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Ordförande har ordet.
Än en gång så vill jag hälsa till alla studerande som finns i
våra vackra underbara skola. Jag hoppas att ni alla har
kommit igång med det nya året och att ni har haft det roligt på
de evenemang som vi har ordnat just för er.
På tal om evenemang så händer det en hel del på
vårterminen. Vi har på senaste tiden planerat mycket inför
årsfesten, som är en grymt bra tillställning. Så hade vi ju
förstås den omtalade Porrsitzen i februari, som i det lilla
minne jag har kvar var suverän som alltid. Sen så ordnades
OS visning nere i Filicia Castle och jag blev positivt
överraskad av antalet intresserade som var där. Som sagt det
händer en hel del med mer att komma.
Nu till sist vill jag bara önska er alla studerande lycka till med
ert sommarjobb sökande. Jag hoppas ni alla får ett intressant
arbete som är någorlunda ditåt som er utbildning. Tills vi hörs
på nytt ha det så bra...

Magnus Nordlund
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Årsfest, vad göra inte göra hur göra

Med tanke på att Filicias årsfest närmar sig med stormsteg
Vad man klär på sig
På årsfesten gäller festdräkt. Det betyder att man nu har
chansen att verkligen klä upp sig. Frack respektive
aftonklänning är ju det absolut finaste. Men så petiga är vi
inte i den här skolan. Man klär sig så fint man vill. Som vid
alla andra fina tillställningar kan folkdräkt (våran
högtidsdräkt) bäras. Men det är av någon anledning inte
så vanligt. För båda parter gäller att man inte bär
armbandsur. Då men e på fest har man ju inte bråttom
någonstans, eller hur?
För damer:
Lång klänning, den finaste man hittar, i garderoben eller i
butiken. Klänningen kan vara hur elegant som helst men
gärna urringad (som sveriges kronprinsessas vågade
urringning på nobellmiddagen kommenterades av ”finhetskritikerna”, ”ska man ha en ordentlig urringning så ska det
va då man är verkligen fint klädd”) och vid eller ett fodral i
elegant tyg.Skorna bör vara lätta och stiliga. Ett tips är att
gå in den före så man kan dansa hur mycket man vill.
Brukligt är också att ha ett par högskaftade stiliga
vinterstövlar på sig då man annländer till festen och sedan
byta om till fest skorna. Till en klänning som har korta
armar eller inga alls bärs handskar. Dessa tas av då man
äter (!). Små fina smycken kan bäras utanpå handskarna
men inga ringar. Har man en klänning med bara axlar bör
man ha en schal eller dylikt som täcker under solennakten
och supén. Har man långt hår är det ju kul att passa på
med en fin håruppsättning men det är inget måste.

Är man med i kåren ska man ju ha deras band på sig
också. Vilket ska då vara var? Det som gäller är att man
överst bär kårens band (SSY:s alltså, det som är blått och
svart) (under det nationens, men det gäller ju inte oss) och
under det studentföreningens (Filicias som är gult och
mörkgrått). Banden kan köpas från studentföreningen
respektive från kåren och kostar ca. 5 €. Inte så dyrt alltså.
Hur det går till på årsfest
Solennakt
Det hela börjar med en välkomst drink och en solennakt.
Den tar ungefär en timme och det är frivilligt att delta i
denna. Solennakten är traditionell och där hålls några tal
och förtjänst tecken delas ut. Till sist överlämnar inbjudna
föreningar sina gåvor. Efter solennakten hålls en liten
paus.

Supé
Sedan är det då dags för supé. Innan man går in till supén
letar man reda på sin bordsdam/herre och tittar på
bordsplaceringen, som brukar finnas just vid dörren.
Sedan tågar man in två och två. Men man sätter sig inte
förrän alla kommit in. Vanligt är också att honörsbordet
kommer in sist. Vid honörs bordet sitter speciellt inbjudna
gäster. Vanligen fest talare, möjligen toastmater och annat
fint folk. På årsfest finns det en festmarshalk som berättar
vad som kommer att hända härnäst. Lyssna på honom så
du vet vad som gäller för stunden. Sången under supén
För herrar:
leds som vanligt av toastmastern/mastrarna. Under supén
Som sagt så är frack det finaste, men inget tvång.
Vanligast är att man har en mörk kostym, och som jag med äter man, så klart, och sjunger. Det hålls också några tal.
Några saker som man inte under några omständigheter
med människor lärde oss när vi sprang runt på stan i jakt
gör under supén är att gå på toaletten (om det inte
efter porrsitz kläder, ÄR mörk kostym JÄMNSTÄLLD med
verkligen är kris alltså...), uppträder störande, gäspar eller
frack. Skjortan bör dock vara vit och gärna en vit näsduk i
suckar högt och/eller ofta och man röker heller inte förrän
bröst fickan. Eleganta manchettknappar är också
kaffet kommit på bordet. Det brukar hållas någon sk.
passande. Skorna ska också vara mörka och ”smidiga”.
”konferens-paus” under supén då man kan passa på att
Strumporna ska vara svarta och gå så långt upp att benet
röka å gå på toaletten, eller vad man nu önskar. Som
inte kan skymtas hur ni än sitter. Inga vita tennis sockar
vanligt skålar man om man är dam först till vänster, sen till
som just sträcker sig över anklarna alltså. Bär man
höger och till sist rakt över. För herrar gäller alltså först till
hederstecken har man ingen näsduk i bröstfickan.
höger, sen till vänster och till sist rakt över. Alltså först med
sin bordsdam/herre och sedan med dem runtomkring. Man
Kårband, rosett
går också ut och in parvis. Det hör alltså till att herren leder
Kårbandet bärs tillsammans med festdräkt, på finare
sin bordsdam till och från bordet om hon vill gå på
tillställningar. Eftersom det inte är så vanligt med frack
damrummet.
bärs det också till mörk kostym. Banden är för att visa
vilken kår och studentförening man tillhör. Därför har
Dans/foto
bandet vanligen föreningens färger och bärs av
föreningarnas medlemmar. Nationer brukar också ha band Efter supén fortsätter festen med dans. Det hör till att man
dansar första dansen med sin bordsdam/herre. Vi brukar
men eftersom det inte finns några nationer här är det inte
ha ett band som spelar både traditionell dans musik och
aktuellt.
lite rockigare låtar. Så att man ska kunna ha en chans att
få dansa även om man inte gillar att dansa vals. Sedan
Herremännen fäster sina band innanför kostymen, på
kan man bjuda upp vem man vill. Samtidigt som dansen
skjortan. De fästs, med säkerhetsnål, på vänster axel och
varar finns en fotograf på plats och man kan får taget ett
går snett neråt över bröst/mage mot höger sida/höft där
kort på sig och sin bordsddam/herre eller vem man nu vill
det fästs. Filicias band bärs alltid med den gula randen
ta foto tilsammans med.
uppåt!

Toni Hannuksela
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Nachspielen
Då man tycker att man dansat tillräkligt och/eller dansen
är slut förflyttar vi oss till Filicia castle och nachspielen.
Där fortsätter festen tills ingen orkar längre.
Zillis
Dagen efter kl.12.00 fortsätter festen med en Zill-frukost,
kallad Zillis. (Det här är anledningen till att man
egentligen går på årsfest om jag ska va ärlig.) De e alltid
lika kul att sitta å äta frukost med människor som varit på
samma fest dagen före och är lika trötta och diskutera
gårdagens händelser. Frukosten går i sitz-stil och vi
snapsar och sjunger. På Zillisen är nästan vad som helst
tillåtet, i motsats till dagen före, och de brukar som sagt
vara roligast. Också den håller på tills ingen vill längre.
Eventuellt brukar gänget flytta sig ut på krog senare på
kvällen.
Hur man uppför sig
Det som oftast, vad jag förstår, hindrar folk från att
komma på årsfest är att man tror att det ska vara så fint
och man kanske oroar sig för att man inte vet hur man
ska uppföra sig. Vet man inte hur man ska uppföra sig
tycker jag att den egna föreningens årsfets är ett bra
tillfälle att öva sig på. Då är man ju ändå liksom lite på
hemmaplan.
Efter att ha läst det som jag skrivit ovan vet du nu hur
det går till och vad som brukar hända ungefär. Så det
kanske känns lite bättre nu. Men tipset som jag brukar ge
är att man kollar lite vad andra gör och helt enkelt
använder sitt eget förnuft. Man uppför sig som en fin dam
respektive som en gentleman. Egentligen kan alla säkert
”reglerna” bara man tänker efter. Man har en bra hållning,
fint bordsskick, servetten i famnen, man uppträder lungt
och städat o.s.v. För herrarna gäller att man drar ut stolen
för damen och i allmänhet ”tar hand om” henne.
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Frågar så hon har det bra och ser till att hon inte måste
stå ensam och ha tråkigt. Som jag sa, man uppför sig
som en gentleman. För damerna gäller att låta sig tas
hand om och att ta av sig handskarna vid supén, man
uppför sig som en dam. Kommer man dit med sin
bordsdam/herre gäller det kanske lite mer att man under
kvällens lopp tar hand om henne och inte lämnar henne
helt ensam. Har man ingen bordsdam/herre att komma
med blir man ihop parad med nån. Då är det kanske inte
lika viktigt, men man uppför sig ändå trevligt mot varann
och går in till och från supén tillsammans. Det där med
hur man uppför sig är alltså inte så svårt. Kanske mest i
början men sen börjar det gå av sig själv. Därför tycker
jag att det är bra och lärorikt att gå på årsfest. Då lär man
sig hur man uppför sig och hur det går till på finare
tillställningar. Det kan vara användbart i framtiden.
Årsfest nej, nej's!!
- Peta näsan, alltid nån som råkar se.
- Sucka/föra störande ojlud
- Gå ut mitt i middagen, om det inte verkligen är kris...
- Avbryta nån då denne pratar.
- Plast påsar. Nej, det är ännu inte fint att komma till en
tillställning med en amssa plastpåsar i handen. Fast jag
själv brukar ha skor å dylikt i plastpåsar ibland eftersom
det är enkelt, men fint är det ju inte...
Årsfest ja,ja's!!
- Diskutera med folk runtomkring dig vid bordet
- Var trevlig mot alla
- Börja äta först när den till höger om dig fått mat om det
finns fler än 13. pers vid bordet.
- Rök inte vid bordet förrän kaffet och om bords sälskapet
tillåter. Förutsatt att det är tillåtet att röka i lokalen.
- Lyssna på toastmastern och gör som denne säger.

Stroh

Hjulfesten
Den 16.12.2005 var det då dags igen för den traditionella Hjulfesten på Technis. Detta år var ca 100 personer
anmälda till festen.
Festen började med välkomstglögg som sedan följdes av julgröt, snaps, kaffe med punsch och jultårta. Toastmastern
såg till att ingen satt och åt sin mat så snabbt att de inte hann sjunga en del snapsvisor och punsch visor. Även
under denna Hjulfest så dök Lucian upp, denna gång var HAN utrustad med ishockeyhjälm och diverse annat som
kan behövas då man är Lucia. Lucia tåget var även en intressant syn. Det bestod av en rolig blandning av
bordsdukar och ölflaskor (ha, ha).
Under Hjulfesten fick vi också besök av dem tre vise männen och en kamel. Dessa hade sina kloka ord att säga åt
festdeltagarna . Och som vanligt så dök Jultomten upp och gav julklappar åt alla dom snälla barnen.
Efter allt detta så fortsatte festen nere vid Filicia Castle med musik, dans och förfriskningar hela natten lång!

Pålägg aka Simon
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Know-How mässan 2005
Den 9 10 november ordnades årets Know-How mässa i
Botnia hallen av Finn-Nolia. Know-How mässan 2005
var den andra i ordningen och intresset för den har ökat
tydligt sen sist. På plats fanns sammanlagt 127
utställare, från skolor, företag och organisationer. Målet
med mässan är att sprida information främst till
studeranden men även till arbetssökande, föräldrar och
såklart alla andra intresserade.
SYH var självklart på plats med egen monter full med
broschyrer och informationsblad, för att inte glömma det
sedvanliga SYH-pusslet. I montern trängdes ett gäng
halarbeklädda SYH:are från olika enheter tillsammans
med vår marknadsföringschef för att berätta om
studierna och lura in nya elever. Även Pagus-gänget…
eller rättare sagt SSY tog tillfället i akt och berättade om
deras verksamhet för alla intresserade.
Även om mässan lär ska ha varit större och bättre i år än ifjol, så finns det nog plats för förbättringar. Företagen på
plats var ganska lätträknade och att knyta kontakter till arbetslivet under yrseln som rådde var nog lättare sagt än
gjort. Iden om att ordna med ”test”- arbetsintervjuer som några utställare försökte sig på var nog ändå ett kliv i rätt
riktning.
Underhållning bjöds det också på bl.a. i form av modevisningar och musikuppträdanden. Nån riktig Wow-upplevelse
fick i alla fall inte jag, men t.ex. de som ännu inte valt utbildning hade med säkerhet stor nytta av mässan.
- Karameller åt folket -

Karamell

S
S
Y

Den 28 oktober arrangerades SSY:s årsfest på Restaurang
Berny's vid Replotbron. Tillställningen var den första
årsfesten för SSY, men då man ifjol arrangerade Pagus'
första årsfest, blev detta med andra ord den första andra,
eller andra första, årsfesten för den nya kåren!
Festligheterna började som vanligt med solennakt där SSY
fick ta emot gåvor och hälsningar från när och fjärran,
varefter rektorn för SYH, Örjan Andersson, undertecknade
kårstadgarna och därmed förklarade SSY en lagenlig kår
inom SYH.
Efter detta historiska ögonblick började fest supén med
diverse godheter. Det serverades god mat och kall dryck, fina
festtal av bland annat festtalaren, Markus Rantala, och av
Lillemor Nabb som höll talet till mannen, och alla verkade ha
en trevlig kväll.
När maten avnjutits blev det dags för dans, och alla
svängde runt i tonerna till allting från vals till pop. Tyvärr var
man på grund av den hårda stormen som varade under
kvällen tvungen att inhibera fyrverkeriet som man hade tänkt
hålla innan bussen skulle föra festdeltagarna vidare till
nattspelet. Detta hölls på Hankens studentkrog Cella där
festen varade långt inpå natten.
De som orkade upp följande morgon tog sig förstås till
Filicia Castle där man hade sillfrukost. Det blev en
enastående och sannerligen rolig show om ”anekdoter ur det
verkliga livet”.
Avslutningsvis kan jag bara säga, att ni som inte varit på
någon årsfest ännu ska inte tveka, utan kom med och ha kul
på en fin och verkligt trevlig fest!

Å
R
F
E
S
T
Syltmunken
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Skidresa till Åre
100 nedfarter och 40 liftar väntade på oss i Åre, klockan var halv 3 den 21 januari. Vi stod på buss hållplatsen i Vasa och
det var isbitande kallt. Alla frös. Men trots detta var humöret på topp för vi skulle till Åre en hel vecka. Vi anlände till Åbo
på lördagsmorgonen och gick om bord på färjan. Vissa valde att gå rakt ner till hytten för att vila medan andra gick till
baren.
Väl framme i Stockholm hade vi redan problem med dygns rytmen, efter en kort konversation och intervju med våra
medresenärer kom vi fram till att det är lördagskväll.
13 timmar i bussen väntade fortfarande innan vi skulle vara i Åre. När vi var framme hoppades vi på att få checka in i
våra stugor,det fick vi ej. Vädret var relativt bra så vi tog skidorna och satte iväg i backen. Det åktes hela dagen och
stugorna fick vi ca. kl.3. Väl inne i stugan blev nyfikenheten stor på hur den svenska bastun fungerade. Plats för 3
personer och man satt nästan på golvet. Ända positiva med bastun var att det stod ”Äkta finskt bastuaggregat” på
kaminfronten. Kaminen var finsk men konstruktionen svensk, ingen golvsil i bastun. Vilket ledde till att vid städgranskning sista dagen sa städkontollant tjejen att det är vatten på bastugolvet. Vi hänvisade att det inte finns någon
golvsil. Sedan moppade vi upp 15 liter vatten.
Vi hade bra tur med vädret, endast en dag kom det snö. Varje dag hade vi tidig väckning trots hårt afterskiande och
slitsamma nätter. Skidandet gick mycket bra och Åre erbjöd mångsidiga backar, trevliga matställen och bra service.
Stället vi sov på hette Tegefjäll, där fanns en stor fjällgård, en liten mataffär, restaurang, bar och många stugor att sova i.
Mellan Tegefjäll och Åre gick skidbussar med jämna mellanrum och det räckte endast några minuter. På torsdagsmorgon skulle vi packa bussen och man hade möjlighet att åka skidor även sista dagen. På torsdags eftermiddag åkte vi
till ett vandrarhem ca. 30 km. från Åre. Där festade vi sista kvällen och hann t.o.m. sova en stund. Bussresan upp till
Umeå gick hyfsat bra, trots vissa afterski skador. En kort matpaus hade vi i Umeå före vi skulle åka med RG-line. Vi
anlände till Vasa 23.30 på fredagskvälen.
Åreresan var en mycket trevligt upplevelse. De som gillar att åka slalom, festa, träffa nya ansikten eller annars inte vill
studera i slutet av januari rekommenderar jag starkt att komma med till Åre nästa år.
Mats Palmunen alias Teppo.

Teppo

Gulnäbbsintagning 2005
Onsdagen den 7 september ordnade
N.U.D och Filicia den traditionsenliga
gulnäbbsintagningen. Tillställningen
startade på Wasalandias parkering på
Vasklot, antalet ettor från tekniska och
sjukis som deltog var ca 130 st. På plats
indelades allihopa i blandade lag på fem
personer, för bästa möjliga
sammanhållning så blir alla fastbundna
med varandra. Efter att alla har fått sina
uppdrag och DIFF bjudit alla på snaps så
fortsatte allt program inne i stan.
Uppdrag som skulle utföras var t.ex. idols
på Cella med aningen vänligare domare
än i vanliga idols. Förutom detta skulle
gulisarna blandat annat samla på sig en
del föremål som fanns med på
uppdragslistan, detta gjorde de flesta
väldigt bra med ibland alltför livlig fantasi.
En uppgift som alltid är omtyckt bland publiken är det återkommande klädstrecket på kaserntorget, som går ut på att
lagen får en viss tid på sig att bilda en så lång linje som möjligt av sina kläder. Detta blev extra kul för en del av
deltagarna på grund av regnet som inte ville ge sig. Lagen hade ungefär två-tre timmar på sig att göra alla uppdragen
och samla ihop poäng till tävlingen.
När klockan blivit ca 21.30 samlades allihopa på torget för att svära en ed för sina respektive skolor och efter detta
åkte alla med buss över till Brändö. För att delta i efterfesten och pristutdelningen vid Filica Castle. Där fortsatte festen
flera timmar framåt tills folk sökte sig vidare in till stan eller hem och sova.

Filicia Aktuellt
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Några rader om

Styrelsen 2006 som du hittar nere i källaren på
Wolffskavägen 33

Ordförande
Magnus Håkan Nordlund
Linje ~ Miljö 2/3
Hemkommun ~ Pedersöre,
Överesse va e nu va

Vice ordförande

Kör ~ Int någå just nu
Toni Jarkko Johannes Hannuksela
Linje ~ Miljö 2
Hemkommun ~ Vörå
Kör ~ Ovlov

Sekreterare

Kontaktas personligen

Matias Jan Olof Julin
Linje ~ Maskin 2
Hemkommun ~ Nykarleby
Kör ~ BMW
Söt liten charmör. Svärmorsdröm.

Kassör
Jesper Karl Evert Björk
Linje ~ Maskin 2
Hemkommun ~ Jeppis

Datård

Kör ~ Nykter

Ari Armas Suomi
Linje ~ IT 3
Hemkommun ~ Korsholm
Kör ~ cykel

Honung
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Rådd
Intråd
Simon Alexander Blomqvist
Linje ~ IT 2

Marica Sofia Stolpe

Hemkommun ~ Nykarleby

Linje ~ Miljö 2
Hemkommun ~ Malax

Kör ~ Bil
Kör ~ Sin häst eller Primera. Ev. nån
lånad bil.
Yro å råddo flick som entå tycker om å
planer framåt i tidi. Optimist.

Idråd
Börje Jan-Ove Lundström
Linje ~ Maskin 1
Hemkommun ~ Korsholm
Kör ~ Doggystyle
*Tryckmaskinens automat
censurering slår på*

Musråd
Kenneth Bengt Erik Björkman
Linje ~ El 3

Extråd
Mats Karl Mikael Palmunen

Hemkommun ~ Pedersöre
Kör ~ Bil
Hej jag e Kenneth!

Linje ~ El 2
Hemkommun ~ Larsmo
Kör ~ Helst int
Ascona åkande brandman, en
räddare i nöden.

Slottsråd
Jenny Sofie Helen Herpman

Bärsråd

Linje ~ Bygg 1
Hemkommun ~ Malax

Tommi Kristian Grankulla
Linje ~ Maskin (bil) 2

Kör ~ De Primera
Missbilda men golla

Hemkommun ~ Karleby
Kör ~ Ibland
Allas vår snusande mekaniker.

Honung
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Filicia Nätverksspelhelg

Magnus utövar sina über skillz

Den 4 februari 2006 kämpade en grupp män i kylan på väg till Filicia Castle. Samtliga var på väg till den nu som
då återkommande tillställningen där de kunde ta mått av varandra. Antalet deltagare var denna gång aningen
klenare än förut. De få som hade anlänt tog detta som ett tecken på att resten var för rädda för att ens delta.
Efter att alla hade ställt upp sin utrustning beslöts det att spelet som skulle dras igång var Call of Duty 2, det
absoluta testet på allmän överlägsenhet. Alla var ivriga att testa sina skillz, så spelen sattes igång utan vidare
dröjsmål. Ljud av vapen och tjut, av både glädje och förargelse, ekade i korridorerna hela resten av kvällen.
Deltagarna hann spela på flera olika områden, både i grupp och var och en för sig. Kampen var emellanåt stenhård
men avbröts ändå för en tillfällig matpaus nu som då.
Spelen höll på tills sent på natten. Alla hade i det skedet klart för sig vem som var bäst. Var och en var övertygad
om sin egen överlägsenhet. Utrustningen packades ihop och deltagarna begav sig varenda en hemåt, trötta men
belåtna, släpande på sin utrustning efter sig i snöyran.

Ari - Gizmo -
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1000m öl & 100 klubben
1000 meter öl
Onsdagen den 16.11.2005 ordnades än en gång 1000
meter öl. Som namnet redan antyder så går
tillställningen ut på skall deltagarna springa 1000 meter,
men efter varje 100 meter skall de också dricka en öl.
Detta låter kanske en något utmanade, men jag kan
säga att alla de som deltog i år, lyckades komma i mål.
Deltagarna som åtog sig utmaningen var i år 8 st och ett
nytt tidsrekord sattes. Björn Granlund var den deltagare
som klarade av 1000 meter öl på häpnadsväckande
11.56.
Trots kallt väder och halt underlag var stämningen på
topp bland deltagarna genom hela tävlingen och
deltagaran fick också moraliskt stöd av den publik som
samlats.
Deltagarnas tider:
1. Björn Granlund
2. Simon Lillqvist
3. Dennis Andersson
3. ------ Krokvik
4. Johan Skjäl
5. Andreas Nyman
6. Fredrik Westblom
7. Mikael Sandström

11.56
26.40
44.30
44.30
44.40
46.30
1.07.20
1.08.50

100 klubben
100 klubben ordnades på samma gång som 1000 meter öl
(16.11.05). Denna tillställning går ut på att deltagarna skall
dricka 100 snapsar (4 cl) öl eller cider på 100 minuter, alltså
en per minut.
11 st deltog detta år och vinnaren blev Robert Hästö.
Tillställningen drog också fram en stor publik som ville se
hur det gick för deltagarna.
Detta är en tillställning som jag bör prövas på en gång under
studietiden, så ja rekommenderar att man planerar in det till
nästa höst. Vi syns där!

Slickepinnen

Das Oktobersitz
Det sägs ju att man ska hålla hårt i traditioner och vi, här i tekniska, har ju med åren fått lite traditioner som vi gärna
håller år efter år.
Till detta hör då även våran Oktobersitz, 26 oktober fick vi än en gång besök av några tyskar men vi blev alla lite
förvirrade när toast-meisters, Kurman unt Ekblad, sa att de hittat en ny national dryck åt tyskarna… Cider!?!?
Åtminstone om du frågar mig så ska ju en äkta tysk dricka sitt öl och hålla hårt om sin Brathwurst. Så hur kommer
då detta sig??
Som vanligt hade de ju med sig Olga unt Helga, som i år spelades av Miss Deutschland 1987 och en неудача
российский (Miss(lyckad) Ryska). Som gärna bjöd på sig själva och en syn man sent glömmer!
Så… med dom som servitriser tog sitzen fart och fortsatte i ett högt tempo med mycket sång, snaps, mat och en
liten punsch. Lite straff delades även ut, som betydde att man fick äta en: BRATHWURST!
Förvånad? Antagligen inte…
Sitzen var välbesökt, kan säga att alla Vasas skolor var representerade, vilket ledde till att många hamnade på
bordet. Ingen som hängde läpp för de utan festade glatt vidare in på småtimmarna. Roligt att se var även folk som
inte kommit på sitzen, senare hittade ner i vår varma källare och anslöt sig till festligheterna.
Så… kort o gott: En lyckad oktobersitz även detta år!
Och till er som inte kommer ihåg nåt dagen efter, ett ordspråk:
”He man int minns, ha man int gjort!”
//Björn Engström

Frestelse

Filicia Aktuellt

12

Utvecklingsdagen
Den 8:e februari ägde en så kallad utvecklingsdag rum på technis. Syftet med evenemanget var att lokalisera brister
i vårt utbildningssystem för att senare kunna åtgärda dessa.
Klockan 10 samlades studeranden i ett klassrum för att, tillsammans med Mats Österman, diskutera ämnet. Vi
inledde med diskussion i grupp, de frågor vi funderade på var följande: Vad är bra med utbildningen? Vad är dåligt
med utbildningen? Vad bör lärarna göra för att förbättra situationen? Vad kan vi göra? Med hjälp av problemlösning
förbättrade vi senare de många förslag vi kommit fram till. Sen sammanfattade vi alla punkter till några få, vilka fem
studeranden senare framförde åt lärarkåren.
För att nämna några:
läseordningarna är dåligt planerade
mer info behövs
för få tentamenstillfällen
för lite praktiska studier
material kommer ofta ut för sent
förslag om möten mellan klassrepresentanter och PA (t.ex. 1gång/månad)
bättre pedagogisk kompetens eftersöks hos lärare
jämnare arbetsbörda
intensivare, kortare kurser
bättre inblick i kommande perioder (möjlighet att gå om kurser utan problematik så som kurskrockar)
PA:n anträffbar (t.ex. 2h/v)
Nya periodsystemet anses vara dåligt
Förnyat material
Det skulle komma att visa sig att även lärarna tagit upp många av dessa punkter, vilket tyder på att de vet vari
problemen ligger. Det blev många och långa diskussioner och vi hoppas få se resultat snarast. Allt har dock sin
process och tålamod är en dygd.

Kizmet

Föreningar i Vasa
Ha nån av er någongång funderat över var en
rosa halare hör hemma, vem Vamok
är osv.? Tänkte nu försöka klargöra vilka olika
kårer/föreningar som florerar i Vasa.
Studerndekåren som borde vara mest bekant
för er är SSY, dit hör samtliga
studentföreningar inom SYH. Kåren är den
som för studerandes röst vidare i olika
politiska frågor. SSY har sitt kansli i Teknis
huvudbyggnad och kontaktas lättast genom
mail karen@syh.fi eller genom att besöka
kansliet.
Under kåren arbetar flera olika
studerandeföreningar av vilka två är
placerade i Vasa. Studerandeföreningarna har
som uppgift att se till de studerandes sociala
tillvaro. Det är altså oftast föreningarna som
ordnar olika evenemang åt studerandena som
avlastning från skolarbetet. Här i Vasa hittar
man, under SSY, studerandeföreningarna
Filicia samt N.U.D.

Filicia är studerandeföreningen för alla er som studerar inom
sektorn för teknik och kommunikation. Filicias halarfärg är gul,
vilket gör den väldigt synlig i olika sammanhang. Kansliet hittar
man i huvudbyggnadens källarvåning och det är bemannat
åtminstone 09.30 - 10.00 samt 11.30 - 12.30. Man kan även ta
kontakt genom mail: filicia@technis.syh.fi
N.U.D. är föreningen för studerande inom Social- och
hälsovårdsområdet. För studerande inom skönhet- och sociala
området används en mörkgrön halare medan övriga har en vit.
N.U.D. Har sitt kansli beläget i cafeterian i Sjukis bottenvåning och
nås genom: nud@florence.syh.fi
Under SSY finns även tre andra föreningar, dessa är inte placerade
i Vasa men dess halare har en benägenhet att florera här
nusomdå.
Skruv finner man i Nykarleby, dess medlemmar är
konststuderande med en ljusblå halarfärg. Skruv nås genom
skruv@leonardo.syh.fi
Cluster är en liten förening för musikstuderande i Jakobstad som
än så länge saknar halare. Nås via cluster@mozart.syh.fi
Mask är föreningen för scenkonststuderande i Vasa. Saknar för
tillfället kansli men hittas oftast på Strandgatan 3.

Ove
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Åbo Akademis studentkår i Vasa har benämningen KAV,
kåravdelnigen i Vasa. Dess kansli finns i Academill på
Strandgatan 2. Under KAV finns flertalet ämnesföreningar
å ännu fler specialföreningar. Till ämnesföreningarna i
Vasa hör:
Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (FSLF):
Ämnesföreningen för de som studerar till klasslärare.
Föreningen har över 200 medlemmar och som halarfärg:
Lila
Pedactus: Studerande på Pedagogiska institutionen (PI)
tillhör ämnesförening Pedactus. PI-arna läser allmän
pedagogik och blir planerare och administratörer. Som
halarfärg används rosa
SPIrre: Den yngsta ämnesföreningen består av blivande
speciallärare. Föreningen har som symbol en svart
spindel och som halarfärg lila
Politivas: Statsvetare och socialpolitiker hör till denna
ämnesförenings blåvita fana. Halarfärg: Blå
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Den tredje studerandekåren i Vasa är kåren vid Vasa
Yrkeshögskola, Vamok. Vamok finner man på
Rådhusgatan 31. Under Vamok finns inga studerandeföreningar utan här har Vamok hand om all verksamhet
som ordnas åt studerande vid Vasa YH. Inom Vamok
används fyra olika färgs halare, beroende av vilket
utbildningsprogram man valt. Ekonomiska utbildningsprogram har mörkgröna, vården har vita, socionomstuderande gula och slutligen tekniska program med svart
färg.
I Vasa finns även Helsingfors Universitet representerat
genom juridikstuderande. De juridikstuderande hör till
föreningen Justus som har sitt kontor i andra våningen i
brändö ämbetshus. Justus nås även genom
justus@uwasa.fi och har en vinröd halare.
Bärare av klarröda halare är alla studerande vid Vasa
Yliopisto som är beläget mittemot SYI. Studerande där hör
till Vaasan ylioppilaskunta,nås genom yokunta@uwasa.fi
eller genom att besöka kansliet som är beläget iTervahovibyggnaden, bredvid Restaurang Mathilda.
Öppethållningstider för kansliet är vardagar 10.00-14.00

Katharsis: Ämnesförening som består av
utvecklingspsykologer. Utvecklingspsykologerna var förut
en del av Politivas, men grundade en egen förening. Men
den blå halarfärgen behölls.
Karitativa: Vårdvetarna bildar ämnesföreningen Karitativa.
Många som studerat till sjukskötare fortsätterna studierna
här med vårdvetenskap. Vårdvetarna finner man i
Blomsterhuset på Rådhusgatan. Som halarfärg används
Neongul.

Ove
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Porrsitzen med stort P(orr)
Ännu ett år med en underbar händelse. Nämligen
porrsitz vid Giggling Marlin. Man blir alltid lika
underhållen av att bara se på all olika porriga och
snuskiga människor som kommer på sitzen. Som
alla andra sitzer hade vi också denna gång två
underbara toastisar. Nämligen Petter och BQ. De
hade just skrivit en avhandling i pornografi och vi
fick ta del av den kunskap och ”erfarenhet” de hade
lärt sig. Publiken fick ta del av olika lekar i porrens
namn, allt från att skrika ut könsorganens alla olika
namn till att äta gurkor. Sjöng sånger och
schnappsade och i rask takt började deltagarna bli
glada och mera högljudda. Maten var som vanligt
inte så viktig enligt min mening men den hör ju till
och var riktigt bra. Mera sång och dricka kom till
borden och ja tycker att alla började bli riktigt
hungriga på mera smaskiga och snuskiga exempel
på pornografi. Och vi behövde inte vänta länge
förrän toastisarna gav oss vad vi ville ha, vad vi
kom dit för!! PORR!!! Och en liten pinsam grej för
oss killar och tjejer i Filicia, nämligen den
sedvanliga sången. Efter många burop fick vi till det
med lite Björn Rosenström. Jag tror vi måste ta
några sånglektioner till nästa gång. Efter min andra
sitz med Filicia så kan jag med glädje säga att ni
som inte var där: SUCKS TO BE YOU!!!
Sen kom ju efterspelet. Jag tror vi slog något rekord
när vi städade bort alla saker så att vi skulle få
igång festandet. Snabbt fylldes Giggling med nytt
kött och festandet var i full gång. Och de fick vad
de betalade för. Först den kvinliga strippan som var
bättre än på flera år. Och en halvtimme efteråt
hittade den manliga strippan till mitten av golvet.
Och vad jag kan säga om det är att tjejerna blev
galna när de fick se lite manligt kött vicka på
höfterna. Jag vet inte hur mycket folk som kom på
efterspelet men det var mycket folk på porrigt
humör i alla fall. Dagen efter var man inte på lika
bra humör men som tur var så kallade den första
lektionen först halv tre för min del. Hoppas att nästa
porrsitz blir lika festlig så till dess. Ha en porrig
fortsättning och sätt piskan på hyllan en stund.

Toastisarna BQ och Petter

Kenneth Björkman
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Tack till våra sponsorer för en fin årsfest

