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Ordförande har ordet

Hejsan kära läsare!

Kul att du än en gång öppnar denna tidning. Detta är nu andra gången jag skriver till dig 
med en liten uppdatering om vad som hänt och vad som ska hända framöver. Hoppas alla 
har återhämtat sig efter Pampasveckan och är tillbaka på fötterna för i skrivande stund är 
ännu inte studieåret slut. Nej, det finns en hel del att göra ännu så som Pubquiz, Music-

quiz och Springbreaksitz!

Men ifall någon har glömt så har jag en liten tillbakablick åt er. Filicia har ordnat en hel del 
evenemang under våren, t.ex. Allsång på Castle och PrePampassitz tillsammans med Po-
litivas under Pampasveckan. Vi har också ordnat en Beerpongturnering och ett LAN-party 

sedan senaste tidningen.

Vad har vi på kommande då? JO, Filicia har Pubquiz, Musicquiz och Springbreaksitz på 
kommande. Musicquizen ordnas veckan före påsk och Springbreak veckan därefter. Vi 

hoppas ni orkar ta ut det sista av studieåret ännu innan sommaren och allt vad som hör 
till med den. Kanske ni kommer sitta kvällarna i ända på en terrass och smutta på Sangria, 
eller ligga på stranden ”å catcha bruna”. Alternativt svettas och gråta både blod och tårar 

med sommarjobb i den stekande solen. 

Hur som helst så önskar jag er en mycket skön sommar, njut så länge den varar för så som 
Tomas Ledin sjunger: Sommaren är Kort!

FINDUS



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT6

Fastlaskiainen
I år ordnades Fastlaskiainen Tisdagen den 5:e Mars 2019. Evenemangen som ingick under 
dagen och kvällen var pulkatävling, dragkamp och sedan efterfest vid Fontana samt prisut-
delning på Fontana. Detta år ordnades ingen rinkbandy då alldeles för lite lag anmälde sig.

I pulkatävlingen fanns ett stort antal olika pulkor som tävlade. För vinst skulle man ha den 
häftigaste pulkan, och självklart vann Filicia tävlingen. Pulkans syfte kom från incidenten 
mellan Ryssland och Ukraina där man försökt preja varandras båtar, därefter var Filicias 
pulka byggt som ett stridsfartyg samt att en ”pråm” hade placerats mitt i backen som vi 
skulle krocka i för att få mer inlevelse. 

Även utstyrsel hos manskapet på pulkan var med ryska kläder. Slutet av sträckan man skul-
le åka med pulkan så hände en liten incident då pulkan åkte rakt in i en bil samt krockade 
med en fotograf. Som tur hände inga större skador, endast en kamera blev söndersliten då 
den fastnade i pulkan och släpades efter en bra bit.

Efter pulkatävlingen ordnades en Singelpulkatävling där sådana som inte var med i någon 
förening fick tävla sinsemellan med varandra.

Dragkampen gick ut på att man bland föreningar skulle tävla, endast två lag deltog var 
utav ett var Filicia som även vann denna tävling.

Efteråt skingrades folkmassorna i några timmar för att senare infinna sig på Fontana för ef-
terfest samt prisutdelning där då Filicia tog hem en pokal efter pulkatävlingens vinst. Man 
kan helt enkelt konstatera att Filicia är helt enkelt BÄST I VÄÄDÄ!!!

BRYLKRÄM
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Filicia Lan

Återigen ordnades det lan i filicia castle, detta pågicks under helgen 8.3 till 10.3. Det var 
omkring 40 spelsugna spelare på plats.

Turneringarna i år var CSGO, League of legends, Trackmania och Rocket league. I år var 
priserna lite annorlunda eftersom jag det endast var prispengar och presentkort till Mul-

titronic samt paysafecard

Som boss över lanet så var detta mitt första lan så hade inga förväntningar men enligt mig 
så var jag nöjd och hoppas även deltagarna var det. Vill även tacka Mathias Finneman 

som var med och hjälpte.

Detta var allt vad jag hade att säga och så hoppas vi ses nästa år igen!

Peace out. 

Standard när du börjar kl 08:00 nästa dag.

BRYLKRÄM KALVSTEK
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      Beerpong

Dagen var 12:e Mars och tiden var inne för ännu en nagelbitande beerpong turnering där 
32 tappra lag fick tävla om den stora äran att vinna Filicia beerpong. På plats för att för-
svara sin föregående turnerings vinst var såklart Team Latafan minus Niko Mäntymäki som 
gjort beslutet att sluta så länge han var på topp och gick med i styrelsen och således inte 
får delta mera i turneringen. På plats fanns också tvåfaldiga vinnarna Team Glappkäft.

Första skrällen kom redan i gruppspelet när hör och häpna Team Glappkäft endast lycka-
des skrapa ihop en vinst och på det viset fick lägga bollarna i fickan och tacka för sig. Team 
Latafan hade det också tufft i gruppspelet men lyckades ändå knipa en gruppseger på 
målskillnad. I stort sätt var hela gruppspelet väldigt spännande och de flesta lagen tog sig 
vidare på målskillnad. Överraskning var även att laget SP bestående av en Vallvik bo och 
en Solf bo lyckades knipa en slutspelsplats, inte alla dagar denna combo lyckas med något 
men kastar man tillräckligt snett brukar man ju träffa.

Inga konstigheter i slutspelet när lag Moistboys fick börja dricka ur burkar istället för kop-
par när Team Latafan rullade vidare som en ångvält till kvartsfinal. Vidare var också lag SP 
som efter några förfriskningar bara såg ut att börja kasta rakare och rakare.

POST-IT
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               Beerpong

Plötsligt var det dags för semifinal där Team Latafan redan i kvarten fått vända på klacken 
och hoppas detta bara var en engångshändelse. Det stod mellan SP mot Bertels änglar 
samt Kantträff mot Kass på ti kast, som varken verkade vara kass på ti kast eller träffa 
någon kant. Men en final fick vi till slut som bestod av lag SP och Kass på ti kast. I brons-
matchen var det Lag kantträff som knep seger över Bertels änglar.

Så stod det mellan lag SP som bestod av Robin Paro och William Svenns samt lag Kass på ti 
kast som bestod av Jonas Solvin och Lucas Westin, som nog nu bevisat att dom är allt an-
nat än kass på ti kast.

En nagelbitande final där båda lagen var taggade till tusen. Trots en stark turnering fick 
bondläpparna från Vallvik och Solf ge sig när lag Kass på ti kast dunkade in den sista kop-
pen för turneringen. 

Finfina priser utdelades till topp 3:an och lag Bra på ti kast (elo hu va e) fick även pokalen 
samt ett legendariskt alfons halarmärke. Nu är det att lägga i en extra växel till höstens 
turnering för att försöka slå de regerande mästarna.

POST-ITPOST-IT
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SKIFTNYCKEL

SyhFilis - Race

Dagen var äntligen här, dagen då man skulle få kicka igång årets pampasvecka officiellt 
med Syhfilis race. Filicias racer team, eller enklare sagt Filicia Rangers var redo för att 
ge sitt bästa i racet. Som det nu har varit de senaste åren fixades de sista mutorna samt 
utstyrseln i sista minuten men allt löst sig och laget var till och med i god tid  påväg till 
Sandö. 

Lagets fiilis var out of this world och normala levande varelser kollade säkert på laget och 
tänkte ”vilka j***a dårar”.

Temat för racet i år var fantasy och laget hade redan från första dag landat på Power 
Rangers, som sedan ändrades till FIlicia Rangers. Laget anlände i god tid till Sandö och fick 
vänta en bra stund förrän chaufförstävlingen började. 

Till skillnad till ifjol så verkade det som att Findus hade mera fart i benen än Vöråpojken 
och därmed vann han nästan chaufförstävlingen (3dje plats för att vara exakt), synd var 
att vinnarlaget hade rätt så högt nummer så vi hamnade att vänta i ca. en timme förrän vi 
slapp iväg.
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SKIFTNYCKEL

     SyhFilis - Race

Efter väntetiden slapp äntligen laget iväg, men man kunde ej kalla det för en god start. Vi 
körde först runt i ca. 45 minuter och sökte första punkten, men kom sedan överens om att 
använda de tre vise männen direkt till vår första gåta. Turns out att vi hade övertänkt gå-
tan och kände oss väldigt dumma under tiden vi körde till rätt punkt. Då vi äntligen anlän-
de till den rätta punkten skulle vi hamra en spik ner i en stubb med så få slag som möjligt.

Denna punkt klarade laget av fenomalt, det tog oss bara 3 slag att ha ner spiken i stubben. 
Efter denna punkt fick vi nästa gåta och gav oss av. Dagen fortsatte med att köra runtom i 
Vasa och till olika punkter och göra olika uppgifter, uppgifterna kunde vara allt från pilkast-
ning till frågesport.

Vissa av gåtorna var väldigt kluriga när vissa var rätt så enkla för vårt supersmarta Filicia 
rangers, vi råkade bara köra till fel punkt en gång, som jag själv är väldigt förvånad över. 
Efter många gåtor samt många timmars slit anlände vi äntligen till målgången vid Olivers 
Inn.

Efter racet fortsatte kvällen med mellanfest och efter detta på kvällspartyt som ägde rum 
i Leipätehdas. Efter några timmars vinglande i baren var det dags för att få veta vem som 
hade vunnit Syhfilis-racet 2019, och i år tog laget Sandaren hem vinsten.

Filicias racer lag vann bästa mutorna och det ryktas på byjin att laget inte var långt ifrån 
att vinna hela racet.
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           Allsång på Castle

Chugachugachugachugachugachuga..ballin...chugachugachugachuga... Så började årets 
allsång på castle då Krapulanta tågade in genom en mörk sal med svarta kappor över sig. 

Pampas onsdagen är en dag de flesta väntar ivrigt på, då det som vanligt ordnas Allsång 
på Castle. 
Bandet Krapulanta har övat flera veckor före denna tillställning så att alla deltagare ska få 
sjunga och ha det roligt under kvällen.

Med 130 deltagare i publiken som ivrigt vill sjunga med till varje låt så att rösten försvin-
ner och halsen är sjuk resten av veckan, drog bandet igång med låten Castle i mitt hjärta. 
Närmare 3 timmar spelade bandet och spelade igenom låtar av t.ex. ABBA, Bon Jovi, 
1G3B, TOTO o.s.v.

Talangerna i detta fina band är Robin Kanckos på trummor, Markus Nygård på bas, trum-
pet och varenda jävla instrument som finns, Jesper Jansson på saxofon, Joel Östman och 
Tobias Snickars på gitarr, Emil Granberg på keyboard, Roberth Sjöström på tuba, och sång-
ledarna Ivar Holti och Kristian Pettersson. 
 
Efter allt sjungande och härjande så blev det dags för Dirlanda tåget att traska iväg till 
NUDs mellanfest på Leipätehdas.

Hä va roulit, hoppas vi ser Krapulanta även nästa år!

DURACELL
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          PrePampassitz 

Än en gång var det dags för den traditionsenliga, efterlängtade och otroligt fantastiska 
Pre-Pampas Sitzen. Torsdagen den 28.3 vallfärdade studeranden från hela Finland och an-
dra sidan Kvarken, och vidare över Brändöbron till allas vårat hem, Filicia Castle. 

Enligt vissa källor har denna sitz ordnats av Filicia och Politivas sedan 1990-talet medan 
andra källor tyder på att detta var det sjuttonde året i rad som sitzen ordnades. Värt att 
nämnas är också intresset för sitzen, över 50 biljetter blev efterfrågade på evenemanget 
på Facebook efter biljettsläppet. Fantastiskt!

Dörrarna till Castle öppnades klockan 17 och klockan 18 började sitzen med introfilm. 
Toastisar för i år var Emil ”Libero” Storm från Filicia och Rasmus ”Rallke” Karlsson från Po-
litivas. Förutom introvideon hade toastisarna även gjort en video till ”kvarten”.

Sitzen varade i fyra timmar, så pauserna var 
lite längre än vad de annars brukar vara. 
Snapsvisorna och programpunkterna av-
löste varandra och av volymen i salen att 
döma så hade samtliga deltagare väldigt 
roligt. 

Till programmet hörde flera lekar, ett fram-
trädande av en nybildad manskör, flera 
snapsvisor som sjöngs av medlemmar 
ur både Filicia och Politivas samt en pro-
grampunkt av våra svenska vänner från 
H.O.M.E.R som hade kommit från Umeå för 
att fira Pampasveckan med oss.

Lekarna som ordnades var hämtleken och 
Kahoot. Hämtleken går ut på att en person 
från varje bord får i uppgift att hämta en 
sak som toastisarna säger, från sitt eget 
bord. Kahoot är en frågesport, och frågorna 
bestod av olika påståenden om medlem-
mar från båda styrelserna. 

LIBERODURACELL
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            PrePampassitz

Manskören bestod av fyra Politivas-medlemmar och fyra Filicia-medlemmar som framför-
de två egenskrivna låtar och en låt som vår f.d. styrelsemedlem ”Svampin” skrivit.

Klockan 22 var det dags att bege sig med busstransport till Leipätehdas där eftersläppet 
kickade igång. Med halarmärket som man fick på sitzen slapp man förbi kön och behövde 
således inte köa allt för länge. Filicia, Politivas och toastisarna tackar alla sitzare och servi-
törer för att årets sitz än en gång blev lyckad.

LIBERO

Hoppas vi ses igen nästa år! #prepampas2020



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

15

LIBERO FINDUS

DIFF - Ingenjörerna i Finland       

Sommaren närmar sig med stormsteg och likaså sommarlovet. Förra sommaren bjöd verkli-
gen på sol och värme och vi hoppas så också denna sommar (fast nån regnskur kommer be-
hövas dock med tanke på odlingar och brandrisker). Hur sommarn än blir så hoppas vi alla 
ska hinna och kunna göra sina sommarhobbys, koppla av från studierna samt att ni redan 
har Era sommarjobb säkrade.

Det har också blivit dags för vårens gruppbeställning av DIFFs egna ingenjörsring. Ringen är 
tillverkad i silver och designen har röstats fram av medlemmarna under DIFFs 80 års jubil-
eum 2016. Ringstorlekar finns tillgängliga att provas under öppettider vid Studentförenin-
gen Filicias kansli, Wolffskavägen 33, 65200 Vasa eller enligt överenskommelse vid DIFF 
Öb kansli, Teräsgränd 1 F, 65100 Vasa. Sista  beställningdag via Diffs evenemangssida är 
28.4.2019. Ringarna leveras därefter hem per post.

En stor dag för Er som blir klara i år är dimmissionen i maj. Liksom tidigare år kommer Diff 
att vara på plats under denna tillställning för att fira Novias nya utexaminerade ingenjörer. 
Vi kommer att arrangera fotografering vid W33 och samt överräcka Er en gåva från Diff nere 
i slottet (Filica Castle).

Till hösten planerar Diff att ordna en sitz på hösten nere i Castle var alla nyutexaminerade 
kommer att ha förtur. Idén är att fast studietiden är förbi eller om ni valt att studera vidare 
så kommer det att finnas åtminstone en möjlighet till att träffa era gamla studiekamrater. 
Mer information kommer till Er senast i början av hösten.

Under sommaren kommer Diff Öb:s besöksaddress att ändra när vi flyttar kontoret från 
Teräsgränd 1 till Wolffskavägen 33 våning 3. Vi hoppas med denna flytt så ökar vårat samar-
bete med Novia samt förbättrar våran kontakt till Er studerande. Vi vill också passa på att 
tacka Emil Granberg som fungerat som studerandeombud det senaste året för hans arbete 
med Diff. Studerandeombuden på hösten kommer att vara produktionsekonomistuderan-
den Jonas Solvin och Felix Karlström.

Vi fortsätter med att ordna våra evenemang under våren och på kommande är bl.a. van-
dring i Kortjärvi naturstig, öltasting vid Jakobstads bryggeri, företagsbesök till West Energy 
och familjedag vid Hop Lop. Ni hittar våra evenemang på https://diff.fi/evenemang/

Med önskan om en solig sommar 2019             diff_ingenjorerna
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      Frågesport

Till sist tänkte vi dra en frågesport åt våra härliga läsare före sommarlovet kommer emot 
och alla splittras åt till olika håll i landet (eller också utanför) för att samla krafter till hös-
tens fuffens.
Alla frågor är förknippade med studentföreningen Filicia och frågorna skickas in till Fili-
cias facebook som meddelande, de 6 första med alla rätta svar vinner finfina priser!

• Vilket bryggeri brygger Filicianernas ädla favoritdryck Vergi?

• Hur många årsfester har Filicia ordnat genom åren?

• Vilka tre ingredienser ingår i en Pink Unicorn?

• Vem/vilka i Filicias sittande styrelse slapp med som gulis?

• Avsluta denna mening: ”Pimpäl elo...”

• Vem kläckte ur sig meningen ”Hela studiestödet går till hyran så vi super ur egen  
 ficka.” som gick viral efter Pampas?
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Medlemsförmåner

Filicia finns till för att fixa evenemang för er studerande. Dessa evene-
mang 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 sam-
arbete 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: Joel ”Cesar” Suomalainen

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 
överkomligt pris. 

Kom ner och hälsa på!

Aktuellt
Filicia


