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ORDFÖRANDE HAR SISTA ORDET...
Så ha redan största delen av den här treminen sprungit förbi. Lika fort varje
år. Nu är det ju redan början på november så det räcker inte länge till innan
julbelysningarna börjar tändas. Studentföreningen har haft en hel del
program under veckorna som gått. Längre fram i tidningen får ni läsa om en
del av dem. Nått annat som har hänt nere i Studentföreningens utrymmen är
en verklig omändring. Baren har renoverats av några flitiga styrelse
medlemmar och en flitig övrig förenings medlem. För oss blev det ett pressat
höstlov med arbete från morgon till kväll. Men nu vet vi ju i allafall hur man
renoverar en bar. Jag tycker själv att det blev mycket trivsamt i baren.
Vi har också haft en lyckad halarinvignig på Ollis. På grund av en liten miss
i komunikationen (10 st storl. 58 anlände istället för 20 st.) har vi ännu en
halarinvigning på lut. Oktobersitzen brakade loss med buller och bång
och massa glada studerande. Själv fick jag chansen att leka Gestapo-Greta
vilket va mycket roligt.
The gathering blev också en lyckad tillställning med efterfest tillsammans med studentföreningen, N.U.D vid
hälsovård och det sociala området. Efterfesten var kul och vi tackar N.U.D för det fina samarbetet. I början av
hösten hade vi ochså gemensamma möten med Studentkåren Pagus och Studentföreningarna N.U.D, Skruv
och Cluster vid SYH för att få ett samarbete innom skolan. På möten arbetade vi fram ett reglemente som alla
föreningar ska följa och arbeta enligt, för att program utbudet av alla föreningar ska vara någorlunda likt vid alla
sektorer. Då vi hälsade på i Nykarleby fick vi också se Srkuvs festlokal. Där är vi ganska säkra på att vi skulle
kunna tänka oss att va med på en ordentlig fest.
Men ännu finns det mycke program att se fram emot. Vi kommer att ha ett samarbets möte med lärarna
innom en snar framtid. Då diskuterar vi saker som kan förbättras både från lärarnas sida och från elervernas.
Så att vi ska få våran skola att fugera så bra som möjligt. Så, har du något du skulle vilja ändra på eller göra
lärarna uppmärksamma på, meddla till mig eller nån annan i styrelsen så ska vi ta upp det på mötet. Vi har
också Bio Filicia och några fester kvar den här terminen och en massa program i vår. Men det är upp till den
nya styrelsen som också väljs innom kort. Känner du att du skulle kunna bidra med något till föreningen och
skulle vilja ha erfarenheter så tycker jag att du ska ställa upp i styrelsevalet. Jag kan säga att efter mina tre år i
styrelsen och i Pagus har jag en ganska lång meritlista och många bekanta på olika ställen. Det kan ju aldrig
vara helt fel att ha eller vad tror du?
Så till slut vill jag tacka för mig! Ha det fint!

Anna-Karin Back
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LIVET -EN TÄVLING

Teori
För ungefär ett halvt år sedan kom jag fram till teorin att vi människor tävlar konstant. Man kan vinna och förlora mot allt.
Detta både på kort och lång sikt. Hela livet är egentligen en enda stor tävling som är uppbyggd av många små
deltävlingar. Deltävlingarna bestämmer hur resultatet av hela tävlingen blir. Beroende på huruvida de slutar i vinst eller
förlust, samlar man på sig poäng som i slutet vägs mot de poäng man förlorat mot allt. Den slutliga tävlingen slutar ändå
bara på ett vis, men livet är ju inte svart eller vitt så det finns plats för olika nyanseringar. Jag berör ämnet senare. I
följande stycken tänker jag göra mitt bästa för att bevisa teorin.
Kortsiktiga tävlingar/matcher
Till de tävlingar som jag i inledningen kallade deltävlingarna hör de kortsiktiga tävlingarna. Att vinna i dessa betyder på
längre sikt att man blir en gladare och starkare människa. Till stor del är det dock inställningen till dessa som avgör: ifall
en förlust knäcker en, blir man lidande - men ifall man tar en förlust med en klackspark, kan den t.o.m. stärka en. Låt
mig belysa detta med ett exempel ur min vardag: Jag förlorar ALLTID mot plasten på oöppnade CD-skivor. Jag är
medveten om detta, därför gör jag enligt följande modell. Jag greppar CD:n, konstaterar med ett leende på läpparna:
“V***u, jag kommer att sitta här 10 minuter med denhär”. Därefter ger jag den åt nån bekant i min närhet och frågar
snällt ifall han/hon kan hjälpa mig eftersom slutresultatet annars blir 10 - 0 till plasten. Personen brukar i allmänhet inte
ha tummen lika mycket mitt i handen som jag, därav går jag NÄSTAN vinnande ur situationen. Jag ger i alla fall inte bort
många poäng till “allt det andra”. Det gäller att vara medveten om sina dåliga sidor och handla därefter. Exempel på
andra vardagliga tävlingar som gäller de flesta av oss är bl.a. klocka mot människa, “cykel i halt väglag” mot människa,
tent mot människa och sist men inte minst - DATOR mot människa. Dessa matcher är s.k. dolda tävlingar, sånt man inte
i allmänhet tänker på. Det finns även s.k. direkta tävlingar, såna tävlingar är bl.a. situationer då man hamnar i konflikt
med en annan människa. De direkta tävlingarna är hårda och har ofta ingen egentlig vinnare, detta eftersom alla
människor tävlar mot “allt annat”. Om alla tävlar mot “allt annat” kan ju alla som är inblandade i en konflikt gå segrande
eller förlorande ur den, oberoende av den andres resultat. Vad jag vill komma fram till är att den egentliga tävlingen alltid
är personlig, och påverkar inte direkt någon annans resultat i deras tävlingar. Råddigt, ja jag vet! Men otroligt intressant.
Det finns massor ännu att ta upp om detta, men ifall jag ska få rum för annat måste jag ge mig nu.
Långsiktiga tävlingar/matcher
Kategorin deltävlingar innehåller även mera långsiktiga tävlingar, såna som antingen utspelar sig under en längre tid
eller såna som verkligen har vägande resultat för resten av ens liv. Exempel på dessa kan vara huruvida man fått det
jobb man velat ha eller insjuknat i en allvarlig sjukdom. Ofta hör dessa tävlingar till de dolda, men kan även vara
skrämmande direkta. Resultaten av dem är grymt ojämna för det mesta, förlorar man så förlorar man ordentligt, men
vinner man så kanske inte ens resultaten protokollförs.
Den slutliga tävlingen
Som ni säkert förstår är den slutliga tävlingen döden. Den förlorar ALLA mot, förr eller senare. MEN, det är
poängförhållandet MÄNNISKA - ALLT ANNAT som avgör inställningen till denna tävling. En person som samlat på sig
mycket poäng från tidigare tävlingar och inte förlorat mycket tar ofta denna tävling väldigt hårt - den blir svår att
acceptera eftersom utgången alltid är förlust. Däremot kan en person som förlorat mycket och vunnit lite, ta denna
tävling mera avspännt. Låt mig göra en jämförelse: Finland spelar VM-final mot Sverige, det är 5 minuter kvar av sista
perioden. Slutresultatet blir 5 - 4 till Sverige. Vilken finländare gråter inte?!?! Ifall samma match hade stått 5 - 0 till
Sverige när 5 minuter återstod, skulle vi då ha tagit en förlust på 6 -0 lika hårt? Knappast. Det är kontrasterna som är
grymma.
Reflektioner
Jag vill som avslutning konstatera att, tills någon totalt krossat min teori, är detta ett ganska intressant och roligt sätt att
se på livet. Man får lite extra krydda på allt. Jag vill även att de människor som säger att de inte är tävlingsmänniskor ser
sig i spegeln. Hur är det egentligen på morgonen? Tävlar ni inte mot väckarklockan kanske?
Lycka till :)!

Peter Sjöblom
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ALUMINIUM KURS I ODENSE
Vi var fem stycken elever från vår skola som åkte iväg på
aluminium kurs till Odense i Danmark den 29.9-3.10. Vi som
åkte var Emilia Willhelms, Peter Marins, Mats Strömbäck,
Kimmo Bodbacka och jag (AnneMo Fagerudd)+ vår lärare
Christer Vikström. Alla vi andra studerar på byggnads teknik
linjen.
Vi åkte iväg på söndag kväll och kom fram till Odense vid
midnatt. Vi hade hört att vi skulle bo på en camping, men av
hög standard... men jag kan inte riktigt hålla med om att det var
hög standard. Stugorna som vi bodde i liknade mest lekstugor,
men jag skulle nog nästan hellre ha sovit i min gamla lekstuga
hemma på vår gård. Toalett och dusch fanns i en annan
byggnad längre bort. Vi blev alla ordentligt besvikna när vi kom
till campingen. Vi var trötta och hungriga. Pojkarna bestämde
sig för att leta efter mat. Men klockan var så mycket att alla
affärer och matställen var stängda, så dom fick gå ett par
kilometer innan dom hittade en bensinstation som inte var
stängd.
Orsaken till resan var att vi skulle lära oss om aluminium. Vi hade långa
dagar med många föreläsningar och grupparbeten. Det stora problemet
var att många av föreläsningarna gick på Danska, vilket vi inte förstod
någonting av. Så det blev lite tungt att sitta timme efter timme utan att
förstå någonting.
Odense var en märklig stad. På dagen var det mycket folk i centrum, men
kl.17.30 när alla affärer och många matställen stängde dog staden helt.
Förståss fanns det en del krogar att sitta på kvällstid, men det var ganska
svårt att hitta mat sent på kvällen. Alla nattklubbar var stängda mån-tor,
eller vi hittade i alla fall inga fast vi sökte länge. Odense är en stor stad,
ca. 200 000 invånare, så jag hade inte trott att det skulle vara svårt att
hitta nattklubbar och matställen.
Sista kvällen ordnade danskarna middag åt oss. Vi bjöds på förrätt,
varmrätt och vin. Riktigt trevligt! Sen fortsatte vi att festa på skolans krog
nere i källaren. Nere i krogen blev det landskamp mellan Finland och
Norge i biljard. Emilia och jag representerade Finland och två Norska
pojkar representerade Norges lag. Efter att vi hade spelat en stund
samlades norrmän och andra landsmän som publik, spänningen var stor!
Vi började ganska dåligt, men förbättrade oss hela tiden. En del av den
norska publiken övergav så småningom sitt hemland och började istället
heja på oss finländare och gav oss tips och råd. Smart gjort, för vi Vann!!!
Förtjänsten var nog mest Emilias måste jag väl erkänna.
Redan kl. 23.00 stängde baren, så då blev vi tvungna att söka oss vidare.
Slutligen hamnade de flesta av oss på en nattklubb inne i centrum, där vi
fortsatte att festa.
Dagen efter var tung för många, en stor del av kursdeltagarna sov lite
längre än vanligt. Deltagarantalet på föreläsningarna var litet från
morgonen, men växte ständigt under dagens lopp.
I efterhand när jag tänker tillbaka på resan tycker jag att vi hade en bra vecka. Vi träffade många trevliga
människor från Sverige, Norge, Danmark och Finland. Och eftersom jag inte hade varit i Danmark tidigare var
det intressant att se landet. Efter några nätter i stugorna på campingen vande man sig även med dem.
Dessutom lärde jag mig på kursen att man inte kan svetsa kopparlegeringar, och att flygplansdelar är
hoplimmade.

AnneMo Fagerudd
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BAREN RENOVERINGEN

Som några av er säkert märkt så har det skett en del förändringar och förnyelser i baren i Filicia Castle under Höstlovet.
Vi har äntligen kommit till skott och gjort verklighet av våra mångåriga renoveringsplaner.

Förarbete
Det första som skedde var att den gamla
disken monterades ner och rummet tömdes,
därefter revs en del av väggen som fanns
bredvid gamla disken ner. Till hjälp hade vi
endast en hammare och en pryl. Sedan så
spacklades alla gamla skruv-, spik- samt
dartpilshål igen (vet int riktigt vad de har
hållit på med här förut, för det fanns en j-la
massa hål). Ovanpå allt så grundmålades
det för att få väggarna, i alla fall, lite ljusare

Målning
Färgvalet var en svår fråga, många förslag
lades fram. Allt från gult och grått, typ som
vårt föreningsband, till ja jag vet int vad.
Men valet föll till slut på en kombination av
orange med en laserande röd färg ovanpå.
Vid ett skede under målningen var vi
beredda att ringa till posten och fråga om de
behövde ett till kontor på Brändö, den
oranga färgen var exakt post-orange. Nåväl
slutresultatet blev ju bra.
Självmordsbombare på postkontor är väl
termen som bäst beskriver utseendet. :)

Jonas Sjöstrand
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Bardisken
Utformningen och placeringen av disken var
däremot alla överens om, nästan i alla fall.
Disken stomme är av metall och tillverkades
på SYI av ingenjörsstuderanden på praktik.
Stommen är sedan klädd med arbetsytor
och serveringsytor i 28 mm limträskivor av
furu. På framsidan lades en skiva i 18mm
limträ, skivorna sågades till vid SYI. Alla
träytor betslackades mörka och ytlackades
med parkettlack.

Allt är ännu inte riktigt klart, fortfarande så vill vi ha upp lite lampor på väggarna som skulle ge lite behagligare ljus än
lysrörsarmaturerna i taket. Det skulle också vara kul med nya bord och stolar, så om det finns nån som vet av några till
salu så hör av er till styret.
Jag skulle vilja avsluta här med att tacka alla som hjälpt till med hela renoveringen, Ni har varit till stor hjälp.

Jonas Sjöstrand
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ETT LITET SKRATT FRÅN LAMMKÖTT

Eftersom jag nu är en omtänksam(?) person tänkte jag på er alla stackars
studeranden som känner er lite deppiga pga höstmörkret. Så jag har letat
upp lite skojiga historier år er pojkar och flickor.

Tre möss sitter i en bar och försöker bräcka
varandra i vem som är tuffast.
Den första musen sänker en sexa whiskey,
drämmer glaset i bordet och säger:
- När jag ser en råttfälla lägger jag mig på rygg
och utlöser den med foten.
Sen fångar jag bygeln med munnen och kör
bänkpress med den för att få
upp aptiten innan jag kalasar på osten.
Den andra musen blir måttligt imponerad. Han
hamrar ner två tequila shots vänder sig mot den
första musen och säger:
- När jag hittar råttgift så samlar jag på mig så
mycket som möjligt,
maler ner det och tar lite till kaffet varje morgon
på så vis blir jag lite skönt hög resten av dagen.
Den första och andra musen vänder sig nu till
den tredje som drar en djup suck, tittar på de
båda och säger:
- Nej, nu får det vara slut på det här skitsnacket,
jag måste hem och sätta på katten.
Ett expresståg gick längs en av de största
boskapsfarmerna i Texas. En av
passagerarna betraktade intresserat de
väldiga hjordarna som betade på fälten. När
tåget passerat farmen vände han sig till sin
granne och sa:
- Det var många kreatur, det där. Jag räknade
till 11 422 stycken. Den andre stirrade häpet
på honom.
- Det var bland det märkvärdigaste jag varit
med om, sa han. Saken är den att jag äger
den där farmen och jag vet att där finns
precis 11 422 kor. Hur i hela världen kunde ni
hinna räkna dem från ett tåg som går med
100 kilometers fart?
- Å, det är ganska enkelt bara man kan
knepet, sa matematikern. Jag räknar ben och
så dividerar jag med fyra.....

Mannen klär av sig framför sin fru, spelar med musklerna
och utbrister:
- Här kan du skåda hundra kilo ren dynamit!
- Ja... Synd bara att stubinen är så kort.
Jag hörde att din granne är död?
- Det stämmer.
- Men han var ju så ung. Hur gick det till?
- Förkylning.
- Han dog väl inte av en vanlig förkylning?
- Nja, han blev överkörd av tåget, så han dog ju mycket
av det också.
Mamman till sonen:
- Jag har hört att du börjat svära....
- Jaså, vem har sagt det om jag får fråga?
- En liten fågel viskade det i mitt öra!
- Och dom jävlarna som jag har matat hela vintern!
…och sen för er som är utrustade med riktigt dålig
humor..eller helt saknar en:
Får man ta med hunden på flyget?
- Tyvärr det är tax-free.
Väldigt vilken blöt lampa du har!
- Ja, det är en spot-light.
Mamma, mamma, pappa spyr på bordet!
- Ja men det är väl inget att bråka om!
- Jo, för storebror tar alla de bästa bitarna.
Du är så hjulbent, att en gris kan springa mellan benen på dig.
- Ja, men spring då.
Vad är det med tårtan? Den rör ju på sig?
- Det är rulltårta.
Vet du vad frisören sa när kunden kom in?
- Nä??
- Är du hair nu igen.....

Jenny Hjulfors
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VASA HÖGSKOLEKONSORTIUMS BIBLIOTEKSSAMARBETE
Vasa högskolekonsortium är ett samarbetsforum för de sju högskolorna i Vasa. Ett konsortieavtal ingicks den 19
januari 2001 mellan Vasa universitet, Åbo Akademi i Vasa, Svenska handelshögskolan i Vasa, Vasa yrkeshögskola,
Svenska yrkeshögskolan, Helsingfors universitets juridiska utbildning i Vasa och Konstindustriella högskolan Västra
Finlands Designcentrum MUOVA. Högskolekonsortiets målsättning är att utveckla samarbetet mellan högskolorna
samt att öka deras inflytande i Vasaregionen. Konsortiet betonar också i sin utvecklingsstrategi det regionala
samarbetet kring biblioteksverksamheten.
Utredning av samarbetsmöjligheterna
Bibliotekens samarbetsformer i Vasaregionen har tidigare berört gemensam planering och organisering av
personalutbildning samt deltagande i ett gemensamt regionalt nätverksbibliotek. På initiativ av Vasa
högskolekonsortium utreddes utveckling av bibliotekssamarbetet mellan Svenska yrkeshögskolans bibliotek, Vasa
yrkeshögskolas bibliotek och Vasa vetenskapliga bibliotek. Utgångspunkten för utredningen var att samarbetet skulle
betjäna samtliga delparter. För utredningen tillsattes en arbetsgrupp, i vilken ingick representanter för respektive
bibliotek. Resultaten av utredningen som redogör för bibiliotekens samverkan färdigställdes i juni 2003. I samarbetets
första skede rekommenderas grundandet av en samarbetsgrupp, en plan för kartläggningen av samlingarna och ADBsamarbete.
Samarbetet fortskrider
För närvarande fungerar samarbetsgruppen för de tre biblioteken som en ordinarie arbetsgrupp i konsortiet.
Arbetsgruppens uppgift är att befrämja och skapa förutsättningar för samarbetet mellan biblioteken. I framtiden
kommer arbetsgruppen bland annat att uppgöra ett ramavtal för bibliotekssamarbetet samt grunda andra
underarbetsgrupper för t.ex. inköp, utbildning och bibliotekstjänster. För tillfället utreds möjligheterna för
gemensamma uppköp genom en kartläggning av samlingarna inom tekniken.
Det mest konkreta framsteget för bibliotekssamarbetet är anställandet av en gemensam ADB-planerare. Sedan
18.8.2003 fungerar Magnus Sundelin (magnus.sundelin@tritonia.fi) som gemensam ADB-planerare för de tre
biblioteken. Till hans arbetsuppgifter hör främst saker relaterade till bibliotekssystemet Voyager.
På basen av utredningens rekommendationer fortsätter planläggandet för att utöka samarbetetsformerna. I hopp om
att öka samarbetsprojektets synlighet framställs även en gemensam web-sida och en gemensam broschyr.
Tilläggsuppgifter ger arbetsgruppens planerare Mari Mäkynen tel. 050-400 6899, mari.makynen@tritonia.fi eller
konsortiets planerare Auli Mustasaari, tel. 06 328 5107, auli.mustasaari@syh.fi

Biblioteket
Det var två björkar som
stod och pratade. Den
ena sa
-Do you löv me??
Den andra björken
svarade:
-Näver...
Vad heter du då min lille
vän?
- Puttefnask!
- Putte efter Pappa,
fnask efter Mamma.

Haren kom skuttande fram till
ett träd, i vars topp det satt en
kråka.
Haren frågade kråkan om han
också fick sätta sig och göra
ingenting.
Kråkan svarade att det gick för
sig.
Haren satte sig och gjorde
ingenting. Då kom räven och
åt upp honom.

Det var en gång en
Marcus som var ute
och gick. Plötsligt
började han snurra.
Vet ni varför? Han
fastnade i en fläkt.

Sensmoral:
För att kunna sitta och göra
ingenting, måste man sitta i
toppen.
En skogshuggares telefon nummer: Trä trä fura fura en.

Jenny Hjulfors
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FINELLS BARSKÅP
Såhär när vintern står runt hörnet är det dags att fylla på barskåpet
och bjuda in alla vänner på fest...
Här är några drinkar du kan bjuda på:

A bsolut P it S top

S tarsandS tripes

4 cl Absolut Mandrin
4 cl Kaffelikör

2 cl Grenadine
2 cl Bols Blue
2 cl grädde

Absolut Mandrin-grädde:
1 del Absolut Mandarin
9 delar grädde
1 tesked socker

Skika allt med grenadinen först och
den lättvispade grädden sist.
Servera i snappsglas. (Grenadin är saft av
granatäpple.)

Bygg Absolut Mandrin och likör
över is i ett old-fashionglas.
Skikta Absolut Mandrin-grädden
(lättvispad) på toppen.

B rainEraser

I sbjörn

4 cl Vodka
2 cl Kahlúa
2 cl Bols Amaretto
club soda

4 cl Vodka
2 cl Blå Curaçao
Fruktsoda
Bygg drinken direkt i ett highball-glas, d.v.s.
blanda spriten i glaset och fyll upp med
fruktsoda.

Blanda spriten i
old-fashion glas och
fyll upp med club soda

Garnera med en citronskiva.

M ikaH äkkinen

R edR ush

6 cl vodka
3 cl tranbärsjuice
Fyll upp resten med Seven up

2 cl Finlandia Vodka Lime
2 cl Passoã
Häll vodka och Passoâ i ett highball-glas.
Fyll upp med lika delar cranberryjuice
och Bitter Lemon.
Pressa en halv lime och lägg i ett par klyftor som
dekoration.

Häll ingredienserna i ett highballglas
med mycket is.
Garnera med limeskivor

A lligator

N alleP uh

4 cl Tequila
2 cl Pisang ambon
Ananas sour
Citron sour

4 cl Vodka
2 cl Peachlikör

Häll ingredienserna i en shaker.
Skaka och servera i rocksglas.

Mortla lime i ett highball-glas och
fyll på med krossad is.
Toppa med Sprite.

Daniel Finell

Filicia Aktuellt

10

LITE OM SITZANDET...
Tjena alla sitzare! Vi har nu oktobersitzen bakom oss och det är dags att blicka framåt. Oktobersitzen var en ganska
lyckad fest men jag vill ändå ta vara på mina spaltrader här i tidningen och skriva lite hur man skall uppföra sig på en
sitz.
§1

Avtag endast ytterkläderna vid ankomsten då stämningen annars lätt kan bli tryckt.

§2

Behåll skorna på i det längsta, eftersom vi är osäkra på fläktsystemets kapacitet.

§3

Innan ni slår er ner, förvissa er om att ni är på rätt ställe och på rätt dag.

§4

Ingen börjar sitza, dvs äta eller dricka, före sång- eller programledaren har gett tillstånd.

§5

Ingen får ta för sig innan någon annan har börjat.

§6

Knuffas inte när ni äter, bättre en gaffel i handen än tio i grannen.

§7

Var och en bör äta från sin egen tallrik, men skulle maten ta slut - låna till höger.

§8

Sörplingar och högljudda smackningar ökar trivseln.

§9

Den kalla snapsen intas endast efter därtill hörande sången.

§ 10

Om man råkar höra till skaran “sjunger endast i badrummet” är inget hinder - alla sjunger med.

§ 11

Om du känner dig osäker på sångerna, håll dig en takt före så att ingen blir efter i slutet.

§ 12

Om det uppstår död tid mellan sångerna, snapsen och ätandet kan man ju lämpligtvis konversera med
någon i omgivningen.

§ 13

Om sångledaren går under bordet går alla under bordet.

§ 14

Undvik trängsel på och under bordet - Håll till höger.

§ 15

Den som är vaken är ansvarig att väcka övriga gäster.

§ 16

Är du förkyld, använd ej bordduken som näsduk, det finns ju halare.

§ 17

Om det blir för varmt, klaga inte, du kan ju alltid ta av dig jeansen som du har under halaren.

§ 18

Om det blir för kallt, ta tillfället i akt och sök dig en värmande famn. I brist på motsatta könet - ta samma.

§ 19

Eldsläckare bör inte användas under sitzen.

§ 20

Spill och trivs

Nåja... De där reglerna var ju bara riktgivande hur man skall uppföra sig. De störande momenten som är mest
förekommande under en sitz är:
Onödigt mycket ljud
Man behöver inte ropa då man pratar med någon som sitter nära en själv, vill man prata med någon som
sitter lite längre
bort så väntar man tills sitzen är slut. Dessutom skall man vara tyst då sångledaren har
något att
säga!
Toalett besöken
Sångledaren eller toastmastern säger nog till då man får uppsöka toaletten. Klarar toastmastern att hålla
sig klarar nog alla andra sig också!
Mobiltelefon
Man pratar inte i telefon under en sitz, dessutom skriver man inte heller meddelanden under en sitz. Man
ska ju försöka vara social med de som sitter nära. Håll telefonen på “tyst” så störs inte du eller någon

Mikael Ström
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GULNÄBBSINTAGNING...
Historia
När jag, för tre år sedan, började teknis och fick höra
om den ritualfyllda gulnäbbsintagningen blev jag helt
till mig. Jag såg med spänning fram emot allt som
kunde tänkas hända. Rykten florerade bland
gulnäbbarna om dittan och dattan som man skulle
komma att bli utsatt för. Det mesta stämde faktiskt :).
Mina minnen från den kvällen är däremot ganska så
svaga, men jag kommer ihåg det viktigaste: jag hade
SKITKUL! Visst, det mesta jag hade förutsett sket sig,
men det är väl det som är en del av charmen - att inte
anstränga hjärnan för mycket själv, utan bara göra
som man blir tillsagd.

Starten
Varje år sker själva starten på Sandö. Där har Filicias
och N.U.D.´s styrelser samlats en dryg halvtimme före
de nya studerande väntas dyka upp. När gulisarna väl
anländer, får de sin klädsel (plastpåsar) och delas in i
grupper på antingen 3 flickor och 2 pojkar eller tvärtom
(se bilden till vänster). När de är grupperade binds de
gruppvis samman av ett rep och får varsin vacker
stämpel i pannan. Hela detta projekt kantas
naturligtvis av att gulisarna gör sitt bästa för att komma
på god fot med arrangörerna (läs: bjuder dem på
diverse drycker). Efter att alla är startklara bär det av
in mot Vasa centrum. I detta skede beger sig också en
del av arrangörerna in mot staden för att stationera sig
på sina kontroller. Nämnas kan ännu, att vid
startögonblicket råder ett organiserat kaos...

Kontrollerna
Jag ids inte orda desto mera om vad man exakt kan
tänkas göra vid de olika kontrollerna, var och en måste
ändå själv ha upplevt dem för att kunna ha en aning
om hur rolig en, ur en åskådares synvinkel sett, “löjlig”
punkt kan vara. Jag kan i.a.f. lova att alla, såväl
arrangörer som nya studeranden, har “svinkul”.
Reflektioner
Gulnäbbsintagningen är nog bland de mest
uppskattade tillställningarna bland studerande. De
flesta tillfrågade kommer ihåg det som en mycket rolig
start på en oförglömlig studietid. Det gör även jag!
God jul!

Peter Sjöblom
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LÄR DIG SITZA 2003
Burra här nu skall vi ta och redogöra om vad ettorn hade för sig då sin LÄR-DIG-SITZA sitz :).
Efter som ettor inte har varit på så många sitzar förut så kan man ju säga att det var en ganska så spänd
känsla som ilare runt i luften före sitzen började. Inte bara att det var många ettor på denna sitz så var det
konstigt nog flera flickor än pojkar på denna stitz (och för om det är någon som läser denna tidning som inte
går i Tekniska så kan jag säga att det är väldigt ovanligt nästan jätte konstigt) kan det vara så?
Nåja till action. Toasters på denna sitz var Jonas BQ Bergqvist och Jonny Widdas de försökte undervisa de
intet intanande ettorna om vad man skall göra på en sitz (och inte göra). Redan efter första snapsen fanns
det de som hade fått kläm på det hela och ville ha mera snapps, efter det så fanns det ingen hejd på det hela.

Här ser vi en bild på de inte ontanande ettorna.

Här har de fått kläm på det :)

Lär dig sitza festen blev helt lyckad i år med, och vi hoppas
att ettorna kommer ihåg om vad de fick lära sig på sitzen.
Men om man inte gör det så kan man fråga en äldre som
har varit på flere sitzar. Att vara bra på att sitza och bli kung
blir man inte av en eller två sitzar. Om man skall bli en bra
sitzare skall man vara på minst 100 :). Det räcker inte med
att bara vara på sitzar som den egna skolan anordnar, man
måste vara på andras åxo.

Vi hade ju vårt alltid vällåtande band med på eftersläpp.
Tror att de var uppskatade. Satt åtminståne en massa folk där.

Bertil Bäck
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I NEW YORK
Jag vill börja denna artikel med att informera min med-styrelsemedlemmar att om ni inte orkar läsa denna artikel så är det okej
med mej. Samma kan gälla för endel av mina klasskompisar.
Alltså, jag har varit i New York v.43. Och det är vad jag tänker berätta för er i och med denna artikel.
Vilket ställe alltså!Heeelt otroligt, mäktigt, överväldigande, stort, storstadsluktande och JÄTTE HÄFTIGT!
Vi (jag och min osynlige pojkvän*) inledde veckan med brunch (BReakfast/LUNCH), jag åt pannkakor med lönnsirap och korv.
Den godaste frukost jag nånsin ätit, very nice som vi säger i Amerika...Sedan tog vi en promenad på Manhattan, supermojs!
Man äter ju bara skräpmat i det där landet, det inte så konstigt att många har verkliga viktproblem där. Ni skulle se New York
pizzorna, de ryms ju inte helst på bordet...Och så var vi och kollade in världens största Mc Donalds, tre våningar högt...kul!
Förstås var vi till ground zero men det såg mest ut som en byggplats, faktum är
att vi först förväxlade det med en annan byggplats. Frihetsgudinnan åkte vi
till, hon är ganska kraftig alltså till kroppen fast man måste väl vara krafigt byggd
om man ska vara sådär stor... Vi var till FN:s högkvarter och kunde konstatera
efter en grundlig inspektion att vi inte hade några vapen på oss, men annars var
det helt kul. Vi såg och var upp till Empire State Building (ESB), 86:e
våningen fick vi åka upp till och där såg man en utsikt som hette duga!Och den
dög. Oj, och så ska jag inte glömma att berätta att vi var på
ishockey på Madison Square Guarden! New York Rangers vs
Florida Panthers! Där satt vi och såg på den matchen från 8:e raden och
hejade på Rangers som bara den! Det var jätte häftigt!De bara slogs hela
tiden och flög mot plexi glaset med brak...okej kanske det inte är så jätte häftigt
att tycka att det är häftigt...men det var jätte häftigt!
Vi tog en promenad i Central Park en dag, det var verkligen en udda känsla!
Plötsligt är man mitt inne i en skog och man hör knappt ljudet från storstaden...
Det var förresten verkligen en utsikt att se från ESB, fullt men väldigt höga hus och trängsel och bilar och människor...och så en
vääldig skog mitt i allt det där!
Jag gillar amerikanernas ytliga artighet. När man gick in på nån diner eller nåt kaffe ställe så kommer en brud fram till en och
säjer:” What can i get for you, sweetheart?” Och då är man helt sådär rodnande och säger:”Van kafi pliis, änd
eipål keik, täänk juu.”
Vad mer? Ja, vi gick på en NBC studio tour i Rockefellar Center.
Tyvärr fick vi inte se Conan O´Brien:s studio men vi såg
Saturday Night Live, och jag säger då det, ni skall verkligen
inte tro allt vad ni ser i TV, den är mycket mindre än vad de
låter påskina. Och så var vi på en kryssning runt hela
Manhattan, det tog ungefär tre timmar. Det var kul, jag minns
inte riktigt säkert men jag tror att på Manhattans östra sida finns
det 22 broar över till fast landet...det är ganska många det...
till en enda ö.
Men alltså påriktigt, jag vet inte riktigt vad jag ska berätta det kan vara svårt ibland att komma på sådär på rak arm, men om ni
vill veta något eller nåt sånt där...så får ni fråga mej!Eller nån annan om ni vill...
New York är verkligen en stad värt att se och flygbiljetten är inte så dyr (408 €, tur-retur från Kilroy) så om ni funderar att åka och
kolla nån stor stad så föreslår jag verkligen New York. Kom ihåg att räkna med tips om ni får service och skatter läggs till när ni
handlar något!
Till vänster har ni en bild av Time Square, det var verkligen en
hetsig square!Jag var in på MTV butiken under TRL och kollade,
Vi missade faktiskt Justin Timberlake när han var på TRL på
Time Square och showade...ojdå..nåväl han är ju faktiskt en
stjärna om än inte en fantastisk sådan så skulle det jau ha varit kul
att se honom helt på riktigt
Ha det bra, och glöm inte medicinen!
* Vi har varit tillsammans i snart 6 år men ingen har sett honom

Liza Wörlin
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FRÅGOR KRING ÅRSFESTEN…
Ja, snart börjar förberedelserna för Filicias årsfest. Jag tänkte gå igenom lite frågor kring
årsfesten, så ni inte behöver känna er så osäkra sedan när ni kommer. För jag utgår från
att alla vill komma på årsfest, det är ju ändå den absolut roligaste och största festen på
hela året..
Vad är en årsfest?
Skitkul! Behöver det sägas mer??..ok, det är en ”fin” fest som firas en gång i året. Folk klär
sig fint, beter sig inte därefter, har en superkul kväll och slutar åtminstone inte att ha roligt
före söndagsmorgonen.
Hur fin måste man vara då?
På en årsfest ska man vara så fin man kan! Läs: balklänning för flickor och kostym, frack
eller liknande för pojkarna. Av någon underlig anledning så ser många, speciellt pojkar, det
som ett stort hinder för att komma på årsfest … suck. Gör inte det! Det är lika bra att ni
börjar vänja er vid att röra er i kostym, eftersom ni, kära blivande ingenjörer säkert
kommer att använda er av kostymer i framtiden. Dessutom förvandlar kostymen varje man
till en riktig karl, lägg det på minnet!
Solennakt???
Det är vad årsfesten börjar med. Då ska man sitta tyst och smutta på
välkomstdrinken och lyssna på välkomsttal. Låter det tråkigt? Det behöver
det inte vara, men om det är det man tycker så kan man nöja sig med att
solen acten inte brukar vara särskilt länge. Gåvor till studentföreningen ges
under solennakten.
När äter man då?
Nu! Efter solen acten förflyttar man sig till de fint dukade middagsborden.
Herr eller fru Toastmaster presenterar sig förmodligen och Helan sjungs om
en stund. Den utsökta förrätten får du sätta tänderna i först efter att
värdinnan tagit sin första tugga. Under middagen följs sitzregler. WC-besök
ska undvikas till efter middagen, man håller mun när Toastmastern
talar..osv. Under middagen hålls också ett eller annat roliga tal annat smått
och gott händer.
.. och efter middagen??
Då dansas det. I denna stund kan jag inte lova vad för sorts musik som
spelas, men tidigare år har bl.a. Allan & the Astronauts och D-kupa stått för
musiken. Om ni inte har roligt nu så har ni antagligen inte gåvan att kunna
ha roligt.
Nachtspiel!!!
Ni som trodde att kvällen börjar närma sig slutet har så feeeel, så feeel. I den stund
bandet har slutat spela förflyttar sig alla festdeltagare till Filicia Castle för Nachtspiel.
Där väntar en väldigt trevlig Nachtspielpersonal och bjuder på nattmat. Sedan dansas
och förfriskas det resten av natten.
SILLIZ!! ÄNTLIGEN!!
Silliz, sillfrukosten, äger rum dagen efter kl.12.00 i Filicia Castle. Du som har hann hem
och sova före kan nu hoppa ur festkläderna och in i halaren. Du som inte hann hem får
nöja dig med att va på silliz med festkläderna på. Erfarna årsfestare brukar säga att det
är för sillizen man far på årsfest. Silliz är en löjligt rolig fest. På silliz fortsätter festen
och bara de allra sjukaste snapsvisorna sjungs. Alla som deltar i silliz strävar också till
att ha så låg humor som möjligt. Tillhör du den sällsynta skaran av känsliga
technisstuderanden bör du tänka efter en eller två gånger innan du kommer på
frukosten. Du som inte är så sugen på att festa vidare kan nog ändå komma på silliz
eftersom det serveras en utsökt frukost.

Jenny Hjulfors
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forts. på FRÅGOR KRING ÅRSFESTEN...

Vad händer efter sillizen då?
Efter sillizen tar programmet slut, men de riktigt hårda festarna brukar
fortsätta festen på någon av Vasa stads krogar.
Varför ska man inte gnälla ”men de e så dyyyrt”?
För att en årsfest är värd varenda cent! Du kommer att få en finfin
middag, dricka gottgott, lyssna och dansa till utmärkt livemusik, få
skratta till vansinniga tal, umgås med alla glada festprissar..måste jag
fortsätta? Jämför priset också med när du och dina kompisar har en
riktig utekväll och äter på fin restaurang och häver i er x antal dyra
drinkar…
Så här glad skulle antagligen Madde vara om hon skulle få byta ur
Nobelfesten mot Filicias årsfest.

En festutstyrsel och en halare är det
enda du behöver. Så enkelt är det!

Jenny Hjulfors
BILDKOLLAGE FRÅN ÅRSFESTEN 2003
Solennakten.
Emilia och
Adde tar
glatt emot
studentföreni
ngarnas
gåvor, här
syns
Svetlana
som vi fick
av Politivas

Mikaela,
Kaaja och
Jenny har ett
eget litet
saftkalas på
vessa..

Festen på
Silveria är i
full gång.
God mat och
mycket
dricka :)

I väntan på
bussen till
Filicia Castle
delas det ut
kamar..
AnneMo står
otåligt i kö
och väntar.
Eller?
Hmmmm..

Hittar man
ingen annan
danspartner
så tar man
statyerna till
hjälp. De
pussas
gjärna
också.

Sillizen orsaken till
varför man
far på en
årsfest enligt
många.

Emma the star
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VÅRENS PROGRAM

Det skadar aldrig att i förhand veta vad det är som kommer att ske så att man kan förbereda sig inför det. Här kommer
alltså en sida med vad Filicia r.f. ordnar i vår och vad det innebär.

Pulk eftermiddag
Under pulk eftermiddagen åker technis studerande ut till pulk
backen vid fiskar stranden för att ha sej en dag på bakändan!
Studerandena fixar ihop en alldeles egen ordinär pulka och
den som har den ordinäraste och egnaste pulkan vinner ett
fiiiint priiis på After-pulk.Vi brukar ta denna dag en eftermiddag i
kalla februari nångång och så samlas vi på backen och kollar in
alla pulkor, dricker någonting varmt och mysigt (kanske en liten
chokolaade) och funderar över vem som vinner snyggaste åket
på kvällen. Just det, man kan få pris för att just man själv har
utfört ett åk på det allra snyggaste sättet. Detta pris delas även
ut på After-pulk.
Ibland mellan Pulk och After-pulk händer det sig att det uppstår ett mellan-pulk, detta innebär att man kanske är hemma
hos någon och myser inför After-pulket.
After-pulk är en sitz där vit äter och dricker och sjunger och värmer oss från dagens frysigheter. Och när vi gjort det, gör vi
det lite mera tills allt känns riktigt bra. Som tidigare nämndes delas alla priser ut under After-pulket, det är alltid en sån
glädje att se alla ivriga ansikten i hopp om att vinna det fiiiina priset!

Årsfest
Årsfesten är vår ”fina fest”. Här är det aftonklänning och kostym som gäller. Årsfesten är den bästa festen på året, men
tyvärr är det ibland priset (ca 40€) och ”det fina” som kanske skrämmer bort våra studerande. Förra året bjöd inbjöd vi
Sjukis för att könsfördelningen (och för att de är så trevliga förstås) skulle bli jämnare. Årsfest datumet burkar variera från i
slutet av Februari till ganska början av Mars. Årsfesten börjar med en Solenn akt där man hälsas välkommen och man
sjunger modersmålets sång, sedan delas eventuella gåvor ut till studentföreningen, och så delas förtjänst tecken ut. Man
äter middag med förrätt (tror jag)
huvudrätt och efterrätt, vin serverasmed maten samtsnapps om man vill ha.
Under middagen hålls festtal och talet till mannen/kvinnan vilket brukar vara
väldigt muntert. Om ni vill läsa mera om ”do:s and dont´s” inför årsfesten och
vad detär som egentligen sker, kan ni läsa artikeln om årsfesten
denna tidning. Ett sista ord på vägen skall ni ha ändå; Missa inte
den bästa festen på året!

Pre PAMPAS
Detta är verkligen en stor fest! Den ordnas av Filicia och Politivas och håller hus nere i Filicia Castle dagen för PAMPAS,
vilket brukar äga rum i slutet av Mars. Det är alltså en sitz. På denna sitz brukar man se folk från hela svensk-Finland och
det är verkligen en kul fest, verkligen Österbottniskt hålligång. Pre PAMPAS 2003 var en hit med fullt hus under sitzen och
(om möjligt) ännu fullare under eftersläppet!Spräkä! Pre PAMPAS brukar kosta lika mycket som en vanlig sitz, 6-7€.

Kung Bores Winterfest
Kung Bore är ju vinter kungen och det är hans död/bortgång som vi firar
på denna fest. Kung Bore hålls i mitten av April. Under Sitzen har det hänt
att man har spexat lite, men det har faktiskt blivit lite torrt med det på sistone...
vem vet kanske blir det något denna gång. Vid tolvslaget på natten under Kung
Bore eftersläppet tas halarna av och sommarkläderna fram! Man har alltså
sommar kläder under halaren färdigt! Det har hänt att man grjat lite limbo
under denna kväll också. Kung Bore Winterfest är även den en helkul fest,
men det är väl alla våra fester?Och andras fester också för den delen!
Livet är väl en fest på gott och ont! Till höger ser ni en bild av spexet nånting och Esmeralda.

Liza Wörlin
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OKTOBER SITZ
Onsdagen den 22:a oktober utspelade sig en lite annorlunda fest här på technis. Ja, annorlunda kanske
man inte längre kan kalla oktoberfesten eftersom den numera börjar är en ganska gammal tradition. Men i
helt vanlig ordning fanns de glada små flickorna Olga och Helga på plats att dela ut snaps m.m. Kvällens
toastar var Klaus och Greta, direkt ifrån Heidelberg. De va de som hade tagit med sig Helga och Olga ifrån
den lilla ”kliniken” runthusknuten, hemma i Heidelberg.

Sitzen var välbesökt, alla de 110 platersna var tagna. Vi hade
t.o.m en lång väntelista. Men vem skulle vilja ge upp sin plats
på den populära oktobersitzen? Nästan alla högskolor i vasa
var representerade. Det är roligt att ordna en sitz då det
kommer mycket folk. Men det innebär så klart också mycket
jobb för styrelsen. Men alla var glade och kobbade på hela
kvällen. Att vi hade en nybardisk att severa från senare på
kvällen underlättade jobbet en hel del. De e ju alltid roligt med
nya saker. Kanske det var roligare att beställe från en ny
bardisk också?

Helga och Olga, diret från “kilinken” hemma i
Heidelberg.

Några glada sitzare som
sitter och konsumerar
och umgås.

En del av den hårt
arbetande styrelsen. Som
står och myser över den
fina sprit konsumtionen.
Från vänster Jonta, Finell,
Emilia och Annemo.

Anna-Karin Back
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Kvällens toastar var Kalus (André Hemming) och Greta (jag), hemma ifrån Heidelberg. Sitzen
inleddes med att Kalus och Greta gjorde en liten entré. Den fredliga naturvännen Klaus försökte fly
från ”Gestapo-Greta” men fick till sist ge med sig och sätta sig ner vid bordet. Sitzen höll på till
ungefär klockan halv tio. Då hade eftersläpps gästerna börjat anlända. Sitzen avslutadens med en
lite annorlunda studistöds runda.

Så glad kan en
toast vara då
toastandet är över
Då kan man
verkligen kosta på
sig att spexa till det
lite extra.

Under kvällens lopp hade vi mycket
mycket folk med alla från sitzen och
ungefär 80 eftersläpps deltagare. Vårat
trevliga mys-band spelade också, som de
brukar. De var en attraktions punkt som
vanligt.

Kvällen var lång och trevlig. Festdeltagarna var
segare än vanligt och forsatte till långt in på
småtimmarna. En del av gänget var mycket segare
än de andra och fortsatte med så ska det låta fram
vid tre tiden. Men allt måste ha ett slut, även det
roliga, så ännu senare (eller tidigare...) ungeför vid
en halv fem tiden (egentligen har jag ingen aning om
vad klockan var...) begav vi oss i vingel-takt hemåt.

Mysbandet spelar glatt vidare fast klockan är slagen.

Full fart på eftersläppet.I centum av bilden sitter Leif och
dricker öl för fulla flaskor.

Anna-Karin Back
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FILICIA CASTLE
Ett meddelande till alla! Filicia Castle är som bekant våra utrymmen där vi brukar ordna fester. Eftersom festerna
ordnas på kvällar så får vi inte springa runt i hela skolan. Håller man sig inte inom Filicia Castle så går larmet och
vaktfirman måste komma och släcka av det. Det är ändå ganska lätt att komma ihåg var man får röra sig!
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1. Ingången
Då man anländer till själva
skolan så går man NER för
trapporna till Filicia Castle,
det är absolut förbjudet att ta
trapporna upp mot Tuas kök.

2. Trapporna i disco
Dessa trappor är ENDAST
till för att på ett enkelt sätt
kunna byta höjdnivå från
“disconivå” till “barnivå” och
tvärtom. Fast trapporna
fortsätter uppåt från
“barnivå” så använder man
sig INTE av dem för att
komma upp till 1:a våningen!

3. WC Trappor
Här finns två dörrar som
måste hållas stängda. Om
de här dörrarna mot
förmodan skulle var öppna
så är det ABSOLUT
FÖRBJUDET att använda
trapporna och gå upp till 1:a
våningen.

OBS! Om larmet går så måste en vakt från ett vaktbolag komma till skolan och stänga av det. Efter några dagar
kommer en räkning från vaktbolaget och den räkningen betalar den person som satte igång larmet.

Mikael Ström

Hjulfest
12.12.2003
(Mer info kommer per mail då det närmar sig jul.)
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FIXA EGET VIN?
Många kanske har funderat lite på att tillverka eget vin någon gång, men inte riktigt
haft kunskapen eller int e fått sina frågor bes varade i detta ämne.
Det första man skall fundera på är om man vill göra det på torkade bär eller egna
färska bär. Är det första gången man gör ett vin så rekommenderar jag att man
testar med en komplett vins ats inklusive torkade bären. Detta är det enklaste
sättet att komma igång, och man slipper gå it i skogen / trädgården och plocka
bären. Detta tar dessutom vädligt mycket tid, inte bara själva plockningen, men
rensning av bären efteråt är väldigt tidskrävande. Beroende på hur mycket man
har plockat så får man ägna en hel dag åt rensning av bären, så ger man sig in
på att plocka egna bär, kom ihåg att reservera tid!
Vi fortsätter med scenariot att vi kör igång med en färdig vinsats inklusive de
torkade bären. Har man ingen vinjäsnings utrustning från förrut så bör man
förrstås köpa eller låna en. Det du behöver är:
1 Jäskärl., 2 är att rekommendera, då blir det enklare att undvika skräp kommer med
i upptappningen av vinet. (kostar ca 8 euro inlusive vattenlås om jag inte minns helt fel)
1 Hydrometer, för att kolla att sockret har jäst bort.
1 Termometer, för att kolla om vattentemperaturen är den rätta för jästen. (25 till 28 grader)
1 Slang för uppt appning av vinet till flaskor.
1 Jäspåse, innehållande bären du skall använda, utan jäspåse är det mycket svårare att avlägsna bären.
Jäsningen. Beroende på vilka bär som används, eller vins ats du köper går de olika skeden till. Men samma
för vad du än gör så rekommenderar jag att du undviker turbojäst. Jäsningen går mycket fortare, men
smaken och lukten blir inte den bästa. Använd istället den vanliga jästen som kommer med och undvik att
köpa turbojäst vinsatser. I den färdiga jässatsen med tork ade frukter innehåller tydliga och klara anvisningar
hur du skall gör hela vägen. Så det borde inte vara några problem på den fronten.
Den vinsats jag använde senaste var “EcoWine” från UniImport. Där kommer inga torkade frukter med, utan
jag använde mina egna plockade bär, röda vinbär. Här följer EcoWines rekommenderade recept på
Vinbärs vin.
9 kg Röda eller vita vinbär
1 kg Blåbär, (gör att vinet får en mycket kraftigare röd färg, lämnar man bort blåbär får det en väldigt ljus
färg)
750 g Russin
6,5 kg socker
1 Ecowine Jässats, citronsyra används ej, och medföljer ej heller i EcoWine jässats, eftersom de flesta av de
egna bären man plockar har tillräckligt med syra i sig.
Hur går det praktiskt till då att göra sitt eget vin?
Själv plockade jag 30 liter röda vinbär i augusti, och det räckte precis till 2 omgångar vin. Rens ningen tog
ungefär 6 timmar, då fick jag hjälp de sista 2 timmarna. Så har du någon kaveri att utnyttja, gör det. För gör
man det själv kan det bli en väldigt långtråkig proc ess. När vi hade rens at färdigt var klockan så mycket som
23.00, så jag rekommenderar verkligen att man börjar rensa bären på en morgon, så att man hinner göra
igång vinsatsen på dagen. Själv fick jag hålla på tills kl. 05.00 inpå nästa morgon när jag hade dubbla
vinsatser att göra klar. Det blir också en massa död tid i början av processen när man vänt ar på att det
kokande vattnet skall kylas ner som man skall hälla över bären, det tog nästan 3 timmar. OBS, när man
lägger t.ex. vinbär i jäspåsen så skall de mosas lätt, så att smaken, färgen och syror slipper lättare ut.
Efter att ha vänt at på att vattnet s valnat ner till 45 grader så kom nästa steg, tillsättning av enzymer. Sen är
det att igen vänta på att vattnet s valnar ner till 25 – 28 grader så man kan lägga i jästen. Efter det här skall
jäskärlet stå en ca 4 dagar. Eft er det skall jäspåsen tas bort, och skölj av den ovanför vintunnan med
ljummet vatten så att jäst och saft slipper ur den. Nu skall resten av sockret i, och efter det skall jäskärlet
fyllas med vatten till ca. 25 liter, samt skall det tillsättas jästnärsalt.

Patrik Björkman
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Nu skall vinet stå och jäsa, i 20 – 25 dagar i mitt fall, eftersom jag gjorde stark vin. Beroende på värme, drag
och annat så kan jäsningstiden bli kort are eller längre, därför är det viktigt att ha hydrometer så man kan följa
jäsnings förloppet, när hydrometern vis ar 0 eller lägre, är sockret bortjäst. Nu när det jäst färdigt så häller
man det över till ett annat kärl och undviker att få med värsta bottensatsen, sen skall jässtop tillsättas och
kolsyran skakas bort.
Kolsyre borttagningen görs igen efter en timme, och ställs sedan till klarning. Klarningstiden är 2 – 10 dagar,
för mig har vinet alltid varit klarnat den 3de dagen. Efter klarningen har allt skräp sjunkt till botten av kärlet,
och då där det bra att tappa över det till ett annat kärl, men om du inte har något annat kärl så måste du
tappa upp det på flaskor försiktigt så ingen bottens ats följer ned. De som har investerat/lånat ett extra jäskärl
så kan efter omtappning eftersöta vinet som bonus, vilket gör att vinet får en längre hållbarhet, och lite
fylligare smak. Beroende på vad hydrometervärdet är, och vilket vin du gör så skall olika mängder socker
användas, men skalan för att räkna ut detta hittar du på instruktionerna. Allt annat om mängder socker, vilka
påsar ur jässatsen som skall användas så står klart och tydligt i jässatsens instruktioner, så inget borde bli
något problem
Lycka till med vinframställningen!

Patrik Björkman
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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
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