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Vice ordförande har ordet.
Vice 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 att
veta inför studierna. Bland annat om studiehalarna, vår verksamhet och
endel olika studentföreningarna i Vasa.
Allas vår ordförande Magnus Nordlund kommer att ha ett mellan år detta år,
så jag kommer att fungera som ordförande denna hösttermi. Samt att våra
egentliga utrymme nere i källaren är under renovering fram till årsskiftet
Vi i Filicia försöker att ordna evenemang som passar alla våra medlemmar.
Förutom vår fester har vi en del andra typer av verksamhet som alla kan
delta i. Nämnas kan att vi tidigare åren har haft t.ex. pidroturneringar och
diverse idrottsevenemang. 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 upp till vårt headquarter på 4
våningen (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.
Första samlingen för gulisarna kommer att vara gulnäbbsintagningen, som vi
ordnar i samarbete med Studentföreningen N.U.D
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 egna
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!!!! ()

Toni Hannuksela- Stroh
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Självklara saker

Så duschar kvinnan:

1. Tar av sig kläderna, stoppar dem i tvättkorgen, givetvis färgsorterade.

Så duschar mannen:
1. Klär av sig medan han sitter på sängen och kastar alla kläderna
på golvet.

2. Tar på sig morgonrocken och går till badrummet. Möter mannen på vägen,
drar åt morgonrocken lite extra och småspringer mot badrummet samtidigt som 2. Går naken till badrummet. Möter kvinnan på vägen dit, visar stolt
hon passar på att dammtorka vägglisterna.
upp sin sneda penis och skriker som en elefant.
3. Ställer sig framför spegeln och granskar sig själv i detalj. Slappnar av i hela
kroppen så att hon blir riktigt missnöjd med hur fet hon blivit.

3. Ställer sig framför spegeln och drar in magen. Granskar storleken
på sin penis, kliar sig på pungen och luktar sedan på sina fingrar.

4. Ställer sig i duschen, tar fram tvättlappar till ansiktet, armarna,benen och
ryggen. Skrubbar sig omsorgsfullt och passar även på att fila fötterna. Avslutar
denna procedur med att gnugga rent kaklet från småfläckar.

4. Ställer sig i duschen.
5. Tvättar ansikte med tvål.

5. Tvättar håret med specialschampo innehållande avocado, honung, lansmedel 6. Lägger av en brakskit och håller på att trilla ihop av skratt därför
och 83 vitaminer.
att det ekade så häftigt i badrummet.
6. Tar specialsuperduperbalsam i håret och låter det verka i 15 minuter.

7. Lugnar ner sig, men bryter ihop i ett asgarv när lukten når näsan.

7. Tvättar ansiktet noga i 10 minuter med en svindyr tvål som innehåller päron,
valnötskärnor och hudstimulerande ämnen.

8. Tvättar sina ädlare delar och området därikring med en tvål, det
råkar vara kvinnans svindyra ansiktstvål.

8. Tvättar kroppen med en ännu dyrare lyxtvål som innehåller meganyttiga
ämnen som motverkar åldrande.

9. Tvättar röven med samma tvål och lämnar kvar lite grova hårstrån
på den.

9. Sköljer ur balsamet ur håret, detta är viktigt så det tar minst 10 minuter. Man
måste se till att allt balsam försvinner, annars ser frillan tung och platt ut sedan.

10. Tvättar håret med samma tvål.

11. Gör en punkfrissa av könshåren och garvar förnöjt.
10. Rakar sig under armarna och på benen men bestämmer sig för att använda
en epilator vid bikinilinjen.
12. Pinkar på väggen och känner att fötterna blir varmare.
11. Skriker högt och sliter ner en del av draperiet när mannen stänger av
varmvattnet.

13. Kliver ur duschen men märker inte att han glömt att dra för
draperiet när han klev in. Nu är hela golvet, toastolen samt
toalettpappret vattendränkt.

12. Stänger av duschen.
14. Torkar sig snabbt och lätt och låter handduken falla mot golvet.
13. Skakar av allt vatten från kroppen.
15. Drar allt vad han kan i förhuden så att penisen blir smal som en
14. Kliver ut och torkar sig med en handduk stor som en världsdel, passar på att penna och 35 cm lång.
torka av golvet så att allt ser fräscht ut igen. Putsar av imman från spegeln.
16. Glömmer att släcka lampan och halkar ut ur badrummet pga allt
15. Lindar in håret i en superabsorberande handduk avsedd endast för
vatten som samlats på golvet.
hårtorkning.
17. Går naken till sovrummet. Han möter kvinnan och bestämmer
16. Finkammar hela kroppen efter diverse hår, finnar och plitor. Attackerar dem sig för att visa sina nyaste penistrix: Långdraget från punkt 15,
med pincett, peang och fingernaglarna.
"magdaskaren" där penis slås mot buken och åstadkommer ett
jättehäftigt ljud samt att böja bak snorren och knipa med benen så
17. Går tillbaka mot sovrummet iförd tidigare nämnda morgonrock.
att han liknar en kvinna. Efter denna sagolika föreställning ställer
han sig framför kvinnan och hoppar upp och ned samtidigt som han
18. Möter mannen på vägen och drar åt morgonrocken ordentligt.
skriker som en elefant (kul snoppljud här också).
19. Påklädningsproceduren inleds, den brukar ta mellan 90 och 120 minuter
beroende på dagsform och humör.

18. Kör en raptävling med sig själv och klär på sig på mindre än 2
minuter.

Vill Ni vara med i vårt klada jeng?

Filicia styret 2007
Väljs i höst
Mer info senare...
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Eftersom det har varit sommarlov och troligtvis ingen har ägnat en tanke åt skolsaker kanske någon har glömt
bort vem som är med i Filicias styrelse, eller kanske har man börjat här i år och inte vetat förut vem dessa
filurer är...
Filicia ordar sitzar, LAN, skolfotografering, fixar studiekort, säljer skolgrejjor som häften och så vidare... Man är
inte automatiskt med i vår studentförening, så kom upp till vårt rum på 4:e våningen så får ni veta mer. (Å kan
lira ett foosbolls-varv på samma gång). Dessa kan man fråga det mesta av och man får gärna själv komma
med förslag på aktiviteter som man tycker borde ordnas!

Så, några rader om

Styrelsen 2006 som du hittar uppe på 4:e
våningen, Wolffskavägen 33

Ordförande
Magnus Håkan Nordlund
Linje ~ Miljö 3/4

Vår käre ordförande tar detta år ett
mellanår, därmed har vice ordförande Toni
hand om Magnus uppgifter

Hemkommun ~ Pedersöre,
Överesse va e nu va
Kör ~ Int någå just nu

Vice ordförande
Toni Jarkko Johannes Hannuksela
Linje ~ Miljö 1,2,3
Hemkommun ~ Vörå

Sekreterare

Kör ~ Ovlov
Kontaktas personligen

Matias Jan Olof Julin
Linje ~ Maskin 3
Hemkommun ~ Nykarleby
Kör ~ BMW
Söt liten charmör. Svärmorsdröm.

Kassör
Jesper Karl Evert Björk
Linje ~ Maskin 3
Hemkommun ~ Jeppis

Datård
Ari Armas Suomi
Linje ~ IT 4
Hemkommun ~ Korsholm
Kör ~ cykel

Kör ~ Nykter
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Rådd
Intråd
Simon Alexander Blomqvist
Linje ~ IT 3

Marica Sofia Stolpe

Hemkommun ~ Nykarleby

Linje ~ Miljö 3
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 2
Hemkommun ~ Korsholm
Kör ~ Doggystyle
*Tryckmaskinens automat
censurering slår på*

Musråd
Kenneth Bengt Erik Björkman
Linje ~ El 4

Extråd
Mats Karl Mikael Palmunen

Hemkommun ~ Pedersöre
Kör ~ Bil
Hej jag e Kenneth!

Linje ~ El 3
Hemkommun ~ Larsmo
Kör ~ Helst int
Ascona åkande brandman, en
räddare i nöden.

Slottsråd
Jenny Sofie Helen Herpman

Bärsråd

Linje ~ Bygg 2
Hemkommun ~ Malax

Tommi Kristian Grankulla
Linje ~ Maskin (bil) 3

Kör ~ De Primera
Missbilda men golla

Hemkommun ~ Karleby
Kör ~ Ibland
Allas vår snusande mekaniker.

Marica Stolpe- Honung
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DRIFTINGENJÖRSFÖRBUNDET I FINLAND
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 www.diff.fi på "Fasaden"
under "Medlemsservice" uppe till vänster. På Filicia castle finns också medlemsansökningsblanketter.
Om du vill veta mera, gå in på www.diff.fi eller kontakta juniorombudsmän Jenny Nurmi jenny.nurmi (a) diff.fi 0405675183 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.
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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:

Gul

Studentföreningen N.U.D. r.f., Sjukis: Grön (Det sociala området) och Vit (Hälsovård)
Studentföreningen Politivas r.f., Åbo Akademi: Blå
Finlands Svenska Lärarstuderandenas Förening (FSLF), ÅA: Lila
Pedactus, pedagogik studerande vid ÅA (ej lärare): Rosa
Spirre, speciallärarstudernade ÅA: Lila
Katharsis, utvecklingspsykologi, ÅA: Blå
Karitativa, Vårdvetenskapstuderande, ÅA: Neongula
SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshöskolan i Vasa, Hanken: Vit
Justus r.f., Juridikstuderande vid Helsingfors Universitets juristutbildning i Vasa: Vinröd
VAMOK (Vaasan ammattikorkeakoulun ylioppilaskunta) : Grön (tradenom) och Svart (ingenjör)
Spirre, speciallärarstudernade ÅA: Lila
Vasa universitets studerande: Röd
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!

En av våra årsfestsponsorer

10

Filicia Aktuellt

FJOLÅRETS GULIS
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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, så e det!!!

VIKTIG
RUTA
Skolfotograferinge
n sker onsdagen
den
9 september

Mer info senare

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 http://www.syh.fi 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 http://vpn.syh.fi
Skolan har detta år tagit i bruk ett annat system för studieregistren, kallat WinhaWille... hoppas det
fungerar bättre än tidigare. https://studerande.syh.fi/WinhaWille
Mera länkar till skolans tjänster (webaccess, SSY mm.) hittar du på adressen
https://studerande.syh.fi/
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. Http://filicia.syh.fi
Vi syns på gulnäbbsintagningen! / Jesper
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Filicias
förträffliga sångbok
Finns till salu!
3€ för medlemmar
5€ för övriga
Juli & Jeppe
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