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FILICIA AKTUELLT
Ordförande har ordet

Hej på er! Jag hoppas ni alla har haft en trevlig och innehållsrik sommar, och att ni har kommit
igång med både skolan och med studielivet igen. Och till alla nya gulisar; Varmt välkomna ska
ni vara till både Novia, men speciellt Studentföreningen Filicia! Jag är säker på att ni kommer att
ha mycket roligt tillsammans med denna förening!
Hösten och studielivet har som sagt kört igång igen. Vi har i skrivande stund redan hunnit
ordna flertalet evenemang, som t.ex. gulisintagningen, Back to Filicia Castle, Lär dig sitza och
ett pubquiz. Mer är absolut på kommande. En nyhet för denna höst är vårt nya sitzbiljettsystem
Bailataan. Som en del kanske vet testade vi systemet redan i våras, och nu i höst har vi redan sålt
biljetter till både Lär dig sitza och till Oktobersitzen via tjänsten. Det har fungerat utmärkt, och
jag hoppas att vi även i framtiden ska kunna utnyttja detta system fullt ut.
Vi har också denna höst tagit in ett stort antal nya medlemmar till föreningen och det är vi glada
över! Utan aktiva medlemmar skulle vårt arbete inte vara mycket värt. Det är för er vi sätter in
timtals av vår fritid och ordnar våra evenemang (och ja, för att det är roligt också). Jag minns
själv tiden som ivrig gulis med glädje. Att få upptäcka hur roligt det kan vara att gå på sitz, att
lära känna nya människor och att förväntansfullt vänta på att få sin nya halare. Vi väntar också
på era nya halare som borde dyka upp i november. Jag vet att det kan kännas som en lång tid
att vänta, men det tar sin tid att sy närmare 200 halare. Traditionsenligt kommer vi att ordna en
halarinvigning tillsammans med Studentföreningen N.U.D på vårt kära Oliver’s Inn. Den kommer att äga rum någon gång i november, så håll ögonen öppna! Info kommer att dyka upp på
vår Facebook-sida.
Som sagt har vi massor med evenemang på kommande. Även denna höst kommer vi att ordna
den populära exkursionen till Umeå (16-17.11), med företagsbesök och sittning tillsammans med
de svenska föreningarna H.O.M.E.R och Smhurf från Umeå universitet. Det är nåt jag ser framemot väldigt mycket! Förutom det, så kommer vi att ordna alla våra gamla, trotjänande, traditionsenliga evenemang, men kanske även nåt helt nytt. Så håll er uppdaterade via vår Facebook!
Med önskningar om en skitbra studiehöst,
Er ordförande,
Ivar ”Knivar” Holti
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Styrelsepresentation

Namn: Ivar ”Knivar” (spanska; ”El Cuchillos”) (Enligt Wu-Tang name
generator; ”Smilin Killah”) Holti
Post: Mr. President, eller på svensk Ordförande
Linje: Maskinkonstruktör 4:de året
Hemort: Räcker me att ja skriver knivhuggningar, styckmord å droger
Intressen: Knivhuggningar, styckmord å droger
Drömkärlek: Åke, ”Vöråpojken”. (psst skriver he mest för att ja veit att
he e han som e producent för dehär blade, å han var glad tå han sir e)
Du hittar en 500 lapp på ollis golve, va gör du?; Gör en dramatisk
imitation av Leonardo di Caprio i Titanic å ställer mig upp på scenen å
vrålar ”I’M THE KING OF THE WORLD!”. Sen går ja å tömmer baren.
Beskriv din vanliga fylla med en låt: ”He tried his best to study hard,
but still he got too drunk. Won lots of beerpong tournaments, but still
he had to flunk” Vigiland – Pong Dance
Namn: Eddie ”Lammfärs” Westerlund
Post: Vice Ordförande
Linje: PE4
Hemort: Närpes
Intressen: Bland drinkar å dreck di
Drömkärlek: Honde gambäl pantplockar tjelgän me röd jack
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Nå ja har ju säkert
2 ‰, så troligen ga runt å skryt åt all att ja hitta in 5 lapp åp golve
Beskriv din vanliga fylla med en låt: Jokeasses – ЗЫН ЗЫН
fyfan vilken musch

Namn: Fredrik ”Fairy” Rönnqvist
Post: Kassör
Linje: PE 4
Hemort: Närpes
Intressen: Slieng me åav bussan
Drömkärlek: Hmm hande blöjjon vi har i styrelsen je ju no häilt
söt
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Gar ti blackjack
borde å spelar opp an, håxar att såde kan ja ju itt slut å kastar in
bankkorte å gar sedan gråtandes häim.
Beskriv din vanliga fylla med en låt: Alexander rybak - Fairytale
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Namn: Ronny ”Ahven” Enström
Post: Sekreterare
Linje: Elkraft Femte året :D
Hemort: Sund
Intressen: Slemmiga saker, våta saker och gröna saker
Drömkärlek: Jennifer Lawrence, jag såg ett fint foto av hon på
interwebs.
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Använder den
som en snowboard och avslutar kvällen med benbrott.
Beskriv din vanliga fylla med en låt: Chris Medina - What are
words

Namn: Alexander ”Vöråpojken” Norrgård
Post: Intråd, jag som bruk svar ”tack för att du meddelade” tå ni
skickar ni ha fått förhinder ti na evenemang
Linje: PE X
Hemort: Maxmo 63°12’42.8”N 22°03’28.8”E
Intressen: Pinsamma animeringar i powerpoint presentationer,
filmmusik å tbn
Drömkärlek: Alexandra Daddario, True Detective S1 E02
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Stoppar an i fickon
å sparar an ti castle tär ja byter ut an mot en gul å en röd, den gula
tar ja en vergi för å den röda en Pink Unicorn elo så gar ja ti hotdog
gyybin å tar makkaraperunat.
Beskriv din vanliga fylla med en låt: Kuselofte - Dominanten 2018
Namn: Martin “Whey” Östman
Post: Slottsråd
Linje: 4:e året på Byggnadsproduktion, linjen där små pojkar
blir stora arbetsledare
Hemort: Vassor by i gamla Kvevlax socken, hör numera till Korsholm å finns på bekvämt avstånd från Vasa
Intressen: Baramagabrottning, dragspelsmusik och alkoholhaltiga drycker i gott sällskap. Kombinerar gärna mina intressen.
Drömkärlek: Vem som helst som bjuder på en hotshot på baren efter 02:30
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Bjuder tillbaka
till min drömkärlek föståss
Beskriv din vanliga fylla med en låt: “Øl, øl og mere øl” av 3
Busserulls
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Namn: Ida ”Serpentin” Holm
Post: Rådd (råddar å på med mat å sånt)
Linje: Företagsekonomi, tredje året
Hemort: Gerby
Intressen: Showwar mina snygga dancemoves på Dfloor, hänger med mina buddies och tränar unicornen.
Drömkärlek: De blir vell ögongodiset Zac Effron dåå, som alla
vet är Justin Bieber förlovad nuu
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Plockar upp den,
leijar sen liite, och för att inte få dåligt samvete över att jag tog
den så tar jag med kompisen å använder upp den på ett par
salmix shottar.
Beskriv din vanliga fylla med låt: Äee kommer inte på nå sånthär jobbit, finns ingen vanlig fylla alla blir vell olika, då DJ Åke
spelar High School Musical – Breaking free låten är det bästa

momenten under hela kvällen sen kan man fa hem.

Namn: Niko ”Duracell” Remesaho
Post: Musråd
Linje: Automationsteknik, år 3
Hemort: Om karaktären Dexter från tv-serien med samma namn
bodde i Finland, vilken stad skulle han bo i? Blev fö långsökt fick
ja hör så Jeppis, Jeppis e svare.
Intressen: Snus röik o sup
Drömkärlek: Kim Possible
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du?
får ju knappt na fö en 5 lapp, så gar o förvandlar he ti några 10€
chips från blackjack borde.
Beskriv din vanliga fylla med en låt:
Here i go again – WhiteSnake

Namn: Emil Granberg
Post: Extråd, Vita Husets representant i komunikationsfrågor som
berör omvärlden
Linje: Produktionsekonomi 4, ex Maskinkonstruktion men var för
dålig
Hemort: Pargas, Florida
Intressen: Pilbågsdansen, musik, mat, cykling och segling
Drömkärlek: Jenni Vartiainens sångröst
Du hittar en 5 lapp på Ollis golve, va gör du? Skriker till av iver ->
dansar sköldpaddedansen -> får Eddie i baren att tro han ska få den
i dricks -> Nope -> fortsätter kalaset för hela slanten -> existential
crisis och ångest.
Beskriv din vanliga fylla med en låt:
Wake Up Skip School - Dubmood
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Namn: Tobias ”Super Mario” Snickars
Post: Idråd (dvs ja har hand om idrottsevenemang som t.ex.
beerpong)
Linje: PE4 elo PRE15 me di nya förvirrande beteckningarna
Hemort: Eishagabackan, Fjäälin, Övranbyin, Sååndom
Intressen: Fotboll, fistje och tresjärnig Jaloviina.
Drömkärlek: Daenerys Targaryen
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Dålig fråga åv
redaktören, in 50lapp sku ju va mychi mejr intressant. Dock sku
väl svare på frågon va desamma fö min dejl, hejla slanten omsätts till öl och en aning brännvin.
Beskriv din vanliga fylla med en låt: Knesvag & Yr – 1G3B

Namn: Emil ”Libero” Storm
Post: Bärsråd
Linje: Företagsekonomi, 2:a åre
Hemort: Årets by i Österbotten, Singsby
Intressen: All möjli sporter tär int e gär na om man ji fejt, t.ex.
bowling, frisbeegolf å beerpong.
Drömkärlek: Fairy i milikläder
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Springer me an
ti DJ ÅKE å ropar an ska spel na KAJ! 3€ för ti önsk låtin å 2€ för
ti få Åke i säng.
Beskriv din vanliga fylla med en låt: Två steg fram och ett
tillbaka – Sten & Stanley
Namn: Kristian ”Findus” Pettersson
Post: Datård
Linje: Maskin och Produktion, bilingenjör, år 3
Hemort: Nagu, Åbolands skärgård
Intressen: Gaming å headbanging
Drömkärlek: Natalie Dormer
Du hittar en 5 lapp på ollis golve, va gör du? Beror på vilken
tid man hittar den… Tidigt på kvällen: Plockar upp den och
funderar en stund, ser runt mej, funderar på att lägga den i egen
ficka, går till baren och beställer en Jägershot för den
Sent på kvällen: vete fan…
Beskriv din vanliga fylla med en låt:
A portage to the unknown - Turisas
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Gulisintagning
Evenemanget som de flesta gulisar, och gamyler, ser fram emot, Filicias och N.U.D:s årliga gulisintagning! I år hölls intagningen den 5:e september och som tidigare år startade
gulisarna från Kaserntorget. Klockan 14.30 började folk samlas och tagga till lite inför det
som komma skulle.
Deltagarantalet var ungefär 200 personer och andelen pojkar gentemot flickor var större än ifjol. Vi började med att ställa upp våra små gulisar på rad, flickorna på en sida och
pojkarna mittemot. Till näst delades dom in i 32 grupper med ungefär 6 personer per lag,
helst tre pojkar och tre flickor. Eftersom pojkarna var fler än flickorna blev det flera grupper med endast pojkar.

Till näst fick varje grupp ett grönt fult band, en karta samt en sopsäck per person. Sopsäcken sattes på som ett klädesplagg och bandet knöts fast i benen på alla i gruppen.
Rörligheten var alltså aningen begränsad.
Gulisintagningen går alltså ut på att man i grupper springer runt Vasa till olika punkter
iklädd en sopsäck och ihopbunden med fem andra personer, utför uppdrag, samlar saker
och helt enkelt har helt otroligt kul.
Klockan 20.00 samlades alla gulisar på torget för att svära den traditionsenliga eden innan de fick bege sig vidare till det lokala vattenhålet, Oliver’s Inn. Samma kväll ordnades
även succén Campus Festival i Brändö, så någon kan även ha hittat dit efter intagningen.
Vinnarna utsågs på kvällen och segrare av Filicias och N.U.D:s gulisintagning 2018 blev
lag 25, stort grattis till er! (bilden är inte på vinnarna, vi hitta it nain på vinnaran tyvärr)
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Back To Filicia Castle 2018

Den 26 september var det åter igen dags för Back to filicia castle. Klockan 18
slogs dörrarna upp och en förväntad styrelse väntade sig att folk skulle hänga
på dörren. Så var inte fallet men klockan 19 kom en våg med partysugna gulisar
och gamyler.
När de flesta väl hade kommit så spelades det beerpong, satts i soffor och utövades fuldans till tonerna av Dj Duracell. Turbotratten dammades av och användes
för första gången detta studieår, vissa tyckte det var så roligt så att den användes upprepade gånger.

Under evenemanget så förlitade vi oss
på att vårt Duracell 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 vid Castle.

Klockan 22 drog bussarna iväg till
Olivers Inn där egentligen samma sak
fortsatte enda in på småtimmarna.
Det enda som skilde sig på Ollis var
att Duracell inte svängde på skivorna
mer, och tur var det. Duracell kom
hem alldeles för sent, som vanligt
och försov sig till skolan, som vanligt.
Roligt var det och vi får hoppas på
fler lika roliga kvällar och på att Duracell tar sig till skolan någon gång.
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Lär dig sitza

Onsdagen den 26.9 hände det för första gången. Gulisar utspridda från
Novias alla utbildningar vallfärdade ner till Filicia Castle för att bekanta
sig med den Österbottniska och Filicianska sitz-kulturen. För att fira detta tillfälle toastades sitzen av två icke-österbottningar, Leif (Ahven) från
Åland och Leif (Hallonbåt) från Pargas.
Efter en kort introduktionsvideo med sitzetikett, d.v.s. vad göra respektive inte göra under en sitz dundrade vi igång med Helan. Gamylerna
doimerade i sångerna till en början men ljudnivån på sången ökade i
takt med att vi närmade oss Kvinten och därifrån var det full fart ända
tills kl. 22.
Under kvällens lopp fick vi även ta del av en
hel del program, bl.a. gurkätartävlingen, där
ett tävlingspar per bord representerade sitt
bord. Det gick alltså ut på att äta en gurka i
par på snabbast möjliga tid utan att använda
händerna, en klottig och saftig gurkfest alltså.
Vinnarna (bord 1) fick sedan som pris en läcker
snaps serverad ur ett gurkshotglas.
En videohälsning skickades även ner till oss i
Filicia Castle från Budapest, där både gamla
och nya Filicianer med vänner hade samlats för
att ta del av den ungerska kulturen. Videohälsningen avslutades till tonerna av Liten Jumbo
som fungerade som glastömmarvisa inför
punschen
Vi vet inte riktigt vad som skedde mellan borden,
men vi misstänker gamylerna varit noggranna
i att utbilda ”Tempot”, eftersom det utropades
TEMPOOOOOOHHH varannan minut. Undertecknad hann endast dricka 1,5 öl under sitzen på
grund av detta, men ack så roligt var det med alla
taggade sitzare. Trots det snabba tempot var våra
rappa servitörer från N.U.D. och Brobyggarna med
på noterna hela tiden, snaps kastades ut i parti
och minut till alla deltagare!
Leif och Leif tackar för en otrolig Lär dig Sitza och
hoppas vi ser er på våra andra sitzar och evenemang i framtiden!
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Höstens / Vinterns evenemang
Ett nytt läsår är igång och därmed är även evenemangen på antågande! Några evenemang har
vi redan haft, nämligen gulisarna har blivit intagna, vi har varit Back in Filicia Castle och gulisarna
har fått lära sig sitza. Men ännu kommer det att hända mycket under detta läsår! För att hjälpa er
hålla koll på läget har vi sammanställt en liten summering av kommande evenemang.

Destination Wellknown 31.10
Nytt för i år! En vecka efter att Destination Unknown har tagit er till någon okänd plats kan det
vara bra att ha ett välkänt ställe som destination. Denna sitz hålls på ett synnerligen välkänt
ställe, nämligen i Filicias eget Castle! Det nalkas samarbete med Brobyggarna, och vad kan vara
bättre än Filicia och Brobyggarna som håller i trådarna för samma sitz?

Movember 1-31.11
Movember är inget nytt och de flesta kanske vet vad det går ut på. Man ska alltså inte raka mustaschen under hela november för att stöda prostatacancerforskning. Ni deltar genom att donera en summa pengar till Filicia som vi sedan skickar vidare för att stöda forskningen. I slutet av
månaden kan ni delta i en tävling där ni kan vinna med er mustasch i olika kategorier. Kvinnorna
får delta i kampanjen genom att rösta fram vinnare i de olika kategorierna.

Svepskälsmegaglöggprovsmakningsbajloelonaa, 6.11
I skrivande stund har vi inget fastslaget datum för detta evenmang, men håll ögonen öppna på
vår FB-sida så ser du när evenemanget kommer upp. I detta evenemang har du chans att komma med i 100-klubben. Som namnet tyder på innebär det någonting som har med 100 att göra,
nämligen 100 glas och 100 minuter. Är detta inte din grej kan du istället delta i 1000 meters
tävlingen.

Filicia <3 SSHV, 14.11

Om du undrar hur det är att festa med hankeiter är detta sitzen för dig! Som namnet säger är
detta ett samarbete mellan Filicia och Hanken. Vem slinker först under bordet? Vem har bästa
skämten? Filicia eller Hanken? Häng med och ta reda på!

Filicia LAN Autumn Edition, 9 – 11.11
En kall helg i november kommer en bunt gamers att söka sig ner till Castle för att ta reda på vem
som har bästa siktet i CS, vem som är bästa mid-lanern i LOL och vem som har bästa spraykontrollen i CoD. Gillar du datorspel ska du anmäla dig, ta din spelburk och kom med till Castle för att
försöka vinna otroliga priser!
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Beerpongturnering 13.11

Har du och din kompis bra bollkontroll? Då har du och din kompis chansen att komma och hantera bollar
i Filicia Castle! Laget med bäst kontroll över sina bollar får lyfta Filicias Beerpongpokal och får bada i ära
och berömmelse tills nästa turnering.

Exkursion Umeå 6.0 16-17.11
Detta år åker vi till Umeå 16 och 17 november. Kom med Filicia till Svea Rike på studiebesök! Studiebesöket äger rum på dagen och på kvällen höjs stämningen med ett annat sorts besök till en
av Umeå Universitets studentföreningars lokaler.

Styrelseval 20.11
Skulle du vilja vara en del av styrelsen nästa år? Gillar du att ordna evenemang och träffa många
nya människor? I så fall ska du ställa upp i Filicias styrelseval i november. Detta demokratiska val
sätter nästa års styrelsemedlemmar i medlemmarnas händer. Ställ upp, samla röstare och bli en
del av Filicias styrelse nästa år du med!

Ett ljus i staken 21.11
Ett ljus i staken är Filicia och NUDs adventsitz där vi börjar dra in jultema eftersom julen närmar
sig. Gräv fram tomteluvan, fäst julgrankulorna i halaren, spänn fast Rudolfs röda näsa och kom
med och ät tomtegröt och drick glögg!

Musicquiz 27.11
Vad heter artisten som sjunger Poker Face? Vilken grupp spelar låten Wonderwall? Om du vet
svaret på dessa och kan mycket om såväl aktuell som gammal musik skall du forma ett lag på 3-5
personer och anmäla ditt lag till Filicias musicquiz!

Halarinvigning, någongång i november
Är du gulis och har beställt halare kommer du att få den under november månad. Detta sker på
allas älskade Olivers Inn. Be there or be square om du vill delta i tävlingar som har med din nya
halare att göra.

Hjulfest 14.12
Sista evenemanget före julen är förstås hujulfesten. Detta evenemang innebär julmat och kanske
ett besök av tomtefar själv och han brukar ha med sig en säck eller två. Dra på kostymen eller
klänningen och kom med för att få reda på vad far har i sin säck.
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NUD:s styrelsepresentation
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.
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 10 brudar och 2 lyckligt lottade män. Vi befinner oss i vårt 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. 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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Inte nog med det, så ni skall känna till dessa härliga människor i NUD har Vöråpojken skrivit en liten egen presentation om alla i nud, håll ti godo.

Namn: Toni ”chefin” Rönn
Post: Ordförande
Linje: Socionom, an har no grön halar å tvivlar an gar ti estenom
Hemort: Vasa, närmare sagt Sååndom
Fun fact: allti på dfloor tå e spelas True Believer
Var e han om 10 år? Duktig arbetare inom den sociala sektorn i Vasa stad.
Övrig: En åv demde 2 duktiga i denhär föreningen
Namn: Jasmine ”Sugpropp” Malm
Post: Vice ordförande
Linje: ede me ti plock ut bånin, tur on aldri kmr klar skolan så
ingen risk onde tar ut min frus bån i framtidin. Tur man aldri
kmr hitt nain fru så finns ingen risk onde tar ut min frus bån i
framtidin.
Hemort: Pölne jaktstogo, MaLax
Fun fact: sir man on 03.30 på ollis så ere säkert att om 17 minuter kommer on spy.
Var on e om 10 år: skola
Övrig: låssas ha tajji tag I live efter 2 skolår av missär, skickar
varje da on e “I skola” men tror it på on ennu
Namn: Matilda ”torkari” Lönnvik
Post: Sekreterar
Linje: Socinom som all ader flickor som it vejt va dem ska jär me
live sett efter gymnasie
Hemort: Tuvas, Malax
Fun fact: TROR on kan shuffle
Van e hon om 10 år? I rullstol IGEN
Övrigt: papp hennas e den legendariska Stig som skruvar
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Namn: Linn ”Serum” Hellström
Post: Kassör
Linje: Pickatanto
Hemort: Krombi
Fun fact: bra ti spel saxofon
Van e hon om 10 år? Hejm å spammar ennu instagram
ihopp om ti få lika mychi like som sin kämppis
Övrigt: har nait konstit instagram konto tär on lägger opp
roliga bilder
Namn: Kadi ”kuratorin” Lindman
Post: PR & Design
Linje: nå va tror ni, socionom
Hemort: Vasa, SLÄKT I MAXMO
Fun fact: har alltid en kossu shot i handen på ollis
Van e hon om 10 år: int i OS trestegs final iaf
Övrigt: Hör ni hon slumra ”fina fina du” SPRING å lyckas allti
ha problem me wolt gobbin

Namn: Ellen ”Bryne” Randström
Post: Fotoansvarig
Linje: Estenom
Hemort: pargas, finlands rövhål
Fun fact: Utbildad byggare från Axxell
Van e hon om 10 år? I bygghallin på dagan å vi sminksalongin på kvällan å i tequila flaskon ti nattin
Övrigt: aldri sitt nain som drecker såde mychi men e såde
fatin å talar om e på samagang
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Namn: Madelene ”Plasma” Sandkulla
Post: Motions ansvarig
Linje: Bioanalytiker, där flickor blir till tantor
Hemort: Nedervetil
Fun fact: har ett roligt uttal på allt on segär, speciellt praktik
och har en karriär inom bollkastning, GOOGLE E
Van e hon om 10 år? På praktik
Övrigt: bjär ofta hejm Serum från halarkalle

Namn: Lenita ”moro” Hjortman
Post: Vice sekreterare
Linje: hälsovårdare
Hemort: Västerhankmo
Fun fact: enda som dricker päroncider i NUD
Van e hon om 10 år? Vaccinerar ongan din
Övrigt: Hon e onde andra ordentliga i denhär föreningen

Namn: Emelie ”EpiPen” Nygård
Post: Kansliansvarig
Linje: Sjukskötare
Hemort: bruusåånd i maxmo
Fun fact: aldri haft in minneslocko föri on böra i NUD
Van e on om 10 år? På allmän omtent
Övrigt: Servera på lär dig sitza men lyckadist entå me ti var
follast
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Namn: Alexandra ”handleidari” Tuorila
Post: Vice-kassör
Linje: socionom….
Hemort: dzeppis
Fun fact: aldri vari ut ti valomerkki
Van e hon om 10 år? Ha hejlt bytt å kör lastbil
Övrigt: har satans snygg kar

Namn: Simon ”coachen” Wiik
Post: Kultur ansvarig
Linje: årk it skriv e igen
Hemort: Vassor, rätt sido om riksåtton
Fun fact: satans atletisk fast man it sko tro he tå man sir
ölmagan hans
Van e han om 10år? Tajji ett 7e mellanår i hopp om att
skolmotivationin ska kom
Övrigt: cykla botniacyklingen 106km under 3h, 2:59:47.6
exakt.

Namn: Ida ”rådgivari” Voutilainen
Post: Info ansvarig
Linje: sociopat linjon
Hemort: Torko
Fun fact: Star ofta å sjunger karaoke fö se sjölv på
halarkalle
Van e hon om 10 år? Idol audition
Övrigt: Kan int sjung
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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 uppgift 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

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 toastisskämt 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 halaren 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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Halarmärken
Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det
finns dock några regler för vissa halarmärken. Din studentförenings egna halarmärke är ett sådant, detta skall placeras på
bröstet intill hjärtat. Andra halarmärken kan också ha speciella 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, symaskinen 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.
FILICIA AKTUELLT
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Hälsningar
Populärt är det att skriva hälsningar på varandras halare, detta gör ju halaren mycket mysigare. 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..
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Vilken ost smakar bäst med Vergi?
Filicia styrelsen gör allt i sin makt för att medlemmarna ska få svar på de väsentliga frågorna.
Det är förstås när det handlar om drycken som är lika viktig som modersmjölken för ett barn som
drycken för en Filician. Ädeldrycken går alltid att dricka rent men om man någon gång vill lyxa
till det med lite tilltugg när man t.ex. har familj och vänner på besök så behöver man veta vilket
som passar bäst till detta tillfälle. Så vi ger svar på det folket vill veta ”Vilken ost smakar bäst med
Vergi”.
I detta test så har hela styrelsen samlats där vi har satt rätt stämning så att det ska va 100% tillförlitligt. Kategorierna vi har för detta test är: styrka, lukt, utseende, passar den med Vergi, vilken
fyllehalt som var för tillfället och sist och slutligen vilket betyg den fick tillsammans med Vergi.
Betyget är medeltalet av allas röst.

1.

Mobier Tuhkaraita

-

Styrka: Mild
Lukt: Luktar som fotbollsskorna Fairy spelade med samma kväll som testet (Libero gillar)
Utseende: Gul med ett dopp i fimpkopp
Passar den med Vergi?: Osten var för svag i förhållande med Vergi
Fyllehalt: 1/15
Betyg: π

2.

Medelhavsgouda

-

Styrka: Kryddig och fyllig
Lukt: Kryddig Babilon pizza efter ett halarkalas
Utseende: En ost som har blivit förvarad i en lössnus dosa
Passar den med Vergi?: Smatchin hold ynjy häila opplevelsin
Fyllehalt: 2/15
Betyg: 4+

3.

Rambol ört

-

Styrka: Väldigt mild (Ahven tyckte att det smakade kryddig karton)
Lukt: Luktar som Vöråpojkens mammas kylskåp på sommarstugan då hon har tillgjort 		
lakaveeton
Utseende: Ört Creme Bonjour
Passar den med Vergi?: Smakade som den luktade med dämpade Vergins eftersmak
Fyllehalt: 3/15
Betyg: 3

-

FILICIA AKTUELLT

Fairy

24

FILICIA AKTUELLT

4.

President Chevre

-

Styrka: Kyss fitton
Lukt: Luktar lika mycket som Ahvens studiepoäng, alltså inte särskilt mycket
Utseende: Jävla mytchy flänsost som je ihop baka
Passar den med Vergi?: Smakar som en blandning mellan gräddfil och ull
Fyllehalt: 4/15
Betyg: 1.5

5.

Chiligouda

-

Styrka: Mild brännvinsrävä
Lukt: Luktar som Nacho cheese balls
Utseende: Eldig
Passar den med Vergi?: Flyttade Vergins eldighet från bröstet till tungan
Fyllehalt: 5/15
Betyg: π+

6.

Alpzirler

-

Styrka: Vällagrad
Lukt: Oltermanni som har legat i kylskåpet 2 veckor
Utseende: En helt jävla vanlig ost
Passar den med Vergi?: Vetcha he
Fyllehalt: 6/15
Betyg: Lika högt poängtal som differentialekvationer ger studiepoäng

7.

Österkron

-

Styrka: Stark smak av gammal källare
Lukt: Nokia hakkapeliitto 8
Utseende: Ser ut som när man har lämnat kaffe i kaffekokaren under hela sommaren
Passar den med Vergi?: Kom en andra våg av mögelsmak efter Vergin
Fyllehalt: 7/15
Betyg: 1
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8.

Frico, rökt smältost

-

Styrka: ”An va ganska styrkåt” anser Lammfärs
Lukt: Som rökt sik på julbordet
Utseende: Super mario tycker den ser ut som en bränd lenkkimakkara
Passar den med Vergi?: ”Vergi turned into Laphroaig” säger Hallonbåt
Fyllehalt: 8/15
Betyg: 4+

9.

Babybel

-

Styrka: Itt na
Lukt: Nytvättat könsorgan
Utseende: Som Mark Levengoods hjässa
Passar den med Vergi?: Ingen inverkan, som fysikkurserna har på studiepoängen
Fyllehalt: 9/15
Betyg: 2

10.

Maasdam

-

Styrka: Mild
Lukt: En intrampad träsko
Utseende: En vanlig ost med hål, Tom & Jerry ost
Passar den med Vergi?: En sämre Adam ost som gave Vergi en märklig eftersmak
Fyllehalt: 10/15
Betyg: 2

11.

Lantbrie

-

Styrka: Den var god men smakade så lite
Lukt: Saltvatten och friska vårvindar
Utseende: Isberget som Titanic körde på
Passar den med Vergi?: Ostin smaka som e sku, å Vergi å
Fyllehalt: 11/15
Betyg: π ±0,5

12.

Kärntner Rahmlaib

-

Styrka: Optimal styrka för en finländsk man
Lukt: Som lederhosen efter en vecka på lägerskola
Utseende: Som ananas, Lammfärs skulle kunna lägga det på pizzan
Passar den med Vergi?: Den kompleterar Helan som Halvan
Fyllehalt: 12/15
Betyg: 4-
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13.

Auraost Gold

-

Styrka: Stark, lite som asbest
Lukt: Pizza numero kaks från Milano
Utseende: Frånstötande
Passar den med Vergi?: Auraosten parade sig med vergin på ett smakfullt sätt
Fyllehalt: 13/15
Betyg: 3

14.

Chevrette Getgouda

-

Styrka: Medel+
Lukt: Vid det här laget känner vi ingen lukt
Utseende: Samma skit som all aar, vi bryr int oss
Passar den med Vergi?: Filicia styrelsen oense, bestäm själv (vöråpojken spottade ut)
Fyllehalt: 14/15
Betyg: 3-, Fairy passa

15.

Koskenlaskija

-

Styrka: Mild
Lukt: Utseende: Ser ut som ost, även efter 15 snaps
Passar den med Vergi?: (med premium Vergi) koskenlaskija passar med allt
Fyllehalt: 15/15
Betyg: 4+
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Resereportage: Estlands urbana och rurala sidor
Vid midnatt natten till lördag startade Super Mario sin ännu kvarvarande 18års bil och
satte kursen mot Brändö var Serpentin och Ahven väntade. Serpentin var något trött
och hade med sig en kudde och tänkte sova lite under vägen ner till Estland, Ahven var
dock inte alls lika trött trots att han hade spenderat hela fredagen i Umeå och precis
hunnit med en dusch innan kosan styrdes söderut.
Resan neråt gick bra och vi stannade på en bit nattmat i Tammerfors vid något ABC i
utkanten av staden. Redaktören tipsar: stanna inte på nattmat i Tammerfors kl 3 på en
fredagsnatt om ni är rädda för spurgun. Dock ett stort plus i kanten till den snälla damen bakom disken som man absolut tyckte kunde ha varit på sämre humör med tanke
på hennes speciella kunder.
Efter att ha slängt i oss maten tog Ahven över ratten och började köra mot Helsingfors,
vi hann dock inte mycket längre 50 km innan det blev byte pånytt. Ahven hade börjat
hallucinera och se smågubbar på vägen, antagligen p.g.a. hans långa dag som bl.a.
innehållit ett IKEA-besök och vi vet ju alla att man kan bli lite tokiga av dom.

Super Mario tog åter ratten och efter att vi stannat snabbt och hämtat upp Marios pass
i Verkkokauppas 24h kiosk i Hesa åkte vi ombord på båten. Efter att vi efter en lång
väntan äntligen sluppit ombord sökte vi direkt upp infon och Ahven frågade (på svenska) vad billigaste hytten för 3 kostar.
Damen med en finsk, estnisk och rysk flagga på namnbrickan svarade glatt 20€ varpå
Ahven meddelade att den tar vi! Då sa damen 30€ och vi gick med på det också. Oklart
om detta var språkproblem eller någon form av rysk förhandlingsmetod. Efter det begav vi oss till vår hytt och somnade omedelbart.
Efter ca 1,5h sömn ringde larmet och vi började bege oss mot bildäck. Vi slapp smidigt
av båten och kom direkt in i Tallinns rusningstrafik. En par noteringar om Estlands trafikkultur: högerregeln gäller inte alltid, Eester kör hårt så in i helvete och trafiknätet ser
ut som det är planerat av en 5-åring. Hursomhelst lyckades vi ta oss ur staden och satte
sikte på resans första mål: Vergi.

FILICIA AKTUELLT

Super-Mario

28

FILICIA AKTUELLT

Vergi är en liten by i kommunen Haljala i landskapet Lääne-Viru i norra Estland. Det är
en gammal fiskeby där man förr livnärde sig på torsk, sill och ålfiske till största delen. De
största sevärdheterna är hamnen samt den gamla fyren som finns där. Vanliga dödliga
känner dock kanske mest till Vergi p.g.a. det estniska brännvinet som är uppkallat efter
byn. Såhär beskriver tillverkarna av brännvinet valet av Vergi som namn: ”Vodka has been
named after a dock in a small village called Vergi, located in North Estonia. The dock is
protected by a cove, it lies next to sunset and harmony – where all sailors and sea lovers
can rest their spirit and nurture their soul.”
Efter cirka 1 timmes bilfärd var vi framme vid Vergi och började se oss omkring. Vi tog
en snabb bild med skylten och åkte in till byn där vi besökte hamnen där vi hade hoppats det serverades mat med några Google reviews som grund till vår tro. Restaurangen i
hamnen hade dock stängt för säsongen men vi kunde skymta en Vergi Premium flaska i
baren genom dörren. Vi såg oss dock runt ett tag och där fanns att skåda segelbåtar, en
fyr och ett gammalt sovjetiskt vakttorn.
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Eftersom vi blev utan mat styrde vi tillbaka till Tallinn för att fylla våra kistor. Vi funderade
var vi skulle äta men vi tog Ahvens rekommendation och drog till Baby Back BBQ & Ribs
som låg i stadsdelen/förorten Nõmme. Ahven hade nämligen besökt denna restaurang
med Whey och Nalle för ca 1 år sedan under deras visit till Tallinn (recension finns att läsa i
Aktuellt 2/2017). Eftersom en recension av stället redan finns nöjer vi oss med att säga att
maten får en 5/5 av samtliga resenärer.

Efter att ha uträttat några ärenden å Filicias
vägnar hade vi några timmar kvar att döda i
Tallinn och Serpentin hade noga valt ut ett
köpcenter där vi skulle shoppa. Det gick som
väntat och Serpentin försvann in i butiken
Zara och lämnade Ahven och Super Mario
efter sig. Ahven och Super Mario vandrade
runt lite och letade efter intressanta butiker
men eftersom vi inte är gjorda av pengar
var vi inte intresserade av märkeskläder eller
guldsmycken. Vi hittade dock en karta och på
bottenvåningen fanns något som såg intressant ut: Kaubamaja Toidumaailm! En matbutik kan man ju hitta något kul i sa Ahven.

Sagt och gjort och vi gick dit och började
snabbt konstatera att eester äter precis samma saker som finnar. Vi funderade en stund
på att köpa en inlagd ål men den kostade 26€
så vi skippade den idén. När vi dock kom fram
till snackshyllan såg vi något intressant: torkad fisk som snacks! Det fanns många varianter men eftersom torkad mört inte såg ut som
något vi skulle klara av bestämde vi oss för att
köpa någon form av mindre spiggar/löjor.
Efter att ha jagat Serpentin ut ur Zara för att
hon skulle filma oss smakade vi på fiskarna
(livereaktion finns att skåda på @filiciarf på
Instagram). Låt oss säga att det räckte gott
och väl med en fisk. Fisken både luktade och
smakade som den mest använda fiskehamnen i de mest hektiska strömmingsfiskeperioderna. 2/10, pluspoäng för att det kan vara
kul att lura nära och kära att äta denna vidriga
produkt.
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Efter detta begav vi oss till saluhallen Sadama Turg för att se om där fanns något kul men det
blev en besvikelse eftersom det var precis som Saluhallen vid nedre torget undantaget att här
såldes sprit. Efter detta tänkte vi bege oss till bilen men efter ett hett tips av Serpentin gick vi
istället till Sadamarket. Och vilket tips! Sadamarket visade sig vara en butik med fullt av småförsäljare som försökte lura finnar att köpa billigt krimskrams.
Ett utbud bestående av bl.a. tändare, kepsar med bilmärken, bälten, fotbollströjor, diverse
piratprodukter samt tröjor med någon form av skojigt tryck. Tröjorna hade motiv som t.ex.
Putin, Kekkonen, Niinistö, Vesa-Matti Loiri och vi fann även en med Josef Stalin som motiv med
tillhörande text ”Shit Happens”. Vi bestämde oss dock inte för att falla för billiga turistknep och
försäljarna såg väldigt besvikna ut när vi gick ut ur Sadamarket tomhänta.
Efter detta var det dags att åka hem och på färjan visade det sig att fotbollsmatchen Chelsea-Liverpool visades i baren till Super Marios stora förtjusning. Ahven och Serpentin var inte
lika intresserade utan gick och åt på Burger King och checkade in tax-freen istället. Vi kom
iland i Helsingfors 21:30 och påbörjade en trött färd hemåt.

Där kunde en utmärkt resa ha fått ett lyckligt slut och vi hade kommit till Vasa och fått gå och
lägga oss och sova ut ordentligt, dock ville ödet annat. Med 169km kvar och med Serpentin
vid ratten i ca 100 km/h börjar bilen plötsligt hoppa och låta väldigt konstigt och vi svänger in
vid närmsta busshållsplats.
Efter en snabb undersökning av bilen kunde det konstateras FUCK vi slipper inte längre. 3/4
gängstavar som bultar skruvas på för att hålla fast högra framhjulet var av. Vi satte oss i bilen
och började fundera över våra möjligheter. Libero kanske är nykter och vaken? Han var i alla
fall nykter och eftersom vi väckte honom satte han kurs mot Tammerfors.
2 timmar att döda så vi skickade meddelade åt Libero att vi tar en tupplur och han får knacka
på när han är framme. Ett hjärtligt tack till Libero som steg upp kl 2 på natten för att hämta oss
och rädda oss från en säker död i den finska vildmarken.
Hem slapp vi och dagen efter hyrde Super Mario släp från St1 Fladan och körde 350km till för
att hämta sin Honda Accord. Släpet var tyvärr ca 2mm för smalt så fälgarna blev till skit. En resa
med både ups and downs men i det stora hela en mycket lyckad resa som rekommenderas
varmt av resesällskapet.
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Stackars lilla honda accord.
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Tävling!
Ge Fairy den mustach som han förtjänar
Läste ni Vasabladet den 27.8 kan det hända att ni råkade se en välbekant man på
förstasidan, nämligen Filicias kassör Fairy. Förutom att komma med citat som Martin
Luther King hade varit stolt över ( se bildtexten) pryddes han också av en sällan skådad moppemustach på bilderna. Anledningen? Fairy hade fått för sig att han hade
möte med kökspersonalen?! Fast det var VBL som var påväg och hade därför inte
vårdat sitt annars så lena ansikte. Moppemuschen kan skådas på bilden nedan.

För att Fairy inte ska behöva skämmas alltför mycket för sin inte alltöfr maskulina
ansiktsbehåring väljer vi nu att utlysa en tävling! På sidan bredvid ser ni en bild på en
alldeles nyrakad Fairy. Det vi nu vill att ni ska göra är att ta alla era talanger inom
bildkonst och pryda Fairys fejs med en mustach han verkligen klär i. När ni har ritat
klart vill vi att ni klipper ut sidan och kommer med den till vårt kansli så är ni med och
deltar i tävlingen. Som pris för den mustach som framröstats av styrelsen som den
bästa kommer konstnären att tilldelas läsårets sprillans nya Alfonshalarmärke! Vi kommer att samla in svar tills den 31.11. GAME ON
FILICIA AKTUELLT
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Saftiga mejmejs
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DIFF - Ingenjörerna i Finland

			
Hej på er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden.
Vi från DIFF hoppas att Ni har haft en riktigt bra sommar samt att Ni hann vila upp Er
inför skolstarten. Vi vill tro att hösten skall förgyllas med lärorika och intressanta kurser, lärdomsprov, studentfester-/evenemang samt knytande av kontakter som ni har
med Er hela livet.
Vissa av Er börjar nu på ert första studieår medan andra påbörjar sitt sista. Vi från DIFF
ser att oberoende vilket Ert studieår är eller vilket skede i arbetslivet ni är, så är vi där
och stöder våra medlemmar i vardagen. Som studerandemedlem kan Ni bl.a. ta del av
följande förmåner:
•
•
•
•
•
•
•
•

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
5-10 företagsbesök per år i Österbotten

Diff har studerandeombud i Novia och Arcada. Vi söker fler ivriga studerandeombud
per årskurs och mera information kan fås av Diff Öb styrelseordförande Thomas Mård
via e-mail osterbotten@diff.fi
Diff har regionala avdelningar i Åboland, Österbotten och på Åland. Ta gärna tid och
besök våra nya hemsidor på www.diff.fi för att läsa mer om vår aktivitet, våra tjänster
samt de olika evenemangen som ordnas under hösten och våren. Om ni vill komma in
till vårt kontor och träffa oss i Österbotten så hittas vi på kanslit beläget på Teräsgränd
1, vån 3, 65100 Vasa.
DIFF grundades år 1936 och vi är idag fler än 3000 medlemmar varav ca en tredjedel
är ingenjörsstuderanden. DIFF är fackförbundet för dig som är svenskspråkig ingenjör
eller ingenjörstuderande.
Med önskan om en aktiv höst!
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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!

Filicia
Aktuellt

Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
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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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