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Räkpastej

Viceordförande har ordet

Filicianer och vänner!

"Ordförande har ordet" borde ju detta vara. I skrivande stund har ordförande Willy grilly wonkas blivit kidnap-
pad till Brasilien och vem vet ifall han nånsin kommer hem igen. Därför får detta bli "Viceordförande har ordet".

Det är med blandade känslor jag nu detta skriver, eftersom min tid i Filicia mot sitt slut nu lider. 

Under dessa tre underbara år har jag inte bara haft otroligt kul, fått träffa en jävla massa människor, fått festa 
och torka upp spyor efter en lyckad kväll. Jag har även fått se Filicia växa fram och återigen bli en av de 
föreningar i Vasa som syns och hörs mest. 

Under min tid har jag även bevittnat det ökande deltagarantalet till samtliga av våra evenemang. Det värmer 
verkligen hjärtat att se att NI, våra medlemmar vill delta, det är ju trots allt för er skull som vi finns till. 

Jag vill passa på att tacka er medlemmar för ert stöd, men samtidigt passa på att tacka vår hårt-arbetande 
styrelse. Ni har under året som gott verkligen bjudit på er själva och visat en hejdundrande talko-anda! Det är 
inte alla som frivilligt kommer med ända till Kronoby för att hämta hem ett 400kg:s kassaskåp, än färre är de 
som orkar vara med ända till slutet av våra evenemang för att därefter städa hela stället. Ett stort tack till er! 
Det är en ära för mig att få vara en del av denna styrelse!

Avslutningsvis vill jag önska alla en god studieframgång och en mycket god jul!

Robin Sjölund
Vice ordförande
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Leif, Göran & Lilian – Fiktiva personer i modern tid
Vi i styrelsen har sedan sen våren 2013 använt personerna Leif, Göran och Lilian i våra vardagliga diskussioner. 
Ni som råkat höra detta har kanske funderat ”hur känner de min faster Lilian?” eller ”vadå Leif slirar in? Min 
kusin Leif är 70 år gammal och nekades fortsatt körrätt förra året. Kör han bil utan min vetskap?” Nej. Läs 
rubriken noggrant. Tänk efter vad du just läste. Just det, fiktiva personer. Vi betraktar fenomenen närmare.

Leif, Göran och Lilian är mer än bara namn, de är adjektiv. Redan i lågstadiet präntade vi in ”adjektiven sen oss 
lär, hurudana tingen är”. Namnen representerar alltså inte personer, utan personligheter. 

Leif har koll på saker och ting. Tycker han själv. Det är han ensam om. Han inser dock inte detta, och det gör 
Leif till en personlighet som är rolig att betrakta, men inte att vistas med. Lite som vithajar. Leif bor i en liten 
österbottnisk by, den bästa om man frågar honom själv. Där bor han med sin, beroende på ålder, fru eller 
flickvän Lilian. Leif är ungefär 1,70 m lång och har normal kroppsbyggnad. Han klär sig, oberoende av omstän-
digheter, i huvtröja, bombarjacka, jeans och arbetsskor (he man har påsse i arbeite dågar noo som finkläder 
å”). Fyra gånger har han dock haft på sig kostym: då han blev konfirmerad, då han fick sin bilmekanikerexa-
men, på ett bröllop i somras och då han fyllde 18 år och besökte Olivers Inn för första gången. Han har även 
ett örhänge i vänstra örat (”fö har man i höger betyder he att man je bög”) och en keps med ett ölmärkes logo 
(”men it Lapin Kulta, hee ju bara na jävla pissvaten he. Karhu elo Karjala gaar noo bra”). 

Lilian är som sagt Leifs fru. En kvinna med sunda värderingar och fötterna på jorden. Eller ja, värderingarna 
påminner om Svenska Hollywoodfruar, ”jag ska ha allt, så länge det inte kräver något av mig själv”. Hon identi-
fierar dock inte sig själv med de svenska Hollywoodfruarna, ”di e ju heilt blåst teide” samtidigt som hon slukar 
i sig levnadstips från Solo och laddar upp bilder på nybakad kladdkaka på Instagram. Instagram ja, vad skulle 
Lilians liv vara utan denna innovation? Nu kan alla ta del av hennes glamourösa vardag. Alla vet nu hur 
hennes tacos ser ut på fredagskvällarna, vilka kompisar hon speglat sig tillsammans med på krogtoaletten, 
hur hennes hund ser ut i olika miljöer och vinklar. Det bästa av allt är att man kan få fotografierna att se ut 
som om de vore tagna på 70-talet, så jävla fräscht, liksom. 

Göran är Leifs bästa vän. De spenderade mycket tid tillsammans före Leif träffade Lilian på en ungdomsdans i 
Åminne folkpark. Nu träffar Göran Leif mera sällan, dock regelbundet. Vid den lilla österbottniska byns bensin-
station njuter de av varsin kopp kaffe. Eller ja, sköljer ner det kaffe som lagrats i pannan i åtta timmar. Whiskey 
går bra att lagra, kaffe går inte. Göran är väldigt lika Leif, dock mindre vulgär. Tänk er en Leif som är lite slöare 
och blygsammare. Göran glider med på livets svallvåg, inget har egentligen så stor skillnad. Det är mestadels 
Leif som säger hur saker och ting ska vara, hur man ska tänka, vad som är som är bra och vad som är dåligt. 
Göran lyssnar, funderar en stund, konstaterar att det låter rimligt och fortsätter leva sitt liv. 

Hur använder sig då Filicias styrelse av dessa personligheter för att beskriva vardagliga situationer? Man kan 
använda dessa som hälsningsfras: ”sidu Leif, hu jee nu?”. I detta fall behöver inte personen ha samma person-
lighet som Leif, utan kan vara din högutbildade vän som du inte träffat på länge. Däremot om man beskriver 
en situation, t.ex. ”tå ja va på krogen i friidast så va e nain Lilian som fösöka få bartenderns uppmärksamheit 
me ti vis tissan” eller ”just he, Leif å Göran ha hoppa i 740 å slira in ti prepkursin” menar man obestämda 
personer vilka kan antas ha de beskrivna personligheterna.

Slutligen kan vi konstatera att med Leif, Göran och Lilian menas inte dina släktingar, utan bestämda person-
ligheter på obestämda personer. I dagligt tal kan dessa användas för att åskådliggöra de mest komplexa 
situationer människor emellan. Hoppas denna guide har gett dig insikt i styrelsens språkbruk och gett dig nya 
perspektiv att betrakta verkligheten med.

Halvtand
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Hembränt

Lär dig sitza!

Denna sitz är till för att gulisar skall lära sig att sitza på rätt sätt. Några få utvalda gamyler som förstås är rutin-
erade sitzare visar gulisarna hur man sitzar enligt konstens alla regler. Sitzen tostades av mej själv (Hembränt) 
samt Willy (Chockladfabriken).Cirka 90 personer deltog i sitzen. 

Sitzen började som vanligt med untcch untcch... och där efter flödade spriten med Helan, Halvan, Tersen, 
Qvarten och Qvinten. 
Några lekar blev den även så som tamponger i ölflaskor, hämta grejjer från publiken och likande, även straff 
delades ut till olydiga sitzare som fick smaka på majonäs och föra mumsiga blandningar vidare med mun till 
munmetoden i uppfostringssyftet.
Efter sitzen bar det av till allas vårat kära Oliver’s Inn där eftersläppet hölls. I efterskott kan man konstatera att 
sitzen blev det ett lysande kalas med många skratt och glada minnen.

Rasmus “Hembrännt” Nybjörk

Willy “Chokladfabriken” Lågas
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MASK r.f. Styrelsepresentation
Det finns ett magiskt ställe i Vasa där man kan stiga in i nya världar. Ungefär fyrtio studerande brukar smyga sig 
dit varje dag för att uppleva häftiga äventyr och utföra skrämmande sektistiska riter. Ibland sveper de över Vasas 
gator iklädda svarta halare eller stinkande träningskläder. Vem är de? Var har de sitt gömställe? Är de äkta, eller 
bara en illusion?

Du som läser detta ska få ta del av ett unikt avslöjande; det är frågan om scenkonststuderande. De är i princip 
vanliga människor, trots sin mystiska karisma och sitt behov att gömma sig för dagsljus. De studerar Drama och 
teater för att i framtiden kunna utöva olika slags teaterkonst, med magiska titeln Dramainstruktör. 
Novia Scenkonst har för tillfället två inriktningar. Förutom Drama och teater finns också en klass som studerar 
Fysisk teater. 
Scenkonstgängets styrelse består av följande maktlystna personer:

Ordförande Heini Rautoma: busig redhead som klagar på allt och alla.

Sekreterare: Janica Karell: 23-årig pappafigur som försöker hålla i trådarrna när andra inte kan det. 

Evenemangsansvarig: Ida Törnroos: framåtdrivande morotsgnagare, även kallad Kalla Bruden.

Kassör Maritta Nieminen: 23-årig city-martha som putsar slantar och styrelsens tankar. 

Suppleant: Linnea Sundblom: känslosprakande 21-åring med rent mjöl i påsen.

Suppleant: Juuso-Matias Maijanen: fysisk teater-studerande som just nu gör sin praktik i Japan.

Och det magiska gömstället? Det ligger vid Kasertorget. Närmare bestämt på Artellgränden 4. Där lär det alltså 
bjudas på spännande äventyr. Den som är modig nog att besöka stället kommer antagligen aldig att återgå till 
det normala livet.

På bilden: Från vänster Ida, Janica, Linnea, Heini och Maritta. 
Foto: Franziska Lutz.
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Intrådets artikel

Trädkramaren

Världen är en orättvis och hemsk plats. Miljökatastrofer, inflationer, krig, arbetslöshet och Intrådet i Filicias 
styrelse får inte skriva en egen artikel i Filicia Aktuellt. Kanske det finns någon orsak bakom detta, jag vet ej.

Under mitt år som Intråd har jag bara fått ändra andras artiklar, korrekturläsa och försöka sporra de andra 
styrelsemedlemmarna till att få in sina artiklar i tid, någon enstaka gång har jag fått svara på några frågor 
men det är allt. Så nu utan de andra styrelsemedlemmarnas åsikt skriver jag MIN egna artikel. Jag tycker 
även att det är tråkigt med ren svenska så därför tänker jag byta språk mitt i skrivandet till mitt eget ”språk”. 
Tärjär dialekt!

Jag, Joakim Herbert Gistö även kallad Tolla tenkär berätt vannifrån ja er. Ja kombär från en by laangt 
järifrån. Närmari bestämt 130 km å 100 metär nårrut från Vasaseplanadn 6 C 18, nå vafö veit ja hä tå, nå fö 
et ja kolla upp i mä biln eingang tå ja tzört heim från Vasa. 

Jaa ja kombä ju från Tärjär å tär e vi best i väädä, söis ha di altjemt sagt åt mi tär heim. Noo ha ja mang gang 
fundra ett va vi e best åpåå män int får ja na svar, så int veit ja tå, i dagens samhälle sku int a ju säkärt ens få 
sejj et a er best i väädä fö all sku ju måst vara likvärdi eldä naa, hä kan ju naan tzänn si kränkt. 
Så som ni kanstzi veit så var i ju ganska svårt ti övertyg all Vasabooa om et jag å all aadä från Tärjär va betär 
en töm tå ja flytta hij. Ti vaalt ju förstås arg å irritera å undra om ja har feil i hövo? Ja svara et ”hä har vel all 
meir eldär mindär”. Hä eskalera ti en konflikt å hä va nära öga et Tolla sku ha fååi ”badon” som di sku seijj i 
Närpes. Så fö ti vara neutral seir ja ”Tärjär best i väädä....på ti vara lika bra som aadär”.
På tal om nära öga sku ja vila citer en Tärjäbo: ”Hä va nära öga, sa ha som fik höjjgaffeln i rävä”. 

Slutligen sku ja vila et ni all tar en funderare över detta problem: 

Va sir a tå kräkär in i eijji rävhåli å skådar ut dzinom munn?
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Propeller

Ein zwei polizei, das Oktobersitz ist hier! Eller, var. Öltörstiga sitzare från alla hålla och kanter
hade samlats för att få ta del av en fullsatt Oktoberfest. Der lederhosen och
Bayerska klänningar prydde deltagarna samt den gröna Robin Hood-hatten stod på
sned för några. Bier, durst, flätor, prost och tissar, således löd onsdagens
mantra.

Lyckliga var toastisarna Eddi(Propeller) och Julie(Träbäjn)för att de tagit sig ända fram till festen, Olga och 
Helga var brunstiga och på bästa fest humör  och sitzdeltagarna svävade på rosa moln, helt enkelt för att 
atmosfären dröp av kärlek och öl. Trevliga tävlingar och smisk och sauerkraut åt de som syndade, således var 
tumregeln.

Manlig föda serverades också i form av korv (och mos)..aah grose bratwurst! 
Eftersläppet hölls i allas vårat Castle, svett strittade åt höger och vänster, biljardbord
och sällskapsspel gick på högvarv och alla diggade på vägen hem.

Citat: ”Öl är beviset på att Gud älskar oss och vill att vi ska vara lyckliga”   //Benjamin Franklin

Oktobersitz
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Ett ljus i staken

Maskinen

Minns du vad som hände under Ett Ljus i Staken. Inte? Lite suddigt? Låt mig då sammanfatta eveneman-
get med några ord.

Sitzen var fullsatt med många deltagare och lika många tomteluvor samt alternativa lösningar.

Glögg och pepparkakor fanns till alla, så stämningen var snabbt på top för många... lite högre för andra.

De flesta följde med då toastisarna pratade, vissa klarade sig med tre ord, resten blev fast…STRAAAFFF!!!
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Maskinen

Kvällens tävlingar lockade blickarna och engagerade publiken, före och efter gröten, Mums

Tomten a.k.a Soini, gjorde ”guest appearence” flera gånger för att kritisera parti kamrater, regeringen, 
finlandssvenskar OCH dela ut julklappar i äkta PERUS-julstämning, både bra och ätbara.

Folk umgicks och diskuterade allt…ja man träffar 
nog många nya ansikten på sitz.

Festen fortsatte till Leipä Tehdas med buss trans-
port.

Nog är det skoj då Filicianer och NUDister med 
vänner umgås tillsammans! :)
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Segway

Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbajluelonaa!

En mörk tisdagskväll i början av december gick dett spektakel av stapeln, för den som inte förstår sig på 
namnet så är det alltså 100 klubben samt 1000 meter öl det handlar om. 8 tappra saftdickare ställde upp i 
100 klubben varav 5 klarade det hela utan att spy och därav fick de det eftertraktade metall C:et att hänga i 
sin halare.

1000 meter öl hade också lyckats locka 3 deltagare som alla gjorde mycket bra ifrån sig. Alla klarade att 
springa och dricka öl (inte så trevlig som det låter) på mycket respektabla tider och därav förtjänade de sina 
halarmärken. 

När man läser detta kanske man tror att det inte skulle ha varit så många som orkat upp ur sina iden denna 
kväll, men så var inte fallet, utan åskådarna fyllde upp salen bra och stämningen var på topp. Det finns väl 
ändå inget bättre ställe än Filicia Castle att värma upp inför en Ollistisdag!?
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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 finns 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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Trädkramaren

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 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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Trädkramaren

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://filicia.novia.fi/

filicia@novia.fi

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!


