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Ordförande har ordet

Halåja Gubbar å gummor! 

Året 2015 har varit ett otroligt roligt år med en fantastisk styrelse men alla måste småningom vila levern. 
Så nu är det dags för den nyförvärvade styrelsen för år 2016 att skina. Detta år har vi sju nya förmågor 
med färska idéer och man till och med ser hur motivationen brinner i ögonen på de små liven. Denna 
styrelse har mitt fulla förtroende

Jag kommer att funktionera som ordförande och mitt namn är Daniel ”JOFA” Thölix jag studerar tredje 
året på maskin och produktionsteknik och detta blir också mitt tredje år i Filicias styrelse. 

Detta kommer helt säkert bli ett helt strålande år med alla traditionella evenemang och vem vet kanske 
det dyker upp något nytt guldkorn. Vi har för tillfället pampasveckan på intågande och alla äventyr den 
för med sig. 

Roger över roger ut // JOFA

JOFA
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Styrelsepresentation

JOFA

Namn: Daniel ”JOFA” Thölix
Styrelsepost: Ordförande 
Linje: Maskin 3 inriktning Driftking!
Hemort: Såålv
Intressen: kaffe å andra drycker
Favoritmat: Allt me onödigt mytji kalorier å liknande
Dold talang: tycker tydligen att ja je jävlit bra på bugg

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Jungle boogie

Namn: Amanda ”Elovena” Lindholm
Styrelsepost: Vice Ordförande 
Linje: Företagsekonomi fuck yeah
Hemort: Vasa
Intressen: Broderade bonader och kuddar
Favoritmat: Amandariner
Dold talang: Kan si ut som Julie Skrifvars

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Jag orkar inte mer

Namn: Roberth ”Action Man” Sjöström
Styrelsepost: Kassör 
Linje: Maskin och produktion
Hemort: Kungariket av tomater!
Intressen: Mycket och lite till
Favoritmat: Allt, bara det är ätbart!
Dold talang: Få heim Eddie!

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Bruce Springsteen - I’m on fire
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Namn: Robin ”Stihl” Kanckos
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: 63° 35’ 34.32” N, 23° 3’ 19.79” E
Intressen: Håller stadigt fast vid att ha oljud
Favoritmat: Svamp(in)sås
Dold talang: Kan läsa mina egna tankar

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Yes sir, I can boogie

Namn: Jesper ”Lakupiippu” Jansson
Styrelsepost: Slottsråd 
Linje: Maskin 3 mä inriktning bil- och transport
Hemort: Orrsjön (Direkt översatt från finsk)
Intressen: Liiti olika beroende på årstid
Favoritmat: Karamåltid vi Tärjä grilln
Dold talang: Rita världens fulaste fiskmåsar

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
W.A.S.P – Wild child

Namn: Eddie ”Lammfärs” Westerlund
Styrelsepost: Datård 
Linje: Produktionsekonomi 1
Hemort: Närpes
Intressen: Vår nya kassör
Favoritmat: ”Vromm nu kommer flygplanet” 
Dold talang: Vara kvinna

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
What Do You Mean?
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Namn: Joel ”Kofot” Östman
Styrelsepost: Musråd 
Linje: Informationsteknik 2
Hemort: Jordens mittpunkt-> Solf, Korsholm
Intressen: Studieliv, Gitarr, Longboard
Favoritmat: Blodig biff
Dold talang: Jag är en jävel på att försova mej

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Pixies – Where is my mind?

Namn: Mathias ”Svampin” Ståhl
Styrelsepost: Intråd 
Linje: Elkraft 3, linjen där pojkar blir till män
Hemort: Hande byn som mång påstår hör ti Vasa, men he e fel.
Smedsby hör ti Korsholm!
Intressen: Ligg på soffon. Men däremellan så ere väl no studieliv å 
kompisar som gäller
Favoritmat: Allt som e gott ti ät i krapula
Dold talang: Kan utan problem space-out när folk pratar me en å 
int lyssna på

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
If I Ever Leave This World Alive

Namn: Kim ”Jalapeno” Gästgivars
Styrelsepost: Bärsråd 
Linje: EL3K, K star fö karan
Hemort: Där ”Tjuren” bor
Intressen: Gymmet och studielivet
Favoritmat: Honungshavre, 30cm, Italian B.M.T, PHepper Jack ost
& Rostad, Sallad, Gurka, Tomat, Saltgurka & Rödlök, Southwest & 
BBQ, Salt & Peppar, Tar med tack!
Dold talang: Kan vingla iväg från gruppen på egna äventyr

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
En mix av Gettin’ Jiggy Wit It – Will Smith och Heavy – B. Lloyd



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT8

Namn: Rasmus ”Nalle” Back
Styrelsepost: Rådd 
Linje: Bygg 2
Hemort: Tjöck, Tiukka på finsk (tror he betyder nå)
Intressen: Besöka det lokala vattenhålet
Favoritmat: Maträtter med mycket kött
Dold talang: Vaknar å far ti skolan dagen efter ja ha besökt de  
lokala vattenhålet

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Shots & Squats - Vigiland

Namn: Johan ”Sheba” Ekman
Styrelsepost: Idråd 
Linje: IT 3
Hemort: ca 120 km norr om Östermyra
Intressen: Finskalärarinnan
Favoritmat: Korv-Görans dubbel osthamburgar me myki lök å na 
liti mönjo
Dold talang: Kan förvånansvärt bra texter till lite mer feminina låtar

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Hande låtin från Scarface

Namn: Emil ”Hallonbåt” Granberg
Styrelsepost: Extråd 
Linje: Maskin- och Produktionsteknik 1
Hemort: Pargas, Väståboland (OBS! Icke att förväxlas med Nyland) 
Intressen: Pianist, segling, matlagning
Favoritmat: Allt som mamma lagar
Dold talang: Kan vid behov bli osynlig

Beskriv ditt normala berusningstillstånd med en låttitel: 
Upside Down - Diana Ross
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Det var den 18 December 2015 och det började åter igen dra ihop sig till Filicias Hjulfest i Castle. 
Alla hade letat upp sina bästa och finaste attiraljer och börjat söka sig till Castle för att förbereda sig att 
sitza i äkta filiciansk anda. 

Sångledarna för detta år så var Minion och Piltti som började stadigt med de 5 traditionsenliga sångerna 
och hade även en av de roligaste MÅSEN historien som hörts i Castles historia och använde sig av mo-
dern teknik såsom projektor. De fortsatte i en bra takt och folk sjöng så det ekade i lokalen.

När snapsar tagits och sjungits in så började det vara dags för den nya styrelsen att ha spex.
Spexet höll hög standard och man kan säga att det aldrig går att slå detta års spex för någon någonsin, 
för det var välplanerat in till minsta detalj.

Efter alla ätit den årliga julmiddagen så kom tomten och besökte festlokalen och delade ut hjulklappar 
till de barn som varit snälla. Hjulfesten började närma sig sitt slut och det började vara dags för eftersläp-
pet som hölls i samma lokal. Festen höll på till småtimmarna och jag tror ingen ångrar att de letade upp 
fin kläderna och kom till Castle den där fredagen i december där det åter igen hölls en lyckad Hjulfest.

Hjulfest

Action Man
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Onsdagen den 20.1 ljöd startskottet för studielivet våren 2016 i form av det omåttligt populära evene-
manget Back to Filicia Castle Winter Edition. Intresset var liksom tidigare stort och när portarna slogs 
upp anlände en strid ström av glada, halarprydda studeranden för några timmars uppsluppet umgänge. 
På programmet stod förutom diverse former av sportsliga kraftmätningar som t.ex. beerpong även det 
traditionella dopet av de nyinvalda styrelsemedlemmarna.

Klockan 20:00 började så ”Döp de” strömma ur högtalarna som ett tecken på att det var dags att leta sig 
mot disco. Eftersom vår eminente ordförande Jofa hade fått förhinder i form av sprit och utförsåkning på 
fel sida om svenska gränsen blev det sekreterare Stihl och jag själv i egenskap av vice ordförande som 
fick hålla i trådarna (dopfunten). Efter en del improvisation fick alla trots allt sina väl utvalda namn med 
tillhörande motiveringar. Det gick inte som på Strömsö men någonstans i samma grannskap! 

Efter dopceremonin fortsatte festen fram till klockan 22 då det var dags att borda bussen och fortsätta 
spendera studiestödet in på småtimmarna vid allas vårt favoritvattenhål på Handelsesplanaden 8. Sum-
ma summarum en oerhört lyckad start på vad som kommer att bli ännu en händelserik vår!

Back To Filicia Castle Winter Edition

Elovena
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Elovena

Discokulan snurrar, Bee Gees – Stayin’ Alive ljuder ur högtalarna och sitzdeltagarna får beskåda två pojkar 
med ovanligt stora genitalier dansa till musiken i äkta 70-tals discostil. Detta var sitzens introfilm och 
vissa delar var tyvärr trickfilmade.

Datumet var 27.1.2016. Det var dags för axelmakterna Filicia r.f. och Entech r.f. (föreningen för energitek-
nikstuderande vid Åbo Akademi i Vasa) att köra igång med sin första sitz tillsammans. Runt 100 sitzdelta-
gare hade tagit sig till Filicia Castle för att få ta del av detta spektakel. Deltagarna var en salig blandning 
av Vasas studerande.

Som toastmasters fungerade denna kväll Filicia r.f.’s ordförande Daniel ”JOFA” Thölix  samt Entech r.f.’s  
ordförande Joakim ”Tolla” Gistö som i en gången tid även kallades för ”Trädkramaren”. Toastmastrarna 
hade ju givetvis klätt ut sig i snygga discodräkter som inte lämnade något åt fantasin. 
Snapsvisorna (och snapsarna) avverkades en efter en och däremellan hölls tävlingar i form av bl.a.  
dance-off där vi fick en delad förstaplats som gick åt Kadi Lindman och Johanna Södergård, GRATTIS! 

Sitzen blev en succé och undertecknad hade jättekul under kvällen och hoppas att detta spektakel ord-
nas i framtiden. Jag vill samtidigt tacka alla deltagare för rolig kväll! Nästa år pånytt! 
Efter sitzen väntade bussar som tog festdeltagarna till Oliver’s Inn där festen fortsatte natten lång.

Filicia feat. The Entech Experience

Trädkramaren
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Svampin

Fastlaskiainen

Den 9 februari var det dags för det årliga Fastlaskiainen firandet vid Fiskarstranden. På grund av det dåli-
ga vädret fanns det inga isar att spela den sedvanliga rinkbandyturneringen på i år, utan det blev istället 
en innebandyturnering. Filicia Flames ställde förstås upp och knep en fin tredje plats.

Runt tolvtiden trotsade hundratals studerande det dåliga vädret och det hala väglaget och letade sig 
mot pulkabacken vid Fiskarstranden. De som var på plats märkte snabbt att föret inte var riktigt det bästa 
för pulkaåkning, men det stoppade inte de tävlande från att ränna ner för backen. I pulkatävlingen för 
föreningar så vann Filicia med sin otroligt snygga gula Volkswagen cabriolet.

Efter pulkatävlingen var det dags för dragkampen. I år var det endast två lag som ställde upp, men detta 
stoppade inte Filicianerna och deras trogna fans från att vara taggade till tusen och se till att också i år 
segra i denna kraftmätning. Efter en match om bäst av tre så stod det klart att Filicia var segrarna.

Efter tävlingarna var avklarade började alla studerande leta sig till sina diverse mellanaktiviteter innan 
det var dags att söka sig till kvällsfesten på Fontana.
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Onsdagen den 10.2.2016 ordnades årets snuskigaste tillställning i samarbete med studentföreningen 
NUD r.f på Leipätehdas eller Playboy Mansion som det även kallades kvällen till ära. Lokalen fylldes upp 
av närmare 120 stycken särledes lättklädda damer och herrar. Allt från sexiga brandmän till oskyldiga 
skolflickor med korta kjolar fanns att skåda på till ögats förtjusning. Sitzen inleddes med en sannerligen 
vulgär introduktionsvideo där två storvuxna nakna män som fastnat i en livboj innehade huvudrollen. 
Därefter fortsatte sitzen traditionsenligt med mycket sång, glädje, snuskiga lekar och tävlingar samt 
givetvis, ett vidrigt straff...

Som Toastmasters fungerade jag Hugh Hefner och min kära fru Crystal Harris (Natalie Norrholm NUD 
r.f ). Att toasta en sitz som denna var verkligen inte lätt eftersom lokalen var full av distraktioner, bl.a. min 
ljuva fru som även i kärlekens tecken hade kedjat fast oss i varandra med handbojor och svalt nyckeln. Till 
alla deltagares stora förtjusning hade vi lyckan att få se Mr. Sexy-Sax-Guy (Lakupiippu) göra en comeback 
och tuta i sin saxofon för allt han var värd och dessutom ett extrauppträdande i form av en glad  
twerkande herreman.

Ett stort tack till Politivas som ställde upp och fungerade som snitsiga servitörer under kvällen och till 
Viktor & Vilma som möjliggjorde försäljningen av leksaker av vuxen karaktär till eftersläppet. 
Varma hälsningar och hoppas vi ses på vårens kommande evenemang!

Hallonbåt

Porrsitz

”Shameless f*cking in public”
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Vårens evenemang

Jalapeno

Filicias XXII årsfest 19.2

På med festklädseln och fram med dina bästa dansskor, det är dags för Filicias årsfest! Detta är en fest av 
hög klass där vi firar studentföreningens årsdag. Kvällen inleds med Solenn Akt som är den högtidliga 
delen där vänföreningar och eventuellt andra uppvaktare framför sin hälsning. Därefter följer Supén med 
god mat, dryck och sång.

När maten är avnjuten, punsch ritualerna utförda och kaffet är slut är det dags för dans. Glöm inte bort 
att första dansen dansar man med sin bordsdam/-kavaljer, den andra med den som suttit på din andra 
sida och den tredje med personen mittemot. Årsfestdagen avslutas sen med Nachspiel, kvällsfesten. Där 
serveras nattmat och diverse drycker och fortsätter vanligen in på småtimmarna. Kom ihåg att den tradi-
tionsenliga sillfrukosten ordnas dagen efter.

Beerpong 9.3

Fyll upp glasen och ställ in siktet! Beerpong turneringen närmar sig med raska steg. Turneringen spelas 
med två personers lag och inleds med gruppspel och följs därefter med singel eliminering tills en vinnare 
har uppstått. Så anmäl dig och en vän till turneringen eller varför inte komma som åskådare och heja på 
ditt favoritlag! Kommer fjolårets vinnare dyka upp och försvara sin titel?

Pampasveckan 14.3 – 19.3

Den mest efterlängtade evenemangsveckan är här nu igen och lockar publik från hela Svenskfinland. Här 
följer ett program med vad man kan göra under denna legendariska vecka:

• Måndag 14.3 – Förberedelse dagen: Spara på dina krafter och förbered dig på en vecka med ro 
 ligheter till max och minnen för livet. Eventuellt en träff kan du ordna med dina vänner och   
 planera inför veckan samt sy fast dina halarmärken. 

• Tisdag 15.3 – SYhFILIS-Race: Nu börjar Pampasveckan officiellt och varför inte börja med det   
      mytomspunna SYhFILIS-Racet. Detta går ut på att man i ett lag på 4-5 personer skall utföra en   
 bilorientering i Vasa där man med hjälp av gåtor, Vasa-kunskap och lite tur skall hitta till olika   
 platser och utföra uppgifter. 

 Racet följer alltid ett visst tema så klä ut er enligt temat, maskera bilen och anmäl laget. Om du  
 inte vill köra runt i Vasa, kan man också anmäla sig som funktionär och fungera som punkthållare.  
 Glöm inte att chauffören skall vara nykter. Prisutdelning sker senare på kvällen på kvällsfesten i  
 Leipätehdäs där lagen och funktionärerna slipper in gratis.

• Onsdag 16.3 – Mellandag: Fjolåret blev en succé och i år är det tillbaka för varför ändra på ett   
 vinnande koncept? Det är förstås Allsång på Castle som är här igen, så kom och sjung allsånger i  
 filiciansk anda med husbandet och varför inte fortsätta kvällen med Pampas Mellanfest   
 som ordnas av Studentföreningen NUD i Leipätehdäs.
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Jalapeno

• Torsdag 17.3 – PrePampas Sitz: Politivas & Filicia presenterar en favorit i repris, nämligen   
 PrePampas Sitz! Sitzen ordnas i Filicia Castle och är en av de bästa sitzarna som ordnas under året.  
 Den lockar människor från alla hörn i Svenskfinland och även ett dussin vilda Svenskar har även  
 lyckats hitta hit. Denna sitz är ett absolut måste under Pampasveckan! 

• Fredag 18.3 – Pampas Nationaldag: Nu är den här, dagen som gör veckan, PAMPAS NATIONAL-  
 DAAAG!! Eliten som hållit på festa sedan dag 1 börjar se ljuset i tunneln och det allmänna folket  
 har samlat sig för en storslagen fest! Dagen inleds kl. 12:00 med den sedvanliga Olympiaden på  
 Vasa torg där kampen om ”Den gyllene grepen” avgörs. Därefter följer mellan fester av olika slag  
 tills den stora kvällsfesten börjar där ingen mindre än självaste Markoolio kommer uppträdda i år! 

• Lördag 19.3 – Silliz: Trodde du Pampasveckan var slut bara för att huvudevenemanget var över?  
 De som överlevet natten/veckan skall söka sig till Stadshuset för att hoppa på bussarna som tar  
 dig till Smedsby UF på en sjudundrandes silliz med mat för de hungriga, drycker för de törstiga  
 och livemusik för den rätta stämningen. Dagen fortsätter med festligheter så länge som den sista  
 krigaren orkar hålla på!

MusicQuiz 29.3

Nu har du och ditt lag chansen att visa upp er musikkunskap. Rensa ur öronen och samla ett gäng på 3-5 
personer och kom och visa era musikaliska sidor. Ifall ni inga musikaliska sidor har kan man ändå komma 
och njuta av god musik och gott sällskap eller varför inte mysa med styrelsen. Finfina priser utlovas för 
de som presterar bäst.

Filicia LAN 1.4 – 3.4

Nej, det är inte ett aprilskämt. Detta är ett exklusivt evenemang som inte många andra studentförening-
ar ordnar. Under helgen samlas dataspelsfantaster i Filicia Castle för att delta i diverse turneringar och 
tävlingar. Så ladda upp med energidricka och finslipa skillsen och ta hem en vinst i någon turnering. Man 
kan även vinna ett pris i tangentbordskastning eller genom att visa sin kreativa sida i Paint. 

Vappen 30.4

Slutet på terminen närmar sig men ännu är det inte över! På med halaren och häng med till Hovrättspar-
ken på en sista träff i picknick format. Där njuter vi av början till sommarlovet i gott sällskap med cham-
pagnen i glasen och stämmer upp till sång. Även en tävling kan dyka upp. Detta är också ända tillfället 
som man får ”tvätta” sin halare genom att ta sig ett uppfriskande dopp.

Filicia styrelsen önskar er alla en festlig vårtermin med massa roligheter, nya bekantskaper och glada 
minnen!
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NUD styrelsepresentation

N.U.D rf är studentföreningen för dig som studerar på Sjukis i Roparnäs. Här utbildar vi oss till sjukskötare, 
barnmorskor, hälsovårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och röntgenskötare. Så bli inte förvå-
nad om vi någon dag står och tar hand om dig när du är sjuk.

N.U.D är en förkortning av Non Ultra Descriptus som på vårdspråk betyder ”det obeskrivbara”. Denna 
diagnos får du då läkaren inte vet vad du har för fel. Vår logo den blåa fågel som syns överallt har ett så 
fint namn som Roger. I styrelsen är vi för tillfället 10 kvinnor och 2 män. Vi är bosatta i vårt rosa kansli på 
seriegatan vart alla är välkomna. För att hitta till kansliet är det bara att följa pilarna till matsalen var vårat 
kansli ligger. Ute i studielivet syns vi med våra vita och gröna halare. Estenomer och socionomer har grö-
na och resten har vita halare som inte hålls vita så länge. Vårt första evenemang för iår är BTSWE i januari. 
Sen fortsätter vi som vanligt med våra halarkalas en gång i månaden. Det kommer också ordnas sitzar 
och fler motionsevenemang under våren. Under pampasveckan har vi också våran mellanfest på onsda-
gen på Leipätehdas. Vi ses i vimlet! J

NUD

Övre raden från vänster: Toni Rönn (infoansvarig), Simon Wiik (motionsansvarig). Mellersta 
raden från vänster: Heidi Isomäki (kulturansvarig), Jenny Fagerström (fotoansvarig), Henrietta 
Berts (viceordförande), Jessica Koivunen (Ordförande). Nedersta raden från vänster: Lenita 
Hjortman (sekreterare), Ebba Dahl (kansliansvarig), Erica Lehtonen (vicesektreterare), Jeanet-
te Nordlund (kassör), Natalie Norrholm (vicekassör),  Thanh Dinh (Pr&designansvarig)
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Vad skall man göra med en tom sida?
Här fick jag geniknölarna gnida.

Denna sida skulle ju som sagt fyllas,
annars är det Svampin som får skyllas.

Så jag tänkte jag kunde berätta om mina 11 kamrater,
för med dessa är det ofta en väldig teater.

JOFA han bara styr och ställer
och ofta på oss andra skäller.

Elovena vet ingen riktigt vad hon gör,
men tydligen fixar hon det vad hennes post berör.

Action Man har hand om föreningens pengar,
vilket är bra så vi inte tar ut för stora svängar.

Stihl skriver protokoll så tangenterna glöder,
men vad gör man inte för sina vapenbröder.

Lakupiippu håller ordning och reda i vårt vackra slott,
oberoende om det skulle vara något stort eller smått.

Lammfärs han är vårat lilla datorgeni.
Tänk om man lika ung som han kunde förbli.

Jalapeno våran expert på vätskor är,
ingen har någon aning om vart detta bär.

Kofot ser till att vi får lyssna på ljuva toner,
annars blir det nog miner sura som citroner.

Nalle han jobbar för att hålla alla mätta och glada.
Ibland kan han dock ge vänner en hjärnskada.

Sheba sköter våra idrottsliga intressen,
men vi får ju se om han i tävlingarna klarar pressen? 

Hallonbåt håller kontakt med övriga världen,
annars glider han med segelbåten längs fjärden.

 
Sist har vi då jag som sitter här och skriver,

som spammar mail med en väldans iver.
Även denna tidning är en uppgift jag har,

men som tur är den snart klar.

Ser man på så fick man denna sida fylld.
Hoppas någon minut av er tid blev förgylld.

Svampin

En svamps berättelser
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Vill du känna på hur det är att vara styrelseordförande för en dag? 
Klipp då ut denna mask
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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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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!


