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Det är ju nästan så man blir gråtfärdig! Det
har ju varit ett så grymt fantastiskt år! Alla de nya
vänner och kontakter man skaffat är otaliga, alla
underbara tillställningar man varit på. Och så skall
man ju inte glömma de fantastiska evenemang som
man själv var med och ordnade! Men allt har ju sin
ände, så även tiden i styrelsen. Men man kan ju
alltid, precis när man vill, plocka fram minnena och
tänka tillbaka på allt otroligt som egentligen hände.
Alla fester, årsfester, sillisar och jag vet inte vad,
listan kan pågå i all oändlighet.

*snyft*

Men, man skall ju inte ropa hej innan man är över ån,
eller vad man nu brukar säga. Än är det lite kvar.
Framför allt finns ju Hjulfesten kvar än, den kommer
att infalla 17:e december detta år. Boka in detta
datum och damma av kostymerna etc. redan nu, för

Ordförande har ordet för sista gången!

denna lite finare fest är ju ännu en i raden av Filicias oförglömmliga tillställningar. Slutligen vill ja tacka alla
medlemmar för ett bra år samt önska ett tidigt God Jul.

Jonta

p.s. Lycka till styret 2005! d.s.

Jonta
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100 klubben går ut på att man skall dricka 100 shottar av öl/cider på 100 minuter. Detta äro verkligen en
mätning av ens psyke. 12 stycken hade lagt namnet på listan för att delta i denna utmaning, 2 stycken kom
aldrig till plats. 3 stycken gav upp efter en stund och 7 stycken klarade sig igenom hela affären, varav två av
dem klarade sig helt utan problem. Detta menas att de klarade av det utan att kasta upp eller att behöva gå
på toan. Dessa två personer får nog stående ovationer från min sida..

Magnus Nordlund

100 klubben och 1000m öl

C
Den 17.11.2004 ordnades det än en gång den ökända tillställningen som skiljer de stora från de små. Här får man
pröva sig om man äro värdig att bära -symbolen eller 1000m märket.

1000m öl går ut på att man skall dricka en öl på varje hundra meter man har sprungit. Av alla de 8 stycken som hade
anmält sig för denna kraftmätning av vilja och envishet, så klarade sig alla genom tävlingen. Den bästa tiden var runt
20 minuter (alltså 10 öl på 20 minuter + 1000m) så mina applåder till den.
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Anna Schultz

Lär Dig Sitza

Årets sitzande i technis inleddes i vanlig ordning med Lär-dig-sitza-sitzen som är riktad till alla nya ettor. Under Lär
dig sitza är det meningen att de nya sitzarna skall med hjälp av toastisarnas ledning, och med de äldre studerande
som förebild lära sig hur sitzandet går till. Toastar agerade Johnny Widdas och Jonas BQ Bergquist.

Som äldre studerande sågs bl.a. Frej (....för övrigt styrelsemedlem i Korsholms spejare, ifall nån missat det), Kaaja,
Liza, praktikanskon och några andra duktiga sitzare.

Sitzen drog igång mot halv åtta tiden, då de sista ettorna ramlat in. Först på tapeten var givetvis ”Helan går”, som
följdes av flera andra snapsvisor. De i början lite ovetande ettorna började under sitzens lopp hänga med i tempot
och bl.a. lärde de sig snabbt att ropa ”Mellansnaps!” om de blev törstiga mitt i en visa.

Trots att inga piss/röikpauser tillåts fick vi se
några gäng framför visor...
Lite besviken blev man nog när grabbgänget,
som möttes av ”Striptease, striptease!” , då
de kom från wc, behöll kläderna på och sjöng
istället... Nå kanske en annan gång.

Sitzen slutade nån gång efter halv tio och då
började folk komma på eftersläpp. Eftersläppet
blev denna gång en lung tillställning, folket
försvann ganska tidigt och runt midnatt var det
bara några enstaka kvar så vi stängde Filicia
Castle och de sista kvalevorna drog till
Fontana... ...var man av nån anledning kunde
se typ 90% av gänget från sitzen/eftersläppet.
Nåå, det var en helt lyckad kväll, fick en del bra
respons av ettorna så vi lär ju ses på sitzarna
även i framtiden .
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Nya styrelsemedlemmarnas innersta hemligheter!!!

1. Jesper Björk
2. Maskin, 04
3. 40
4. Jakobstad
5. Beror helt på omständigheterna... sky's the limit
6. Kebab
7. gintonic eller öl
8. Vinrö

1. Björn Erik Engström
2. Maskin och produktionsteknik, första året.
3. 44
4. Jakobstad
5. ca. 20-22cm
6. Korv Görans(Kebab med franska)
7. Redbull/Jägermeister och Mjölk dagen efter!
8. Blå

1. Matias Julin
2. MM1S
3. 43
4. Jeppo
5. Tillräcklig
6. Allt
7. Öl
8. Blå

1. Sebastian Forsbacka
2. Maskin o. Produktionsteknik (Plast 3)
3. 41
4. Terjärv
5. Mindre än skorna
6. Turkpizza
7. Öl
8. Blå

25-26 November ordnades styrelseval i Filicia. Efter att rösterna räknats, så bestämde vi gamla medlemmar oss för
att göra en rejäl presentation av de nya medlemmarna...med deras innersta hemligheter och det som alla vill veta
om de som leder föreningen..
De verkar vara riktiga stjärnskott! :)

Frågor:
1. Namn
2. Linje och årskurs
3. Skostorlek
4. Hemort
5. Snopplängd/BH-storlek
6. Favoritkrapulamat
7. Favoritdryck
8. Favoritfärg
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Emilia och Nasse

1. Kennet Kurman
2. Bygg 2
3. 42
4. Ekenäs
5. Varierande efter humör å sällskap
6. Pizza eller annan skräpmat
7. Det mesta rinner ner, med eller utan alkohol
8. Blå

1. Toni Hannuksela
2. PE1
3. 44,5
4. VÖRÅ
5. ca. 6,429/AA 80
6. Karpula? existerar ej..
7. Stroh 80
8. Knaab färgad

1. Christian Carl Michael Ekblad
2. Byggnadsteknik 2:a året
3. 45-46
4. Vörå
5. Beror på sällskapet
6. franska med kebab
7. allt möjligt
8. ingen speciell

1. Marica Stolpe
2. Miljöteknik, 1:an
3. 37
4. Malax / Vasa
5. + - 75B
6. Vaten!! å onytti mat...
7. Hallondrinkar, rent, å juice
8. Beror på humöre

1. Anders Blomqvist
2. Informationsekonomi
3. 75B
4. Östra karelen
5. Pinsam
6. Drinkarna som lämnade kvar från efterfesten
7. Tuas kaffe
8. Grädeliskär
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Jenny Hjulfors

Ett ljus i staken

I höst kom vissa smarta studentföreningar vid Svenska
Yrkeshögskolan på att ordna en gemensam fest för hela
skolan, alltså en fest där alla sektorer var inbjudna. Det
var studentföreningarna Filicia, N.U.D, Mask och Skruv
som sist och slutligen satt och planerade festen för fullt.
Resultatet blev en lilla jul/första advent-sitz ”Ett ljus i
staken” som ordnades på Fontana.

Det var ungefär 130 SYH-studerande på Fontana den
24:e november, när ”Ett ljus i staken” drog igång.
Toasttomtarna Peijo och Jonta startade sitzen efter att
alla satt sig och fått sin välkomstglögg. Det var en
aningen blyg stämning i början men det märktes knappt
efter några minuter. Tyvärr kan inte dagens sitzare vara
tysta när toasmastern talar, så smarta som de var (?) så
hade Peijo och Jonta skaffat sig en mikrofon, så man
hörde tydligt deras vackra (???) stämmor när de ledde
sången.

Det som skiljer denna sitz åt från andra sitzer var att de
från studentföreningen MASK bidrog med ett jättehärligt
program av sång och dans. Det förgyllde hela sitzen
enligt mitt tycke. Filicias favorit-sockertopp, Liza, bidrog
också till programmet med några finurliga snapsvisor.

Jultema som det var, så serverades naturligtvis julgröt
och pepparkakor. Nån mandel fick ingen, eller så blev
den helt enkelt uppäten.

Att ha en fest för alla SYH-studerande var riktit roligt och
vi får hoppas att de kommer flera liknande tillställningar.

God Jul iallafall och vi syns på Filicias HJULFEST!!

Pussar från Lammkött
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Jenny Hjulfors

Pagus första årsfest

I höst den 27 oktober, ordnade vår kära studerandekår Pagus sin allra första årsfest. Årsfesten hölls på Berny's vid
Replotbron. Er trogna Filicia Aktuellt var förstås på plats för att kunna rapportera åt sina medlemmar om vad som
hände och vem som gjorde vad.

Ungefär 17.30, när kvällens två toastmasters stod på trappan och värmde upp med en tobak och en liten fågel,
anlände kändisarna. Rektor Örjan Andersson var den första som trampade på röda mattan, tätt följd av festtalaren
Vivian Nygård-Fagerudd och hennes man Johan Fagerudd.
Sen kom resten av packet...

Kl. 18.00 gick solenna akten av stapeln. Styrelseordföranden höll först ett välkomsttal som följdes av rektorns
hälsningstal. Efter detta gav studentföreningarna sina gåvor och hälsningar till Pagus.

Efterfesten ägde rum vid Royal Night, men före alla åkte dit med buss så sköts det raketer utanför Berny's. Skitkul
med raketer faktist! Det var ett riktigt fint fyrverkeri.. tror jag..

Bussresan till centrum var som en helt vanlig årsfestbussresa. Alla satt och vrålade snapsvisor, skrattade åt dåliga
skämt osv.. trevligt som tusan alltså!
Vid Royal Night bjöds det på nattmaten som alla pratade om dagen efter. Nattmaten bestod av potatissallad,
köttbullar, chicken nuggets, supergod majonnäs att doppa allt i och sedan också en hel del sallad. Oj, vad det var
gott!! Det kan också hända att aptiten var stor efter en hel kväll festande.

Vad som hände på senare timmar kan inte undertecknad vittna om eftersom hon gick hem för att få tillräckligt med
sömn så hon skulle klara av sillfrukosten nästa dag..

Sillfrukosten ordnades i Filicia Castle och var helt godkänt grym! Filicia Aktuellt är tyvärr för anständigt för att avslöja
mer om detta. En silliz bör upplevas, inte läsas om.

Nu är det bara att hålla ut tills Filicia håller sin årsfest i vår. Vi syns då!

Under supén fick vi njuta av två fina tal, festtalet av Vivian
Nygård-Fagerudd och talet till kvinnan av Frej Suomi.

Kaffet kom så småningom, med punschen hack i häl. Det
sjöngs punschvisor vid, på och under borden. Efter detta
led supén mot sitt slut...

”Blue Edgars” hette bandet som tog hand om resten av
festen vid Berny's. De flesta årsfestdeltagare dansade
(vet int om man kan kalla det dans alla gånger?) vilt och
vrålade med i refrängerna. Vissa försökte febrilt få ”Blue
Edgars” att bara spela Guns N' Roses, men utan resultat.

Efter solenna akten påbörjades supén. Alla hittade sina
platser vid borden .Kvällens toastmastrers, allas vår
Jonas ”BQ” Bergqvist och Filicia Aktuellts rapporter Jenny
Hjulfors, drog igång ”Helan går” strax de fick en syl i
vädret, vilken snart följdes av ”halvan” och ”tersen”.
Sedan kan man säga att det gick bara utför.. på ett bra
sätt alltså!
Det var väl när folk hade fått smaka av den utsökta
förrätten som lilla BQ kom på idén att utmana
toastmaster Jenny i en ”värsta-åsnebrygga-till-
snapsvisor”-tävling. Det sjöngs förstås också den vackra
och snart-obligatorisk-på-årsfest sången ”aaAA LONG
time ago..”. Filicias ordförande Jonas hade hotat att gå
ut om den sjöngs, men han höll sig nog snällt på sin stol.
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Det arga monstret

Årets sista svets.

Hur man sitzar... egentligen!!!

Det hände i år. På Filicias Oktoboersitz i höst. Den värsta sitzen. FYLLECHOCK!. Så kaos så att en toastmaster gick
ut och vägrade återvända. Det är inte med stolthet den här artikeln skrivs men det har visat sig att det måste
påminnas (igen!) om hur man beter sig civiliserat på en sitz.

Först av allt. Ha kul! Prata med dina bordskamrater! Och

Sen ett litet tips om hur man undviker att ta olagliga pisspauser. Det är ganska hemligt, men det avslöjas nu: Inta
inte för mycket vätska före sitzen. Helt onödigt. Sedan, på en sitz snapsar man, det är helt onödigt att dricka cider/öl
överhuvudtaget på en sitz. Dricks det endast snaps är det så enkelt så att hålla sig tills kaffet är serverat. Är det
berusning som det strävas efter så är det också bara mer effektivt med snaps. Drick snaps och undvik öl och du stör
inte resten av gänget med ditt ”pissfaras”. Och! Snälla vän, ta inte med hela kompisgänget om du nu med all makt
måste ta dig en läcka. Detta är nyligen testat av undertecknad, så jag vet att det fungerar!

Det verkar som om att folk tror att när man är på sitz så får man bete sig hur som helst. Nu kommer hemlighet
nummer två: det ska man inte. Det är mycket trevligare för alla sitzare att folk uppför sig, t.ex. att visa att man
respekterar den som talar!

En annan sak som är viktig: visa respekt för dina sitzkollegor och toastmastern. Var tyst när toastmastern pratar! Om
inte du är intresserad av vad toastmastern talar om, så kan det faktiskt hända att någon annan är det!

Ni, som nu inte tror att det gäller er. Försök se er själva ur andras ögon. Tycker folk att du är rolig när du kastar mat
runt dig, kommer du ihåg att folk kanske har ropat ”håll käften” åt dig några 1000 gånger! Kom då på nästa sitz, lite
mindre grundad och lite mer med huvudet på skaft och du ska se att det är lika roligt om inte roligare då.

En sak till. När du kära Filiciamedlem är och sitzar vid nån annan skola, kom ihåg att du representerar hela Filicia.
Respektera det.

Nu vet jag nog att många Filiciamedlemmar kan sitza ordentligt och att det är folk från andra skolor som också beter
sig som höns, så visa gärna denna artikel åt dina kaveris på andra ställen.

Och till sist, med risk att låta tjatig. Var tyst när toastmastern talar!

var TYST när toastmastern talar!
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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




