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Fastlaskiainen

Elovena

Ordförande har ordet

Sheba!
Nu när de flesta har fått ihopskramlat tillräckligt med studiepoäng för att fortsättningsvis få studiestöd 
från kela är det dags för mig för att tacka för detta läsår. Roligt har vi haft det med alla möjliga evene-

mang och till Pampasveckan får man väl säga: tack för senast!
Vi får blicka framåt mot en förhoppningsvis varm och skön sommar. Sommartid finns det också en hel del 
saker att se fram emot trots att det är fattigt med sitzar i vårt kära Filicia Castle just då. Om någon har ont 

om idéer vad man kan göra på sommarlovet följer här lite tips på vad man kan göra.
Man kan fiska med t.ex. sked, wobbler, jerkbait, jig eller varför inte med helt vanlig mask. Andra roliga 
sommaraktiviteter: Köra motorcykel och dricka öl. Har någon förslag på andra roliga aktiviteter tar jag 

gärna emot förslag på sådana.
Jag önskar er en riktigt skön sommar så syns vi i höst igen!

Johan ”Sheba” Ekman

Sheba

Efter att ha flyttats från sportlov-
sveckan hölls fastlaskiainen i år 
den 21.2 och vädret kunde inte ha 
varit bättre. Merparten av Vasas 
studentföreningsstyrelser fraktade 
under förmiddagen på sätt eller 
annat sina egenhändigt ihopsnick-
rade pulkor till fiskarstranden 
för att delta i pulkatävligen och 
underhålla publiken genom att 
kasta sig ut för branten i pafflådor/ 
eurolavan/ flådbilar och störta ner 
mot vad som under de sju sekun-
der färden tar känns som en säker 
död.

Efter att ha inmundigat flytande mod i form 
av minttukakao var det så tur för väl utvalda 
delar av vår egen styrelse att åka iväg, i år i 
en pulka fritt inspirerad av och löst baserad 
på en filmsnutt som tidigare figurerade på 
sociala medier, uppladdad av ett finskt partis 
ungdomsförbund. Även i år överlevde alla 
deltagare trots flera nya personbästa i längd 
varav vissa en bra bit längre än där brygg-
kanten slutar... 

Filicia tog även i år, vår vana trogen, hem 
vinsten i dragkampen. Att vi vid tävlingens 
början var det enda anmälda laget hade 
inget med saken att göra. Vi tog även hem 
första pris i pulkatävlingen, om man skall tro 
Vasabladets artikel som publicerades tidigt 
på eftermiddagen. Däremot var det Arte som 
fick ta emot äran, berömmelsen och poka-
len vid prisutdelningen på kvällsfesten efter 
juryns överläggande. Vi har dock valt att tro 
på Vasabladets version.
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Lego Whey

Beerpong

Årets SYhFILIS-RACE hade temat  
”Ska det vara sjö eller hav, nå hav hej” och förväntningarna 

var verkligen i topp när alla deltagare  
samlades på Sandö på Pampastisdagen. 

 Vädret visade sig från sin bästa sida, vilket var en stor lätt-
nad för vissa ”lättare klädda” racingteam.  

Efter en stunds mingel och en snabb tävling som avgjorde 
startordningen var det dags att hoppa in i fordonen och 

vänta på att få den första gåtan vid startlinjen. 

SYhFILIS RACE

I år var de flesta punkterna utspridda runt om i Vasas föror-
ter men vissa team fick söka sig ända ut till Fjärdskär för att 

kämpa om de dyrbara poängen.  
När varje lag hade klarat av sina uppgifter och besökt  

De Vise Männen var det dags att leta sig till alla  
filicianers andra vardagsrum, alltså Oliver´s Inn, 

 för att lämna in poängkorten och heja på deltagarna i 
chaufförstävlingen. Afterrace-party med prisutdelning 

ordnades samma kväll på Leipätehdas och där  
samlades tävlanden och funktionärer för att diskutera 

dagens äventyr, skryta över sina fina priser eller dansa bort 
frustrationen på dansgolvet.

Vinnarna av Beerpongturneringen.

Vårens beerpong hölls som vanligt 
och 32 lag var med tävlade om att få 
lagnamnet inskrivet på pokalen. Men 
efter grundspelen var det endast 16 
lag som tog sig vidare till slutspelet 
och varav två väldigt bra lag tog sig 

enda till final. Efter en lång finalmatch 
tog till sist Fiskmååsa hem vinsten och 

på en andra plats kom Kanonerna. 

Prisutdelningen hölls halv tio ti-
den var priser delades ut till vinn 
arna samt andra och tredje plats. 

Under kvällens lopp fick även 
åskådarna spela beerpong sinse-
mellan efter att vissa bord blivit 
lediga. Kvällen fortsatte vid den 
lokala vattenhålan för de som 

var på hugget efter turneringen.
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PrePampassitz

LammfärsNalle

Allsång på Castle

Onsdagen den 29 mars var det återigen dags för Allsång på Cast-
le. För att pampasonsdagen inte skall vara en mellandag så har 
Filicia nu för tredje året i rad haft allsång. Detta år så ställde det 
fantastiska bandet Five Finger Flaggpunsch upp som band. Efter 
inte så mycket övning men väldigt mycket improvisation vill jag 
påstå att det lät helt okej. 
I år hade vi en Special Guest influgen från  
Tomatlandet a.k.a Närpes. Denna gäst var inte vem som helst utan 
självaste Lasse Eriksson, han rockade loss som aldrig förr till sin 
 klassiker Kåtongfields. Publiken blev i extas och sjöng med så att 
stämbanden förlängdes med det dubbla. 

Under kvällen fick vi också höra brass section av 
Närpes stolthet DJ MaKKan och Jesper jumbopenis 
Jansson.  
De spelade bland annat ett fantastiskt solo i låten 
Delilah. När undertecknad senare under kvällen 
bytte gitarr och publiken märkte att den var stämd 
i drop D har vi ryktesväg fått höra att det blev blött 
på golvet. 
Som sig bör avslutades kvällen med Dirlanda och 
det dansande tåget bar då av med väldig fart till 
NUDs mellanfest på Brödfabriken.

Efter en väldigt hård start på veckan tog 
sig ändå alla festsugna halarmänniskor 
till Castle för att uppleva den årliga och 
majestätiska PrePampas sitzen. Filicia 
och Politivas slog som  
vanligt ihop sina överkloka huvuden och 
ställde till med en hejdundrande sitz! 
Detta år öppnade vi dörrarna klockan 
17 och sitzen drog igång klockan 18, det 
handlade om en 4 timmars sitz. Och det 
gick förväntansvärt bra. 

Helan, halvan och hela boken blev sjungna 
och folk sjöng bara högre och högre. Under 
sitzens gång hade vi många olika aktiviteter 
där deltagarna fick testa sitt smaksinne och 
sin pricksäkerhet.
När deltagarna inte trodde det kunde bli 
bättre steg Vörå Pojken upp på scen och 
sjöng första versen av Kom ti Byin, då  
refrängen slog in kom J-et i KAJ och sjöng 
vidare. Vann e Kevin å Äxel? KOM TI CÄSTLE, 
KOM TI CÄSTLE. 

När sitzen led mot sitt slut tog alla 
bussarna till leipätehdas på ef-
tersläpp. Denna tidpunkt är mitt 
minne lite som en julkalender, fullt 
med luckor. Så mycket mera kan jag 
inte berätta.
Till sist vill jag tacka alla som del-
tog på sitzen, det var en ära att få 
sjunga med er och nästa Pampas-
vecka är bara runt hörnet!
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Pampas Nationaldag

Corona Ahven

MusicQuiz

Efter tre pampasdagar var det dags för pam-
pas nationaldag. En dag som har förberetts 
noggrant med hjälp av tisdagens syhfilis race, 
onsdagens allsång och torsdagens härliga 
prepampassitz. 
Nationaldagen inleddes med olympiad på 
torget. Olympiaden var en stenhård utma-
ning där potatisar skulle plockas och kastas 
på flaskor. Ahven var besvärad av att Knivar 
inte kunde hittas och att även skribenten till 
denna artikel kanske var lite sen i starten mot 
torget. Dessa bekymmer lättades antagligen 
ganska markant när han fick sej en alumini-
umburk.

Filicias lag i olympiaden bestod av fyra  
stentuffa tävlande men det räckte tyvärr inte till 
någon väldigt högt uppsatt placering.  
På torget fanns det underhållning i massor och läk-
tarna var fyllda av halare i variation av hela färgska-
lan. Det småtrista vädret var inget  
hinder för varken feelisen eller konsumtionen. 
Efter några timmar började det vara dags att upp-
söka diverse mellanfester. Mellanfest är roligt, men 
mer information om den saken kommer inte att 
behandlas i denna artikel.
När mellanfesterna hade löpt på tillräckligt länge 
var det dags att uppsöka huvudevenemanget i 
Rewell center. Kön var lång men skadade heller 
inte feelisen eller konsumtionen.  
Där inne uppträdde Linda Bengtzing och De vet 
du, det är faktiskt sant att båda artisterna uppträd-
de även om du missat någon av dem.
Summa summarum var nationaldagen en rolig dag 
med många glada och halarklädda studerande 
från alla delar av den finska kusten.

Våra vänner i H.O.M.E.R från Umeå

Våren 2017 ordnades traditionsenligt MusicQuiz. 
Elva lag kämpade tappert om de åtråvärda halar-
märkena som man bara kan vinna på MusicQuiz. 
Efter mycket funderande på konstiga låtar och 
ännu konstigare följdfrågor  
så stod det klart vem vinnarna av Quizet var.  

Fiskmås 1000 tog hem det och 
kunna lägga till fler halarmärken till 
sina redan sönderbombade halare 
(veteraner). Sedan for gänget vida-
re till det lokala vattenhålet där det 
festades på en bra stund till innan 
man igen återgick till vardagen.



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

12 13

WheyFairy

Baby Back – Ribs & BBQFiliciaLan

Det hände sig en gång, för inte så länge sen att Nalle, Whey och Ahven råka-
de befinna sig i Tallinn. Eftersom de var långt hemifrån och hade kört halva 
natten för att hinna med morgonfärjan från Helsingfors kände de att hung-
ern kom smygande. Äventyrslystna som de var sökte de sig ut från centrum 
och började köra runt i förorterna i jakt på mat och dryck. 

I den idylliska förorten Nõmme hittade äventyrarna ett sådant ställe, och alla tre 
utbrast i kör: ”Där!!!”. 
Sagt och gjort, de tappra äventyrarna klev in genom entrén och blev mottagna 
som kungar. Efter att ha njutit av atmosfären i den ytterst trevliga restaurangen 
beställde äventyrarna in ett rejält skrovmål. 

Pampas veckan var över och helgen efter 
7.4-9.4 samlades alla gamers i Castle för 
det var äntligen dags för Filicia-LAN spring 
edition. 
Fredagen börjades med en traditionell 
Trackmania turnering där en lycklig vinnare 
gick hem med en Sodastream. I trackmania 
var det väldigt mycket rop mellan 2 spela-
re, Mankind och Zelloe men ingen av dem 
hade en chans mot den tysta men väldigt 
duktige Amatoren.  Efteråt blev det dags 
för COD turnering där fyra lag ställde upp. 
Kulorna yrde men det var till sist ett lag 
som stod ensam kvar och blev vinnarna av 
varsitt presentkort till Power. Senare på nat-
ten startade en liten turnering i Teeworlds 
där en hamrade hem vinsten och vann en 
Powerbank.

På lördagskvällen var det en turnering i 
Overwatch som blev på tur. Det hördes 
svordomar när folk missade sina hooks och 
när någon sprang in ensam som en gud 
men stod med svansen mellan  
benen när han blev bemött av sex  
hungriga motståndare! Vinnarna fick varsitt 
hörlurar par. Sedan blev det dags för lanets 
huvudevenemang CS:GO där fyra lag del-
tog. Men från början till slut verkade det 
som ett lag var ensam connectad till servern 
och de gick hem hand i hand med varsitt 50 
euros presentkort till Multitronic!
Vi vill tacka LAN-crew som hjälpte  
Datårdet exemplariskt och hoppas att alla 
gamers hittar tillbaka till Castle i höst!
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Whey Whey

Ahven kände för en hamburgartallrik och en bägare Coca Cola. Nalle 
beslöt sig för att prova den väldoftande pizzan och Whey, tom i ma-
gen och törstig, beställde en BBQ-portion med 3 sorters kött och, till 
servitrisens förvåning, ett ölstop av storlek Mega.

Mätta och belåtna efter skrovmålet beslöt sig äventyrarna för att sprida budskapet om 
denna fantastiska restaurang. Servicen var förträfflig, atmosfären var mysig, maten var 
utsökt och ölen mustig och god. Om ni, kära läsare, råkar befinna er i Tallinn och har en 
stund över, sök upp Baby Back. Ni kommer inte att ångra er.
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KofotKofot

Flaskpost från Tyskland

Flaskpost från Tyskland
Hej alla vänner och folk som jag ännu inte känner! Det börjar vara en tid sedan vi 
har korsat vägar i dimman, ni kanske undrar om jag har gott vilse i dimman och 
inte hittar ut. Så är inte fallet! Inte ännu i alla fall. Jag befinner mig nämligen i bryg-
geriernas förlovade land. Vad fan gör jag här? Kanske ni undrar.. Det ska jag berätta 
för er:
Allt började under Filicias XXIII årsfest. Vi hade precis blivit klara med förberedel-
serna och stod och välkomnade folket. Bland farstuvimlet såg jag en man som jag 
aldrig sett förut. Mannen hade mörk kostym och slips med en skjorta, vit som en 
månad av nykterhet. Han hade även mörka solglasögon som jag tyckte var väldigt 
märkligt att bära inomhus. 
– Äh det är troligtvis någon gammal Filician, tänkte jag för mig själv.
Nåväl kvällen fortsatte och efter en snabb ”konferens” i herrarnas ”konferensrum” 
smög jag mig ut för att ta en nypa frisk luft – genom ett cigarettfilter. Till min för-
våning mötte jag mannen åter igen utanför dörren. Jag tände min cigarett och tog 
åtta stora kliv bort från mannen enligt traditionsenlig finsk norm. I ögonvrån kunde 
jag se hur mannen började färdas åt mitt håll. Jag kände hur svetten började rinna 
längs ryggraden samtidigt som mitt 23 åriga liv passerade i revy framför hornhin-
nan.
- For you! Mr. Eastman, hörde jag mannen säga med en mörk och raspig  
whiskeyröst.
Jag vände mig långsamt om och såg brevet som mannen höll diskret emot mig. 
Jag tvekade en sekund innan jag tog brevet ur handen och mannen vände sig om 
och förvann in i vintermörkret som omringade restaurangen. 
Jag sprang snabbt in till ”konferensrummet” igen och höll hela kvällens ”konferens” 
på 23 sekunder. Efteråt fann jag modet att öppna det ”Top Secret”-stämplade 
 brevet:

Mr. Eastman!
We have come to know that you have a taste for beer. We have found hard evidence 
that you continuously buy Karjala from Sale in Palosaari, you must really like that piss. 
There is a myth spreading around town, that every German beer is better than Karjala, 
even the cheapest one. We want to prove that wrong. We hereby send you on a “top se-
cret undercover stealth ninja badass”-mission to find a beer that tastes more like urine, 
than Karjala does.
If you look in the envelope you will find a flight ticket to Hamburg, Germany. You will 
find a bus ticket to Kiel, and a note with a phone number. When you get to Kiel, you call 
that phone number and Mr. Anderson will tell you more.
P.S. If you refuse to accept this mission. We will make you gluten intolerant!

Agent Smith                            F.B.I
Mr. Agent Smith             Federal Beer Investigators

Så nu är jag här och plogar mig igenom alla ölsorter som korsar min väg. Jag 
har ännu inte hittat en öl som smakar sämre än en pissljummen Karjala men 
ni ska inte tro att jag ger upp! För jag ska hitta den och komma hem igen och 
återuppta studielivet! Ha det bra så länge, Tschüss!
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Vöråpojken

Nämen vad är detta? Mathias ”Rolf Rutin Svampin Bowla-
ren Fylltratt” Ståhl förra årets Intråd hade alltid en sida med 
några rim så nu skall jag se om ja kan göra det bättre med 

några rim om styrelsen.

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. 

Filicia Aktuellt är en tidning som kommer 4 gånger per studieår,  
hittils samma antal strån som Lammfärs könshår.

Lego har en liten men mycket hårig kropp,  
men med datorer går inte alltid hissen högst opp.

Sheba gillar att vara ute och fiska,
på fastlaskiainen valde han istället att bli piska.

 
Nalle kommer från ett ställe med inte så mycket driv, 

kanske det var han som var nära att ta en mans liv. 

Vice ordförande Elovena är vår enda flicka,
på möten vill hon mest hem och fortsätta sticka.

Whey kan vara den största man jag någonsin känt,
vunnit Action-man i brottning det har faktiskt hänt. 

 Kofot har flytt till Tyskland och kommer tillbaka sen,
I höst har han bytt namn till Nageleisen.

Ahven kommer från en ö jag inte vill nämna vid namn,
så inte flera kommer hit man bränna ner deras hamn.

I baren gillar Corona att blanda och trixa, 
en Brändö Tropical kan han lätt fixa.

Vårt extråd Knivar är skäggig och gullig,
gillar också att vara lite lullig.

Selfies i krapula gillar Fairy att ta,
flickvän från Laffjöl är det nu månne nå att ha

Hoppas ni flisa till naliiti ens fö ni ska vit va ja kämpa me demde... 
Nåjaa träävli somar åså hörs å syns vi i höst! 

Kom gärna in till Sale i Maxmo i sommar å köp en glass eller 2 har ni tur ere jag som 
sitter i kassan å sir glad ut tå nain villabåo ha sagt na snällt på finsk, eftersom ja it 

förstar finsk så va e säkert ilakt.

Vöråpojken försöker sig på rim
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Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Multiprint
Layout: Alexander ”Vöråpojken” 
Norrgård
Studentföreningens hemsida:
http://filicia.novia.fi/

Redaktionen kan nås på:
filicia@novia.fi

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!

Filicia
Aktuellt


