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Ordförande har ordet

Jaha, då har april anlänt å pampas veckan har passerat oss för denna gång, överlevde som vanligt med
nöd och näppe! Men många fina minnen har man från veckan av diverse vinluktande och sjungande
påvar och kardinaler och för att inte glömma den grymma stämningen på Pampas nationaldag.
På pampas torsdagen var allas vårt kära Castle fyllt med en salig blandning festprissar från hela svenskfinland. I skrivande stund lyser solen å temperaturen är på plus, det riktiga vårvädret brukar ju komma i
april då snön smälter och folk (läs kvinnor) stuvar bort sina vinterkläder. Själv väntar jag bara på att isen
skall gå sin väg så att jag kan lägga ut till sjöss.
Förutom det innebär ju tyvärr också våren en del jäkt med de sista tenterna och studiepoängen som
skall insamlas, kanske rentav några jäktar med slutarbetet.
Men lugn, innan ni vet ordet av så är vappen här fyllt med evenemang och stohej, nytt för i år är ju
Vapp-middagen som vår vänförening Politivas ordnar, det är någonting jag rekommenderar starkt.
och på vappen innebär det ju att man får tvätta sin halare, så iallafall jag skall ta en simtur i år!
Såhär annars vill jag även ta tillfället i akt å tacka min styrelse , det finns inte många människor som ni
som lägger ner all er fritid och ork på den här föreningen, jag har absolut ingen tvekan att höstterminen
blir lika bra!
Hoppas att alla hittar sommarjobb och att de sista tenterna och slutarbeten går väl, vi syns i höst med
humöret på topp!

Med tåli vänliga hälsningar!
Willy Lågas
Ordförande

Chokladfabriken
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Studentföreningen Filicia rf.s XIX årsfest
Den 15:de februari ordnades den 19:de årsfesten av Filicia r.f. Liksom föregående fester
var även detta kalas av mycket hög klass. Stiliga män iklädd frack med medaljer och
vackra damer med långklänning.
På denna ståtliga fest serverades 3 rätters middag samt dricka. Under kvällen fick man
njuta av lugn trubadur musik, samt flera spännande tal. Ett av talen var av Joakim Strand,
även vår egen ordförande hade tal. När vi hade ätit, druckit och sjungit färdigt för en
stund blev det att bjuda upp de vackra damerna till dans. När dansen var slut så fortsatte
festen med fotografering.
På årsfesten fanns även ett högklassigt musikband, Lester, som senare under kvällen
underhåll gästerna med lätt rockmusik.
När timmarna hade gått och musiken tystat och festen led mot sitt slut som alla fester
gör. Men inte filicias, då fortsatte festen på vårt eget slott, filicia castle. Här serverades
pajer av alladess slag. Alla skrattade och festade hela natten lång.
Morgonen efteråt blev det silliz, där man stötte på bakfulla personer i konstiga hattar.
Man kan gott säga att årsfesten är filicias finaste fest, men även en av de roligaste!

Mopo
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Music Quiz

Det var åter igen dags för Filicia’s traditionella MusicQuiz! Tondöva filicianer och annat löst folk hade sökt
sig till Filicia Castle denna mysiga tisdagskväll för att även en gång visa sina musikaliska kunskaper. Med
hjälp av effektiv marknadsföring hittade folk från andra studentföreningar och skolor även till detta
evenemang, flera som passade på att besöka Filicia Castle för första gången. Denna gång visade MusicQuiz slå rekord av deltagare, hela 10 st lag dök upp! Samt annat löst patrask som passade på att bara
hänga i Castle och mysa med styrelsen eller övriga quizdeltagare.
Musråd och hans hemliga musarmé hade valt ut väldigt många knepiga låtar samt konstiga bonusfrågor,
detta för att undvika att någon fixar full pott. Quizen började, Ambulans & Trädkrammaren fungerade
som hosts med spontana skämt, dåliga skämt samt andra skämt. Halvvägs in i den jämna quizen hade
några lag redan gett upp kampen och istället börjat dryllta ner sig i förlustens sorger. Efter att alla låtar
spelats upp var det dags att räkna ihop poängen, redan i detta skede sprang folk till Olivers Inn för att de
insåg loppet var kört. Andra mer ivriga quizare satt spänt och väntade på resultaten. Vissa lag hade passat
på att rita flygande hästar på sina poängpapper för att få extrapoäng, men de hårda rösträknarna förbisåg
dessa vackra skapelser och kom fram till detta resultat:
1.
2.
3.

Minions! med 36 poäng
3 boys one pole med 34 poäng
Kung-lood med vänner/klitdoris med 31 poäng vardera
(av 78 poäng möjliga)

Minions vann med minimal marginal och fick sina exklusiva halarmärken samt andra festliga priser. De
flesta fortsatte festen vid Olivers Inn, andra lämnade för diskutera sina förluster och några passade på att
hitta kärleken i castlevimlet! Musråd kan vara nöjd med sin första MusicQuiz, speciellt över deltagarantalet och hoppas fler dyker upp till höstens omgång.
Voy a estallar algunas etiquetas, sólo recibió $ 20 en el bolsillo!

Ambulans
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FiliciaLAN
Årets första del av FiliciaLAN gick av stapeln 8-10 Mars. Denna helg så samlades 50
stycken spelentusiaster i Filicia Castle. Humöret var på topp och alla var ivriga att få
igång sina datorer och få dem inkopplade till vårt supernätverk.
LANet invigdes klockan 19:00, LAN-stämningen kom igång när lamporna släcktes och
endast dekorationsbelysning och skärmarna lyste i mörkret. Anmälningen till de olika
tävlingarna gick mycket smidigt med vårt nya anmälningssystem via internet, tack vare
den legendariska 0oski. Spelen som det ordnades tävlingar i var Trackmania, Starcraft II,
League of Legends, DOTA2, Heroes of Newerth, CoD 2, Age of Empire 2, Creative design
och tangentbordskastning.
Med tanke på hur mycket tid vi har lagt på att ordna detta LAN så var det helt klart värt
det. Vi hade fina priser till alla tävlingar och bra utrustning samt förmånlig mat vid
Brändö Grill. Ett stort tack till LAN-utskottet (Jonatan Nygård, Mattias Nixell, Alexander
Sundqvist, Oskar Söderlund, Mikael Holmqvist) som gjorde detta LAN möjligt att genomföras!

Magic
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SYhFIILIS RACE

Detta evenemang gav startskottet till pampas veckan tisdagen den 19 mars. Alla racerdeltagare samlades
kl 11 på Sandö, där det blåste och var kallt som på nordpolen. De flesta deltagare stod och väntade samt
diskuterade taktik i kylan och försökte värma sig med värme i flytande form. Kylan tog ut sin rätta och med
tiden satt de flesta i bilarna och värmde sig och väntade på chaufförstävlingen.
Chaufförs tävlingen började strax före 12 och den gick ut på att Kristoffer Skrifvars hade gömt en korg med
gylleneägg som chaufförerna skulle springa och hämta ett var och i den ordning som de kom tillbaka så
fick racerteamen starta.
Första gåtan som vi fick ledde oss till Smedsby lokalen var vi hittade tre stycken glada funktionärer som
hade oss att hoppa hopprep vilket vi klarade galant, var efter vi mutade dem med smörgåsar, kokosbollar,
öl och 5 olika snapsar i regnbågensfärger och en egen påhittade snapsvisa, funktionären blev glad och gav
oss fulla poäng och ett nytt kuvert med en ny gåta.
Dagen förlöpte därefter i samma takt med olika gåtor till nya punkter till olika ställen i stan, som var lättare
och svårare att gissa sig till, men om man hade problem med en gåta så kunde man åka till den vise
männen som befann sig vi Botnia hallen och få svaret till gåtan som man hade problem med.
När man hade varit till alla sina 8 punkter eller när klockan slagit fyra skulle man var vid ollis för att lämna in
korten och därefter så åkte vi på mellanfest och bastubad för att vi var rätt frusna efter en dag halvnaken.
Vinnarna blev korade på Leipätehdas kl 12, och pris delades ut. Bästa chaufför var Enina Elenius från laget
Pequenos Pollos Vertigo, bästa muta vann Filicia laget och bästa tema vann Sugarbabes. De som fick mest
poäng i hela tävlingen var Hannes glada gäng.
Efterfesten fortsatte till söndag morgon så jag passar på att tacka å be om ursäkt för resten av veckan!

Hembränt

9

Filicia Aktuellt
PrePampas sitz

Efter en hård start på veckan och med hopp om en ännu tuffare avslutning traskade, cyklade eller kröp en
drös fiilisfyllda och festsugna halarmänniskor sig till Castle för att uppleva den årliga prepampas sitzen.
Filicia och Politivas hade redan under en längre tid suttit och funderat hur detta spektakel skulle gå!? Men
när stunden var kommen och klockan slagit 19 uppenbarade sig en film på duken och inga toastisar syntes
till. I filmen fick man se hur två gulklädda och maskerade typer tar sig in till en skola för att ta en
ÖL-automat, det bör tilläggas att de behövde hjälp av två apliknande varelser för att få ut den. Precis när
filmen led mot sitt slut så kom också dessa gossar insläpandes med denna fina ÖL-automat från tidigt 1900
tal, det visade sig vara Segway och Ambulans. YESS, nu kan festen börja! Helan, halvan och en hel massa
andra sånger blev sjungna och folk blev bara rundare och rundare under fötterna av någon anledning.
Under sitzen testades bland annat deltagarnas förmåga att äta grisar och att hålla koll på sin blåsa.
När sitzen var slut och toastisarna slocknat under bordet hölls också ett hejdundrande eftersläpp där det
dök upp ännu fler festsugna damer och herrar som blivit utan biljett men ändå inte ville missa denna fest.
Från denhär tidpunkten börjar minnena vara suddiga men en sak som har fastnat på minnet är bilder av en
massa glatt folk (även en del trötta). När festdeltagarna sedan började masa sig hem på småtimmarna och
städningen var i full gång fick man sedan börja tagga in för morgondagens bravader på torget.
Som en avslutning vill jag säga tack och förlåt till alla som deltog! Nästa år är inte långt borta och en ny
Pampasvecka står redan i farstun och väntar med allt som hör till.

Segway
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Pampas Nationaldag

Den 22.3 var det dags för den största studerandefesten i Svenskfinland, nämligen Pampas nationaldag.
Ångorna från gårdagens Prepampassitz hade inte lagt sig när undertecknad vaknade i Filicia Castle.
Städandet hade pågott långt in på småtimmarna, så av bekvämlighetsskäl började undertecknad
dagen med att vakna i Filicia Castle. Undertecknad kände sig svag, men efter frukost vid Havtornen,
ordnad av Åskan, kände han sig åter stark. Tur var väl det, för nu skulle Filicias lag, Julies pojkar, tävla i
Pampasolympiaden.
På torget var det fullt med halarklätt festfolk, alla regnbågens färger var representerade. I början märktes det att den närmare tusenhövdade skaran hade festat igår, blickarna var simmiga och folk satt
ganska tysta och genomled huvudvärk och andra krämpor. Speakern Janne Grönros, Pampasgrisen
och solskenet fick ändring på detta. Det började skålas hejvilt, folk vaknade till liv och nu var det dags
för tävling. Det viktigaste var inte att vinna, utan att inte komma sist, påminde Grönros.
Tävlingens första rond gick ut på att trä en pingisboll genom uppknäppt halare på alla lagmedlemmar
utan att föra handen innanför halaren, fast hur mycket man än skulle ha velat. Efter det skulle man ta
en uppblåst ballong i munnen, hoppa säck runt en kon och ge ballongen till nästa lagmedlem utan att
använda händerna, hur mycket man än skulle ha velat. Nästa moment var att balansera en vitlök på en
sked och springa runt en kon. Julies pojkar vann inte sitt heat, men kom inte sist heller, en medioker
prestation helt enkelt.
Olympiaden fortsatte med allt hårdnande tävlingar, allsång, zumba och Harlem shake. Vi spolar några
timmar framåt till kvällsfesten. Klockan var 22.00 när dörrarna till El Gringo, Crystal Lounge och Fontana
slogs upp och fylldes med studeranden som hade en enda sak i huvudet: festa! I El Gringo spelade
trubadurerna Lukas Djupsjöbacka och Daniel Hjerpe. På Fontanas stora scen uppträdde förbandet
Lester och kvällens huvudartist Linnea Henriksson. Stämningen kommer inte att vara så hög före nästa
nationaldag.
Vi tar en liten tankeställare. Tänk er över 2000 studeranden som festar en hel dag. Alla är på gott humör,
lätta att tala och skämta med samt innehavare av en jävligt bra fiilis. Blir det en kul kväll? Svar: JA!
Jag önskar alla deltagande lycka till med återhämtandet, så ses vi på nästa Pampas nationaldag.

Halvtand

Filicia Aktuellt

11

Filica förbättrar världen
Om man ser på nyheterna eller läser tidningen dagligen, ser man en hel massa öde och elände ut i
världen. Nordkorea hotar hit och dit, eurokrisen, sammanslagningar, “hästköttsskandal” listan tar aldrig
slut...
Vi i Filicias styrelse ska besvara 4 frågor som är aktuella just nu och ge några tips hur man kunde
förbättra världen och miljön. Läs och begrunda!
1. Vad skulle DU göra för att få Nordkorea att lugna ner sig?
2. Hur förbättrar DU miljön?
3. Hur löser DU eurokrisen?
4. Hur lägger DU dig till sammanslagningen mellan Novia och Arcada? (räddar kanske inte världen
men inverkar på studeranden i Vasa)
Willy “Chokladfabriken” Lågas
Ordförande
1. Bjud in jim yong yung på ollis å dans lite gamnanstyle me han! Eventueller slå e ölstop i skallan på an om itt na lugnar ner se..tyvärr e ju täijj åv
plast nufötidin å..
2. Tar live åv krankan om somarin.
3. Mamm lärd me in gang ; E gar int ti hjölp allihop.
4. Neutralt, kan bli en succé eller en flopp. Endast tiden kan avgöra.

Robin “Räkpastej” Sjölund
Viceordförande
1. Sjung en gonattsång åt di.
2.Dricker myki limonad så att e blir myki limonadflaskona som
man kan pant å återvinn!
3. Jag hejar int på 3 kronor i hockey.
4. Vad har Räkpastej me en sammanslagning att göra?

Trädkramaren
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Filip “Halvtand” Slotte
Sekreterare
1.

Ja behöver int engager mej alls, USA sköter
noo om di som e stor på sig.

2.

Kör me mottot ”noo brinner hede vi
Westenergy”

3.

Den enda möjligheten som finns kvar är att devalvera
euron och därmed försätta krisbankerna i
konkurs och bygga upp en friskare finansiell sektor. Elo
så saa di på Radio Rock.

4.

Sku nu tro att e blir osmidigare om di gar ihop. Vasa e
int i Helsingfors å vice versa.

Rasmus “Hembränt” Nybjörk
Bärsråd
1.

Isoler skiten med en gigantisk glasglob!

2.

Kissar int allti i samma knut

3.

Snack med nordkorea om dom kan fix bort några
problem länder för vi isolerar dom

4.

Ett enda stort grupp samlag, alla blir glad av sex!

Frank “Mopo” Björkskog
Idråd
1.

Jag kan skicka alla mina kinder leksaker till
nordkorea.

2.

Genom att duscha oftare.

3.

Tömmer min spargris och sätter in mina pengar
på banken.

4.

Vad är Arcada??

Filicia Aktuellt
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Benjamin “Segway” Slangar
Rådd
1.

Kanski e fungerar me kärlekens dryck, Vergi!?

2.

Far int ti skolan varje dag = ja kör int så myki bil.

3.

Bruk bara försök si till så int konto e på minus.

4.

Ja tycker om pizza, me andra ord, ja har fö liti kött på
benen.

Mikael “Magic” Holmkvist
Datård
1.

Far å sup Kim Jong Un(der borde), sidan så tar ja kanski na
schyssta bilder på an.

2.

Skaffar en egen paprika farm.

3.

Tager från demde rik å jevär ti demde fati.

4.

I sängin å på magan, med Novia på höger sido å Arcada i
fotändan.

Joakim, “Trädkramaren” Gistö
Intråd
1.

Berättar åt Kim Jong Un att storleken faktist inte har
någon skillnad.

2.

Pissar i duschn.

3.

Skapar en ny union som hela världen ingår i, å byri
använd en valuta som ja sku kall rymdstålar..

4.

Ja tycker vi deilar upp både Novia å Arcada i minder
skolona å har all inriktninga på olika ortä!

Filicia Aktuellt
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Christoffer “Ambulans” Lindén
Musråd
1. Lägg in atombomb så jee ju lognast, bort me skitin.
2. He gar itt. Kör foll gas me bilin fö maximalt utsläpp!
3. Läjtar fram mark tibak.
4. Ja har ingen aning, e skit. Flaggstangen åp halvstang.
Gracien “Maskinen” Rubaduka
Kassör
1.

Apple Tv, Netflix, Martti Ahtisaari och några BigMac till Kim. FN
betalar.

2.

Odlar äget, det är bra med lokalprodukter.

3.

Ansöker om stipendium från Svenska kulturfonden och visar
Sydeuropa konsten om dubbelbokföring.

4.

I baksätet med Novia som kör och Arcada i bagageluckan.
Smidigast, säkrast och miljövänligt.

Julie “Träbäjn” Skrifvars
Extråd
1.

Skick iväg dide bossan på en bastukväll.

2.

E åppväxt i skogin la me kottar å bär, å ha således it använd nå
el elå veta en livsmedelsaffär va föri ja kom ti vasa.

3.

Tar bort dide hankeiten från ledningen.

4.

Inga uttalanden i ärendet. Men stoppa kommunsamman
slagningarna!
Eddi “Propeller” Nyby
Slottsråd
1.

He je väl no bara ti tryck på na röd knapp i USA så va he fäädit.

2.

Försökar men tänkt dö av en bananflug attack i köke när ja had lagt
bioavfall i en skilld påsa, måst dra en propeller för ti ta live åv tejde fan.

3.

Hu man än vänder se jå je aschole allti dä bak!

4.

Lägger? Brukar oftast va ovanpå.
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Medlemsförmåner
Filicia finns 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

