Filicia
Aktuellt
Nummer 1 ● Mars 2019 ● Studentföreningen Filicias Tidning ● Priset är fortfarande alldeles överkomligt

Filicias Nya Förmågor

2

FILICIA AKTUELLT
Våra sponsorer

BUSS I ÖSTERBOTTEN. RESOR I EUROPA

FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT
Våra sponsorer

FILICIA AKTUELLT

3

4

FILICIA AKTUELLT

Innehåll
		Sponsorer					2-3

		Innehållsförteckning				4
		Ordförande har ordet				5
		Styrelsepresentation				6-9
		Cesars ord					10
		Hjulfest					11
		BTFCWE 19					12
		Filicia XXV årsfest				13-15
		
Filicia and the EnTech experience		
16
		Porrsitz					17
		DIFF						18
		Medlemsförmåner				19

FILICIA AKTUELLT

5

FILICIA AKTUELLT
Ordförande har ordet

Filicianer och vänner!
Mitt namn är Kristian ”Findus” Pettersson och jag är då ordförande för Filicia detta år. Detta är
mitt andra år i styrelsen och tidigare var jag Datård. Min uppmärksamhet fås genom ”Kristian”, ”Petson”, ”Findus”, ”Pettis” eller bara ”HÖDU!”. Kärt barn har många namn sägs det.
Jag kommer från en liten ögrupp i åbolands skärgård som heter Nagu och som under
EnTech-sitzen konstaterades vara en av Finlands paradisöar eftersom man får medaljer i
idrottsgrenar bara för att man har deltagit. Jag är 22 år gammal alltså född -96. Tidigare har
jag gått i yrkesskola på Finlands största paradisö Åland. Sedan flyttade jag till Vasa och började på Maskin- och produktionsteknik med inriktning bilingejör.
Detta verksamhetsår har vi mycket bra saker framför oss, de flesta välkända, återkommande
evenemang. Kanske vi ändå lyckas hitta på och klämma in lite nytt mellan de vanliga evenemangen. Vi har detta år 8 nya medlemmar i styrelsen som består av 12 sköna typer. Jag tror
att detta års styrelse kommer att åstadkomma minst lika mycket som föregående års styrelser. Eller i alla fall hoppas jag det!
Evenemangen då?
Vi ordnar en massa fina och roliga evenemang som oftast brukar vara fullsatta. Det känns
bra att så många vill komma på våra evenemang att flera av dem blir fullsatta inom några
minuter. Exempel på sådana evenemang är Porrsitz tillsammans med NUD och Prepampassitz med Politivas. Som ni ser har vi också mycket samarbeten med andra föreningar i Vasa
och det är också en väldigt kul grej. Vi har möjligheten att fylla evenemang med folk från
olika skolor och detta i sin tur skapar bekantskaper mellan studerande från de olika skolorna
och föreningarna.
Knappa er fram till Filicias sidor på Facebook och Instagram och håll er up to date med vad
som försiggår i våra skrymslen och vrår i Vasa. Häng med på våra evenemang och ha så förbaskat KUL!
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Styrelsepresentation

Namn: Kristian ”Findus” Pettersson
Styrelsepost: Han som för ordet, eller priekšsēdētājs som det heter
på Lettiska
Linje: Maskin- och produktionsteknik
Hemort: Nagu
Intressen: Netflix n’ chill, datorspel, musik och goo mat
Motto: If it ain’t broken, don’t even try to fix it!
Mancrush: Jason Momoa
Det bästa med Filicia: Alla evenemang å samkväm
Var ser du dig själv om 10 år?
Borttappad nånstans i mellaneuropa högst troligen... eller asien

Namn: Samuli ”Lonkero” Salminen
Styrelsepost: Vice-ordförande
Linje: Elkraft tredje året
Hemort: 2km utanför Ring III i Vanda
Intressen: Gym, whiskey, musik
Motto: Hellre en ball kalle i kanalen än en kall balle i…
byxan, fö de kan leda ti seriösa sjukdomar.
Mancrush: Caitlyn Jenner
Det bästa med Filicia: Alla e lika friska i huvu
Var ser du dig om 10 år?
Som Finlands president, fast nöjer mig även med att va nobelpristagare

Namn: Emil ”Libero” Storm
Styrelsepost: Kassörska
Linje: Tradenom
Hemort: Stormisback i Singsbyjin
Intressen: Bowling, öl, Oliver’s Inn, frisbeegolf, öl
Motto: ”Betär ti piss i stuprännon än ti stup i pissrännon.”
Mancrush: Sauli Niinistös leende får no me på fall
Det bästa med Filicia: Vergi å all gåvona man får på årsfestin
Var ser du dig själv om 10 år?
På Old School Reunion vär Ollis
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Namn: Niko ”Duracell” Remesaho
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Automationsteknik år 3
Hemort: Där droger flödar i blodomloppet och knivarna svingas
högt i skyn, aka Jeppis
Intressen: Mestadeils tycker ja om ti spel datorspel o drick öli
Motto: Jaanå, bara ein öl till
Mancrush: Ville Valo
Det bästa med Filicia: Edu skoltröitt så veit du att du allti får nan
mee de ti ollis
Var ser du dig själv om 10 år?
Antagligen syper ja fortfarand minnesluckor åt me på Filicias evenemang och försöker få skolan färdigt

Namn: Ida “Serpentin” Holm
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Tradenom
Hemort: Geerbyy, Vasa
Intressen: Nu just ligger jag å tännar ba och lever liivet i Bali
Motto: Leva liivet
Womancrush: Jannii
Det bästa med Filicia: Gemenskapen å alla roligheter +
alla kiva människor man träffar
Var ser du dig själv om 10 år?
Hmm vi får se vad som händer i liivet då

Namn: Pontus ”Post-it” Bergström
Styrelsepost: Idråd, sägr väl se sjölv, Beerpong.
Linje: El- & Automation.
Hemort: Vaasssa.
Intressen: Fotboll(bastukvällan), frisbeegolf, gym.
Motto: ”Kan nain ring åt telefon miin, an e bort...”
Mancrush: Calum Von Moger
Det bästa med Filicia: Dihe jäkla dåran man fått lär känn, ska itt
iss ge na exempel (Vanish). Samkvämen e no ti döjj för.
Var ser du dig själv om 10 år?
Förmodligen inspärra på nain klinik o försöker skrap ihop dide
”sista” studiepoängen på distans. Elo så har ja ett bra jobb me bra
lön o tar en öl ti maten på fredagskvällen, svårt ti säg i nuläge.
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Namn: Joel ”Cesar” Suomalainen
Styrelsepost: Int har ja råd ti säg he. Haha? Nähä. Intråd.
Linje: Maskin och produktionsteknik, drift.
Hemort: Sandsund.
Intressen: Lyjs på dödsmetal tills e rinder bloon ur örona. Hail
s*tan.
Motto: ”Helder sinap på skinkon än sinap i röven”
Mancrush: Sjösse och hans inte så blyga läppar (winkwink)
Det bästa med Filicia: Brödra- och systraskapi.
Var ser du dig själv om 10 år?
Inlagd på roparnäs pga mina intressen.

Namn: Niko ”Skiftnyckel” Mäntymäki
Styrelsepost: Extråd
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Helsingby
Intressen: Vettja ja oftast meckar elo ji ut på na öldrickas
Motto: ”ääh fuck it, e löiser se”
Mancrush: Justin Bieber ji vel helt snögg?
Det bästa med Filicia: He di ader rejj ha sagt, + vergi igen
Var ser du dig själv om 10 år?
Hu ska jag som int kan planer 1 da framåt kun svar på eje.

Namn: Kevin ”Brylkräm” Högkvist
Styrelsepost: Rådd. Ja siir til så sjacki int festar på tom maga.
Linje: Företagsekonomi, Internationell handel
Hemort: Tärjär
Intressen: Cheva ragg, Rock´N´Roll samt hä som ingar i et råskliv
Motto: ”Heldä skåti i fotn än fimppa i ööli”
Mancrush: Lemmy Kilmister, fast a er dö fö tillfälli
Det bästa med Filicia: Gemenskap å allt dårskap a får vara mä
om
Var ser du dig själv om 10 år?
Om int ja växt fast i baksääti på en Chevrolet så kanstsi på na
humppamarkkinat i Joensuu
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Namn: Alexander ”Vanish” Nyström
Styrelsepost: Bärsråd / Vergiansvarig
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Petalax
Intressen: Musik, brandkåren, gym, ollis
Motto: drecrekdrekckreckdreckdrekc
Mancrush: Sjösse å Thölix
Det bästa med Filicia: All i styrelsen å allt fan vi hittar åpåå!!!
Var ser du dig själv om 10 år?
Föhoppningsvis skaffa se e liv - arbet å tjälg å kanski nain ongjävel osv. Meeen, finns ju allti in risk man fortfarand studerar å, om
nu kroppin fortfarand star me.

Namn: David ”Paulig” Lund
Styrelsepost: ”HÖDÖ speel na paartymusik nu?!” alltså Musråd
Linje: Maskinkonstruktion tredje året i rad
Hemort: Replot straanden
Intressen: Plink på gitarr, städ castle, olivers kaffebar. Helst all 3
på sama kveeld.
Motto: Den som har roligast vinner
Mancrush: Vår kassörska, speciellt tå e rinner öle i skägge
Det bästa med Filicia: Filicianernas glädje som uppstår när e
sjungs extraverserna i snapsvisor
Var ser du dig själv om 10 år?
Trashar castle på Filicias XXXV silliz

Namn: Anton ”Kalvstek” Göthelid
Styrelsepost: Datård
Linje: Pre1
Hemort: Närpes
Intresse: Häri me Finneman på discord
Motto: Finns alltid omtenter
Mancrush: Åke är jag svag för
Bästa med filicia: Alexander
Var ser du dig själv om 10 år?
Försöker skrap ihop na studiepoäng
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Cesars ord

Cesar här hej godaa!
Som ni kanske märkt har styrelse rostern ändrat lite grann och Vöråpojken som hållit i trådarna
för Filicia Aktuellt de två senaste åren valde att pensionera sig från styrelsearbetet.
Det betyder att jag, Cesar, tar över hans post i hopp om att skapa lika, om inte ännu finare tidningar, för er härliga läsare att njuta av!
Jag vill ändå ta mig friheten och uppskatta vad min företrädare hade åstadkommit i sin tid i
rampljuset. /salute Vöråpojken

Titta bara hur lycklig han är efter att han fått sin avgångsgåva! Idén bakom gåvan var att ge
Vöråpojken en ny datormus eftersom hans gamla var något kontaminerad av hans.. tjaa.. egna
vätskor. Vilken härlig gosse! #dukantapojkinåvmösimenintmösiåvpojkin
Till slut vill jag också uppmärksamma bortgångningen av världens
bästa backhoppare, Matti Nykänen!
Till skillnad från Vöråpojken, en
levande legend, är Matti inte längre
med oss men ingen mindre legend
trots det!
Jag tycker vi tar en tyst minut för
herremannen till höger. May he rest
in pepperonis.
”Elämä on laiffii”
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Hjulfest
Datumet var 14.12.2018. Det närmade sig juletider vilket betydde att Filicianer och deras vänner drog sig till Castle där avgående styrelsen och nyinvalda styrelsemedlemmar ordnade en
lite finare sitz.
Som sångledare fungerade Filicias egna Vöråpojke och Fairy.
Fem första visorna for enligt kutym i ett ögonblick och takten hölls hela sitzen. Vöråpojken
hade även förberett en utmärkt roast-visa åt den avgående styrelsen.

Nya förmågorna bjöd på några spex i form av dans (som definitivt hade övats i flera veckor),
sång och presentationsvideo (som definitivt inte var filmad kvällen före på halarkalas).

Till mat serverades såklart en hel julmiddag som sköljdes ner med litet vatten och druvsaft.
Sitzen avslutades med julklappar åt den avgående styrelsen.
Kvällen var fylld med visor, skratt, och allmän lycka som fortsatte ända till småtimmarna.
Som man får höra på Filicias chat efter en lyckad kväll: BRA SUPI!
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Back To Filicia Castle Winder Edition 2019

Back To Filicia Castle Winter Edition 2019
Efter ett långt jullov i väntan på nästa fest i Castle var det äntligen dags för BTFCWE2k19. En
onsdag kväll i januari slogs dörrarna upp och Castle fylldes med många festsugna studeranden. Festen var i full gång med beerpong, mingel och dans.
Efter några timmar av festande i den ljuvliga stämningen i vårt älskade hem började låten DÖP
DE spela ur högtalarna och de flesta visste att det var dags att leta sig neråt mot disco för att få
uppleva dopet av de nya styrelsemedlemmarna på nära håll.
Dopet började med att ordförande Findus samt Libero gick upp på trappan och drog några
väl valda ord. Efter det började det egentliga dopet och namn samt deras förklaringar drogs
genom till publikens jubel.
Efter den spännande namngivningen fick de nya styrelsemedlemmarna med samlade krafter
och varsitt sugrör tömma en skål med traditionsenligt innehåll.
Efter dopet var klart fortsatte festen i vanlig ordning tills det var dags att hoppa på bussen och
fortsätta partyt på Oliver’s Inn tills småtimmarna.

Titta så glada gossarna är efter det traditionsenliga innehållet, bortsett från x antal kräkreflexer som
kunde bevittnas. Underbart.
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Filicia XXV årsfest

Det gick ett rykte om att Vasas bästa och minst korrupta förening ställer till med årsfest. Kan
det verkligen vara sant tänkte man för sig själv? Några ringde sin kompis för att få det bekräftat. Andra frågade en nära till hands varande publik om hjälp. Någon enstaka valde 50/50
metoden och då återstod bara ett svar, JA.
(Stay tuned för nästa avsnitt av Vem vill bli Filician?)
Filicias XXV årsfest stod på schemat. Eftersom det handlade om 25 års jubileum ville alla som
var inblandade satsa riktigt jäkligt rejält på denna makalösa fest. Med tanke på vilka förfriskningar som konsumerades under veckan ville man ändå ha åstadkommit en oförglömlig
årsfest åt folket. Om vi lyckades är en annan historia.
För att folk skulle förstå att det är blodigt allvar, ordnade vi evenemang ända från tisdagen
fram till årsfesten, som tog plats på fredag. Allt detta i förebyggande syfte såklart.
Tisdagen den 5.2. ordnades en s.k. Castle Tisdag. Denna kväll var mycket likt den traditionsenliga BTFC, som för övrigt ordnas på hösten och vintern.
Det som skiljdes dessa evenemang åt var tävlingarna som vi änkom kom på för Castle Tisdagen. För er som inte deltog så hade vi diverse tävlingar, såsom: Trattävling, Beer Pong Battle
Royale och limbo.
Detaljer går jag inte in på utan resten lämnar jag åt er inbillningsförmåga.
Onsdagen den 6.2. var det dags för PubQuiz i Castle. Duracell och Brylkräm hade slått ihop
sina foliehattar och kommit på 25 utmärkta frågor. Temat för detta quiz var ”en fråga från varje
år mellan åren 1994-2019”. Klurigt värre.
Torsdagen den 7.2. ordnade N.U.D halarkalas på leipätehdas med djungel som tema.
Borde man rita leopard mönster i ansiktet och bära en matchande bandana runt huvudet som
körsbäret på toppen? Eller köra en klassiker och klä ut sig till Tarzan? Vad sägs om banandräkten man klickade hem åt sig från en väldigt skum webbsida efter en Ollis tisdag med oklar
promillehalt i blodomloppet? (things that never happened episode 107)
Själv hade jag nog kombinerat de två sista och dragit på mig banana hammocken. Det skulle
nog ha varit en vacker syn. You’re welcome ladies.
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Filicia XXV årsfest

Fredagen den 8.2. var det äntligen dags för det som alla hade väntat hela veckan på, Filicia XXV
årsfest! Många tappra krigare hade hållit på sedan tisdagen, och det märktes nog också, alla
var inte lika glada av skymten av snapsglasen på borden. Till slut var nog alla ändå övertygade om att det är ingen idé att sluta festa nu. Någon enstaka dåre hördes ropa ”never stop the
madness!”.
Cirka 180 väldigt stiliga herrar och underbart fina damer sökte sig till Finlands finaste festsal
för att fira Filicias årsfest, nämnligen Vasa stadshus.
Våran egna MC hammer, ordförande Kristian ”Findus” Pettersson öppnade festen på solenn
akten med ett änglalikt välkomsttal.
Solenn akten framskred med hälsningar och gåvor av föreningar och samarbetspartners.
Efteråt tackades alla sponsorer.

Efter solenn akten var det dags för en 3 rätters supé med både vin och snaps i festsalen. En väldigt god sådan. Årets festtal hölls av Vasas stadsfullmäktige ordförande samt riksdagsledamot,
Joakim Strand. Därefter höll Johan Ekman talet till kvinnan. Vackert tal av bägge två!
Efter måttlig mängd snaps och mingel var det dags för kaffekonsert till tonerna av Kurt-Hagbergz.
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Filicia XXV årsfest

Vi kunde inte festa hela natten lång vid Vasa stadshus så efter den graciösa dansen begav vi oss
på efterfest. Efterfesten befann sig på allas vårat hem, Castle, som står på brändöjjen. Där festade vi ända till soluppgången och lite till. Ryktet går att vissa festade så hårt att de var tvungna
att övernatta i Castle.
Lördagen 9.2. Sillfrukost står på schemat. Det sista man vill tänka på när man vaknar på soffan
i Castle disco efter två timmars sömn, är att konsumera mera av det gift som såg till att man
slocknade just där. Men efter några pust och stön var det ändå dags att börja igen. Många var
slitna men humöret var ändå på topp.
Frukosten bestående av semlor, knackorv, köttbullar m.m. såg till att man inte festade med tom
mage.
Kvällen närmade sig och det blev dags att söka sig till Oliver’s Inn för mera festligheter.
Vad som hände efter det.. vet ingen. Bäst att det förblir så också.
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Filicia and the EnTech experience

Fjärde året gillt för denna sitz! I år kallade vi den Fredagssitz med Filicia och Entech för att,
surprise surprise, den ordnades på en fredag för en gångs skull. Temat detta år var Sport, och
deltagarna hade på sig allt från simbyxor till hockey-jerseys.
Vi ville prova att ordna en sitz på en fredag för att se om det lockar mer eller mindre folk, och vi
konstaterade nog att det lockar mer. Målet var också att få flera deltagare från Entech med på
denna sitz.
Som toastisar detta år verkade, traditionsenligt, Filicias och Entechs ordrföranden. Kristian
”Findus” Pettersson från Filicia och William (tidigare ”Corona”) Nyström från Entech. Findus var
utklädd till basketspelare men missade lite i början genom att ta på sig en keps ovanpå pannbandet vilket fick honom att se mera ut som en ”gangsta”, medan Corona hade Pekka Rinnes
hockey-jersey.
Entech? Vad är det? JO, Entech är föreningen för energiteknikstuderande vid Åbo Akademi i
Vasa. Förutom Entech så sponsrade också TFIF (Tekniska Föreningen I Finland) på solglasögon
och beercoolers åt vinnarna av våra tävlingar. TFIF bjöd också på skumppa åt alla sitzdeltagare.
Kvällen var fullspäckad med snapsvisor och tävlingar och fast vi toastisar trodde vi hade högt
tempo på ropades det ändå tempo efter tempo.
Efter att snapsvisorna tog slut och tävlingarna var tävlade drog sig patrasket vidare till Leipis
på eftersläpp.
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Porrsitz

Den 20.2 ordnades återigen Filicias och NUDs traditionella Porrsitz på Leipätehdäs. Denna
gång med Cassandra Sundblad och Alexander Nyström uppe på scen. Evanemanget sålde slut
på bara några minuter, med över 120 deltagare totalt – ingen liten orgie de.
Klockan 18 började folk strömma in i alla möjliga utklädslar. Folk var klädda i läder, korta kjolar,
spetskjolar, fake-cops, mankinis, you name it. Prick kl19:00 började sitsen, och vi hann genom
en introvideo, ett måsskämt samt alla fem första snapsvisor på nästan 15 minuter. Vilken hardcore porrsitz alltså!
Under sitzen fick vi även vittna ett övernaturligt fenomen. Två egentligen. Först fick vi se en
äkta mås, på en äkta porrsida, som deeptroathar och sväljer en hel äkta knackkorv, på bara 12
sekunder. Ganska sexigt! Förstås skulle måsen utmanas, och därefter fick vi vittna det andra
– Norsken Fladby tar och sväljer en knackkorv hel på bara några millisekunder. Wow! Post-it
försökte även sig på utmaningen, men kom ungefär halvvägs förrän kräkreflexerna kom emot.
Han får nog träna ett tag ännu på att ta korv (eller motsvarande) i halsen.
Sitzen fortsatte med lite program av Politivas, lite sjukt roligt sjuka historier och skämt, råa
snapsvisor och en hel del annat skojj. Andra lekar som lektes var ”Jag har aldrig” där alla deltog,
samt ballongleken (förstås). Mot slutet delades straff ut, vilket såg ut att vara använda kondomer innehållande en vitaktig vätska i slemmig konsistens. Yummy! Och efter sitzen såldes
dessutom sexleksaker till alla brunstiga och erotiskt hungriga studeranden.
Vi hoppas att ni hade lika sjukt roligt som oss och att detta inte bara blev ett one-night stand,
även om det gick hårt i sängen... ja menar... på sitzen. Så ses vi igen nästa porrsitz! Eller före ;).

Ingen tror sina ögon när Fladby tar nytt rekord i knackkorvsdeepthroating. Vem kunde ana dessa fördolda talanger. Undras hur han
lärt sig detta...
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DIFF

DIFF - Ingenjörerna i Finland
				
Vi har haft ett varierande väder på det nya året; direkt efter nyår kom stormen Aapeli vilken
fällde många träd och orsakade strömavbrott runtom i Finland, i slutet av januari slog kylan till
med temperaturer ner till ca -26 grader i Österbotten och i början av februari kom snöfallen
med nästan 30 cm snö och några veckor senare möttes vi av plusgrader och vi fick uppleva
halkan. Ett varierande väder minsann, men förhoppningsvis har det inte påverkat våran vardag
allt för mycket och kanske t.o.m. fått oss att pröva på nånting nytt.
Diff var med och firade studentföreningen Filicias 25.e årsfest i Vasa stadhus 09.02 och vi tackar för en trevlig kväll. Nästa år fyller Diff Öb 40 år och förberedelserna är redan i full gång och
vi välkomnar alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden att
delta i festligheterna.
Månadens gäst fortsätter under våren och vi är glada över det visade intresset som vi sett
bland studerande. Den 6:e mars kommer Christian Ekblad från CITEC att berätta om sina erfarenheter i arbetslivet och vårens sista Månadens gäst är Joakim Ingves från FCG Finnish
Consulting Group som den 3 april kommer för att berätta om hur man gör lönsamma vindkraftprojekt.
I mars ordnar DiffÖb ett tillfälle var Nils-Johan Englund, ekonomicoach, kommer att föreläsa kring temat smartare val inom privatekonomi. På föreläsningen lär vi oss hur man genom
enklare och smartare val inom ens privatekonomi får mer pengar över till sådant som är roligt.
Dessutom går vi igenom grunderna inom börsplaceringar, allt från vad en aktie är till hur man
enklast kommer igång med sitt eget sparande.
Vi fortsätter med att ordna evenemang under året såsom vandringar, pidroturneringar, whiskytastings och det är roligt att vi har medlemmar som kommer med nya förslag på evenemang vi
kan ordna. Ni hittar våra kommande evenemang på https://diff.fi/evenemang/
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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
Tryck: Grano
Layout: Joel ”Cesar” Suomalainen

Officiellt organ för Studentföreningen Filicia.
Utkommer med varierande frekvens på läsarnas begäran,
men främst för vårt eget samvetes skull.
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