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Ordförande har ordet
Filicianer och vänner
Mitt namn e Willy Lågas, ni kan förstås kall me Lågas som all ar jär, å jag tå är Filicias nya
ordförande. Studerar elkraftsteknik på andra året, likaså är det mitt andra år i styrelsen,
inledde starkt med sekreterare som post ifjol. Hemma från den underbara fiskarbyin Molpe
men e numera bosatt i Brändö.
I år har vi med förnyade krafter i styrelsen satt stora mål. Gamla traditioner skall utläras och
gamla extraverser skall inpräntas i folk, traditioner mina kära vänner är något Filicia kommer
att fästa stor vikt vid. Det var ungefär så jag inledde min årsfesthälsning på Filicias 19onde
årsfest. Jag vill förövrigt tacka alla deltagare i årsfesten jag är mycket säker att det blev en
kväll man kommer att minnas förevigt!
Vad mer har hänt då? Jovisst styrelsen fick sina styrelsenamn,i januari skedde Back to Filicia
Castle som blev ännu en gång ett väldigt lyckat evenemang. I år vann även Filicias rinkbandylag bronchmatchen under Fastlaskiainen. Det som kommer att ske härnäst är Porrsitz,
Musicquiz, Beerpong turnering och för att inte glömma den legendariska Pre pampas sitzen .
Har ni annars något förslag på hur vi kunde förbättra föreningen och vår verksamhet är det
bara att kontakt eller varför inte komma ner till kansliet under matrasten och diskutera, jag vill
poängtera att vi finns till för er studerande.
Jag vill också önska lycka till alla med sommarjobbs ansökningar , studierna och slutarbeten.
Med vänliga hälsningar
Willy Lågas
Ordförande

Chokladfabriken
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Administrativ utbildning
Utbildningen ägde rum den 11.1.2013 och var avsedd för alla styrelser inom Yrkeshögskolan Novia. Dagen inleddes med lunch som arrangören Studerandekåren Novium stod
för, och efter en trevlig lunch bar det av mot Technobotnia för föreläsningar.
Föreläsningen inleddes med att Noviums styrelse och alla de övriga styrelserna presenterade sig och sa tre ord om sin förening. Efter att alla hade sett och hört varanadra var
det SAMOKs tur att ge en presentation över deras arbete som Förbundet för studerande
kårer( Noviums chef ). Sen fick vi lyssna på stadsstyrelsens ordförande Joakim Strand, när
han förklararde om mötesteknik och ansvar. Det var en väldigt givande presentation.
Den sista föreläsaren var Lars Losvik som talade om föreningsliv och om att utveckla. Han
sa man ska vara FIT and SEXY så blir allt bra, eller något åt den stilen. Efter Lars uppträdande var det god tid för workshops som innehöll b.la. ledarskap och ekonomi. Efter
shopparna hålldes det fiktvia möten där man fick visa upp det man hade lärt sig.
Dagen avslutades med en middagsitz som var mycket trevlig eftersom man fick träffa
nya människor i castledimman.
Sup å svälj trevlig helg!
Eddi “Propeller” Nyby

Propeller
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Styrelsepresentation
Vi är en bra bit in på vårterminen 2013, och om ni har märkt är det inte längre samma filurer som håller
till nere i Filicia Castle på rasterna och kanske t.o.m. under lektionstid.
Eftersom det är Ni, Studentföreningen Filicias medlemmar som genom omröstning har valt styrelsemedlemmarna år 2013 kanske ni är intresserade att veta vilka dessa nya förmågor egentligen är och
vem ni egentligen röstat på.
Många studeranden kanske bara känner igen styrelsemedlemmarna från deras styrelsekläder med
konstiga smeknamn. Därför skall styrelsen 2013 försöka måla upp en klarare bild av sig själva genom
att besvara några korta enkla frågor.
1. Berätta om er själv: namn, styrelsepost, smeknamn, hemkommun, skostorlek, längd, intressen,
favorit trollkarl/kvinna (motivera varför), motto.
2. Om du var tvungen att äta endast gräddost eller kladdkaka för resten av livet, vilken skulle du
välja? (Motivera)
3. Om du var tvungen att välja en person av samma kön som din livspartner, tror du att ni skulle falla
in i traditionella könsroller, av typen att den som tar rollen som kvinnan lagar mat och mannen gör
karriär? Vilken person skulle du välja? (kan även vara en fiktiv person) Motivera!
1. Namn: Willy “Chokladfabriken” Lågas
Styrelsepost: Ordförande
Smeknamn: Wångas å Långus Lågus
Heimgåålin : Molpe
Skostorlek: Skostorlek 42 men på träskoan
har ja 41.
Längd: längden på me sjölv bord va
68,8976378 tum
Favorit trollkvinna: Favorit hona menar ni
väl?
Motto: "Det är ingen idé att springa om
man springer åt fel håll.’’
Intressen: Ti skid å disk
2.

Gräddost! Lättan ti disk å man kan eventuellt
använd e som konstsnö ti skid på.

3.

Jack Sparrow, Fö han har in båt ibland, å tå kan vi far
å lag ut nät å fö na siikar, å tå itt han har kan vi far ti tortuga hamn
på bergöjjen å ta nain! Å ja e väl no karin ja i förhållande.. fö han
har ju langhåre.

Trädkramaren
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1.

Namn: Robin ”Räkpastej" Sjölund
Styrelsepost: Vice Ordförande
Smeknamn: Lillen
Hemkommun: Larsmo
Skostorlek: 45
Längd: 180
Intressen: gosdjur å mask
Favorittrollkvinna: Batman, varför? hallååå he e ju batman!
Motto: Hellre en snus i baken än en snopp i munnen!
Hobby: Dockhus och barbiedockor

2.

Kladdkaka, för att he e gott!

3.

Batman igen, utan tvekan. Ja heter ju Robin!
1.Namn: Gracien ”Maskinen” Rubaduka
Styrelsepost: Kassör
Smeknamn: Grasse eller Ruba duger fint, sku int orka bifoga en skilld fil
för resten.
Hemkommun: Vasa Stad
Skostorlek: det som passar vänstra foten
Längd: Med eller utan håret? Beror på årstiden.
Intressen: Allt kan vara skoj, om int så är det inget att göra.
Favorit trollkarl: Gandalf. Varför? Sir Ian McKellen, that’s why!
Motto: ”Hope for the best prepare for the worst”

2. Får man välja ingredienserna själv? Man kan laga massor av olika kladdkakor!
3. Batman, Because it’s Batman!!!
1.Namn: Filip ”Halvtand” Slotte
Styrelsepost: Sekreterare
Hemkommun: Vasa.
Skostorlek: Ganska liten.
Längd: Normal.
Intressen: Tänder på historia, rockmusik å ti bygg saker, helst
allt samtidigt. Stolt ägare av en banjo, som ja kan spel lite på.
Ladies please, ställ er på kö, en åt gången, alla får!
Favorit trollkarl: Ollis e ja ganska imponera av. Man far dit me
pengar å kommer därifrån utan pengar, gång på gång. HU
GÖR DI, Å HU SLIPPER JA ME?
Motto: ”No way but the hard way” e ju lite häftit å motiverand.
2.

Kladdkaka! Fö då kan ja både äta kakan och ha kakan kvar,
fö hee ju he ja ska ät resten av live! JA LÖST HEDE PROBLEME, JESS!

3.

Hee ju svårt ti välj. Mest nytta sku man kanski ha av Jamie Hyneman från Mythbusters. Ja sku noo
bra kun sköt hushålle om han hjälper mej me skolarbete. Å hande mustashen, grrr!
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1. Namn: Christoffer ”Ambulans” Lindén
Styrelsepost: Musråd
Smeknamn: Kärt barn har många namn! För mang fö ti buri räken opp, men
lystrar oftast till Lindén. Men bl.a. i Sveriges Norrländska skogar smyger ja runt
under pseudonymen GetJocke!
Hemkommun: Bäckliden, just tenn tier täjde lysand växthusen åp riksåtton
nära tb i Närpes je.
Skostorlek: Beror åp om e je smakanskoan elå badtofflor.
Längd: Tillräckligt lang fö ti slipp vis id på alko.
Intressen: Kickboxase, bråtase, bruk spring e kvarv runt brändöjjen nu som då,
åså förstås smakase å baston! Helst allting åp samma gang!
Favorittrollkarl: Dj Broiler, trollar fram bästa smakanlåtan hisin sidon jordklote!
Motto: You Only Live Once!
2. Eftersom e konstant intag åv kladdkaka ger konstant sprutkakka resten åv live så väljar ja gräddost, itt för
e je gott heldär, men man kan dränk a i dressing elå tänk e getost så var e godan!
3. Hulken! Siekärt jävla grym i sienjen, samt man har nar ti bråtas me tå e behyövs. Hulken får va kvinnan,
perfekt ti skäll ut å smett i fö me baket ja ha looda runt å kommer häim kl 8 åp myönin.

1.

Namn: Rasmus ”Hembränt” Nybjörk
Styrelsepost: Bärsråd
Hemkommun: Korsnäs
Skostorlek: 36
Längd: 2.33 cm
Intressen: Ät bulla och mycky!
Favorit trollkarl: Wizard of ass tror inte jag
behöver förklara, googla i fall han är
okänd (men int på mammas Dator)
Motto: skalan har ingen skillnad finns
alltid zoom

2.

Gräddadkladdostkaka, eftersom vägrar att välj!

3.

Sheldon Cooper från the big bang theory,
eftersom jag anser att vi är ganska likasinnade
och han gillar dessutom inte närhet så tror att de
kommer att passa mej bra. Jag tror han har
boendet på klart, bara att skriv på kontraktet!
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1. Namn: Benjamin ”Segway” Slangar
Styrelsepost: Rådd
Smeknamn: Mang olika
Hemkommun: Nykaabi
Skostorlek: Va som passar
Längd: Passlit, precis så e räckär från topp till tå
Intressen: Städning, matlagning å annat skojj
Favorit trollkarl: Ron Weasley från Harry Potter, speciellt i temde
tidigast filmren fö tå er an så söt.
Motto: ”Man har så kul som man lagar åt se”
2. Gräddost! Man spyr ju om man äter mejr än ein beta kladdkako.
3. Ja tror att MacGyver sko vara en perfect fit för mej. Han e en rikti
karakaar som kan laga vad som helst åv ingenting! Å me mina städ- å
matlagningskunskaper så sko ja ju automatiskt ta på mej
kvinnorollen.

1. Namn: Joakim ”Trädkramaren” Gistö
Styrelsepost: Intråd
Smeknamn: Tolla, hä e jag hä, ha fundra på ti döp om mi!
Hemkommun: Tärjär!
Skostorlek: 45
Intressen: Ja fösökar spela musik i alla former på så mang
sätt som möjligt, mest lufttrummor och luftgitarr.
(ni som känder mi så veit!)
Favorit trollkarl/kvinna: Hermione Ginger e no söt men
Magica de Hex e no häftiari å intressantari eftersom int ja
e rikti säker om man ska uttala Magica mä C eldä K.
Motto: “Pojkar med stora fötter har stora strumpor”.
2. Gräddost, kladdkaka ser ju ut som skit å ja har aldrig tyckt om söt skit.
3. Ja tror ja sku pass bra mä Gordon Ramsey från Hell’s Kitchen eftersom vi båda svär en heil deil å mä
miin matlagningskunskapä sku vi trolitvis svält ihjäl. Ja sku va kvinno fö ja ha altjemt viri betär på ti ta än
ti dze..
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1. Namn: Julie ”Träbäjn” Skrifvars
Styrelsepost: Extråd
Smeknamn: Finns inga såna.
Hemkommun: Jaah helt korrekt så ere väl no Närpes
Skostorlek: 36 elå 37
Längd: Absolutbeloppet av 111-274
Intressen: He som e kul å he som man får betalt för på samma gång som e e
kul
Favorit trollkarl: Möjligtvis Molgan som bor hos mig å allti lyckas troll fram alla
kläder på golve utan att ja märker.
Motto: Ja om man sku ha ett sånt kanske man sku ha mer ordning på saker å
ting..

2. Gräddost för att he e yybergott å fullt möjlit ti överlev på, tror ja nu.
3. Jag sku välj Maria Montazami fö hon sku ju it möjligtvis kon få en på dålit humör å ja sku definitivt va
karin.
1.Namn: Edward ”Propeller” Nyby
Styrelsepost: Slottsråd
Smeknamn: Lystrar ti Eddi, men gaar no me Propeller å!
Hemkommun: Sååndom
Skostorlek: Alla skoar gaar bra
Längd: Ryms no in i dörrahåle
Intressen: Min kära flickvänn, fotboll å öl, helst i kombination
Favorit trollkarl: Jag sjölv! Bruk va bra på ti troll bort saker
Motto: Hu man än vänder se je aschöle äntå alltid dä bak!
2. Kladdkaka så får man gris ner se på riktigt.
3. Sko pass bra me Bamse, an e mjuk å snäll. Vi sko int fall in i na roller utan vi sko ha Bamses farmor ti städ å
la matin!
1.Namn: Mikael ”Magic” Holmqvist
Styrelsepost: Datård
Smeknamn: Mike, Magic-Mike, Prins Kebab
Hemkommun: Vööro
Skostorlek: vänster 38 höger 43
Längd: 30 slak
Intressen: Lood runt, lag matin, jet matin, kakk matin
Favorit trollkarl: Trollguubin från zoo
Motto: Gratis je gott.

2. Kladdkakon, lever säkert länger utan ti få blodpropp tå man jetär he.
3. Sko nåo hejlt säkert va Ted från filmin ”Ted”, sku nåo som bara va hejlt chef. Å förståss sko ja la matin,
annors sko int e vaar ti naa.
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Back to Filica Castle - Winter Edition

Än en gång var det dags för det omtyckta ”Back to Filicia caste”. En hel bunt halarmärkskåta studeranden
stod utanför dörren i kylan när dörrarna öppnades kl 19.00.
De frusna själarna slog så småningom sig ner i sofforna och en och annan kimble match avgjordes. Även det
nya efterfest spelet, som hade införskaffats, fick en hel del sanningar framlockade.. Så småningom när
levrarna börjat jobba hårdare och musiken höjts vågade sig folket ner i disco. Dansgolvet nöttes och så även
långborden i sitzsalen som var med om en och annan beerpongmatch. Många seriösa matcher blev beskådade och som tur är var det ingen som tog sin förlust allt för hårt.
Efter ett uppvilande, hm..joo.., jullov var det många som var nöjda med att besöka vårt lilla slott när de
återvänt från sina uppfödande modersindivider. En och annan popcornspåse poppades och det bekanta
”Klich” ljudet upprepades varefter många nöjda strupar fick sig en dusch.
Nästan kring _?__ pers besökte castle denna kväll och 50 första som anlände fick varsitt halarmärke. Många
glada studeranden trivdes i castle och siste man (läs: mannen kan myky väl va en kvinno) på plats åkte hem
långt in på småtimmarna.

Träbäjn
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Fastlaskiainen

Fastlaskiainen skedde på fastlagstisdagen den 12 februari. Jag, Räkpastej, Trädkramaren och Segway
startade med bastukväll på måndag hos Trädkramaren. Klockan 8 på tisdag morgon startade rinkbandy
på rinken i Sandvik.
Våra duktiga spelare knep bronsmedaljen och det var bästa placeringen som studerandeföreningen
Filicia någon gång fått. Vi hade även sedvanligvis den gladaste, mest hurrande och tjoande heja-klacken.
Dessa var våra underbara Filicia- medlemmar och NUD- flickor med pom-poms och en hejdundrandes
skylt. Efter rinkbandy blev det dags att börja söka fram vår pulka, ställa den i ordning och bege oss till
pulkbacken och vi var även en av de första på plats. Vi hade byggde en pulk-prototyp av vasabåtarna som
drevs med vindkraft. Idén fick vi eftersom vasabåtarna ofta krånglar och vi (tekniska studerande) ville
sätta exempel på hur man skulle kunna främja den hållbara utvecklingen.
Men tyvärr så tog vi lite för mycket modell av vasabåtarna och botten på vår pulka brast (tur att vi testade
den på land), vi kom inte längre än två tredjedelar av backen.
Efter att alla hade åkt med sina pulkor så blev det dragkamp mellan skolorna. När alla tävlingar var klarar
släpade vi hem vår krossade EKO-boåt. Sen sökte vi oss till O’Malley’s på after-pulk och prisutdelningar.
När alla priser var utdelade och humöret var på topp sökte vi oss hem till Trädkramaren för att ha plättkalas med NUD- styrelsen. Halvtand och hans flickvän Becca stekte utsökta plättar med en hejdundrandes
fart!
När alla var fyllda till brädden med plättar och nytvättade efter bastun, begav vi oss till Fontana för att
avrunda en perfekt pulk-dag.

Hembränt
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Porrsitz

Den 20.2 förvandlades Leipätehdas till ett syndens näste, det var dags för Filicias och NUDs
traditionella Porrsitz. Dörrarna öppnades kl. 18 och syndiga studeranden började välla in.
Bland de manliga deltagarna fanns alla traditionellt sexiga yrken representerade: polis, brandman, pilot läderb... Bland kvinnorna fanns det sjukskötare, lärarinnor, skolflickor, prostit...
Kl. 19 försökte toastisarna inleda med Helan. Det visade sig att en av dem hade någon sorts
ljuddämpning i munnen och sången måste avbrytas. Problemet avlägsnades och Helan sjöng
utan komplikationer. Toastisarna hade förlorat sin toastisoskuld.
Sexskämten haglade, glasen tömdes och sitzdeltagarna blev allt mer vågade. Olydiga pojkar
och flickor utdelades straff i form av oralsexsimulation. De flesta var dock lydiga och visste sin
plats i sitzsalen.
Kvällens enda tävling satte deltagarnas snuskiga kreativitet på prov. Uppgiften var att bygga
en sexleksak av diverse produkter inhandlade på Citymarket. Efter publikomröstning vann
kvinnlig skönhet över manlig funktionalitet. Kvinnorna belönades med lysande skydd.
Sitzen tog småningom slut, synden gjorde det inte. Eftersläppet bjöd på erotisk dans, möjlighet att köpa leksaker till sovrummet och självklart ett dansgolv fyllt av hormonstinna
studeranden. Kvällen kan sammanfattas med ett ord: KINKY!

Halvtand
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PAMPASVECKAN
Den närmar sig med stormsteg och snart är den här.
Den legendariska pampasveckan! Då sätter studielivet
igång på allvar uppe i Vasa och studerande från hela
Svenskfinland kommer upp och festar hela veckan.
Pampasveckan har evenemang alla dagar, från tisdag
till lördag, så du behöver inte vara orolig att behöva
sitta hemma någon dag och inte ha något att göra.

18.3 Måndag – Vilodagen
Måndagen är den enda dagen som är helt utan evenemang
vad jag vet (kan ändras). Denna dag kan man antagligen utnyttja
till att vila upp sig, så man e pigg och alert resten av veckan.
Eller så kan man förstås börja med alkohol redan denna dag,
så det inte blir för lite av den sorten :D
219.3 Tisdag – Syhfilis-race
Tisdagen startar den härliga pampasveckan, denna dag börjar det komma folk som studerar i hela Svenskfinland till Vasa. Det första ut denna vecka är det legendariska Syhfilis-racet, detta evenemang går ut på
att man i 4-5 mannalag, varav en behöver vara en nykter chaufför, skall orientera sig runt i Vasanejden och
utföra olika roliga uppdrag med maskerade bilar och maskerade deltagare i årets tema. Ett hejdundrande
evenemang som är lite utöver det vanliga. Eftersläppet som är på Leipätehdas öppnar dörrarna kl 21.00.
Där utnämns även årets vinnare!
20.3 Onsdag – Så ska det låta
På onsdagen är det inte heller någon bra dag att sitta hemma, för då kör de igång med ”så ska det låta” på
Olivers´Inn. Så kom och besök även detta roliga evenemang och träffa en massa nytt folk och vänner
samtidigt som ni även i år hejar fram Novias lag till seger!

Räkpastej
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21.3 Torsdag – PrePampas-Sitz
Denna dag, dan före dopparedan, eller hur man nu skall
beskriva denna dag, folk börjar komma igång på allvar uppe i
studiestaden Vasa. Folk börjar svärma in till stan och det blir
bara mera och mera folk, och man börjar fundera om det
verkligen kan vara så här kul? Javisst, det kan det och det blir
bara bättre!! För just denna kväll är det PrePampas Sitz på
Filicia Castle! Detta brukar vara en av de bästa sitzarna som
ordnas under året och folk från alla möjliga hörn av Svenskfinland deltar i denna Sitz, och även ett sjudundrandes eftersläpp utlovas!

22.3 Fredag – Pampas Nationaldag
Nu har dagen som vi alla väntat på äntligen
kommit: PAMPAS NATIONALDAG!! Alla busslaster med folk har anlänt och kvar återstår en
sjudundrandes fest! Dagens festligheter börjar
redan kl. 11 när scenen och läktarna är
uppsatta mitt på torget, där den underbara
olympiaden drar igång med 4-mannalag från
hela Svenskfinland som tävlar i olika grenar
där det till slut bara återstår ett vinnande lag.
Så missa inte detta tillfälle det kommer att
vara en otrolig stämning på Vasa torg!! Sen på
kvällen kl 21.00 ordnas det threefloorparty vid
nattklubben Fontana där det kommer att vara
fullt ös hela kvällen!! Så missa inte biljettsläppet när det går av stapeln.

23.3 Lördag – Silliz
NEJ, Pampasveckan är inte slut ännu!! Denna dag skall alla söka sig till bussarna som går av och an
mellan stan och sillizen, för att där uppleva årets bästa silliz med en massa nya vänner och annat folk
som vägrar ge upp före veckan är slut, det kommer att vara en sjudundrandes stämning på denna silliz!
Sen kl 12.00 öppnar Olivers´Inn sina dörrar för att släppa in sina pampasfirande kunder som mer än
gärna ännu vill ha kul den sista dagen av denna underbara vecka! Så skippa inte denna dag, ni får sova
hela söndagen!!!
Ha en underbar Pampasvecka gott folk!

Räkpastej
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Medlemsförmåner
Som ni säkert förstått när ni nu läst genom tidningen finns Filicia till för att fixa
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.

Trädkramaren
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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!

Ansvarig utgivare: Filicias Styrelse
Tryck: Multiprint
Layout: Joakim Trädkramaren Gistö

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.

Studentföreningens hemsida:
http://filicia.novia.fi/
Redaktionen kan nås på email:
filicia@novia.fi

Trädkramaren

