å festa till det, vilket hon gör på en viss krog
som börjar på Ro och slutar på yal. Det går också rykten om att hon
vunnit ”Miss Lammkött” i Hirvlax delfinal år 2002.

sekreterare

Peter Sjöblom
Peijo studerar andra året på informationsteknik och är är den som
skakar på huvudet om något är för dyrt då vi vill investera. Han är
föreningens .
Peijo tycker om fysiklabb (och vår förra ordförande, Eva). Han
påminner lite om Björn i HejaBjörn. Men ja har faktist lite svårt att
tänka mig honom som familje far. Även om han är lite påväg då han
redan har skaffat sig katten.

kassör

Mikeal Ström
Ström studerar informationsteknink, tredjeåret och är den som ser
till så att vår hemsida fungerar å sånt. Han är
Han snusar jämt och äter massor (med tortilas). Han e den som
överraskar med att dra en jätte fest då man minst anar det.

datård.

Eliza Wörlin
Laisa studerar andra året på informationsteknik och det år hon som
fixar så att det finns tillräkligt med saft på våra fester då hon är

.
Laisa är vår lilla solstråle, varje dag(nästan). Hon vill gärna vara
med och välja musik till festerna också fats hon får nöja sig med att
ha hand om saften. Ja hörde också att hon inte gillar Pvsk av
någon anledning.

bärsråd

Styrelsepresentation 2002
- Sådana är vi

Johnny Viddas
Johnny studerar elteknik, första året och det är han som ser till att
det finns sångblad på bordet då det är festdags och att larmet
stängs av och sätts på. Han är vårt .
Johnny kan bjuda på sig själv och är den som står bakom uttrycken
“snål-Johnny” och “att dra en Johnny”. Det finns ju alltid en historia
bakom såna uttryck. Han verkar också gilla scenen nere i Filicia.

rådd

Emilia Wilhelms
Emilia studerar byggnadsteknik, andra året och är den som ser till
att ni alla får reda på vad som ska hända här i föreningen. Hon är
alltså .
Emilia är en söt och snäll, även om han kan bita till ordentligt
ibland. Hon e gärna med å festar och de sägs att hon gillar män.

intråd

Bertil Bäck
Burra studerar första året på informationsteknink och är den som
ser till att studerande på andra skolor får reda på de fester som ska
vara här. Han är .
Burra är en aktersnurra. Han ger dåliga tips till drinkar och är
allmänt en liten filur. Det är också någon som säger att han e
tystlös vid fel tillfällen. (Vad nu det ska betyda då?)

extråd

Jonas Bergqvist
Bq studerar andra året på informationsteknik. Han är den som
ansvarar för musiken i Filicia. Hans uppdrag är alltså lite
annorlunda än vad det låter då han är .
Bq är mannen med stort B och litet q. Han är mycket kreativ och får
ofta hitta på saker och ting då vi andra har idé torka. Fast han
sysslar med mycket hinner han ändå festa mycket också.

musråd

Anders Österåker
Adde studerar informationsteknik, andra året. Han ser till att allt är
som det ska i Filicia castle och ansvarar över att någon städar där.
Han är .
Adde är en fartdåre från ”stjären” och är ”torsk” på att blanda
energi(ska) drinkar. Han gör mycket åt våra utrymmen av bara
farten.

slottsråd

Patrik Björkman
Patte studerar första året på informationsteknik. Han är den som
värnar om våra studerandes hälsa genom att ordna med
gymnastiksalstider. Han är allstå .
Han tycker om att spela rinkbandy (helatiden). Han lyckas också
vara morgontrött dygnet runt och brukar också vara med och
blanda drinkar.

idråd


