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Magnus Nordlund

Ordförande har ordet

Hejhopp! Först och främst vill vi i Filicias styrelsen önska de nya studerandena här i technis jätte super välkomna! Det
gör vi bl.a. med att ge ut detta special nummer av vår tidning Filicia Aktuellt som är speciellt tillägnat åt gulisarna. I detta
nummer berättar vi om saker som är nyttiga at veta inför studierna. Bland annat om studiehalarna, vår verksamhet och
de olika studentföreningarna i Vasa.

Vi i Filicia försöker att ordna evenemang som passar alla våra medlemmar. Förutom vår fester har vi en del
idrottsverksamhet som alla kan delta i. Nämnas kan att vi tidigare åren har haft t.ex. innebandy och hockeylag. Vi är i
styrelsen öppna för nya förslag om aktiviteter, så om du känner att det är nåt som vi borde ordna/delta i o.s.v. så
hoppas vi att du inte känner dig blyg att komma ner till vårt headquarter i källaren (huvudbygnaden på Wolffskavägen
33) och dela med dig!

Festerna, eller sitzerna som det heter, så är oftast oxå öppna för studernade för andra skolor i Vasa. Så det är bara att
släpa med sig sina vänner om man så vill. Priset brukar dessutom vara billigare för våra egna medlemmar. Nåt som vi
har i planerna till hösten är att åka ner till Helsingfors och besöka Arcada och hälsa på teknikstuderandenas
studentförening TLK.

Vi hoppas verkligen att du kommer att trivas med oss under din studietid och att du kommer att delta i våra
arrangemang, och som sagt om du har egan idéer och förslag så tar vi gärna emot dem. Senare i höst kommer det att
ordnas val till Filicias styrelse och om du känner ett kall för att vara med och hitta på och ordna saker och ting är det fritt
fram att ställa upp!

See you!!!!



Filicia Aktuellt4

DRIFTINGENJÖRSFÖRBUNDET

Ingenjörsstuderande kan ansluta sig till DIFF
som juniormedlemmar. Juniormedlemmar
rekryteras i de finlandssvenska
yrkeshögskolorna i Vasa (SYH), Helsingfors
(Arcada), Ekenäs (Sydväst) och Åland (HÅ).
DIFF har c.600 juniormedlemmar.

Medlemsavgiften är 15 € per år. Som
juniormedlem får du tre tidskrifter och en
fickkalender. Du får också rabatt på bensin,
försäkringar, banktjänster och andra tidskrifter.
DIFF har också en tillförlitlig lönestatistik och
ger årligen lönerekommendationer för
ingenjörsstuderande och ingenjörer.

Eventuellt träffar du din blivande arbetsgivare
på ett DIFF- evenemang. DIFF arrangerar
roliga och intressanta evenemang som carting,
paintball, teater, föredrag, kurser, fester etc.
Och förstås till ett förmånligt medlemspris.

DIFF delar årligen ut stipendier för
utlandspraktik eller utlandsstudier som du kan
ansöka om. Du kan även ansöka om
reseunderstöd då du åker på exkursion i
Finland eller utomlands.

Du ansluter dig som medlem genom att fylla i
den medlemsansökningsblankett som finns på

på "Fasaden" under
"Medlemsservice" uppe till vänster. På Filicia
castle finns också
medlemsansökningsblanketter.

Om du vill veta mera, gå in på eller
kontakta juniorombudsmän Jenny Nurmi
jenny.nurmi (a) diff.fi 040-5675183 eller Petter
Bodman petter.bodman(a)diff.fi

DIFF är ett självständigt, riksomfattande och
svenskspråkigt förbund för ingenjörer,
byggnadsarkitekter och ingenjörsstuderande.
Målsättningen är att företräda och främja
medlemmarnas ideella, sociala och
ekonomiska intressen, medverka till en god
ingenjörsutbildning samt till en teknisk och
industriell utveckling i en människovärdig och
miljövänlig riktning.

DIFF är ett säkert finlandssvenskt alternativ.

www.diff.fi

www.diff.fi

I FINLAND

Anna Shoults
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Juli

En tradition som de flesta känner till, men som ingen i förväg
verkar veta vad det går ut på. En stor del hör rykten när skolan
börjar om att gulis skulle vara nått hemskt som ordnas för att
äldre studerande ska få driva med de nya eleverna. De som
sprider dessa rykten är väldigt ofta studerande som själva
aldrig har deltagit i gulnäbbsintagningen och har därför ingen
erfarenhet eller rätt att uttala sig om tillställningen.
Gulnäbbsintagningen är som sagt tänkt att de nya eleverna
ska träffas, lära känna varandra och samtidigt bli mera
bekanta med studielivet. Evenemanget ordnas av oss på
Filicia tillsammans med N.U.D från sjukis.
Kvällen består av en ”lag-tävling” med en massa punkter där
man gör olika uppgifter, efter detta blir det efterfest vid Filicia
castle där man även håller prisutdelning.
Kan även av egen erfarenhet säga att detta är bland de
roligast man är med om under studietiden och är verkligen
inget man vill missa. Detta är något som alla pratar om efteråt
och man får många nya bekanta och såna har man aldrig för
många av! Så strunta i rykten och häng med på en skitkul fest.
Ni som redan gått ett eller flera år i skolan men ändå aldrig
deltagit, ni är också välkomna med. För detta är verkligen ett
minne för livet, tro mig!!!

GULIS
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Syltmunk & Slickepinne

Filicia din egen studentförening!

Hej alla gulisar (och gamla studeranden också
förstås)! Vi vill även från vår (Slickepinnens och
Syltmunkens) sida önska er alla hjärtligt välkomna
till ett nytt läsår här vid Technis! Vi hoppas
verkligen att ni skall trivas här, och alla vi inom
studentföreningen Filicia r.f. kommer att göra vårt
yttersta för att er studietid här skall bli så bra som
möjligt på alla sätt och vis.
För att du som gulis och nybliven studerande här

vid Technis ska veta lite vad vi i Filicia sysslar med
och erbjuder våra medlemmar ska vi nu ge dig en
liten inblick i vår verksamhet.

Studentföreningen Filcia r.f. är Technis egen
studentförening, och det betyder att du som
studerande här kan skriva in dig som medlem för att
dra nytta av vår verksamhet och våra erbjudanden.

Vårt högkvarter, Filicia Castle, är beläget nere i
källarvåningen i huvudbyggnaden, och här har vi vårt
styrelserum, festutrymme, bar och diskotek. Det är hit
ner du ska ta dig om du har något ärende till oss, så
tveka inte med att sticka in näsan till vårt styrelserum.
Du hittar oss säkrast där på 10ans rast och under
matrasten. I Filicia Castle har vi även några fotbolls-
och ishockeyspel samt en darttavla som våra
medlemmar kan använda under rasterna eller
håltimmarna. I Filicia Castle säljer vi också
skolmaterial, halarmärken och sångböcker som våra
medlemmar kan köpa till ett förmånligare pris. Vi driver
även en kopieringsverksamhet i samarbete med
Kopiolahtinen, så när du har något dokument som
behövs kopieras är det bara att säga till så fixas det för
en liten slant. Ett mindre kompendium eller några lösa
blad går fint att kopiera i skolan bara du har ett
Copycard. Korten kan du köpa från styrelserummet
nere i Filicia Castle.

Vi inom Filicia vill arbeta för våra medlemmars bästa
och upprätthåller därför även kontakten till
fackförbund och olika organisationer. Vi har till
exempel medlemmar i DIFF (Driftingengörsförbundet
i Finland) och i skolans direktion. Detta ger oss en
möjlighet att föra fram våra medlemmars önskemål
och åsikter i mån av möjlighet även till högre instanser.
En annan verksamhet som vi driver är utgivningen av

studenttidningen Filicia Aktuellt som du nu håller i
handen. Vi sammanställer tidningen några gånger per
termin, och fyller den med intressant och nyttig
information om studielivet på Technis.

Filicias XI årsfest vid Silveria

Filicianer under Pampas Nationaldag

S
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SVENSKA YRKESHÖGSKOLAN
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Slickepinne & Syltmunk

Filicia ordnar även olika fritidsverksamheter för våra
medlemmar så som nätverksspelhelgar, pidroturneringar,
friluftseftermiddagar och en massa annat kul som våra
medlemmar kan ta del i. Vi erbjuder även våra medlemmar
tillgång till yrkesinstitutets gymnastiksal, där man kan spela
innefotboll, innebandy, volleyboll, med mera.

Kanske något av det mest synliga vi erbjuder våra
medlemmar är ändå halaren. Halaren är varje studerandes
heliga relik, och för att du skall känna dig som en äkta
studerande vid Technis och vara inne i gänget när det gäller
är det ett kriterium att du äger en gul halare med Technis
logon på ryggen. Den gula halaren kan du beställa via oss i
Filicia om du är inskriven som medlem i föreningen.

För dig som gillar att festa och ha kul arrangerar Filicia en
hel del olika fester under året. Det handlar om allt från
vanliga skojiga sitzar till fina och högtidliga årsfester. Bland
dessa ordnar vi också gulnäbbsintagningen, 100-
klubsintagningen, julfesten med mera. Avseendet med
dessa fester är att komma bort från skolstressen för ett tag,
bättra på den sociala sidan, och skapa nya vänner, kanske
till och med för resten av livet. Som medlem i
studentföreningen kommer du in på de fester vi arrangerar
för ett mindre pris. Halaren är en självklar klädsel på så gott
som alla fester om inte annat är nämnt.
Hoppas att detta gav dig en liten inblick i vad Filicia sysslar

med. Är det någonting som du funderar eller grubblar på så
är det bara att rycka någon av oss i ärmen. Vi hjälper gärna
till om vi kan. Vi vill även till slut varmt önska dig välkommen
att bli medlem i studentföreningen Filicia. Det är ett beslut
du knappast kommer att ångra. Vi har alltid kul tillsammans!

Halarinvigningen

Porrsitz 2005
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Sebastian Jern

Nåt att ta efter för dom som är arbetssökande kanske?

Finsk CV

Tå ja såk i annons att ni sökte vinskspråkiga brästen, dänkte ja, joppet är
mitt!!
Ja har pra meriter sen titikare, nu ja räkna tom:
1) Krundskola klass 1, 2, 3, 4, 5, 6, och halva suan
2) Konvimerad
3) Joppet: ja ha inte joppat på syrka förut, men ja har varit me på kusinens
Pekravning
4) Ja är van att plattra vädret, så ja kan nog bredika pra.
5) Ja är också jäveln på planda krokkar, så ja kan servera nattvarten

NU JA UNDRA?
Lönen, met mina meriter grävs en hök lön, ganse 40 000 kr./mån. Och
sänstepil kräver ja. Saap Aero, samma som syrkoherden har, ja dror nämliken
på jämlikhet.

Ja har kått många kurser, nu ja räkna tom:
1) Säljkurs halva feckan
2) ABF-gurs, lär dig spela kitarr för nupörjare
3) Konkurs. De va konsti kurs
4) Tatautpildning
5) Utpildning för olika porrmaskiner, så jak är tuktig på att porra om nåke
ramlar ner så kan jag porra upp det igen.

Ja ser fram att vå åka på mer gurser helst till Nutbu, tär är pra trag med
ristiprud och parn-lickan. Ja tycka om liv på luckan.
Hoppas no kan pestämma snappt, stämplingen tar snart slut. Dveka ej, nästa
vecka har ja säkert nutt på kång!
Typ innepannby.
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Sitz(?)-traditioner

Hej alla gulisar, välkomna till teknis. En av de stora fördelarna med ditt val av studieplats är den gemenskap som finns
bland oss studerande. Den upprätthålls naturligtvis genom en massa sånger och en god del eld-vatten! Detta
kombinerat kallar vi kort... SITZ. Men för att få ut det maximala av denna kombination finns det en del ,småsaker att
tänka på... Låter kanske lite konstigt men det är faktiskt det som gör hela skillnaden!

Sitz-traditionerna har funnits länge och lite har förändrats under åren. Hela spektaklet går ut på att man sitter vid långa
bord, flicka pojke brevid varandra, sjunger snapsvisor och idkar social samvaro. Man har i regel två toastmasters som
drar programmet, säger när sångerna ska sjungas och försöker hålla koll på sitzen. Var och en har möjlighet att stiga
upp på bordet och sjunga en sång, man kan också ropa upp ett gäng på bordet eller någon skola för att framföra ett
nummer. Att i sin tur ropa upp en ensam person på bordet anses som oförskämt och bör undvikas(!).

Några riktlinjer som man bör tänka på före promillehalten stiger är:

Var (försök i alla fall vara) tyst när toastmastern talar.
Toalett besök är absolut förbjudna, förutom när det är paus.
Håll dig i skinnet tills sitzen är avslutad.
Minns man dessa tre går nog allt bra!

Sitzarna är ett bra tillfälle att träffa nya och gamla bekanta. Det piggar upp det annars kanske lite tråkiga vinterrusket!

Vi syns på ”Lär dig sitza” sitzen

�

�

�

�

Sebastian Forsbacka R” å ”dd

Internethjälp för gulisar

För att lite inleda alla nya studeranden in i vår skolas virtuella värld tänkte jag berätta lite om hur
man hittar bland skolans websidor.

Förvånansvärt nog hittar man Svenska Yrkeshögskolans sidor på adressen De
sidor som du dock kommer att ha mest nytta av finns på skolans intranet, dit kommer man från
skolans alla datorer och vill man dit utifrån får man så lov att gå via en web portal med adressen

Skolan har detta år tagit i bruk ett annat system för studieregistren, kallat WinhaWille... hoppas
det fungerar bättre än tidigare.
Mera länkar till skolans tjänster (webmail, Pagus mm.) hittar du på adressen

Sist men inte minst Studentföreningen Filicias sidor. Där kan du läsa om vem vi är, vad vi gör och
varför. I händelsekalendern ser du vad för sorts elände som är på gång och i det ständigt
uppdaterade fotoarkivet kan du se vad du gjorde sist det var kalas.

Vi syns på gulnäbbsintagningen! / Jesper

http://www.syh.fi

http://vpn.syh.fi

Https://studerande.syh.fi/WinhaWille

https://studerande.syh.fi/

http://filicia.syh.fi

Jesper Bj rkö
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Marica aka Honung

Styrelsepresentation
De gamla studerande vet väl nog i det här
laget i stora drag vem vi är, men vi bör
presentera oss för de nya studerande, så ni
alla vet vem som är vem och vad denna
människa har för livsuppgift.

Ordförande: Magnus
Nordlund

Får under möten
kämpa febrilt med
klubban för att under
några sekunder hålla
resten av gänget tyst.
Magnus lagar
nakkilistor till oss och
ser till at vi inte ställer
till med något =)

Sekreterare:
Christian Ekblad

Stressar och skriver
grejer som
sekreterare
alltsomoftast gör.
Christian vill gärna
vara med lite överallt
och har ofta ett finger
med i spelet vad det
gäller ”ordnase” av
evangemangen

Kassör: Sebastian Jern

Vi tror ju att han håller
koll på pengarna, och
hör å häpna, det gör
han nog också! Denna
kassör håller inte bara i
Filicias pengar, han
jobbar dessutom på
samarbetet med NUD
genom god kontakt till
deras 'cash-hållare’

Vice ordförande:
Anna Schoultz

Fru vice fungerar
som ordförandes
högra hand, dock ej
bokstavligen. Anna
sköter om lite allt
möjligt och håller ett
öga på oss andra.

Tel. 0505892581
tk03it25@technis.syh.fi

Tel. 050 5718840
tk02pe10@tec is.syh.fihn

Tel. 050 5382654
Tk02it13@technis.syh.fi

Bärsråd: Jesper Björk

Han här har stenkoll
på drickat! Han vet
hur mycket det finns i
förrådet, hur mycket
det borde finnas i
förrådet, hur mycket
111 nissar dricker,
hur mycket DU
dricker...

Intråd: Marica
Stolpe

Klottar ihop
plakaten som
informerar om när
nästa sitz är,
skickar ut mail, och
sammanställer
denna förträffliga
tidning du nu läser.

Tel 0505386180
Tk03bs07@technis.syh.fi

Tel 050 3738321
Tk04mi08@technis.syh.fi

Tel 0500 892254
Tk04mm03@technis.syh.fi
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Honung

Extråd: Toni Hannuksela

Medan Marica håller
håller kontakt internt,
håller Toni i kontakterna
utanför skolan. Han
känner de flesta som
profilerar i studielivet
runt-å-kring i trakten och
det ryktas att han t.o.m.
blivit 'hedersmedlem' i
Politivas. Han pratar
oavbrutet och kanske är
det därför han passar så
bra som extråd!

Rådd: Sebastian
Forsbacka

Basse är festfixaren i
gänget, han ordnar
med stället före och
han ser till att allt löper
som det ska under
festens gång. Ibland
toastar han också, och
drar igång
festsällskapet på ett
ypperligt sätt!

Datård: Kennet Kurman

När flyttfåglarna får kallt
och drar söderut drar
Kennet sig norrut,
nämligen hit till Vasa.
Varför kan man ju fråga
sig?! Det är helt enkelt för
att han vill sköta om
Filicias internetsida,
updatera den på plats
liksom + att han högst
troligt har saknat
studielivet och
männiksorna här i Vasa.

Musråd: Björn Engström

Björn gör inte det du tror
att han gör, musråd
betyder faktiskt
musikråd. Han passar
perfekt! Ingen annan i
styrelsen är lika bra på
att sjunga 'Boys II Men -
I Swear' som Björn. Tro
nu inte att han inte
sjunger något annat,
Björn sjunger nästan allt,
men när du hör honom
'in action' håller han sig
troligtvis till att spela upp
den musik han har i DJ
rummet.

Idråd: Anders Blomqvist

Vid SYIs gymnastiksal
kan man spela fotboll,
innebandy, vollyboll och
dyl. Det är Anders som
bokat tiderna, han
anmäler skollag till
turneringar/ligor och
sköter sådana aktiviteter.
Detta tar ju inte all hans
tid, så han hjälper oss
andra med diverse saker.

Slottsråd: Matias Julin

Juli är vår glada
städerska. Eller kanske
överstädare? Han får
nämnligen ge oss andra
order om städning ifall
att det ser hemskt ut i
styrelserummet, vilket nu
som då faktiskt drar till
sig onödigt mycket skräp
från ingenstans, så Julin
är oumbärlig!

Tel 040 7635453
Tk03bs14@technis.syh.fi

Tel 050 5328415
Tk04mm09@technis.syh.fi

Tel 050 3459419
Tk04it13@technis.syh.fi

Tel 040 8309452
Tk02mm09@technis.syh.
fi

Tel 040 7300419
Tk04mm04@technis.syh.fi

Tel 050 3452675
Tk04mm22@technis.syh.fi
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Anna Schoultz

Hejhoppgolvmopp!

Halaren jaa-a vad vore en högskolestudernade utan sin halare?
Halaren är den officiella festklädseln och bärs vid sitzar och dylikt om inte annat har sagts (vid
finare tillställningar typ Hjulfesten och årsfesten bärs den ej).
Halaren visar vilken skola/förening man representerar och det finns säkert flera olika regler
angående halaren beroende på vart man hör men den viktigaste och gemensamma regeln
lyder:
TVÄTTNING AV HALAREN STRÄNGT FÖRBJUDEN.
Men det är trots allt ok att dusch eller gå och simma med halaren på om man nu känner för
det...
Som ni kanske märkt så kan man pryda sin halare med nästan lite vad som helst, men vanligast
är nog halarmärkena (och autograferna/hälsningarna) som man kan samla på sig t.ex. vid de
olika tillställningarna man är med på.
Halaren brukar berätta en del om personen som bär den, det brukar synas på halaren för den
som hänger med i svängarna! Trycket på ryggen som berättar var man studerar skall man dock
icke täcka! Så finns det ju oxå en regel för att byta halardel, man skall ha haft sex med en
studerande på en halarfest, men ni skall dock inte tro att alla byten skett lagligt.... :)

Här följer en lista på vilka halarfärger som kan ses i svängarna i Vasa:

Studentföreningen Filicia r.f., din egen studenförening vid Technis:

Studentföreningen N.U.D. r.f., Sjukis: (Det sociala området) och (Hälsovård)

Studentföreningen Politivas r.f., Åbo Akademi:

Finlands Svenska Lärarstuderandenas Förening (FSLF), ÅA:

Pedactus, pedagogik studerande vid ÅA (ej lärare):

Spirre, speciallärarstudernade ÅA:

Katharsis, utvecklingspsykologi, ÅA:

Karitativa, Vårdvetenskapstuderande, ÅA:

SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshöskolan i Vasa, Hanken:

Justus r.f., Juridikstuderande vid Helsingfors Universitets juristutbildning i Vasa:

VAMOK (Vaasan ammattikorkeakoulun ylioppilaskunta) : (tradenom) och (ingenjör)

Spirre, speciallärarstudernade ÅA:

Vasa universitets studerande:

Under de första dagarna kan ordnas ett halarprovningstillfälle i Filicia Castle, då man kan
komma och prova ut och beställa sin halare. Senare i höst då halarna anlänt så ordnas den
traditionella halarinvigningen!

Gul

Grön Vit

Blå

Lila

Rosa

Lila

Blå

Neongula

Vit

Vinröd

Grön Svart

Lila

Röd
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Toni Hannuksela

Fest?När?Var?Hur?

Tjena Tjaba Hallå alla nyblivna sociala gulisar och äldre studerande! Nu är det återigen dax för ett nytt skolår med nya
möjligheter och framförallt sitzar och andra festligheter. Fester av alla de slag kommer att ordnas av olika studentkårer
och föreningar under hela året. Icke att förglömma alla tisdagar vid Ollis och alla privata fester som du och dina vänner
ordnar med glatt humör och morgondagens tent i bakhuvudet (eller så inte…). Många har säkert hört talas om de
populäraste, som t ex Pampas-veckan (som innefattar bla Syfilisrace), Filicias och Nuds porrsitz, samt
Svepskälsglöggprovsmakningsfestbailuelona (mest känd som 100 klubben och 1000 meter öl). Vad dessa och de otaligt
många andra tillställningar går ut på ska jag försöka ge er en inblick i nu! Jag vill pointera att dessa är från ifjol, nya KAN
läggas till och några KAN ramla bort

Gulisintagningen

Halarinvigningen

1 ljus i staken & eftersläckning,

Porrsitzen

, Plats: överallt, Tid: ni meddelas nog i god tid
Gulisintagningen är ett !!MÅSTE!! åt ALLA gulisar. Om jag personligen hade möjlighet skulle jag delta igen! Detta ordnas i
samverkan med Sjukis, vilket innebär att mansdominerade Technis har sällskap av kvinnodominerade Sjukis, för att få bättre
könsfördelning. och … har du?! Det börjar med att vi samlas på någon stor parkering i Vasa, där delas ni upp 4-5pers lag
varefter ni ”släpps” ut på stan förtöjda till varandra (och ni killar: jag har inte hört någon karl som skulle ha haft invändningar mot
att vara fastbunden till blivande sjuksköterskor en kväll under skolåret… Ute på stan skall ni utföra diverse uppgifter som
bedöms och poängsätts av äldrestuderanden (märk att domarna ÄR mutbara, poängen kanske stiger ifall ni mutar bra!). Efter
utförandena samlas alla vid frihetsstatyn för att svära eden, trogen sin utbildningssektor! Varefter det bär av till brändö för
efterfest och poäng räkningen, vinnande grupperna får fina priser och framför allt äran! En liten varning; se upp för falska
funktionärer, muta endast de som har en arrangörsskylt hängande runt nacken!
Och kom ihåg; viktigast är inte att vinna, utan att DELTAoch vinna!

, Plats: Filicia, Tid: då de kommit
Halarinvigningen är kvällen då Gulisarna får sin käraste och mest efterlängtade ägodel under studietiden! Det är yttrest viktigt
att halaren tas ibruk på rätt sätt, därför samlas vi vid Filicia Castle för utdelning dessa! Invigningsritualen förklaras på platsen
så att ingen kan tjuvträna före! Efteråt någongång då allt är färdit bär det högst troligen av in till stan för att fortsätta kvällen.
Förhoppningsvis är halarna inte lika gula då ni hittar hem som de var då ni fick dem! Kom även ihåg att halaren skall dekoreras
med egna påhitt, ”loll loll” och märken, ju fler och mer, desto bättre! Och halaren får juABSOLUTALDRIG TVÄTTAS!!!

Plats: antagligen krog, Tid: då marken är vit
Sitzen veckor före den ”anständiga” julfesten vid Syh! Glögg, samvaro, glögg, sånger, glögg, snaps, glögg och eftersläpp.
Kom och upplev!(Till dom som inte gillar glögg har jag ett litet tips åt: mer C2H5OH löser nog det problemet)

, Plats: krog, Tid: februari
Ah, Porrsitzen, den ljuva porrsitzen… Sitzen alla väntar på och vill på! Sexiga kläder som får Hugh Hefner med tillhörande
kaniner att blekna av avund! C2H5OH + bara kroppar; det blir inte bättre än det här! Goda råd är dyra: köa i tid så får du en
biljett! Hinner du inte fixa så är du mer än hjärtligt välkommen på eftersläppet, som också bjuder på ovanämnda.
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Hjulfesten

Årsfest,

Svepskälsglöggprovsmakningsfestbailuelänå

Technis vs Sjukis,

Pre-Pampas sitz

Back to school party

Sinkkubileet

Wasa by night

Regnrock

, Plats: SYH Brändö, Tid: dagen före jullovet
Julfest, ni har säkert alla varit på julfester förr så man behöver väl inte säga så mycket… En sitzt med klass (halaren lämnas
hemma), god julmat, överaskningar av både studentföreningen samt lärarkåren och inte minst TOMTEN med julklappar åt
de som gett honom en!
Efter att alla ätit färdigt, druckit sig mätta och belåtna samt att tomten gått och lagt sig, smyger vi oss iväg från Tuas ner till
Filicia Castle för ”gemensam samvaro”.

Plats: ?, Tid: Mars
Årsfesten! Kuligaste och tokigaste seriösa tillställningen på året. Fin-Fin mat, Fin-Fina kostymer och klänningar, Fint sociala
människor med mycket gemensamt (om inte tidigt på kvällen, så åtminstone på nachtspielet, för då är det alla känner alla
principen som gäller!) Representanter från olika skolor när o fjärran finns på plats, så d finns många nya ansikten o kontakter
att skapa här!

, Plats: Filicia Castle, Tid:?
100-Klubben; 1 ölsnaps per minut i 100 minuter. För pojkarna blir det ett 12-pack och för flickorna 10 st öl/cider! En sak som

bör nämnas är att ifjol var det 2 st! (10 deltog) som varken gick ut och rökte eller skötte sina ”behov” på WC (eller någon
annastans), utan satt som riktiga studeranden skall sitta; ”stilla och tysta”, ända tills 100 minuter hade gått. Det mina vänner,
det är väldigt respektingivande!
1000 meter öl: Drick en öl, spring 100 meter, drick 1 öl, spring 100 meter ända tills du druckit 10 öl och sprungit 1000 meter.
Efter dessa är det dags för prisceremonin för dom som ännu står på benen (alla 4 räknas också!). Och till er som deltar i
denna status givande tävling och bara ligger i sängen följande dag; bli inte chockerade ifall det känns som om ni missat en
årstid då ni nästa gång går ut! (Ifjol var det bar mark på onsdagen och på fredagen var den täckt av snö!)

Plats:krog? Tid: typ april
Detta var nytt för ifjol och var vårens sista sitz som ordnades av Filicia samt och N.U.D. Detta är kanske sista gången du ser
dina nya instiftade bekanta på några månader, så tag tillfället i akt och ta ett minnesvärt på återseende av dessa över en
snaps eller sju!

Pampas nationaldag, för studerande är det Pampas national vecka. Under veckans gång ordnas det mångamånga roliga
tillställningar. T.ex. så ordnar Filicia tillsammans med Politivas;

, Plats: Filicia Castle, Tid: Mars
Folk uppifrån och nerifrån samlas i Filicia Castle för att få fart på Pampas firandet. Såvida du inte är färgblind får du se många
olika färger på halare, och underligt nog tycks detta hålla i sig hela veckan!

Nedan finns fester som inte Filicia ordnar men ändå bör nämnas:

, Plats: krog, Tid: första i ordningen
Denne ordnas av studentföreningen Pagus. Som namnet säger, här samlas studeranden från diverse skolor efter
sommarlovet för att återigen komma igång med studierna och sätta fart på studiestaden Vasa. Detta är ett ypperligt tillfälle att
träffa nya och gamla bekanta och är en tillställning som inte får missas!

, Plats: troligen krog, tid:no clue
Denna fest går till på de viset att då du betalar in dig till krogen får du en nummerlapp som du ska ha på dig under kvällen, en
av motsatta könet till dig får en lapp med samma nummer och denne ska du söka efter och… Ja, resten blir som det blir!

, Plats: Överallt och ingenstans, Tid: september
Detta är ingen föreningssitz eller tillställning, men är ändå nämnvärd. Det går ut på att du skall köpa dricka från 8 olika
krogar/pubar/restauranger i Vasa så får du en T-shirt. Observera att alla ställen med A-rättigheter inte är med och att du får
”dricka” dig till flera än 1 T-shirt om du känner för det!

, Plats: mkt bra fråga Tid: oktober?
Denne har inget med kondomer att göra, tyvärr.. Men ifjol regnade det iaf så att man skulle ha behövt en riktig regnrock, vilket
gav festen mer ös! Det är rockföreningen vid Academill som ordnar den, här uppträder bla. live band. Mycket hålligång för
valutan!

Toni Hannuksela
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