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Ordförande har ordet

Hejsan Svejsan! 
Till att börja med vill ja hälsa alla gulisar välkomna till Novia! Kul att få nya an-

sikten till skolan, hoppas att ni kommer att trivas!  
Mitt namn är Johan Ekman och jag fungerar som Studentföreningen Filicias  

ordförande. Går på Informationsteknik 5:e året, så man kan väl säga att jag hör-
till kategorin N:te årets studerande. 

Som di flesta av er säkerligen har hört redan ordnar vi alla 
möjliga olika evenemang: sitzar, musicquiz, LAN-partyn mm. Vi har även med 
högsta sannolikhet ävendetta år en exkursion till Umeå, mera info om detta 

kommer säkert dyka upp snart.  
Vill önska er alla varmt välkomna att komma med och ha roligt tillsammans 
med oss. Hösten med dess kalla vindar har smugit sig på oss, men man kan 

ännu vara utomhus och njuta av vädret.  
Själv försöker jag fiska så mycket jag hinner, så om det finns någon som vill 

komma ut i naturen och samla D-vitamin med mig så ere ba ti fråg!

JOFA

Båtin männ M/S Filicia i Maxmo skärgårds solnedgång
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Styrelsepresentation

JOFA

Namn: Johan ”Sheba”Ekman
Styrelsepost: Ordförande
Linje: Informationsteknik 
Hemort: Bästa som finns, Jeppis! 
Favorit leksak: Min motocykäl å min båt 
Motto: Get fejt stay fejt 

Hur botar du din krapula: Faar å fisk 
Beskriv dig själv med en sång titel: Lilla Lovis – Spottar Aldrig 
Ut   
Dra en läppä:  Varför har du en wobbler i ölen? -He blir ett jävla 
drag

Namn: Amanda ”Elovena” Lindholm
Styrelepost: Vice ordförande
Linje: Företagsekonomi
Hemort: Geeby
Favorit leksak: Jesustejp
Motto: Voldemort is my past, present, and future.  
-Tom Riddle
Hur botar du din krapula: Stinson’s Hangover Fixer Elixir, the 
most effective post- bender, head’s- too-tender ender from here 
to Denver.
Beskriv dig själv med en sång titel: Dansar aldrig nykter
Dra en läppä: When is it ok to make Harry Potter- jokes? 
Always.
If you don’t get it there’s something siriusly ron with you.

Namn: Eddie ”Lammfärs” Westerlund
Styrelsepost: Kassör
Linje: PE3
Hemort: Niesby
Favorit leksak: En svart gummisak som vi har i Castle,  
andra tycker å om an.. Täfö je an stuli för tillfälle. Men an hittar 
allti tibaks!
Motto: ”Winter Is Coming”

Hur botar du din krapula: Morgonmål och serie! 
Beskriv dig själv med en sång titel: Me, Myself & I
Dra en läppä: What did the pirate say when he turned 80 years 
old?  Aye matey
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Namn: Joel ”Kofot” Östman
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Informationsteknik
Hemort: Solf
Favorit leksak: Magnets
Motto: ”Livet är det elände som pågår mellan fyllorna” – Kjell 
Bergqvist

Hur botar du din krapula: Genom att tänk på hur  
krapula ja e
Beskriv dig själv med en sång titel: Pearl Jam - Alive
Dra en läppä: My wife told me to stop singing Wonderwall to 
her. I said maybe..

Namn: Rasmus ”Nalle” Back
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Infra 4 
Hemort: ja je en Tjöckpojk men bor alltför langt norrut i vårt västra 
grannland..
Favorit leksak: Ahven e en kul leksak. Lite svårdresserad speciellt 
då han börjar tänkt själv. Men annars e han en riktigt bra leksak! 
10/10 Lohmanders Beasåsburkar!
Motto: Två saker är definitiva; Betong och döden!

Hur botar du din krapula: Ligger i soffon å kollar så mang Jennifer 
Aniston filmer som möjligt
Beskriv dig själv med en sång titel: En livstid i krig – Sabaton 
Dra en läppä: Mitt minne är som en julkalender – fullt av luckor

Namn: Fredrik ”Fairy” Rönnqvist
Styrelsepost: Datård 
Linje: PE3
Hemort: Närpes
Favorit leksak: Bubbelplast
Motto: Ät gul snö det kan vara öl

Hur botar du din krapula: Dra täcke uvi höve å tyck synd om 
me sjölv
Beskriv dig själv med en sång titel: Ken Ring -  
Bryter tystnaden
Dra en läppä: Vad heter världens fattigaste kung? -  
Kung Kurs
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Namn: Ted ”Lego” Kujala
Styrelsepost: Idråd
Linje: Byggnads- och samhällsteknik
Hemort: Tärjä
Favorit leksak: Slägga
Motto: Tzöjt tu tet så tzöjtä ja met

Hur botar du din krapula: Ligger i soffo och tycker sund om 
mi sjölv och om i finns möjlighet berättar ja å kneldär åt adär 
ho usligt i er.
Beskriv dig själv med en sång titel: Raubtier- Låt napalmen 
regna ner
Dra en läppä: Voi voi va ja er harmaa tå ja int veit va smöri 
å grå er på finsk

Namn: Alexander ”Vöråpojken” Norrgård
Styrelsepost: Intråd
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: MAXMO
Favorit leksak: Min playstation 4. 
Motto: Someone bring me a drink... F**k the water, bring me 
wine!

Hur botar du din krapula: ligger i soffon å skådar en dååli 
adam sandler film
Beskriv dig själv med en sång titel: David Hazzlehoff - True 
Survivor
Dra en läppä: Vad heter Sixtens store bror? 
   Seveneleven.

Namn: Ronny ”Ahven” Enström
Styrelsepost: Musråd
Linje: Elkraft, linjen där pojkar blir män
Hemort: Sund
Favoritleksak: Agda
Motto: Det ordnar sig.

Hur botar du din krapula: Köp 10 hamburgare som nattmat. 
Sprid ut förtäringen under det kommande dygnet.
Beskriv dig själv med en sångtitel:  
Oj! Vilken överraskning! - Dunderpatrullen
Dra en läppä: En finländare gick förbi en bar...
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Namn: William ”Corona” Nyström
Styrelsepost: Bärsråd
Linje: Maskin- och produktionsteknik
Hemort: Dalsbruk, Kimitoöns tropiska kustparadis
Favorit leksak: Båtn, lätt
Motto: Inga ska man ha sej nå desto mera

Hur botar du din krapula: två gatorade, en kotipizza och en 
sockerfri redbull
Beskriv dig själv med en sång titel: Cold Beer Drinker – Luke 
Bryan
Dra en läppä: Vad går en båt med tvåtaktssnurra bäst på?  
...Vatten...

Namn: Ivar ”Knivar” Holti
Styrelsepost: Extråd
Linje: Maskin och produktionsteknik
Hemort: Jeppis Jepulis
Favorit leksak: Shebas motorcykel å Shebas båt
Motto: ”Why have abs, when you can have kebabs”

Hur botar du din krapula: Chips, dipp å Pepsi
Beskriv dig själv med en sång titel: Bon Jovi – It’s my life
Dra en läppä: He va en gång. Ha va sanda

Namn: Martin ”Whey” Östman
Styrelsepost: Rådd
Linje: Byggnadsteknik
Hemort: Vassor, home of legends
Favorit leksak: Turbotrattar, man blir aldri trött på dom
Motto: Vill man ha nånting gjort ordentligt ska man gör e själv

Hur botar du din krapula: Jag har int krapula, krapula har mej
Beskriv dig själv med en sång titel: Hammerfall - Last man 
standing
Dra en läppä: Vill ni hör ett halvsexigt skämt?    ...3...      
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Då var det äntligen dags för Filicias och N.U.D:s årliga gulisintagning, iår ägde den 
rum den sjätte september. Redan klockan 14.30 började de ivrigaste första års  

eleverna trilla in till kaserntorget. 
Flickorna ställde sig på ett led och pojkarna mittemot, ett väldigt kvinnostarkt år det-

ta år!  
Närmare 50 lag sprang runt i Vasa stad denna eftermiddag.

När gulisarna blev indelade i lag fick var och en sopsäckar att ta på sig och ett snöre 
att dra genom byxorna så de skulle sitta ihop från eftermiddagen till kvällen.  

Då gick lagen runt i stan och utförde diverse olika uppgifter på punkter som olika 
studentföreningar höll. 

Klockan 20:00 var det samling på torget och då svor alla gulisarna sina respektive 
studentföreningars ed. 

Efter detta rusade alla till eftersläppet på Olivers Inn.  
På kvällskvisten utsåg vi vinnarna för årets  

gulisintagning och iår blev det lag 23, stort grattis!

Gulisintagning

Lammfärs
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Den 14 september var det åter dags för evenemanget 
där allt och inget händer. Till detta evenemang drar 

man alltså på sig halaren (om man har en) och far till 
Filicia Castle och gör lite vad man vill. 

Klockan 18 öppnades dörrarna och årets upplaga av 
studeranden började sakta men säkert kika in. 

Beerpongborden var framme, det fuldansades liksom 
aldrig förr och munnen gick i ett på både gulisar och 

gamyler. Vid klockan 22 så gick det busstransport vida-
re till Oliver´s Inn där kalaset fortsatte.

Back To Filicia Castle 2k16

Ahven

Under evenemanget så förlitade vi oss på att vårt 
musråd skulle ta bilder och föreviga denna roliga 

kväll. Så blev det dock inte då han tydligen var  
upptagen med att ha tummen opp i stjärten eller 

något liknande.  
Som tur är så har Filicia datorn gått varm och lyckats 
skapa en bild som illustrerar hur det ungefär såg ut 

på Castle den 14 september.
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Ahven

Onsdagen den 27:nde september var den äntligen dags för 
gulisarna att lära sig sitza på äkta filicianskt sätt. 

Kl 18.00 öppnades dörrarna då kom de helt ovetande men 
ordentligt taggade gulisarna ner för trappan till Filicias hem 

Castle. De fick dra varsin sittplats nummer och ivrigt sprang de 
till sina kamrater och undrade om just de råkade sitta bredvid. 
Då slog klockan 19.00 och gamylisarna började genast dunka 
igång och hela salen drogs med direkt. Då kom toastisarna ut 
till ljudet av ”när börjar sitzen” och bjöd på en kyss åt folket. 

Toastisarna denna kväll var Fredrik och Alexander. Regler och 
de 5 första sångerna gick snabbt förbi och alla var plötsligt 

mycket gladare än när de klev in genom dörren. 

Lär dig sitza

Fairy

Efter några sånger till bjöds det också 
på tävling. Salen fylldes med spänning 

och vilja att just sin kandidat från bordet 
skulle få chansen att vinna. Mittiallt efter 
den ljuva sången av Piltti så slog klockan 

bestämt tio och bussarna stod utanför 
redo att köra de riktigt glada deltagarna 
till Oliver’s INN. Det blev en riktigt lyckad 

sitz.
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Kofot

Höstens evenemang

Nu har ett nytt läsår anlänt med långa föreläsningar, inlämningsuppgifter och tenter. Men ett 
nytt läsår innebär också ett nytt studieår med många sitzar, fester och tävlingar. Några evene-

mang har redan gått av stapeln men för att ingen ska missa något av de återstående har jag sam-
manställt en lista här nedan.

 
Oktobersitz 11.10

I skrivande stund är nästa sitz Filicias egna oktobersitz. Detta är även Filicias första officiella sitz 
som berör alla årskurser. Detta är något ni inte vill missa! Damma av lederhosen – som jag vet ni 

har längst bak i garderoben – och häng med!

Movember 1-31.11
Movember är inget nytt I det moderna PK-samhället. Filicia ordnar en kampanj för att stöda 

prostatacancerforskningen med hjälp av en mustaschodlartävling. För att delta i tävlingen bör 
ni donera en summa pengar till forskningen. I slutet av månaden kan din mustasch vinna priser i 
olika kategorier. Är du flicka och inte kan odla mustasch? Oroa dig inte, det är ni som röstar fram 

den bästa mustaschen.

Filicia <3 SSHV 01.11
Detta är en sitz för att uppmärksamma Filicias relation till Hanken. Tycker du om att sitza? HÄNG 
MED! Tycker du om att träffa människor från andra skolor? HÄNG MED! Har du lunkat omkring de 
seanste åren och väntat på ett tillfälle att få supa en hankeit under bordet? HÄNG MED!

Svepskälsmegaglöggprovsmakningsbaijloelonaa 08.11
Vårt kortaste evenemang har det längsta namnet. Detta evenemang berör 100 små glas och hål-
ler på i 100 minuter, om ni är en vinnarskalle blir ni medlem den omtalade 100-klubben. Lockar 

inte 100-klubben kan man göra ett försök i 1000meter-klubben. 
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Kofot

Beerpong 15.11
En turnering för alla vinnarskallar där ute.  

Anmäl dig själv och en vän så har ni chansen att lyfta den  
prestigefyllda bucklan i Filicias beerpong-turnering. Det handlar bara om att vinna!

Filicia LAN 10-12.11
En helg fylld med datorspel och internettrafik.  

Ta din informationsmaskin underarmen och kom ner till Castle för att delta i turneringar 
 och ha chans på fina priser.

Umeå 5.0 17-18.11
Häng med styrelsen över okänt vatten till grannlandet i väst. Under dagen ordnas studiebesök 

och kvällens novembermörker livas upp med en sittning som ordnas av de svenska föreningarna 
från Umeå Universitet.

Styrelseval 21.11
Tycker du att jag förklarar evenemangen dåligt och du skulle gjort det mycket bättre själv? Ställ 
då upp i Filicias demokratiska styrelseval som anordnas i november. Är du en av favoriterna kan 

det vara du som sitter och skriver detta nästa år. Du får även vara med och ordna alla våra evene-
mang och träffa många nya människor.

Ett ljus i staken 22.11
När du börjar se reklamaffischerna för denna sitz är julen på intågande. Denna sitz är ett måste 

för att komma in i den rätta julstämningen. Dra på dig tomteluvan och julgransbelysningen och 
kom ner till Castle och ta del av feelisen och dåliga skämt om kalenderluckor. 

Halarinvigning, Under november månad
Detta evenemang är för alla gulisar som inte kan sluta undra över er halare. Evenemanget går av 
stapel på alla studerandes favorit bar, nämligen Oliver Inn. Dyk upp och få din efterlängtade  
halare, delta i tävlingar och ha chans att vinna exklusiva halarmärken.  

Musicquiz 28.11
A-dur? Acapella? ABBA och salmonella? Om du har en aning om vad dessa ord betyder ska du 

självklart delta i Filicias egna MusicQuiz. Känn igen låtarna och svara felfritt på de flummiga  
följdfrågorna. Vinnarna belönas med finfina priser

Hjulfest 15.12
Höstens sista evenemang är inget mindre än vår traditionsenliga hjulfest. Om du ännu inte fått 

nog av julmaten vid detta tillfälle, dra på dig kavajen och häng med! Om du fått nog kan du alltid 
komma och dra farsan i skägget, som vi alla vet är tomten far till alla barnen.
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NUD:s styrelsepresentation

NUD

Studentföreningen N.U.D.rf är till för dig som studerar till sjukskötare, barnmorskor, hälso-
vårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och röntgenskötare, så det är kanske nå-
gon 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 be-
tyder ”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 mellan-
fest 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.

Övre raden från vänster. Viktor Holmberg (PR & design ansvarig), Heidi Isomäki (Kansliansvarig/Vice Kul-
turansvarig), 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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Arkivet

Sitza rätt!

Regler för att hålla traditonerna vid liv!
Alla har ännu inte funnit vägen till sitzens förlovade bord, så hur ska man veta vem man 
skålar med? Varför är punschen gul? Och var tar gamylerna alla ramsor ifrån? Ta det lugnt, 
i denhär artikeln finns allt ni behöver veta för att sitza med stil!

• Inte prata då toastisar pratar => STRAFF
• Inte stiga upp, gå omkring (eller till wc) under sitzen => STRAFF
• Sträcker upp handen (och håller den uppe tills man fått vad man skall ha) och ropar  
 EN gång ”snaps/öl” eller annat som säljs. 
• Repetera hur man skålar: Damen: Först till vänster, sen höger o rakt fram. Mannen:  
 Först till höger, sen vänster o rakt fram. Glöm inte ÖGONKONTAKTEN!
• ”Maten tystar munnen”, ingen skall upp på borden eller leka då folk äter. 
• Då folk kallas upp på borden, ställer de utvalda sig upp på sin stol (springer inte   
 fram till scenen eller annat) och sjunger en gemensam snapsvisa. 
• Telefonen skall vara på ljudlös och hållas undangömd, trotsa det ifall ni törs.
• Absolut förbjudet att ha tråkigt.
• Det ses som god ton att presentera sig ifall bordsgrannarna är obekanta.
• Toastisarnars ord är lag. I värsta fall kan de kasta ut dig från sitzen om du inte uppför  
 dig.

Det bästa med sitzar är då det finns en samhörighet och ett system som funkar så alla 
trivs. Gulisarna måste lära och ta modell av oss rutinerade gamyler;) Till gamylernas upp-
gift hör att sjunga/ropa saker och ramsor som:

• Åååååååååååååååååå..TEMPO!!!
• Den saken gjorde han fan så bra.. => Det var uti ungdomens fagraste vår... => Den  
 långa ludna svansen, o sen kom ambulansen
• Orutinerat
• Folk på borden
• Mellansnaps
• De va de bästa, de bästa vi har hört.. *bom, bom, bom*
Och mycket mer som inte ryms i en artikel.

Omstart
Tycker man att toastmastrarna börjar för tidigt med sången, att någon sjunger helt fel 
vers/sång/språk eller du inte svalt förra snapsen än, kan man ropa Omstart!
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Den heliga halaren

Svampin m.fl.

Halaren är ett frekvent förekommande och högt uppskattat klädesplagg som i allra högsta 
grad hör studietiden till, men den är så mycket mer än ett tygstycke man slänger på sig. 
Denna trogna följeslagare som kommer att tjäna dig genom blöta fester och torra toas-
tisskämt är en sann vän som förtjänar att behandlas med kärlek och respekt. Din halare 
visar varifrån du kommer och vem du är, så gör ditt bästa för att få den att återspegla din 
personlighet, du är aldrig bättre än din halare ser ut! Som van användare av halare skall 
jag nu förklara några av de traditioner, regler samt rätt- och skyldigheter som medföljer 
äran att bära en halare.

Halarinvigning

 Vanligtvis har vi halarinvigning en kväll i november på Ollis. Vi rekommenderar att alla 
gulisar kommer på detta, för enligt traditionen skall halaren invigas med en svepartävling 
mellan alla NUDs och Filicias gulisar.

Användning

Halaren har man på sig på studieevenemang, alltså inte på en vanlig krogkväll. Halaren 
brukar då bäras som ett par byxor och knutna runt midjan. Endast vid sillizar brukar hala-
ren bäras ”all the way”

Logon
 
Filicias logo i form av ett kugghjul är beläget på ryggen. När man har på sig halaren skall 
man vika halaren så att kugghjulet syns, så att folk ser vilken skola du är från. För det finns 
nämligen andra föreningar som också har gula halare.
Namnet

Namnet ska vara i en båge ovanför föreningens logo. När man sedan knyter halaren runt 
midjan kommer namnet att perfekt placeras på baksidan. Då kan man enkelt ta kontakt 
med personen bakifrån till exempel ropa ”Halåååja GUNNAR!!” om personen i fråga kallas 
detta.
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Svampin m.fl.

Halarmärken 

Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det 
finns dock några regler för vissa halarmärken. Din studentför-
enings egna halarmärke är ett sådant, detta skall placeras på 
bröstet intill hjärtat. Andra halarmärken kan också ha speciel-
la ställen de ska placeras på 

Hur får man fast märkena?

 Det har genom åren provats en hel del hur man bäst får fast halarmärkena.  
Om du precis som jag är lat å litar på kemins framsteg så limmar man med diverse medel. 
Tyvärr är detta absolut inte det bästa sättet. Bästa och hållbaraste sättet i längden är att ta 
nål och BJÖRNTRÅD och sy. Kom dock ihåg att du måste använde dina egna händer, sy-
maskinen får inte ta hand om saken. 

Filicia Styrelsen

 Detta är studentföreningen Filicias eget styrelsemärke. Detta 
visar att denna halares ägare är eller, om det är frågan om en 
äldre studerande, har varit medlem i styrelsen. Detta märke är 
alltid placerat på höger bröstficka. 

Halarbenet

Att byta halarben är en av de äldsta och mest brutna traditionerna av de alla. Man får inte 
byta halardel med någon bara för att man vill ha ett ben av en annan färg. Detta får ske 
endast med en person man idkat ljuv älskog med. Detta skall då också ske i samband med 
en halarfest. Det går alltså inte att åka över till grannen en kväll på syjunta framför tv.
Utsmyckning

Det är upp till var och en vad man smyckar ut sin halare med. 
Man kan hänga lite vad som helst i sin halare, varför inte en 
mugg eller en kork öppnare. Ett antal studerande har även 
ett silver ”C” hängandes i sin halare. För de som inte känner 
till betydelsen så är det frågan om 100-klubbens medlemmar. 
Efter att ha klarat 100-klubbsintagningen har man rätt att 
hänga sitt silver C på halaren. 
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Hälsningar

Populärt är det att skriva hälsningar på varandras halare, detta gör ju halaren mycket my-
sigare. Kom dock ihåg att använda en bra permanent penna och se efter så att inte texten 
fastnar på eventuella klädesplagg under halaren. 

Tvätta halaren

Absolut förbjudet att tvätta sin halare. Det är endast tillåtet att på vappen ta sig ett dopp i 
plurret ifall man vill fräscha upp sig lite. 

Vem har vilken färg: 

Gul – Studentföreningen Filicia r.f., Tekniska i Vasa 
Vit(Natur) – Studentföreningen NUD, Hälsovård vid sjukis i Vasa 
Grön – Studentföreningen NUD, Sociala vid Sjukis i Vasa 
Rosa – Elevföreningen ÅKA, studerande vid Novia Åbo 
Svart – Elevföreningen EKA, studerande vid Novia Raseborg 
Babyblå – Elevföreningen Skruvster, studerande vid Novia Jakobstad
Lila – FSLF, Ämneslärarstuderande vid ÅA i Vasa 
Rosa – Pedactus, Pedagogikstuderande som inte blir lärare, vid ÅA i Vasa 
Blå 1 – Politivas, Statsvetare- och Socialpolitikerstuderande vid ÅA i Vasa 
Blå 2 – Katharsis, Utvecklingspsykologistuderande vid ÅA i Vasa 
Vit(krit) – SSHV, Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan i Vasa 
Vinröd – Justus, Juridikstuderande i Vasa 
Röd – Studerande vid Vaasan Yliopisto/Vasa Universitet 
Gul – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), sociala 
Vit – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), vård 
Svart – Studerande vid Vasa Yrkeshögskola (VAMK), teknologi
Brun – Rubbaret, en ”salaseura” vid Vasa universitet
Orange och grå – Wärtsilä, de studerar int..

Svampin m.fl.
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Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evene-
mang 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 sam-
arbete med Oliver’s Inn, dit alla våra medlemmar kommer in för halva 
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Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Grano
Layout: Alexander  
”Vöråpojken” Norrgård

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 överkom-
ligt pris. 

Kom ner och hälsa på!

Aktuellt
Filicia


