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Ordförande har ordet

Filicianer och vänner!
Det har gått ungefär två månader sedan förra numret av Filicia Aktuellt kom ut. Det betyder 
också att det är två månader sedan jag sist skrev här. Denna gång är det min fjärde och sista 

gång jag får skriva en ”Ordförande har ordet” i denna tidning. Usch vad tråkigt att behöva 
skriva sådär.

Men jo, det är sant. Mina två år i styrelsen börjar lida mot sitt slut. År 2017 som extråd och 
2018 som ordförande. Det är svårt för mig att beskriva hur otroligt roligt det här har varit.

Så jag frågar mig, likt Nelly Furtado redan gjorde år 2006 i sin mediokra poplåt; ”Why do all 
good things come to an end?”.   

Kom dock aldrig fram till något vettigt svar. Efter 2 minuters googlande hittade jag dock att 
uttrycket ”All good things must come to an end” härstammar från ungefär år 1374. Eftersom 
uttrycket ännu används idag så tar jag en liten tröst i att det troligtvis ligger någon form av 

sanning bakom det.
Ääh, nu blir jag för smörig. Sedan jag senast skrev här har vi hunnit med en hel del skojighe-
ter. Vi samlade ihop ett gäng med 46 filicianer och tog oss över till Umeå på exkursion. Vi har 

hunnit med en ny sitz tillsammans med Brobyggarna och två traditionsenlig sitzar tillsam-
mans med NUD respektive SSHV. Utöver dessa har vi också hunnit dela ut gulisarnas nya 

halare på halarinvigningen och ordnat LAN, Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbailo-
elånaa, Beerpongturnering och ett Musicquiz. Så en hel del.

Å sen, till en av de viktigaste sakerna på hela hösten, så har vi ju också tillsammans röstat 
fram nästa års styrelse genom styrelsevalet! Vi hade rekordmånga uppställda kandidater 

(21) och jättemånga medlemmar tog sig till valurnan och röstade (206st.). Det tackar vi för! 
Tack vare er alla som röstade har vi fått in 8 otroligt duktiga kandidater till nästa års styrelse. 

Jag har bara haft några veckor på mig att lära känna dem alla, men har ändå redan märkt 
att dessa gossar är riktigt perfekta för Filicias styrelse. Jag sätter min tillit helt och hållet till 

styrelsen 2019.
Sist men inte minst vill jag tacka er alla i min styrelse iår och i förra årets styrelse. Ni har varit 

perfekta! Jag hoppas vi förblir vänner resten av livet.
Ha nu alla en god jul och ett gott nytt år!

Er ordförande,
Ivar ”Knivar” Holti

”Om det är roligt jämt, så visste man ju inte att det var roligt! Var ni glada att ni är lessna! 
Tråkiga saker finns till bara för att man ska märka skillnad när det roliga kommer sen”

Alfons Åbergs farmor, 1984

Knivar
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Knivar

Knivars face

Knivar
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Findus

Filicia-LAN

Höstens Filicia LAN ägde rum den andra helgen i november, 9-11.11, och i 
LANet deltog ca. 45 ivriga gamers. 
Under LANet turnerades det i diverse spel, så som Tracmania, CS:GO, Over-
watch och LoL. Denna gång tycker jag att det var större deltagande i tur-
neringarna än föregående gånger jag själv har varit med på Filicias LAN.  

Till turneringsvinnarna delades även ut priser. Priserna var bl.a. Blue-
tooth-hörlurar, aktivitetsarmband, en powerbank och PaySafe present-
kort. I turneringsfinalerna var spänningen på topp och flera spelare som 
inte var i final gick runt och hejade på sina kamrater.

Jag vill ännu slutligen tacka mitt LAN-crew: Dennis Linqvist, Jonny Skog-
berg, Oscar Johansson och Niklas Strandberg för deras insats. Deras hjälp 
gjorde det väldigt mycket lättare att hålla i trådarna. 

Jag hoppas att intresset för Filicias LAN håller i sig så att detta evenemang 
fortsätts att ordnas. Dessutom ser jag fram emot att själv få delta nästa år 
som en vanlig deltagare och följa med hur nästa Datård organiserar LANet!

Ahven påväg hem i fyllan



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

7

Findus Lammfärs

Destination Well-Known

Klockan 18.00 den sista oktober tågade många studerande från alla olika 
skolor in till slottet då Filicia och Brobyggarna för första gången ordnat en sitz 
tillsammans. Konceptet bakom denna sitz var att efter Brobyggarna ordnat 
sin Destination Unknown sitz ordnar vi veckan därpå Destination Well-known. 
Så alla studerande kan sitza i en hemtrevlig miljö.  

Klockan 19.00 började sitzen med helan och de andra fyra obligatoriska låtar-
na som vilken annan sitz som helst, festligheten fortsatt i rask takt med snaps-
visor, programpunkter samt god pyttipanna. Vi fick väldigt positiv feedback 
och hoppas på att göra om det tills nästa år, Toastisarna Eddie och Johan var 
väldigt nöjd.

Till vårt program för sitzen hörde några okända 
snapsvisor, videor och två nya tävlingar. Tävling-
arna var drickleken och bartenderleken, Drick-
leken gick ut på att man i par skulle ställa sig på 
scen och den ena skulle stå på händerna och den 
andra sto bakom och höll den andra i fötterna, 
den som stod på  
händerna skulle dricka en öl upp och ner med 
ett sugrör medans den andra skulle äta en godis-
rem utan att använda händerna.  
Bartenderleken gick ut på att man parvis skulle 
försöka blanda en så god drink som möjligt, men 
det fanns en sak som gjorde det lite svårt.  
 

På scen fanns ett bord och ett draperi, 
deltagarna skulle stå på bägge sidorna av 
draperiet, den ena skulle blanda drinken 
och den andra skulle stå och dansa, med 
30 sekunders mellanrum bytte deltagarna 
plats och fick fortsätta med vad den andra 
höll på med. Drinkarna blev bra, vissa kan-
ske lite väl spetsade.  

När klockan slog 22 var det dags att springa 
till bussen som slirade mot den lokala vat-
tenhålan Olivers Inn där många dansade 
hela natten, när det blinkade på Ollis klock-
an 02.30 var det tags att ta sig hem.
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Ahven

Umeå Exkursion 6.0

46 äventyrslystra filicianer stod uppdelade vid stadshuset och Castle. Datumet var 16 
November och vädret var mulet men vindstilla, temperaturen stod på stabila 278 gra-
der Kelvin. De äventyrslystra medlemmarna vid Castle såg ängsligt på medan ett flertal 
styrelsemedlemmar sprang fram och tillbaka med diverse föremål. En av medlemmar-
na upptäckte till sin stora förvåning en Vergiflaska. 

- Råå brännviine räät från morne!?, utbrast han.

Bussen anlände till Castle några minuter sent och en kall vind blåste över de äventyrs-
lystra deltagarna. Alla gick in i bussen aningen tysta då detta var kl 8.02 på morgonen. 
Bussen for i rask takt mot stadshuset där de övriga deltagarna väntade. Dessa deltaga-
re verkade mer på farten då någon ölburk kunde noteras redan denna tid på dygnet.

De övriga deltagarna packade in sina saker och steg på bussen. Stämningen var en 
helt annan än tidigare. Den tidiga morgonen och det dystra vädret var bortglömt, nu 
var det kul.
Till reseledarens stora förvåning så saknades det två personer. Den ena var Filicias ord-
förande Ivar. Som tydligen inte visste vad en klocka är och heller inte hittade till stads-
huset i tid. Vittu Ivar. Som tur var så var vi ute i god tid.
Deltagarna beräknades till 46 personer, inga illa! 

Båten for kl. 09.00 och deltagarna började bekanta sig med varandra.
Det första stoppet på detta äventyr var Komatsu. Detta är ett företag som tillverkar 
skogsmaskiner. Eller där vi var så monterar dem skogsmaskiner. Vi noterade att det 
var väldigt rent och tyst vid monteringen. Våran instruktör påminde oss om att det var 
fredag eftermiddag. 
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Efter besöket vid Komatsu så for vi till vandrarhemmet där vi checkade in. De flesta 
så for och åt mat och tog ut pengar. Även denna gång så noterades det att svenska 
kronor ser ut som leksakspengar. När de flesta var nöjda och glada så for vi tillbaka till 
vandrarhemmet där bussen väntade. 

Bussen for mot Fabriken, nej inte Komatsu utan andra sidan vägen där årets fulsitt-
ning skulle äga rum. Bemötandet var gött och H.O.M.E.R var glada att se att det var så 
många finländare som vila komma i år. Shmurf var inte lika glada. Det var alltså dessa 
festerier som hade ordnat fulsittningen.

Fulsittningen höll goda mått, (svenska mått). Den var med andra ord väldigt ostruk-
turerad och inga som helst regler hölls. Det var en lyckad sittning. Efter sittningen 
var det eftersläpp på samma plats där vi umgicks och hade roligt med våra svenska 
vänner. ;)
Hur vi kom hem så är väldig diffust, så vi går inte närmare in på det.

Lördagen den 17 November for vi i vanlig ordning och badade bastu i skogen. Kristi-
an var trött och sov en stund medan dem andra glada deltagarna badade bastu och 
umgicks runt en brasa. Några andra deltagare gjorde också som Kristian och sov en 
liten stund före bussen hämtade oss 4h senare.

Några svenskar från Homer trodde dom var från Finland och följde med. Vad som 
hände sen lämnar jag till er egen fantasi.

Ahven
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Fairy

Måndagen den 29.11 ordnades äntligen den traditionella halarinvigningen 
som gulisarna hade gått och väntat på hela hösten. Så att de skulle få sin 
helt egna halare att stolt studsa omkring med på alla möjliga studerande 
evenemang runt om i världen. Detta år ordnades det som vanligt i samarbe-
te med kära N.U.D och ordnades på den lokala krogen Oliver’s Inn.

Kvällen går ut på en enda stor turnering där det ordnas i olika delmoment 
vem som kan dra på sig halaren snabbast och knäppa alla knapparna. Till 
sist ska de också svepa en 0.4L valfri kolsyrad dryck. Denna tävling dras i 
heat med sex personer där endast den snabbaste går vidare. För att granska 
att allting går korrekt till så har alla en egen domare under heat.

Halarinvigning

 Efter alla heat så fanns det ett antal vinnare kvar som möttes först mot 
varandra i en semifinal och de som lyckades slippa ur den kom till finalen. 
Vinnaren av årets halarinvigning blev Viktoria Löfgren! Stort grattis!

Efter att tävlingen var färdig och vinnaren fått sitt pris så fortsatte kvällen på 
Oliver’s Inn där DJ Åke höll i lådan.

Tyvärr skötte inte fotografen Duracell sitt jobb så inga bilder finns från kvällen. Men den geniala 
redaktören Vöråpojken har sökt på internetet och hittat denna fina bild på Duracell. Fin tröjja.
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Fairy Whey

Ett Ljus I Staken

Onsdagen den 21:a november var det dags att dra på sig tomteluvan och sitza in 
julen nere i vårt kära Castle. Innan sitzen började kunde deltagarna avnjuta en varm 
kopp glögg för att ytterligare höja julstämningen innan kalaset började. Helan, halv-
an, tersen osv. rann snabbt iväg och mittiallt var sitzen i full gång. Precis som i fjol 
samlade Nud och Filicia in pengar till välgörenhet och man kunde donera under hela 
sitzen. 

Varje gång vi nådde en viss nivå kom det en ny programpunkt: Vergitime, Nya förmå-
gornas special, Nuds special och Filicias special. Sist men inte minst fick vi bevittna 
en huvudrakning, håller det kanske på att bli en tradition att någon rakar huvudet för 
välgörenhet? 

Då julgröten var uppäten fick vi också besök av tomten som råkade ha vägarna förbi 
och alla som hade bidragit med en liten julgåva fick varsitt paket ur tomtens stora 
säck. Det sägs att tomten har varit på arbetsläger i Gällivare hela sommaren å hösten 
och numera pratar norrländska men jag hann inte fråga eftersom jag var tvungen att 
fixa en grej i klubbrummet… Men som tur hade jag fått en julklapp i alla fall.
Kvällen avrundades med busstransport till det lokala vattenhålet Oliver´s Inn där 
julfirandet fortsatte in på småtimmarna.

Under sitzens gång samlade vi in totalt 1300€ som skänktes till God Jul Vasa så att 
mindre bemedlade familjer har råd att fira jul. Personligen vill jag rikta ett stort tack till 
alla som var med och donerade på sitzen, vi slog alla förväntningar i år igen! 

Tack och God Jul!

Nej vafals, inga bilder igen från ett evenemang, vad är det riktigt för fotograf vi har i 
vår styrelse. Tur blir det ändring på det tills nästa års styrelse, vad skall Vöråpojken hitta 
på nudå? Ja visste ni att Duracell engång haft en karriär i streaming. 2018 streamade 
han Fortnite och har sammanlagt 62 visningar på sin kanal, 3 följare och ett stort miss-
lyckande som resultat. Bättre lycka nästa gång Naikods. 
 
https://www.twitch.tv/naikods

#floss #ninjamyfavoritestreamer #xqcsmash #patim0nster #POGGERS 
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Serpentin

Tisdagen den 6:e november var det dags igen 
för den årliga Svepskälsmegaglögg... ja ni kan 
ju läsa rubriken. För er som inte vet vad detta 
trevliga evenemang går ut på så får ni här en 
kort förklaring. Under kvällen tävlar deltagarna i 
endera 1000 meter öl eller 100-klubben, jo man 
får delta i båda också men detta rekommende-
ras ej. 

Svepskälsmegaglöggprovsmakningsfestbajluelonaa 

I 1000 meter öl ska man först dricka en öl sedan 
springa så fort som möjligt 100 meter framåt 
för att där hälla i sig en till öl. Så här håller man 
då på i 1000 meter. Detta kommer då resultera i 
att man druckit 10 öl samt sprungit 1000 me-
ter. 100-klubben å sin sida är något helt annat. 
I denna gren ska man dricka 100 snapsar öl på 
100 minuter, alltså en snaps i minuten. Vilket 
leder till att man druckit 12 öl på en timme och 
40 minuter.

I år var det 3 deltagare med i 1000 meter 
öl och vi fick även skriva ner ett nytt re-
kord i boken, Alexander Nyström sprang 
in över mållinjen på otroliga 8 minuter 
och 48 sekunder. Som pris för klarad upp-
gift fick alla tre det klassiska halarmärket 
tillhörande denna tävling. 
I 100-klubben ställde 15 tappra män upp, 
och allt efter att snapsarna rann ner och 
folket blev mindre i körskick föll deltagare 
efter deltagare ur tävlingen. Mot slutet 
hade vi 6 stycken deltagare kvar inne på 
sina sista snapsar och klarade sig enda till 
slutet och därmed fick ta emot det ärofyll-
da metall C:et att hänga i halaren. 
En lyckad kväll med en fin bunt tappra kri-
gare, mycket spya och en ljuvlig stämning.
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Super-Mario

Beer Pong Turnering

Den 13:e november var det dags igen och 32 
lag och tiotals åskådare samlades i  
Filicia Castle för höstens beerpongturnering. De 
dubbelt regerande mästarna Team Glappkäft 
var också på plats och det var nog många som 
väntade med spänning för att se om någon 
skulle kunna sätta något mot dessa otroliga 
talanger.  
Tävlingen körde igång och Team Glappkäft  
gjorde som vanligt och gick obesegrade ur 
gruppspelet. Gruppspelet var i det stora hela 
mycket jämnt och det verkade vara jämnstarka 
lag som ställt upp denna gång.

I slutspelet kom det en första överraskning när laget Brändö Elit, som tidigare under hösten 
vunnit NUDs beerpongturnering, åkte ur redan i åttondelsfinalen.  
På tal om NUD var även deras lag bestående av Matilda Lönnvik och Linn Hellström en po-
sitiv överraskning när de som första NUD-representanter i mannaminne tog sig hela vägen 
till semifinal förrän det blev stryk mot Team Latafan.  
 
Efter detta blev det också förlust i bronsmatchen där Bommkommittén drog det längre 
strået och fick lämna Castle med ett fint bronspris bestående av varsin H2O biljett, som ju 
faktiskt motsvarar ett bronspaket på Wasaline i värde. 

Team Latafan tog sig således till final och mötte där, guess who, Team Glappkäft. Det blev 
en lång final där nerverna verkligen spelade ett spratt på bägge lagen.  
Tillslut skedde dock det som alla väntat på och Team Glappkäft fick släppa sitt tag om den 
ärofyllda beerpongpokalen eftersom Team Latafan prickade turneringens sista kopp!  
 
Därför får nu Latafan bestående av Oscar Andergård och Niko Mäntymäki skryta om sina 
bravader i i alla fall ett halvår till förrän vårens turnering äger rum.
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Duracell

Musicquiz

Den 27 november klockan 18:30 öppnades dörrarna till vårt kära Filicia castle och då började 
det ramla in folk till Filicias discorum och klockan 19:00 började finfina toner spelas av alla de 
slag. Duracell och ”Smilin Killah” (”El Cuchillos”(Knivar)) hade funderat ut 25 olika låtar och 12 
tilläggsfrågor som t.ex. till Avicii – Silhouettes så löd frågan på detta vis: Vad betyder artistens 
namn ifall du nämner det åt en buddhist? 
Svar: Lägsta nivån av buddhistiska helvetet. 

Musiken började spelas i högtalarna och med en bar till ditt förfogande så startade vi läsårets 
första musicquiz med låten You Can’t Hurry Love med självaste Phil Collins. Under kvällen 
spelades även t.ex. Mötley Crüe, Kelly Clarkson, Juanes och Aerosmith (FunFact: Frontfiguren 
Steven Tyler från Aerosmith har gjort det som sin trademark att hänga en lång scarf i mikrofo-
nen när han uppträder, och orsaken till detta var för att han brukade gömma kokain i scarfen 
under spelningar).

Tävlingen flöt o på enda tills klockan 21:30 och då lämnades svarsblanketterna in och det var 
dags för att räkna resultaten för detta års musicquiz. Med spänning satt vi 3 stycken och räk-
nade poängerna, vem kan det månne va som tar titeln, kan det bli Föreningen som försvarar 
titeln för en tredje gång? är det någon annan som tar över titeln? SPÄNNANDE.
Tyvärr(eller?) så vann inte Föreningen det igen, men på en fin tredje plats kom dom med 36,5 
poäng.  

Med en bra och ärofylld insats med 37 poäng kom 3 diplom och 2 utan på andra plats. Vinnar-
na av detta musicquiz med hela 42 poäng gick till... *trumvirvel* TEAM PALI!
Som pris till vinnarna blev det 2 exklusiva halarmärken av modellen ”vinnarna av musicquiz 
2018” och nyaste modellen av Filicias Alfons halarmärke. 

Grattis till vinnarna och tack till alla som deltog.
Catch you on the flip side
Duracell

Och bilderna lyser med sin frånvaro, igen. asdfopgjiodsgopd,
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Libero

Är du orolig över vad du ska bjuda på nästa gång du har födelsedagskalas eller förfest? Har du 
alltid velat vara bartender precis som Lammfärs men inte haft någon aning om hur du blandar 
en drink? No worries, Filicia styrelsen hjälper dig på traven.  
 
Vi fixade en liten bartenderkväll för oss själva med Lammfärs och Fairy i spetsen, där vi fick 
blanda en drink eller en shot per person. Alla fick se på då en i gången av oss blandade och 
sen fick alla smaka på drinken eller shotten.  

För varje drink eller shot gav vi betyg på en skala från 1 till 10, namngav den samt skrev ner en 
kommentar som snappades upp i samband med blandandet. För att få en fungerande skala 
för betygsättningen var vi tvungna att ha något att jämföra med. Därför räknade vi med att 
betyget 5/10 motsvarar en drink som är lika bra som en Pink Unicorn. För shottar hade vi Vergi 
som jämförelse, alltså betyget 5/10 motsvarar Vergi.  
 
Duracell hade ingen aning om hur det här fungerade så för att klargöra för er läsare; om man 
tyckte att en drink var lika god eller godare än en Pink Unicorn gav man betyget 5 eller högre.
Vi hade alltså 11 drinkar eller shottar med diverse ingredienser, blandade av självsäkra Filici-
aner utan någon egentlig insikt om hur man ska göra. Med lite vägledning av Lammfärs blev 
resultatet följande. 

Bartenderkväll i Castle

1. Ahvens drink 

- Namn: Paradisö
- Betyg: 4,5/10
- Ingredienser: 2cl Peach, 2cl vodka, en skvätt citron, ½ jaffa, ½ sprite, 
några droppar grenadine 

- Kommentar: Niko ji fitti yvi betygsättase

2. Lammfärs drink 

- Namn: Is!
- Betyg: 3+/10
- Ingredienser: 2cl Xanté, 2cl Vergi, en skvätt lime, sprite 

- Kommentar: Eddie ji bra bartender annos, men heje va int na bra..



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT16

3. Fairys shot 

- Namn: VaniljLuring
- Betyg: 3/10
- Ingredienser: 2cl Vergi, 2cl Galliano Vanilla 

- Kommentar: Tåran rann för Niko, Ronny tyckt e smaka satan.

4. Vöråpojkens drink 

- Namn: Rosa Häst
- Betyg: 2,5/10
- Ingredienser: 2cl Vergi, 2cl Xanté, en skvätt lemon, russian 
 
- Kommentar: Nästan som Pink Unicorn men entå int.

5. Duracells drink 

- Namn: Sur Ålvi
- Betyg: 2+/10
- Ingredienser: 2cl Vergi, 2cl Sour Apple, en skvätt lime, megaforce 

- Kommentar: ”E sir ju ut som Olvi!!”

6. Super Marios drink 

- Namn: Apelsinkrokant
- Betyg: 4/10
- Ingredienser: 2cl Jaloviina, 2cl Gin, en skvätt citron, ½ sprite, ½ apelsin juice 

- Kommentar: E låftar som in kako.. elo chokla..

7. Hallonbåts drink 

- Namn: Bärskogs GT
- Betyg: 3-/10
- Ingredienser: 2cl Gin, 2cl rom, en skvätt citron, 2/3 tonic, 1/3 russian, en skvätt gre-
nadine 
 
- Kommentar: Vetefan va dehär va.. Typ GT, men me smak åv Pink Unicorn.

Libero
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8. Liberos drink 

- Namn: Persikavatten
- Betyg: 2,5/10
- Ingredienser: 3cl peach, 1cl Vergi, ½ Ice Tea, ½ mineralvatten 

- Kommentar: An va vato..

9. Serpentins drink 

- Namn: Vanilla IS!
- Betyg: 3+/10
- Ingredienser: 4cl Vergi, 2cl Sour Apple, 2cl Galliano Vanilla, sprite 

- Kommentar: ”Dubält meir brännvin, fan så bra he!”, väldigt delade åsikter om sma-
ken.

10. Findus shot 

- Namn: Granninas Epälträ
- Betyg: 4,5/10
- Ingredienser: ½ Xanté, ½ Sour Apple 

- Kommentar: Hallonbåt ropa, slockna, vakna ti liv å sa e va gott.

11. Knivars shot 

- Namn: Sur sheriff
- Betyg: 3/10
- Ingredienser: ½ Jaloviina, ½ Sour Apple 

- Kommentar:  ”Vaför vort int e sexsch shottar??” – Ivar tå an blanda.
Niko talar om ti sniff bensin.

Libero
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DIFF - Ingenjörerna i Finland   

Hej på er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden. Vi från 
DIFF önskar Er alla en bra start på det nya året. Vi ville i detta nummer av Filicia aktuellt berätta 
vad vi på gång och hur ni lättast får kontakt med oss.  

Vad har vi på gång? 
 
Ni hittar våra evenemang på DIFFs hemsida https://diff.fi/ under fliken EVENEMANG. Om ni har 
önskemål på evenemang som kunde ordnas så hör gärna av Er t.ex. via e-mail till osterbotten@
diff.fi. eller ryck någon av styrelsen i rockärmen nästa gång ni ser dem. Vi ordnar mer än gärna 
ytterligare evenemang och många av de förslag som redan kommit in behöver ett större antal 
likasinnade deltagare som vi ser att vi har möjlighet att ordna.  

DIFF – Ingenjörerna i Finland har tillsammans med Novia i Vasa kommit överens om ett program 
som vi kallar ”Månadens Gäst”. I stort går det ut på att DIFF – Ingenjörerna i Finland sponsorerar 
föreläsningar där olika företags representanter berättar om sina erfarenheter i arbetslivet. Samti-
digt bjuder DIFF – Ingenjörerna i Finland på något tilltugg och vi har personer på plats som kan 
berätta mer om verksamheten. Välkomna att delta i vårens föreläsningar. 

Hur får ni kontakt med oss?  

Direkt till fackförbundet: 
 
Det lättaste sättet att få tag på oss är att skicka e-mail till kanslit kansli@diff.fi eller ringa på telefonnum-
mer 040 585 0972. DIFFs kontor hittar ni på Banvaktsgatan 2a i Böle Helsingfors. 

Vill ni nå oss lokalt så kan ni skicka e-mail till osterbotten@diff.fi. DIFF Öb:s kontor hittar ni Teräsgränd 1, 
vån 3, 65100 Vasa. 
 
Vi vill också passa på att presentera våran nyanställda studerandekoordinator Atte Kola och han kan nås 
via e-mail atte.kola@diff.fi. Atte är hemma från Jakobstad och har studerat vid Arcada. Han kommer att 
dela sin arbetstid mellan Helsingfors och Vasa, men givetvis vara synlig på andra orter. 

Inom Novia:
I Vasa hittar ni också DIFFs studerandeombud Emil Granberg och han kan nås via e-mail emil.granberg@
edu.novia.fi. Emil är hemma från Pargas och studerar produktionsekonomi för fjärde året. 

Visste ni att studentföreningen Filicia har en representant med på DiffÖb styrelsemöten? Om ni har ett 
ärende åt DIFF kan vi också genom Filicias styrelse och deras e-mail filicia@novia.fi 

Med önskan om ett gott studieår 2019       diff_ingenjorerna
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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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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


