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Ordförande har ordet
Kära läsare!
Jag heter Ivar Holti och i skrivande stund har jag agerat styrelseordförande för Filicia i
knappt en månad. Därför har jag fått äran att skriva ledaren ”Ordförande har ordet” för första gången.
Lite information om mig själv. Jag är av årsmodell 1995 (vilket betyder att jag är 22 år gammal) och kommer från den lilla staden ungefär 100 kilometer norrut, vid namnet Jakobstad.
Jag studerar tredje året på maskin- och produktionsteknik med inriktning på konstruktion.
Detta är mitt andra år i styrelsen.
Vad har jag då för planer för vår fina studentförening och dess styrelse? Jo, jag är rätt nöjd
med hur alla tidigare års styrelser och medlemmar har utformat föreningen. Vi har massor
av utomordentligt fina traditioner som jag absolut vill upprätthålla. Både nya och gamla traditioner. En väldigt fin tradition som har pågått så länge så att jag inte har en aning om när
den startade är Porrsitzen, som vi ordnar tillsammans med studentföreningen NUD i februari. I andra änden av traditions ”tajmlajnen” så har vi Entechsitzen som också ordnas i februari
tillsammans med Entech r.f. Detta år blir det tredje året som denna tradition upprätthålls
och den här sitzen blir bara bättre och bättre med åren!
Andra evenemang som vi givetvis också ordnar under våren är bland andra vår 24:de årsfest, BeerPong-turnering, Filicia LAN, Allsång på Castle, PrePampas-sitz, Tutorsitz, MusicQuiz
och så vidare. Vi kommer såklart att ta dessa evenemang till nya höjder, så häng med!
Något som jag hoppas vi kommer kunna uppnå under detta år är att skapa någon ny typ
av tradition, något som fortsätter och upprätthålls flera år framöver. Något som man kan se
tillbaka på efter ett par år och stolt säga, ”dehär va ja mee å starta”. Precis så som fler styrelseveteraner ja känner får gör idag.
Slutligen vill jag ännu säga att jag är väldigt stolt över den styrelse som våra kära medlemmar har röstat fram. Jag anser att styrelsen 2018 är en ”perfect fit”. Vi består av individer från
alla möjliga ställen i svenskfinland, med flera olika ideér och tankesätt, vilket jag tror kommer bli en utmärkt blandning.
Så håll er nu alla uppdaterade via vår Facebook-sida och er mail och delta så mycket som
möjligt i vårens evenemang, för dehär komber bli skitkul!
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Styrelsepresentation

Namn: Ivar ”Knivar” Holti
Post: Ordförande
Hemort: Jeppis
Linje: Maskin, tredje året
Intressen: Festa, Vergi, fotboll, snack skit, häng me mina kamrater, argumenter om världsliga problem
Drömyrke när du var liten: Liftskötare vid någon skidort, fö tå
fick man kör snöskoter
Favorit Snapsvisa: Vilken som helst av klassikerna ur ”Ahve
ns lilla gula”
Vad är det bästa med Filicia: Heilt ärligt, man lär känn all sorters folk

Namn: Eddie ”Lammfärs” Westerlund
Post: Vice Ordförande
Hemort: Närpes
Linje: PE3, das ist jess
Intressen: Leva livet å blanda drinkar
Drömyrke när du var liten: Pilot elå Polis
Favorit Snapsvisa: In kommer far
Vad är det bästa med Filicia: Att träff nytt folk å va aktiv i studieliv

Namn: Fredrik ”Fairy” Rönnqvist
Post: Kassör
Hemort: Närpes
Linje: PE3
Intressen: Ti sitti me Lammfärs å Vöråpojken åp discord å jöök
dynjjon
Drömyrke när du var liten: Bagare
Favorit Snapsvisa: Saltkråkan
Vad är det bästa med Filicia: Samvaron
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Namn: Ronny ”Ahven” Enström
Post: Musråd
Hemort: Sund, Åland
Linje: Elkraft, linjen där pojkar blir män
Intressen: Skjuta upp studierna
Drömyrke när du var liten: linedansare
Favorit snapsvisa: Regnar ner i dalen
Vad är det bästa med Filicia: Vad än man jör kan man skylla
på att man är med i Filicia

Namn: Martin ”Whey” Östman
Post: Slottsråd
Hemort: Norrstubackan, Vassor, Korsholm
Linje: Byggnads- och Samhällsteknik
Intressen: Föreningsverksamhet, studielivet och dåliga levnadsvanor
Drömyrke när du var liten: Sjörövare
Favorit Snapsvisa: Liten Jumbo, e man dukti får man inklämd 7
mellansnapsar
Vad är det bästa med Filicia: här skulle man kunna klämma in en
uppsats på 1000 ord, men kanske gemenskapen inom styrelsen och
samarbetet med många andra föreningar

Namn: Kristian ”Findus” Pettersson
Post: Datård
Hemort: Nagu
Linje: Maskin- och Produktion, andra året
Intressen: Spela datorspel med kompisar, brädspel/kortspel
med kompisar, kika filmer/serier, fixa projektbil (om jag sku ha
plats och tid för det...), höra på musik,
Drömyrke när du var liten: Bilmekaniker
Favorit Snapsvisa: Finns så många bra, men Internationalen
eller Minnet e kanske bäst. Kanske för att jag själv brukar få
alkohål
Vad är det bästa med Filicia: samhörigheten och möjligheten
att få ha ett finger med i spelet i evenemangen.
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Namn: Alexander ”Vöråpojken” Norrgård
Post: Intråd
Hemort: Furstendömet Maxmo
Linje: PE3
Intressen: Kroppsfintta okänt folk ja möter på stan och https://
www.twitch.tv/loltyler1
Drömyrke när du var liten: Råskkusk
Favorit Snapsvisa: Balladen om Theobald Thor
Vad är det bästa med Filicia: Gratis kläder å tak över hovo +
en till familj <3

Namn: Emil ”Hallonbåt” Granberg
Post: Extråd
Hemort: Pargas (Nyland)
Linje: Produktionsekonomi 3
Intressen: Båtliv, matlagning, landsvägscykling & musiker
Drömyrke när du var liten: Jedi
Favorit Snapsvisa: Spritbolaget
Vad är det bästa med Filicia: Galet livlig förening med många
aktiva medlemmar som gång på gång livar upp studielivet i
Vasa stad genom att delta i våra evenemang. 11/10 kugghjul.

Namn: Emil ”Libero” Storm
Post: Bärsråd
Hemort: Singsby
Linje: Tradenom
Intressen: Bowling, rinkbandy, volleyboll å ti la pink unicorns
Drömyrke när du var liten: Elektriker...
Favorit snapsvisa: Gäddan gillar ja men tå e närmar se jul så e
Toj Hemtegubbar en klar favorit.
Vad är det bästa med Filicia: Att man lär känn in massa nya
mänskor å får va me å ordn diverse evenemang.
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Namn: Tobias ”Super Mario” Snickars
Post: Idråd
Hemort: Sååndom
Linje: Produktionsekonomi, he e jeess
Intressen: Fotboll, fistje, rå brännviini, umgås me rutit schack
samt sena nätter vid Babilon
Drömyrke när du var liten: Kanske fotbollsspelar, ganska säker
på att e int va ingenjör i alla fall
Favorit Snapsvisa: Kalmarevisan
Vad är det bästa med Filicia: Trots att man je borderline alkoholist finns e ingen som bryr se, samt alla nya borderline alkoholister man lär känna och blir vänner med.
Namn: Niko ”Duracell” Remesaho
Post: Musråd
Hemort: Jeppis
Linje: El- och automationsteknik
Intressen: Datorspel, mat och Strawberry daiquiri me vergi
Drömyrke när du var liten: Polis
Favorit Snapsvisa: aba laba men ba tå Piltti drar an
Vad är det bästa med Filicia: Man lär känn all möjli skön
mänskona

Namn: Ida ”Serpentin” Holm
Post: Rådd
Hemort: Gerby
Linje: Tradenom
Intressen: Ut på kalas, serie maraton & hästen
Drömyrke när du var liten: Veterinär
Favorit Snapsvisa: Gör mej till finlandssvensk
Vad är det bästa med Filicia: en massa partyfixas och man
träffar en massa nytt folk
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Vöråpojkens ord

Vöråpojken här hej! E va ett tag sen senast numre av Filicia Aktuellt men nu je e dags
igen! Sista numret av 2017 kom ej ut pågrund av att ranken i LoL pushas it åv se sjölv
samt att styrelsen 2017 hade svårt att få ut den stora tummen ur rävä och skriva
något intressant.
Men nu ha ja tajji me i kragan å fixa till en fin fin tidning. E kommer va lite delar från
2017 och 2018.
Men va e en aktuellt utan lite fuktiga mejmejs.
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Excursion Umeå 5.0

Fredagen den 17:e november kl 08:00 gick
startskottet för årets Umeåexkursion. En
busslast med ivriga resenärer for ut till
hamnen I Vasa och bordade Wasaline. Båtfärden till Holmsund är lång och tråkig, så
vi samlades i baren för att fördriva tiden. Väl
framme på svenska sidan for vi raskt vidare
mot SCA i Obbola, där vi hade bokat in oss
för ett företagsbesök. För de som inte vet
så är SCA en av Sveriges största papperstillverkare, och på anläggningen i Obbola
kunde vi följa med hela processen från rå
timmer till färdig (stor) pappersrulle. Halva
eftermiddagen spenderades på SCA och
besöket var mycket givande.

Efter företagsbesöket for vi in mot Umeå,
checkade in på vårt övernattningsställe och
började förbereda oss för att sitza med våra
svenska vänner i H.O.M.E.R. och Smhurf.
Sittningen ordnades i en festlokal utanför
Umeå och sammanlagt var vi ca 160 deltagare, varav större delen lämnade kvar på
eftersläppet som höll på till småtimmarna.
Dagen efter, när alla hade blivit väcka,
hittat sina kläder och kanske fått någonting
i magen, for vi iväg mot den fantastiska
bastun som H.O.M.E.R. fått fixat även i år.
Där visade vi svenskarna vem som styr och
ställer i bastun.
Mot kvällen började vi leta oss mot färjan, där festen fortsatte
till tonerna av Partyorkestern Riff Raff Ruff.
Väl framme i Vasa hoppade vi genast in i bussen och styrde
kosan mot det lokala vattenhålet, alltså Oliver's Inn.
Vi vill tacka våra sponsorer, Novia och Diff, utan ert bidrag
hade resan varit avsevärt dyrare för alla deltagare.
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Gröggen 2017

Gröggen 2017 är ett provsmakningsprogram som har utförts
av Filicias styrelse. Här testades alltså olika ingredienser för
spetsning av glögg. I testet bedöms looks, smell, feel och taste.
Drycken har också bedömts med ett betyg som baserar sig på
ett gemensamt beslut av alla inblandade provsmakare. Dessutom har varje grögg givits en quote som någon av provsmakarna
utbrustit under provsmakningen.

Jägermeister 40%
Looks like: must på kopp
Smells like: brända strumpor/armhår med inslag
av russin
Feels like: kladdit å jevlit
Tastes like: örtigt med inslag av russin och förhud
Score: 3,753/5
Quote: ”hint av morkkis från unga dar” – Lego

Negrita rom 40%
Looks like: glögg
Smells like: körsbär och dåliga livsval
Feels like: kladdit och jevlit
Tastes like: gamla körsbär
Score: 3/5
Quote: ”ska vi gå vidare ti nästa?!” – Vöråpojken 2017
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Fireball 33%
Looks like: Glögg
Smells like: Doftar kanel och som en bra start på
kvällen
Feels like: kladdit och jevlit
Tastes like: jävla bra combo som bränner som mild
tacosås
Score: 5/5
Quote: ”Bränder som när man suger av Vöråpojken

Stroh 80%

Looks like: glögg
Smells like: Chokladpralin, pampas pungsvett
Feels like: kladdit och jevlit
Tastes like: Likörkaramell (skvättagutta), rövhår och
choklad
Score: 2+fyllebonus
Quote: ”Känns som en helkväll me fammo” – Ahven
2017
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Kolme Leijonaa whisky 40%
Looks like: Glögg
Smells like: tjära
Feels like: kladdit och jevlit
Tastes like: som att dricka glögg ur kyrkbåten i
Larsmo
Score: 4,5/5
Quote: ”knollar i käftan” – Lammfärs 2017

Grande absente, absinth 69%
Looks like: glögg, ser lömsk ut
Smells like: så att man kanske råkar häll ut den
Feels like: kladdit och jevlit
Tastes like: Gift, men ändå inte såå farligt. Anis
Score: 1,5/5

Quote: ”Efter dehär va rssin jävla gott” – Knivar 2017
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Stolichnaya 40%
Looks like: glögg
Smells like: pappersmugg med inslag av fittnud
Feels like: kladdit å jevlit
Tastes like: bara vodka för glöggen tog slut
Score: 2+ armrysning
Quote: ”smakar som NUD låftar” – Filicia 2017

Jaloviina 38%
Looks like: glögg
Smells like: kärlek
Feels like: kladdit å jevlit
Tastes like: Hä va fan så go saft
Score: 4+ styva nipplor
Quote: ”Stjärnklart sku ja sej” – Corona 2017

Och till sist vinnaren av glöggprovning 2017 trum virvel.....
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Vergi 40%
Looks like: Ljuvligt bubblande i sin stämningsfulla utspädda
röda färg
Smells like: Himmelska aromer som får en att känna sej som
hemma
Feels like: Sammetslen som Ahvens nyrakade skinkor
Tastes like: Godare glögg har aldrig påträffats
Score: 69/5
Quote: ”Lika härligt som ett hångel från JOFA på krogen”
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Filicias XXIV Årsfest
Fredagskvällen den 9 februari slogs dörrarna upp till restaurang Silveria och då
var det dags för Filicias 24:de årsfest. Ca 140 deltagare som klätt sig med det
finaste dom hittade i klädskåpet vandrade in i restaurangen för att fira årsfesten
med goda vänner.
Ordförande Ivar Holti öppnade festen på solenn akten med ett välkomsttal, därefter framförde de olika föreningarna och samarbetspartners sina hälsningar och
överräckte sina fina gåvor.

Efter solenn akten var det dags för den lyxiga 3 rätters supén med vin och snaps
som restaurang Silveria hade framställt. Under middagen framfördes ett festtal
av Vasa stadsdirektör Tomas Häyry och talet till mannen hölls av Ida Majors, även
sjöngs det snapsvisor ledda av sångledarna Johan Ekman och Amanda Lindholm.
När maten var uppäten blev det dags för mingel och dans till tonerna av Ben
Dover. Efter minglandet och dansandet var det dags för busstransport vidare till
Filicia Castle där festen fortsatte till soluppgången.
Efter den korta tiden man hunnit sova var det dags att byta bort det finaste man
hittat i klädskåpet till det andra finaste, halaren och så vinglandes ta sig till Castle
igen för silliz. När bakfyllan hade ändrats till glada och energiska deltagare så tog
en del på sig jackan för att sedan vandra vidare till staden.
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Fastlaskiainen

Fastlaskiainen ägde rum tisdagen den 13 februari
2018 och därmed ordnades tillställningarna som
kommer med dagen. Det ordnades rinkbandy, pulkkatävling, dragkamp, och eftersläpp på Fontana.
Filicia deltog i rinkbandyn med ett lag. Föreningens lag tog hem vinsten i första matchen, men
förlorade den andra. Det tyvärr även en förlust på
1-0 i semifinalen mot Vasapendlarna. Mighty Dicks
tog hem segern i turneringen.

I pulkkatävlingen fanns många fina pulkkdesigner, bl.a. en stor knapp; ”The Worlds Biggest
Button”, en raket, en soptunna och en fåtölj. Filicia bidrog med en stor vägskylt och Ahven
iklädd en skarvdräkt som dinglade under skylten.
Runt nacken hade han en ”Vi tar di!” skylt. Vinnare i pulkkatävlingen detta år blev Politivas
med ”The Worlds Biggest Button”.
Efter pulkkatävlingen ordnades en liten pulkkatävling för singel-pulkkaåkning före dragkampen mellan föreningana drog igång. Deltagarna kämpade tappert medan publiken hurrade
på sina föreningar. Efter att nästan alla hade utmanat varandra tog till slut Filicia hem vinsten
i dragkampen.
Efter att tävlingarna var avgjorda skingrades folkmassan för några timmar för att sedan samlas vid Fontana igen på kvällen.
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Porrsitz

Efter ett dygns vila efter Fastlaskiainen kunde man den 15 februari syna läderprydda, halvnakna individer färdas mot Brödfabriken. Det kunde bara betyda en sak, det
var åter igen dags för traditionsenlig Porrsitz med Filicia och NUD.
När klockan slog 19 stegade kvällens toastisar in, rollerna var något ombytta eftersom Tobias (Super Mario) hade dragit på sig prinsessklänningen, införskaffat trosor
samt ett par fagra klackskor och man kunde ha trott att det var Peach själv som
stegat in. På kvällens andra toastmaster Madde hade det vuxit ut en vacker mustasch och på huvudet fanns en kännspak röd hatt som endast en viss rörmokare från
Italien bär.

Efter att de obligatoriska 5 hade sjungits startade en kväll med hårt tempo, många
skratt och vulgära visor.
Extra program bjöd Politivas på som serverade för kvällen, de hade tagit med sig en
stor låda med okända föremål i som några tappra sitz-deltagare fick sticka ner handen i och försöka känna sig fram till vad som där kunde finnas.
En lycklig vinnare vandrade iväg med några extra dryckesbiljetter.
Efter att den sista visan var sjungen drog eftersläppet igång i samma lokal och festen fortsatte med beerpong, karaoke och dans hela natten lång.
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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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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.
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