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Ordförandet har ordet

Filicianer och vänner, tack för en fin pampasvecka. Ifall ni har kläder som ni tror er ha tappat i Castle så
kan ni ta kontakt med någon ur styrelsen så ser vi vad vi kan göra.
Finns det liv efter Pampas? Ja det finns det. Små smakprov på vad som komma skall är en sitz för er som
har varit tutorer år 2013-2014. Vi började med detta förra året på begäran av Novium och det blev
väldigt lyckat. Så vi kör på det i år också.
Jag kommer även att delta i ett möte med alla studerandeföreningar för teknik i Vasa. Där kommer vi att
diskutera ett samarbete föreningar emellan. Vi får se vad som händer, ett tvåspråkigt stort evenemang
vore kul. Och finnar är inte så farliga.
Vidare vill jag säga att ni får gärna framföra era åsikter om evenemangen åt styrelsen, det är alltid bra
med kritik så man inte tror att man ordnar världens bästa evenemang om verkligheten är en annan. Ta
modigt kontakt med oss bara, det är för er vi finns!
I skrivande stund är jag lite sliten efter en vecka där man haft roligt från morgon till kväll, det kanske
märks på textens innehåll. Men vi syns!
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Årsfest
Den 20:de februari var det dags att fira Studentföreningen Filicia r.f.’s 20-årsjubileum. Detta kalas var av
mycket hög klass och antalet gäster rekordhögt, nästan 170 personer släpade sig iväg till Waskia på fest.
Så i början av kvällen, på vägen till toaletten på konferans, fick jag skåda stiliga män iklädd frack med
medaljer och vackra damer med långklänning som stod i en kö i stil med den på presidentbalen i både
storlek och klass – En storslagen syn.
Solenn Akten var högtidlig och föreningens ordförande Filip Slotte bjöd på ett fint tal. Under supén
serverades 3 rätters middag samt dricka i form av både snaps och vin. Ambulans och Mr. Muscle höll
upp stämningen med snapsvisor som sjöngs på löpande band, så snapsskyltarna höjdes i god takt
bland festdeltagarna. Fastän tekniska problem med mikrofonerna plågade festtalarnas röster, bjöds det
på fina och humoristiska festtal, männen fick även en present och hyllades med talet till mannen. När vi
hade ätit, druckit och sjungit färdigt blev det dags att bjuda upp sin bordsdam till dans, och därefter
fotografering.
Efter den ”anständiga” delen av festen gick det busstransport till Filicia Castle där efterfesten hölls. Här
serverades nattmat möjlighet till diskodans. Alla skrattade och festade hela natten lång, ända in på
småtimmarna.
Dagen efter var det dags för silliz, där gästerna hade möjlghet att bada badtunna samt bastu vilket var
väldigt uppskattat. Alla frossade på god mat och humöret var på topp! För att summera detta veckoslut
säger jag bara. – Skitkul!!!
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Årsfest

Årsfestvärd och årsfestvärdinna

Snapskorten användes flitigt
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Fastlaskiainen
Efter flera veckors slit med pulkbyggande för olika studieföreningar var det äntligen dags att visa upp
vad pulkorna gick för i årets pulktävling. Speciellt med årets Fastlaskiainen var att pulkbyggarna hade
behövt ta i beaktande bristen på snö.
Trots detta drog årets fastlaskiainen ändå en hel del deltagande föreningar med alla möjliga pulkkonstruktioner. Allt från drakar, spargrisar till ambulanser ställde sig upp på startlinjen när tävlingen skulle
dra igång. Det fina vintervädret hade även lockat till sig en hel del publik som jublandes såg på när
pulkorna på alla möjliga vis tog sig ner för backen.
Vinnare i årets pulktävling blev studentföreningen ARTE som med sin stora röksprutande spargris
dansandes ner för backen imponerade mest på domarna. Efter att pulktävlingen slutat blev det pausunderhållning i diverse mindre tävlingar, före den andra stora föreningstävlingen drog igång i form av
kraftmätningsgrenen dragkamp. Detta år vanns denna tävling av Filicia (jeee!) efter en hård final mot
just Arte som vann pulktävlingen.
Efter att tävlingarna avslutats blev det prisutdelning på O´malley´s där Arte fick lyfta vinnar pokalen.
Slutligen kan tilläggas att tyvärr uteblev den traditionella rinkbandyturneringen i år pga. Ovannämnda
snöbrist.
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FiliciaLan
Den 7-9.3.2014 samlades ännu en gång ett gäng spelentusiaster i Filicia castle för det traditionella
FiliciaLanet, där det utkämpades hårda strider i CoD 2, Trackmania, Creative design och även tangentbordskastning. Deltagarna gav allt och vinnarna fick fina priser för sina insatser.
Sammanlagt var det 33 deltagare på lanet plus ett par styrelsemedlemmar, som gjorde en fin insats och
hjälpte till där det behövdes. Utöver dem så hade jag även Lan-crewet som bestod av Alec, Oski, Nixell
och Roberth, som gjorde så att detta lan gick att genomföra.
Sammanfattningsvis kan man säga att lanet blev en succé fast deltagandet inte var lika stort som
föregående gånger, och jag ser fram emot hösten när nästa lan ordnas hoppas vi ses där.

Arkivbild.
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Beerpong
Onsdagen den 12 mars samlades ett tjugotal lag och en hel massa publik i Filicia Castle för att tävla i den
kanske ädlaste av ölrelaterade sporter, nämligen Beerpong!
Alla borden stod framställda och stämningen var på topp då turneringen drog igång med gruppspel.
Från gruppspelen gick de 8 bästa lagen vidare till kvartsfinal, därefter stod semifinal på schemat och tills
sist stod det bara 2 tappra lag kvar på sina i det skedet ostadiga ben, Team Risto och Team Svinen. I
finalen saknades varken spänning eller dramatik och till sist lyckades Team Svinen dra sig ut som
segrare!
Vandringspokalen är överlåten och i höst läggs den på spel igen då alla får chans till revansch i en ny
Beerpong Tournament!
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MusicQuiz
Musicquiz tå!
Den 18 mars klockan halv sex öppnades portarna till vårt kära Castle. Ivriga tävlande och åskådare in på
dansgolvet och tog ett bord eller en soffa åt sig och sitt lag. 9 lag blev det till slut när jag och Suspensoar
inledde tävlingen med riviga toner.
Musiken var 20 stycken väldigt varierande låtar allt från Skrillex till Johnny Cash. Till vissa låtar kom också
en knepig följd fråga. Men deltagarna presterade verkligen över allas förväntan. Men tillslut blev
vinnarna lag FISKMÅÅS 1000.
Efter tävlingen minglade folket en stund Fören de vinglade iväg till Olivers uölbar eller annan destination.
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SYhFILIS race
Det är en solig tisdag i slutet av maj som Pampasveckan äntligen har börjat på allvar, och det bästa
sättet att starta denna vecka på är att delta i SYhFLIS rf’s tema race, i år var temat Las Vegas och man fick
beskåda 32 olika lag som alla var kreativt utklädda kring temat, självklart var styrelsen med utspökade
till sina rätta alter egon, nämligen Vegas babies.
Racet krävde att race teamen skulle hitta till olika punkter i Vasa med omnejd med hjälp av kluriga gåtor.
Vegas babies kröp sig fram till olika punkter utspridda mellan Karperö i Korsholm och Sundom. Dessvärre uteblev framgångarna i år, kan bara bero på att Vegas babies inte har så bra lokalsinne.
Efter målgången vid Olivers´Inn fick man underhålla sig själv på valfritt vis och invänta prisutdelningen
vid Leipätehdas. Efter det återstod det bara en enda stor fest som varade långt efter läggdags.
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Pre-pampas sitz
Yes! Äntligen va det dags för den legendariska sitzen, som nu ordnades för 14 pampasveckan i rad. Folk
var som vanligt samlade från svenskfinlands alla hörn för att delta i den ryktesomspunna sitzen. Vad
skulle toastisarna hitta på denna gång?
Sitzen inledde med en introfilm (vilket blivit populärt att göra på senaste tiden) som var väldigt uppskattat. Efter lite yrsel rev sitzen igång med gästbesök med ingen mindre än Janne Grönroos & Fredrika
Lindholm! De var med och sjöng helan och drog en liten inledande tävling för att få fart på sitzdeltagarna. Snapsvisorna avlöste den ena efter den andra, och mitt i allt hade toastisarna ett finbesök. Nu
stod the Bohemian Brothers och knackade på dörren och berättade om deras aktuella Rumshpringa
som de var ut på.
Nåja, efter det fortsatte sitzen med klassisk gäddfäktning och någonstans mitt i ruset tog sitzen slut och
ett sjudundrande eftersläpp påbörjades! Där dök även upp fler festsugna tjejer och killar som inte hade
fått biljett sitzen men endå ville fira prepampas på bästa sätt. Minnena från dessa timmar börjar bli
suddiga men det som fastnat bäst bäst är bilder på en massa glatt folk! Eftersläppet fortsatte in på
småtimmarna och då de sista festdeltagarna stövlat hem över brändö bro drog styrelserna en
jättesnabb och effektiv städning för att snabbt kunna fara hem och samla krafter inför morgondagens
händelser.
Vi toastisar vill säga tack och förlåt till alla som deltog! Sitzen skulle inte blivit legendariskt utan er och vi
hoppas ni hade lika roligt som vi. Nu är det bara att börja tagga inför nästa sitz! #prepampas15
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Pampas Nationaldag
Så har det än en gång firats Pampas Nationaldag den sista fredagen i mars. Förberedelserna inför
dopparedan’ höll på hela långa veckan innan så att man säkert skulle vara i form inför Nationaldagen.
När då denna högtidsdag kom var nog de flesta redan rätt möra. Själv hade jag varit på Filicias &
Politivas PrePampassitz dagen innan och det säger en hel del...
Fredagsmorgonen då fanns det redan sysselsättningar för de morgonpigga. Bland annat hade Åskan
dukat fram sillfrukost på Havtornen. Brunch åts här och där över stan då man samlades och laddade
batterierna med gottgott i magen för att orka en hel fullrulle-dag och mer därtill.
Vid tolvslaget samlades cirka 2000 studeranden på torget för att ta del av en flera decennium lång
tradition: Olympiaden. Den här traditionen har hållit på sedan Rewell Center inte hade något tak. På
den tiden innehöll tävlingarna bland annat ”hur många personer ryms i en Folkare?” och att köra
varandra i en skottkärra i en bana. Det här året var det stafetter där några av grenarna var att gå på
plankan, söka föremål med ögonbindel, kasta en pingisboll i grädde och ta sig förbi rugbyspelare.
Årets vinnare är Brobyggarna, grattis till dem!
Efter Olympiaden var det mellanfester som gällde. Fast många gick och gömde sig och sov någonstans för att ladda batterierna inför kvällsfesten. Många lägenheter var fyllda med halarklädda
personer. I Havtornen var det bastu på och några smarta typer tog sig ett dopp i havet.
Så kom äntligen klockslaget då kvällsfesten började! Rewell Center hade tömts på kunder och fylldes
nu med Nationaldagsfirare. I Amarillobaren spelade The Savagers och på stora scenen spelade
förbandet Lester. Alla väntade vi på Doktor Bombay. Kvart före ett sparkade DJ:n Robin Hagberg
igång Bombays calcutta och hela Rewell Center fylldes av den välbekanta sången.
Festen och festandet fortsatte in på småtimmarna på sina egna sätt. En del stannade i Rewell Center,
andra på några mystiska ställen. Följande dag var iallafall de flesta upp igen och iväg med bussarna
till Smedsby Uf på frukost...
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Utrikeskorrespondent Gracien Rubaduka
Namn: Gracien
Utbildningsprogram: PE3
Stad: Tarbes
Skola: ENIT Ecole National d’Ingénieurs de Tarbes
Hur skiljer sig studielivet i Frankrike jämfört med Vasa?
Likheter
Studerande har brist på pengar = check
Studerande festar, bakfylla nästa dag i skolan = check
Filicia r.f. = …close enough ;) flera olika
VOAS = CROUS
Lidl - (Tarbes har fler Lidl än Vasa (2st)
Olikheter
Ingen ISO 90001 eller 140001
Obligatorisk närvaro! Eller som de säger här “obligatorisk”...
Novium = Never heard of it! Eller så gömmer de sig riktigt bra...
De har Windows XP och kör virtual windows 7 på XP:n...
Alla studerande/ fransmän (90 %) är artiga, hjälpsamma och lätta att umgås med.
Ingen Siwa motsvarighet, det mesta är stängt mellan kl12-14 och efter 19:30. Allt är stängt på söndagar.
Glöm bort att skaka hand, här är det kyssar som gäller, (NOT French kissing!)
Gemensamma omklädningsrum på gymmet för män och kvinnor, (Nej, det finns båser!!)
MOUNTAINS (Y) :D
Har du vant dig dricka vin eller föredrar du ännu ett glas Vergi?
Har ni börjat dricka Vergi från glas!? Rött vin + franska baguette x fransk hemlagat ost tar priset. Det är
hemlagat, naturligt, färskt och ingen CE stämpel, näringsinnehåll, miljömärkning syns till.
Har du utfört hållfasthetsberäkningar på Eiffeltornet?
Nej, det finns på schemat, men det ryktas om att man känner att tornet rör på sig då man står på
det…kan ni skicka Teknikan Taulukko Kirja?
Snöar det?
Nope, det är 50/60 regn och sol.
Hur ser kvinnorna ut?
ENIT (skolan) har samma problem som de flesta ingenjör skolor…få kvinnor.
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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 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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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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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran
men främst för vårt eget samvetes skull.
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