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Chokladfabriken

Ordförande har ordet

Ho!

Så nu har skolan dragit igång och nya, öhum, ”utmaningar” (läs ollistisdagar) väntar, Mitt namn är som sagt 
Willy Lågas och är årets ordförande för vår kära gula förening. Jag vill önska både nya studerande och gamla 
studerande välkommen till ett nytt studieår. För er första årets studerande kommer det säkert att vara en hel 
del nya saker här i början, men ni lär er snabbt. Glöm inte att bli medlem i Filicia och ska!a våra gula halare!
Sommaren har varit superb för min del och hoppas den har varit likadan för alla, vappen gick som planerat 
med grillning och m/s Filicia var även ut och skumpade i hovrättspåtten. Filicias sommarträ! skedde i 
Larsmo denna gång vid Räkpastejs villa, vilket gick någorlunda smärtfritt..kanske inte för vissa. På lördagen 
kom även våra kära Nud’ister på besök. 
Förväntasfullt drar höstens evenemang igång, kan lova er gamla och nya att det här kommer bli en mycket 
bra hålligång höst! Även senare i höst kommer Filicias styrelseval att hållas, rekomenderas verkligen att ställ 
upp och komma med i vårt glada gäng.

Önskar er alla ännu en gång välkommna och önskar er lycka till med studierna, vi ses i dimman!

Ordförande
Willy Lågas
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Prepkurs

Den 18-19.5 2013 ordnade Filicia en prepkurs för de som sökt in till Novia enheten för 
teknik och kommunikation. Kursens mål var att förbereda deltagarna inför det kom-
mande inträdesprovet. Ing-Britt Rögård, lärare i matematik, undervisade närmare 160 
kunskapshungriga personer, medan Filicias styrelse agerade hjälplärare och kökshjälpre-
dor. 
Undervisningen hade delats upp i delområden. Tyngdpunkten låg på matematik, men 
fysik, kemi och logik undervisades också. Alla lektioner började med en gemensam 
teorigenomgång ledd av Rögård i auditoriet. Därefter delades eleverna in i mindre 
grupper och !yttades till andra klassrum, där de "ck öva på uppgifter självständigt. 
Hjälplärarna assisterade där det behövdes. 
160 personer behöver mat. I köket samarbetade styrelsemedlemmar med Mikael Orlo för 
att ingen skulle behöva gå hungrig, eller tvingas äta mat som de är allergiska mot. Efter-
som kursen arrangerades på en helg gav Orlo ansvaret åt några styrelsemedlemmar att 
duka fram, duka bort och diska. Orlo själv tog hand om matlagningen, han litade väl inte 
på att den tillfälliga kökspersonalen var hygienisk nog att hantera mat. Bra så.
I slutet av kursen "ck deltagarna prova på att skriva ett gammalt intagningsprov samt ge 
respons åt arrangörerna. De !esta tyckte kursen var lyckad och att den friskade upp de 
kunskaper som rostat under åren. 
Du som läser detta och tycker dig minnas att du nog deltog i kursen, välkommen till 
Novia!
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Hembränt

Rasmusbarnet tipsar!

Jepp, tydligen så anser Tolla (Trädkramaren) att jag innehar information som första årets studerande kunde 
ha nytta av, varför inte äldre också?
Så här kommer sanningens ord. OBS! Dessa är inte riktgivande, utan regler för att överleva studielivet.
Först och främst så ska vi behandla vanliga överlevnads regler.

Ekonomi ”för lite pängar”:

- Jag citerar en berömd långhårig man som är insatt i 
religion:
 ”ja dräcker så mychy som möjligt och pantar så ja får 
pengar”.
- Socker och jäst är relativt billigt.
- Bark i bröd har ju fungerat för..

Studier:

- Hitta smartaste personen i klassen.
- Bli bästa kompis med denna person.
- Miniräknare är bra, lär dej även att använda den.

Hygien:

- Kalsonger går att vänd 8 gånger.
- Befatta dej inte med högteknologiska grejer som tvätt-
maskin.
- Varje valborg ett dopp med halaren.

Nöjesliv:

- Man får inte ta brudar på stjärten… tydligen?
- Bankkort är djävulens påfund.
- Flickor gillar asfulla män… väl?
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Höstens evenemang

Propeller

Gulisintagning  4.9

Gulis har de !esta hört om men kanske inte alla vet exakt vad de handlar om, så hjie komber e! Gulisin-
tagningen går till så att de nya studerande delas in i lag och skall hitta sin väg genom stan till olika 
stationer där de skall göra sitt bästa för att få så mycket poäng som möjligt. Detta är ett av de roligaste 
och mest minnesvärda evenmang, som alla nya studerande borde ta del av. Senare svärs eden vid 
frihetsstatyn och festen drar vidare till Olivers Inn där en vinnare koras.

Back to Filicia Castle 11.9 kl 18.00

Skolåret börjar och vi i Filicia rivstartar direkt med att bjuda in till fest. Speciellt välkommna är alla nya 
studerande som för första gången får se och uppleva vårt vackra slott. Men förstås även de äldre 
studerandena som saknat och längtat tillbaks. Kvällen är ett samlingstillfälle där man kan spela spel, 
beerpong m.m  Dansgolvet blir troligen glödhett till natten. De 50 första som kommer till festen får ett 
halarmärke så det gäller att va ut i tid. De här kommer att bli en succe kväll så missa inte detta!

Lär dig sitza 25.9

Sitzen som lär alla deltagande gulisar hur,när och vad man gör på en sitz. Vi i Filicia är noga med tradi-
tioner och vill förståss lära ut dem till eder alla. Sitzen baserar sig på a-o om hur man sitzar men inne-
håller även en del fräckisar. Detta är ett evenmang endast för första årsstuderande och ett ypperligt 
tillfälle att lära känna alla andra som är nyblivna studerande.

Beerpong 2.10

Ut me borden i sitzsalen och rad opp stopen!  Nu va de dags för beerpong turnering! När tiden är inne är 
det tid nog att bilda 2 manna/kvinna lag och anmäla er till turneringen. Tävlingen brukar bli otroligt 
spännande och locka mycket publik.
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Höstens evenemang

Propeller

Oktobersitz 23.10

En sitz inspirerad av öl, bratwurst och surkål men också av män i läderhausen och kvinnor med enorma 
ölkannor. De ju förståss oktober fest de e frågan om. Det har ryktats på byjin att e kommer hemliga gäster 
i form av skönheter från bayern.

Halarinvigning 30.10

Invigningen av er nya birtdaysuit, läs halare, sker på Ollivers In. Om de inte fanns någon anledning att 
drag igång festen förr så !nns de nu!

Svepskälsmegaglöggbailoelånaa 13.11

Under detta evenemang ordnas 100-klubben samt 1000 meter öl. Detta är ett evenemang för dig som 
gillar utmaningar och är tävlingsinriktad samt gillar att ta ett saftglas. Hur roligt som helst, folk som testar 
sina gränser och gör sitt yttersta för att komma i mål. Vill du veta vad det handlar om, ryck någon i ärmen 
och fråga. Men kvällen kan snabbt vara över för den oerfarne. 

Ett ljus i staken 27.11

Vår julsitz, där alla tomtar och nissar har samlats för att sitza i julens tecken. De förväntas varm och trevlig 
stämmning . Glöggen "ödar och julsnapsvisor sjungs tills alla e lika röda som Rudolfs mule. Alla älskar jul 
och alla älskar sitz, det här är en sitz alla vill vara på!

Hjulfest 13.12

Castle är pyntat till max med glitter och julgran, det e dags för hjulfest. Det är ett !nare evenmang/sitz där 
mannen bär kostym och kvinnan klänning. Det bjuds på god mat och trevlig underhålling. Det är den 
perfekta avslutningen före julledigheten.

För att hålla dig uppdaterad om våra evenmang ska ni gilla vår facebook och håll ögonen upp för 
a#scher i skolan samt det som du gör just nu, läs våran fantastiska tidning Filicia aktuellt. Kom ihåg de 
!nns inga omfester bara omtenter!  

Skrivet av Eddi ” Propeller” Nyby
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Den heliga halaren

Träbäjn

Som gulis !nns det kanske många frågetecken som behöver fyllas såhär från början av hösten. Även är det 
kanske många andra icke-gulisar som inte har allt på klart alla gånger. Något jag tänkte hjälpa till med är 
halaren. Halaren är nämligen inte bara en bit tygstycke som man tar på sig när man skall ut och festa, med 
halaren följer många regler och traditioner som skall följas. 

Jag, som gulis hade heller inte koll på allting från början, inte heller nu har jag allt på klart men jag har plockat 
ihop det viktigaste så att vi alla kan bruka halaren rätt och med stolthet.

Färgen 
– Studentföreningen Filicias halare är gul. Det !nns många andra färger här i Vasa bl.a. Nud rf vid Novia serie-
gatan bär vita och gröna halare. Sshv vid hanken bär vita halare. Politivas vid ÅA bär blåa halare. Fslf vid ÅA bär 
lila halare. 

Logon
 – Filicias logo i form av ett kugghjul är beläget på ryggen. Denna får inte täckas över med några halarmärken. 
Detta för att det !nns andra studeranden med gula halare och det är meningen att logon alltid skall synas så 
att man kan placera människan. 

Halarmärken
 – Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det !nns dock några regler för vissa halarmärken. Din 
studentförenings egna halarmärke är ett sådant, detta skall placeras på bröstet intill hjärtat. Om du bär ett 
märke från t.ex. din hemkommun skall detta placeras på vänstra axeln eller så högt upp du får det på halaren. 
Inga andra märken får nämligen vara belägna ovanför detta. 

Hur får man fast märkena?
 – Det har genom åren provats en hel del hur man bäst får fast halarmärkena. Man vill ju såklart slippa lätt 
undan med limpistol eller dylikt mirakellim, tyvärr funkar detta inte alltid så bra. Bästa och hållbaraste sättet i 
längden är att ta nål och tråd och sy. Kom dock ihåg att du måste använda dina egna händer, symaskinen får 
inte ta hand om saken!

Halarinvigning
 – Halaren skall traditionsenligt invigas, detta har de senaste åren skett på Olivers Inn. På invigningen tävlar alla 
gulisar mot varandra i en svepartävling och när man tävlat får man behålla sin halare.

Användning 
– Halaren används på så gott som alla evenemang, om inte annat meddelas. Sitzarna brukar ofta ha ett tema 
och då vet man vilket tema man kan följa. Då får man antingen helt följa temat eller kanske man vill kombinera 
temat med halaren. Ni gulisar skall dock inte vara rädda att delta i våra evenemang fast ni ännu inte har halare. 

Tvätta halaren? 
– Absolut förbjudet att tvätta sin halare. Det är endast tillåtet att på vappen ta sig ett dopp i plurret ifall man 
vill fräscha upp sig lite.
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Den heliga halaren

Träbäjn

Utsmyckning

 – Det är upp till var och en vad man smyckar ut sin halare med. Man kan hänga lite vad som helst i sin 
halare, varför inte ett par handklovar eller bara en korköppnare skulle ju vara praktiskt. Populärt är det 
även att skriva hälsningar på varandras halare, detta gör ju halaren mycket mysigare. Kom dock ihåg att 
använda en bra permanent penna och se efter så att inte texten fastnar på eventuella klädesplagg under 
halaren. 

Halarbenet 

– Om ni ser er runt på ett studentevenemang kan man se att vissa har ett annat färgat byxben isytt i sin 
halare. Detta får två personer göra endast om de haft sex med varandra. Och bytet MÅSTE ske på en 
halarfest. Man får alltså inte åka hem till varandra och klippa och klistra en vanlig kväll!

Vem har vilken färg:

Gul Studentföreningen Filicia r.f., Tekniska i Vasa

Vit (natur) Elevföreningen NUD, Hälsovård vid Sjukis i Vasa
Grön Elevföreningen NUD, Sociala vid Sjukis i Vasa

Lila FSLF (allmänt kallat Pe!an), Ämneslärarstuderande vi Åbo Akademi i Vasa
Blå 1 Politivas,Statsvetare- och Socialpolitikerstuderande vid ÅA i Vasa
Rosa Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, "nns vid ÅA i Vasa
Blå 2 Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA i Vasa
Neongul Karitativa, Studerar vårdvetenskap vid Åbo Akademi i Vasa
Röd 2 StuBI, Barnträdgårdslärarstuderande vid ÅA i Jeppis

Vit (krit) SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa d.v.s. Hanken

Vinröd Justus, Juridikstuderande i Vasa

Mörkgrön, Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK),  företagsekonomi
Orange Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK),  tursim
Gul Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK),  sociala
Vit Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK),  vård
Svart Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK),  teknologi

Röd 1 Studerande vid Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet

Ps. ”Den som har #est halarmärken då man dör vinner” Lycka till! 

Julie ”Träbäjn” Skrifvars
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Trädkramaren

Styrelsepresentation
Vi i Filicias styrelse tänkte vi skulle presentera oss, man blir ju förvirrad med mindre när folk rabblar om 
halvtänder och ambulanser å mopeder och för att nästa dag prata om Sloter835 å Get-jucket.

Namn: Willy Lågas
Styrelsenamn: Chokladfabriken
Styrelsepost: Ordförande
Linje, Årskurs: Kraft 3
Hemort: Molpe

Vilka är dina starka sidor?
Har en förmåga att kunna höja pulsen till siknivå.

Vilka är dina svaga sidor?
Tidsplanen sikar sig.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Öh..äh..öööööööhh.. Ja bara, åååh sikan.

Minkfarm eller Eu-politiker?
Vatå minkfarm? Sikfarm e nutidens melodi. Å he ska EU-politiker ge fan i!!!!!

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Fisk sikan.

Var ser du dig själv om 10 år?
Koberge, i sik!ske. Namn:  Robin Sjölund

Styrelsenamn: Räkpastej (Lillen)
Styrelsepost: Viceordförande
Linje, Årskurs: EL4K
Hemort: Larsmo

Vilka är dina starka sidor?
Att sov, ingen lyckas väck mig efter att ja ha somna!
 
Vilka är dina svaga sidor?
Att håll kläderna på.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Jag behöv int förklar, läraren böri bli van tror ja

Minkfarm eller Eu-politiker?
Ja sku int me varkendera.

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Ät bara varannan dag, gör ja allti!

Var ser du dig själv om 10 år?
ligger å solar på en vacker strand å e rik som fan efter att ja vunni på lotto 
=)
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Trädkramaren

Namn:  Filip Slotte
Styrelsenamn: Halvtand
Styrelsepost: Sekreterare
Linje, Årskurs: Konstruktion 2
Hemort: Vasa

Vilka är dina starka sidor?
Ja e internationell, dynamisk, nätverkande, energisk, socialt kompetent, 
växelverkande å annat skit som man ska svar på sånhe frågor.
 
Vilka är dina svaga sidor?
Den syntetiska delen av min ena framtand.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Händer sig inte. Nästa fråga, tack.

Minkfarm eller Eu-politiker?
Va e frågan? Om ja hellre sku va en minkfarm elo EU-politiker? Bara fö 
att en fråga e språkligt korrekt betyder in the att an e värd ti svar på. 
Nästa, tack.

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Lägg undan lite varje månad. Går noo riktit säkert.

Var ser du dig själv om 10 år?
Sittandes i ett kontorslandskap väntandes på att Filicia ska bjud in mej 
på sitz.

Namn:  Gracien Rubaduka 
Styrelsenamn: Maskinen
Styrelsepost: Kassör
Linje, Årskurs: PE3
Hemort: Vasa

Vilka är dina starka sidor?
Kaos

Vilka är dina svaga sidor?
Jag ser ganska dåligt.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Needå, lämnar in allt 5 sekunder före.

Minkfarm eller EU-politiker?
Kan man göra nåt speciellt med en EU-politiker?

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Talkoarbete, tonk!sk och makaroner

Var ser du dig själv om 10 år?
Jag ser int så långt…
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Trädkramaren

Namn:  Rasmus Nybjörk
Styrelsenamn: Hembrännt
Styrelsepost: Bärsrådd
Linje, Årskurs: el kraft 3
Hemort: Korsnäs

Vilka är dina starka sidor?
Att spring naken runt kaskötorg och 
strö bakpulver i Trädkramarens bakdel.

Vilka är dina svaga sidor?
Joakim ”Tolla” ”Trädkramaren” Gistö

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
deadline är bara rikgivande

Minkfarm eller Eu-politiker?
Minkfarm så får man ju ligg i buran å mys med !u"ga djur, dom ser inte 
så gulliga ut !u"ga EU- politiker.

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Sätt EU – politiker i minkfarm.

Var ser du dig själv om 10 år?
I en trädhydda på antarktis med sjölejonet Tolla.

Namn:  Joakim “Tolla” Gistö
Styrelsenamn: Trädkramaren
Styrelsepost: Intråd
Linje, Årskurs: Automation 3
Hemort: Tärjär

Vilka är dina starka sidor?
Social, men framför allt ti funger som stolp ti ett fotbollsmål.

Vilka är dina svaga sidor?
Rasmus ”Hembrännt” Nybjörk. 

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Oho..

Minkfarm eller Eu-politiker?
EU-politikerfarm?

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Startar ett nudistsamhälle tär int naan behöv använd/köp kläder.

Var ser du dig själv om 10 år?
Beror på vann Rasmus ”Hembrännt” Nybjörk ha bestämt att vi ska va..
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Trädkramaren

Namn: Edward Nyby
Styrelsenamn: Propeller
Styrelsepost: Slottsråd
Linje, Årskurs: Byggnadsteknik 3, konstruktion
Hemort: Sååndom

Vilka är dina starka sidor?
Att ja e stor, stark men ändå mysig.

Vilka är dina svaga sidor?
Kanksi tå ja brukar öppen munnin utan att e ha gaji via hjärnan.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Brukar inte haldpå ti miss tåli saker. 

Minkfarm eller Eu-politiker?
E loftar väl minder skit om en Eu-politiker, eller?

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Öl är bröd brukar ju fungera för studerande, så varför inte för alla?

Var ser du dig själv om 10 år?
Förhoppningsvis sir man fortfarande ut som 22 år fast man je rik som ett troll.

Namn:  Mikael Holmqvist
Styrelsenamn: Magic
Styrelsepost: Datård
Linje, Årskurs: Produktionsekonomi, n:te året
Hemort: Smöyri

Vilka är dina starka sidor?
Höger sida snäppet starkare.

Vilka är dina svaga sidor?
Janå, vänstra...

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Sannas stoli hadd frusi ti is...

Minkfarm eller EU-politiker?
EU-politiker, hejlt klart. Finns myki intressant i närhejtin åv Belgien.

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Va så naken som möjligt så ofta som möjligt. Då utvecklas kroppsbehårin-
gen å underhudsfettet.

Var ser du dig själv om 10 år?
Ingenstans, hoppas ja... om ja ”sir me sjölv” betyder he att ja antingen har en 
utomkroppsli upplevels som brukar in!nn se tå dödin e när, eller så ha ja 
utveckla "ejr personligheter, vilket som int heller låter så lockand... 
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Trädkramaren

Namn:  Frank Björkskog
Styrelsenamn: Mopo
Styrelsepost: Idråd
Linje, Årskurs: Automation, andra året
Hemort: Laaasmo

Vilka är dina starka sidor?
Mopeder och balett

Vilka är dina svaga sidor?
Söta !ickor och starkt öl

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Vet int ens va deadline betyder

Minkfarm eller EU-politiker?
Mink-politiker

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
 Skriver på båda sidorna av pappret

Var ser du dig själv om 10 år?
Stormrik uteliggare!

Namn: Christo"er Lindén
Styrelsenamn: Ambulans
Styrelsepost: Musråd
Linje, Årskurs: Produktionsekonomi 3
Hemort: Närpes

Vilka är dina starka sidor?
Ja je Batman.

Vilka är dina svaga sidor?
Vänstra öga slirar ibland.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Tar e chillpill å säjr lungt: ”Allt har sin tid”

Minkfarm eller Eu-politiker?
EU-politiker på en minkfarm! Så ja får kör minkomatic i 
kostym!

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Köp starkt från Estland o svagt från Tjöck.

Var ser du dig själv om 10 år?
I soliga Monaco smuttandes på en vodka martini och spelar 
bort halva min förmögenhet på Casino de Monte-Carlo… elå 
vänt, he ha ja ju gjort redan!
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Trädkramaren

Namn:  Julie Skrifvars
Styrelsenamn: Träbäjn
Styrelsepost: Extråd
Linje, Årskurs: Bygg 2
Hemort: Benviken

Vilka är dina starka sidor?
Ti ställ till e

Vilka är dina svaga sidor?
Ångest

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Man missar it en deadline! (Möjlitvis va man säker an va nästa viko)

Minkfarm eller Eu-politiker?
Eu-politiker fö ja sku seeekärt gör e myky bäter än va di gör

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Dump några av dide bästa Eu-politiken våra

Var ser du dig själv om 10 år?
På Hawaii svärandes över alla Eu-politiker

Namn: Benjamin Slangar
Styrelsenamn: Segway
Styrelsepost: Rådd
Linje, Årskurs: PE 4
Hemort: Nykaabi

Vilka är dina starka sidor?
Framsidon.

Vilka är dina svaga sidor?
All adär sidor.

Du har missat en deadline, hur förklarar du dig?
Int böv e vel förklaras na destomeir. Bara att ta kursin ett adär 
år.

Minkfarm eller Eu-politiker?
Va e frågon egentligen? Om JAG sko vill va minkfarm elä 
politiker? Isf int naa åv di.

Samhället måste spara, vad är ditt spartips?
Ja hörd di har billi öl på tisdagan vi Ollis så he e att drick myki 
tå.

Var ser du dig själv om 10 år?
Int som minkfarm elä EU-politiker iaf.
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Trädkramaren

NUD rf. Styrelsepresentation

Morjens morjens!

Jaa, !ck plötsligt en uppgift att skriva ihop en vacker presentation av oss som hänger i Roparnäs och 
försöker lära oss hur man sticker kanyler, röntgar ett ben eller sminkar någon till oigenkännlighet. Innan ni 
hinner börja gissa er till våra kommande yrkestitlar ska jag rada fram dem åt er; sjukskötare, hälsovårdare, 
barnmorskor, röntgenskötare, bioanalytiker, socionomer och estenomer. Någon av dessa ovanstående titlar 
kommer vi att få. Förhoppningsvis, vissa av oss. Om vi orkar gå på tillräckligt många föreläsningar. 

Studerandeföreningen vid det så kallade ”sjukis” heter N.U.D. r.f. och vår logo består av en vacker blå fågel 
vid namn Roger, och i styrelsen är vi ett gäng på 12 underbart smarta personer. Vårt campus ligger i 
Roparnäs, en liten bit utanför centrum. Välkomna att hälsa på. Då ni hittat in är det bara att följa pilarna till 
matsalen så kommer ni nog att få syn på vårt vackra kansli med lila väggar och välvalda gardiner. Förutom 
att besöka oss på vårt campus kan man alltid passa på att bekanta sig med sjukisstuderanden under något 
evenemang, våra halare är vita (sjukskötare, hälsovårdare, barnmorskor, röntgenskötare, bioanalytiker) eller 
gröna (socionomer, estenomer). 

Okej, men till saken. Jag har visst alla odds emot mig när jag skall försöka presentera N.U.D., som är en 
förkortning av Non Ultra Descriptus och på vårdspråk betyder ”det obeskrivbara”. Detta uttryck stämplas i 
din vårdjournal om läkaren inte har någon aning om vad du har för fel. 

Ordförande: Daniel Björndahl
Styrelsenamn: Krusidull~Kungen
Studerar: Socionom
Hemort: Petalax

Vår ordförande som efter 3 år i trogen tjänst hos N.U.D. r.f. lärt 
sig hur man stänger öronen då diskussionena blir för osmak-
liga för en man. Hans styrelsenamn är lika obeskrivbart som 
N.U.D. själv, men be honom designa ett klädesplagg så förstår 
ni nog vad jag menar...

Vice ordförande: Erika Rösgren
Styrelsenamn: Negnuk~dullisurk
Studerar: Bioanalytik
Hemort: Närpes

Bli inte förvirrade då ni möter denna gulbenta tjej, hon 
började nämligen sin studiekarriär på tekniska. Tydligen var 
spikarna för ovassa i hennes smak, så hon sadlade om och 
började hantera nålar istället.
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Sekreterare: Patricia Mosander
Styrelsenamn: Hieroglyfristaren
Studerar: Socionom
Hemort: Smedsby

Den sexiga sekreteraren, eller hur är det man brukar beskriva dessa? På 
bilden ser ni tydligt hur hon försöker få till den där riktiga sekreterar-looken, 
ni vet, de där glasögonen med välmarkerade bågar.

Vice sekreterare: Marlene Friberg
Styrelsenamn: Åländska åraklet
Studerar: Bioanalytik
Hemort: Mariehamn

Vårt orakel/mirakel som vet hur man ”goes mad” med stil. Höj allt! 
Tonart, frekvens, decibel, händerna... Och vifta lite. Just så, den äkta 
talibanstilen.

Kassör: Lisa Bäck
Styrelsenamn: Gold digger
Studerar: Radiogra! och strålbehandling
Hemort: Kronoby

Att vara kassör för ett gäng shopping-galningar kan inte vara lätt. Ibland 
tryter prioriteringarna bland samtliga styrelsemedlemmar och inredning och 
choklad hamnar högt upp på handelslistan. Lyckligtvis har Lisa stenkoll och 
det rörs inte en cent utan hennes tillåtelse.

Vice kassör: Hanna Lönnvik
Styrelsenamn: miss Moneypenny
Studerar: Socionom
Hemort: Malax

Denna glada tjej fungerar som back-up då 
Lisa "yr staden under sina praktikperioder. 
Väldigt vacker sångröst har hon också, ni 
kan ju passa på att be henne att sjunga om 
”Gulle#un” någon gång?
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Information/Sociala medier: Iréne Söderholm
Styrelsenamn: socialfall.com
Studerar: Socionom
Hemort: Sundom

Här har vi personen som spämmar medlemmarnas inkorgar. Nänå, skoj skoj. All 
information som skickas ut är ju förstås nödvändig och livsupprätthållande. Hon 
är också den ända i styrelsen som anses !itig då hon facebookar. 

PR/Design: Daniel Nenonen
Styrelsenamn: GIMPmasker
Studerar: Vård
Hemort: Pargas

En till Daniel, för det har vi lärt oss; det räcker inte med en. Han är den 
som designar planscher och dylikt. Även denna styrelsemedlem bär den 
gula halaren och försökte sig tappert på en ingenjörsutbildning innan 
han förstod att läkemedel, blod och sprutor is the shit.

Kulturansvarig: Sanna Bergström
Styrelsenamn: Bootyshake
Studerar: Barnmorskearbete
Hemort: Kimitoön

Jaa, det är ju jag som fungerar som skribent för tillfället. Av någon anledning 
"ck jag förtroendet till att berätta vad denna studerandeförening sysslar 
med. Förutom det så är det jag som ser till att diverse sitzar och liknande blir 
helt amazing... Eller, att dom blir av, kanske.

Hälsa/Motion: Sabina Lindroos
Styrelsenamn: Fat"ghter
Studerar: Hälsovård
Hemort: Österbotten

Stackaren som "ck till uppgift att försöka få oss att 
leva ett hälsosamt liv. Påminner oss också ganska ofta 
om att inte slå på hennes penis. (?)
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Kansliansvarig: Nadja “Mamma” Berglund
Styrelsenamn: Namutäti
Studerar: Bioanalytik
Hemort: Maxmo

Budgetens värsta !ende. Nadja är den som ser till att vårt  kansli alltid 
är pyntat enligt säsong. Och att det !nns tamponger och bindor till 
förfogande för nödställda. 

Kameraansvarig: Johanna Stenbacka
Styrelsenamn: Paparazzi
Studerar: Estenom
Hemort: Närpes

Om ni ser denna pisk-försedda dam komma emot er, så ska ni le, 
inte springa. Johanna är den som fångar de bästa, roligaste och 
mest pinsamma ögonblicken under tillställningarna på bild. 

Maskot: Roger

Vår underbara Roger, med sin favoritdryck Stolichnaya i högsta  
hugg. Föreningens nationalfågel och nationalbrygd på samma bild. 
Elaka Filicianer brukar påstå att Roger är ett smutsigt "äderfä efter-
som han oftast ruvar bland våra halare... Under ledigheter fungerar vi 
i styrelsen turvist som hans fosterfamilj, och han är med på nästan alla 
tillställningar. Om man ber snällt kan man få hans autograf.
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Sitza rätt!

Regler för att hålla traditonerna vid liv!

Alla har ännu inte funnit vägen till sitzens förlovade bord, så hur ska man veta vem man skålar med? Varför 
är punschen gul? Och var tar gamylerna alla ramsor ifrån? Ta det lugnt, i denhär artikeln !nns allt ni behöver 
veta för att sitza med stil!

 ”snaps/öl” eller annat som säljs. 

 o sen kom ambulansen

 Och mycket mer som inte ryms i en artikel.

Omstart
Tycker man att toastmastrarna börjar för tidigt med sången, att någon sjunger helt fel vers/sång/språk eller 
du inte svalt förra snapsen än, kan man ropa Omstart!
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På bordet

Det hör dessutom till att man ropar upp folk från andra skolor, linjer eller städer på bordet. 
DETTA SKER TIDIGAST EFTER MATEN!

Detta görs på följande sätt:

ROPA samtidigt som ni klappar takten i bordet:

|:Vi vill ha lillen på bordet:|
I detta fall måste eventuella lillar upp på bordet. Om ni vill kan ni byta ut lillen mot andra 
saker/personer/föreningar.

Nåja nu är de som skall vara på bordet..på bordet, men de tvekar?
ROPA

|:Nu har vi väntat länge nog, länge nog, länge nog:|
Tvekar de ennu?

|:Nu börjar vi få gråa hår, gråa hår, gråa hår:|
Ingen sång?

|:Nu börjar det att lukta lik, lukta lik, lukta lik:|

Och då de klarat showen med hedern i behåll, sjunger alla som tack:
Den saken gjorde han fan så bra,
en skål uti botten för lillen (nu) vi ta.
Och alla så dricka vi nu lillen till, 
Och alla så dricka vi nu lillen till,
Och alla så dricka vi nu lillen till... 

Fortsätter tills lillen svarar:

och lillen han säger inte nej därtill.
(eller något annat väldigt innovativt som rimmar)

Varpå de ivriga fortsätter:

För det var i vår ungdoms fagraste vår,
vi drack varandra till, och vi sade gutår!
Den långa ludna svansen, o sen kom ambulansen,
o sen kom elefanten.. Vannifrån kom an? Närpes!
Om någon blir uppropad på bordet är det endast de som blir uppropad på bordet som stiger upp på bordet 
och sjunger och ingen annan!

Sitza rätt! 
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Medlemsförmåner

Filicia !nns 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 60 " 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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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

Joakim Trädkramaren Gistö

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!


