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Ordförande har ordet
Kära Läsare!
Mitt namn är Emil ”Libero” Storm och fungerar som ordförande i denna fantastiska förening i år. I skrivande stund har jag varit styrelsemedlem i Filicia i två år och drygt två
månader, och studerande har jag varit i två år och drygt 6 månader. Jag studerar till
tradenom och som en gammal styrelsekollega sa, ”Tänk att en tradenom kan va ordförand i Filicia?”. För övrigt är jag 23 år gammal och kommer från Singsby. Om ni vill få min
uppmärksamhet så lystrar jag till ”Emil”, ”Storm”, ”Libero”, ”Leif” eller ”Leifstorm”.
Årets styrelse är fantastisk, vi har sex nya ivriga styrelsemedlemmar som kommer att förgylla er vardag under detta år. Jag tvivlar inte en sekund på att vi kommer lyckas minst
lika bra i år som tidigare år.
Mycket intressant kommer att hända under detta verksamhetsår, både välkända och
återkommande evenemang men också nya spännande påhitt. Till exempel har vi utökat
vårt samarbete med skolan och med företag för att försöka få fler spännande och lärorika föreläsare till skolan. För några veckor sedan hade vi Europas främsta mentala tränare
Christoph Treier som föreläste om studiemotivation och jobbsökning. Och mera föreläsningar är på kommande. Förutom detta inleds också nya samarbeten, bland annat kommer vi inom en snar framtid ha en sitz som Vasas studieliv aldrig tidigare skådat. Håll
ögonen öppna och spetsa öronen, detta vill ni inte missa.
Avslutningsvis vill jag tacka er medlemmar som har röstat fram årets styrelse och för att
ni fortsätter visa intresse för våra evenemang, tack vare er blir allt vi gör mera betydelsefullt för oss. Om ni har idéer eller förslag på något som ni skulle vilja se att vi ordnar
eller förbättrar, ryck någon i styrelsen i armen och berätta. Mitt i allt blir er idé verklighet.
Kom också ihåg att följa oss på sociala medier och håll koll på er mail, där händer det
grejer mest hela tiden. Vi har även öppet vårt kansli varje dag och kaffepannan går varm
non-stop, så kom ner på en kaffekopp och prata ut. Kom igen, det blir kul!
I skrivande stund har Covid-19 spridits mer och
mer, och till följd av det så har Novia börjat övergå
till distansundervisning, alla studentföreningar i
Vasa ställer in sina evenemang och regeringen har
tydliga direktiv för hur vi ska agera för att minska
spridningen och smittoriskerna. Just nu är allting
inställt tills vidare och vi har ingen aning om hur
det kommer att se ut i framtiden, men vi fortsätter
planera som vanligt ifall läget skulle ändras till det
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Styrelsepresentation

Namn: Emil ”Libero” Storm
Styrelsepost: Ordförande
Linje: #tradenomiksi
Hemort: Årets by i Österbotten 2018
Intressen: Allt som har me kastas å drickas ti gär, beerpong e alltså en
favorit
Ost eller skinka underst: Ost obviously?
När och varför sov du senast på golvet: Som en anständig vuxen ung
man sover jag alltid i sängen. Åtminstone vaknar ja tär.
Namn: Joel ”Cesar” Suomalainen
Styrelsepost: Vice-ordförande
Linje: Drift och energiteknik
Hemort: Sandsund
Intressen: Sova, äta och lyjdis på metal
Ost eller skinka underst: Skinka. Endast psykopater lägger ostin underst.
När och varför sov du senast på golvet: Ramla ur sängin efter en kväll
på Olivers discotek och slapp aldri upp igen, beslöut me alltså fö ti sov
på golvi.

Namn: Anton ”Kalvstek” Göthelid
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Närpes
Intressen: Sniffer
Ost eller skinka underst: Skinka föö heelvede
När och varför sov du senast på golvet: Somna i trapphuse efter Filicias årsfest
silliz. (Nyklarna var även borta)

Namn: Niko ”Skiftnyckel” Mäntymäki
Styrelsepost: Kassör
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Helsingby
Intressen: Beerpong, soffliggas, pleikkaspelas och bilmekkas
Ost eller skinka underst: skinkan ska självklart va underst
När och varför sov du senast på golvet: Filicias 26e årsfest sillis, e va golvvärman å ja hadd kallt/va tröitt
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Namn: Quynh ”Boomerang” Dinh
Styrelsepost: Slottsråd
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Närpes
Intressen: test olik instagram/snapchat filters åp backlund (bonk)
Ost eller skinka underst: Ost obviously?!?!?
När och varför sov du senast på golvet: Tror ja aldri ha lyckats me he,
men ja ha haft en gäst som vägra sov på soffon fast ja hadd bädda åt di, så
e vort golve tå.

Namn: Kevin ”Brylkräm” Högkvist
Styrelsepost: Extråd
Linje: Tradenom
Hemort: Tärjär
Intressen: Rock´N´Roll å fest
Ost eller skinka underst: Hä er hä minsta bitsymbri jär i väädä så hä
spelar int na roll
När och varför sov du senast på golvet: Vi en bikants kämppä i
Kuopio, tär finnsta bara ejn såffo å ho va oppteiji så tär finnsta bara
gålvi kvar.
Namn: Rasmus “Mulle Meck” Backlund
Styrelsepost: Musråd
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Jalcetown som e stoo i filicia valet
Intressen: meka på ölen å dricka projektbilen
Ost eller skinka underst: ost så kan man gömma de skruuvvan fingeravtrycken me skinkko
När och varför sov du senast på golvet: Hjulfestsillizen för att hjulfestsilliz

Namn: Filip ”Pelican” Westersund
Styrelsepost: Datård
Linje: IT-linjon, hackerpro
Hemort: Vikby <3
Intressen: Gillar ti häss å brass me vänner, men också trevligt att se på film å
tae lugnt. Kan dricka öl i båda fallen
Ost eller skinka underst: Vill no ha skinka underst så int an smiter
När och varför sov du senast på golvet: Filicias 25årsfest silliz, behöva ti vessa å kast upp men beslöt ti ta en tupplur på wc golve iställe tå
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Namn: Pontus ”Post-it” Bergström
Styrelsepost: Idråd
Linje: Automationsteknik
Hemort: Vaaasssa
Intressen: Fotboll, Frisbeegolf, öl mm.
Ost eller skinka underst: äter inte sånt som kommer från husdjur.
När och varför sov du senast på golvet: när ja kollade en dokumentär av
Simo Häyhä i fyllon o sku vis brude hu an låg tå an sköt ryssan, somna på
golve i skjutställning iklädd vita kalsonger (camouflage).

Namn: Simon ”Pimpelspö” Rosendahl
Styrelsepost: Rådd
Linje: Automationsteknik
Hemort: Sååndom
Intressen: Allt e rolit bara man får ta sej en öl eller 12
Ost eller skinka underst: Va jiejeeeee, oustin såklart
När och varför sov du senast på golvet: I Åre på köksgolvet, har kompisar
som snarkar hårdare än grannens badrumsrenovering

Namn: Linnéa ”Resorb” Nyman
Styrelsepost: Intråd
Linje: Liksom Emil och Kevin studerar även jag företagsekonomi
Hemort: Jakobstad
Intressen: Prokrastinera, dricka och umgås med vänner. Gärna alla tre på
samma gång.
Ost eller skinka underst: Måst no se över mina vänskaper med vissa i
styrelsen som av nån anledning ska ha osten UNDERST? Psykopater smh
När och varför sov du senast på golvet:. Hadd druck en eller tio för
många på ett halarkalas i höstas så tyckt de va passande att ta en nap
utanför biblioteket innan jag sökt mig hemåt.
Namn: William ”Teho” Slotte
Styrelsepost: Bärsråd
Linje: Byggnads- och samhällsteknik
Hemort: Finlands soligaste stad Vasa
Intressen: Sova, spel pleikka, drick några lonkeron, allt helst på samma
dag
Ost eller skinka underst: Ost underst såklart, annars skedd he nå fel i
uppväxtin
När och varför sov du senast på golvet: Senast va ja kommer ihåg så va
i somras på marken vi rock-off, å he va för att ja va dyngrak å kuna int stå
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Back to Filicia Castle Winter edition

Äntligen var det dags att öppna Filicia Castles dörrar igen efter ett fridfullt jullov, Back
to Filicia Castle 2020 stod nämligen på schemat. Denna dag hade flera festsugna studeranden väntat på, och speciellt styrelsens nya förmågor som skulle få sina styrelsenamn
samma kväll. Dörrarna öppnades 18:00 och kort därpå var festen i full gång med beerpong, dans och mingel.
Efter att några timmar passerat med massor av olika roligheter hördes den välkända
låten DÖP DE från högtalarna och de flesta visste direkt vad det var frågan om och började röra sig mot disco för att få bevittna dopet av de nya styrelsemedlemmarna.
Dopet började med att vår kära ordförande Libero samt Post-It gick upp och drog några
ord. Efter Liberos och Post-Its visa ord började det egentliga dopet och namn och förklaringar för namnen togs upp. Efter att alla nya hade fått sina nya fina namn fick de varsitt
sugrör och fick som jobb att tömma en skål med traditionsenligt innehåll.
Efter att dopet var klart fortsatte festen som den hade hållit på tidigare tills det var dags
att hoppa på bussen som körde detta festglada folk till allas vårt älskade Oliver’s Inn, där
festen fortsatte tills småtimmarna.
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Filicias årsfest 7.2
Det gick ett rykte om att Vasas bästa och minst korrupta förening ställer till med årsfest.
Kan det verkligen vara sant? Jaijja det var det åter igen.
Filicias XXVI årsfest stod på schemat, alltså den 26:e årsfesten som föreningen ordnar.
Evenemanget skedde den 7:e Februari och pågick till valfri tid den 8:e Februari, dvs. Så
länge folk orkade. Plats för självaste årsfesten var vid restaurang Silveria där också Solenn akt hölls.
Vår kära ordförande Emil ”Libero” Storm öppnade festen på solenn akten med ett hejdundrandes välkomsttal, många fina hälsningar togs emot av föreningar och samarbetspartners. När alla med en hälsning hälsat klart tackades samtliga sponsorer. Marskalk detta år agerades av William ”Teho” Slotte som såg till att folk uppförde sig under
hälsningarna samt lyssnade till det som samtliga föreningar och partners hälsade.
strax efteråt var det dags för folket att leta upp sina sittplatser och förbereda sig för att
konsumera en trerätters supé med vin, kaffe samt x antal snapsar, syftet till att ta snapsar kan vara för matsmältningen, eller som för vissa enbart nöjes skull. Festtalet i år hölls
av Stefan Damlin varefter talet till mannen hölls av Julia Mård, stort tack till er båda för
de vackra talen!
Efter måttlig mängd snaps och mat samt mingel var det dags för dans till tonerna av
Lester. Vi kunde inte festa hela natten lång vid restaurang Silveria så efter den fina dansen begav vi oss på efterfest. Efterfesten befann sig på allas vårat älskade hem, favoritkällare, plats med både goda minnen och minnesluckor, 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, starkt jobbat ni som känner att ni hör till den
eliten.
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Årsfestsilliz 8.2

Årets mest efterlängtade brunch ägde rum i vanlig ordning efter Filicias 26:e årsfest och
endast dom lyckligt lottade hade möjlighet att deltaga i denna hejdundrande frukost
med snaps.
Måendet har aldrig varit så bra samtidigt som det har varit så dåligt och dom ynka timmarna sömn man fått mellan sillizen och nachspiel har inte varit till en stor hjälp, vilket
gör att vuxentröttheten smyger sig på. Oberoende hur stor denna trötthet är så skall
skeppet styras mot allas älskade Castle där det bjuds på morgonmålsbuffé och underhållning hela eftermiddagen.
Allting bra når även sitt slut och detta gäller även årsfestsillizen, men ingen panik råder
folket för klockan har slagit tillräckligt mycket för att allas favoritkrog har öppnat sina
dörrar, där resten av kvällen spenderas i ett varierande tillstånd.
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Porrsitz 13.2
Datumet var den 13.2 och det var dags för Vasas sexigaste evenemang Filicias och NUDs
traditionella Porrsitz på Leipätehdas. För underhållningen på scenen stod inga andra än
Pontus ”Post-it” Bergström och NUDs egna snuskgubbe Kadi ”Kuratori” aka Kadinator
Lindman. Detta välkända och sexiga evenemang sålde som vanligt slut innan man hann
blinka.
Sitzen kickade igång med en hejdundrans fart med tempo till höger och vänster. Med
allt från torra sexskämt till toastisarna som bjöd på otroligt pinsamma och något äckliga
historier och upplevelser man önskar ingen människa på denna jord ska måste genomgå.
Under sitzen sjöngs det dom mest snuskiga snapsvisor man kan tänka sig och det lektes
även en hel del som t.ex. ”suga och slicka” leken, bananleken mm.
Något som det även kan nämnas är att Post-its sexiga utklädsel i form av en gummidräkt tydligen hade ”krympt” under natten och sprack just innan toastisarna klev upp
på scen, Alltså inte för att Post-its mage hade växt under natten!!!
Med sång, skratt och en och annat stön rann tiden iväg och eftersläppet kickade igång,
Hoppas ni som var på plats och fick se dessa sexbomber göra bort sig hade lika hett
och roligt som oss!! Och att detta inte bara var ett ”engångs besök” så ses vi på framtida
evenemang!!
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Fastlaskiainen

I år ordnades Fastlaskiainen tisdagen 3.3 vid fiskehamnen och otroligt väder hade vi.
Evenemangen som ingick under dagen och kvällen var pulkatävling, singel pulktävling,
dragkamp och sedan efterfest vid Leipätehdas där även priser delades ut.
Pulkatävlingen går ut på att olika föreningar i Vasa bygger en egen pulka, för att vinna
tävlingen ska man ha en pulka som har ett bra tema som är relevant samt bra byggt.
Filicia vann för andra året irad vilket är en häftig bedrift. Segerpulkan som vi hade byggt
var inget mindre än Teslas nya cybertruck. Pulkföraren var Greta Thunberg som körde
rakt in i Donald Trumps mur som han hade byggt längre ner i backen efter deras intriger
på sociala medier.
Singel pulktävlingen var näst på tur. Där ska man ska åka ner för backen i en vanlig
pulka så snabbt som möjligt. Detta var upplagt med flera olika heat och till sist en final
mellan de snabbaste.
I dragkampen var det 3 lag med 9 personers styrka som tävlade, Filicia tog segern efter
två tuffa matcher.
Efter denna trevliga tillställning skingrades folket åt olika håll i några timmar för att sedan befinna sig på efterfesten som hölls på Leipätehdas. Priserna delades ut och Filicia
tog hem två pokaler och man kan inte annat än vara glad!
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Filicia LAN

Under veckoslutet 6.3 – 8.3 ordnades vårens Filicia LAN-party. Många ivriga deltagare gjorde LANet mycket lyckat för datård ”Pelican” och hans crew, bestående av
Christoffer, ”Kalvstek” och ”Pimpelspö”.
Under LANet ordnades några turerningar, såsom CS:GO, League of Legends, PUBG
och Trackmania. Alla turneringar var jämna och deltagarna fick svettas för att ta
hem segrar, vilket också kändes i luften i vårt slott. Priser bestod av presentkort och
paysafekort.
Jag, Filip ”Pelican” Westersund, vill personligen tacka alla deltagare och mitt crew
som gjort och fixat mitt första LAN till ett mycket bra ett. Jag hoppas det kommer
många deltagare till nästa LAN också och kom ihåg, allt kan hända på LAN och det
blir alltid kul.
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Filicia feat The EnTech Experience
Femte året gillt för denna makalösa sitz. I år hette sitzen Filicia feat The
Entech experience och ordnades på en fredag likt tidigare år vilket verkade
vara omtyckt!
Temat för sitzen var framtiden, vilket var och en fick tolka som de ville. Man
såg allt från gravstenar med dödsorsak, foliehattar och utomjordingar.
Toastisarna, Filcias och Entechs ordföranden Emil ”Libero” Storm respektive
Tobias (tidigare ”Supermario”) Snickars bjöd på en hysterisk introfilm. Introfilmen var deras framtidsvision i form av en dystopi där vargar och skarver
hade tagit över Österbotten och utlöst en världskonflikt. Toastisarna var
utklädda till, tja, överlevare av något slag. (Se bild nedan).
Kanske ni undrar vad Entech är? Entech är föreningen för energiteknikstuderande vid Åbo Akademi i Vasa, alltså för de som inte fått nog av studierna efter Novia eller för de som helt enkelt inte vill eller kan släppa taget om
studielivet. Förutom Entech så sponsorerade TFIF (Tekniska Föreningen i
Finland) med diverse saker som delades ut under sitzens gång.
Sitzen framskred med hejdundrande fart och snapsarna flög till höger och
vänster. Toastisarna bjöd på ett sjukjäkla program med roliga lekar. En väldigt lyckad sitz!
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Trakasseriumbudsman
I år kommer Quynh ”Boomerang” Dinh att fungera som trakasseriombudsman på
alla våra evenemang.
Om du känner dig kränkt eller blir trakasserad under ett evenemang är det bara att
komma fram till henne och berätta om vad som hänt. Därav efter kommer hon att
ta upp det med styrelsen om det behövs.
Vi vill aldrig att någon skall må dåligt och inte ha kul i våra kära Castle och därför
kan vi tillsammans motverka kränkningar och trakasserier!
Ifall du inte vill berätta det under evenemanget går det även att antingen skicka till
henne på sociala medier, sms eller även via mail.
Kom ihåg att Du är anonym och att alla meddelanden kommer att tas bort efteråt.
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Diff
DIFF - Ingenjörerna i Finland 				
Hej på er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden
samt andra studeranden. I våra tidigare artiklar har vi nämnt våra
regionala avdelningar (Österbotten och Åbo) och förbundet i
Helsingfors. Vi har också informerat om våra evenemang samt
våra tjänster och förmåner samt hur ni får kontakt med oss och i
vilka sociala medier vi rör oss. Denna gång tänkte vi kort presentera vem vi är som sitter med i DiffÖb styrelse år 2020.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Namn och styrelseposition
Hemort
Utbildning
Arbetsplats
Startår i DiffÖb styrelse
Varför är jag med i DiffÖb styrelse?

1.
Thomas Mård (Ordförande + Vice ordförande i förbundsstyrelsen)
2.
Hemort Esse
3.
El Ingenjör + Högre YH Teknologibaserat ledarskap
(Novia)
4.
Wärtsilä Energy Business
5.
2012
1.
Patrik Norrgård (vice ordförande)
2.
Hemort Vasa
3.
IT Ingenjör2006 (Svenska yrkeshögskolan)
4.
CTO, Arena Interactive Oy
5.
2007
6.
Vill göra sammanhållningen bättre mellan svenskspråkiga ingenjörer
1.
Christian Ekblad (Sekreterare + styrelsemedlem i förbundsstyrelsen)
2.
Hemort Vörå
3.
Byggnadsingenjör 2007 (Svenska yrkeshögskolan ) +
Högre YH Teknologibaserat ledarskap 2016 (Novia)
4.
Citec Oy Ab - Chief Design Engineer GA Civil
5.
2018
6.
Vill främja de svenspråkiga ingenjörernas sammanhållning samt intressen/rättigheter
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klaus Erlands (kassör)
Hemort Tjöck (Kristinestad)
Elkraftsteknik 2011 (Novia)
Wärtsilä Energy Business - Electrical Project Engineer
2015
Jag vill jobba för att medlemmarna ska få ut det mesta av
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Johan Storvist (styrelsemedlem)
Hemort Jakobstad
Yrkeshögskoleexamen i Elektroteknik (Novia)
Mirka, Aftersales engineer
2015
Jag tycker det är intressant att vara med och påverka.

1.
Kristoffer Wiik (styrelsemedlem)
2.
Hemort Vexala
3.
Byggnadsingenjör (Novia)
4.
Byggservice Kronqvist
5.
2019
6.
Jag tycker om att hålla mig uppdaterad om arbetsmarknadsläget och ta del av och dela information med andra
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Johan Skjäl (styrelsemedlem)
Hemort Smedsby
Dataingenjör år 2007 (Svenska yrkeshögskolan)
Wapice
2010
Blev tillfrågad att gå med i styrelsen 10 år sen och har

Kontakt med oss i DiffÖb har Ni via osterbotten@diff.fi eller via vårat studerandeombud i Novia jonas.solvin@diff.fi
Med önskan om ett fortsatt trevligt studieår
			

			

				
					

diff_ingenjorerna
diff - ingenjorerna
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Bli lättföretagare med Linqit i sommar

Entreprenörskap. Lättföretagande. Startups. Det här är tre heta fenomen på arbetsmarknaden. Unga vill styra över sin egen tid och sitt eget arbete - och på så sätt skräddarsy sin karriär.
Via Linqit får du möjlighet till just det här, en plattform där du som lättföretagare enkelt kan sälja dina egna tjänster eller som företagare hitta arbetskraft. Via Linqit visar
du för företagen i trakten att du finns och att du är tillgänglig för uppdrag. Arbetsgivaren kan svara på din annons och efter det kan ni förhandla vidare tillsammans. Du
fakturerar enkelt dina uppdrag via t.ex. Eezy, Ukko eller andra faktureringstjänster.
Du har kanske främst hört om frilansare inom mediebranschen? Numera kan du frilansa i alla möjliga branscher. Du som utbildar dig till exempelvis tradenom, ingenjör eller
hälsovårdare kanske inte har tänkt på att även du kan frilansa inom din bransch! Som
lättföretagare behöver du inte starta upp ett eget aktiebolag, utan du kan jobba som
frilansare på sidan av studierna, och senare i kombination med annat jobb.
När studierna är på paus under sommaren - passa då på att erbjuda dina tjänster via
Linqit! Det är ett bra sätt att sälja din kunskap och samtidigt skapa nya nätverk och
På Linqit kan du enkelt prova på livet som entreprenör! Du kan registrera dig
som lättföretagare och styra över din tid i sommar. Det är lätt, effektivt och ger
dig nya nätverk.

FILICIA AKTUELLT

Linqit

19

FILICIA AKTUELLT

Hej alla, jag hoppas ni mår bra med tanke på omständigheterna. Mitt namn är
alltså Linnéa ”Resorb” Nyman och har fått äran att ta över Joels post som Intråd för
detta och 3 kommande nummer av Filicia Aktuellt.
För tillfället sitter jag och ojjar mig över den inställda pampasveckan,
studieevenemangsvåren samt alla andra roliga tillställningar som nu högst antagligen inte kommer att bli av. För er som känner er lika nedstämda som jag, oroa er
inte! Hösten 2020 kommer att bli bättre än någonsin och jag hoppas vi ses i vimlet
då det väl gäller! Det var allt för mig denna gång, sköt om er och ha de bäst!
Your one and only,
Linnéa ”Resorb” Nyman
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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.

Öppethållningstider för Filicias kansli:
09:30 - 10:00
11:30 - 12:30
Vi säljer även studiematerial till ett väldigt överkomligt pris.
Kom ner och drick en kopp kaffe eller hälsa på!
(Dessa tider gäller inte fram till 13.4)
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Aktuellt

Ansvarig utgivare: Filicias styrelse
Tryck: Grano
Layout: Linnéa ”Resorb” Nyman

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