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Ordförande har ordet

” ... nu är jag här i söderns land, i mitt eget Blue Hawaii ”

Nämen hej på er! Vad kul att ni slog upp Filicia Aktuellt. Jag hoppas ni alla har haft en 
skön sommar och att ni har hittat tillbaka till studierna och studielivet. 

Välkomna skall ni vara alla gulisar, hoppas ni har trivts så här långt. Jag heter Kristian 
Pettersson och studerar fjärde året till bilingenjör. Filicia försöker så gott det går att se 
till så att inte studierna blir bara att sitta med näsan i en bok. 

Vi har redan i skrivande stund hunnit hålla gulisintagning, Back to Filicia Castle samt 
har vi hunnit lära en stor del att sitza. Fler liknande evenemang är på gång under hös-
ten, närmast inkommande är Oktobersitzen i oktober. Utöver detta kommer vi att åka 
till Umeå på exkursion, ha Ett Ljus i Staken-sitz, Beerpong turnering och mer därtill. 
Dessutom håller vi en halarinvigning för de som får sina halare denna höst tillsammans 
med Studentföreningen N.U.D. Detta brukar hända i november, så håll er uppdaterade 
på våra sociala medier. 

Jag hoppas ni alla kommer att ha en jättebra höst och har roligt på våra evenemang.  
Ha de! 

 

Kristian ”Findus” Pettersson 
Ordförande 

Findus



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

5

Styrelsepresentation

Namn: Kristian”Findus” Pettersson 

Styrelsepost: Den som för ordet 

Linje: Maskin / Bil 

Hemort: Nagu 

Dolda talanger: Lyckas se 25h per dag på netflix 

Favorit snapsvisa: Minnet... eller? 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Beställer snabbt en snaps å en öl före sitzen e slut, sveper 
allt efter sista sången å tar en tupplur i en buske före Ollis  

Namn: Samuli “Original Lonkero” Salminen 

Styrelsepost: Vice Ordförande 

Linje: Elkraft 

Hemort: Vanda (två km utanför Ring III) 

Dolda talanger: Faller inte alltid me peden I fyllan 

Favorit snapsvisa: Yogi bear 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

No hittar man mig på olivers dans- o kalasbar allt som 
oftast efter sitzen. Där härjar ja på dansgolvet o har jävla 
me feelis! 

Namn: Emil Libero Storm 

Styrelsepost: Kassörska 

Linje: Tradenom 

Hemort: Singsbyjjin 

Dolda talanger: Talar i tungor (händer bara efter in tung 
olliskväld) 

Favorit snapsvisa: En hyllning till Olivers Inn 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Hälder öl i skägge som ja sedan gnider mot David 
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Namn: Niko ”Duracell” Remesaho 

Styrelsepost: Sekreterare 

Linje: Automation 

Hemort: Jeppis 

Dolda talanger: Ja kan dyrk hänglås 

Favorit snapsvisa: Aba LAba 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Jaanå, minne bruk ju lämn bort men ja kan nästan garan-
ter att ja int städar, ja kanski försöker men nej, men bruk 
nog hitt me ti Ollis entå. 

Namn: Joel ”Cesar” Suomalainen 

Styrelsepost: Intråd 

Linje: Drift 

Hemort: Sandsund. 

Dolda talanger: Har aldri minnesluckor. 
Kan svejp en soumalainen drink på 3 sekund. Hu ti två gar 
ihop vejt ja it. 

Favorit snapsvisa: Juodaan viinaa 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

E jävlit i fyllon. Dags för eftersläpp på Ollis. Insir att ja ska 
ju lämn å städa föri ja får far iväg. Svär saktat men hårt fö 
me sjölv. Jumavittulauta. 
Vaknar nästa dag nagang på ettmeddaan å håxar att ja 
had skola från mårnen. Svär liti mejr jumavittulauta x2 å 
fortsäter sova. 

Namn: Ida ”Serpentin” Holm 

Styrelsepost: Slottsråd 

Linje: Tradenom 

Hemort: Vasa  

Dolda talanger: Leva på chipu&dipu 

Favorit snapsvisa:  Sälen lever om de räknas 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Meddelar Bgänget att väcka mej då de e dax för att åka till 
Ollis. Slocknar i klubbrummet på soffan, spyr i diskhon. Sen 
iväg till Ollis. Vem vet kanske har de hänt på riktigt kanske 
inte.  
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Namn: Niko ”Skiftnyckel” Mäntymäki 

Styrelsepost: Extråd 

Linje: Produktionsekonomi 

Hemort: Helsingby 

Dolda talanger: Tömm en karkkipåsa snabbt som fan 

Favorit snapsvisa: Aba Laba 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Tappar minne men vettja ja hjälper till å städ, ibland iaf. 
Nästa minne man brukar ha e från ollis så dit tar man sig 
på nå vis å. 

Namn: Alexander ”Vanish” Nyström 

Styrelsepost: Bärsråd 

Linje: Produktionsekonomi 

Hemort: Petalax 

Dolda talanger: Har skolrekordet i ”1000m öl” på tiden 
8min 48sek. (Spring 1000m å dreck 10 uöl) 

Favorit snapsvisa: De regnar ner 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Vaknar opp nainstans å minns ingenting – å antagligen ha 
man lyckats jär na nytt fanskap 

Namn: Kevin ”Brylkräm” Högkvist 

Styrelsepost: Rådd 

Linje: Tradenom 

Hemort: Tärjär 

Dolda talanger: Kan tala standardsvänsk fastän i vituttar 
fö mi 

Favorit snapsvisa: Vilken som hälst såläng sluuti åv i er 
nära så a får ta syypi 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Nå hätee... måst no seij et vejt int fö minni mett bruk byri 
svik i hä stseedi 
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Namn: David ”Paulig” Lund 

Styrelsepost: Musråd 

Linje: Härskarna av dieselolja, Fartygens vänner, Kaj Rinta-
nens angels: Maskinkonstruktion 4 

Hemort: Replot kyrkoby 

Dolda talanger: Tämja hundar mitt i natten, tämja min 
lever mitt i natten 

Favorit snapsvisa: Livet är härligt, tavaritj vårt liv e härligt 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Enligt sägner kan undertecknad teleportera sig till efter-
släppet utan ett minne av att ha städat, skapat kaos eller 
ha någon vetskap alls över hur färden från punkt A till 
punkt B gått till. 

Namn: Pontus "Post-it" Bergström 

Styrelsepost: Idråd 

Linje: Automation 

Hemort: Vaasa 

Dolda talanger: Bli fullast på sitzen 

Favorit snapsvisa: Sälen lever 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 
Häng me får ni si. Så kan ni berätt dan efter fö ja kan lova 
jag minns int. 

Namn: Anton ”Kalvstek” Göthelid 

Styrelsepost: Datård 

Linje: Produktionsekonomi 

Hemort: Närpes 

Dolda talanger: Kan jonglera 

Favorit snapsvisa: Regnar ner i dalen 

Du blir dyngrak på en sitz och sitzen lider mot sitt slut, 
vad händer näst? 

Går runt och runt på ollis och känner ingen annan förut-
om alkoholen 
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MusicQuic våren 2019

Tisdagen 16e april var tiden kommen för årets första Musicquiz. Klockan slog 18:30 
och dörrarna till Filicianernas egna disco öppnades, ivriga studerande iklädda 
många olika färgers halare samlades alla i hopp om att bli kvällens segrare i quizet. 
Musrådet var redo att dra igång tävlingen efter timtal av lyssnande och planering 
för 22 låtar och flera följdfrågor! 

19:00 klev Paulig ut bland quiz deltagarna för att välkomna dem alla samt berätta 
om kvällens regler. Med sig hade han också Post-It som var mer än taggad över att 
dra följdfrågor. Strålande vårsol samt tisdagens sänkta priser vid lokala vattenhålet 
hade förmodligen också en stor inverkan på funktionärernas goda inställning till 
livet. Tävlingens första låt drog igång, ljuva toner av Toploader med låten Dancing In 
The Moonlight spelades ur högtalarna. Kluriga följdfrågor kom snabbt på, till låten 
Dancing In The Dark av Bruce Springsteen så frågades det efter vilken skådespeler-
ska som syns i musikvideon. 

Tävlingen rullade på lika bra som en filician efter att helan gått. Efter ca. två och en 
halv timme var det dags att läsa upp rätta svaren samt dela ut priser. Funktionärerna 
hade febrilt rättat svarslapparna och utsett tredje och andra plats men framför allt 
en vinnare! En trumvirvel drog igång och vinnarlaget som kallade sig för ”Förening-
en” fick till ljudet av applåder komma upp och hämta sitt pris bestående av sällsynta 
halarmärken mm. 

Paulig
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Onsdagen den 24:de april var det dags för läsårets sista sitz tillsammans med NUD och 
FSLF. 
Dörrarna öppnades till Fanny talo klockan 18:00 och in strömmandes kom sitzens 
deltagare glada iklädd sommarkläder och halare och redo för läsårets sista sitz före 
sommarlovet smyger fram. 

Klockan 19:00 börjar sitzen och toastisarna kommer in dansandes till låten Vengaboys 
– We Like To Party!  
Sedan sjungdes det förstås Helan, och sitzen var i full gång.  
Men för våra vänner från Umeå som hade tagit sig över potten för att festa till det lite 
extra så hade festen redan börjat för länge sedan eftersom Homers kära ordförande 
Lurken hade redan hunnit tömma en flaska av det heliga vattnet och därmed gick och 
tog sig lite frisk luft redan efter helan hade sjungits, men som tur var, så kom han till-
baka till halvan, eller tersen...? jaa i nått skede var han tillbaka bättre än någonsin. 

Under kvällens gång var det olika aktiviteter där deltagarna fick mata varandra med 
glass i ögonbindel, lyssna på roliga och mindre roliga skämt osvosv. 

När sitzen led mot sitt slut var det dags att ta sig till den lokala vattenhålan Olivers Inn. 

Duracell

Springbreak Sitz
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Gulisintagning

En mörk, dystrig och regnig måndag i september, närmare sagt 2.9, var det dags för 
det efterlängtade evenemanget, nämnligen GULISINTAGNING! Liksom tidigare år sam-
arbetar Filicia med systerföreningen NUD för att se till att detta evenemang blir av.  

Vi samlades kl 15:00 på kaserntorget där många gulisar stod som frågetecken, de hade 
inge aning om vad som hända skulle. Någon statistik om exakt deltagarantal har vi 
inte men väldigt många gulisar dök upp trots det förskräckliga vädret!  

Gulisarna ställdes upp i två rader, flickorna i en rad och pojkarna mittemot i sin egen 
rad. För att hålla värmen i kropp och knopp drog våran kära Post-it och NUDs Bryne 
en anmärkningsvärd uppvärmning. Efteråt delades gulisarna in i 6 personers lag och 
tanken är att lagen skall bestå av 3 flickor och 3 pojkar, men eftersom antalet pojkar 
gentemot flickor var något fler, hände det sig att några lag blev ojämna. Gulisarna fick 
varsin sopsäck att dra på sig som klädesplagg och knöt sedan fast sig i benen tillsam-
mans med sina lagkamrater med ett rep i respektive lag. 

Gulisintagningen går ut på att man i grupper springer eller går runt i Vasa till olika 
punkter iklädd en sopsäck och ihopbundna med sina lagkamrater och utför uppdrag, 
samlar saker och har det annars bara jätte trevligt! 

 Klockan 20:00 samlades gulisarna på Vasa torg för att svära den traditionsenliga eden 
innan de fortsatte festligheterna på det lokala vattenhålet, Oliver’s Inn! 

Vinnarna för gulisintagningen utsågs på kvällen och vinnarna för Filicias och NUDs gu-
lisintagning 2019 blev lag 26, stort grattis till er alla! OBS! bilden är inte på vinnarlaget

Cesar
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Back to Filicia Castle 2019

Nåjaa sommarlovet är över och det var dags att öppna Castles dörrar igen och festa 
som aldrig förr. Torsdagen den 12 september slogs dörrarna upp till Filicia Castle och 
gamla samt nya partysugna studeranden stegade in för att ta del av denna fantastiska 
kväll.  

När de flesta väl hade kommit så spelades det flitigt beerpong, i klubbrummet satts 
det i soffor och hängde med såväl nya som gamla bekantskaper och i discot utövades 
fuldans till tonerna av DJ Paulig. Det var en väldigt god stämning i hela Castle och 
dryckerna började slinka ner snabbare och ljudnivån på de glada gästerna bara höj-
des.  

Kvällen avrundades som vanligt klo 22 och därefter fortsatte färden med buss-
transport till allas favorit partykrog Ollis, där fortsatte festen enda in på småtimmarna.  

Serpentin
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Lär dig Sitza 2019

Onsdagen den 25.9 var det dags för gulisarna att krypa ner i allas älskade Filicia castle 
och pröva på att sitza på äkta Filisianskt vis. Ute i salen kunde man iaktta till största 
del nya studeranden från Novias alla utbildningar, men också en och annan gamyl där 
dom flesta borde slutat med sitz-kulturen före flera år sedan, men det visar ju bara hur 
mycket man faktist trivs i vårt älskade slott. I spetsen för detta spektakel hade vi toast 
gröngölingarna Pontus ”Post-it” Bergström och Joel ”Cesar” Soumalainen. 

Efter genomgång av reglerna för vad man får och inte får göra under en sitz (där t.o.m 
en och annan gamyl fick friska upp minnet efter den sitzlösa sommarn) kördes de 
vidare med helan, halvan, tersen, kvarten och måååsen (kvinten) i en relativt snabb 
takt tack vare en par törstiga gamyler som verkade ropa ”tempo” mer än va dom hann 
dricka. 

Under denna underbara onsdag kväll fick man se ett och annat som våra underbara 
toastisar hade planerat för oss bl.a ”hämta saker leken”, som går ut på att en person 
från varje bord kommer upp på scen och har som uppgift att hämta diverse saker från 
eget bord. Allt från kondom till en servitör. Vinnaren (bord 5), som dom utnämnde sig 
för att vara under tävlingen, fick chipspåsar att snaska på under sitzen. 

Man deltog också i den roliga men konstigt nog råddiga sten,sax,påse leken där vin-
naren fick en av de legendariska och eftertraktade ”Vergified by Filicia” kepsarna. 

I det stora hela var även detta års lär dig sitza en otrolig framgång. Snapsarna flödade 
och även nån servitör lär ska ha satt sig ner för fylla de tomma platserna och ta del av 
sitzen från ett sittande perspektiv.  

Post-it och Cesar tackar för denna gång och hoppas få se er på våra framtida evene-
mang. HA DE GÖTTANS BRA TILLS DESS! 

Post-it
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Studentföreningen N.U.D. r.f, Filicia r.f’s systerförening är till för dig som studerar till sjukskö-
tare, barnmorskor, hälsovårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och röntgenskötare.  
Det är mycket möjligt att någon av dessa härliga individer behandlar dig, plåstrar om dig eller 
annars bara ser till att du kommer tillbaka på rätt spår i ditt liv om du halkat av lite.

Kännetecknet för en nudist är deras logo, den blåa fågeln som heter Roger (se bild). Nudister-
na har sitta egna lilla kryp-in (läs kansli) i byggnaden Alere.

NUD ordnar evenemang i stil med halarkalas, sitzar, BTSWE, motionsevenemang och mellan-
fest under pampasveckan.

NUD styrelsepresentation

Övre raden från vänster: Emilia ”Rehab” Sund, Matilda ”Torkari” Lönnvik, Linn ”Serum” Linnström, Cassandra 
”Socialfalle” Sundblad.
Mellersta raden från vänster: Kadi ”Kuratorin” Lindman, Alexandra ”Handledarin” Tuorila, Ellen ”Bryne” Rand-
ström, Madeleine ”Plasma” Sandkulla.
Nedre raden från vänster: Ida” Rådgivarin” Voutilainen, Jasimine ”Sugpropp” Malm, Emelie ”Epipen” Nygård. Och 
sist men inte minst, Tilde ”Caput” Stenbäck som svävar bland molnen.

NUD



FILICIA AKTUELLT

FILICIA AKTUELLT

15

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 upp-
gift 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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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 toas-
tisskämt 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 hala-
ren 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.

Den heliga halaren
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Halarmärken 

Halarmärken får man placera nästan hur man själv vill. Det 
finns dock några regler för vissa halarmärken. Din studentför-
enings egna halarmärke är ett sådant, detta skall placeras på 
bröstet intill hjärtat. Andra halarmärken kan också ha speciel-
la 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, sy-
maskinen 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. 
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Hälsningar

Populärt är det att skriva hälsningar på varandras halare, detta gör ju halaren mycket my-
sigare. 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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Kaffe med avec

Alla vackra sagor börjar med ”det var en gång”, men som ni alla vet är Filicia allt annat än 
mainstream så därför börjar denna saga med ”ja har en fondering!”. 

”Ja har en fondering!” sa en styrelsemedlem under ett möte i april, ”Ha ni naingang fon-
dera på vilken avec som passar bäst me kaffe? Ska man ta konjak, punsch elo heilt vanli 
jallu ti kvällskaffe? Ja ha fondera på e å ja vejt int, så ska vi ta en provsmakning?”. Åsikter-
na var delade men tiden gick och tanken av en sådan provsmakning fick de andra sty-
relsehjärnorna att gå på högvarv. Hösten kom och styrelsen slog fast ett datum; prov-
smakningen skulle äga rum en mörk fredagskväll i september. Dagen D närmade sig 
och dagarna räknades flitigare än i militären och spänningen samt nervositeten kunde 
ej döljas längre bland styrelsemedlemmarna. 

Dagen vi alla väntat på var äntligen kommen. Mörkchoklad hade blivit införskaffad, ver-
gi-kladdkaka hade blivit bakad, litervis med kaffe hade kokats och styrelsen var nästan 
lika taggad som inför pampasveckan. Flaskorna med diverse avec-sorter var uppradade 
på bordet, som hade blivit dukat med juleljus och röda kaffekoppar. ÄNTLIGEN skulle vi 
få veta vilken avec som passar bäst med kaffe. 

Vi betygsatte 15 olika avecer och svarade på några frågor samt skrev ner några kom-
mentarer som yttrades under provsmakningen. Kan ännu tilläggas, före vi provade rom 
hade Brylkräm en liten Rom-skola för de andra medlemmarna; ”Ta en lillan romskvätt i 
tsäfta å ta kaffisypi på å bland om hä i tsäfta å saan en choklabeta på fö ti få fram aråmi.” 

Nedan får ni svar på den stora livsfrågan ”Vilken avec passar bäst med kaffe?”. 

1. Highland Bird – Blended Scotch Whisky 

- Alkoholprocent: 40% 

- Lukt: Man(d)ligt brun 

- Smak: Billig, trekantig och villafylla 

- Passar den med kaffe? ”E dågär om int man har na anna” 

- Betyg: 2,5/5 

- Fyllehalt: 1= spänningen stiger 

- Kommentarer: Duracell tyckte att ”e va betär me chokla” 

 
2. Tallisker – Single malt scotch whisky 

- Alkoholprocent: 45,8% 

- Lukt: Luktar som Amazonas i juli 

- Smak: Ett hångel med sjösse (Vanish tyckt e va fin smak) 

- Passar den med kaffe? ”Noo passa hä mä kaffi noo” 

- Betyg: 3-/5 

- Fyllehalt: 2= spänningen avtar 

- Kommentarer: ”Smaka mammos fiskan”. Röksmaken skapade förvirring och delade åsikter. 

Libero
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3. Captain Morgan – original spiced gold 

- Alkoholprocent: 35% 

- Lukt: Solig Sandöstrand full av Norovirus 

- Smak: Vanilj å aromsalt 

- Passar den med kaffe? Absolut, 100% 

- Betyg: 4-/5 

- Fyllehalt: 4= Duracell undrar när alkoholen kickar in 

- Kommentarer: ”Ja ska känn me som ande piratin ikväld” - Paulig 

 
4. Jaloviina 1-stjärnig a.k.a. scheriffin a.k.a. tähtilimonaadi 

- Alkoholprocent: 38% 

- Lukt: En halv Soumalainen (en drink som innehåller jallu) 

- Smak: Änglasvett 

- Passar den med kaffe? Mycket delade åsikter, men jå 

- Betyg: 3,5/5 

- Fyllehalt: 4= Brylkräm tänkt häll mjölk i jallun 

- Kommentarer: ”Skål för Forsback-plan” och ”Sko ja va politiker sko ja seij att ja int tar ställning ti hitt 
smaatsi” – Brylkräm 

 
5. Xanté päronlikör 

- Alkoholprocent: 38% 

- Lukt: Bananspray 

- Smak: BANAN?? NÄ, PÄRON!, ”Ja er som et rävhål, kluvin i hiso frågo.” – Brylkräm 

- Passar den med kaffe? Nä, men ibland jå 

- Betyg: 2+/5 

- Fyllehalt: 5= ”Vi kommer si ut som vi gar på ecstacy bakit allt kaffe” – Kalvstek 

- Kommentarer: ”Hä va som ti siti på hynstso å låft på roosona” – Brylkräm 

 
6. Cape Brandy VS 

- Alkoholprocent: 36% 

- Lukt: Vaxbordsduk/ fairy med stearin 

- Smak: Len hud mot en våt sommaräng 

- Passar den med kaffe? Njaa, int riktit men äntå jävla bra.. mycket oklart 

- Betyg: 3+/5 

- Fyllehalt: 6= Decibelnivån ökar 

- Kommentarer: ”Man ska int shot konjak” sa Paulig medan Duracell slog näven i bordet som följd av 
smaken. Paulig började tala om sig själv i tredje person. 

Libero
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7. Soerlie XO – cognac 

- Alkoholprocent: ”mang” = 40% 

- Lukt: Dåliga beslut på ollis 

- Smak: Färdig-grimaserad gammal gubbe (”Allt ja nånsin drömt om” – Paulig) 

- Passar den med kaffe? Typ jå 

- Betyg: 3/5 

- Fyllehalt: 7= Tårarna rinner 

- Kommentarer: ”Sjukt äcklit” – Serpentin, Post-it fick tårar i ögonen 

 
8. Vergi (me vergi-kladdkako) 

- Alkoholprocent: 40% 

- Lukt: Himmelriket 

- Smak: Sex och änglar 

- Passar den med kaffe? Passar bättre än Paulig ti kaffe 

- Betyg: 6/5 

- Fyllehalt: 8= Det vi alla har väntat på är här, VERGI 

- Kommentarer: ”låftar som bååne komber säg sedan: e låftar som papp!” – Duracell 

 
9. Flaggpunsch 

- Alkoholprocent: 26%; ”Täför e ji så stygg” – Duracell då han la märke till alkoholhalten. 

- Lukt: Som en godisfabrik 

- Smak: ”E smaka som in gulis” – Paulig, ”He e no äckli” – Duracell, Post-it & Skiftnyckel 

- Passar den med kaffe? Japp, som allt annat hittills 

- Betyg: ”PUNSCH?” 

- Fyllehalt: 9= Brylkräm börjar prata Norrländska 

- Kommentarer: ”Dödin” – Skiftnyckel, ”Fantastiskt” – Libero 

 
10. Premium Vergi 

- Alkoholprocent: 40% 

- Lukt: Heilt otrolit fantastiskt 

- Smak: Heilt otrolit fantastiskt 

- Passar den med kaffe? Heilt otrolit fantastiskt bra 

- Betyg: ∞ 

- Fyllehalt: 10= Paulig talar i tungor 

- Kommentarer: ”Rinnand guld” – herr ordförande 

Libero
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11. Unicum Riserva 

- Alkoholprocent: 40% 

- Lukt: ”Gränskooji å apotek från 30-tale” 

- Smak: ”Smaka äckli peparkako” 

- Passar den med kaffe? ”Passar int me nainting” 

- Betyg: 1+/5 

- Fyllehalt: 11= Lonkero sitter med en hink i famnen och Paulig stönar 

- Kommentarer: ”Smaka manliga vrål” – Paulig 

 

12. Jägermeister 

- Alkoholprocent: 35% 

- Lukt: Häxkonst från 1800-talet 

- Smak: Smakar Wunderbar i Ruka. ”E smakar papp” – Post-It 

- Passar den med kaffe? Bättre än utan kaffe 

- Betyg: 1,5/5 

- Fyllehalt: 12= Paulig känner ingen smak längre 

- Kommentarer: ”Dagistant” – Paulig, ingen vet vad han menade men det var den enda kommentaren 
som yttrades 

 

13. Helmi gräddlikör 

- Alkoholprocent: 17% 

- Lukt: Omar med ett litet inslag av penicillin 

- Smak: En väldigt gräddig version av Werther’s Original samt tonårsfylla  

- Passar den med kaffe? Jå, Duracell sa nä 

- Betyg: 4-/5 (tydligen gillar vi tonårsfyllor, skämmigt) 

- Fyllehalt: 13= ”Åååååååh, ja vill int lev nameir” – Paulig 

- Kommentarer: Paulig har en död blick, Duracell fick en liten tår i ögat 

 
14. Fireball 

- Alkoholprocent: 33% 

- Lukt: Julgröt blandat med pappas spyor på juldagsmorgon 

- Smak: Jultomtens svett efter en lång dag av julklappsutdelning 

- Passar den med kaffe? Ja. 

- Betyg: Paulig undrar vad vi drack, resten tycker 3,5/5 

- Fyllehalt: 14= Duracell tycker att alkoholen har kickat in nu 

- Kommentarer: Cesar tänker kasta in handduken men Brylkräm hotar med att bränna upp den. 

Libero
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15. Absinth 

- Alkoholprocent: 69% 

- Lukt: Lakrits med rövsvets (=svett) 

- Smak: Anis eller Anus, vem vet? 

- Passar den med kaffe? ”E va go”, Vanish sa “int” 

- Betyg: 3+/5 

- Fyllehalt: 15= maximala nivån börjar vara uppnådd och Brylkräm drar monologer från Tärjä-revyn 

- Kommentarer: ”Dagens bästa.. efter Vergi” och ”Min hjerta behöver vatten” – Lonkero 

 

16. SPECIAL – Sierra Tequila (endast Brylkräm, Post-it och Vanish som testade) 

- Alkoholhalt: 38% 

- Lukt: ”Nyklifft gräsi” 

- Smak: Kallsup i Sydostasien 

- Passar den med kaffe? Tequila + salt + citron + kaffe = falskt. ”Int.” – Vanish 

- Betyg: 1/5 

- Fyllehalt: 16= sprit smakar inte sprite längre, allt smakar saltvatten 

-Kommentarer: ”Som ti drick en goan lonkero i Evijärvi” – Brylkräm 

 

Som ni ser är resultatet ingen överraskning, Premium Vergi passar bäst och näst kom-
mer vanlig Vergi och av någon anledning kom Helmi gräddlikör samt Captain Morgan 
på delad tredje plats. Ta dock i beaktande att hälften av styrelsen var förkyld så ni får inte 
förlita er helt och hållet på våra omdömen. Snälla stäm oss inte kära läsare. 

Hoppas denna artikel och provsmakning var till nytta och att ni också har lärt er något. 
Vi lärde oss en hel del, men nästa dag var det mesta bortglömt och allt som finns kvar 
är våra otydliga anteckningar. Kan ännu tilläggas att samtliga styrelsemedlemmar hade 
en mycket orolig nattsömn efter denna kväll och de flesta vaknade tidigt på morgonen, 
detta som följd av otaliga kaffekoppar kvällen innan. 

Vi tackar och hoppas än en gång att vi har varit till hjälp och räddat er från total besvi-
kelse nästa gång ni tar en avec till kvällskaffet. Nästa gång kanske vi testar vilken natt-
mat som är bäst efter en lång utekväll? Vi väntar med spänning, och likaså borde ni göra. 

Libero
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Baka  med  Serpentin  
-‐  Vergikladdkaka  

  
I  samband  med  kaffeavec  kvällen  provsmakade  vi  även  en  kladdkaka  med  smaken  av  vår  

absoluta  favorit  dryck  Vergi.  
  

Ingredienser:  
2  ägg  
100g  smör  
3  dl  socker  
2,5  dl  mjöl  
Ca.  2  msk  kakao  (laga  i  på  känsla  tills  
färgen  på  degen  ser  passlig  ut)    
1  tsk  vaniljsocker    
Vergi  

  
  
Gör  så  här:  
1.  Sätt  på  ungen  på  225  grader  och  smörj  formen  
2.  Smälta  smöret  
3.  Vispa  ihop  ägg  å  socker  
4.  Blanda  i  allt  annat  
5.  Häll  i  så  mycket  Vergi  det  går  i  degen  utan  att  bli  
för  rinnig,  kanske  ca.  4  shots  går.  Vispa  in  Vergin  i  degen  
6.  Ha  kakan  i  ugnen  ca.  8  minuter    
7.  Ta  ut  den  från  ugnen  &  låt  svalna  

KLART!    
Tips  servera  med  vispgrädde  eller  vaniljsås    
+  avnjut  med  ett  glas  av  varm  Vergi  

  
  

”Alkoholen  försvinner  i  ugnen  men  
smaken  av  Vergi  kvarstår”  

  
”Vergin  sög  bort  all  socker  ur  kakan,  

bara  mjöle  kvar”  
  

”Rikti  goo  kako”  

Serpentin
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Till Valborgs festligheterna, som tog plats vid Hoviska, ordnade studentföreningen Fili-
cia det traditionsenliga leifbingot. Leifbingo går ut på att hämta eller göra saker som är 
utmärkta på bingobrickan (se figur nedan). 

Diverse priser delades ut åt de som lyckades få BINGO och ett av dessa priser, som stod 
mest ut av alla, var Fazers Moomin slickepinnar. Filicia hade införskaffat en hel låda med 
dessa slickepinnar. En låda består av 147 stycken slickepinnar vilket resulterar i en netto-
vikt på 1,2 kg.  

Ni som läser detta undrar säkert vart denna story är påväg men det ska jag allt berätta 
för er. Snart. 

I slutet av maj månaden ordnade Filicia prepkurs åt nya blivande ingenjörsstuderanden 
och eftersom det slapp av av tidigare nämda slickepinnar, bestämde styrelsen för att 
gotta sig lite under pauserna på prepkursen. Följden av detta beslut att gotta sig lite 
med slickepinnar, lämnade traumatiska spår i hela styrelsen. 

Kan ni gissa vad som hände?  

Ni gissa rätt. Slickepinnarna visade sig ha mystiska svarta fläckar i kärnan av slickepin-
nen, fläckar som liknade ”magaknappsludd”. Ni som läsare håller säkert med om att 
detta låter ytterst oroväckande. Det tyckte vi också inom styrelsen. Cesar med hjälp av 
sin kompanjoner valde att kontakta Fazer om detta som sedan ledde till att vi skickade 
in en reklamation. 

Någon vecka senare hade Cesar fått post från Fazer. I paketet fanns ett brev och 2 godis-
påsar som agerade ersättning för de traumatiska följderna av slickepinnarna. Lite snålt 
med endast 2 godispåsar med tanke på att det handlade om 1,2 kg slickepinnar men å 
andra sidan är gratis alltid gott! 

På följande sida ser ni vad Fazer svarade.

Brev från Fazer

Cesar
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Brev från Fazer

Cesar
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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 trevlig sommar samt att vilat upp Er inför skolstarten.

Vi vill kort presentera oss för Er som är nya studeranden, så ni vet vem vi är. DIFF grundades år 1936 och 
vi är idag fler än 3000 medlemmar varav ca en tredjedel är ingenjörsstuderanden Vi är fackförbundet för 
dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörstuderande. Medlemskap i fackförbundet är gratis för in-
genjörsstuderanden.

Diff har regionala avdelningar i Nyland, Åboland och Österbotten. Ta gärna tid och besök våra nya hem-
sidor på www.diff.fi för att läsa mer om vår aktivitet, våra tjänster samt de olika evenemangen som ordnas 
under hösten och våren. Ni hittar vårt kontor på Wolffskavägen 33 på tredje våningen och vi nås lättast via 
e-mailen osterbotten@diff.fi

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

•	 Member+ (https://memberplus.fi/) 

•	 Karriärmentorering

Diff har studerandeombud i Novia och Arcada. I Vasa heter denne Jonas Solvin och han studerar tred-
je året på produktionsekonomi. Ni lär säkert se honom runtom i yrkeshögskolan och han nås bäst via 
e-mailen jonas.solvin@diff.fi

Med önskan om en aktiv höst!      diff_ingenjorerna    
      diff - ingenjorerna   

DIFF



FILICIA AKTUELLT

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.

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

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. 

Medlemsförmåner


