Nummer 1 • Augusti 2004 • Studentföreningen Filicias Tidning • Priset är fortfarande alldeles överkomligt.

S

LI

U

G
EC

SP
IA
L

2

Filicia Aktuellt

Innehåll:
Innehållsförteckning
Ordförande har ordet
Diff, nytta med nöje
Vad händer under hösten
Studiekortet
Styrelse presentation
Ctrl-c ctrl-v
Hej alla partysugna
Idrott i SYH
Hur känner du igen olika studentföreningar
Diverse bilder

2
3
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Ansvarig utgivare: Filicias Styrelse
Tryckare: Kopiolahtinen
Layout: Jonta
Studentföreningens hemsida:
http://filicia.syh.fi
Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.

Redaktionen kan nås på email:
filicia@technis.syh.fi

3

Filicia Aktuellt
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 syns...
H.Jonta

Jonas “Jonta” Sjöstrand
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 Gammelgård
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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, för två år sen 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.
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.
Jag hoppas att vi syns på så många evenemang som möjligt i höst

Jonas Sjöstrand
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Studiekortet

Jag tänker helt enkelt börja med att tala om vad man verkligen behöver veta angående studiekortet och senare i texten
tänker jag snacka en massa skit för att Ni läsare skall tycka att man kunde skriva mera om plastbiten än vad jag gjorde.
öå
Påstående:
Det är dumt att inte ha studiekort.
Motivering:
Att inte ta till vara på alla rabatter som man får med
studiekortet anser jag vara penningslöseri.
Vilka rabatter?:
Resor, mat, idrott, kultur... Inom nästan alla områden
kan man faktist snåla till sig nån sorts rabatt.
Rabatterna varierar i storlek från ca. 10% till och med
50%. Mera info hittar du på Pagus hemsida.
(Pagus.syh.fi)
Hur får man detta kort?:
Genom att gå med i Studentkåren Pagus. I
medlemsavgiften ingår Ert personliga studiekort
Kan man låna sin kamrats gamla studiekort?:
Nej tyvärr, kortet måste nämligen uppdateras varje år, vilket innebär att hans/hennes kort är värdelöst. Dessutom är kortet
i allra högsta grad personligt.
Hur ser kortet ut?:
Det är blått och påminner om ett hmmm... Körkort kanske. Ett fotografi finns där nånstans... För det mesta har man även
ett eget namn, det står också där, ett klistermärke som anger att kortet är giltigt behövs också.
Okej, jag tycker inte att jag pratade skräp överhuvudtaget, men det får förstås Ni avgöra. Ifall att ni har något att fråga
angående studiekortet eller vadsomhelst annat angående studielivet är Ni välkomna ner till källaren och besöka Filicias
mottagning, vi hjälper så gott vi kan.
Ha en lyckad start på den bästa tiden i Ert liv!
H. Peijo

Vill Ni komma med i vårt glada gäng?

Filicia styret 2005
Väljs i höst
Mer info senare...

6

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

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

Jenny Hjulfors
Vice Ordförande
IT
Klassiskt uttryck:
Fame!!

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

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

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

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!

Anna Schoultz
Extråd
PE
Klassiskt uttryck:
Alltså...

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

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

Bertil Bäck
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Denna utgåvas ctrl-c ctrl-v
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 Sjöstrand

Filicias
förträffliga sångbok
Finns nu till salu!
3€ för medlemmar
5€ för övriga
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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

Filicia Aktuellt
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För idrotts sugna på SYH
Hejsan nyblivna studeranden!
Då va de dags att börja studera igen. Hmm.. va ska man då hitta på då man inte vill sitta inne längre och vill göra nånting
hälsosammare än att hänga på ”Ollis”? Vi på Filicia försöker ordna olika idrottsliga aktiviteter till er, som tycker om att röra
på er eller annars av någon anledning tycker om att träna lite.
Själv heter jag Markus Udd och är kassör för Studentföreningen Filicia. Tyvärr kommer Patrik Björkman, som har hållit i
trådarna för idrott, att lämna oss men vi ska försöka hitta en ersättare för honom. Kom ihåg att för att få delta i våra
aktiviteter måste man vara medlem i Filicia.
Gymnastiksalen invid ”teknis”
Bredvid tekniska (huvudbyggnaden) i yrkesskolans byggnader finns en
gymnastiksal som vi får använda. Här kan man spela innebandy,
innefotboll, korgboll, volleyboll osv. Det är bara att låta fantasin flöda
så att säga. Det är ingen anmälan för dessa kvällar. Det är bara att ta
sig ur soffan och komma och ha kul med skolkompisarna. Ifall ni
kommer på en kul idrott, som man kunde utföra i dessa utrymmen
utöver de nämnda, är det bara att ta kontakt med oss så ska vi se om
vi kan skaffa utrustning ifall sådan fattas. Kom ner till källaren och
bekanta er med vad vi har att erbjuda er.

Filicia HC
För två år sen var det några studeranden, som tyckte att ”Teknis” skulle få
ihop ett ihockeylag om man skrapade ihop alla spelare. Så gjorde man
och resultatet första vintern var att vi var i final i WHL (Wasa hockey
league) mot Mighty dicks från Vasa univesitet, slaget om Brändö gick dock
till motståndarnas favör. Förra vintern var vi även med men skördade inte
lika stora framgångar. För att vara med i laget betyder inte att man måste
vara något proffs, men utrustningen måste man stå för själv. Det är bara
att anmäla ifall intresse finns för ishockey laget, så ska vi se när vi kan
sparka igång.
Innebandy
Vi har även ett innebandylag för Filicia, som spelar i Aurinkoliiga här i
Vasa. Träningar ordnas i Botnia hallen i samarbete med Hanken under
vintern, spelarna betalar dock träningstiderna själva men i och med att
avgifterna delas på alla spelare handlar det inte om några stora summor.
Liksom med hockey laget finns det inga krav på dem som vill vara med ”å
lira”, det enda som behövs är itresset. Vi kommer att skicka ut mejl om
anmälning till laget så det är bara att ta det lugnt och vänta på besked.

Övriga aktiviteter
Nere i Filicia Castle (våra utrymmen i källaren) finner ni även sällskapsspel för
den som behöver tidsfördriv som t.ex Trivial persuit, Kimble, tornet mm. Vi har
även en dart tavla som får användas under dagarna och kvällarna. Kom och
fråga efter dessa saker av oss, men ni lämnar ju självklart tillbaks dem också!
Har ni frågor eller alternativ på vad man kan göra inom vår verksamhet, kom då
in och upplys oss vad våra medlemmar vill göra.
Dessa aktiviteter är en del av vad vi har att erbjuda förutom de mindre ”sunda”
tillställningarna, så jag ser gärna att det finns intresse för vad även jag har varmt
om hjärtat: SPORT!!

Markus Udd
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Hur du känner igen olika studentföreningar 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 kvarnen, altså Acdemill.
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (FSLF) Lila halare
En stor förening vars medlemmar studerar till klasslärare vid Åbo Akademi i Vasa. Du hittar även dem vid kvarnen.
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 vid Acdemill.
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.
SPIrre Lila halare
Speciallärarstuderande vid Åbo Akademi i Vasa. Kvarnen...

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.
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.

Puss & Kram

Filicia Aktuellt

Diverse bilder
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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

