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Ordförande har ordet

Godagens
Nytt år nya möjligheter som det brukar heta och undertecknad har fått en stor möjlighet, nämligen att 
leda den nya styrelsen i Filicia in i 2015 och förhoppningsvis komma ut helskinnad på slutet.

Då kan man undra vem jag är, en helt befogad fråga och svaret kommer nu.

Jag heter Magnus ”Minion” Enqvist och härstammar från närpes, studerar i skrivande stund tredje året på 
automation. Karriären i styrelsen inleddes förra året som dataråd och fortsätter nu som ordförande.

Men nog om mig för ni medlemmar har ett helt fantastiskt studieår att se fram emot och vi kommer att 
göra vårt yttersta för att se till att gamla traditioner och evenemang hålls intakta men kanske även några 
nykomlingar smyges in på passande ställen.

Gamla godingar som är på inkommande är t.ex. Beerpong, Musicquiz och självklart pampasveckan med 
den ack så populära prepampas sitzen, och i år arbetar vi även för att utöka vårt utbud av kalas på pam-
pasveckan men mer om det kommer i ett senare skede när alla detaljer fallit på plats.

Som ni kan se blir ni inte sysslolösa under våren men glöm för all del inte bort att studera mellan festerna 
också så att studiepoängen rullar in i jämn takt. Till de som studerar sista året vill jag önska lycka till med 
ingenjörsarbeten och allt som det innebär.

Jag hoppas att jag nu har lyckats övertala er att komma med oss och göra 2015 om möjligt ännu bättre 
än 2014. Det var allt jag hade på hjärtat denna gång men är det något ni undrar över är det bara att kom-
ma å rycka mig i ärmen jag svarar både på det jag vet och inte vet.

Over and out
//Minion

Minion
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Styrelsepresentation

Namn: Magnus ”Minion” Enqvist
Uppgift i styrelsen: Ordförande 
Hemort: Närpes
Intressen: Investera i fastigheter som t.ex. Handelsesplanaden 8
Motto: ”If you’re not wasted, the day is”
Drömyrke: Vattenrutschbana testare
Favoritleksak: Min dator <3

Namn: Filip ”Halvtand” Slotte
Uppgift i styrelsen: Vice Ordförande  
Hemort: Vasa
Intressen: Studielivsrelaterade aktiviteter, musik, läsa, annat skoj 
jag kommer på
Motto: ”No way but the hard way” ha ja nu haft i tre år.
Drömyrke: Friherre
Favoritleksak: Tekniikan taulukkokirja & Mathcad

Namn: Tobias ”suspensoar” Söder
Uppgift i styrelsen: pengagåbbin  
Hemort: Gottbuöle
Intressen: dricka saft och kolla rederiet
Motto: gör aldrig något före det är försent
Drömyrke: surfproffs vela ja vell var ifjol så jobbar vidare på he
Favoritleksak: ha it hienda prov sakren ja köpt på porrsitz så väit it 
än

Minion
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Namn: Dennis ”Piltti” Högberg. 
Uppgift i styrelsen: Sekreterare.
Hemort: Jacobstadt.
Intressen: Krapula ganska så ofta.
Motto: He gaar int så fort, men he blir int så bra.
Drömyrke: Pianostämmare.
Favoritleksak: Leksakspistol.

Namn: Fredrik ”Sössubrö” Sved
Uppgift i styrelsen: Rådd  
Hemort: Paxalgreende (Malax)
Intressen: Tåli ja tycker ji kul å tåli int naon anin våg gäär 
Motto: Va ji hede fö shlaa?? Gaar e ti jeet??
Drömyrke: Lycklig  lönetagare utans större ansträngning
Favoritleksak: Margareta! (hamstrin miin)

Namn: Roberth ”Action Man” Sjöström
Uppgift i styrelsen: Datård  
Hemort: Närpes ”Norrnäs (one of a kind)”
Intressen: Mat...
Motto: Gör varje dag till den bästa.
Drömyrke: Var adla Baron... e nou bere så!
Favoritleksak: Rensmaskin ti avloppe je en kul grejj
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Namn: Elovena
Uppgift i styrelsen: Bärsråd 
Hemort: Gerby
Intressen: Äta och sova
Motto: ”Here’s to nipples- Without them titties would be pointless!”
Drömyrke: Världshärskare. Alternativt diktator eller frimärksslickare.
Favoritleksak: Min radiostyrda helikopter!

Namn: Jesper  ”Lakupiippu”  Jansson
Uppgift i styrelsen: Musråd  
Hemort: Tärjär
Intressen: Räpa rävä!
Motto: Man ska ha roligt så länge man kan
Drömyrke: Kapten på ett sjörövarskepp
Favoritleksak: Min gula badanka

Namn: Robin ”Stihl” Kanckos
Uppgift i styrelsen: Idråd 
Hemort: Essi
Intressen: Allt som har myki oljud
Motto: Always expect the unexpected
Drömyrke: Pantsamlar på Filicias evenemang
Favoritleksak: Tejp!
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Namn: Linus Holm
Uppgift i styrelsen: Slottsråd  
Hemort: Öja
Intressen: Jordbruk
Motto: Carpe Diem
Drömyrke: Tamburmajor
Favoritleksak: Tramptraktorn

Namn: Ida ”Tuc” Majors
Uppgift i styrelsen: Extråd  
Hemort: Långåminne
Intressen: sov i hängmatta mellan två träd mitt ut i skogen
Motto: Lev Livet
Drömyrke: Miljonär, sku inte va helt fel
Favoritleksak: Lego

Namn: Daniel ’’JOFA’’ Thölix 
Uppgift i styrelsen: Intråd  
Hemort: Mobackan Sålv
Intressen: hänga över wc å fundera över mina beslut i livet 
Motto: Vad gör man inte för konsten
Drömyrke: Produktutvecklare på en pizzeria
Favoritleksak: något ur min omfattande samling tuggleksaker
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En fredagkväll i mörk december månad år 2014 ställde Filicia än en gång till med stort kalas. Denna gång 
var det hjulfest på agendan. Finklädda damer och herremän samlades i Castle för att tillsammans sjunga 
in julen i äkta sitzanda. Sångerna som leddes av Trädkramaren och Suspensoar följde tätt in på varandra, 
och snapsen som därtill hörde, gjorde sig väl till känna. Under kvällens lopp framförde nästa års (läs: det-
ta års) styrelse ett antal väldigt underhållande spex, i samma veva hyllades också den avgående styrelsen 
med julklappar och fina medaljer. Efter middagen ärade också jultomten oss med ett besök, och upp-
märksammade samtliga deltagare med presenter.
 
När sångbladet hade sjungits igenom följde en hejdundrande efterfest i samma lokal. Jag tror även jag 
talar för den stora majoriteten när jag påstår att kalaset var av yttersta klass och att ingen av de som tagit 
sig tiden att dra på sig finkläderna och bege sig till Castle ångrade sig i efterhand. 

Hjulfest

Piltti
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En ruggig onsdag kväll i januari var det äntligen dags för filicias första dans på hemmaplan i år. Back to 
filicia castle winter edition skedde i år på ett lite annat vis en tidigare pga. restriktioner från högre makter. 
Så detta år var det anmälning på förhand som gällde och de 140 första blev intagna till denna oförglömli-
ga kväll där det återigen var dags att döpa in de nya filicia styrelsemedlemmarna.

Trots ett lite lugnare tempo på folkströmningen i början pga. att ingen behövde köa höjdes stämningen 
fort och beerpong borden drogs snabbt fram för att inleda kvällen med detta ädla kraftprov. 

Runt halv 9 tiden började ”Döp De” spela ur högtalarna och de flesta visste att det var dags att leta sig 
neråt mot disco för att få uppleva dopet av de nya styrelsemedlemmarna på nära håll. Dopet började 
med att ordförande ”minion” samt vice ordförande ”halvtand” gick upp på trappan och drog några väl 
valda ord. Efter det började det egentliga dopet och namn samt deras förklarningar drogs genom till pu-
blikens jubel. Efter dopet var klart fortsatte festen i vanlig ordning tills det var dags att hoppa på bussen 
och fortsätta på Oliver´s Inn tills småtimmarna.

Back To Filicia Castle Winter Edition

Bild tagen av  _josieboo på instagram #filicia

Suspensoar
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Jajamen! Onsdagen den 11:e februari var det dags igen för Filicias och NUD:s erotiska porrsitz. Årets 
hetaste evenemang! Bara att gräva fram och dra på sig det sexigaste man kan hitta i garderoben, plocka 
med sig handbojorna eller läderpiskan och bege sig till Leipätehdas för att sitza. Vad är nu bättre än att få 
ta fram sina inre snuskiga fantasier en mörk vinterkväll.    

120 biljetter släpptes veckan innan och de var som vanligt eftertraktade. För de som blev utan biljett 
men ändå kände sig festsugna fanns det möjlighet att delta i eftersläppet där det gick hett till. Dörrarna 
öppnades 18:15 och kl 7 började snusket. Sitzen toastades av Heidi Isomäki från NUD och Jesper Jans-
son från Filicia. Före sitzen började fanns det möjlighet att köpa den sjuka tekniska sångboken, NUD:s 
och Filicias nyutsläppta sångbok. Under sitzen ekade snuskiga snapsvisor medan fönstren blev täkta av 
kåtimma. 

På eftersläppet var dansgolvet populärt och speciellt stripstången blev flitigt använd. Dessutom såldes 
diverse sexleksaker och artiklar till de som kände att de  behövde mera spänning och fantasi i sängkam-
maren. Filicia och NUD hade anordnat en exclusiv show där de visade upp vissa artiklar och berättade om 
deras olika funktioner och finesser. 

Porrsitz

Lakupiippu
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Vårens Evenemang

Fastlaskiainen 17.2

Denna dag är en dag fylld med uteaktiviteter. På förmiddagen kan man delta i den årliga rinkbandy-
turneringen som ordnas för studentföreningar, eller också om man inte känner sig så sportig kan man 
heja fram Filicia Flames till en medaljplats. På eftermiddagen är det dags för pulkaåkningen där man kan 
beskåda alla möjliga underliga skapelser ränna ner för backen vid Fiskarstranden. Mot kvällen söker man 
sig vidare ut i Vasas nattliv.

Studentföreningen Filicia r.f.’s XXI-årsfest. 20.2

Leta fram finkläderna och det bästa bordskicket och kom på Filicia’s årsfest. Detta är en fin fest med pom-
pa och ståt där man firar föreningens årsdag med middag, dans och senare på kvällen nachspiel. Dagen 
efter ordnas traditionsenligt en Årsfest-Silliz.

Beerpong 4.3

Ställ ut borden och rada upp stopen! Nu är det dags för beerpong turnering! När turneringen närmar sig 
är det dags att bilda 2 manna/kvinna lag och anmäla er till turneringen. Tävlingen brukar bli olidligt spän-
nande och locka mycket publik så se till att just DU har hunnit anmäla ditt intresse.

Musicquiz 10.3

Dra ihop ett lag och visa upp era musikkunskaper i vårt vackra castle! Här visas era musikaliska sidor till 
sitt yttersta, och om ni saknar sådana kan ni ändå komma och njuta av gott sällskap eller mysa med sty-
relsen. Det bästa laget vinner alltid ett mycket fint och speciellt pris!

FiliciaLAN 13.3 – 15.3

Som namnet säger är det frågan om Filicias LAN party. Denna helg samlas datorspelsfantaster i Filicia 
Castle för att delta i dataspelsturneringar men även andra grenar såsom tangentbordskastning och att 
visa sin kreativa sida genom att rita i paint.   

Pampasveckan 23.3 – 28.3

• 23.3 Måndag – Förberedelse dagen – Nu laddar du upp dina batterier så du orkar med hela veck 
 ans roligheter samt att fixa eventuella förberedelser.
 
• 24.3 Tisdag – Syhfilis-race: Första evenemanget denna vecka är det legendariska Syhfilis-racet,  
 detta evenemang går ut på att man i 4-5 mannalag, 
 varav en behöver vara en nykter chaufför, skall orientera sig runt i Vasanejden och utföra olika   
 roliga uppdrag med maskerade bilar och maskerade deltagare i årets tema.

• 25.3 Onsdag – Vad känner jag för att göra :Denna dag finns det flera alternativ så att ingen skall  
 behöva stanna hemma. Man kan besöka Oliver’s Inn och se eller delta i ”så ska det låta” samt så  
 ordnar NUD.rf ”Mellanfest” i Leipätehdas. I skrivande stund planeras en överaskning som kommer  
 ordnas i Filica castle så håll dig uppdaterad.  

Sössubrö
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• 26.3 Torsdag – PrePampas-Sitz: Denna kväll är det PrePampas Sitz på Filicia Castle! Detta brukar  
 vara en av de bästa sitzarna som ordnas under året och folk från alla möjliga hörn av Svenskfin  
 land deltar i denna Sitz. 

• 27.3 Fredag – Pampas Nationaldag: Nu har dagen som vi alla väntat på äntligen kommit: PAMPAS  
 NATIONALDAG!! Alla busslaster med folk har anlänt och kvar återstår en sjudundrandes fest! Da 
 gens festligheter börjar redan kl. 12 med pampas olympiaden på Vasa torg och senare på kvällen  
 börjar den stora kvällsfesten i Rewell center.

• 28.3 Lördag – Silliz: Pampasveckan är inte slut ännu!! Denna dag skall alla söka sig till bussarna  
 som går av och an mellan stadshuset och Smedsby, för att där uppleva årets bästa silliz.
 
Vappen 31.4

Vårterminens sista fest. Ta på dig halaren och häng med till Hoviska parken. Nu har du möjlighet att ta ett 
dopp och ”tvätta” din halare ifall den luktar unket. Nästa dag, alltså första maj, är det picknick i Hoviska 
parken som gäller.

Prepkurs (datum kommer i ett senare skede) 

Studentföreningen Filicia ordnar en Prepkurs för de nya studeranden som har sökt in till Novia på Brändö. 
Denna helg har de som sökt in möjlighet att friska upp matte och fysik kunskaperna inför inträdesprovet 
med hjälp av lärare och studietutorer från skolan.

Vi från Filicia önskar eder alla en lycklig vårtermin med massa skojj och nya glada minnen! 

Sössubrö Sössubrö
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Nuds styrelse presentation

Namn: Rebecca ”α-hanen” Ek 
Uppgift i styrelsen: Ordförande
Hemort: Replot
Intressen: Sköta om mitt husdjur
Motto: Ingenting är omöjligt, de omöjliga tar bara lite längre.
Drömyrke: Problemlösande uppfinnare
Favoritleksak: Puppe

Namn: Jessica ”β-honan” Koivunen
Uppgift i styrelsen: Viceordförande
Hemort: Vasa
Intressen: Äta popcorn
Motto: If you can dream it, you can do it!
Drömyrke: Pianostämmare
Favoritleksak: min gående minigris

Namn: Marlene ”Save AS” Sjölind
Uppgift i styrelsen: Sekreterare
Hemort: Krombi
Intressen: Träning, inredning och mat.
Motto: Make each day your masterpiece!
Drömyrke: Inredningsarkitekt. (VAFÖ gar ja ti sjuksköitar??)
Favoritleksak: sambons BMW.

Namn: Emma ”Lekledare” Holtti
Uppgift i styrelsen: Idrottsansvarig
Hemort: Vasa
Intressen: Sova och spela plump
Motto: Hakuna Matata
Drömyrke: Välbetald dagdrivare
Favoritleksak: Min målarbok

Namn: Thanh ”Magic Brush” Dinh
Uppgift i styrelsen: Pr & Design
Hemort: Närpes
Intressen: Ligg åp soffon å påt åp telefon
Motto: ”Endast den som sover gör inga fel”
Drömyrke: Säng provare
Favoritleksak: Ipäddin

Namn: Anna-Lotta ”Blixten” Forsström
Uppgift i styrelsen: Kameraansvarig
Hemort: Närpes
Intressen: Baka bröd och äta... bröd
Motto: Not until I’ve had my morning coffee
Drömyrke: Delfinskötare (eller annat valfritt djur)
Favoritleksak: Min Batman-nyckelring

NUD
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Namn: Jeanette ’’pysslingen’’ Nordlund
Uppgift i styrelsen: Kansliansvarig
Hemort: Molpe
Intressen: Ja tycker om suspensoar
Motto: Every second is a highlight
Drömyrke: Hemmafru ofc
Favoritleksak: Tycker int om att lek, seriously!

Namn: Sofie ”#YOLO” Ingves
Uppgift i styrelsen: Kulturansvarig
Hemort: Skaftung (Kristinestad)
Intressen: Stick & Virk, e en riktit litin mommo!
Motto: ”Shit happens”
Drömyrke: som 8-åring vae konstär, men kom fram till att ja 
saknar kreativitet.

Namn: Ebba ”Mastercard” Dahl
Uppgift i styrelsen: Kassör (va händ, hatar ju räkningar?!)
Hemort: Solf
Intressen: Hinner int me sånt, studerar ju
Motto: He man int minns ha int hänt!
Drömyrke: Energidrycks-provare
Favoritleksak: tungpiercingen

Namn: Frida ”spämmaren” Norrén 
Uppgift i styrelsen: Informationsansvarig
Hemort: Norra Vallgrund 
Intressen: Spämma er med massa mail
Motto: Never say never. #truebelieber
Drömyrke: Upptäcksresare
Favoritleksak: Mitt glitterhopprep

Namn: Heidi ’’Delete’’ Isomäki
Uppgift i styrelsen: Vicesekreterare
Hemort: Jakobstad
Intressen: Äta! Dagens höjdpunkt. 
Motto: Ge ingen tid till ånger, det blir bra vad som än kommer.
Drömyrke: Pilot
Favoritleksak: Samsung MÄGA

Namn: Henrietta ”VISA electron” Berts
Uppgift i styrelsen: Vice kassör
Hemort: Singsby
Intressen: fyrfotade hårbollar
Motto: Do what you want!
Drömyrke: Dog Whisperer
Favoritleksak: Halsband

NUD NUD
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En sjukt teknisk sångbok

Så var den äntligen färdig, N.U.Ds och Filicias alldeles egna sångbok!

Idén om en gemensam sångbok har hängt med så länge jag varit styrelseaktiv. Filicias förra sångbok är 
daterad 2004 och börjar bli föråldrad. Hela år 2013 kom idén på tal, uteslutande på sena bortakvällar med 
mycket annat på agendan.
 
Den 4.7.2013 hölls ett kick-off möte i Filicia Castle med de tio personer som var ivrigast att förverkliga 
detta projekt. Resultatet av detta möte var en arbetsfördelning samt en Facebookgrupp, vilket varje 
projekt av denna kaliber bör ha. Alla var på hugget och det tog otroliga 730 dagar tills den dag jag körde 
till tryckeriet FRAM och hämtade de 1000 exemplar vi beställt. Det har verkligen varit ett evighetsprojekt 
som gång på gång legat på is.

Till god sångbokskutym hör att skriva sitt eget namn i den, skriva upp extraverser eller annat man vill an-
teckna på de tomma sidorna samt att skicka runt den på olika tillställningar så folk kan skriva en hälsning 
på de sidor där det finns sånger. Rolig läsning utlovas nästa dag! Om man hittar en borttappad sångbok 
ger man förstås tillbaka den, antingen till ägaren eller till N.U.Ds eller Filicias kansli. 

Det finns en röd tråd som går genom bokens olika kapitel. Den är tänkt att gestalta en lyckad utekväll, 
försvinnande lik en årsfest. Jag hoppas innerligt att denna berättas vidare åt kommande Filicianer och 
NUDister.

Kap 1. Fosterländska sånger

Du förklarar stolt och rakryggat hur du älskar ditt fosterland och de som byggt upp det! Flera land och 
landskap finns att välja mellan.

Kap 2. Vanliga snapsvisor

Du sätter dig försynt till bordet, presenterar dig för dina bordsgrannar och börjar beta av de vanligaste 
snapsvisorna. Inga konstigheter.

Kap 3. Sånger till bords

Du lovsjunger måltiden som om den vore din sista. Om det är mat eller dryck har ingen skillnad, du är 
tacksam för det du får. Du förvånas över att alla visor inte handlar om mat eller dryck, men din eufori tar 
över.

Kap 4. Tekniska/Sjukisvisor

Du börjar känna dig bekväm och berättar mer än gärna vilken yrkesbana du valt. Du börjar tala lite högre.

Halvtand
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Kap 5. Utländska visor

Du vill imponera på dina bordskamrater och bevisa att du nog är språkkunnig. Finska, engelska, tyska 
och närpesiska kan du flytande.

Kap 6. Snuskiga visor

Du känner dig varm i kläderna och börjar ge förslag om fortsatta aktiviteter av snuskig karaktär.
Om du lyckades med det går du vidare till:

Kap 7. Snabbisar

Till näst kommer tomma blad du kan torka dig med. Det går även att använda som anteckningsmaterial.

Du vaknar nästa morgon i ett kaos och konstaterar att det är:

Kap 8. Dagen efter

Du ångrar djupt att du gått genom dessa kapitel. Livet är nu ett kaos du själv skapat. Du kämpar dig fram 
till sista sången och blir glad igen.

 

Finns att köpas i N.U.Ds och Filicias kanslier för det skrattretande låga priset 5e/st!

Halvtand Halvtand
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Making a lasting impact,  
not a quick impression.

Our project. 
Your legacy.

Summer trainee opportunities 2.1.-28.2.2015

A better world begins with you at www.abb.fi/kesatyo

You find us also at www.facebook.com/ABB



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

19

Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visser-
ligen öppna för alla studerande, men som medlem 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 Filicias klistermär-
ke. 
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Redaktionen kan nås på:
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Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,

men främst för vårt eget samvetes skull.

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!


