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Mad Cow

Det är med gråten i halsen jag skriver detta eftersom jag just blev färdig men tyvärr råkade 
radera hela artikeln. Men det är väl bara att börja om. 

Året börjar närma sig sitt slut och så även min tid i Filicias styrelse. Det smärtar mig att 
lämna ifrån mig nyckeln till Castle och jag kommer att sakna alla de dagar, kvällar och 
nätter som spenderats där med allt från att gräva i Filicias historia till att torka spyor. Det är 
väl bara att inse att man själv börjar bli historia och måste lämna över föreningen till nya 
förmågor.

Då jag tänker tillbaka på årets som gått tänker jag främst på alla lyckade evenemang och 
all bra respons vi fått av er medlemmar. Tack för den! Kom ihåg att det är Ni som är Filicia. 
Det värmer då nån kommer och säger att det var en kul sitz medan man bär bort sitzbor-
den eller torkar golven. I varje fall verkar ni ha trivts på våra evenemang. 

En sak som lagts märke till under årets lopp är att våra traditioner håller på att dö ut. Detta 
är väldigt synd. Jag ser på traditionerna som ett arv som vi fått av tidigare generationer. 
Detta arv bör vi bevara och låta leva vidare.

Jag vill tacka nuvarande styrelsen för ett kul men slitsamt år. Ni har gjort ett utomor-
dentligt jobb och tack vare er har föreningen utvecklats väldigt mycket. Ibland behövs det 
en spark i arslet och någon som säger att man har fel. Det har ni skött utmärkt!

Jag vill även tacka LAN-utskottet för det jobb ni satt ner på att ordna och utvecklat Filici-
Lan. Höstens FiliciLan blev lyckat och det största som ordnats hittills.  

Sist och slutligen vill jag gratulera den nya styrelsen. Det är ett ansvarsfullt och 
tidskrävande jobb ni har tagit på er. Se till att hitta en bra balans så ni hinner med både 
styrelseuppdraget, studierna och eventuella �ick-/pojkvänner. Kom ihåg att hålla �aggan i 
topp och vara stolta Filicianer.

Tack för mig!

Ivar Gullström
Ordförande

Dagens visdomsord: ”Radera aldrig en artikel före tidningen är utgiven”

Ordförande har ordet



Filicia Aktuellt5

Röö Mjölchen

Denna mytomspunna tillställning som alla är nervösa för, alla vill se, men ingen minns. År ut och 
år in har det arrangerats gulisintagning för våra nya studeranden, så även i år. Som traditionen 
säger så drog hela spektaklet igång andra onsdagen detta skolår, med start från Sandö. 
När folk började dyka upp likbleka i ansiktet och med påtvingade leenden så kände alla att det 
börjar närma sig.
Före start och för att alla skulle vara tillräckligt uppvärmda  höll våra kära nudister ett litet pass 
Zumba medan vi delade in lagen och väntade på starten. När sedan de �esta började vara 
ihopbundna så släppte vi iväg första laget.

Fast gulisintagningen är ett återkommande evenemang med samma stil varje år, så kan ändå 
programpunkterna variera. Detta år så hade vi 8 olika punkter och en jokerpunkt. Alla hade sina 
speci�ka platser, medan jokrarna sprang runt på stan och antastade folk med sitt hopprep. De 
övriga punkterna var:

-Mask teater: Studentföreningen MASK från scenkonsten ville ha teater.
-Klädstrecket: behöver ingen desto mera beskrivning
-Drick från en planka: 5 underliga shottar, alla skall drickas samtidigt
-Idol: Låter du som en höna eller sånglärka, ingen skillnad, roligt ändå.
-Godissnöre: Sug, bit eller nafsa, snabbast vinner.
-Hinderbana: Vadå balanssinne? Behöver man nåt sånt?
-Samla in saker: 3 pingisbollar, varm hamburgare, underkläder, ett lurvigt hål, och en bild på en 
glad pensionär
-Brobyggarna höll även en egen punkt vid biblioteket.

När de gulisar som valt att försämra balanssinnet med alkohol lyckats med sin uppgift så 
började det vara dags att avsluta springandet på stan. Så det blev samling vid frihetsstatyn där 
alla svor sina faneder. Kvällsfesten fortsatte som vanligt på Ollis såklart blev smockfullt! Så med 
gråten i halsen konstaterar jag nu att dethär var min sista gulisintagning jag får uppleva. Alla vill 
vi ju egentligen vara gulisar varje år? 

Gulisintagning
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Lär Dig Sitza

Nå nuuu var dagen här då gulisarna äntligen skulle få lära sig vad en sitz var. Skulle toastisarna 
klara av att hålla koll på ett helt nytt sitzshack och hur skulle sångerna gå? 
Klockan var prick 19.00 då några gamyler iklädda halare började ropa ”När börjar sitzen, när börjar 
sitzen”, varefter toastisarna kom in. Detta följdes sedan av ”mmh tch tch” och helan sjöngs. 
Gulisarna fattade också snabbt vinken varefter sångerna �ödade friskt vidare. Under kvällens 
gång lektes också lekar och stra� utdelades till mindre lydiga sitzare.  Bland annat �ck de olydiga 
smaka på diverse oigenkännliga blandningar och det lär också en illaluktande strumpa cirkulerat i 
sta�sammanhang. 
 
Under sitzen bjöd också toastisarna på nya roliga åsnebryggor, mat åts och slutligen blev det 
också dags för ka�e. Till ka�et sjöngs också punchvisan, med alla möjliga rörelser upp, ner, till 
vänster och till höger.Slutligen var sitzen slut och jag hoppas verkligen att alla sitzdeltagare hade 
en oförglömmlig första sitz. Att döma av hur borden sedan såg ut tror jag också att sitzen hade 
varit lyckad, i varje fall ledde det mina tankar till det svenska uttrycket: 

"Det en Svensk dricker på en kväll, spiller en Finne på sig".

Efterfesten ordnades sedan på vårt kära Olivers Inn, där jag hoppas att alla som ännu inte släckt 
sin törst under sitzen �ck göra det där. Sist och slutligen hoppas jag också att ni �ck många nya 
vänner denna kväll och ni nu som ivriga sitzare bara väntar på vår nästa sitz!

Mos
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Back to Filicia Castle

Den 3.10 ordnades denna underbara tillställning, och som namnet redan avslöjar så 
var det första eventet i Castle som ordnades med öppna dörrar denna höst. Kön 
ringlade sig långt utanför Filicias dörr redan en halvtimme innan den öppnades, när 
de väl öppnades fanns det exakt 50 personer som �ck ett �nt halarmärke (tror att det 
var därför de köade). Att det har varit så lång kö till Back to Filicia Castle har nog 
aldrig tidigare hänt. Till styrelsens stora glädje kunde konstateras att besökarantalet 
ökat stadigt för varje gång eventet ordnats, så också denna gång. 

Under kvällen ordnades det tävlingar av olika slag, folk umgicks kring sällskaps-
spelen, utmanade varandra i beerpong och helt allmänt umgicks med varandra. För 
undertecknad var detta en väldigt speciell dag eftersom de var första gången det 
uppdaterade ljudsystemet och nya ljusstyrningsbordet blev testade på ett evene-
mang. Från min sida kan jag helt klart konstatera av besökarnas glada feststämning 
att detta var ett väldigt lyckat evenemang. Slutligen vill jag tacka alla besökare och 
hoppas att vi ses på �era av våra evenemang.

Skäggbi�

7
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Räkpastej

Beerpong

Det var en gång.. ..ett gäng tävlingsinriktade tokstollar som �ck för sig att kasta pingisbollar i 
ölglas?! Onsdagen den 10.10 ordnades den efterlängtade beerpong-turneringen i Filicia 
Castle. Närmare 30 lag deltog men endast ett lag kunde bli förklarade som vinnare. Denna 
gång var det lag "He va na" som tog hem segern.

Många deltog som sagt men det fanns även en hel del åskådare på plats. Efter turneringen 
spelades en del vänskapsmatcher och vid kvällens slut var det rätt många, som på svaga ben, 
traskade hemåt i mörkret. 

Castle levererade ännu en gång. 
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Lunchrestauranger

Klockan slår 11.25, gropen i magen växer, men läraren vägrar släppa integralkalkylen.. Tankarna 
börjar sväva iväg, var ska vi äta lunch? Blir det janssons frestelse idag igen eller ska vi hitta en riktigt 
god schnitzel (med mos)?  
Vi studerande har fördelen att få lunch till ett mycket förmånligt pris, och om man börjar kolla runt 
sig �nns det dessutom ett ganska stort urval. Hur ska man då hitta de godaste köttbullarna eller 
den fräschaste salladen?
Jo med Filicias recensioner av några av stans bästa lunchrestauranger med studierabatt!

Restaurang: Wol�skavägen 33

Matalternativ?  3 st. varav en oftast soppa   
Poäng:   4

Sallad?   Helt ok, men he ska måst �nns na fetaost å   
   in karågan dressing!
Poäng:   3 

Pris?   2,50€ , Priset stiger dock till ungefär 4   
   yurgens om man vill ha något av de �nare   
   mat alternativen som serveras med jämna   
   mellanrum.

Service (språk)? Svenska å lite dialektblandning.
Poäng:   5

Miljö?   Stort, bra å gemytlig stämning.
Poäng:   5

Totalpoäng:  4,25

Käkare:   Chokladfabriken
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Restaurang: Café Techno

Matalternativ:  Det brukar vara 2 rätter att välja mellan. Ett alternativ är oftast  
   bakad potatis med någon fyllning. Denna gång var det Broiler  
   på huvudmenyn. 
Poäng:   4

Sallad:    Ett bra sallads sortiment och bröd
Poäng:   4 (för en 5 borde det �nnas fetaost/grynost)

Pris:    2,70€

Service:   Bra service med en leende �icka som tar betalt. Resten av   
   personalen jobbar med något annat så man pratar inte så  
   mycket med dem. Och betjäningen sker på båda inhemska  
   språken.
Poäng:   5

Miljö:   Helt mysig stämning men litet och trångt är det vid lunchen  
   och blir lätt högljutt.
Poäng:   3
 
Totalpoäng:   4

Hungrig:   Traktor
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Matställe:   Åbo Akademi Restaurang Alexander 

Matalternativ:  Strömmingsbi�ar med grädd�lssås 2,70 €
   Pasta Carbonara  2,50 €
   Grönsaks-kålrösti  2,60 €
   Sallad-och smörgåsbu�et  1,40 €
   Majsbroiler med mörk apelsinsås  4,20 €
   Matlista synlig, alternativen enligt koncepten: Hemlagat, mat från   
   världen, vegetariskt, salladsbord och lite bättre mat. 
Poäng:   5

Mat som testades:  Strömmingsbi�ar med grädd�lssås
   Gott, smakade hemlagat. Dock inget extraordinärt. 
Poäng:   4 

Sallad:   Sallad, gurka, tomat, någon broccoliblandning och något som såg ut som  
   surkål. Två sorters dressing, dock var den jag valde inte så god.
   Kunde �nnas �er basvaror, t.ex. morot, paprika, oliver, fetaost osv. 
Poäng:   3 

Pris:    1,40-4,20€ Fanns något som passar allas plånbok.

Service (språk)?  Kassagubben var pratglad, trevlig och svenskspråkig
Poäng:   5 

Miljö:   Ingen kö, trevligt sällskap, �n inredning.
Poäng:   4

Totalpoäng:  4,2

Dinerare:   Mad Cow
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Restaurang: Novia Seriegatan

Matalternativ:  Köttbullar med potatis och sås
   Bakad potatis
   Soppa
   Matlista saknades så de två senare alternativen visste vi inte om
Poäng:   4

Mat som testades:  Köttbullar med potatis och sås
   Saknade lingonsylt, mycket god mat, smakade hemlagad
Poäng:   4 

Sallad:   Bra sallad, gärna �er sorter
Poäng:   3 

Pris:    2,40€ billigt!

Service (språk)?  Kassatanten glad, trevlig och svenskspråkig
Poäng:   4 

Miljö:   Mycket att titta på, relativt lugnt och ingen kö
Poäng:   3

Totalpoäng:   3,6

Köttätare: Mad Cow, Mos, Chinchilla

Matställe?   Cotton Club
Matalternativ?  3-5 alternativ + sallader, oftast kompatibla med alla sorters dieter and stu� (soppor,  
   vege, �skar, sånt)
Poäng:   5

Sallad?   Helt ok, lite för grönt dock. Borde �nnas mera variation, t.ex. ananas här, tomat där
Poäng:   2

Pris?   Studerandevänligt, vill du lyxa till det med das schnitzel stiger priset dock
Poäng:   4

Service (språk)? Finska oftast
Poäng:   2

Miljö?   Mysigt, dock rätt begränsat med sittplatser om du stövlar in i rushen
Poäng:   3

Totalpoäng:  3,2

Mattant: Melon
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Restaurang: Mathilda

Det var en gång en resturang som hette Mathilda. Där blev studeranden serverade lunch till 
förmånliga priser. En dag alla snälla barn satt och åt julgröt till lunch, när plötsligt en stoor sten 
trillade ner från taket. Barnen gick ut för att se vad det var, och då som från  ingenstans sprang 
det fem små tomtenissar fram och kidnappade alla barn. (obs barnen är ca 20 år gamla så det är 
inte pedo�li). 

Tomtenissarna tog med sig barnen långt inn i de djupaste skogarna, där de tvingade barnen att 
äta snö. Det ena barnet bad  på sina bara knän att slippa äta snö. Tomtenissarna �ck morkkis för 
att de hade varit dumma mot barnen. 

Tomtenissarna kommer från lappland, i lappland �nns det snö, renar gillar snö, jägare skjuter 
renar för att få kött, kött är gott.  OMNOMNOM..

//Sparris
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Melon

Oktobersitz

Ach ja, das Oktobersitz ist hier! Eller, var. Sprudlande entusiaster från alla stads-
delar skuttade in för att få ta del av en fullsatt Oktoberfest. Der lederhosen och 
schnabelsvanz prydde mångens ben, den gröna Robin Hood-hatten stod på 
sned för några. Läder, kedjor, �ätor, svansar och tissar, således löd onsdagens 
mantra. 

Lyckliga var toastisarna Björn och Martin även om deras byxor skärde in i heliga 
grottor, Olga och Helga var brunstiga i och med att deras nyförvärvade hingst 
Oleg och sitzdeltagarna svävade på rosa moln, helt enkelt för att atmosfären 
dröp av kärlek och öl. Trevliga tävlingar och smisk åt de som syndade, således 
var tumregeln. 

Manlig föda serverades också i form av korv (och mos). De som inte blev 
tillfredsställda samt �ck kisihätä blev även ”bjudna” på sauerkraut. Kunskapen 
om att rita Tysklands �agga sattes på test, och under press var deltagarna 
uppenbarligen icke-funktionärliga. 

Eftersläppet hölls i allas vårat Castle, svett strittade åt höger och vänster, biljard-
bord och sällskapsspel gick på högvarv och alla diggade på vägen hem. 
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Traktor

 

 
 

Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbailuelonaa

Nu var det återigen dags för svepskjälssdajkngjsdkgdshdft ja ni kan läs rubriken.
I folkmun mera känd som 100-klubben och 1000m öl. Där man skall dricka 100 shottar öl på 
100min alltså en varje minut och 1000m där man skall springa 100m och sen dricka en hel öl så 
det blir 1000m och 10 öl.

I år så deltog 4st i 1000m och i 100-klubben så hade vi 16 deltagare.
Alla klarade 1000m där av Martin Nilsström som slog rekordet från i�ol med tiden 11,45 min 
(HERREKYYYD).  Bland dessa 4 deltagare så var det 2st som också deltog i 100klubben efteråt.

Av de 16 som deltog i 100 klubben var det 8st som klarade av utmaningen men tyvärr var ingen 
av de överlevande de 2 som hade deltagit i 1000m.

På senare år har detta evenemang blivit ett populärt åskådarevenemang. Tiotals åskådare hade 
släpat iväg sig till Castle för att se när pojkar och �ickor försöker sig på denna tu�a utmaning.
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Äpple

FiliciaLan

En regnig helg mitt i november, 16:e – 18:e för att vara exakt, var det de spelintresserades 
gyllene tillfälle att komma med sina datorer ner i Filicia Castle. Ett LAN-party ägde rum och 
över 50 deltagande var på plats för att spela, tävla och ha roligt med sina vänner. Det var en 
väldigt trevlig och familjär stämning under hela lanet och jag ser redan fram emot nästa 
gång!

Dörrarna öppnades 16:00 på fredagen och redan klockan 21:00 var första tävlingen. Det var 
Creative Design, en tävling där du skulle måla på datorn efter ett visst tema, vinnaren 
röstades fram. Efter det följde det massor av spelturneringar. Den största och mest efterlän-
gtade turneringen tog plats lördag kväll. Det var en Call of Duty 2 turnering och hela 48 
stycken deltog, alltså nästan allihopa på lanet!

Evenemanget ordnades av ett utskott från Filicia. Jag vill tacka alla från utskottet som 
bestod av Alexander Sunqvist, Jonatan Nygård, Mattias Nixell och Oskar Söderlund. Dessu-
tom vill jag tacka alla som hjälpte att ställa fram till LAN-partyt och såklart alla deltagare 
som kom med ett väldigt glatt humör! Vi ses igen nästa LAN-party! ;)

Äpple
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Chokladfabriken

Ett Ljus i Staken

Utomhus har du kanske märkt att det blivit mörkt å kyligt? men i vårt kära slott 
nalkades det starka julkänslor, så därför ordnades det sedenligt 1 Ljus i Staken Sitz 
som gick av stapeln den 28 November i samarbete med vänföreningen N.U.D.  

Sitzen blev en kort sagt en succé, jag själv �ck ta del av underhållning som sitzare på 
min egen födelsedag! Toastmastrarna Mattias Nixell och Daniel Nenonen inledde 
sitzen med ett oväntat julspex. Till kalaset anlände ungefär ett 100 tal glada sitzare 
iklädda alla möjliga utstyrslar, som halare, renhorn, tomteluvor och tomteskägg! 

Före sitzen började �ck vi välkomstglögg, vilket som var väldigt uppskattat och som 
mat �ck vi enligt traditionerna såklart gröt! Kring en 22:00 ish tog sitzen slut och 
släden, (läs bussen) som Leipätehdas anordnade anlände så småningom till halvön 
och tog alla glada tomtegubbar å nissar med klarröda kinder vidare till Leipis där 
efterfesten fortsatte natten lång.
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Chinchilla

Medlemsförmåner

Som ni säkert förstått när ni nu läst genom tidningen �nns Filicia till för att �xa 
evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visserligen öppna för alla 
studeranden, men som medlem i föreningen får du en hel del extra förmåner. 
Att bli medlem kostar 65 € för hela studietiden och 20 € för ett år. 

Som medlem har man rätt att bära vår vackra gula halare, dessutom får man 
billigare biljetter till alla våra evenemang. Vi har dessutom ett samarbete med 
Oliver’s Inn, dit alla våra medlemmar kommer in för halva priset om man visar 
upp Filicia’s klistermärke. 

Styrelsevalet är klart för i år, men nästa höst kan även du som medlem söka in 
till styrelsen.
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Chinchilla

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran

men främst för vårt eget samvetes skull.

Ansvarig utgivare:
      Tryck:

Layout:

Studentföreningens hemsida:

Redaktionen kan nås på email:

Filicias Styrelse
Multiprint

Björn Chinchilla Nygård

http://�licia.novia.�/

�licia@novia.�

Öppethållningstider för Filicias kansli:

09:30 - 10.00
12.00 - 12.30

Vi säljer även studiematerial till ett mycket överkomligt pris.
Kom ner och hälsa på!
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