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Ordförande har ordet.

Jaha, nubröjarvårterminengåmotsittslutochvårenärpåintågande.Etttagtroddemanjuverkligenattdenvarhär.
Mennej,dåfallersnönigenochkylankomkrypande.Dåtidningenutkommerharallasitzernaförterminenvaritochvii
styrelsenkanpustautliteochförsökataigendekurservimissat.Menheltfärdigtfestatärdetjuintemedriktitänn u.
Vapp-roddenordnasiårigensomvanligtochdenordnasavSSHV-KAV-PAGUS-VYY-VAMOKtillsammans.Såvillman
visavemsomharrottenbåtförrärdetbaraattanmälasigochsittlag.
Sensistharvihaftenheldelfesterochevenemangsomvaritmycketlyckade.EnstorhitiårvarPre-Pampassitzen
med214pers.påeftersläppoch120pers.påsitz.DeltagarnakomfrånallahålliFinlandochvifestadetillmorgonen.
SenstegallauppförattdeltaiPampasdanocholympiaden.Iolympiadengjordeettavstyrelsenslagdetriktigtbraoch
togsigändatillfinalen.MentyvärrgickgrependennagångtillÅboakademisstudentkår.Aj,aj!Menvikommerigen
medmaktnästaår.
TillPampas hadeviocksåvåravännerfrånTLKihesapåbesök.Enligtvadderapporteradetillmighadederoligthär
ochvillgärnakommapåbesökigen.VikommerocksåattuppreparesantillHelsingforsochWerket,derasfestlokal,
inkommandehöst.Hoppasviförstörre deltagandedå änsist.
EnannanstorhitvarettsamarbetemedN.U.DochordnadespåPartyhuseundernamnetPorrPartyijanuari.Antalet
inbetaladestegmot500pers.,hängarnainarikkantogslutochdansgolvetvarpackat.Såvadvetman,kanskedetär
värtattordnaigennästaår.
Jaghoppasattni,allaFiliciasmedlemmar,skahaenriktigtvarmochskönsommarochattnikommertillbakaihöstmed
full laddadebatterier.Tillersomavgårvilljagönskalyckaochframgång.Tackfördentidsomnivaritmedhär!Jag
hoppasnikommerigenpåvåraårsfesterförjavetattnikommerattsaknaoss.;)

Pussokram!!!Kaaja

Anna-Karin Back
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Kampen i Aurinkoliiga fortsätter

NunärläsåretnärmarsigsittslutkundedetvarapåsinplatsattsummeradengångnasäsongensspeliAurinkoliiga.
SomnisäkertvetharFiliciaävenettinnebandylagbeståendeaveleverfrånTechnis.Dennasäsonghadeviträningaren
gångiveckanmotHanken,samtigenomsnittenmatchperhelg.Detärsåledesingaoöverkomligahinderförattman
skallkunnavaramed.Detfinnshelleringakravpåspelarnaserfarenheter,menviförsökerdockhållaosstillderegler
somfinnsskrivnafördennasport.
Dengångnasäsongenkundesammanfattassomaningenomväxlande.Vårtutgångslägevarattvispeladeidivision2...
vilkettyvärrnublivitdivision3,nedflyttningenblevsåledesettfaktum.Ettlitetplåsterpåsårenfårviförstås si.o.m.att
Hankenföljermedosstillsammadivisionävennästasäsong.
Desomdeltagititräningarnaochmatchernahardockvisatstortintresse,dettagerossengodgrundattmednyakrafttag
fåFilicia attåterigenavanceratilldivision2efternästasäsong.Detfåtaligaspelarantaletharunderdetgångna åretvarit
problematisktförlagetochjag hoppas attvikanhittanyaförstärkningarblandersomnuläserdetta.Visamlarihopett
nyttlagibör janavhöstterminen.
TillersomdeltagitiåretslagvilljagriktaettstortTACK!ochjaghoppasvisesigennästasäsong...
TrevligSommar!

Markus Kamila

Sommarlov
Snart ärsommarenhärmedsinakvittrandesmåfåglarochporlandebäckar.Manslipperbyltapåsigenmassaklädernär
manskatillaffärenochstelfrusnafingrarärettminneblott.Vindrutanbehöverejskrapasochdenlokala
Shellinnehavarenharenbartsommardieselisinpump.Fetaabborrarsomlurarundernäckrosbladen,kanske dom
napparidag?Flickornasglättiga fnitter ochkortakjolarfårgemenemanattvridapånacken.
OlikaFestivaler poppar upp likt svampariskogen.Folkvallfärdarförattsesinfavoritartistuppträdaisommarsolens
behagliga värme.SoppdagarismåbyarlockarhemsläktingarfrånSverigeochandraländer.Ettochannatbröllopkan
manocksåräknamed,svärfarsslipssomklippsavochpungvarmvodkapåparkeringen.Deotaligadansernasombjuder
på umgängeutanlike,bidrar oftatillannanungmöblirkvinnaochpojkarblirmän.Förderiktigtvågadebjudskanskeett
riktigt Emilslagsmålpåsmåtimmarna.Mångaär deljuvaminnensomsommarenmeddessfagraglanspräntariden
Finländskafolksjälen.
Fördenmerasportintresseradedrarjuolikaevenemangigång.Byaligorifotboll,friidrottochframföralltFSS-Fo rmulaski
är väldigt uppskattadetillställningar, bådesomdeltagareochåskådare.Mankanocksåordnaegnasmåsimtävlingaren
varmeftermiddag,ellerrentavordnafemellertiokamppåensommarstugaenhelhelg,komplettmedbastu,nakenbad
ochkallöl.
Medaljenharocksåenbaksida.Detfinnstyvärrdestackaresomaldrigkannjutaavsommarenisinfullaskrud.Detär
intefångar,medellösaellerensamståendeföräldrar medsmåbarn,utanäven allergikerna!
JAGHATARSOMMAREN!

Jonas Bergqvist
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ÅRSFESTEN, tjohoo, tjohoo...
Kl.16.00komKaajaoch hämtademig,visusadesnabbt
genomstan,men blev videtttillfälletvungnaattstannavid
röttljus.Alla somgickövergatanstirrade påoss,vissthar
Kaajaenfinbil,menjagtrorattanledningentillvarfördehöll
på atttappahakanvarförattingeniVasaharsettsåsnygga
brudarpåsammagångförut.Ok,ellersåedetkanskeinte
såvanligtattchaufförenochkartläsarenienrallybilärklädda
i balklänning. Vi plockadeuppPeijopåvägentillSilveria,där
vihadeåretsfest,ochstressadevidare.Närvisedankomtill
Silveriavaringentingfärdigtsomviblivitlovad e o c h n ä r v i
äntligenficklovattdukaborden,vilketvarungefärentimme
försent,stodnästanförstagästenidörren.Menvihannoch
festenkundebörja!!!
Traditionsenligt börjadefestenmedsolennakten.Under
solennakten fårpersonermedmycketattsägaprataavsig
ochstudentföreningarochkårergerdesomordnatfesten
gåvor.Tillåretsgåvorhörbl.a.enFilicia-landbilbanaav
Hanken,enanslagstavla somPagusintelängrevilleha,
dekoreradmedfyndigakortavstyrelsemedlemmarnain
action(denvarjättefin)ochSvetlana,endockaavPolitivas
som m a n k a n a n v ä n d a s i g a v ” o m m a n e riktigtfull”som
någonsa ( hmmm...)ochenmassaandrafinapresenter.
Undersolennaktendeladesockså ettförtjänstteckeniguldut
åtAndreasBackmanförsittarbetesomordförandei
studentföreningen.Solennaktenförgylldes i å r m e d e n g o d
välkomstdrinksominnehöllhavtornssaftochnågonting.Jag
trorattstörstadelenavdrinkenbestodavdetdärnågonting,
fördagenefterbeskyllde allasittbeteendepå
välkomstdrinken.

EmiliaochAdde

Närallasattpåsinplatsmedförrättenframförsig,fåttsin
snapsochvinglasetfyllt,sattvilänge,lääängeåpratade,när
jagkollarförbiaxelnpåfestensvä rd,Adde,serjagPeijo
ivrigt, nästanirritetatviftademedhandentillmunnenoch
plötsligt kommer jagihåg:Ooops!Ingenfårbörjaätaföre
värdinnan.Men jagmåstevälskyllapåattjaghadesåtrevligt
bordssällskap,vårfesttalare SolveigLehrers man till vänster
ochvårt.f.prefekttillhöger,attjaginteengångenstänktpå
dengodaskagensmörgåsenframförmig.
Snabbtkommerfestdeltagarnaigång,myckettackvarevåra
duktigatoastarf.d.PagusGSMikelaForsmanochf.d.
riksdagskandidat JesperWikström.Någrasnapsarsenare,å
inteattglömma,välkomstdrinkenbörjarkvällen saktiviteter
åtminstonenu,enmånadsenareblisvåraattfåirättordning.
Menpåprogrametstodbl.a.talettillkvinnansomAndreas
Backmanhöll.Etttalmedettsåbraämnekanjubaraintebli
dåligt ochAndreasgjordeverkligenintedetsämre.Solveig
gjordeintehellersinaförventansfullaeleverbesvikna(förde
som intevetvarSolveigskolansförramodersmållärare).

VåraToastarJesperochMikaela

Jennysertillattbandettrivs...

Emilia Wilhelms
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ÅRSFESTEN,tjohoo,tjohooforts...

EfterattvimumsatiossdengodamatenunderhöllTobiasTåg
ossmedpianomusik,ochfestenpåSilveriaavslutadesmeddans
tillbandetD-kupa.Tidengickalltförsnabbt,menharmankulså
är det välinteettheltokäntfenomen.Virockadepåivåra
finklänningaroch kostymersågottdetgicktillsbussenkomoch
hämtadeoss.StämningenavtoglitepåefterfestenpåFilicia
Castle,viskyllervälocksådettapåvälkomstdrinken,ochdeflesta
börjadeställainsigpåSillizen.
Jagforhemtidigt,surprise,surprise(medhemmenarjagalltså
Fontana) ochvarintemednärdevärstaårsfestfirarnapå Filicia
fortsattenattenlång.Detlärhavaritenhejdundrandefest,vilket
jagkantro,fördeflestasågrättmörautpåmorgonen.Somni
kanskeredanförståttvarintefestenriktigtöverännu,utan
sillfrukostenväntadedandärpå.

HrrockasdetlosstillmusikavD-kupa...
ä

Enårsfestärabsolutnågotniskaprovapåunderhögskoletiden.
Denärförutomenavdebästafesternaunderåretocksåen
väldigtlärorikfest.Somenlärare påSjukisnågongångsagt:Man
skavidgasinavyerochintebarasittaochstirrainisinegen
navel!Hmmm... Jaghoppasviblirflerinästaår!!!
Slutligenvilljag tackaÅFK(årsfestkommitén)ochvåra
sponsorer.

AddetarglattemotSvetlana

AnnaochprefektenRoger

Flickornapudrarnäsan...eller?

Emilia Wilhelms
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När LizakomtillGrekland
Grekland! Dettahärligafärggladaochtemperamentsfullaland!DetärväldigtläroriktattseGreklandochöarnaoch
fastlandet ärenupplevelseförsig.AkropolisiAten,NationalArkeologiskamusét(somärstängttills2004),allatempel,
kyrkor,Olympia stadionförattinteglömmavaktskiftetvid parlamentet!…Nääalltså,menpåallvar…Greklandärett
superzkojigtmega härligt ochfashinerandeland ochgrekerna/grekinnornaärettjättehärligtfärgglattochvarmt folk.
Ochvilketstudielivsen! Åbo(studiestadenÅbo)kantasigenakademisksvartroskispåseochkrypainidenen
stund.Jagmenarfestpåfest påfestpåfest!Detvarsåattmaninteorkademed!Universitetenordnandefestflera
gångeriveckan(bådetillsammansellervartuniversitetförsig),jagtyckerattmanhelatidentillfrågadesomviskall gå
på denellerdenfestenochtillpåköpetsåhadejuERASMUSelevernasinegnasmåpartaj!Dessutomsåvardetju
intetalomnågrasmåfesterprecis(universitetsfesterna alltså),niskavetanärtvåstyckenuniversitetharfest, det blir
som enPAMPASfestbaraattdetärtypengångimånaden(minusdendagligaseremoninförstås,PAMPASseremonin
alltså). NärettuniversitetharfestsåärdetsomenlitemindrePAMPASfest,ca700påplats…typ,skullejagvåga
påstå.
Ochvadsomävenvarmärkligt(ellerroligt,beroendepåhurmanserpåsaken)varattdetvarskolornasomordnade
festernaochskolornasomstädadeundanefterfesterna( inte stud.kårerna ellerföreningarna, enligtvad j a g f i c k v e t a i
allafall,jagvetfaktisktinteomdetfannsnågrasådana…mennogmåstedetjuhafunnits…jajanogmeddet)…månne
någotattläggaframförskolansstyrelse?Festernaslutadejuintesåsentfaktiskt,snarareganskatidigt…ungefär runt
åttapåmorgonen,deärettsegtochfestglattfolkdedärgrekerna.Ingensitzkulturfannsju,mendetkanmanklarasig
utanitremånader,exakttremånaderfaktiskt,intemer.
Somvanligtvarjuspritochtobakväldigtbilligtdärnere,1.65€förettPapastratosciggarettpaket(2€förMarlbor o)och
sammetslentHolländsktöl(5.1%)för30centburken!JagmåsteverkligensägaattHolländsktöl är nogförmodligendet
bästaöletivärlden,detvarsåfintölattdetgickutanproblemattdrickavarmt(vihadeingetkylskåp)likegöttvar´et
ändå.Matochelektronikvariungefärsammaprisklasssomhäruppe.Kvinnoklädervarbilligareänmännenskläderav
någonanledning.Snygga(dam/tjej)byxor för15-30 € och35-50€förherrarna.Niharjusäkertlagtmärketillmejoch
Nickeivårafräckagrek-byxorochframföralltNickes”Sports2008”jacka!…åhå…kanskeint…
Hursomhelst,detfinnsmiljonersakerattberättamenjagspekulerarnusomsåattettgammaltordspråkfårtalaförsig:
”Enbildsägermeräntusenord”.
MEN!Detfinnsännuensakjagskulleviljasägaochjagföreslårattnibegrundardet väldigt noga:
” Σανβγειστον
πηγαιμογιατην
Ιδακηναευχεσαινα
ειναιμακπυοδπομο”
Καβαφη

EnskönkvällpåChalkidiki(detsnöadeochvar -2CiVasadå)

Bileethosgrannarna

Vårtkök/torkrum
Belgiskornabjuderpåbelgiskapannkakor(Plättargjordaav
belgiskor)

Liza Wörlin
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Peijos humorhörna
Eftersommaniblandkanskymtasura,tväraochbekymrade
minerundersin tidsomstuderandesåtänktejagpiggaupp
vardagenmeddiversesuperskojigakortahistorier...Detta
p.g.a.att manbehöverskrattaföratthaett
tillfredsställandeliv.Tyckeri.a.f.jag!Hadskoj!(Försök
åtminstoneskratta)

Tvåtegelstenarvaruteochflög.Dåflög
denenalitesnabbareändenandra.
- Vadfortduflyger.
-Ja.
Allabarnenplockarblåbär utomMats,hanplockar
LINGON!
AllabarnenflygerutomGustav,hanhoppadeav!!!!!
Allabarnengickpålinautomeva,honspelade
monopol.
AllabarnenåkerPorsche,utomRoffe,fördetvar
hans farsas.
Allabarnenläggerpussel,utomPia,hurskulledetse
ut.

Detvartvåkråkorsomvaruteochflög,dåflög
denenakråkaninienlyktstolpe,mendetgjorde
ingenting, förhansmammavarkassörska"
"Detvarengångtvåälgarsomvaruteochflög,
heltplötsligttappadedenenaälgenenbanan
då sadenandra:
"Mensådärkanduvälintegöra."
Älgensvarade
"Jo det kanjagvisst,förminaframben
är likalånga särskilt dethögra.”

"Tvåmajskolvarlågienkastrull.Dåsadenena,
"Sättpåvärmenomfemsekunder!"

AllabarnenheterRoffe,utomLoffe.
Detvarenmussomgickiöknen.
Plötsligtvevadehannerbilrutan.
Tvåälgarsattienbastu.Dåsadenenaälgen:
"Detärvarmthär."
"Japp"sadenandra
Detvartvåälgarsomsattientallochdinglademed
klövarna. Då komdetenubåtochlandadeientall
bredvid,varpådenenaälgensatilldenandra:
"Hanbornogdär!"

Tvåälgarvaruteochflög.
Plötsligtstörtar denena.Varför?
Hanfickenbulleiögat.

Detvarengångtvåelefantersomvaruteochflög.
Såflögdenenainienlyktstolpeochdogmendåsa
denandre:
"Detgöringetförminpappaärstrumpstickare."

Detvarengångtvåsköldpaddorsomvaruteoch
sprang,
då sadenenasköldpaddantilldenandra:
"Körduwindows2000?"
Ja,vadårå??Ärdetmittfeleller"?

Detvartvåelefantersomvaruteochflög,då
störtadedenena.
Dåsadenandre:
"Detgöringetförminmammaharrosa
tandborste....."
Tvåälgarvaruteochflögdåsadenena:
"Älgar kanvälinteflyga?"
"Nä,menjagharrödakalsonger."
Detvartvåälgarsomvaruteochflög.Dåsaden
ena:
"Duharenbulleiögat!"
"Va?svaradedenandra.
"Duharenbulleiögat!"
"Va?"
"Duharenbulleiögat."
"Va,jaghörinteförjagharenbulleiögat."
MEDDELANDENVIDDIVERSE PLATSER:
- "Jämna pengarunderlättarväxlingen" -Butik
-"Jagärsjukdom,kommermorgon" - Frisörssalong
- "Vi utförrostochplåtskadorbilligt" - Bilverkstad
-"Frigåendeägg" -Matbutik
-"Paraertreochtreiliftkön.Seuppsåinga
klädesplaggfastnariliften.” -Skidcentra
-"Tomgångskörningförbjudenhögst1minut" -Lastkaj
-"Idagrabattpåunderklädersomavdragesikassan" -Klädbutik
-"Allaffischeringutomaffischeringomaffischering
förbjudenförbjuden!" -VäggiStockholm

Peter Sjöblom
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Pampas Nationaldag 2003

PampasNationaldag2003...Tänkteberättaliteomvårtträningslägerochvåra taktiksnackmellantävlingarna.Det
börjademedattvianmäldetvålagfrånStudentföreningenFiliciatilltävlingarna.Eftersomjagvartränare,lagledare,
materialförvaltare,“saftblandare”o.s.v.ivårtlagsåkändejagenenormpresspåmig.Nedanföljernuettutdragur vår
taktikmappsåattniallakanföljamedvadvigjordeförattnästanvinna.
Kl.~10.00
Rackarnsväckarklocka.... numåstejagstigaupp.Dagen
börjademedenlitenbaksmälla,hoppadeiduschenochefter
att hagjortmiginågotsådärrepresentabeltskickvardet
baraattbörjatraskaivägmotpeffanförattbekräftavårt
deltagande.Påvägenhälsadejagävenpåhosnågra
grannarochdärvarenännumerbakfullänmig,dåblevdet
strax roligareattleva.Efteratthavaritvidpeffanochfått
vetaattviskulletävlaifjärdeheatetsåvardetmeningenatt
viskullesamlasvidEmiliasfördenförsta“saft-tankningen”,
såjaggickdit.Mendetvarbarajagurmittlagsomorkade
dit så därförblevdetintesåmyckettaktiksnackföre
kvalheatet.
Kl.~11.20
Nåja, helalagetvarsamlattypenminutföretävlandetsånu
vardetbaraattställasigpåstartlinjen.Kvalheatengickutpå
att förstskottaskottkärra,sedanbalanseraettäggpåen
skedsommanhadeimunnen,sedankastanernågra
vedklabbarmed vedklabbar ochslutligenrullaenhöbalöver
mållinjen.Allt gicksomdetinteskullegöra...vivarförstöver
mållinjenoch måste därförtävlaännumeradennadag,
PUH.
Kl.~12.00 -14.45
Denhärtidenpå dagentillbringadesocksåviEmilias.Numötteävenflera personeruppdärochvidiskuteradeliteallt
möjligt.Eftersomvihadetappatmycketvätskaikvalhetaetsåvardetnuviktigtattåterställavätskebalansenmed“saft”
som inköptesviStrandvinden.Ohopp,ljudnivånhöjdesomedvetethela tidenochfastänintediskussionernavarså
allvarligasåkanske“mannenpågatan”hade uppfattat desomhögljudda,menviklaradeossifrånklagomålfrån
grannarna.
Kl.~15.00
Officiellöppningavnationaldagen påkaserntorget.
Kometfabrikenspeladenågralåtarförrändetvardagsför
semifinalerna. Nugickvårsocialatalförmågabarautpå
taktiksnack.Vi“råkade”ävenvinnavårsemifinalefter
säckhoppning, sökandeavspik,spikningoch transport av
vatten. Mellansemifinalernaochfinalensåspelade
kometfabrikenigennågralåtar,menpublikenvar ganska
lam. Finalenförloradevidock,menmankanifrågasättaom
detandralagetverkligenanvände spadarnatillattmocka
dynga(Sebildenbredvid).Meninteskallviförsöka
bortförklaranågothärinte. ..skullevikunnabyggapussellså
vetmanintehurdetskullehagått.
Kl. 16.00-Läggdags
Efterfinalenochalltsåntsågickjagochdränkteminasorger
på McDonalds’wc.Visamladesävennågra personervidett
gulthuspårådhusgatan föreftersnackochförattåterställa
vätskebalansen. Sedantogvibussenuttill“Waskia”ochdär
festadevitillsdeslängdeutoss.Nubörjardennasidataslut
sånugårvidirekttillavslutningenutanattpasseraGÅ.
Detblev sistochslutligenenmycketroligdag.Detfinnstvåtyperavbrafester,demanaldrigglömmerochde
maninte kankommaihåg.HasåskojsåfirarviPampasävennästaår.

Mikael Ström
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Årsfest zillis
eller: Vaknar upp en söndag dag (f-n det var ju lördag), huvet värker, mår inte bra
Jagvaknademedettryckochfunderadeomjagfick
tinnitusigårelleromdetärihuvudetdetringer?Men
efterlitetänkande såkundejaguteslutatinnitus,detvar
juintenånrockkonsertjagvarpå.Intehellerkandet
varaihuvudetdetblirtystdåmandrartäcketöversig!
Jamenvisstdetärjuväckarklockan,klockanärredan
elva, entimmetillzillis.Sådevarbaraattgörasigi
ordningochkastasigpåcykelnochtasigtillBrändö.

Väl därmötsmanavenstorochskäggigängeli
balettkjol,mendåattjagrätatutmigefteratthavikit
migdubbelttvågångeruppmärksammadejagattdet
baravarBQ,hanvartoastomnågonundrar.Nå,tar
miginochfårhöraomnågonsomsovitpåsoffani
styrelserummet ikläddendastkalsonger ochtomteluva,
nämneringanamn(sådetärlugntJesper).Efteren
stundanländerandratoasten,endjävulmed pupuöroneller kanskedetvarenpupumedhorn,iallafallsåvardetnu
Kaajasomfannsinnanförförklädnaden.Dagsförsjälvazillisen,detblevmycketmat,mycketspritochmångamer
ellermindrerumsrenasånger.EttstorttackvillvigeåtPolitivasförhjälpenmeddetpraktiskaarrangemanget,och så
kanvitackakrapulahumorn försångerna.Efter förfriskningarnasåfortsatte vissamedspelandetochsjungandet
medanandratog enobligatoriskbastu.
NåntimmesenaresåbardetivägtillOllisföralla,nästaniallafall,vissatoastisarblevtr ötta ochviladeenstund(läs:
någratimmar)påensoffa.Vägentillstanblevfarofylld,fördetkanintevaralättattgåisnödrivoriklädd“moffato fflor”
ochfrack,menhan,somjagintetänkernämnanamnetpå(fortfarandelugntJesper)variallafallbästkläddpåstället.
PåOllisspenderadevisenotaligatimmarochotaligaeuron.Menefterniotimmargavviuppochforhem.Såhärsom
slutkläm tänktejagskrivaattzillisenärjudetroligastemedenårsfest,restenärjuiprincipbaraförfest,såsetillatt
kommanästa år,detärenupplevelse.

Jonas Sjö strand
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Champions league i Filicia

PådenhärsidanskullejagegentligenhaberättatomKungBoressitz,meneftersomintressetvarsålitet,blevdeting en
sitz.(Ärnikanskefortfarandetröttaefterpampas???).Iställetordnadevienfotbollskvällisistasekund.Tyvär rblevdet
bestämtsåsentattdetvarknappastmångasomhannläsamailetangåendefotbollskvällen.Menvibleviallafallnågra
styckensomkomföratt tittapåkvartsfinalenmellanJuventusochFCBarcelona.(VivardockfleraänpåbioFilicia
kvällarna(somjagkanpassapåattrekommendera.Komnästagångdetordnasifallnivillsebrafilmeritrevligtsällskap,
heltgratis!!!))
Tja,hrm,tillbaka tillfotbollskvällen.Vadskalljagsäga???Jagärjuintedirektsåinsatt,såjagharintesåspeciellt mycket
att sägaangåendematchen.StjärnkommentatorKevintyckteiallafallihalvtid:”Heebraöljär!”
Efterförsta halvleken leddeJuventusmed 1-0 (Monterogjordemålet),meniandrahalvlekengjordeSaviolafrånFC
Barcelonaettmålochmatchen slutade1-1.Deandraåskådarnatyckteattmatchenvarjämnochdethändeinteså
mycket. Jagäravsammaåsikt,domsprangmestbararuntefterdenlillavitabollen,alldelesförliteslagsmålochfula
tacklingar. DessutomtyckerjagbaraomattsepåfotbollnärDavidBeckhamärmed!

EnlitentrösttillAnnemosomintficksesinBeckhamionsdags

Muffins
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Kvällen folkköadetill”slottet”..

Pre-Pampas-sitzen med temat: Kvinnor, vin och jordbruk
ALLAvarpåPre-Pampas-sitzen!…åtminstonekändesdetså.Jagkansägaattnifåsomintevardärverkligenmissade
en finfest!
Mina (ochmångaandras) förväntningarinförkvällenvarstora.Jagminnsfrånförra åretattifjolvardetPre-Pampas sitzen somtoppadelistanpåroligasitzer.OrsakentillattdenärsålyckadkanvaraattdetpåPampasalltidkommeren
massastuderandenfrånandradelaravlandetochdeltagarnapåsitzenärensaligblandningavhalareiolikafärger.Att
viiFiliciaordnarsitzentillsammansmedPolitivasgörocksåattvifårlitevariationpådeltagarna.Detgörocksåatt
stämningenblirbättre.
Förväntningarnablevintemindreavattbiljetternaiårgickåtsomsmörisolskenochattmångaavdeltagarnakomfrån
andraskolor,bl.a.såhadevibjuditinstuderandenfrånTLK(H:fors).

Ok, blandförväntningarfannsförståsliteoroattalltskulle leda
tillkaos.Sitzdeltagarnavar120tillantaletochpåvårasenaste
sitzer har sitz-vett&etikettenvaritlitesisomså.Detgickbraialla
fall,folksköttesigochlyssnadenyfiketpånärvårastrålande
toastisarJonasBergQvistochHannaÖlanderhadeordet.Alla
verkadeharoligt,jaghaderoligtbaraavattsepå.TLKarna
verkadedockha litesvårighetermed BQ's finaochvackra
närpesiska(”JagförståriNGentingavvahansejjer”)menså
somturvarsåöversatteHannatillettmerHelsingforsvänligt
språk.Sitzenrullade påochmångasånger
sjöngs..internationalen(medTechnis-stämman),Teobaldförstås
ochefterlitetjatfrånhuvudstadsbornasågickBQocksåmedpå
att sjunga om lillaJusip..
Närdetkommertillvett&etikettsågicksitzenrelativtbra…(om
manbortserfråndendärpinsammasituationennärhalvasitzgängetgickpåpausutanattfåttlovavtoastarna).Enligttoast
BQsåvardetenstrålandesitzochfestdeltagarnavar
fantastiska…
Tillsistsåtogsitzenslutocheftersläppettogfart!Ochdåmenar
jagattdettogfartordentligt!”Eftersläpparna”komfrånallahörn
ochkanter.Nuiskrivandestundminnsjagintedetexakta
antalet,menjagkansägasomsåattvisläppteinpersonnr.200
ganskatidigtpåkvällen.DetvarfulltslottiFilicia,dockinteför
fullt.Jaghoppasallasomkomhadelikaroligtsomjag.
SånisommissadePre-Pampasiårskakommaihågattta
chansennästaår.Pre-Pampasärenperfektstartpåden
roligastehelgenpååretochjagtrorintejagärensamsomtycker
det.PåPre-Pampaskanmanocksåträffapåvem somhelst,
vilketåtminstonejag tyckerärsuperkul!Pre-pampasrockarhelt
enkelt!!

BQl är TomattsjungaJosippå N ärpesdialekt

HesabornatrivdesiVasaunderPampasnationaldag

Röjiga festhälsningar,
Lammkött

AndreochJonasunderhöllossmedgitarrmusik

Jenny Hjulfors
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Att supa eller intesupa?

Efteratthavaritnykterettbratagocht.o.mvarnykterpåpampasutannågrastörrebehovattknäppanågraölsåbörjad e
jagfunderalite,varförskallmanvarauteochsupahelatiden?Vadvinnerman?Missarmandetsocialastudielivetom
mangömmersig?Pengarnagårjuåt,ochdeharmanliteavfrånförrnärmanärstuderande.Sådetjagtänktegöraär
att gågenomlitepositivaochnegativa sidormedattvaranykterjämförtmedattvarautochtasigen(eller
2....3....4...x...).
Detförstajagmärkteunderminnyktramånadvarattplötsligtsåhadejagmerpengarpåmittkontoänvadjagbrukarha,
så mankundeköpaliteannarlundamatännudlar,maletkött&ärtsoppapåburkförengångsskull!Dessutomsåvaknar
man(någorlunda)piggpåsöndagsmorgonen,specielltnärmansågruntsigpådomsomhadevaritpåpampasså
kändes livetväldigtlätt!ManslappvaraenavdomsombönadeochbadefterBurana400mg,ellerhaenvilddiskussion
över gårdagenshändelser medWCstolen.Detjaghamnadeattgöraiställetpåpampasvaraattköraettgängpolaretill
Waskiasom“straff”förattjagintekomutochfestademeddom,ett“straff”vilketmankanöverleva!
PåPre-Pampas sitzensåtogjagfaktistettpar öl,fördengodasmakensskull,menjaghöllmigpådensitzenockså,det
kanvaraganska kulattsepåallaandrasombörjarfålitemerasnapps/öl/ciderikroppen,ochdetkanvaraganska
underhållandeatt baravara“åskådare”(vittne)påensitznärfolkplötsligtgersiginilivligadisskusionerompolitik, Irak
krisenellerannatallvarligtsomdominte bryddesigomförettpartimmarsedan.Detärganskakulegentligenvadalkohol
väckerintresseför sakersommanintebryddesigomvärstmycketföre.Ok,nånukanskejagskallgåvidareochbörja
funderalitemerpåenkonkretjämförelsemella nfördelarna/nackdelarnamellan“atttaeller inteta”.
Fördelarmedattinteta.
Pengar, det ärnästankonstigthurmycketpengarmanharefterenmånadsuppehåll,plötsligtsåhademanrådattköpa
de där 10tommacdskivornamanharbehövtsålänge,ochmatensomstårpåbordetblevplötsligt“uppgraderad”,Färskt
brödiställeförknäckebröd,yttrefiléiställeförmaletkött.Coca Cola/Annanläsktillfilmeniställeförblandsa ft o.s.v.
Kondition, ommanhållerpåochidrottarsåmärkermandirket,specielltomdetär1 2 dagarefterattkrapulan,vilkettar
hårt påkroppen.Manblirandfåddfortare,haroftaförlitevattenikroppen,drickerförmycketunderträngingenochfår
stickningarochandrabesvär.
Lukten,harintesåmycketattgöramedalkoholen,menärmanpåkrogsåluktarallt+litetilltobakdagenefter.
Förhoppningsvis kommeretttotaltrökförbudpåkrogensåslippermandetta problemet.Enannanrökareharingen
rättighet attutsättaenickerökare förtobaksrökivilketfallsomhelstsådetfinnsingenmotivationtillvarförla geninte
skullegåigenom.
Dettavar ettparexemeplpåFördelarmedattinteta,nukommer:
Fördelarmedattta.
Detsociala, Denabsolutstörstafördelen.Manträffarmycketnytt&trevlitfolknärmanärpåsitz/krog,specielltpåsitzen
fördärharmanmeratillfällenatttalamedsinabordsgrannaränvadmanharpåenkrog+attsitzenärnogettsocialare
ställeänkrogivilketfallsomhelst,ochmanträffarfolkfrånsinegenskolaåandraskolorsommaninteträffarannars.
Sittermanhemhelgefterhelglärmanintekännanågon,förutomdenärmasteisinegenklass.Visstgårdetattvaraute
nykterockså,menmanbrukarintehaförroligt,ochmanirriterarsigpådeandrasomärfulla,menharmansjälvettpar
undervästenså märkermaninte sånt ochmanfårenbättreochmeraavslappnadstämmningisig.
Erfarenhet ,Understudie tidenharmanmycketattgöraiskolan,ochmanärfaktistvärdattfestalossnågongång.Om
maninteharvaritpåenendasitzellerfest(såsompampas)undersina4åritekniska,ja,dåharmanverkligenmissat
mycket! Mankännergaranteratinteförmångamänniskorhellereftersinaår,folksomkundevaraviktigakontakterför
framtidajobb.Somsagt,ärmanute,såträffarmanmänniskor,manfårmeralivserfarenhet,manharnågontingatttänka
tillbakapåmedettleendepåläpparna.Vadärdetförkulatttänkatillbakapåskoltidenomdetendamangjordevaratt
sittahemmaunderde4åren?Livetär förkortförattmanskalltaalltingpåallvarhelatiden.

Patrik Björkman
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Attsupaellerintesupaforts...

Sammanfattning.
Närjagfunderartillbakspåvadjagsjälvsysslatmedochhurmycketmanharfestathittillsilivet,såkommerjagfram t i l l 2
saker.Manmissarmycket,jagmenarv-ä-l-d-i-g-tmycketommanaldrig ärutenågotalls.Detärhellerintebraattfes ta
loss3ggriveckanfulltunderhelasinstudietid,dålärocksåstudietidenblibetydligtlängreän4år,ommankommerut u r
skolanöverhuvudtaget!
Lagomärbäst!Mankanmedgottsamvetefestanågongångimånaden,ochjagrekommenderarvarmtattdesominte
brukarvaraute,kompåensitzochprova!JagrekommenderardessutomvarmtPampas,dåsamlasstu derandenfrån
helalandethittillVasa,ochdetärenavdestörstaochbästafesternasomblirordnadeunderåret.Bättretillfälleattträffa
andrastuderandepåfinnsej.Jagrekommenderarsåklartvåraegnasitzarockså,därkommerduikontaktmedteknis
studerandesomduannarsbarakanskeserhastigtimatkönellerpåkafferasten.(ochpolitivas/sjukismänniskorvibrukar
odrnasitzernailagmed)
Närmanäruteochfestar/sitzar,såkomihåg,manbehöverintetasnappsvarjegångdetärdagsatttasnappsenpå
sitzen,mankanjubarataenlitenmunavdenåtgången,detfinnsdockdomsomtarvarjegång,ochdetäroftadem
somslocknartidigtochinteminnsnågotavfesten,ochmanmissardetsocialaochkulapåfestenpådetvisetockså.
Såtagvarepådetsomordnasfördigsomstuderande,detgerbådeglädjeochlivserfarenhet!
Ochtillslut,ettparroligacitat!
"Vi harallahörtattenmiljonapormedskrivmaskinerförrellersenarekommerattåterskapaShakespearessamladeve rk.
Tackvareinternetvetvinuattdettaintestämmer."
"Cgördetlättattskjutasigsjälvifoten.C++gördetsvårare,menomdulyckassåskjuterduborthelabenet."
"Datorerbehöveriframtideninteväga merän1,5ton."
PopularMechanics1949

Patrik Bjorkman
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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

