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Ordförande har ordet
Och så börjar det på nytt.
Jag börjar med att välkomna alla gulnäbbar till Novia, hoppas ni kommer att trivas! Mitt namn är Filip
Slotte, studerar tredje året på maskin- och produktionsteknik och jag är ordförande för Studentföreningen
Filicia rf. Vårt mål är att se till att studietiden inte bara består av ändlöst läsande. Därför ordnar vi olika
evenemang där studeranden från olika skolor och studentföreningar förs samman och har hur kul som
helst. Ifall ni är intresserade av att träffa nytt folk och göra studietiden till den bästa i ert liv, häng med oss!
Så en lite tråkig nyhet: det blir inga eftersläpp i Castle åtminstone denna höst. Orsaken är att det har blivit
svårt för tolv styrelsemedlemmar att hålla koll på alla som rör sig i Castle och det har resulterat i att idioter
kommer in och förstör väggar, wc-stolar, tömmer brandsläckare osv. Tro mig, det är inte roligt att nästa dag
gå in till enhetschefen och vaktmästaren och berätta om det skedda. Enhetens ledning föreslog att Castle
skulle hållas helt stängt i ett halvår för att lugna ner saker och ting. Vårt motförslag var att eftersläppen
skulle slopas, och det vann som tur. Det är uteslutande på eftersläppen det har förekommit förstörelse. Vi
vill hålla oss på god fot med dem som gör det möjligt att över huvudtaget ha en lokal att samlas i och vi är
väldigt glada att de litar på att vi vet hur vi löser problemen långsiktigt. För dem som vill festa på småtimmarna kommer vi att utöka vårt samarbete med Vasas bästa krog Olivers Inn. Vi förhandlar om busstransport och billigare förfriskningar och det ser lovande ut.
Jag och styrelsen hoppas att ni även i fortsättningen deltar i våra evenemang och upprätthåller Vasas
studieliv. Sommarjobben är avklarade för i år, dags att skaffa sig historier att berätta i gungstolen!
Sensommarhälsningar
Halvtand

Halvtand
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Gulisintagning 2014
Denna soliga eftermiddag i september var det äntligen dags för Filicia/NUD/Masks efterlängtade gulisintagning för de nya Novia studerande i Vasa. Även i år lockade intagningen till sig en hel del ivriga deltagare, som delades in i närmare 40 lag efter den traditionella uppvärmningen. På åkte svartsäckarna och
banden knöts, en del undrade i detta skede vad som hände medan andra kanske redan visste till viss del
vad som väntade.
Efter att lagen delats in var det dags för start och lagen gick glatt iväg med ca 1 minuters mellanrum efter
att de fått kartan och instruktioner samt tagit en ”feelis” bild. Instruktionerna var klara: hinn till så många
punkter som möjligt och utför dem så bra ni kan medan humöret hålls uppe. De olika punkterna varierade
i år från t.ex. limbo till att utföra diverse roligheter på en hal presenning. Även i år utfördes det traditionella
klädstrecket som i vanlig ordning drog en hel del tittare som ivrigt såg på när gulisarna försökte bilda så
lång linje som möjligt av sina kläder.
Efter att punkterna avklarats var samlades alla deltagare framför statyn på torget för att svära sina studentföreningars diverse eder. Efter att eden var avklarad blev det eftersläpp på Olivers inn. Efter att ha mött på
en hel del gruppen under kvällen med humöret på topp kan jag konstatera att även detta års gulisintagning verkar ha blivit en succé som inte lämnat någon oberörd.

Vinnarna av 2014 års gulisintagning.

Suspensoar
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Back to Filicia Castle
En onsdagskväll i September, ivriga studeranden samlas i god tid utanför Filicia Castle för att bli insläppta
på årets Back to Filicia Castle. För många var det kanske första kvällen på Castle, många hade väntat länge
för att få komma tillbaka. Det räckte ändå inte länge förrän alla kände sig hemmastadda och olika sorters
aktiviteter inleddes.
Mingel i sofforna, beerpong i festsalen och några varv på dansgolvet utövades med stora leenden på
läpparna, och det verkade som om Castle inte denna gång heller lämnade någon otillfredsställd. Snart
blev det dags att avlägsna sig och med tanke på kön som bildades utanför Oliver´s Inn var det många som
fortsatte kvällen där.

Mr Muscle
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Lär dig sitza
Den 17.9 var det dags för lär dig sitza i castle och förväntansfulla gulisar och utslitna gamyler samlades för
att delta i festligheterna. Så slog klockan 19:00 och deltagarna började taktfast med sedvanliga ”när börjar
sitzen, när börjar sitzen”, toastisarna aktiverade sig, en grundlig första introduktion gavs ut och helan
sjöngs.
Därefter haglade informationen, åsnebryggorna och snapsvisorna tätt och vi fick även äran att höra
världens bästa skämt som herr Halvtand levererade med pondus och inlevelse. Roliga lekar hölls också och
straff utdelades till olydiga deltagare.
Sen när punschen var uppdrucken och feelisbordet utsett var det dags att börja avrunda hela
konkarongen och till detta användes en sista snapsvisa som blev den smäktande Balladen om Theobald
Thor. Efter att sitzen avslutats fortsatte festen på Oliver´s inn och i efterhand kan undertecknad konstatera
att sitzen var en succé och alla gulisar åkte hem fulla och belåtna.

Minion
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Filicias styrelsepresentation
Evenemangen som Filicia ställer till med ordnar ju inte sig själva.... Vem är det då månne som står bakom
kulisserna?
För att ge svar på denna fråga har styrelsen gått med på att svara på några korta frågor om vem de är, hur
de är, varför de är.
Namn: Filip ”Halvtand” Slotte
Styrelsepost: Ordförande
Address: Närmare än du tror
Ålder: 23
Matchvikt: m
Intressen: Filicia och dess biverkningar tar upp
mycket av tiden. Men sedan kan man ju välj mellan
flickvän, musik, böcker å annat kul.
Favoritdrink: Tjöckvattne!
Halarstorlek: 54 tror ja he va.
Förklara ditt styrelsenamn!
Castle ger och Castle tar.
Var köper du bröd?
Lidl, jag hatar lokalproducerat.
När och varför sov du senast på golvet?
Golvet repellerar mig på nå underlit vis.

Namn: Joakim “Trädkramaren” Gistö men även kallad Tolla
Styrelsepost: Vice Ordförande
Adress: Wolffskavägen 33
Ålder: 23 snart 24 månvarv
Matchvikt: 84 sommartid, med vinterpäls 90
Intressen:Party & musik & trummor
Favoritdrink: Kossukalja
Halarstorlek: 54 slak
Förklara ditt styrelsenamn
Året var 2012 och Filicia ordnade Hjulfest. Dagen efter hölls en
liten “inofficiell” silliz, under sillizen blev undertecknad trött
och bestämde sig för att ta en tupplur. Jag såg dessvärre inte
så noggrannt vem jag la mig ner med och det visade sig senare
att jag sovit med julgranen från festligheterna kvällen före.
Var köper du bröd?:
K-kedjan eller S-kedjan
När och varför sov du senast på golvet?:
Efter Hankens årsfest silliz ifjol. Jag var tvungen att vila efter all
god mat och dryck och jag ansåg att golvet var bekvämare än
sängen den gången.
Piltti
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Namn: Fredrik "Sössubrö" Sved
Styrelsepost: Rådd
Address: Int allt fö laangt bort från Castle
Ålder: ynger än papp
Matchvikt: Ja blåser nu int omkoll
Intressen: Vill int ja gäär hede första provar ja me hede andra
Favoritdrink: Hede gott...
Halarstorlek: Man sku kon tro 2 karar har rum i an
Förklara ditt styrelsenamn!
Ja lär ska va från Malax
Var köper du bröd?
Bara malaxlimpon (sössubrö) finns där gaar e no ti handel täär
När och varför sov du senast på golvet?
sommrast... ja antar e va varmt på skären

Namn: Niclas ”Mr. Muscle” Andersson
Styrelsepost: Slottsråd
Address: Har 2-3 adresser i skrivande stund
Ålder: 23
Matchvikt: 74 (kg)?
Intressen: Studier & Studieliv, Näring & Näringsliv,
Under & Underliv
Favoritdrink: Kaffe (i dropp)
Halarstorlek: 2 storlekar för stor
Förklara ditt styrelsenamn!
Mr. Muscle – Kodin Putkimies. Bra ti ha, skit ti va utan
när avloppen svämmar.
Var köper du bröd?
Oftast i en butik.
När och varför sov du senast på golvet?
Somnade på en terass i somras och brände mej. Varför
vet man ju aldrig!

Piltti
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Namn: Christoffer ”Ambulans” Lindén
Styrelsepost: Sekretierar
Address: Ovanför Oliver’s Ölbar
Ålder: *ÖUHM*
Matchvikt: One size fits all!
Intressen: Rosa ponnyhästar o mysiga promenader i
soluppgången!
Favoritdrink: Bad motherfucker bruk va skoj!
Halarstorlek: Modell störr, så man får ruum me all
halarmärk!
Förklara ditt styrelsenamn!
Blöt kväll åp castle kan var ti kvasomhelst, fråg
Halvtand.
Var köper du bröd?
Lagar ieget, som in rekti teuvafinn!
När och varför sov du senast på golvet?
He sku ni allt vill viet!

Namn: Linus ”Karhu” Holm
Styrelsepost: Bärsråd
Adress: Ja bor i stan, å på helgan i skojin
Ålder: Gambel
Macthvikt: Nä hellst int
Intressen: I stan ligger ja mest på soffon, å i skojin
bruk ja umgås me min hund Lucifer
Favoritdrink: Jo tack
Halarstorlek: Millan 48 å 64
Förklara ditt styrelsenamn!
Ja antar att ja er bygd som en björn å brukar tyck om
att ta en öl ibland
Var köper du bröd?
Ja brukar tillverka eget barkbröd för att spara pengar
När och varför sov du senast på golvet?
Ja mins int riktit när å ja antar at ja inte mins varför

Piltti
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Namn: Magnus ”Minion” Enqvist
Styrelsepost: Datård
Address: Ett stenkast från kaserntorget
Ålder: 22
Matchvikt: 1/10
Intressen: Föra oljud under kontrollerade former
Favoritdrink: Oboy
Halarstorlek: Passlig
Förklara ditt styrelsenamn!
Är själv inte riktigt säker men har hört ryktesvägen
om vissa delade fysiska attribut med små gula
figurer.
Var köper du bröd?
Hemlit
När och varför sov du senast på golvet?
En vacker afton i början av juli, och varför... well a
man´s gotta do what a man´s gotta do.

Namn: Dennis “Piltti” Högberg
Styrelsepost: Intråd
Adress: Snorrstigen 111, Pornoälven
Ålder: Är bara en siffra, en ganska låg siffra...
Macthvikt: 2024 snusburkar
Intressen: Rolandz dansband
Favoritdrink: Polly! (Stroh + Sprite)
Halarstorlek: (180x64x45)cm
Förklara ditt styrelsenamn!
Det är alltid roligt att mobba dom som är yngre!
Var köper du bröd?
Stjäl oftast av Karhus barkbröd
När och varför sov du senast på golvet?
Filicias årsfest, det blev en lång natt...(motivet ännu
oklart!)

Piltti
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Namn: Daniel ”Jofa” Thölix
Styrelsepost: Musråd
Address: 1600 Pennsylvania Ave NW, Washington D.C
Ålder: XXII
Matchvikt: 95 mjölkpaket
Intressen: diverse studielivs relaterade saker
Favoritdrink: VergiBearnaise
Halarstorlek: Gul
Förklara ditt styrelsenamn!
Kom efter en blöt kväll i åbo med en modifierad
hockey hjälm
Var köper du bröd?
Svarta marknaden
När och varför sov du senast på golvet? på villoavslutning efter att ha lurats med i händelseförloppet av
suspensoar

Namn: Tobias ”Suspensoar” Söder
Styrelsepost: Idråd
Address: Närmare Ollis en skolan vilket kanske it e så
bra alla gangår..
Ålder: 22 å it tänkt ja var na gamlan!
Matchvikt: ca 120 Tekniikan taulukkokirja!
Intressen: Sov je ju no ganska spännand.
Favoritdrink: Öl
Halarstorlek: Follt tillreklit stor
Förklara ditt styrelsenamn!
Antar att e beror på att ja spela ishockey tå ja börja i
styrelsen, så vafö it få ett namn som folk kan förknipp
me skyddande av könsorgan tå. SAFETY FIRST!!
Var köper du bröd?
Helst köper ja itt na brö alls så om naar vill bak åt me je
e no bara fritt fram.
När och varför sov du senast på golvet?
På villavslutningen efter att ha lurats med i händelseförloppet av Jofa.
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Namn: Gracien ”Maskinen” Rubaduka
Styrelsepost: Kassör
Adress: Centrum
Ålder: 24 3/4
Matchvikt: ”Lightweight”
Intressen: Friluftsliv
Favoritdrink: Vatten
Halarstorlek: 1-2 storlekar för stor
Förklara ditt styrelsenamn!
”en mekanisk anordning som omvandlar energi
och/eller utför mekaniskt arbete”
Var köper du bröd?
Från butiken eller så bakar jag själv...ibland
När och varför sov du senast på golvet?
2013 tror jag att det var, under en resa till Umeå, en
kväll slutade med oväntat sällskap i sängen... golvet
erbjöd mindre trängsel och bättre sömn.

Namn: Clara ”Sackarin” Hindersson
Styrelsepost: Extråd
Adress: Hos Gusse
Ålder: Tillräckligt ;)
Matchvikt: Mindre än Andersson
Intressen: Filiciapojkarna (och Gusse)
Favoritdrink: Jaloviina
Halarstorlek: Skräddarsydd
Förklara ditt styrelsenamn!
Höjer söthetsfaktorn i styrelsen på ett hälsosamt vis!
Var köper du bröd?
Tankar ner från piratebay!
När och varför sov du senast på golvet?
Fastlaskiainen, afterpulka på O’Malley’s!
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NUD styrelsepresentation
Namn: Richard Westerlund
Ålder: 21
Styrelsepost: Vice Ordförande
Från: Kvevlax
Studerar: 3:e året till sjukskötare
Fun fact: Talar för mig själv mest hela tiden, men man
får de bästa svaren då!
Namn: Johanna Stenbacka
Ålder: 22
Styrelsepost: Kameraansvarig
Från: Närpes
Studerar: estenom sista året
Fun fact: Älskar Sagan om Ringen och Mumin
Namn:Erika Rösgren
Ålder: 22
Styrelsepost: Ordförande
Från: Närpes
Studerar: Bioanalytik tredje året
Fun fact: jag sjunger alltid i bilen

Namn: Patricia Mosander
Ålder: 24
Styrelsepost: Sekreterare
Från: Korsholm
Studerar: Socionom, tredje året
Fun fact: Har världens härligaste skratt och
tycker om att laminera papper

Namn: Ebba Dahl
Ålder: 22år
Styrelsepost: vice kassör
Från: solf
Studerar: sjukskötare, andra åre
Fun fact: bruk vattna fimpkoppin i hopp om att e
sko väx ny tobak

Namn: Jessica Koivunen
Ålder: 20 år
Styrelsepost: motionsansvarig
Från: Gamla vasa
Studerar: Sjukskötare, andra året
Fun fact: saltgurka e de bästa ja vet

Namn: Sofie Ingves
Ålder: 22
Styrelsepost: Informationsansvarig
Från: Kristinestad
Studerar: Bioanalytik tredje året
Funfacts: Korsat gränsen mellan
Kristinestad och Närpes

Namn: Karoliina wannäs
Ålder: 21 år
Styrelsepost: PR & design
Från: karby
Studerar till estenom andra året
Fun fact: ----
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Namn: Rebecca Ek
Ålder: 20år
Styrelsepost: Evenemangsansvarig
Från: Replot
Studerar: Radiografi & Strålbehandling tredje
åre
Fun fact: Innehavare av världsrekord i att ät en
slickepinne, tack vare mitt frätande saliv. Jag:20
min en "vanlig" människa 2 timmar, experimentet gjordes med en jätte slickis.

Namn: Marlene Sjölind
Ålder: 21 år
Styrelsepost: Vice Sekreterare
Från: Krombi
Studerar: Sjukskötare tredje året
Fun fact: har inga byxor på när jag dammsugar

Namn: Hanna Lönnvik
Ålder: 23 år
Styrelsepost: Kassör
Från: Malax
Studerar: Socionom fjärde året
Fun fact: Har stått i korsningen av vägarna Brown och
Butt, i Kelowna, BC. Meet me in the corner of brownbutt......

Namn: Frida Norrén
Ålder: 21 år
Styrelsepost: Nuds housewife
Studerar: Radiografi & strålbehandling, tredje året
Från: Norra Vallgrund
Fun fact: Var förut helt beroende av mjölk. Brukade
t.o.m beställa det på krogen och började kallas
mjölkgudinnan

Övre raden från vänster: Hanna Lönnvik, Patricia Mosander, Richard Westerlund, Karolina Wannäs, Sofie
Ingves. Mittersta raden: Frida Norrén, Ebba Dahl, Marlene Sjölind. Nedersta raden: Rebecca Ek, Johanna
Stenbacka, Erika Rösgren. Liggandes: Jessica Koivunen.
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MASKs styrelsepresentation
Livet på Scenkonst har sin stilla gång. Man springer iväg till akrobatiktimmen när månen ännu är uppe,
luktar svett i matsalen och tror sig fortfarande ha krafter att förändra världen.
En mörk februarikväll hände något som förde ljus till alla mörka hjärtan: MASK- styrelsen 2014 föddes. I
samband med styrelsevalet bildades även en ny post, nämligen Skåpråd.
De gamla styrelsemedlemmarna, av vilka de flesta envist höll sig kvar på sina poster, går att beundra i
förra numret av den här tidningen. Nu vill vi rikta strålkastarna på de nya styrelsemedlemmarna:
Skåpråd: Sannah Nedergård: Oförsiktig (Obs! EJ KLUMPIG) och nynnande disneyprinsessa.
Vice ordförande: Anna Högström: ”Tänker aldrig sluta prata och dansa om jag så blev stum och invalid”
(översatt från ett Wanha Mestari-kvitto)
Vice kassör och suppleant: Olli Sirén: En lämpligt tankspridd typ vars ekonomiska uppfattning grundar
sig på att pengarna inte har något egenvärde.
Suppleant: Emma von Wendt, vars torra humor kompenseras av ett hjärtligt skratt. Sägs det...
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Hjälp Daniel “JOFA” Thölix hitta sin väg till Oliver’s Inn så han kan hämta sina
kvarglömda kläder.

Piltti
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Piltti
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Filicia testar nattmatställen
Att äta mat på nätterna efter att ha besökt en krog hör till det moderna. Därför fick Filicias styrelse i
uppdrag att ta reda på vilka ställen som är bra respektive dåliga. För att kunna kartlägga vilka restauranger som är att föredra bestämdes ett antal jämförelsefaktorer. När man sedan adderar dessa noggrant utstuderade jämförelsefaktorer får man fram ett slutbetyg, en såkallad Bang-for-my-buck faktor
så att säga. Här följer några recenssioner utförda av styrelsemedlemmarna, håll till godo!
Vem: Halvtand
Var: Valencia, Vasaesplanaden 20
Vad åt du: Quattro
Pris: 6,50 (minnet sviker)
När jag är ute och festar brukar jag glömma bort att äta före jag går hem. Men nu hade jag ett uppdrag.
En hungrig trupp på 6 personer marscherar in på Valencia ca kl. 02.30. Valencia ser litet ut, men överraskar när man väl kommer in. Räkna inte med att beställa på svenska. Det behövs ju förståss inte så
många ord: ”yksi Quattro, syön täällä, ei muuta”.
Salladsbordet blev en besvikelse, sällskapet enas om att det godaste är ananas. Om det är en tillfällig
svacka eller ett återkommande fenomen är svårt att få en uppfattning om.
Pizzan anländer. Den är god. En i sällskapet ber om mer oregano, det får han.
Diskussionen går het om hållfasthetsberäkningar. Sällskapet har svårt att dra sig till minnes vad E är. Efter
minuter av grubblande konstateras att det är elasticitetsmodul. Matstunden avslutas, alla är mätta och
belåtna.
Betyg:
Smak: 3/5, salladsbordet drar ner
Stämning: 5/5, beror dock på eget sällskap
Personal: 4/5, trevliga killar.
Bang-for-my-buck faktor:

4/5, en svag 4.

Halvtand
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Vem: Ambulans
Var: McDonalds
Vad åt du: BigMac
Pris: 4,80€ (LIFEHACK, ta utan dricka & fries så sparar ni 3 euro!)
Kom in i den dunkla restaurangen som sett ut på samma sett ända sen barnsben. Med racklade steg
mot beställningsdisken, tar kön där det finns minst möjlighet till muntligt käbbel. Ordningsvakten står
och morrar efter att ha slängt ut ett par onyktrare besökare.
Stirrar distinkt på hyllan med de färdiga varorna, och hoppas att det finns en färdigt BigMac när det är
min tur att beställa. Turen är denna gång på min sida och jag får den sista kalla BigMacen som stått och
väntat sen 2 timmar tillbaka.
Tar endast hamburgare för 4,80€ istället för NATTateria som ligger på blodiga 7,80€. Känner sig nöjd
med att spara 3€ så man även har råd med morgondagens skollunch. (Vem behöver en svettig cola när
man druckit hela kvällen?) Betalar smidigt med Visa payWave och smyger vidare till det renaste bordet.
Märker någon ha stänkt ketchup på stolarna, annars helt ok bord. (Passar på att smyga in ett par
saltpåsar i fickorna för att lättare dricka tequila på efterfesten)
Klämmer i mig hamburgaren så fort som möjligt, denna gång är den uppäten efter 7 tuggor! Efter
avslutat besök hinner jag ta 10 steg från restaurangen, mittiallt bestämmer sig magen för att ta en riktig
rökare och jag känner hur hungern kommer tillbaka. Nej, här blir man aldrig mätt!
Betyg:
Smak: 2/5 (BigMac’en blir bara mindre för varje år...)
Stämning: 3/5 (Lite mysmusik och tända ljus kunde inte skada)
Personal: 4/5 (Ger en gnutta hopp om att det kan vara gott)
Bang-for-my-buck faktor

1/5 (Nej, här blir man aldrig mätt!)

Ambulans
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Vem: JOFA
Var: Hestburger
Vad åt du: Kerros
Pris: ca. 7,80
Beskriv upplevelsen!
Jag rullade in i restaurangen efter ett besök till handelsesplanaden 8. Bestämde mig snabbt och självsäkert för en våningsmåltid. Fick omedelbums min läsk, mina franskapotäter och information om att min
burgare kommer till bordet.
Färden fortsatte via ketchup/salt/peppar anhalten mot ett tomt någorlunda hygieniskt bord, där började
den noggranna processen att få 3 peppar påsar per ketchup kopp och lite lätt salt över pututisen. Precis i
den tidpunkt som kryddningen av tillbehören var avklarad kom min efterlängtade hamburgare, måltiden
avnjöts med belåtenhet.
Betyg:
Smak: 3/5 (nja.. som förväntat)
Stämning: 2/5 (som det brukar vara)
Personal: 3/5 (inget att klaga på)
Bang-for-my-buck faktor

2,5/5 (inget vidare kulinariskt äventyr, men ja e nöjd!)

JOFA
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Sitzregler
• Inte prata då toastisar pratar
• Inte stiga upp, gå omkring (eller till wc) under sitzen
• Sträcker upp handen (och håller den uppe tills man fått vad man skall ha) och
ropar EN gång ”snaps/öl” eller annat som säljs.
• Repetera hur man skålar: Damen: Först till vänster, sen höger o rakt fram. Mannen:
Först till höger, sen vänster o rakt fram. Glöm inte ÖGONKONTAKTEN!
• ”Maten tystar munnen”, ingen skall upp på borden eller leka då folk äter.
• Då folk kallas upp på borden, ställer de utvalda sig upp på sin stol (springer inte
fram till scenen eller annat) och sjunger en gemensam snapsvisa.
• Telefonen skall vara på ljudlös, trotsa det ifall ni törs.
• Absolut förbjudet att ha tråkigt.
• Det ses som god ton att presentera sig ifall bordsgrannarna är obekanta.
• 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!
På bordet
Det hör dessutom till att man ropar upp folk från andra skolor, linjer eller städer på bordet.
DETTA SKER TIDIGAST EFTER KAFFET!
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:
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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 vad fan ska jag ta mej till.
(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!
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Den heliga halaren

Det är inte så enkelt att äga en studiehalare som de flesta tror. Det finns en massa urgamla traditioner
och regler som bör upprätthållas och följas. Jag skall, i egenskap av äldre studerande, med den här
artikeln försöka klargöra för de traditioner som jag känner till. Halaren är nämligen inte bara en bit
tygstycke som man tar på sig när man skall ut och festa.
Halarinvigning
Det börjar med en halarinvigning. Det är inte bara att hoppa i sin halare och börja festa omkring.
Halaren skall invigas enligt ett traditionellt mönster som varierar från skola till skola. Filicia & NUD har
en sveparstävling mellan alla gulisar och efteråt får man behålla sin halare. Detta ordnas traditionellt
på Oliver’s Inn.
Användning
Halaren är inget man tar på sig en casual ollistisdag, utan får endast användas vid halarevenemang.
Dessa finns det som tur gott om! Finns oftast beskrivet om man får ta halare eller inte till varje evenemang. Ni gulisar skall dock inte vara rädda att delta i våra evenemang fast ni ännu inte har 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 finns andra studeranden med gula halare och det är meningen att logon
alltid skall synas så att man kan placera människan. Övriga tryck på halaren får dock övertäckas med
halarmärken.
Namnet
Traditionen säger – Bär ditt namn med värdighet! Namnet ska vara i en båge ovanför föreningens logo.
När man sedan knyter halaren runt midjan kommer namnet att perfekt placeras på baksidan. Då kan
man enkelt ta kontakt med personen bakifrån, t.ex. ropa ”TUUDELUU LINDÉN!”
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Halarmärken
Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det finns dock några regler för vissa halarmärken.
Din studentförenings egna halarmärke är ett sådant, detta skall placeras på bröstet intill hjärtat. Andra
halarmärken kan också ha speciella ställen de ska placeras på. T.ex. vårt eget Närpes halarmärke, som
endast närpesbor får, ska placeras på vänstra axeln eller så högt upp du får det på halaren.
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 och dylikt mirakellim, tyvärr funkar detta inte alltid så bra. Bästa och hållbaraste sättet
i längden är att ta nål och BJÖRNTRÅD och sy. Man kan även ta lite textillim så får man lättare märket på rätt
plats. Kom dock ihåg att du måste använde dina egna händer, symaskinen får inte ta hand om saken.

Filicia Styrelsen
Detta är studentföreningen Filicias eget styrelsemärke. Detta visar att denna halares ägare är eller, om
det är frågan om en äldre studerande, har varit medlem i styrelsen. Ett märke för varje år. Detta märke
är alltid placerat på höger bröstficka. Om flera så placeras de ovanför.
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 decilitersmått eller kork öppnare kan ju vara praktiskt. Decilitersmåtten tillverkas i
Technobotnia och har man tur råkar man passligt gå förbi när de ”bara ligger där” på bordet. Ett antal
studerande har även ett silver ”C” hängandes i sin halare. För de som inte känner till betydelsen så är
det frågan om 100-klubbens medlemmar. Efter att ha klarat 100-klubbsintagningen har man rätt att
hänga sitt silver C på halaren. Personligen har jag klarat 100-klubben 2 gånger, helt tillräckligt.
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Hälsningar
Populärt är det 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
Att byta halarben är en av de äldsta och mest brutna traditionerna av de alla. Man får inte byta halardel
med någon bara för att man vill ha ett ben av en annan färg. Detta får ske endast med en person man
haft sex med. Detta skall då också ske i samband med en halarfest. Det går alltså inte att åka över till
grannen en kväll på syjunta framför tv:n.
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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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
Svart – Elevföreningen MASK, Scenkonst vid kaserntorget i Vasa
Rosa – Elevföreningen ÅKA, studerande vid Novia Åbo
Svart – Elevföreningen EKA, studerande vid Novia Raseborg
Babyblå – Elevföreningen Skruvster, studerande vid Novia Jakobstad
Lila – FSLF, Ämneslärarstuderande vid ÅA i Vasa
Rosa – Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, vid ÅA i Vasa
Blå 1 – Politivas, Statsvetare- och Socialpolitikerstuderande vid ÅA i Vasa
Blå 2 – Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA i Vasa
Neongul – Karitativa, Vårdvetenskapstuderande vid ÅA i Vasa
Vit(krit) – SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa
Vinröd – Justus, Juridikstuderande i Vasa
Röd – Studerande vid Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet
Mörkgrön – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), företagsekonomi
Orange – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), turism
Gul – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), sociala
Vit – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), vård
Svart – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), teknologi

Den som har flest halarmärken när man dör vinner!
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Traditionsenliga evenemang
Gulisintagning
Gulis har de flesta hört om men kanske inte alla vet exakt vad de handlar om, så hjie komber e! Gulisintagningen 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
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
Sitzen som lär alla deltagande gulisar hur, när och vad man gör på en sitz. Vi i Filicia är noga med traditioner och vill förstås lära ut dem till eder alla. Sitzen baserar sig på a-o om hur man sitzar men innehåller 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
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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Oktobersitz
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
Invigningen av er nya birthdaysuit, läs halare, sker på Ollivers In. Om de inte fanns någon anledning
att drag igång festen förr så finns de nu!
Svepskälsmegaglöggbailoelånaa
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
Vår julsitz, där alla tomtar och nissar har samlats för att sitza i julens tecken. De förväntas varm och
trevlig stämmning . Glöggen flödar 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
Castle är pyntat till max med glitter och julgran, det e dags för hjulfest. Det är ett finare
evenmang/sitz där mannen bär kostym och kvinnan klänning. Det bjuds på god mat och trevlig
underhållning. 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 affischer i skolan samt det som du
gör just nu, läs våran fantastiska tidning Filicia Aktuellt. Kom ihåg det finnns inga omfester bara
omtenter!
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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.

Öppethållningstider för Filicias kansli:
09:30 - 10:00
11:30 - 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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