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Ordförande har ordet.

Nu då du börjat studera på technis (eller SYH, sektorn för teknik och kommunikation som det officiellt heter) vill jag och
alla andra i styrelsen hälsa dig glatt välkommen! Det gör vi bland annat genom att ge ut ett special nummer av Filicia
Aktuellt, speciellt tillägnat gulisarna. I det här nummret kan du läsa om saker som berör studietiden. Bland annat om
studiehalaren, idrottsverksamheten och de olika Studentföreningar föreningar i vasa.
Vi i Filicia försöker ordna saker som passar alla våra medlemmar. Som motvikt till alla våra fester har vi en hel del
idrottsverksamhet, som ni kan läsa om längre fram i tidningen. Alla våra medlemmar kan delta i idrottsverksamheten,
huvudsaken är inte att man e bäst utan att man deltar. Till festerna, eller sitzer som det heter, som vi ordnar brukar vi
bjuda in andra skolor i Vasa. Så dit är det bara fritt fram att dra med sig alla sina vänner. Priset brukar dock vara lite
billigare för Filicias medlemmar. Vi ordnar också några spelkvällar, Bio Filicia som förra året var ganska populärt och
andra aktiviteter. Förra hösten var vi på exkursion till Helsingfors och Arkada. Där hälsade vi på teknikstuderandenas
studentförening TLK. Kanske blir det en sådan resa i höst också.
Vårat unika utrymme Filicia castle som finns i källaren på teknikens huvudbyggand på Wolffskavägen 33. Det utrymmet
är menat för våra medlemmar och dit kan man alltid gå och umgås med sina vänner eller bara vara, ifall dörren är
öppen.
Jag hoppas verkligen att du ska trivas med oss under studietiden och att du vill delta i våra arrangemang. Har du egna
ideer tycker jag att du ska höra av dig till oss så kan vi kanske ordna det. Fram åt hösten ordnas val till Filicias styrelse.
Är du en på hittig typ eller bara annars känner att du vill va med och ordna saker å ting tycker jag att du ska ställa upp i
det valet.
Vi synns!!

Anna-Karin Back
DIFF nytta med nöje
Jaha, då var det dags för ett nytt år med nya möjligheter. Du har väl vid det här laget hittat skolan och vet ungefär var
dina klassrum befinner sig. Efter att du kommit igång med studierna och studielivet kan det vara roligt att koppla av och
träffa andra studerande men också de som blivit utexaminerade. Det är där DIFFen kommer in i bilden.
DIFF, Driftingenjörsförbundet i Finland, är Finlands enda svenskspråkiga ingenjörsförbund och har ca 3000 medlemmar
varav ca 800 i Österbotten. Förbundet bevakar studerandes och ingenjörernas intressen i olika frågor.
DIFF Öb är en egen avdelning och vi ordnar program för våra medlemmar, t.ex. resor och exkursioner. För studerande
(som kallas juniormedlemmar) har vi de senaste året ordnat carting, paintball och Hur söka jobb-kurs. Juniorerna får
naturligtvis också delta i annan DIFF-verksamhet.
DIFFen är som sagt ett bra ställe på att lära känna folk och knyta kontakter. Det finns DIFFare i 150 firmor i Österbotten,
och 70 % av alla arbetsplatser går via kontakter. Man frågar någon som känner någon och vips är man på arbetsintervju.
Lättaste sättet att komma med i gänget är via internet, adressen www.diff.fi där do kan läsa om medlemsförmåner och
anmälan dig som juniormedlem.

Lycka till!
Andreas Gammelgård
Ordförande DIFF Öb

Andreas Gammelg[rd
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Vad händer under hösten?
Lär-dig-sitza
Detta är sitzen som ordnas för er kära ettor. På den här tillställningen får Ni lära er hur det går till på en sitz, vilka seder
och bruk som finns, det finns mycket att lära sig. På samma gång får ni en chans att bekanta er med föreningen samt
våra utrymmen i källaren, Filicia Castle. Förra årets sitz var en framgång med stort deltagar antal. Tidpunkten för denna
sitz meddelas vid ett senare datum.
Gulnäbbs intagningen
Gulis, ett absolut måste för alla ettor, förra året raporterade X3M direkt från vår gulis med hjälp av ”Tysken” som också
deltog själv. Gulisen ordnas i samverkan med Sjukis för att få lite bättre könsfördelning i grupperna. Gulisarna delas upp i
grupper om fyra till fem personer och skickas ut på stan förtöjda till varandra med ett rep. Ute på stan skall Gulisarna utför
diverse uppgifter som sedan bedöms och poangsätts av de äldre studerandena, kanske poängen stiger i fall man mutar
bra, vem vet! Senare på kvällen så räknas poängen och de vinnande grupperna får fina priser. Efter utförda uppgifter
samlas alla vid frihetsstatyn och svär eden, trogen sin utbildningssektor, därefter bär det av till Brändö och efterfest, de
som orkar i alla fall (: En liten varning bara, se upp för falska funktionärer, Muta endast de som har en arrangörsskylt
hängande runt nacken. Som jag sa tidigare ett absolut måste för alla ettor, om Ni nu bara har tänkt festa en gång under
året, så välj Gulis!
Halar invigning
Genast när de efterlängtade halarna anländer så ordnas en invigning av dessa, det är mycket viktigt att halaren tas i bruk
på rätt sätt. Bland annat för att smutsa ner den lite, dessa halare har annars en tendens att vara självlysande!
Invigningsritualen förklaras vid festen, för att undvika tjuvträning.
Oktobersitz
En av våra populäraste sitzer är Oktobersitzen, hela
tillställningen går i tysk anda och för att ännu öka
känslan av att vara i tyskland så har vi våra
importerade bayerska servitriser Helga und Olga.
Oktobersitzen ordnas helt naturligt i oktober.
The Gathering
The Gathering är en kampsportsturnering bland
studerande i Finland. Turneringen är en "all styles
open" vilket betyder att representanter från alla de
forna österländska kampstilarna är välkomna. Detta är
en gentlemannasport mellan seriösa kamposportare.
Alla bältersgrader är välkomna, men deltagarna bör

Svepskälsglöggprovsmakningsfestbailu
Under denna fest med det märkvärdiga namnet arrangeras uttagningar till 100 klubben och 1000 meter öl. Hittar Ni nån
studerande med ett metall C hängande på halaren skall Ni visa respekt, denna är då en ärad medlem av 100 klubben.
Hjulfest
Den sista festen för hösten är Hjulfesten, denna tillsällning är det lite mera klass på. Därför får halaren ge vika för en lite
elegantare utstyrsel. På hjulfesten förekommer även en hel del överraskningar både av studentföreningen samt
lärarkåren. Och naturligtvis, som sig bör i (h)juletid, så kommer tomten på besök.
Nätverksspelhelg
Några gånger under året brukar vi ordna nätverksspelhelger. 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. Tidpunkterna för helgerna kommer i
ett senare skede, håll utkik efter ett mejl av Patte.
Bio Filicia
Bio Filicia brukar ordnas ett par gånger per termin, och då visas det film på storbild nere i källaren. Mejl skickas ut om
detta.
PreOllis
Filicia kommer att ordna PreOllis på tisdagskvällar under hösten, då är det fritt fram att komma ner till Filicia Castle på
förspel innan det är dags att bege sig mot Ollis.

Jonas Sjöstrand
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Studiekortet

Som nya studeranden kommer ni snabbt att inse att
studiestödet inte räcker särskilt långt och därför blir man
tvungen att leva ganska sparsamt. Med SAMOKs studiekort
får man rabatt på många affärer, matställen och idrottsplatser.
SAMOK-Studiekort är yrkeshögskolornas studentföreningars
medlemskort, med vilket man kan bevisa att man är en fattig
studerande som behöver all rabatt man kan få.
Kortet har samma format som ett körkort där det finns ett foto,
namn, födelsetid och skolans namn. På studiekortet finns
också ett litet klistermärke, som måste bytas varje år för att
kortet skall vara användbart.
Med studiekortet får man bl.a. -50 % på alla tågresor och
bussresor över 80 km och mycket mer. På SAMOKs hemsida
(www.samok.fi) finns en lista på en del av de ställen i Finland
som ger studierabatt. Men det lönar sig ofta att fråga i affärer
och på matställen och dylikt om de ger studierabatt.
Ni kan beställa ett studiekort via vår studentförening Filicia. Ni kommer att få mera information i ett senare tillfälle. Ni kan
även fråga era tutorer hur ni skall göra.
Studiekortet är helt enkelt bra att ha, så för att ni ska ha råd med att delta i alla fester och sitzer tycker jag att ni alla ska
skaffa ett studiekort.
Hoppas ni får ett trevligt år!

AnneMo

Hej hopp!
Fick ett erbjudande om att skriva ihop något litet till Filicia Aktuellt… Fastän jag lider en aning av tidsbrist (som vanligt!)
kunde jag ju inte tacka nej. Alla måste vi ju nån gång få våra ”15 minutes of fame” och vara stjärnreporter för en dag
Eftersom dagarna går med fart och innan vi vet ordet av har hösten kommit och gått, blev valet av ämne inte särskilt
svårt. I december ska ny Pagus' styrelse för år 2004 väljas och fastän det känns som långt dit än så lär ju tiden rinna iväg
med sin oändliga rad av sociala sammankomster… Redan nu har vi börjat kolla runt efter folk som skulle vara
intresserade av studentkårsarbete och ta vid när nuvarande styrelse avgår vid nyår.
Som medlem i studentkårens styrelse får man möta massor med intressanta utmaningar, träffa folk och i o m detta knyta
kontakter som kan vara bra att ha senare i livet. Man får möjlighet att träna upp den sociala kompetensen samt en mycket
bra merit att lägga till sin curriculum vitae.
Ofta när jag har diskuterat styrelsearbete med människor som inte tidigare varit i kontakt med det, får jag höra att: ”int'
kan ja' nå om sånde jag int, hu' sku' jag klar' av hede?” Jag måste medge att jag använde mig själv av precis samma ord
för ganska exakt ett år sedan. Det var då jag åkte in i Pagus' styrelse på ett bananskal. Jag visste inget, kunde inget,
hade ingen aning om vad det innebar att vara aktiv inom studentkårsarbete… På första riktiga mötet jag var med på
tilldelades jag följande post, viceordförande. Hur det blev på det sättet har jag fortfarande ingen aning om. Jag var
viceordförande en termin, flummade runt och tyckte att jag egentligen inte bidrog med mycket mer än lite fjolliga
kommentarer då och då. Det blev december och mitt i allt kom vi på något vi missat, vi hade ju ingen ny kandidat för
ordförandeposten. HJÄLP! I ett svagt ögonblick, (tyckte jag i alla fall just efteråt) lovade jag att hittar vi ingen annan så
ställer jag upp…
I januari greppade jag således kallsvettigt ordförandeklubban med en enda tanke i bakhuvudet, var i h*****e ska det här
sluta? Efter två veckor började man bli lite varm i kläderna och efter en månad började det kännas riktigt bra. Nu är mer
än halva mandatperioden avklarad och jag känner att det här är en av de mest givande uppgifter jag någonsin haft. Att få
vara med och påverka är mycket motiverande, då det faktiskt sker märkbara förändringar. Dessutom är känslan av
tillhörighet helt obeskrivlig.
För att inte trötta ut er helt och hållet, ( om ni nu överhuvudtaget har orkat läsa ända hit?!) så ska jag avsluta mitt
svammel med följande uppmaning: Gör något du inte kommer att ångra, bli aktiv inom studentkåren Pagus!
HA D GOTT!
Anna Pensar
Styrelseordförande
Studentkåren Pagus

Anna Pensar
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Namn: Anna-Karin ”Kaaja” Back
Plats i styrelsen: Ordförande, nog för hon ordet alltid nog!
Studielinje: EL4
Beskrivning: Det finns de (bl.a hon själv) som förbinder henne med den
kristna religionens mörka sidas härskare, men det behöver man inte oroa
sej för. Hon är snäll och rar som en liten hundvalp, hon bits inte...men kanske
nafsar till ibland...
Namn: Peter ”Torsk” Sjöblom
Plats i styrelsen: Vice Ordförande, det där med ”vise” behöver man inte ta så
bokstavligt.
Studielinje: IT4
Beskrivning: Pector, som han även kallas (udda barn har många namn...eller
vad det nu är man säger), är styrelsens ”nu ska vi göra någonting nytt” figur.
Jämt och ständigt försöker han få oss inbitna, rutinerade och traditions
anhängande gråpålar, att göra något annat än det vi gjorde förra året. En riktigt
trevlig prick må jag säga, men akta er, det går inte att prata klar språk med
honom ty han misstolkar allting!
Namn: Jenny ”Jenny” Hjulfors
Plats i styrelsen: Sekreterare, dock inte så sekret av sig...
Studielinje: IT3
Beskrivning: Jenny, prinsessan från ”Härvlax” (hon kan ses svansa omkring
med en tiara på hjässan ibland) är vår söta och glada sekreterare. Vår
ordförande Kaaja och sekreteraren Jenny har ”arbetat sent” (får tolkas fritt) flera
kvällar förra året för att informera oss om De sju döds synderna i Filicia Aktuellt.
Det var en intressant serie att följa, få se vad de tänker arbeta sent med
tillsammans i höst...
Namn: Annemo ”Annemo” Fagerudd
Plats i styrelsen: Kassör, och inkassör, men hon är inte så farlig som hon ser
ut...och hon tar inte pengar av oskyldiga.
Studielinje: Bygg2
Beskrivning: Annemo är ganska ny i styrelsen och att hon är från Larsmo bör
nämnas av någon outgrundlig anledning. Nämnas kan att på styrelsebytes
bastukvällen tyckte hon att bör ta reda på om hon ryms in i en gammaldags
vatten tunna som fanns i rökbastun i Korsu sauna i Vapenbrödra byn. Hon
rymdes...Så nu vet ni alltså att Annemo är ganska ny i styrelsen, hon är från
Larsmo och hon ryms i en gammaldags vatten tunna. Vad mer behöver man
veta?

Namn: Mikael ”Ström” Ström
Plats i styrelsen: Datård, dock inte så nördig som man kan tro.
Studielinje: IT5
Beskrivning: Enligt styrelsens gamla arkiv skulle han vara vår egen drag queen.
Var den ”stämpeln” har sin bakgrund kan jag dessvärre inte kommentera,
(eftersom jag inte har en blek aning) men jag tyckte att det var en kul grej att plita
ner som berskrivning av vår data expert. Man vet aldrig riktigt vad mr. Strohm
kommer att häva ur sig, men vad det än är finns det alltid en fullständigt ”logisk”
förklaring till uttalandet.

Namn: Patrik ”Patte/Padde” Björkman
Plats i styrelsen: Idråd, nej det betyder inte att hanär vårt identifierings råd,
snarare är han vårt Idrotts Råd!
Studielinje: IT3
Beskrivning: Han är som sagt vårt idrotts råd. Han sysslar med de flesta saker,
ishockey, bandy, innebandy, fotboll m.m. Festar gärna, speciellt om det bjuds,
(förutom om han har match nästa dag) men han har goda utsikter att städa upp
efter sig...eller åtminstone andra...som är nära (och kära).

Liza Wörlin
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Namn: Anders ”Adde/Padde” Österåker
Plats i styrelsen: Rådd, perfekt beskrivning, råddet sköter om festerna (fixar
mat, tillbehör och stämmning, eller heter det stämning?)
Studielinje: IT4
Beskrivning: Som ni lade märke till står det ”Padde” som både Pattes och
Addes ”alias”. Detta beror på att de ofta rör sig i samma riktiningar och mot
samma ställen, etfersom det blev ”jobbigt” att säga PatteåAdde så döptes de om
till Padde helt enkelt.

Namn: Emilia ”Miili” Wilhelms
Plats i styrelsen: Intråd, rår över det interna. Om inte hon vet om det, så
stämmer det förmodligen inte!
Studielinje: Bygg4
Beskrivning: Miili vår Miili! Styrelsens egen party pingla! Det är hon som ser till
att ni vet om vad, när och var det händer och hon informerar er om vem det är
som ser till att det som händer, händer. Hon konstruerar de fina plansherna som
kan ses omkring i skolan (när det är vi som ordnar fest). Var än hon festar och
vad hon än gör, är det en sak ni bör veta: Alla vägar leder till Fontana!

Namn: Bertil ”Burra” Bäck
Plats i styrelsen: Musråd, det trodde ni inte va? Ja han är faktiskt vårt musråd
och han
gör ett väldigt bra jobb också, källaren är alltid fylld med brudar! Burra sköter
alltså om musiken och anläggnigen.
Studielinje: IT3
Beskrivning: Bertil är styrelsens filur, i all bemärkning (dock i all positiv
bemärkning), skall ni veta. ”Vanliga” människor blir oftast livligare och
pratsammare med ökat antal konsumerade alkohol haltiga drycker, men inte
Bertil, nej han blir bara tystare och tystare för varje intagen öl. Men när han väl
sätter igång med att säga något kan det ibland vara svårt att få tyst på honom.

Namn: Liza ”Lajsa” Wörlín
Plats i styrelsen: Bärsråd, lá bärs, om jag får be.
Studielinje: IT4
Beskrivning: Det är ju jag som skriver detta och det är inte så coolt (=svalt) att
skriva om sej själv, så jag gör som så att ni får läsa förra årets presentering och
så kommenterar jag om det stämmer eller ej.
”Liza har just kommit hem efter en längre tids
Greklands vistelse.” >> Stämmer bra, jag var borta hela förra hösten.
”Hon skrattar nästan alltid och kan knappast konsten att
vara sur och butter.” >> --rodnar-- ja nog stämmer väl det också...tihi...
”Lite slarvig kan hon också vara ibland.” >> Jag har absolut ingen aning om
vad som menas med det
Namn: Jonas ”Jåntta” Sjöstrand
Plats i styrelsen: Slottråd, han rår om slottet och han gör ett finurligt bra jobb
med det!
Studielinje: IT4
Beskrivning: Precis som Annemo är han ganska ny i styrelsen! ”Styrelsens
guldfynd”, som min kollega Pector skrev det i ett tidigare nummer. Han ställer
upp i vått och torrt!...bara han har flickvännens tillåtelse...Nej men på allvar, en
riktig klippa, precis som nog vi alla är, men han har inte blivit så trubbig ännu,
samma kan man förresten säga om Annemo också...att hon inte är trubbig alltså,
det vill säga som en klippa...Det blev väl lite stökigt nu, alltså: Annemo och Jontta
är styrelsens senaste guldfynd!

Liza Wörlin
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Hej alla partysugna gulisar!
Jag tänkte informera er om en väldigt viktig sak i en studerandes liv, nämligen studiehalaren! Ni har ännu inte någon
halare, men kommer snart att få det fina tillfället att beställa en alldeles egen! Så.. ja tänkte förbereda er lite på den tiden,
så ni inte känner er så osäkra.
En studiehalare är en helig sak för en studerande. En studerande går inte på fest utan sin halare, så länge det inte är
sagt att man inte får ha halare på sig. När det kommer till traditioner och regler tänker jag inte berätta om alla. Det beror
också på var man studerar.. vissa håller strängare på regler än andra. Men EN regel är väldigt viktig : tvättning av halaren
är strängt förbjuden!! Enda undantagen är om ni går i duschen med halaren på eller om ni faller i sjön med halaren på.
Statusen på er halare höjs nämligen efter hur använd den ser ut. Detta betyder inte att ni ska ta ett gyttjebad varje gång
ni använder era halare, utan det betyder att ni ska smycka ut era halare med alla märken ni samlar på er. Sedan är det
praktiskt att ha en svart tuschpenna i fickan så man kan ha sina påhittiga kompisar att skriva ner visdomsord av alla de
slag.
Sedan när ni sätter er ner med nål och tråd så ska jag ge er några råd: På ryggen finns ett tryck som berättar från vilken
förening ni kommer från och detta tryck får inte sys över. Det finns en hel del regler angående var man får sy fast olika
märken, men hur strängt man följer reglerna beror på var man studerar. Här i technis är inte reglerna så stränga. Men för
att nu nämna några regler så ska märket på den egna studenföreningen sys ovanför vänstra bröstfickan, märken från
nätverksspelhelger sys fast på högra arm, andra skolors märken på benen och egen skolas märken på ryggen. Ovanför
högra bröstficka är platsen för det märke som visar att man tillhör styrelsen i studentföreningen.
.Regeln angående byte av halardelar är det många som struntar i. En studerande får byta halardel bara efter att ha haft
sex med en annan studerande på en halarfest! Men som sagt.. ni ska inte tro att alla har skaffat sina halardelar på det
sättet.
Jag hoppas att ni har fått lite på klart angående halarvettåetikett. Hejdå! Vi syns på halarinvigningen!!
Kram Jenny

Jenny Hjulfors

The Gathering är tillbaka.
Ahh, äntligen är det höst igen och då det är åter dags för fighters från när och fjärran att mötas i The Gathering. För er
som inte har höst talats om The Gathering tidigare så är det ett numera årligt återkommande evenemang i form av en
kampsportsturnering för högskolestuderande. The Gathering turneringen är öppen för alla stilar så det brukar finnas ett
antal olika stilar representerade på den här tillställningen.
The Gathering kommer att bestå av ett antal deltävlingar, semifinaler och finaler innan det står klart vem som innehar
vinnartiteln . Tidigare mästare är Jonas Bergqvist 2001, SYH i Vasa och Håkan Lövdal 2002, Åbo Akademi. Vinnaren av
The Gathering kommer i år att bli lycklig ägare till 200 ryckande fräscha euros.
The Gathering har varit semikontakt turnering vilket innebär en del skydd och viss kontaktgrad. Nytt för i år är en del nya
och bättre skydd på ben och huvud vilket möjliggör en högre kontaktgrad. Vilken kontaktgrad som kommer att användas i
år är fortfarande under utprovning men det står klart att den kommer att vara högre än tidigare år. Planen där allt händer
är 6 x 6 meter och på mattan får endast finnas de två som går matchen och domaren. På The Gathering kommer det i år
att finnas tre domare, en huvuddomare som till sin hjälp kommer att ha hjälp av två andra domare från sidan av mattan.
En sak som varit väldigt uppskattat från tidigare år är uppvisningarna mellan matcherna. Dessa uppvisningar har bestått
av ett antal olika stilar som har då med och utan vapen demonstrerat t.ex. kata, nunchaku och en hel del annat. I år
kommer det att bli hela 8 st. uppvisningar vilka kommer att innefatta olika kampsportsstilar. Utbudet har ökats för att
kunna tillfredsställa så många önskningar som möjligt som vi fick från allmänheten .
Efter varje The Gathering så ordnas naturligtvis en fest och det kommer det även att bli i år men detaljerna kring det är
ännu oklara men det kommer att bli lite annorlunda än från tidigare år.
Till slut vill jag bara önska alla välkomna till The Gathering den 08.10. och alla som vill delta eller veta mera kan gå in på
The Gathering: s hemsida på
http://filicia.syh.fi/thegathering
Där finns info, bilder och filmer och en hel del annat. Vi syns den åttonde oktober.

Johnny Widdas
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Idrott I SYH
Hej hej alla nykomna till “Teknis”!

Jag börjar med en kort introduktion, mitt namn är Patrik Björkman och det är jag som håller i trådarna med allt som har
med sport att göra här. Vissa påstår att jag är lite av ett Rinkbandy freak men själv tycker jag att jag har ett riktigt
hälsosamt förhållande till det, Jag sysslar även med Innebandy & Fotboll. Jag försökte även på lite hockey i Filicia laget
förra hösten, men det blev lite för mycket sport så jag hann inte med allt, så hockey klubban får stå ett tag till. (dessutom
är hockey klubbor på tok för långa när man är van med innebandy/rinkbandy)
Mitt mål här i Filica är att ordna lite hälsosammare aktiviteter åt er under er vistelse i teknis (märkvel, ingen 1000m
ölhävning i mitt programutbud). Eftersom det inte finns någon gymnastik här i skolan så är det upp till oss i Filica att se till
så ni slipper och röra på er. Här nedan så följer en lista av det vi ordnar för er. OBS! Man måste vara medlem i Filicia för
att delta i något av det vi ordnar!
SYIs gymnastiksal, nära själva teknisbyggnaden.
Här ordnar vi Innebandy, Innefotboll, Korgboll & Volleyboll. Man behöver inte vara något
proffs för att delta, utan det är öppet för alla! Det är bara att komma dit, ingen anmälan
behövs till något heller, så kom gärna när det råkar passar er! Har ni förslag på nånting
mera vi kunde ordna så är det bara att maila mig så gör jag en intresse undersökning och
om det finns intresserade av det så kan vi lägga det på programlistan också!

Botniahallen.
Här tränar vårt innebandy lag mot Hankens lag ca. en gång i veckan. Det
kostar att delta i träningarna, men det är ingen stor summa eftersom vi
delar på kostnaderna med Hanken. Det finns inget krav på dem som vill
delta i filicias innebandy lag. Men det vore ju bra om dom som är
intresserade att komma med i det har intresse & tid att vara med, så man
inte bara anmäler sig å aldrig visar sig efteråt. Vi kommer att skicka ut
mera information på mailen när vi har första träffen där nya kan anmäla sig
till laget! Så håll koll på mailen om du är intresserad!
Ishallen
Nytt från förra året var att vi startade ett ishockeylag, och alla som har
ett stort intresse för ishockey får gärna anmäla sig dit, men igen vill ja
påminna om att ni då skall försöka visa er mer än en gång under året
på träningarna/matcherna. Annars är det fritt för var och en som har
intresse att delta! Här också kommer vi att skicka ut mail om när vi har
första träffen, så det är bara att vänta att det droppar in ett mail så får
du mera information om detta.
Diverse saker hit å dit m.m.
I själva Filica Castle så finns det även en dart tavla, hit kan intresserade komma på
rasten och kasta, det är bara att fråga efter pilarana av de som råkar vara i styrelse
rummet när du kommer ner. Du lämnar ju självklart tillbaka dem efter du kastat färdigt.
Det finns även sällskapsspel man kan fråga efter (som t.ex. trivial pursuit, tornet m.m.)
så det är bara att komma ner och fråga efter dessa så ger vi ut dem också!
Om inget av ovanstående skulle intressera er (och ni råkar vara intresserade av
kampsport), så rekomenderar jag att ni kollar vad mina vänner på Fotoukai karate har att
erbjuda åt er. (Deras artikel hittar ni i denna tidning också)
Avslutningsvis
Så vill jag påminna er om att ta gärna kontakt med mig om ni har någon bra idé till vad vi kunde ordna! Skicka ett mail åt
mig på: tk01it05@technis.syh.fi eller kom och tala med mig på någon rast så ska vi se vad vi kan göra! Jag kommer alltid
att ha som mål att försök få mera aktiviter ordnade! Vi ses!

Patrik Björkman
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Hur du k’nner igen olika studentf;reningar ute i svängen...
Som ny studerande i en ny stad kommer du säkert vid ett flertal tillfällen att undra var den och den personen med den och
den halaren studerar. Därför har jag knåpat ihop en liten guide som du säkert klarar dig en bra bit med.
Studentföreningen Filicia r.f. Gul halare
Detta är den absolut viktigaste studentföreningen för dig käre läsare. Det är nämligen till den föreningen som just du,
studerande vid SYH sektorn för teknik och kommunikation, hör. En närmare beskrivning behövs knappast, vid det här
laget har du garanterat redan sett en eller två halare . Du hittar oss i källaren ute vid SYH på Brändö.
N.U.D. r.f. Grön (Det sociala området och skönhetsbranschen) eller vit (Hälsovård) halare
De som bär dessa halare är NÄSTAN alltid damer. De hör till N.U.D. som är vår ”systerförening” inom SYH. Vi ordnar bl.a.
gulnäbbsintagningen tillsammans med dem. I Roparnäs kan du besöka dem.
Studentföreningen Politivas Blå halare
Vår kära vänförening som vi ett gott samarbete med. Politivasanerna studerar statskunskap och socialpolitik vid Åbo
Akademi i Vasa. Vi ordnar en minst sagt välbesökt tillställning tillsammans dagen före Pampas Nationaldag, nämligen
Pre-Pampas sitzen. Föreningen finns i Serenia ännu en stund.
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (FSLF) Lila halare
En stor förening vars medlemmar studerar till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa. Håller till vid Peffan än så länge.
Pedactus Rosa halare
Dessa studerande läser också pedagogik, men de blir inte klasslärare utan nånting mera flummigt . De hör också till Åbo
Akademi i Vasa. Finns just nu ovanför Kurres jakt och fiske.
Katharsis Blå halare
Denna förening är den enda i Vasa som kan stoltsera med farbror Freud på ryggen. Mycket lätt hänt att blanda ihop dem
med Politivasanerna. Också dessa studerande hör till Åbo Akademi i Vasa. Kan lättast hittas i Kurténia (ovanför KotiPizza opisto i centrum).
SPIrre Lila halare
Speciallärarstuderande vid Åbo Akademi i Vasa. Vet inte riktigt var du kan hitta dem just nu...
Karitativa Neongula halare
Medlemmarna i denna förening studerar vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa. Måste erkänna att under mina 3 år som
studerande i Vasa har jag aldrig någonsin sett en neongul halare, men jag är nästan säker på att de finns någonstans
längs rådhusgatan .
SSHV Vita halare
Hankenstuderande, dvs. blivande ekonomer. Ägare av studentkällaren Cella Nova mitt i centrum. Där hittar man dem
oftast kvällstid. Som en parentes kan nämnas att det är ganska enkelt att bara droppa in dit nån gång när de har
pidrotävling och kamma hem vinsten ... Hehe...
Vaasan ammattikorkeakoulun ylioppilaskunta (VAMOK) Gröna (tradenom) och svarta (ingengör) halare
Hmm, vet inte så mycket om dessa... Oftast pratar de i.a.f. finska. Ganska många till antalet... Kontakta någon ur Filicias
styrelse ifall du vill hitta dem, jag kan nämligen inte riktigt placera dem just nu.
Justus r.f. Vinröd halare
Juridikstuderande vid Helsingfors Universitets juristutbildning i Vasa. De kan hittas vid Vasa universitets utrymmen i
Fabriken på Brändö.
Förutom dessa föreningar finns ännu en hel massa röda halare runt i staden. De tillhör i regel studerande vid Vasa
universitet.
En gemensam faktor för alla föreningar vid Åbo Akademi i Vasa är att de, vid årskiftet 2003-2004, kommer att flytta in till
Academill.
Puss & Kram
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FUTOUKAI KARATE R.F.
Föreningen
Den 1:a september 2002 grundades en helt ny förening i
Vasa. Föreningen heter Futoukai Karate och är en
karateförening som lär ut stilen Shorinji-Ryu och riktar sig
enbart till studerande. Vi som står bakom grundandet är 3
studerande vid SYH sektorn för teknik och
kommunikation. Orsaken till att vi tog beslutet att ”starta
eget” är att vi vill att studerande skall ha en möjlighet till en
sådan träningsform som är lämplig för alla och dessutom
ger en god möjlighet att knyta nya sociala kontakter
studerande emellan. Dessutom kommer deltagaravgiften
att vara låg jämfört med etablerade föreningar. Tanken är
ändå inte att konkurrera med andra föreningar som tränar
samma stil.
Varför skulle då en studerande välja oss framför en mera
”ingrodd” karateförening? Då kan jag fråga såhär: Vilken
studerande tycker det är jätteskoj att punga ut med
skyhöga medlemsavgifter för lite motion? Eller: Vem vill
inte umgås, utanför studierna, med människor som
befinner sig i ungefär samma livssituation?
Träningstiderna kommer vi också att försöka hålla så ”studievänliga” som möjligt. De är ännu oklara men vi meddelar
utförligare i början av terminen. Antalet träningar per vecka kommer ändå att vara 3 stycken 90 minuters pass. Platsen är
Svenska yrkesinstitutets gymnastiksal ute på Brändö tills vidare.
Ifall man redan har en grad i karate är det fritt fram att komma med på ”vanliga” träningar, annars så startar det en
grundkurs i mitten av oktober. Alla som tycker att det låter lite intressant uppmanas att åtminstone komma och ta sig en
titt och se hur vi tränar.
Jag kan ännu nämna att vi har ett nära samarbete med Studentföreningen Filicia. Produkten av samarbetet är en
kampsportsturnéring som heter The Gathering (finns att läsa om på annat ställe i tidningen).
Självförsvarskurs
3:e helgen i september, dvs. 19:e 21:a ordnar vi en självförsvarskurs. Den kommer att bestå av såväl teori som praktiska
övningar. Teoridelen består av 2 lektioner på 90 minuter. Praktiska delen består av 4 st träningspass på 90 minuter.
Kursen riktar in sig på försvar mot våldtäkt. Den är förstås också enbart till för studerande.

Hemsida
http://www.syh.fi/futoukai
Kontaktuppgifter
Kaj Granholm,Ordförande
kaj.granholm@technis.syh.fi
tfn: 050 353 2035
Antonia Boström, Kassör
antonia.bostrom@abo.fi
tfn: 050 573 7297
Tveka inte att ta kontakt ifall det är något ni undrar över!
Puss & Kram
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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:
-CAD-utskrifter
-Scanning av ritningar
-Vektorisering av scannade ritningar
-Ritningskopiering
-Digitaltryck
-A4/A3 kopiering
-Färgkopiering
-Digitaltryck i färg
-A4/A3 färgscanning
-A4/A3 sv-vit scanning med textigenkänning
-Utskrift av färgplanscher på olika material
-Laminering
-Olika inbindningar

Allt förstås med studierabatt !!

Med hopp om ett gott samarbete och en god start
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

