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Ordförandet har ordet

Filicianer och vänner! Sommarlovet nalkas och med det slutet på skolan och studielivet för denna termin.
Det har varit en händelserik vår med årsfest och pampas samt allt där i mellan, vi i styrelsen har jobbat
många timmar med att förbereda och genomföra alla de otroligt roliga evenmang som ni har deltagit i
och kan nu i efterhand konstatera att det har varit värt det och den feedback vi fått visar på att ni också
har trivits i vårt sällskap denna vår.
Sommarlov var det ja, eller lov kanske är fel ord att använda när de flesta kommer att spendera sin sommar med att jobba, men det gör ingenting för tjäna pengar är ju skojj. Till dem som har oturen och inte
fått något jobb i sommar säger jag bara att håll huvudet högt och fortsätt söka för man vet aldrig när
något dyker upp.
Som en sista hälsning vill jag bara säga att ta det lugnt och ladda upp batterierna i sommar så ses vi sen i
augusti och kör igång nästa studieår och ser till att det blir det bästa hittills.
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Filicias XXI Årsfest

Den 20 februari var det dags igen för de fina festligheterna som kallas Filicias årsfest. Denna gång utspelades kalaset vid restaurang Silveria. Klockan 18:00 tågade ytterst sofistikerat klädda damer och herrar in
genom restaurangens dörrar.
Festligheterna inleddes med solenn akt med fina tal från både föreningens ordförande Magnus Enqvist
och allas våran favorit enhetschef Jonas Waller. Efter solenn akten gick gästerna och satt sig vid borden
och avnjöt supén samt andra förfriskningar. Mellan maträtterna hölls flera tal och vackra snapsvisor
sjöngs. Efter supén fick man dansa till de ljuva tonerna av Lester.
Efter att deltagarna kände att de hade dansat färdigt var det dags att hoppa i bussarna å bege sig till
nachspiel i castle. Där fortsatte festen hela natten lång.
På lördags morgonen vinglade de personer som ännu va festsugna till Olivers inn på silliz. Där fortsatte
festen med drycker och traditionsenlig sillizmat. Småningom förflyttade sig folket bort till andra fester
och äventyr.
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Fastlaskiainen
Den 17 februari firades det Fastlaskiainen i Vasa. Dagen började med en rinkbandyturnering mellan olika
lag bestående av främst studerande men också vanligt folk. För Filicia Flames blev det ingen pallplacering
detta år, men alla i laget kämpade ändå på som om de skulle ha fått betalt. Vinnaren av turneringen var i
år El Grande, men Filicia Flames hade störst hejarklack.
Senare på dagen var det dags för den årliga pulkatävlingen, och till skillnad från föregående år fanns det
snö så man kunde glida nerför backen. De olika föreningarna i Vasa hade hållit på i flera veckor med att
bygga pulkor för att vinna i backen. Vinnarna i pulkatävlingen var ARTE som hade byggt en pulka som
föreställde en ubåt.
Efter pulkatävlingen blev det en paus före tävlingen i dragkamp drog igång. Liksom ifjol gick segern i
dragkampen till Filicia. Efteråt blev det prisutdelning på O’malleys.
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FiliciaLan
Lanet gick av stapel den 13.3 till 15.3 och 25 gladlynta och spelsugna deltagare hittade hit.
De turneringar som hölls i år så var Trackmania, cod2, tangentbordskastning och creative design. Där
vinnarna fick fin fina priser såsom headset och ssdare.
Stämningen var toppen även fast deltagar antalet var på den mindre sidan så bjöd ändå alla till och
deltog hej vilt med i allt som ordnades och en riktig fin spelar anda fanns i sitzsalen i castle under denna
helg.
Ur mitt perspektiv som Headmaster för första gången tyckte jag det var ett skitkul Lan och ett tack till
mitt crew på 4 som bestod av Magnus, Alec, Nixell och Jommi
Här nedanför ser ni konstverken från Creative design och temat var att rita ett stycke Vladimir Putin som
rider på en enhörning och ändå ser BADASS ut. Vinnaren var Greensponge efter en demokratisk röstning.
Numero uno är vinnar bilden.
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Beerpong
I början på mars var det återigen dags för det traditionella beerpong nere i Filicia Castle. 24 törstiga lag
och ca. 30 supportrar hade anmält sig till vårens upplaga. Starten blev lite försenad på grund av tekninska problem, men efter lite planändringar så kom vi äntligen igång med turneringen.
De 24 lagen delades först in i 8 olika grupper för att inbördes tävla om en slutspelsplats. Det var först
tänkt sig att bara vinnaren från vardera grupp skulle ta sig vidare till slutspel, men de inledande matcherna flöt på i så rask takt så att slutspelet förlängdes. När ett lag från varje grupp hade eliminerats fortsatte
turneringen med åttonsdelfinaler, kvartsfinaler och semifinaler. Spänningen började stiga och matcherna
blev bara mer spännande hela tiden ju närmare finalen man kom.
Finalen spelades denna gång mellan Kiltdoris och de regerande mästarna Team Svinen. Efter en mycket
jämn och spännande match så var det slutligen Kiltdoris som drog det längsta strået och blev krönta till
Filicias Beerpongmästare våren 2015.
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MusicQuiz
Holy diver!!!! Det blev oooooolidligt spännande på denna upplaga av Filicias musicquiz som ägde rum
i vårt kära castle tisdagen den 10 mars. Skulle Fiskmås 1000 ta hem segern för tredje gången i rad eller
skulle några nya talanger ta deras plats? 11 lag hade anmält sig och det var en hård och svettig kamp
mellan dessa musikälskande studeranden som brann för varenda ton som skrek ur högtalarna.
Musrådet med sin stridsgrupp hade gjort stor variation på låtarna, allt från ljuva saxofontoner till hårda,
tunga heavy metal låtar med ooooooolidligt mycket distorsion som fick deltagarna att sätta knytnävarna
i vädret och svänga sina huvuden. Dessutom kunde det dyka upp skumma följdfrågor som hade något
med artisten eller låtnamnet att göra, som t.ex. hur lång är tunntarmen???? Studerade man vid sjukis
hade man en stor fördel på den frågan.
När sista låten tog slut och poängen började räknas var det bara att konstatera att det var jämnt, väldigt
jämnt! Men när dimman har lagt sig finns det bara en vinnare. Och de som sedan gick till Olivers inn som
vinnare var Tollas töks töks! Och vinnarlaget bestod av Joakim Gistö, Niclas Andersson, Mikael Holmqvist
och Kristoffer Skrifvars.
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SyhFILIS Race

Syhfilisrace -15 eller ”Det kalla kriget”
Tisdagen den 24 mars bjöd på vidrigaste möjliga väder för årets syhfilisracers och funktionärer. Att valet
av utstyrsel inte var helt genomtänkt var bara att konstatera när lagen anlände till Sandö i den svinkalla
snålblåsten kl 11:00, de flesta iförda trikåer i en form eller annan. Merparten hade nog inte räknat med att
superhjältar (-och skurkar) också fryser, mantlarna till trots, och av Dr Muggs gåshud att döma är leggings
med hål för skinkorna inget att rekommendera i temperaturer under +5.
Efter många timmars pyssel med bilar, tillagning av mutor samt grundliga granskningar av alla Vasas
lopptorg i jakt på superhjältekläder såsom silverleggings i karastorlek och två matchande orangea
kostymer var det nu upp till bevis! Filicias lag bestående av Bolibompa- och Lattjolajbanhjältar fick en
rivstart och påbörjade räddningsarbetet med minttukakao åt frusna men finurliga funktionärer runt
om i Vasa och hade efter ca 4 timmar och 15 minuter mutat, klurat och huttrat sig ända till mållinjen på
Handelsesplanaden 8 utan större frostskador.
Efter att sedan ha tinat upp begav sig dagens alla hjältar till afterracet där spänningen var olidlig i
väntan på prisutdelningen! Glädjen visste inga gränser när Filicia ropades upp på scenen för att tilldelas
en välförtjänt Saab- fälg som pris för bästa tema. Laget var dock definitivt bättre på att bilorientera i Vasa
än att hitta rampljuset på krogen men kunde efter en kort sökinsats av andra, inte fullt lika överförfriskade, studerande samlas för att motta trofén.
Priset för bästa mutor tog Nudibjörnarna hem och hela racet vanns av Coon and friends. Firandet av
vinsten fortsatte in på småtimmarna och de före detta hjältarna vaknade dagen efter varsin pokal,
förkylning och eventuell blåskatarr rikare. Totally worth it.
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Allsång på Castle

”Caaastle i mitt hjääärta...” ljöd från Filicia Castle pampasonsdagen den 25 mars. Det var nämligen världspremiär för Allsång på Castle med husbandet Fäit No Måår. Bandet bestod av Filip Fittfuktarn Slotte på
gitarr, Markus Mustabarbaari Mega Bass Nygård på bas, Robin Fäit Beat Kanckos på trummor, och Jesper
Jumbopenis Jansson på synt och saxofon. Allsången leddes av Terjärvs svar på Lasse Berghagen, den
eminente Tolla.
Ca 100 sångglada individer och en gädda hade letat sig ner i källaren för att ta ton i denna förträffliga tillställning. De bjöds på både gamla som nya välbekanta visor och även nykomponerade texter hade lagts
till. Kvällen avslutades med ett Dirlanda-tåg som tågade iväg till Brödfabriken på mellanfest.
Tack vare en rutinerad orkester och en publik som sjöng helhjärtat blev det en allsång som heter duga!
Eller som man säger på det tredje inhemska: ”Itt fäjla e na”. Undertecknad är mer än nöjd över att få ha
varit en del av denna afton och hoppas innerligt att Allsång på Castle blir ett återkommande evenemang!
Piis aot!
Gästskribent: Markus Mustabarbaari Mega Bass Nygård
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Pre-pampas sitz

Den 26.3 var det dags igen!
Politivas och Filicias anrika PrePampassitz gick av stapeln i Filicia Castle, vem vet för hur månte gången?
140 välmarinerade sitzare samlades kl 19.00 vid Filicia Castle, endast för att finna snapsglasen utbytta
mot dippkoppar. En kort introvideo gav svar på spekulationer, Filicia hade köpt fel!
En delegation från H.O.M.E.R, maskinstuderandes festeri från Umeå universitet ärade sitzdeltagarna med
sin närvaro och ett kontroversiellt spex. Ryktet säger att vissa inte återhämtat sig ännu.
Kvällens toastmasters hette Anna och Filip, de hade en fullspäckad agenda, ordvitsen bjuds på. Ett
traktorrace nästan refererat av självaste Kaj Kunnas, vitsar av olika kaliber och bästa stämningen före
Nationaldagen! Sitzen streamades även till driftingenjörerna som var på studiebesök till Västerås, det ni!
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Pampas nationaldag

Så var den här, den mest efterlängtade och omtalade festen bland alla studerande i Svenskfinland,
Pampas Nationaldag. Festerna hade pågått mer eller mindre sedan tisdagen för de flesta Vasa studeranden. Veckan började med SYHfilis race på tisdagen, Allsång på Castle, NUD:s mellanfest vid Leipis och Så
skall det Låta på Ollis på onsdagen och ett flertal Prepampas sitsar på torsdagen.
Fredag morgon började med Åskans frukost vid Havtornen för att ladda upp inför olympiaden. När
klockan slog 11:30 stod filicias lag vis anmälningen och fick veta vi skulle tävla i heat 1. Före starten fick vi
veta att vi skulle gå sicksack mellan koner på tandemskidor gjorda av brädor och plocka upp tomater. När
man kommit förbi alla koner gällde det att pricka i tomaterna i en hink för att sedan kunna skida i mål.
Filicias lag kom inte på en sisa plats och inte vann vi heller, men huvudsaken är att man har roligt och inte
kommer sist. Så på den aspekten gick det riktigt bra. Segrande ur hela tävlingen kom Hannes glada gäng,
ett stort grattis till dem!
När olympiaden började lida mot sitt slut bestämde sig vädret för att inte vara på vår sida och börja regna, så då smet alla iväg på en mellanfest för att hålla humöret på topp ända till kvällsfesten. Vissa kanske
smet hem en stund för att sova och andra tog en bit mat.
Kvällsfesten ordnades även detta år i Rewel Center. En stor fest med 2000 sålda biljetter i ett köpcentrum,
kan det bli bättre? Kvällens huvudartist var Medina och dom drog igång sin show kl. 00:30. Festen fortsatte långt in på småtimmarna före folk stupade i säng eller fortsatte till nästa morgon.
Lördagen betyder silliz, kl 11 startade första bussen från stadshuset för att ta de krapulanta eller ännu
fulla studeranden till Smedsby uf för en god sill frukost. När de första busslasterna hade fått mat började
Sås och Kopp att spela, stämningen var minsann på topp när allas barndomsidoler spelade klassiker som
traktor Alban och sim simsalabim. Den sista bussen gick från sillizen kl 3 och då var det bara att fortsätta
festen eller tacka för sig och vänta på nästa pampas.
Ses på Pampas16!
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Bastu recension
Hejsan hoppsan! Nu när sommaren närmar sig och värmen stiger kan man inte undvika att tänka på ’
’’Finlands favorite pastime’’ nämligen bastun! Här har styrelsen recenserat de vanligaste svetthyddorna i
stan.
Vilken Bastu: Kantarellis
Bastuns estetik: Ur estetisk synpunkt sedd är bastun bland stadens
främsta.
Förfriskningar: Finns
Andra aktiviteter: Där bassängen tar slut tar kreativiteten vid
Pris: Vet bara priset i ekorrskinn och har i skrivande stund ej tillgång till
valutakurser
Betyg: 5.5

Vilken Bastu: Plan B
Bastuns estetik: Denna stämningsfulla, retroinspirerade bastu lokaliseras ovanför hustaken bredvid nattklubben Plan B. I bastun går det nog att
trycka in ca. 20 personer om man inte är rädd för lite när kontakt.
Förfriskningar: Finns att beställa.
Andra aktiviteter: Tyvärr finns det ingen pool att plaska runt i men däremot ett stort aktivitetsrum med soffor och TV samt ett långt bord som är
perfekt för en omgång avslappnande beerpong. Dessutom har man tillgång till att spela musik från sin telefon. Högtalare är väl utplacerade i hela
fastigheten, till och med i bastun, vilket gör
stämningen där ännu trevligare.
Pris: 150 pesetas Mån-To & Sö, 250 pesetas Fre-Lör
Betyg: 6 av 7,5. Skulle här finnas en pool skulle det
här vara den ultimata bastun.
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Vilken Bastu: Sky Bastun
vBastuns estetik: Mycket vacker med moderna runda former
Rymlighet: 7-9 pers beroende på hur bra man känner sin granne, det finns
även ett konferensutrymme med plats för ett större gäng och en soffgrupp,
samt bra med sittplatser på den inglasade terassen.
Förfriskningar: Fanns ett skåp med diverse förfriskningar på burk, men
vvdyrt
Andra aktiviteter: En finfin balju med plats för lite för få filicianer
Pris: ytterst oklart
Betyg: 5 av 7,5 möjliga

Vilken Bastu: Leipätehdas
Bastuns estetik: Bastun är väldigt rymlig, uppskattningsvis 15 personer
ryms dit samtidigt. Utrymmet är spartanskt utan att vara äckligt, det nödvändigaste finns. Går du upp för en TRÅNG spiraltrappa kommer du till ett
konferensutrymme där man kan ha allehanda möten och aktiviteter. Utrustningen där är det du förväntar dig av ett mötesrum plus ett kök och en liten
lounge med soffor och TV (?). Passar bra för ett lite större sällskap. Mer info
på http://vyy.fi/jasenet/leipatehdas/
Förfriskningar: OPM, oma pullo mukaan har det varit de gånger jag besökt
stället.
Andra aktiviteter: Som sagt är stället väldigt spartanskt, så det är din fantasi
som sätter gränser för vad du kan hitta på där. Det är ju nära till Leipätehdas.
Pris: För studerande kostar det 105€ på vardagar och 180€ på helger.
Betyg: 6, ett prisvärt ställe där även ett större sällskap kan njuta av bastubad
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Vilken Bastu: Central
Bastuns estetik: Väldig skön atmosfär när man steg in i bastun med mycket bra värme
Förfriskningar: Fanns väldigt varierande sorter till en relativt passlig peng
Andra aktiviteter: Swimmingpool med ett vackert vattenfall och en jukebox som spelar vackra toner.
Pris: 300 euro??? va e rätt Daniel minns int!
Betyg: 6p tycker jag bastun får för den levererar allt man behöver men fattas strippor där föll 1p
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Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evenemang är visserligen 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 klistermärke.
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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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