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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 studentföreningen utvecklat ett koncept för att tillfredsställa de studerandes kopieringsbehov.
Vi har placerat en kopieringsmaskin till Ert förfogande i aulan, maskinen fungerar med
"kopieringskort" som kan köpas av studentföreningen. Bredvid kopieringsmaskinen
finns en låda dit Ni kan lämna in material till kopiering, t.ex ett kompendium som
kopieras åt hela klassen. Innan ni lämnar in material till kopiering bör ni fylla i en
beställningsblankett, endast material med fullständigt ifylld blankett kan kopieras.
Vi tömmer lådan på tisdagar och torsdagar, i samband med tömningen hämtar vi också
ut färdigt kopierat material.
Ni är givetvis också välkomna till oss på Vasaesplanaden 22, 3. vån, med era
kopieringsarbeten.
De tjänster vi kan erbjuda er där är följande:
-C AD- utsk rifter
-Scanni ng av r itningar
-Vek tor iseri ng av s cannade ri tningar
-R itningsk opiering
-D igi tal try ck
-A4/A3 kopieri ng
-F ärgkopieri ng
-D igi tal try ck i färg
-A4/A3 färgs canni ng
-A4/A3 sv -vi t s canni ng med texti genkänning
-U ts kri ft av färgplans cher på ol ik a m ateri al
-Lami nering
-Olik a inbindningar

Allt förstås med studierabatt !!

Med hopp om ett gott samarbete och en god start
på studieåret
Sven-Håkan Back
Kopiolahtinen Oy

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

Nummer 1 • Augusti 2002 • Studentföreningen Filicias Tidning • Priset är fortfarande alldeles överkomligt.

2

15

Filic ia Akt u e llt

Filic ia Akt u e llt
Jennys värdefulla tips
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Th e Gat h e rin g II
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St yre ls e p re s e n t at io n , fo rt s .
DiFF - Nyt t a m e d n ö je
Mån ad e n s c t rl+ c c t rl+ v
J e n n ys värd e fu lla t ip s

Så var det då dags för ett nytt skolår och eftersom jag redan genomlidit
ett år i technis tänkte jag berätta lite va ni förstaklassister har att vänta
er en tid framöver. Det finns ju förstås fler versioner av första året i
technis, man kan ha för roligt som jag hade eller lagom roligt som jag
tänkte ha framöver och sen finns det antagligen också, tyvärr sådana
som struntade i själva studielivet och bara studerade och hade tråkit
som tusan.
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Studielivet, kanske ni inte vet så mycket om ännu, men tro mig: Ni
lever ett snart! Förutom att studera så hör det till att festa en hel del
och jag ser det som en självklarhet att alla ettor kommer ner och röjer i
källaren på Filicias fester senare i höst. Festerna och andra
tillställningar kan ni läsa mer om någon annanstans i den här otroligt
coola tidning, så mer detaljer om sådant får ni inte här. Jag vill bara få
alla att förstå att det förgyller tillvaron att klä på sig sin halare och åka
iväg och ha roligt med andra studeranden. Att delta i technis (eller
andra skolors) fester är också ett perfekt tillfälle att lära känna sina
klasskompisar, som faktist kan gå lite trögt i början.
Klasskompisar, på tal om, är viktiga filurer. Dom behöver ni när ni vill ha hjälp med hemuppgifter av
alla de slag, och när ni inte vill sitta och dricka kaffe i all ensamhet på pauserna. Klasskompisar
lämpar sig också perfekt för att beklaga sig på de långa skoldagarna, svåra inlämningsuppgifter osv..
med. Om inget annat kanske era klasskompisar är de enda som tar sig tid att komma till Ollis en
tisdag kväll. Sen ska ni inte känna er bedrövliga när ni inte har lärt er namnen på alla i klassen när
jullovet närmar sig, för tro mig det är också en sak som tar sin tid..
För att nu komma med lite tråkiga nyheter så är orden ”gå i technis” motsatsen till uttrycket ” ha jävla
mycket fritid”, så snäll som jag är ska jag ge er ett råd: Kom ihåg att planera er tid! Festa inte om ni
vet att ni har någon viktig tent eller lektion nästa dag.. jag vet nog att ni inte läste det där, men
kanske det gick in för någon.
Ni ska inte heller bli förskräckta om ni upptäcker er själva dra ett matte eller fysikskämt och sedan
upptäcka att ni skrattar en lång och god stund åt detta..det finns en risk att man blir lite hjärntvättad
här. Men var inte rädda.. någorlunda normala ska ni väl ännu vara när ni blir utdimissionerade. (Om
ni var normala från början dvs).
Om jag skulle sitta och fundera en stund till så skulle jag säkert komma på flera sidor att skriva ännu,
men jag avslutar här och säger med dessa ord välkommen till technis alla nyisar!
Mvh Jenny...

J e n n y Hju lfo rs
Ansvarig utgivare: Filicias Styrelse
Tryckare: Kopiolahtinen
Layout: Wilhelms Emilia, Wilhelms Rose-Marie
Studentföreningens hemsida:
http://filicia.syh.fi
Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.

Redaktionen kan nås på email:
filicia@technis.syh.fi
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Månadens Ctrl+c Ctrl+v
1) Ett bra sätt att hota någon är att tända en dynamitgubbe. Sedan ringer du upp killen du ska skrämma och håller
den brinnande, fräsande stubinen mot luren och säger: "Hör du det? Det är dynamit, du!"
2) Varför begär alltid folket som gör fartygsmyteri bättre förhållanden? Jag skulle begärt ett flipperspel, för med allt
gungande fram och tillbaka skulle man nog få en hel del frispel.
3) Jag skulle vilja bli begravd på indianskt vis, där de lägger dig på en hög ställning över marken. På det viset skulle
du kunna bli träffad av en meteorit och ändå inte känna något.
4) Synd att du inte kan köpa en voodoo-jordglob och sedan snurra på den fort som fan och skrämma skiten ur alla.
5) Kanske för att förstå människosläktet, måste vi se till själva ordet: "Människosläktet". Egentligen är det gjort av två
ord - "männi" och "skosläktet". Vad betyder dessa ord? Det är ett mysterium, och det är därför det är
människosläktet.
6) Jag hoppas, om hundarna någonsin tar över världen, och väljer en kung, att de inte går enbart efter storleken, för
jag slår vad om att det finns några Chihuahuas med schyssta idéer.
7) Jag antar att vi alla, på något sätt, är skyldiga. Vi sköt honom allesammans, vi skinnflådde honom allesammans,
och vi fick allesammans en bildekal där det står "Jag hjälpte till att flå Bob!"
8) Jag slår vad om att huvudskälet till att polisen håller folk borta från platser där ett flygplan har kraschat är att det
antagligen skulle vara några som skulle gå in i vraket och lägga sig ner, och sedan spela att de vaknar upp och säga
"Vad fan var det?"
9) Ett barns ansikte kan säga allt, speciellt mundelen av det.
10) Om du var en stackars indian och en grupp konquistadorer skulle komma upp till dig och fråga var allt guld var,
antar jag att det inte är alltför smart att säga: "Jag åt upp det. Så stäm mig då!"
11) För mig är boxning som balett, förutom att det finns ingen musik, ingen koreografi och dansarna slår på
varandra.
12) Jag tycker inte att clowner är roliga. Jag tycker faktiskt att de är skrämmande. Jag har undrat var denna
övertygelse kommer ifrån, och jag antar att det är från den gången jag gick till cirkusen och en clown dödade min
pappa.

Ordförande har ordet... för första gången…
Hej på er alla nya studeranden, för det första vill jag hälsa er alla
hjärtligt välkomna till denna fina skola där man aldrig har nåt annat än
roligt. Denna sak som ni nu håller i er hand är Studentföreningen Filicia
r.f.'s tidning och denna utgåva är specialgjord för er så håll till godo.
Det är vi som försöker göra er tid här på skolan så intressant och rolig
som möjligt, det första ni kommer att märka av det är
Gulnäbbsintagningen där vi hoppas att alla nya gulisar deltar. Detta inte
bara för att man festar utan där lär man känna många nya studeranden
och man har ootroolit roolit, denna tillställning hålls efter ca. två veckors
skolgång.
När ni läser denna tidning kommer ni även att märka att vi som är med i
Filicias styrelse även också “studerar” på denna “fantaztizka” skola.
Vi har kopieringsverksamhet i samarbete med Kopiolahtinen där alla får kopiera. Det enda du behöver göra är
att köpa kopieringskort som finns nere i vårt styrelserum. Kopieringsverksamheten kommer vi att informera mera
om på vår infokväll som hålls Tisdagen den 27.8.2002 alltså imorgonkväll. Där kan ni även pröva den ultimata
festdräkten, HALAREN. Vi som går i Technis har gul färg på vår halare och denna halare är en verkligt innegrej.
Mao den som studerar och inte har halare, om det nu finns såna typer, är väldigt out. Så jag råder er att anskaffa
denna väldigt viktiga detalj, information om hur den används kommer senare i tidningen.
Till sist vill jag ännu en gång hälsa er hjärtligt välkomna till Technis och jag vet att ni kommer att ha roligt med
oss fråga bara de äldre studerandena.
Med vänliga gulishälsningar
Ordförande Andreas Backman.

13) Om träd kunde skrika, skulle vi då vara så snabba med att hugga ned dem? Kanske, om de skrek hela tiden av
ingen speciell orsak.
14) Det är nog inte så smart att ta med sig hunden upp i rymden, för om han sticker ut huvudet genom sidofönstret
på vägen hem skulle han antagligen brinna upp.
15) Vet du vad som skulle vara en jättebra historia? Något om en clown som gör folk glada, men som på insidan är
riktigt ledsen. Och så har han en elakartad diarré.
16) Om ett barn frågar dig varför det regnar, tror jag att det hade varit sött att säga "att Gud gråter." Och om han
frågar varför Gud gråter, skulle det också vara sött att säga "Antagligen över något som du har gjort."
17) I motsats till vad många tror är inte världens farligaste djur lejonet eller tigern, och inte ens elefanten. Det är en
haj som rider på en elefant, som bara går rakt fram och äter allt de kan komma över.
18) En sak som barn gillar är att bli lurade. Till exempel, en gång skulle jag ta med min brorson till Disneyland, men i
stället tog jag med honom till en gammal nedbrunnen fabrik. "Oh nej," sa jag, "Disneyland har brunnit ner!" Han grät
och grät, men jag tänkte att djupt inom sig tänkte han att det var ett himla bra skämt. Jag körde då iväg mot det
riktiga Disneyland, men det började bli sent.
19) Laurie blev förnärmad då jag använde ordet "spyor". Men det är vad jag tyckte att hennes mat smakade.

20) Jag önskar att en robot kunde bli vald till president, för då skulle vi kunna skjuta på den då han kom på
besök, och sedan inte ha så stora samvetskval.
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An d re as Ba c km an
Japp, nu är du en gulnäbb!
Första dagen på det första skolåret…puuust! Tur att man har den överstökad! Du kanske förvånas över att
så mycket ska sägas och förklaras på en och samma dag och du anstränger dig verkligen med att försöka
lyssna och registrera vad som sägs. Men det är tungt, jag vet, jag kommer ihåg styrelse filmen, att jag
anmälde mej till DIFF:en, att studie guiden är viktig och hur min PA ser ut. Resten är ett minne blott…nej
förresten det är det ju inte…
Hur som helst,
Det smälls en broschyr i handen på dej och sägs: ”Läs den så får du veta mer om vad det är vi försöker säga!”
…”Kom ihåg att anmäla er till det ena och det andra…”
…”Ja, ni får yrkes examen till godo för praktiken men vi vill ha kopia på…”
…”Läs studie guiden, där står allt…”
…”Omtentamen / borttentamen är imorgon och dagen därefter klockan…”
Ta det luuungt…det går bra…om en stund…
Jag gladde mej åt studentföreningens förklaringar om kopieringsverksamheten (GÅ PÅ INFO KVÄLLEN! Det
löns!…stanna gärna en stund efteråt också!) och att de vet att allt verkar mycket och sådär ”på en gång” men att
det gäller bara att hålla tungan på ett skaft och huvudet rätt i munnen…hrrmm …I alla fulla fall så är ju skolan, till
er lycka och (ibland, men väldigt sällan) till morgon lektionernas förlust, inte endast skola…nej, tro det eller ej
det finns…KVÄLLS AKTIVITETER och FRITIDSVERKSAMHET! Ett ypperligt tillfälle att träffa andra gulisar,
senior gulisar, junior gamyler, gamyler och kanske om du har tur (eller otur, det beror på) senior gamyler! Läs
mera om våra kvälls aktiviteter i artikeln om fester och fritidsverksamhet.

Liza Wö rlin
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Gulnäbbs intagningen var verkligen zkoj! Den borde inte en enda gulnäbb missa och fast någon tycker att de inte
hinner så ska denna någon komma ihåg att man är bara gulnäbb en gång per skola och man kan delta i gulnäbbs
intagningen om man är gulnäbb! Det finns två officiella orsaker som duger som bortförklaring, antigen är man på
begravning (i såfall ska det oftast vara ens egen) eller så är man ”på”. Varken den första eller den andra orsaken är
så värst trovärdiga när ni kommer och försöker förklara att ni har varit med om någon av dem och speciellt inte om
ni ,enligt er, har varit med om båda!
Ett tips till er inför intagningen, främst gäller det kvinnfolket men man vet aldrig med dagens karlar, ha inte allt för
åtsittande byxor på er åtminstone inte såna som är åtsittande runt låren…men ha inte för lösa byxor heller…eller
tjaa, det är ju upp till er själva, ta på er vad ni vill!
En annan kvälls aktivitet, som jag önskar att skulle ha funnits när jag var gulnäbb, är ”Lär-Dig-Sitza”-Sitzen. Ty de
flesta av er vet inte hur det går till på en sitz* och därmed har ni ingen sitz-etikett vilket är bra att ha eftersom det
kommer att ordnas flera sitzer både i våran skola och i resten av Vasas skolor. Det löns verkligen att gå på denna
sitz och den är endast till för gulnäbbar bortsett från arrangörerna (styrelsen för Studentförenigen Filicia) och
eventuella inbjudna ”erfarna” sitzare för att få lite flyt på det hela.
*Sitz = zkoj, mat, sång och saft…
Bortsett från allt roligt som händer på skolan så är det nog lite tungt att vara gulnäbb, åtminstone till en början, allt
är ganska annorlunda (i jämförelse med gymnasier och yrkes skolor alltså) och mera ”upp till en själv”, vilket man i
vanliga fall, tyvärr, inte är van vid. Därför är det många som är väldigt trötta det första året och i värsta fall ger upp.
Ge inte upp, det blir bättre för man vänjer sig och alla anmälningar, inlämningsuppgifter och rapport skrivningar blir
rutin och när man har rutin så får man lite rätsida på saker och ting. Man måste bara börja med, och fortsätta med,
att stå med tyngden på rätt fot och skriva med den hand man är van vid och (ibland, det beror på läraren) snabbast
med.
Ni kommer inte att se så mycket av mej nu på höst terminen
för jag tänker åka till Grekland och kolla lite hurudan skola de
har där och vara med om annat som är förknippat med roligt.
Men, jag kommer att vara med som funktionär på
gulnäbbsintagningen så där kommer vi att ses…eller
funktionärerna kommer att ses, av er, och ni kommer att
arbeta…Buahahahaaaa!!…öhrrmm…
Jag skall berätta åt er i ett senare nummer på våren om exakt
hur roligt det roliga i Grekland är.
Till sist men inte minst ett uppgrävt foto från arkivet på min
gulnäbbsintagnings dag/kväll. Jag i mitten med två av mina
klasskompisar, han till höger är en av två som jag tar med mej
till Grekland.

Rollspelet Filicia - Äventyret fortsätter
Här kommer den spännande fortsättningen
Klipp ut dina figurer eller lär dig utantill.
Namn: Johnny Viddas
Kodnamn: Videass
Ålder: Andra tankningen
Typ: Fyllhund (Rådd)
Vapen: 0.5 Leijona
Styrka: Theobald
Försvarsvrål: "ja mår dåligt!"
Anfallsvrål: "Ska bara gå å spy..."
Kända Bedrifter: 3 snapsar på silliz 02
Kända Svagheter: Sömn-Potions

Namn: Patrik Björkman
Kodnamn: Patte
Ålder: 1-3 tum
Typ: Byfåne (Idråd)
Vapen: Jumppasal
Styrka: Internet
Försvarsvrål: "ähmdf"
Anfallsvrål: "Ja har mofaviine?"
Kända Bedrifter: Hemmafest i 2 år
Kända Svagheter: Rollspel

J o n a s Be rg q vis t

D IF F – n ytta m e d n ö je
J a h a , d å v a r d e t d a g s fö r e tt n ytt å r m e d n ya m ö jlig h e te r. D u h a r v ä l v id d e t h ä r la g e t h itta t s k o la n
o c h v e t u n g e fä r v a r d in a k la s s ru m b e fin n e r s ig . E fte r a tt d u k o m m it ig å n g m e d s tu d ie rn a o c h
s tu d ie liv e t k a n d e t v a ra ro lig t a tt k o p p la a v o c h trä ffa a n d ra s tu d e ra n d e m e n o c k s å d e s o m b liv it
u te x a m in e ra d e . D e t ä r d ä r D IF F e n k o m m e r in i b ild e n .

Ha ett bra första skolår!
Wörlin Liza IT3Y

D IF F , D riftin g e n jö rs fö rb u n d e t i F in la n d , ä r F in la n d s e n d a s v e n s k s p rå k ig a in g e n jö rs fö rb u n d o c h
h a r c a 3 0 0 0 m e d le m m a r v a ra v c a 8 0 0 i Ö s te rb o tte n . F ö rb u n d e t b e v a k a r s tu d e ra n d e s o c h
in g e n jö re rn a s in tre s s e n i o lik a frå g o r.

Liza Wö rlin

D IF F Ö b ä r e n e g e n a v d e ln in g o c h v i o rd n a r p ro g ra m fö r v å ra m e d le m m a r, t.e x . re s o r o c h
e x k u rs io n e r. F ö r s tu d e r a n d e (s o m k a lla s ju n io rm e d le m m a r) h a r v i d e s e n a s te å r e t o rd n a t c a rtin g ,
p a in tb a ll o c h H u r s ö k a jo b b -k u rs . J u n io re rn a få r n a tu rlig tv is o c k s å d e lta i a n n a n D IF F v e rk s a m h e t.
D IF F e n ä r s o m s a g t e tt b ra s tä lle p å a tt lä ra k ä n n a fo lk o c h k n yta k o n ta k te r. D e t fin n s D IF F a re i
1 5 0 firm o r i Ö s te rb o tte n , o c h 7 0 % a v a lla a rb e ts p la ts e r g å r v ia k o n ta k te r. M a n frå g a r n å g o n s o m
k ä n n e r n å g o n o c h v ip s ä r m a n p å a rb e ts in te rv ju .
L ä tta s te s ä tte t a tt k o m m a m e d i g ä n g e t ä r v ia in te rn e t, a d re s s e n w w w .d iff.fi d ä r d o k a n lä s a o m
m e d le m s fö rm å n e r o c h a n m ä la n d ig s o m ju n io rm e d le m .
L yc k a till!
A n d re a s G a m m e lg å rd
O rd fö ra n d e D IF F Ö b

DiFF
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Studiekortet

Halaren
Din nya bästa vän, halaren. I halaren representerar man den skola man går i, och när
man ser någon i halaren vet man att det är troligtvis något på gång (större fest, stiz
eller annan tillställning) Med hjälp av halaren har du också lättare att identifiera dina
egna, eller om du är ute och letar brudar (mest finns det i vita och blåa halare här i
Vasa) så syns dom tydligt också på långt håll i sina färger.
Med halaren på fester så undviker du också att du smutsar ner dina kläder jämt och
ständigt, och du behöver aldrig oroa dig för att tvätta den, eftersom det är s-t-r-ä-n-g-t
förbjudet! Det finns dock undantag: Man får gå och simma med halaren på eller stå i
dushen med den på. Tvättmaskin och strykjärn är dödssynder!
Din Halare kommer också att bli en stor trofé samlare vartefter åren & festarna
kommer och går. Samt ett bevis för andra att du inte bara sitter och läser läxor, utan
är ute och festar också!. ju mera märken, autografer, hälsningar, bytta halardelar med
andra studerande ju högre status får du. Sitzarna kommer inte att bli enda stället för
dig att få tillgång till halarmärken, det ordnas också festar av skolor på krogar och
andra ställen där du kan få halarmärken, eller varför inte ställa upp på någon av de
otaliga tävlningar som ordnas under året? Då har du chans att vinna fina priser och
halarmärken gratis, det du!
När du beställer din halare skall du tänka på ett par saker:
* Det kommer att bli en festdräkt för hela din skoltid, och efter skoltiden kan du se på
den och tänka tillbaka på den härliga studietiden då du inte hade 4 barn och en fru,
så det är klart värt att du beställa en halare ifall du skulle ens tveka! Man lever bara
en gång.

Studerande Bean
med sin nya halre

* När du beställer halaren så ta en halare som är lite för stor, för på vintern kommer
du att ha mycket kläder på, och det vore ju synd om du bara kunde ha på
underkläderna på för att rymmas i den, det kan bli lite kallt nämligen!
Efter halarbeställningar kommer en vänteperiod innan man får sin halare, och så
snart den kommer så kommer en Halarinvignings fest att ordnas där vi ordnar
tävlingar och program för er och ser om ni är värda era halare! Lycka till!
Här nedanför följer nu en guide hur du känner igen studerande här i Vasa och annat
pack.

Halarfärger i Vasa
Gul halare
Naturvit
Grön
Lila
Blå 1
Blå 2
Rosa
Neongul
Kritvit
Vinröd
Svart
Röd

Studentföreningen Filicia r.f., Teknis
Elevföreningen NUD, Hälsovård vid Sjukis
Elevföreningen NUD, Sociala området
vid Sjukis
FSLF, Ämneslärarstuderande vid Åbo
Akademi, Peffan
Politivas, Statsvetenskap- och
Socialpolitikstuderande vid ÅA
Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande
vid ÅA
Pedactus, Pedagogikstuderande som
inte blir lärare, ÅA
Karitativa, Vårdvetenskapstuderande
vid ÅA
SSHV, Stundentföreningen vid Svenska
Handelshögskolan i Vasa, Hanken
Justus, Juridikstuderande i Vasa
Studerande vid finska tekniska, Teku
Studerande vid Vasa universitet
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Övriga halarfärger
Röd
Vinröd
Svart
Ljusgrön
Gul
Orange
Ljusgrön

StuBl, Barnträdgårdslärarstuderande vid
ÅA, Jakobstad
Studerande som tillhör Teknologföreningen
vid Tekniska höskolan i Otnäs
Datateknologerna vid ÅA, Åbo
Studerande tillhörande Kemistklubben vid
ÅA, Åbo
Ekonomistuderande vid ÅA, Åbo
Mattestuderande vid ÅA (Zigma), Åbo
Yrkeshögskolan Sydväst, Esbo

Jag tänker helt enkelt börja med att tala om vad man verkligen behöver veta angående studiekortet och senare i
texten tänker jag snacka en massa skit för att inte Ni läsare skall tycka att man kunde skriva mera om plastbiten än
vad jag gjorde.
Påstående:
Det är dumt att inte ha studiekort.
Motivering:
Att inte ta vara på alla rabatter man får med studiekortet anser
jag vara penningslöseri.
Vilka rabatter?:
Resor, mat, idrott, kultur... Inom nästan alla områden kan man
faktiskt snåla till sig nån sorts rabatt. Rabatten varierar i
storlek från ca. 10% t.o.m. 50% (i grova drag).
Hur får man detta kort?
Ni går med i Studentkåren Pagus. I medlemsavgiften ingår Ert personliga studiekort.
Kan man månne låna sin kamrats gamla studiekort..?
Nej tyvärr, studiekortet måste nämligen uppdateras en gång i året vilket även innebär att hans/hennes kort är
”värdelöst”. Dessutom är kortet i allra högsta grad personligt.
Hur ser kortet ut?
Det är blått och påminner om ett hmm...körkort, kanske. Ett fotografi finns där nånstans... För det mesta har man
även ett eget namn, det står också där. Ett klistermärke som anger att kortet är giltigt behövs också.
Okej, jag tycker inte att jag pratade skräp överhuvudtaget men det får förstås Ni avgöra. Ifall Ni har frågor
angående studiekortet eller vadsomhelst angående studielivet så är Ni hjärtligt välkomna ner till källaren och
besöka Filicias mottagning, vi hjälper till så gott vi kan.

Ha en lyckad start på den bästa tiden i ert liv!
H. Peijo

Pe t e r S jö b lo m

NY GRUNDKURS STARTAR I HöST
ENDAST FöR STUDERANDE
FULLKONTAKT KARATE

Vid eventuella stavfel eller
annan felskriven information,
skic ka klagom ål åt
herrem annen till höger.

Pat rik Bjö rkm an

Läs mer på : http://filicia.syh.fi/karate
Fu t o u ka i Kara t e , Fin la n d
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Vad händer under året?
Lär-dig-sitza
Den här sitzen ordnas för första års studerande. Så att man i lugn och ro ska kunna bekanta sig med seder å bruka
på sitzer, utan att behöva känna sig dummare än någon annan. På sitzerna finns det en del regler om hur man
beter sig. Vad man bör gör och vad man inte bör göra. Samtidigt är det ett bra tillfälle att bekanta sig med Filicia och
Filicia castle som vårat utrymme i källaren heter. Det här e något nytt från förra året och då var det en stor succé.
Gulnäbbs intagningen
Allmänt kännt som Gulis. Gulisen ordnas tillsammans med sjukis för att få bättre köns fördelning i lagen. Lagen
delas vanligen upp i lag om fyra till fem personer. Sedan går de små gulisarna omkring på stadens gator ihop
knutna, på det traditionella gulis sättet och utför uppgifter till gamylernas (äldre studerandes) glädje. Efter att
gulisarna plågats.. hoppsan…jag menade efter att gulisarna gått omkring på stan å haft roligt tillräkligt länge samlas
man på vid frihets statyn för att svära eden, trogen sin egen utbildnings sektor. Men det hela är så klart en tävling
som går ut på att samla så många poäng som möjligt. Man ska så klart inte glömma att muta den oerhört rättvisa
arrangörerna. Men, se upp för falska technis och sjukis gamyler som är ute efter era mutor. Titta efter arrangör
skylten som hänger runt nacken! Jag rekommenderar verkligen att ni deltar i detta. Gulnäbbs intagningen har man
endast chans att delta i EN gång och är en av dom saker som jag själv minns som roligast under mitt första år.
Halar invigning
Så fort de beställda halarna annlänt ornas en invigning av dessa Det är mycket viktigt att inviga fest utstyrseln. Den
kan inte bara tas på den hur som helst. Först följer ärofyllad ritualer innan halarn kan dras på i flygande fläng. På
det här sättet blir det inte så pinsamt då man inte behöver stå där ensam med alldeles ren halare.
The Gathering
Det här är en kamsports turnering som ordnades första gången förra året. Det här är en helt nykter tillställning. Men
senare på kvällen ordnas ett eftersläpp någonstans i stan där vinnaren får sitt pris. Mera om denna tillställning
borde finns på nån annan sida här i tidningen om jag inte har helt fel.
Oktober sitz
En av de största sitzerna som ordnas under året. Oktobersitzan går i tysk stil och så klart får vi besök av dom
yppiga tyska damerna, Helga und Olga. Till detta tillfälle är det helt OK att gräva fram sina tyska kunskaper, hur
långt ner dom än ligger. Det gör inget om man egentligen inte kan prata nån tyska, egentligen kan ingen annan
tyska heller.
Nätverk
Några gånger under året brukar vi ordna nätverks spelhelger. Deltagarna får skicka in förslag på vilka spel som
spelas. Dessa är ganska poppulära så det gäller att anmäla sig snabbt så man hinner med. Helgen till ära brukar
Filicia castle utsmyckas i passande mundering.
Svepskäls
Då ordnas 100 klubben och 1000 meter öl. Detta är ett mandoms prov där man får visa hur erfren man är.
Bantustammrna har sina madoms prov och studerande har 100kulbben. Ser man någon med ett metall C på
halaren ska dessa behandlas med respekt för det betyder att de klarat 100klubben.
Hjulfest
Hjulfesten är en avslutning på höstens program. Det är en lite finare kväll där man klär sig fint, inte i halaren alltså.
Det brukar förekomma diverse överraskningar av lärar kollegiet och studentföreningen. Har man riktigt tur kommer
tomten på besök.. En sak som ni kanske inte vet e att i technis får alla barn julklappar, även de stygga, eftersom det
finns så mång stygga barn här… Sen dansar man loss i Filicia castle in på småtimmarna.

An n a-Karin Ba c k

Th e Gat h e rin g Ko m m it t é n
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THE GATHERING II
All styles open martial arts tournament
Mörkret faller på och mörka moln tornar upp på himmelen, man
känner att det är något på gång. Åter en gång sammlas de bästa
kämparna från när och fjärran för att göra upp om titeln "SYH:s Bästa
figther". Detta är den andra kampsportsturneringen (där av namnet)
som ordnas här på SYH. Den första som gick av stapeln i fjol höstas
och det är dags i höst igen. För er som inte känner till den första
turneringen så tänkte jag berätta lite om vad det hela är och av det
handlar om.

The Gathering finns på webben på en egen sajt.
filicia.syh.fi/thegathering

The Gathering är en "all styles open" turnering nu i oktober där alla är
välkomna att representera sin stil och mäta sig med andra stilar, man
skall dock kunna visa upp ett intyg för den grad och stil som man
representerar för att få delta. Turneringen är en semikontakt
turnering, det betyder att man ska träffa sin motsåndare men man får
inte skada denne. Semikontakt innebär också att deltagarna kan bära
skydd och det är på dessa skydd som man ska träffa. Träffzonerna är
övrekroppen och huvudet, dock ej ansikte eller rygg. Även låsningar
och kast är tillåtna men så fort en deltagre faller eller blir kastad på
mattan blåses matchen av.
Varje match består av två eller tre ronder på 90 sekunder vardera,
och det är 90 sekunder i vardera rond för varje gång som matchen
blåses av så stannar klockan och startas först igen då matchen
återupptas. mellan alla ronderna vilar deltagarna 30 sekunder.
Ringdomaren som håller koll på matchen och styr den med järnhand
är samma som i fjol , Andreas (Päckis) Backman. Det är han som
håller koll på tid och ringgränser, han kan även dela ut varningar men
inte diskvalificera en deltagare. Varningar ges för bl.a. våldsamt
utförda tekniker. Tre varningar och deltagaren är diskvalificerad.
Deltagaren blir också diskvalificerad om motståndaren blir skadad.
Förutom ringdomaren finns det en domarpanel bestående av tre
domare. Dessa tre har stor erfarenhet innom kampsport och det är de
och endast de som ger poäng och utser vinnaren. Domarnas ord är
lag och kan inte överklagas.

Grundomgången i "The Gathering I" Kaj Granholm mot
Jonas Malm. (foto : Franz Granlund)

Pulk
Till denna tillställning släpas dievrse makapärer med. Man har sett deltagare åka på allt från tangetbord till
sateliter och sängar. Åkandet brukar ske vid fiskarstranden, i närheten av vasklotbro. Här samlas man för att det
är ett tillfälle att bete sig som ett barn utan att dehöva verka konstigt annorlunda. En afterpluk stizen ordnas efteråt
i Filicia castle då alla åkt musten ur sig. Där koras brukar bästa åk och bästa pulka. En stor ära för alla ivriga,
uppfinnar intresserade pulk konstruerare.
Årsfest
Årsfesten är en ännu finare fest än hjulfesten. Men bara på ytan, egentligen är det mycke roligare än alla andra
fester. Festen inleds med en sollenakt där studentföreningar och andra inbjudna överräcker sina gåvor och
hälsningar. Solennakten är frivillig att närvara. Efteråt följer en middag. Vid middagen är det en del seder och bruk
man bör hålla sig till. Före årsfesten finns närmare information om detta tillgängligt. Fast de e en så fin fest är det
inget alls att oroa sig för. Man försöker bara uppföra sig som en genlte man eller kvinna och kollar hur alla andra
gör. Efter middagen följer dan och andra år har vi haft band som spelar alla sorters musik så att man både kan
dans vals och rocka loss ordentligt. Förra året blev det verkligen en hit men Allan and the astronauts. Då festarna
tycker att de dansat ordentligt fortsätter det med nachspielen, i Filicia castle där kan man hålla på å fira hela
natten om man så vill. Sedan dagen efter fortsätter det med en silliz frukost som vanligen brukar ordnas i Filicia
castle. Årsfesten hör till det roligaste man kan delta i och är inde det minsta farlig. Jag rekomenderar verkligen att
delta. Efter att ha deltagit en gång skulle man aldrig missa en årsfest.
Pampas
Runt den ursprungliga Pampasdagen har det på senare tid utvecklats en del andra tillställnigar. På den
traditionella pampasdagen ordnas en olympiad. Men uttagningar på kaserntorget och finalen på stora torget. Där
tävlar man i diverse österbottniska grenar. Det kan till exempel vara fiskrensning, potatiskast, mockning eller något
annat trevligt. Känner man inte att man vill delta i detta är det nästan lika roligt att titta på. Några färskare
traditioner är Pre-Pampas sitzen som Studentföreningen Filicia ordnar. Den ordnas dan före Pampas och brukar
besökas av folk runt om i finland. Tidigare i veckan ordnas SYHfilis racing av Studentkåren Pagus. Det är en
orientiering med bil runt on i vasa men omnejd. Man deltar i lag om fyra-fem personer. Senare på kvällen ordnas
ett eftersläpp där tävlingens vinnare koras.
Vapprodden
Rodden är den sista tillställninge för skolåret. Då kan man passa på att nöta på halaren en sista gång.
Vapprodden ordnas för alla skolor i vasa av studentkårerna i vasa. Man delar med lag bestående av två damer
och två herrar. Arrangemanget brukar ordnas nedanför hovrätten och man ror i heat med två båtar och vinnaren
går vidare.

Mattan som alla matcher går på är en tunn gymmnastik matta på 5x6
meter, runt denna matta finns förutom domarpanelen en blå och en
röd hörna dit deltagarna går för att vila mellan ronderna. Vidare finns
även sjukvårdpersonal, två röda och två blåa som finns till för
deltagarna om det skulle behövas. Även 13 stycken vakter finns runt
arenan som kan komma in och bryta matchen om inte deltagarna
lyder ringdomaren eller inte håller sig till reglerna. Även en blå och en
röd hjälpreda finns i vartdera hörnen för att hjälpa deltagarna och
kontrollera att samtliga skydd sitter på plats.
Ifjol gick segern till Jonas Bergqvist (Shaolin Kung-Fu) och han är
även med och tävlar i The Gathering II. Vi får säkert se fler andra
stilar nu i höst.
Själv var jag närvarande ifjol och kan intyga att det var en väldigt
intressant turnering som jag tycker att är ett evenemang väl värt att
besöka eller kanske delta i...
Hoppas att ni fått en inblick i vad The Gathering II är och att ni
kommer och besöker denna turnering.

Seger för kickboxaren Charlotte Ahlqvist i grundomgången.
(foto : Franz Granlund)

J o h n n y Wid d as

An n a-Karin Ba c k
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Rollspelet Filicia
Detta är det nya rollspelet som tagit ostasien och Raivola med omnejd med storm.
Scenario: Ett pack utvalda individer kämpar tillsammans i något som kallas "styrelse" i
ett universum som heter Technis. Hjälp din favoritkämpe att nå målet: "Ingenjörus dimmisionus"
Klipp ut dina figurer eller lär dig utantill.
Namn: Andreas Backman
Kodnamn: Päckis
Ålder: 4:e rundan
Typ: Domare (Ordförande)
Vapen: Ordförandeklubba
Styrka: Pluttläpp
Försvarsvrål: "Ja ska å trään"
Anfallsvrål: "Skitungar"
Kända Bedrifter: Erektion på Pink Lady
Kända Svagheter: Sandra Ekstedt
Namn: Anna-Karin Back
Kodnamn: Kaaja
Ålder: 3:e studiestödet
Typ: Satan (Vice ordförande)
Vapen: Dildo
Styrka: Döende Cockerspaniel-ögon
Försvarsvrål: "Hmf...NÄ!"
Anfallsvrål: "Höödu!"
Kända Bedrifter: Dödat Bq's nya kännykkä
Kända Svagheter: Whiskey
Namn: Jenny Hjulfors
Kodnamn: Jenny
Ålder: Rond 2
Typ: Blondin (Sekreterare)
Vapen: Fulla vänner
Styrka: Hysteriskt Fnitter
Försvarsvrål: "Iääääh!"
Anfallsvrål: "Iääääh!"
Kända Bedrifter: Fnittrat hysteriskt i 2 timmar
Kända Svagheter: Kernel Kompilering
Namn: Peter Sjöblom
Kodnamn: Pektor
Ålder: 3:e stövelparet
Typ: Snåljåp (Kassör)
Vapen: Snus
Styrka: Krapula-andedräkt
Försvarsvrål: "Höööpf!"
Anfallsvrål: "REUH!"
Kända Bedrifter: Klädde på sig vinterkläderna på under 1 timme en gång -94
Kända Svagheter: Chefen (katt)
Namn: Mikael Ström
Kodnamn: Micki, Strohrom
Ålder: Omgång x
Typ: Nörd (Datråd)
Vapen: NT 4 Bibeln
Styrka: Snus
Försvarsvrål: "ja har int tiid!"
Anfallsvrål: "Vilken satans knap e 'any key'??"
Kända Bedrifter: Installerat 25% av win 98
Kända Svagheter: Övrig installation
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Namn: Eliza Wörlin
Kodnamn: Lajsa
Ålder: 3:e spurten
Typ: Alkoholist (Bärsråd)
Vapen: Bärs
Styrka: Bärs
Försvarsvrål: "Jaha? Ingen bärs på sitzen då!"
Anfallsvrål: "Ska nån ha bärs?"
Kända Bedrifter: Bärs på Sitzer
Kända Svagheter: Tomkorgar
Namn: Emilia Wilhelms
Kodnamn: Miili
Ålder: 3:e våningen
Typ: Målarkludd (Intråd)
Vapen: Penna
Styrka: Affischer
Försvarsvrål: "Nähä...ja ja på Fontana ja!!"
Anfallsvrål: "Fontana?"
Kända Bedrifter: Borta från fontana 4 kvällar irad.
Kända Svagheter: Fontana
Namn: Bertil Back
Kodnamn: Burra
Ålder: andra säsongen
Typ: Vrålhals (extråd)
Vapen: Bil
Styrka: Historier
Försvarsvrål: "Neeeh!"
Anfallsvrål: "Ja hör en roligan sak..."
Kända Bedrifter: Roliga historier utan poäng?
Kända Svagheter: www.bigtits.com
Namn: Jonas Bergqvist
Kodnamn: Bq
Ålder: 1-3 tum
Typ: Jukka (Musråd)
Vapen: Heavy Metal
Styrka: Alkohol
Försvarsvrål: "Jaha? NÅ e vaar heavy på sitzin tå"
Anfallsvrål: "Sitz!"
Kända Bedrifter: "Kva ha ja itt jort?"
Kända Svagheter: BBB, Bärs, ben och brudar
Namn: Anders Österåker
Kodnamn: Adde
Ålder: 1-3 tum
Typ: Gigolo (Slottsråd)
Vapen: Skurhink
Styrka: Mopp
Försvarsvrål: "månne int?"
Anfallsvrål: "Fest?"
Kända Bedrifter: 2 tenter på samma termin
Kända Svagheter: Öl
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