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Jonas Sj strandö

Ordförande har ordet, för första gången

Hejsan! Det är alltså jag som blev Filicias ordförande för verksamhetsåret 2004. Mitt namn är Jonas Sjöstrand men lystrar
bättre till Jonta. Jag är född och uppvuxen i Korsnäs men har redan hunnit bo många år i Vasa. Min förra uppgift i föreningen
var Slottsråd, vilket innebar att jag hade hand om städning etc. så hoppet till ordförande blev stort och hur det ska gå vet jag
inte, men säkert blir det bra. Min högra hand, viceorförande Jenny Hjulfors, hjälper alltid till när det krisar.

Under våren har vi redan planerat in en massa sitzer, nätverksspelhelger, Bio-Filica och så vidare. Vi har ju redan Porrsitzen,
Friluftseftermiddagen / Pulksitzen och Årsfesten avklarade. Porrsitzen som vi hade 4.2 på Partyhouse var en lika stor succé
som förra året med fullt hus som resultat. Under friluftseftermiddagen hade vi ett strålande väder vilket lockade ut en del
intressanta kreationer till pulkor. Tyvärr lockade vädret en hel del småbarn till backen också, litet barn och stor tung pulka
passar inte alltid ihop, men i slutändan blev allt bra och ingen kom till skada. Då jag skriver detta så har vi ännu inte haft
årsfesten, men också den är avklarad innan utgivningsdatum. Jag antar att den blev lika bra som alla andra år, det vill säga
helt otrolig.

Framför oss finns också hela pampasveckan med allt som det innebär, SYhFILIS, Pre-Pampas och så vidare. På Pre-
Pampas sitzen får vi besök av folk från Tekniska Läroverkets Kamratförbund, TLK, som returvisit från vårt besök i höstas. Så vi
hoppas att alla som kan, kommer och stiftar bekantskap med dem, det är alltid bra med kontakter över hela Finland.

Ett stort projekt som vi nu äntligen fått avklarat är sångboken. Detta har faktiskt varit ett grymt projekt som pågått i flera år, men
nu är det alltså färdigt. Jag råder alla att införskaffa boken, den säljs nere i kansliet till ett mycket moderat pris. Dessutom vill
jag här tacka alla som hjälpt till med detta projekt samt våra sponsorer.

Ha en trevlig sommar!!!
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Anna Shoultz

Jag är inte rädd för att flyga...

Efter en flygning skriver piloten ut en felrapport, piloten fyller i en blankett som mekanikerna läser innan de utför
reparationen. Mekanikerna skriver sedan, på blankettens nedersta del, vad de gjort för reparationer och piloten läser till
slut igenom rapporten innan nästa flygning.

Man kan inte påstå att personalen nere på marken och mekanikerna saknar humor. Här är några verkliga, registrerade
felrapporter som Qantas piloter ha skrivit. Samt vilken lösning som underhållspersonalen skrivit.

Tilläggas kan att Qantas är enda större flygbolag som aldrig haft en allvarlig olycka.

P = Problem inlämnat av piloten.
S = Svar från mekaniker.

P: Innersta hjul på vänster sida borde nästan bytas.
S: Har nästan bytt ut det innersta hjulet på vänster sida.

P: Testflygningen gick ok, bortsett från att den automatiska landningen var något hård.
S: Det har inte installerats något automatiskt landningssystem på detta flygplan.

P: Propeller nr. 2 får inte tillräckligt med smörjning.
S: Smörjning till propeller nr. 2 är ok. Smörjning till propeller nr. 1, 3 och 4 felaktig.

P: Någonting sitter löst i cockpit.
S: Någonting sattes fast i cockpit.

P: Autopiloten ger et fall på 200 fot när flyghöjden skall låsas.
S: Kan inte återskapa problemet på marken.

P: Mus i cockpit.
S: Katt installerad.

P: Flygplanet uppför sig lustigt.
: Flygplanet har beordrats att ta sig samman, flyga

ordentligt och vara mer seriöst.

: Saknar motor nr. 2.
: Motor funnen på höger vinge efter kort

sökarbete...

S

P
S

P: Tecken på läckage på höger sidas landningsställ.
S: Tecknet borttaget.

P: Ljudet i intercom otroligt högt.
S: Ljudet i intercom ställt till en mer trovärdig nivå.

P: Mothållslåset får gashandtaget att sitta fast.
S: Det är liksom därför det sitter där.

P: Misstänker spricka i framrutan.
S: Misstänker du har rätt.
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Johanna Björk

Pulk 2004

Den 18 februari var det då igen tid för Pulk, kunde det ha varit en bättre dag att ordna friluftseftermiddag?
Solen sken, det var lagom kallt och snön var kvar på marken, d.v.s. alla ingredienser som behövs för en lyckad
dag i pulkbacken.

Strax efter kl 14.00 började pulkare och publik anlända till fiskarstranden. Pulkorna var antingen egenhändigt
ihopknåpade, eller framtagna på det mer traditionella viset: inköpta från en affär. Båda varianterna gick lika bra,
huvudsaken var att de fungerade på ett eller annat sätt.

Ett exempel på kreativt knåpande var ett databord på skidor med tillhörande dator, ”skärm”, tangentbord, mus
samt printer. Ett annat var en raketliknande farkost bestående av en större låda med plats för ca 3 personer,
beklädd i aluminiumfolie och med ”styrraketer” på sidorna. En tredje variant, som verkade väldigt bekväm, var
en lädersoffa på skidor. Den hade ölhållare fastmonterade mellan sittplatserna.

Efter att pulkandet var avklarat blev det ”mellanpulk” på olika ställen och olika sätt. Kl 19.00 var det Pulksitz.
Detta år var sitzen en liten mysig fest med ca 30 deltagare. Under sitzen delades det ut pris för både Bästa pulk
och Bästa åk. Priset för Bästa pulk gick till männen med ”databordet” medan ”soffkillarna” fick pris för Bästa åk.
För ickesitzare började eftersläppet ca kl 22.00.

Bästa åk 2004 Bästa pulk 2004

Publiken står och beundrar de fantasifulla pulkarna
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Bygg 3orna gör Sverige osäkert...

Det var Med stor förväntan och elva Runebergstårtor som
bagage som BS3:orna steg på tåget i Vasa torsdagen den
5 februari. Med oss var även Leif Östman, som trotsade
ödet och kom med på resan. Redan under hösten
planerades det för en exkursion till Stockholm och det blev
förstås av. Resans mål var att besöka KTH (Kungliga
Tekniska Högskolan), vi hann även med att bekanta oss
med renoveringen av Svea Hovrätt.
Alla väntade med stor spänning på båtresan Åbo STHLM,
planerna var att alla skulle ta det lugnt men med facit i
hand blev resultatet tvärtom…

Vi anlände till STHLM kl.06.30 lokal tid pigga och krya efter
nattens vila…
Första destinationen var KTH:s byggdesignlinje, där en
arkitekt presenterade deras verksamhet. Han verkade nästan
lika pigg som oss. Där träffade vi vår guide för dagen, Klaus.
Han tog oss senare till KTH i Haninge där övriga
byggnadslinjen befinner sig. Där fick vi information om
utbytesstudier, som blir möjligt för tekniska studerande. Vi fick
även en rundvandring i skolan, mycket fint… På
eftermiddagen hade vi ledigt från tjänst och kunde därför
knäppa varsin öl eller två. Sen gick solen ner och det var
dags ta sig hem. Det var tio slitna gossar, som drog upp
stämningen igen för att roa sig

Pigg och kry...

Så kan det också gå...

Markus Udd och André Hemming
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Bertil Bäck

Jonas Sjöstrand
Ordförande
IT
Klassiska uttryck:
Jag kan göra det,
är ändå ledig

Jenny Hjulfors
Vice Ordförande
IT
Klassiskt uttryck:
Fame!!

Markus Udd
Kassör
BS
Klassiskt uttryck:
Van hitta ni anje räkningen?

Magnus Nordlund
Sekreterare
IT
Klassiskt uttryck:
Var så i fyllon så jag fick fara
heim.

Emilia Wilhelms
Intråd
BS
Klassiskt uttyck:
Hmmm.. Nu glömd ja ju va ja
sku säi.

Bertil Bäck
Dataråd
IT
Klassiskt uttryck:
Skall vi ta nästa punkt?
Har bråttom!

Patrik Björkman
Idråd
IT
Klassiska uttryck:
Nä, ja haar noo nå annat..

Johanna Björk
Slottsråd
EL
Klassiskt uttryck:
Ja ringär åt mamm å frågar!

Sebastian Jern
Musråd
MM
Klassiskt uttryck:
Men hu jee e me hede tå???

Peter Sjöblom
Bärsråd
IT
Klassiskt uttryck:
Nu ha ja noo glömd naa.
Fö ja jick uut utan att tenk.

André Hemming
Rådd
BS
Klassiskt uttryck:
Ja måst faar häim å kåll på Fame
Factory!

Anna Schoultz
Extråd
PE
Klassiskt uttryck:
Alltså...
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Porrsitz 4.2 på Party House

Magnus Nordlund

Hej alla studeranden vid SYH. Eftersom detta är min första artikel i Filicia Aktuellt och för att jag är en
förstaårsstuderande vid Svenska yrkeshögskolan så tänkte jag berätta om något jag deltagit i. Mina kunskaper om
hur det mesta fungerar i skolan och med festerna är ännu under uppbyggnad. Så eftersom jag var med på Porrsitzen
så tyckte jag att det var en passande sak att skriva om. Okej till rubriken nu.

Porrsitzen som ordnades vid Partyhouse den
5.2.2004 av N.U.D och våran egen Filicia
styrelse, måste vara en av favoriterna av alla
sitzar. Stämningen och deltagandet i sitzen
var fantastisk. Biljetterna blev slutsålda direkt
och det fanns inte en enda plats kvar att sitta
på när sitsen väl börjat. Toastmastrarna
under sitzen var Jonas BQ Bergqvist och
Hanna Mäkinen och deras insats var
underbar. BQ bjöd på sin fina humor och
sångröst och Hannas deltagande var minst
lika bra. Inget dåligt att säga om deras insats
och jag hoppas att de ställer upp flera
gånger. Jag måste säga att jag blev positivt
överraskad av hur många människor som
faktiskt hade ansträngt sig för att se ”porriga”
ut under festen. Mina applåder åt alla som
bjöd på sig själva, nästa Porrsitz så ska jag
nog hitta på något ännu bättre än vad jag
hade detta år.

Några avslutande ord här. När Porrsitzen nästa gång
ordnas så hoppas jag att ni bjuder på er själva genom
att se lite ”porriga” ut och komma med ett glatt humör.
Så blir det nog en fest att komma ihåg för flera år
framåt. Jag tackar för mig.

Sitzen var ju som alla andra sitzar, man sjöng, drack och hade det
trevligt hela tiden, jag tror nog att alla håller med mig om att tiden går för
fort när man har roligt. För när alla var i stämningen och spriten flödade,
så var det dags att släppa in dom som inte fick en plats under sitzen, för
det är ju en ganska liten sitz med inte så många platser. Jag tror nog att i
dag så vet alla om vilken bra fest denna sitz är, för kön som väntade på
att komma in var oändlig och vilket arbete det var att ta inträde,
småmynten tog slut med detsamma och man fick springa och växla hela
tiden. Senare runt tolvtiden var det ju dags för den manliga och kvinnliga
stripteasen, det var en het show för det ”sprutade” faktiskt lågor runt dem.
En mycket trevlig show med andra ord. Sen höll ju festen på som vanligt
med mycket dansande och drickande.
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Filicias X-årsfest

Allright! Här kommer en liten rapport om årsfesten för
er som tyvärr inte kunde delta. Jag hoppas att ni tar
chansen nästa år..
Den 5:e mars i år ordnade alltså Filicia sin tionde
årsfest. I år ägde årsfesten rum på hotell Silveria. De
flesta årsfestgäster åkte från Technis med buss klockan
17.30 till Silveria där vi alla inledde med en solenn akt
klockan 18.00. Under smuttandet av välkomstdrinken
fick årsfestdeltagarna lyssna på tal av både ordförande
och rektor. Efter talen gavs ordet åt inbjudna föreningar
som gav sina hälsningar och gåvor åt Filicia. Efter drygt
en timme avslutades solenn akten och alla förflyttade
sig så småningom till bords.

Väl till bords fick alla en liten överraskning i form av Filicias
splitternya sångbok. Varje festdeltagare fick varsitt
exemplar. När alla hade hittat sina platser presenterade
kvällens toastmasters sig, Jonas Bergqvist och Johan
Eriksson. Kort efter så hälsade både helan och halvan på
och festen var i full gång. Förrätten, ”Kvarkens
delikatesser” det första vinglaset slank ner efter en stund
och det var dags för festtalet, som hölls av Örjan
Andersson. En stund efter festtalet bars varmrätten in,
grillad oxfilé med rödvinssås och vitlökspotatis, vilket jag
tror föll de flesta i smaken.

Nåja, varmrätten var snart uppäten och stämningen i salen hade åtminstone blivit mer högljudd. Efter en stund blev
det dags för Talet till mannen, som hölls av mig, Jenny Hjulfors, och hur det gick får ni fråga någon annan än mig.

Jenny Hjulfors
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Jenny Hjulfors

Till efterrätten, vitchokladbavaroise (eller bravaroisse som en viss söt styrelsemedlem läste det till) med kaffet och
punschen fick vi höra på pianisten Tobias Tåg när han höll en fin kaffekonsert. Efter detta så sjöngs ännu en del
punshvisor innan dansen drog igång. Det var Dennis och gänget i D-kupa som stod för musiken och de bjöd på
dansvänlig musik. Om man inte kände för att dansa fanns det möjlighet att bli fotograferad av Airaksinen eller så, var ju
alltid baren öppen.

Ca. klockan 00.30 slutade dansen och de flesta festare
åkte med buss till Filicia Castle på Nachspiel. Att åka
buss var en upplevelse i sig, alla satt och sjöng för full
hals. Vi kan säga som så att den nya sångboken kom väl
till pass. Väl där i Filicias slott så serverade
nattpersonalen nattmaten, som bestod av utsökt starka
tortillas. Sedan fortsatte festandet resten av natten..

Zillis!! Eller ”AAAAAaaaaaa Long Time AGÅOOo....”

Nu ska jag inte säga så mycket om själva zillisen,
eftersom jag tycker att den måste upplevas. Det var
många duktiga som orkade upp på lördagen efter festen.
Vissa personer klagade på att de inte mådde så bra och
kunde inte njuta av den härliga zillismaten. Synd, men
desto mer mat åt de andra. Sångböckerna kom också i
användning den här dagen. Ännu på Olli's efter klockan
19 så hördes internationalen sjungas vid något bord.
Zillisen var som alla andra zillisar... blöt, sjuk och
snuskig. Och alldeles rolig!
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Sebastian Jern

TLK:s årsfest

TLK är Filicias motsvarighet i Arcada för de som inte visste det. Nåja
de hade i alla fall årsfest fredagen den 27 februari. Och dit var två
medlemmar från Filicias styrelse inbjudna. Efter många om och men
bestämde jag mig för att åka med Jenny till Helsingfors för att
presentera Filicia. Medan Jenny svischade ner med flyg valde jag att
åka ner den ”säkra” vägen med tåg. Festen började klockan 6 på
kvällen i Lord Hotell, som ligger i centrum av staden. Man hade
möjlighet att fotografera sig och sitt följeslag innan solenn akten
började, så vi representanter Filicia och Pagus tog en gruppbild.
Sedan började en låång å trååki start på kvällen i form av solenn akt,
där de inbjudna föreningarna framförde sina hälsningar och
överräckte sina ”gåvor”. Det tog närmare en timme. Sedan fick man
köpa öl-, cider- och snapsbiljetter till festsupén.

När själva festen började bars TLK:s fana in under ackompanjerad musik
och sen den stora klockan, som de slog i när det var dags för en
snapsvisa, då spelades Star Wars ledmusik. Sen startade kvällen på
riktigt, man bekantade sig med bordsgrannarna, sjöng nån snapsvisa och
efter en stund bars förrätten in och den var välkommen efter en lång dag
med lite mat. Synd var det som alltid när det är ”finare” måltider -
sparsamt med mat på tallriken. Många visor sjöngs och olika personer,
orter och föreningar fick ställa sig på bordet och sjunga. Ungefär som på
vanliga sitzer. Sedan kom kvällens festtalare, Olavi Linden, som är
designchef på Fiskars fabrik. Det var ett tal som man kan kalla duga, han
fick folkmassan att vrida sig av skratt och en stor applåd när han var
färdig. Sen bars den goda maten in, inte så mycket men det mättade.
Några visor till med och utan punsch och sen började orkestern spela.
Var och en dansade efter bästa förmåga, en del mera vana och andra
totala nybörjare.

Efter midnatt började bussen köra skytteltrafik mellan Hotellet och Club Werket, som är en motsvarighet till Filicia
Castle, dock något mindre. Där fortsatte dansandet i högre tempo och drickandet i snabbare takt. Vartefter blev
sällskapet färre och färre, men det var väl inte så konstigt man ville juh inte försova sig till morgondagens
sillfrukost.

På zillisen hade största delen bytt ut sina fina långklänningar och fracker mot halare. Det fanns dock de som av
okänd anledning inte hade hunnit byta ut fracken, som var rejält skrynklig, till en halare. Deltagarna var relativt
nyktra men det tog inte länge innan första snapsvisan ljöd igen och spriten rann ner. Även denna gång lät maten
vänta på sig nästan för länge. Men när vi väl fick den gälde det att vara kvick annars blev man lätt utan. Vi från
Pampas hamnade flera gånger på bordet och försökte på rangliga ben lära ”gumi-dajjona” hur Josip skall låta. När
önskemålen på sånger började avta, var det åter dags för dans och mingel. De som nu tyckte det fick räcka begav
sig hemåt medan de mera hängivna lät alkoholen flöda.
På detta sätt avverkade vi en riktigt rolig helg i Hesa, som kommer att finnas med i minnet länge, de man nu
minns… Så om ni får chansen, ta den å åk ner å ”suup dajjona ondi boole”!
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You might be an engineer if...

. . . you have no life and can prove it mathematically.

. . . you enjoy pain.

. . . you know vector calculus but you can't remember how to do long division.

. . . you chuckle whenever anyone says “centrifugal force.”

. . . you've actually ever used every single function on your graphing calculator.

. . . when you look in the mirror, you see an engineering major.

. . . it is sunny and 70 degrees outside, and you are working on a computer.

. . . you frequently whistle the theme song to “MacGyver.”

. . . you always do homework on Friday nights.

. . . you know how to integrate a chicken and can take the derivative of water.

. . . you think in “math.”

. . . you've calculated that the World Series actually diverges.

. . . you hesitate to look at something because you don't want to break down its wave function.

. . . you have a pet named after a scientist.

. . . you laugh at jokes about mathematicians.

. . . the Humane Society has had you arrested because you actually performed the Schroedinger's Cat Experiment.

. . . you can translate English into Binary.

. . . you can't remember what's behind the door in the science building which says "Exit.”

. . . you have to bring a jacket with you, in the middle of summer, because there's a wind-chill factor in the lab.

. . . you are completely addicted to caffeine.

. . . you avoid doing anything because you don't want to contribute to the eventual heat-death of the universe.

. . . you consider any non-science course “easy.”

. . . when your professor asks you where your homework is, you claim to have accidentally determined its momentum so
precisely, that according to Heisenberg it could be anywhere in the universe.

. . . the “fun” center of your brain has deteriorated from lack of use.

. . . you'll assume that a “horse” is a “sphere” in order to make the math easier.

. . . you understood more than five of these indicators.

. . . you make a hard copy of this list and post it on your office door.

. . . you think it might be a neat idea to send this message to all of your friends in the form of email.

. . . you know the glass is neither half full nor half empty; it's simply twice as big as it needs to be. (from mduffin3)

Jonas Sj strandö

Filicias
förträffliga sångbok
Finns nu till salu!

3€ för medlemmar
5€ för övriga
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TLK goes Pampas 2003 ..alltså INTE i år!

Tekniska Läroverkets Kamratförbund r.f. (TLK) åkte på exkursion till Wärtsiläs fabrik i Vasa samt besökte
Studentföreningen Filicia r.f. (Filicia). Besöket planerades så att TLK också deltog i firandet av Pampas Nationaldag
2003, det största finlandssvenska studerandeevenemanget i Finland. Resan räckte från tidig fredag morgon till sen
söndag kväll (28.3.2003-30.3.2003). Tillsammans åkte 20 TLK: are på denna superba resa som var mycket lyckad och
förhoppningsvis får fortsättning nästa år.

Det var tidig morgon, för tidig tyckte mången, då största delen av resenärerna hoppade på InterCity tåget mot Joensuu. Någon
verkade ha sprungit en maraton till morgonmål, men detta störde inte stämningen. När truppen fick sin fulla styrka vid Böle
station var allt klart för ett vilt veckoslut a lá Pampas.

Efter tågbytet samt köpandet av förfriskningar (bara limsa) vid Joensuu station gällde det att stirra ut från fönstren och beundra
de stora slätterna. För de av oss som aldrig förr hade vågat sig ut till Österbotten, var beundran speciellt stor. Vi hälsade även
ivrigt på en mamma + hund under en av resans mellanstationer, de hälsade naturligtvis tillbaka. Vem kunde ha motstått en hel
tågkupé av glada TLK: are.

Under timmarna före kvällens fest bekantade vi oss med Vasa och våra övernattningsställen på var sitt håll. Här vill jag räcka
ett speciellt tack till Emilia, som av någon underlig anledning studerar till ingenjör på SYH (Filicia), för att hon gav tak över
huvudet åt skribenten :). När kvällen närmade sig började alla TLK: are krypa fram ur sina hålor och vandra emot Filicia Castle,
veckoslutets höjdpunkt, Pre Pampas sitz.

Filicia Castle är Filicias festlokal i Vasa. Jämfört med TLK: s egna Club Werket så är Filicia Castle kanske dubbelt större. Dock,
om det nu överhuvudtaget är möjligt, så är det ännu lägre till taket än på Klubben (utom vid det superba dansgolvet). Något att
minnas tills nästa gång är att man inte får röka inne på Filicia Castle och att man inte under sitzen stiger upp från bordet före
kaffet är serverat. Jag upprepar, man stiger INTE upp från bordet före kaffet är serverat. Mången ovetande TLK: are fick lära
sig detta brännvinsvägen. Kanske detta ovetande berodde på att toastmastern talade ett så främmande språk att inte ens
tolken förstod vad han sa.

När vi anlände till Vasa gällde det att traska iväg till
Wärtsiläs fabrik på exkursionen. Där blev vi
mottagna av deras rekryteringschef, Mika
Palosaari. Vi började exkursionen med lunch på
deras lunchrestaurang varefter vi fick en grundlig
presentation (på finska) över det globala Wärtsilä
och Wärtsilä i Finland. Till slut gick vi på en
rundvandring i fabrikshallarna där det tillverkas
Wärtsilä 20 och Wärtsilä 32 motorer. Synen av
dessa ståtliga och stora motorer fick mången
ingenjörsjäl att vakna. Rundvandringen som kan
sägas vara höjdpunkten för exkursionen leddes av
Fabrikschefen för Wärtsilä 32 motorerna. Efter
rundvandringen och alla formaliteter avslutade vi
den officiella delen av exkursionen och fortsatte
mot Vasa centrums mångsidiga förfriskningsställen.

På Filicia Castle serveras ingen starksprit efter sitzen, detta
ledde till små problem för somliga TLK: are som var tvungna
att förlita sig till egna drycker, tydligen hade denna inte tagit
med den egna kompassen. Kvällens sista timmar var mycket
suddiga men som tur finns det alltid vänliga själar man kan lita
på.

Peik Åström, resenär
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Nästa morgon var det dags för den stora olympiaden, Pampas Nationaldag var
äntligen här. Olympiaden började med kvaltävlingar vars vinnare sedan tävlade i
finalen senare på dagen. Det var endast några trötta TLK: are som orkade upp för att
följa med olympiaden ända från början. Men när paraden började röra sig mot
finalplatsen så var alla med i festligheterna och på gott humör. Kanske detta berodde
på vilopausen i Oliver's Inn före paraden.

Stämningen var i topp då finalerna inleddes och även vi TLK: are hade vår favorit.
Nämligen Filicias lag som klarade sig ända till finalen var de tyvärr förlorade med
mycket tunn marginal till vinnaren.

På kvällen var det sedan dags för den stora Pampas festen på Rantasipi Hotel
Tropiclandia. Minnena från festen har redan flyttats till historien så låt bilderna tala för
sig.
Nästa morgon var det dags för frukost på Smedsby u.f. Där det serverades allt
mellan himmel och jord och även drycker för de ivrigaste. Så det tog inte länge förrän
sången ljöd i huset och Snaps Tjohej hade börjat. Efter en tid och otaliga prinskorvar
och köttbullar så började det vara dags för TLK:arna att ta sig till tågstationen och
börja den låånga vägen hem. Med förvåning kan man konstatera att alla hann till
tåget i tid, även de som infiltrerat snapssällskapet på frukosten. Ja, ja, ja. Du kan lita
på Mig!

Jag vill också tacka vår sponsor Driftingenjörsförbundet i Finland r.f. (DIFF) som
hjälpte oss på vår resa.

Ett stort tack till alla som deltog, nästa år åter!

Peik Åström, resenär

Benttu har hittat till Ollis

Pre/Pampas 2004
Bildkollage
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Bästa Studerande !

Ett nytt läsår har startat och många nya saker kommer säkert emot er. Jag vill ta tillfället I
akt och informera om ytterligare en ny sak ! Kopiolahtinen har tillsammans med student-
föreningen utvecklat ett koncept för att tillfredsställa de studerandes kopieringsbehov.
Vi har placerat en kopieringsmaskin till Ert förfogande i aulan, maskinen fungerar med
"kopieringskort" som kan köpas av studentföreningen. Bredvid kopieringsmaskinen
finns en låda dit Ni kan lämna in material till kopiering, t.ex ett kompendium som
kopieras åt hela klassen. Innan ni lämnar in material till kopiering bör ni fylla i en
beställningsblankett, endast material med fullständigt ifylld blankett kan kopieras.
Vi tömmer lådan på tisdagar och torsdagar, i samband med tömningen hämtar vi också
ut färdigt kopierat material.
Ni är givetvis också välkomna till oss på Vasaesplanaden 22, 3. vån, med era
kopieringsarbeten.
De tjänster vi kan erbjuda er där är följande:

Allt förstås med studierabatt !!

-CAD-utskr i f ter
-Scanning av r i tningar
-Vektor iser ing av scannade ri tningar
-Ritningskopier ing
-Digi tal t ryck
-A4/A3 kopier ing
-Färgkopier ing
-Digi tal t ryck i färg
-A4/A3 färgscanning
-A4/A3 sv-vi t scanning med text igenkänning
-Utskr i f t av färgplanscher på ol ika mater ial
-Laminering
-Ol ika inbindningar

KOPIOLAHTINEN OY
www.eurocopy.fi info@eurocopy.fi

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

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

Sven-Håkan Back
Kopiolahtinen Oy


