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Ordförande har ordet

Kära läsare! Vi får åter en gång se tillbaka över vinterns och vårens bravader och känna oss 
stolta. Sedan jag senast skrev här har vi i Filicia ordnat rätt många evenemang, närmare be-
stämt; Entechsitz (med Entech, duh?), PrePampassitz med Politivas, en beerpongturnering, 
ett pubquiz, ett musicquiz och det väldigt populära Allsång på Castle. Vi har verkligen hun-

nit med mycket och jag hoppas att alla ni som har deltagit på nåt sätt, har haft det minst 
lika roligt som jag.

Dock ska vi ännu inte ropa tack å hej och sikta in oss på sommaren med allehanda sommar-
jobb och liknande, för även detta år ordnar vi en fullbokad Springbreaksitz tillsammans med 

FSLF och NUD i slutet av april. Jag tror det kommer att bli en riktig höjdarsitz!
I nyhetsväg kan jag ju berätta att vi testkörde ett nytt online-biljettsystem under en väldigt 

spontan testsitz som vi kallade för ”Bailataan: Bara fö ti prov-sitz” i mitten av april. Vi kan i 
efterhand konstatera att systemet fungerade rätt bra och vi överväger att införa det ordent-
ligt under nästa läsår. Detta skulle kunna lösa våra kö-problem och öppna upp våra sitzar till 
en större del av våra medlemmar, vilket vi ju förstås strävar efter. Det återstår dock att se om 

det blir verklighet under hösten.

Sist men inte minst vill jag önska er alla en riktigt trevlig och händelserik sommar! Vi syns till 
hösten då vi kör igång med studielivet igen! Då fortsätter vi i Filicia att göra vårt yttersta för 

att skapa oförglömliga (och även kanske förglömliga) evenemang och minnen!

Ivar Knivar ”El Cuchillos” Holti

Knivar
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Knivar Findus

Filicia-LAN

Veckoslutet 16-18.3 ordnades vårens LAN av Fi-
licia, lett av Datård ”Findus” och hans LAN-crew, 
bestående av Oscar, Jonny och Dennis. 
På LANet turnerades det i CS:GO, LoL,  
Overwatch, Rocket League, CoD 4 och  
Trackmania. Tävlarna kämpade hårt och det hoj-
tades och tjoades hejvilt under turneringarna. 

Deltagarna kunde vinna fina priser, bl.a ett 
USB-kylskåp. Dessutom tävlades det i laptop-
kastning där deltagarna fick pröva att kasta en 
gammal laptop så långt de kunde.

Deltagarantalet var lite lägre än 
i höstas, men nådde ändå ca. 40 
spelare, med några styrelsemed-
lemmar inräknade. 

LANet löpte på utan större bekym-
mer, bara några små utdragningar 
på tidtabellen för turneringarna. 
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Serpentin

SyhFIILIS-Race

Morgonen var här som man så länge väntat på, till och med att höra väckarklock-
ans irriterande plingande var som fågelsång för öronen. Filicias racer-team var 
redo för att dra igång pampas veckan officiellt med Syhfilis racet. Som vanligt 
fixades utstyrseln och mutorna i sista minuten men allting löste sig fint och fiilisen 
på topp kunde vi dra iväg mot Sandö för att starta racet.

Temat för Syhfilis-racet i år var skräcktema och vi började bolla med idéer om vad 
som vi kunde klä ut oss till, idéerna gick från hundar till Jehovasvittnen och allt där 
emellan. Men slutligen bestämde vi för att klä ut oss till Filicia Döden, vilket inne-
bär flera olika dödar man kan uppleva som en Filician. Teamet bestod av Mårkkis 
Döden, Krapula Döden, Kela Döden, Deadline Döden och Pampas Döden. Vi an-
lände till Sandö där en 11 tiden på tisdags morgonen och väntade där i närmare 
en timme förrän chaufförstävlingen började, vilken utsåg i vilken ordning lagen 
skulle starta racet. Fastän vår chaufför Vöråpojken sprang för liv och död hamnade 
vi ändå att starta så gott som sist.
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Serpentin

Efter vänte döden var över fick vi vår första gåta att lösa och kunde racea iväg, till vår 
första punkt, men detta var lättare sagt en gjort. Efter ett tag körande hittade vi slutli-
gen till den rätta punkten, var vi skulle cykla med en liten trehjuling slalom runt olika 
korner. 

Libero startade uppdraget och då funktionärarena ropade start så låg Libero redan 
på ansiktet i snön efter första trampen med trehjulingen. Efter ett bra kämpande med 
många skratt fick vi vår nästa gåta och startade iväg igen. Dagen fortsatte med att vi 
åkte runt till olika punkter runtom i Vasa och gjorde olika uppgifter, det kunde vara 
hitta olika saker ur en låda, muskastning, spex och kasta pil. 

Gåtorna var väldigt kluriga för vårt smarta racer team, vilket ledde till mycket äventy-
rande till fel destinationer och knappt med tid att hinna till alla punkter. Efter många 
timmars slit, funderande och ett fantastiskt race kom vi till Olivers Inn där malgången 
var.

SyhFIILIS-Race

Kvällen fortsatte sedan med mellanfest, vartefter vi begav oss iväg till Leipätehdas var 
kvällspartyt ägde rum. Efter att vimlat runt i baren i några timmar och några beerpong 
spel var det dags för att få veta vem segrarna var för Syhfilis-racet 2018, och detta år 
tog laget  The pampas chainsaw massacre hem segern. 
Filicias funktionärsteam vann bästa Instagram bilden, och fick finafina reflex västar 
som de bärde runt stolta hela natten lång.

Ingen vinst för racer teamet i år men vi var glada och levde vidare i väntan på nästa 
dag då det stod Allsång på Castle på schemat.

He ä hä som e råoulit.
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Hallonbåt

Under Pampasonsdagen ordnades sedvanligt ett av årets mest hypa-
de evenemang, nämligen Allsång på Castle. 
Orkesterledningen satte igång tankarna i december och tänkte att 
”ha, de är ju fyra månader dit, vitsi vi är ute i god tid”, i själva verket 
skedde det mesta av övandet i panik de sista kvällarna före Pampas-
veckan, som traditionen nästan förutsätter... Bra gick det!

Allsång På Castle

Denna gång var det talanger samlade från tidigare band som No 
More Faith No More och Five Finger Flaggpunsch som tillsammans 
bildade uppsättningen Krapluanta. Stjärnorna i Krapulanta var Robin 
Kanckos på slagverk, Markus Nygård på bas, trumpet och varenda 
jävla instrument som finns, Jesper Jansson på saxofon, Joel Östman 
och Tobias Snickars på gitarr, Emil Granberg på keyboard, Martin 
Östman på dragspel, sångledarna Ivar Holti och Alexander Norrgård 
samt vår stora och sena gäststjärna Lasse Eriksson. Ett riktigt Big-
Band med andra ord!
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Hallonbåt Hallonbåt

Tillsamman med över hundra (100) sånglada deltagare i salen dundrade vi på i närmare 3 
timmar, ABBA-klassiker, Bon Jovi och Gyllene tider stod på programmet.  
Efter allt vrålas, bråtas och så vidare var stämbanden hos såväl deltagare som sångledare 
uttänjda, uttorkade och redo för en efterfest i form av Pampas Mellanfest på Leipätehdas. 
Salen utrymdes till tonerna av Dirlanda-tåget och vips var allt som var kvar ett hav av tom-
ma förfriskningsbehållare och plastpåsar, en galet bra Allsångsfest.

Efter spelningen blev bandet överrumplade av vårt största fan, Serpentin, som fullständigt 
överraskade oss med sin förfriskningsgivmildhet och därmed lyckades få största delen av 
Krapulanta på fall senare under kvällen.

Krapulanta over and out, ses nästa år!!

Allsång På Castle
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Libero

För sextonde året i rad ordnades den legenda-
riska, mytomspunna, extraordinära och populä-
raste sitzen i vårt kära hem, Filicia Castle. Sitz-
salen var proppfull av festsugna studeranden 
som ville släppa loss rejält inför morgondagen. 
Hit vallfärdade inte bara finlandssvenskar utan 
till och med några äkta sverigesvenskar. Sitzen 
ordnades i vanlig regi av Filicia i samarbete med 
Politivas och toastisar i år var Emil Granberg från 
Filicia och Oskar Forsén från Politivas.

Pre-Pampas Sitz

Dörrarna till Castle öppnades klockan 17 och 
klockan 18 började sitzen, som pågick en tim-
me längre än vanligt och därmed hölls en extra 
paus. Sitzen började med en introduktionsvideo 
gjord av toastisarna och Ronny Enström, och 
den var väldigt rolig och uppskattad. De hade 
även gjort en andra video till ”kvarten” som 
också den var mycket omtyckt. Festligheterna 
fortsatte med många snapsvisor, programpunk-
ter och pyttipanna. Av volymen i salen att döma 
så hade samtliga deltagare väldigt roligt, inklu-
sive jag själv.
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Libero

Till programpunkterna hörde bl.a. en snapsvisa och en show av studentfören-
ingen H.O.M.E.R från Umeå, en snapsvisa av Christoffer Ingo och Filip Slotte 
samt tre olika tävlingar. Tävlingarna var gurkätning, hämtleken och fråge-
sport. Gurkätningen gick ut på att två personer från varje bord skulle äta en 
gurka så snabbt som möjligt utan att använda händerna. Den klassiska hämt-
leken går till på så sätt att en person från varje bord ska hämta en sak som 
toastisarna säger, från sitt bord. 

Hämtleken vanns naturligtvis av undertecknad. Frågesporten var lite annor-
lunda än en vanlig frågesport eftersom vissa av frågorna var väldigt enkla 
men man skulle svara tvärtom och vissa av frågorna var kuggfrågor där man 
skulle svara det som faktiskt var rätt. Svarade man fel drack man en snaps och 
”last man standing” var vinnare. 

Pre-Pampas Sitz

Klockan 22 var det dags att bege sig med busstransport till Leipätehdas där 
eftersläppet kickade igång. Med halarmärket som man fick på sitzen slapp 
man förbi kön och man behövde således inte köa allt för länge.
Vi tackar alla sitzare, servitörer och toastisar för att denna fest blev möjlig.
 
Hoppas vi ses nästa år igen! #prepampas2019
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Duracell

Musicquiz

Den 10 april var det dags för läsårets andra 
musicquiz, men denna gång med en ny qui-
zansvarig. Duracell hade letat och funderat 
på vilka låtar skulle passa bra för denna quiz. 
Efter många timmars letande efter låtar 
och några tilläggsfrågor hade han hittat 22 
låtar med 7 tilläggsfrågor som t.ex. efter Die 
Antwoords I Fink U Freeky så löd frågan: 
Detta band är från Sydafrika, hur många offi-
ciella språk finns i landet? Rätta svaret är 11. 

Dagen som alla ivrigt väntat på för att lyssna 
på bra musik, umgås med vänner och med 
en bar som står till deras förfogande rev läs-
årets andra musicquiz igång klockan 19:00 i 
discorummet på Filicia castle.

Tävlingen flöt på enda tills klockan 
21:00, då lämnade alla in sina svars-
blanketter och det var dags för att 
rätta blanketterna för att se vem som 
vinnarna av läsårets andra och sista 
musicquiz är. 

I DJ-båset satt vi 3 stycken och rättade 
lagens svarsblanketter, med en poäng-
skillnad på 1,5 poäng mellan Stzithusi 
och Föreningen, så var det Föreningen 
som försvarade titeln för andra gången 
och vann musicquizzet och gick glada 
ut ur detta musicquiz med fina priser i 
form av halarmärke och drinkbiljetter.

Efter att evenemanget slutat gick 
största delen av deltagarna glada 
sjungandes till Olivers inn.
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DIFF

DIFF - Ingenjörerna i Finland       

Hej på er alla studernademedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden. Vi från 
DIFF vill tacka för det gångna året och passa på att önska alla en trevlig sommar. Många av er 
som läser denna artikel vet redan vem vi är, men vi ville göra en kort presentation av oss och 
våran verksamhet. 

Vem är vi? 

DIFF - Ingenjörerna i Finland rf grundades år 1936, då under namnet Driftingenjörs-
förbundet i Finland. DIFF har över 3000 medlemmar, av vilka ungefär en tredjedel är 
ingenjörstuderande, De flesta medlemmarna har anslutit sig redan under studietiden. 
DIFF är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörstuderande! 

DIFF har regionala avdelningar i Åboland, Österbotten och på Åland. I Österbotten 
hittar ni vårt kansli på Teräsgränd 1, vån 3, 65100 Vasa. 

Vad gör vi? 

I våran verksamhet sköter vi intressebevakning i samarbete med Insinööriliitto IL ry 
och Akava r.f. 
Vi har också samarbete med andra ingenjörsorganisationer såsom TFiF och Insinööri-
liitto samt andra nordiska och europeiska ingenjörsorganisationer. 
 
Utöver intressebevakningen ordnar vi också en hel del evenemang; såsom 
teaterbesök, föreläsningar, företagsbesök, olika inom- och utomhusaktiviteter samt 
öl/kaffe/konjaktastingtillfällen. Ta vara på möjligheten och kom med på det 
evenemang som intresserar dig och kanske din kompis. Ni kan hitta 
evenemangsutbudet i våra olika regioner på våran hemsida www.diff.fi under fliken 
evenemang.  

 

För studeranden 

Vi har flera tjänster och möjlighter vi erbjuder åt våra studerandemedlemmar: 

• Stipendier för arbetspraktik eller studier utomlands 
• Reseunderstöd för t.ex. exkursioner i Finland eller utomlands 
• Lönerekommendationer och -statistik 
• Studerandebostäder i Vasa och Helsingfors 
• Rabatter på t.ex. Omena-hotellen, TallinkSilja och Danske Bank 
• Medlemstidningen Gula Bladet och Affärsmagasinet Forum 
• Ingenjörsringar 
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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


