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Ordförande har ordet

Styrelsepresentation

Shaba Sheba Hallå!
Mitt namn är då Johan ”Sheba” Ekman och jag fungerar som ordförande. Vill man inte kalla mig för ”Sheba” går det alldeles lika bra med ”Big D” eller ”el grande queso”. Jag studerar fjärde året på informationsteknik. Liksom förra året består årets styrelse av tolv stycken kloka individer, varav åtminstone en är tjej.
Vi har fått sju stycken nya ansikten med i alla fall och jag är övertygad om att dom passar utmärkt med i
vårat glada gäng.
Våren är fullspäckad med olika evenemang och vi hoppas det finns något som intresserar allihopa.
Vi ordnar allting från beerpong-turnering, musicquiz, x antal olika sitzar och annat skoj.
Är det något ni undrar över så är det fritt fram att ta kontakt med oss via e-post,
facebook eller varför inte komma ner till vårt kansli på en kaffekopp eller ett kallt glas mehukatti.
Vi i Filiciastyrelsen finns till för er, våra medlemmar. Utan er, inget Filicia.

Namn: Johan ”Sheba” Ekman
Styrelsepost: Ordförande
Linje: IT4
Hemort: Jeppis
Intresse: ti fisk
Dold talang: Bra på ti kom ihåg mina drömmar
Största förebild: Tycker Dwayne Johnson e helt siisti
Konstiga fobier: Faktiskt lite rädd fö gäddona

Men en önskan om en trevlig vår //Sheba

Namn: Amanda Princess Consuela Bananahammock ”Elovena” Lindholm
Styrelsepost: Vice Ordförande
Linje: Företagsekonomi, ekonomiförvaltning
Hemort: Gerby, universums napa!
Intressen: www.pottermore.com
Dold talang: Gälit bra på djurhållning, har frysen full.
Största förebild: Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore
Konstiga fobier: Matrester i diskhon

Namn: Eddie ”Lammfärs” Westerlund
Styrelsepost: Kassör
Linje: Produktionsekonomi 2
Hemort: Niesby
Intresse: Att prat tå ja itt ska prat
Största förebild: All som får 60sp per år
Dold talang: skåd en säsong serie på en dag
Konstiga fobier: Chrematofobi, koll opp a. Täfö har ja aldri na.
pojkan försökar lär me å jevd me hisin postin.
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Namn: Joel ”Kofot” Östman
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Datornörd 3
Hemort: Solf Sulva
Intressen: Vaniljsås och randiga skor
Största förebild: Skorpans bror, Jonatan
Dold talang: Lockar som förför
Konstiga fobier: Chokladsås

Namn: Rasmus ”Nalle” Back
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Infra3
Hemort: Tjöck
Intressen: brukar kolla filmer med stora maskiner på youtube så att
man känner doften av diesel genom mitt fräsiga 2.1 högtalarsystem.
Det kan ju förövrigt också vara gott att ta en öl ibland
Största förebild: Leif GW Persson
Dold talang: Att va kämppis me Ahven, he kanski it låter så svårt
men du måst prov på a fö ti förstå
Konstiga fobier: Hellenologofobi & Agyrafobi

Namn: Alexander ” Vöråpojken” Norrgård
Styrelsepost: Intråd
Linje: PEE EE
Hemort: Maxmo
Intresse: Nudes.
Största förebild: Tom of Finland
Dold talang: Är som Barney, blir aldrig dålig på bild.
Konstiga fobier: Folk med kläder på.
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Namn: Ivar ”Knivar” Holti
Styrelsepost: Extråd
Linje: Maskin och produktionsteknik 2
Hemort: Jeppis (home of styckmord, våldtäkt, knivdåd å droger)
Intressen: Vässa skridskor, motorsågskedjor och ibland även knivar.
Största förebild: Martin ”Whey” e ju ganska jävla stor
Dold talang: Att skriba korrekt
Konstiga fobier: Folk som stabar fel

Namn: Martin ”Whey” Östman
Styrelsepost: Rådd
Linje: Bygg 2
Hemort: Vassor
Intressen: Bygga kojor
Största förebild: Papp miin
Dold talang: Ingen aning men an e iallafall bra gömd
Konstiga fobier: folk som talar finsk å indiska mattförsäljare.

Namn: William ”Corona” Nyström
Styrelsepost: Bärsråd
Linje: Maskin- & produktionsteknik 3
Hemort: Finlands Hawaii, Kimitoön
Intressen: Fiesta och siesta
Dold talang: Kolla hockey och värma ugnspizza på samma gång
Största förebild: Ronald McDonald
Konstiga fobier: Klockan 8 mornar, NX och tomma ölglas
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Hjulfest
Namn: Ronny ”Ahven” Enström
Styrelsepost: Musråd
Linje: Elkraft: Linjen där pojkar blir män
Hemort: Sunds mörka skogar
Intressen: Kvinnokroppen
Dold talang: Att förstå vad Ted (Lego) säger fastän jag kommer från
Åland
Största förebild: Popsixten, Ålands ”bästa” artist
Konstiga fobier: Läppfett

År 2016 sista evenemang på castle hölls den 16.12.2016 som var Filicias hjulfest. På evenemanget
hade vi god samvaro och god julmat. Hjulfests sitzen leddes av två sittande sångledare som var från
den avgående styrelsen.
Under sitzens gång framförde även de nyinvalda styrelsemedlemmarna två stycken spex nummer
varav ett var en video de filmat in, och andra numret var en sång till de avgående styrelsemedlemmarna.
Senare på kvällen fick de avgående styrelsemedlemmarna presenter samt en medalj för att de har
medverkat i Filicia r.f. Sitzen slutade ca. 22:00 och kvällen fortsattes firas efter sitzen på Filicia castle
med dans och trevlig samvaro i klubbrummet och i diskot till småtimmarna.

Namn: Fredrik ”Fairy” Rönnqvist
Styrelsepost: Datård
Linje: Produktionsekonomi 2
Hemort: Närpes
Intressen: Fick pingis
Dold talang: Ti spar allt ti sista minutin
Största förebild: Pappas brorin
Konstiga fobier: Allt me senapin i

Namn: Ted Kujala
Styrelsepost: Idråd
Linje: Byggnads- och samhällsteknik 3
Hemort: Tärjä
Intresse: Plattsättning och murning
Största förebild: Pappa
Dold talang: Att få allslags teknik att krångla
Konstiga fobier: Klimpig yoghurt
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Back To Filicia Castle Winter Edition

Filicia feat. The Entech Experience

Efter ett långt jullov och ett antal ännu längre veckor i skolan blev det äntligen dags för BTFCWE2K17
eller Back to Filicia castle winter edition 2017. Dagen då chansen kom att återigen få andas in den där
hemtrevliga luften som bara castle kan erbjuda. Dagen då chansen fanns att äntligen få dra på sig det
som likt solen är både gult och hott.
Dörrarna öppnades klockan 18.00 och Castle fylldes med glada och törstiga medlemmar. Pingisbollarna
yrde och kopparna tömdes i snabb takt vid borden i sitzsalen. I klubbrummet satt härliga människor och
minglade och kunde på samma gång slappna av i de ”nästan” nya sofforna. De modigaste som vågat sig
ännu längre in i slottet kunde kalasa på stället som slår de flesta nattklubbar.
Efter några timmar kunde man höra tonerna av DÖP DE, detta handlade alltså om dopet för de nya styrelsemedlemmarna. Efter den spännande namngivningen fick styrelsemedlemmarna med samlade krafter
och varsitt sugrör tömma en skål med traditionsenligt innehåll.
Klockan tio anlände bussarna för att hämta en hög glada och mindre glada studerande från castle för att
föra festen vidare till det välkända andra hemmet, Olivers inn. Blandade känslor, glada beer pong vinnare
som ville fortsätta fira i Ollis men också ledsna miner förekom på grund av att man måste lämna castle.

Plötsligt var det 80-talet i Castle och sitzdeltagarna strömmade in med allt från rock till färggranna kläder.
Det var förstås dags för Filicia r.f. feat. Entech r.f.(föreningen för energiteknikstuderande vid Åbo Akademi
i Vasa) sitz, detta var andra året den anordnades.
Sitzen ägde rum 8.2.2017.
Detta år var det även ordförande från vardera förening som skulle fungera som toastmasters, från Filicia r.f. var det ordförande Johan ”Sheba” Ekman och från Entech r.f. var det ordförande Filip Slotte (även
kallad ”Halvtand” i sina bästa dagar). Sheba kom in dansande på scen som en färgglad ballerina medans
Slotte kom in som gitarristen ”Slash”.
Dessa två bjöd på en underhållande show med bland annat gitarrspelande, lekar och berättelser. Det
hördes ”make it rain” och så flög det orange solglasögon åt alla sitzdeltagare som var sponsorerade av
TEK (Tekniikan Akateemiset).
Sitzdeltagarna var taggade och hade högt tempo vilket innebar en och annan snapsvisa tillsammans
med något som kunde släcka törsten. Törsten verkade inte bli släckt efter detta och bussen fortsatte tio
tiden vidare till Oliver´s Inn.
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Filicias XXIII Årsfest

Porrsitz

Filicias XXIII Årsfest
Fredagen den 10:de februari slogs dörrarna upp till restaurang Silveria då det äntligen var dags för
Filicias 23 årsfest. Ca 130 uppstädade deltagare anlände med stil för att spendera en årsfest bland goda
vänner och bekanta.
Festligheterna började med solenn akten där Ordförande höll ett enhetligt och väluttänkt välkomsttal.
Därefter framförde de olika föreningarna och samarbetspartners sina hälsningar och överräckte sina fina
gåvor.
Efter solenn akten bankades deltagarna in i restaurangen för en 3 rätters supé varvad med snaps och
vin. Under middagen framfördes ett inspirerande festtal av Sture Udd och talet till kvinnan framfördes
av före detta styrelsemedlem Filip Slotte.
När maten var uppäten var det dags för fri samvaro och dans till tonerna av Ben Dover. Efter dansen när
promillehalten började nå högre höjder var det dags för busstransport vidare till Castle. Där fortsatte
festen tills gryningen.
Efter någon timmes sömn var det dags att dra av sig kostymen och montera på halaren och vingla iväg
till Castle igen för silliz. När bakfyllan hade arbetats bort och humöret nådde samma höjder som kvällen
innan tog samtliga årsfestare varann i handen och skuttade iväg på nya äventyr till staden.
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Den 16.2 så annordnades återigen Filicias och NUDs traditionella porrsitz. Dörrarna öppnades kl 18 och
in strömmandes kom kvinnor i spets och diverse porrikoner.
Med feelisen på topp så satte sig alla vid borden och inväntade med spänning på att sitzen skulle börja.
Kl. 19 drogs sitzen igång då toastisarna kom insjungandes på Helan. Den ena toastisen såg aningen besvärad ut samtidigt som han halta och höll sig om sina bakre regioner. Månne han hade uppsökt läkare
om saken?
Sexskämten flödade och glasen tömdes i rask takt. Ju fler glas som tömdes desto olydigare blev sitzdeltagarna. Ännu en gång delades det ut straff till olydiga pojkar och flickor i form av en ”använd” kondom
vilket innehållet i skulle förtäras.
Under kvällen så hölls det charader med, ja ni kan ju gissa vilket tema. Priset var passandes nog en ståtlig
och aningen sned malaxgurka av högsta kvalité. Bästa gurkan Sale hade att erbjuda.
Sitzen avslutades med Gör mig till finlandssvensk samtidigt som den ena toastisen såg ut att ha det
aningen dragigt. Det går rykten om att den andra toastisen hade svårt att slita bort blicken. Synderna
,festen och sexskämten fortsatte natten lång. Möjlighet att köpa leksaker av erotisk karaktär erbjöds och
det fyndades utom dess like. Kvällen kan sammanfattas med ett ord: Sexualförvirringsosteoperos!
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Vårens evenemang

Beerpong 8.3
Dags igen för vårens beerpong turnering! Svetten flyger nästan mera en ölen då vi ordnar beerpong turneringarna! Ta din kompis och och anmäl dig eller kom som åskådare och heja på ditt favorit lag.
Turneringen börjar med gruppspel sen är det singel-elimination tills en vinnare har uppstått.

•

Torsdag 30.3 – PrePampas Sitz: Politivas & Filicia presenterar årets PrePampas Sitz!			
Filicia Castle fylls med folk som studerar på alla olika ställen i svenskfinland. Denna sitz får du inte
bara missa! Sen är det busstransport till Leipätehdas för kvällsfest där Bastupojkarna och Sam 		
Zion uppträder!

•

Fredag 31.3 – Pampas Nationaldag: JAJAJA JA TAGGA TILL! Äntligen! Denna dag är den dagen 		
man inte glömmer i första taget. Vasa fylls med studerande och på torget kl 12 skall feelisen vara
på topp när Olympiaden börjar och ”Den Gyllene Grepen” skall utdelas till vinnarna. Efteråt fort
sätter vi med mellan fester överallt. Rewellcenter fylls sen till max och kombinationen a v		
De Vet Du och Linda Bengtzing blir riktigt perfekt! Veckan börjar lida mot sitt slut men ännu skall
vi festa!

•

Lördag 1.4 – Silliz: Japp! Sillfrukost vid Smedsby Lokal ordnas så ta dig till stadshuset och 		
hoppa på bussen dit. DAS DUNDERHONUNG stiger upp på scen och livar till det ordentligt! 		
Dessa rutinerade gossar vet verkligen hur man får fart på yrvakna och hungrigt folk! 			
Sen fortsätter festerna hela dagen lång. KAJ uppträder på Leipätehdas på kvällen!

Filicia Lan 17-19.3
Sugen på rövsvett mer en någon annan? Perfekt tillfälle att ta me datorn, energi drickan och siktet och
kom till castle och spela med alla andra. Vi ordnar flera olika tävlingar under helgen, allt från CS:GO till en
tävling i paint där du skall ta fram din inre Michelangelo.
Fina priser utlovas till vinnarna.
Pampasveckan 27.3 – 01.4
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 27.3 – Vilodagen för dom flesta, men kan du inte vänta att börja festa så är det nog ingen
som hindrar dig. Vissa baren kanske.

•

Tisdag 28.3 – SYhFILIS-Race: Här börjar det på riktigt. Ta 3 eller 4 av dina vänner, en bil och era 		
vasa kunskaper och anmäl er till detta fantastiska evenemang. Det går även att anmäla sig som
funktionär, då är man punkthållare. Årets tema kommer att bli
offentlig gjort och då är det att gnuga geniknölarna till max och klä ut er och er bil.
Chauffören ska förståss vara nykter. Chaffisen får vara med i en chaufförstävling sen när racet är
färdigt. På kvällen är det pristudelning vid Leipätehdas och dit slipper lagen och funktionärerna in
gratis.

•

•

Onsdag 29.3 – Mellandag: Är du musikintresserad och älskar att sjunga! Då är denna dag perfekt
för dig! Allsång på Castle ordnas och det är ett av de bästa evenemangen på hela året.
Allsånger kommer att sjungas hela kvällen lång och sen fortsätter vi festen på Leipätehdas där
Studentföreningen NUD ordnar Pampas Mellanfest.
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Vöråpojken

MusicQuiz 11.4
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.
Vappen 30.4
Slutet på terminen närmar sig men ännu är det inte över! På med halaren och häng med till Hovrättsparken på en sista träff i picknick format. Där njuter vi av början till sommarlovet i gott sällskap med champagnen 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

Matrast vid Filicias Kansli.

Studentföreningen N.U.D.rf är till för dig som studerar till sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och röntgenskötare, så det är kanske någon av oss som behandlar
ditt yttre eller ditt inre i framtiden. Vi har tidigare befunnit oss i Roparnäs men har nu flyttat till vårt nya
Campus Alere i Brändö.
För er som inte vad N.U.D står för så är det en förkortning av Non Ultra Descriptus som betyder ”det obeskrivbara”. Detta kommer att stå i din vårdjournal om läkaren inte vet vad du har för fel. Den blåa fågeln
som vi ofta bär på är vår logo som heter Roger. I styrelsen så är vi ett gäng på 9 brudar och 3 lyckligt lottade män. Vi befinner oss i vårt splitternya kansli i Alere dit alla är varmt välkomna att avsmaka en kopp
kaffe eller mysa ner sig i soffan med oss. Under våren ordnar vi BTSWE, halarkalas, sitzar, motionsevenemang och vår mellanfest under pampasveckan på Leipätehdas. Vi håller på att planera till N.U.D.s fjärde
årsfest som kommer att gå av stapeln i höst. Var inte rädda att komma och prata med oss vita och gröna
halare under evenemang, för det är de färgerna vi bär på. Vi ses i vimlet.
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Onsdag. 12.00 matrast vid Filicias kansli. Pojkan å täjj ha vari ut på en
såndär trevlig ollistisdag dagen före.
Fairy och Lammfärs kommer ner till kansli. SUPERLISTON ekar i högtalarna.
Nalle, Kofot, Whey å Vöråpojken sitter och snackar om gårdagskvällen på Olivers inn.
De börjar fliina när de ser Fairys svarta påsar under ögonen.
”Kva fan hiend igår?” Mumlar Fairy
Whey skrattar till å säger:
Jaanå som to hold på ti shott så ere no ett under att to e på beinin.
”Kvaa? jaagä? vafan it minns ja na tåli..”
Sen börjar rutigubban välla in. En efter en tar de sig en kaffekopp å sätter sig.
Fan va foltzi va i fyllon igåår, som na satans zombies tå man sto å skåda från dj bååsi, enda ni jär e ju ti
sypsypsyp. säger Tolla.
Jesper Jansson kommer in och ljudnivån höjjs.
HALLÅÅÅÅ. Ropar Jeppe å alla ropar HALLÅÅÅ tillbaks.
”Hä va faans så kul igår!”
Jåå var no he tå man ha planera ti far på en lillan, åså mittiallt siter man tär på babben me halva
kebabrullan på tallrikin å halva runt käftan... Svarar vöråpojtzi
”Läst ni ede på jodel om Filicias styrelse igår kväll?” Frågar Piltti fnittrandes eftersom det var han som
skrev det och tror han är väldigt rolig pojke samtidigt som han sitter vid datorn och har återigen hamnat
på youtubes konstigaste videor.
Jåå vi veit no e va to. Säger alla på samma gång
Ahven kommer in å skrattar till och mår väldigt dåligt.
”Fan när ja for hem med taxi sa jag fel adress hem så jag tvingade gå 5km extra, så halvvägs mötte ja ett
spurgo så ja sto där å prata me han i 1 timma typ.”

Övre raden från vänster. Viktor Holmberg (PR & design ansvarig), Heidi Isomäki (Kansliansvarig/Vice
Kulturansvarig), Lina Åkers ( Motionsansvarig), Simon Wiik (Fotoansvarig/Vice PR & design),
Toni Rönn (Vice Ordförande), Jasmine Malm (Vice sekreterare).
Nedre raden från vänster. Natalie Norrholm ( Kulturansvarig), Jeanette Nordlund (Kassör),
Henrietta Berts (Ordförande), Alexandra Tuorila, (Vice Kassör), Lenita Hjortman (Sekreterare),
Sjösse (i väägin), Erica Lehtonen (Ansvarig för information/sociala medier).
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Svampin skrattar högt å går mot wc
Vart ska to? frågar Jalapeno
Nå va tror do? å kakk.
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Lammfärs Strikes Again

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.

Årsfest Sillfrukost 14.30
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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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Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Multiprint
Layout: Alexander ”Vöråpojken”
Norrgård

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,
men främst för vårt eget samvetes skull.

Studentföreningens hemsida:
http://filicia.novia.fi/

FILICIA AKTUELLT

Redaktionen kan nås på:
filicia@novia.fi

