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Ordförande har ordet

Libero

Kära gulisar och gamyler, Filicianer och vänner, samt annat löst folk!
Jag hoppas att ni alla har haft en bra sommar. Jag vill önska alla gulisar varmt väl-
komna till Novia och till Filicia. Så fort läget återgår till det normala så kommer ni få 
skapa många roliga minnen med oss.
Själv har jag inget annat än längtat till studiestarten med hopp om en normal höst 
med en massa roliga evenemang, men tji fick jag. Vi hann dock ordna Gulisintagning 
med NUD, Back to Fake Castle samt Lär Dig Sitza innan det tog stopp. Gulisintagning-
en lockade mer folk än någonsin och Lär Dig Sitza hölls i år på Oliver’s Inn eftersom 
inga evenemang får ordnas i vårt kära Castle. Därför fick vi även ändra konceptet på 
Back to Filicia Castle som alltid ordnas i början av varje hösttermin. Istället blev det 
Back to Fake Castle, och det ordnades alltså vid Oliver’s Inn det också.
Nåväl, oktober är officiellt inställt. Halva Vasa sitter i karantän och stan kallas nu för 
coronahuvudstaden. Kul? Nej. Oundvikligt? Troligen. När vi kommer ordna nästa eve-
nemang? Ingen aning. Ingen vet vad som händer näst och när vardagen återgår till 
det normala. I mars då allt stängdes ner tänkte vi att det kommer pågå en månad, nu 
är läget värre än vad det var då. Vi får bara vänta och se vad det leder till.
Som tur hann ni gulisar få en start på studielivet och ni hann beställa halare. Vi 
hoppas verkligen att vi får ordna halarinvigningen senare i höst också. Men, det som 
garanterat kommer bli av är Filicias styrelseval! Hur vi kommer göra i år har vi inte 
bestämt, det beror helt på läget just då, men en ny styrelse ska väljas och då får ni 
medlemmar ställa upp i valet och rösta.
Tills vidare, ta hand om er och håll ut, snart är vi nog tillbaka till det normala. Och 
glöm inte att följa oss på sociala medier!
Vi skådar!

Emil ”Libero” Storm
Ordförande
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Styrelsepresentation

Namn:  Emil ”Libero” Storm
Ålder: 23
Hemort: Singsby
Linje: Tradenom

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på: 

1. Ollis: Drømmeland – Kevin Boine
2. Fontana: Kom och ta mig (lång härifrån) – Brandsta City Släckers
3. Leipis: Alla som inte dansar – Maskinen
4. Castle: Take Me Home, Country Roads – John Denver

Namn: Anton ”Kalvstek” Göthelid
Ålder: 21 
Hemort: Närpes
Linje: Produktionsekonomi

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

1. Ollis: Avicii – Levels om e Dj Åke som spelar
2. Fontana: En sista gång Bacall remix – Albin Johansén
3. Leipis: Low - Florida
4. Castle: Reaktorn läck i Barsebäck – Eddie Meduza

Namn:  Joel ”Cesar” Suomalainen
Ålder: 25
Hemort: Sandsund
Linje: Maskin och produktionsteknik

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

1. Ollis: Hips Don’t Lie ft. Wycleaf Jean – Shakira
2. Fontana: I Will Jump – DJ Cummerbund
3. Leipis: Smooth Criminal – Michael Jackson
4. Castle: Home Sweet Home - Lindemann
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Namn: Niko ”Skiftnyckel” Mäntymäki
Ålder: 23 tror ja
Hemort: Helsingby
Linje: Produktionsekonomi

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

1. Ollis: Dirlanda – Kai Hyttinen
2. Fontana: Mä olen suomalainen – Yksi Totuus, Kari Vepsä
3. Leipis: Losing it - FISHER
4. Castle: Julesång – Eddie Meduza

Namn:  Kevin ”Brylkräm” Höögkvist
Ålder: 24
Hemort: Tärjär
Linje: Tradenom

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på: 

1. Ollis: De’ é gött å supa, pöjka`! Eddie Meduza
2. Fontana: I know how to die, Motörhead
3. Leipis: Juomalaulu, Freud Marx Engels & Jung
4 .Castle: Home sweet home, Mötley Crüe

Namn:  Pontus ”post-it” Bergström
Ålder: 25
Hemort: Vaassaa
Linje: Automationsteknik åk 4

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

1. Ollis:  En del av mitt hjärta – Tomas Ledin
2. Fontana: Pokerface – Lady Gaga
3. Leipis: Akuten – Solguden & Mannen
4. Castle: Blottarkärlek – Alexander Nyström
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Namn:  Quynh ”Boomerang” Dinh
Ålder: 21
Hemort: Närpes
Linje: Produktionsekonomi

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på: 

1. Ollis: Tusen och en natt – Charlotte Perrelli
2. Fontana: Stihl chainsaw rev
3. Leipis: Sykepleirinnen (Lasén remix) – El Papi
4. Castle: Julesång – Eddie Meduza

Namn:  Filip ”Pelican” Westersund
Ålder: 23
Hemort: Vikby
Linje: IT

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

1. Ollis: (Kom så ska vi) Leva livet – Gyllene Tider
2. Fontana: Bye Bye Bye – Hurriganes
3. Leipis: On the floor – Jennifer Lopez
4.  Castle: Alla tiders fyllekalas – Eddie Meduza

Namn:  Backlund, Rasmus Backlund 
Ålder: 23  
Hemort: Jakobstad 
Linje: Produktionsekonomi 

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

    1.Ollis: Eddie Meduza – Sup och rulla runt 
    2. Fontana: Eddie Meduza – Crying in my pillow 
    3. Leipis:  Eddie Meduza – Mera brännvin 
    4. Castle: Eddie Meduza - Julesång 
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Namn:  Simon Rosendahl
Ålder: 23
Hemort: Sundom
Linje: Automation

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på :

1. Ollis: Promille i Høyden – Læx & Ludo
2. Fontana: The botten is nådd - Timbuktu
3. Leipis: Boom - Tiësto
4. Castle: Heaven is a place on earth (=castle) – Belinda Carlisle

Namn: William ”Teho” Slotte
Ålder: 22
Hemort: Vasa
Linje: Byggnads- och Samhällsteknik

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på:

1. Ollis: Dansar aldrig nykter - Magnus Uggla 
2. Fontana: Poju – Esson baariin 
3. Leipis: Folkfest - Fakkboiz 
4. Castle: Onji jer int miin – Jens Smedman

Namn:  Linnéa ”Resorb” Nyman
Ålder: 21
Hemort: Jakobstad
Linje: Tradenom

Vilka låtar beskriver dina vistelser/feelis på: 

1. Ollis: Oppå bordet – Aksel& Hef, Marco chili
2. Fontana: I don´t belong in this club – why don´t we, 
Macklemore
3.Leipis: DANCE – CLMD, Tungevaag
4. Castle: Heaven is a place on earth – Belinda Carlisle
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Gulisintagning

Mulle-Meck

Året var 2020 och datumet var den tredje september och det var nu dags för gu-
lisarnas första studie-evenemang. Liksom tidigare år samarbetade Filicia med 
systerföreningen NUD för att se till att detta evenemang blev av. Samlingsplatsen 
var Kaserntorget. Vädret var för en gångs skull på vår sida. Strax före 15.00 började 
det välla in ivriga och förväntansfulla gulnäbbar. Vad var det nu som skulle hända? 
Flickorna gick på ena sidan av planen och pojkarna på andra. 
Kvart över tre började det spela väldans hög musik. Plötsligt kom en Bmw in på 
torget med en väldig fart och nitbromsade. Ut hoppade två av rånarna från La casa 
de papel men som tur utan vapen. De hoppade runt och stojjade. Sen började det 
spelas Pour some sugar on me och rånarna tog av sig sina dräkter. Till allas förvå-
ning var det ju Mulle Meck och Promille som gömde sig bakom maskerna. Det var 
då uppvärmningen drog igång. Det gjordes allt från att plocka äpplen till att kom-
binera x-hopp med skidhopp och sen avslutades allt med spagat. 

När alla var uppvärmda och redo blev de uppdelade i lag och fick sin ikoniska svar-
ta sopsäck. Vanligtvis brukar hela gruppen var sammanbundna med ett band men 
i år var inte det möjligt för att de skulle kunna hålla säkerhetsavstånd. Deltagaran-
talet slog rekord i år, med ett hejdundrande antal på över 300st, trots den tråkiga 
pandemin. Sen togs det bild på varenda grupp innan de fick springa iväg.
Gulisintagningen går ut på att man i grupper springer eller går runt i Vasa till olika 
punkter och samlar poäng. För att sedan få möjligheten att vinna fin fina priser.
Klockan 20:00 samlades gulisarna på Vasa torg för att svära den traditionsenliga 
eden. Efter eden var evenemanget slut för vår del.
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Back to Fake Castle

Efter sommarlovet vill man såklart komma tillbaka till studielivet och Castle. 
Men med rådande omständigheter, kan vi inte ordna evenemang i vårt kära 
slott. Därför styrde vi, torsdagen 17 september, kosan mot vårt andra hem 
Oliver’s Inn.
Där ordnades ett pubquiz med Brylkräm och Post-it som värdar. Frågorna var 
många och intressanta. Nästan inpå svåra. Men alla försökte så gott de kunde 
och i bra samvaro fick man var nöjd ändå. Efter alla frågor och ihop räkning av 
poäng stod laget Team Simolin som segrare. Grattis!
Med alla nöjda och glada, fortsatte kvällen med fri samvaro och skönt är väl 
det i vårt andra hem också!

Pelikan
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Stsämt å siido

Brylkräm

Pojtsi åt pappa sän tå di va i skoji å plock bärä:
- Pappa, ja er pisstreng, vart ska ja ga?
- Hödu pojk... vi er mitt i naturn, tu kan piss van du vil...
- Okej...
- Helskotanamma int opp et bejni mett!
- Män tu sa jo...

Larmoperatörn får et samtal från jägarn som er i skoji:
Jägarn: halloj, jaktkompis miin er dö, ha la handä på bryysti å foll ihop å död, 
va ska ja dzä?
Larmoperatörn: Byri mä ti fösäkär di om et a pårittit er dö.
Hä val tyst i lurn åså hörs et skott.
Jägarn: jehöpp å nu tå?

Ja fösöka va hurtti å fa gand runt Hejmsjöön i Tärjär. Håxa et kunto er hämå-
ni stsiit, tå ja haft gaai halva veiji runt va ja så slut så fick vänd om å ga heim 
tibax.

- Kan ja få tilfonnumbro diin?
- Fö va hä? Ha du slarva bort eiji?

Båånä sko skriv olika rimmä å birätt döm åt lärarn, Lisa skrejv såstee:
- Jag stod vid vattnet och titta, och lät vattnet slå mot mina knän...
Lärarn åt Lisa:
- Män hödu Lisa häde rimma jo int…
- Nää ja vejt, män vattni slo int så höögt hade dan...

Tå ja va lill måla pappa stugo mä mi, ett na tiim fråga ja om int a kan använd 
pänseln istelli...

En gynekolog som så deprimera ut å en random päsoon som möötär a.
- Fö va sir du så deprimera ut?
- Nå no val ha hä mä mett arbejti, tå a ska sök ett problemä tär van aadä söökä 
glädje...
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Brylkräm

Kaksi poliisia löysi ruumiin Handelsbankenin edestä, toinen alkoi kir-
joittamaan raporttia: Hadn… Hande… Haidesbank… ”Eiköhän kanne-
ta tää Osuuspankin eteen!”

Va dzäe en arbejtslös skådespelar?

- Nå hä spelar int na roll...

Peter haft flytta in ti nyyjan by å valt bjudi på hippona åv nyij granno 
Jorma.

- Hoppas du dzildar ti syyp, fö hä val i mytsi åv.

- Joo int na problem, int er ja ha som spottar i glaasi.

- Å et du dzildar ti slååss, hä val en deil slagsmål.

- Euu, liiti slååssasi piggar jo bara opp, tyckt Peter.

- Å et du dzilldar ti knull, hä val mytsi åv hä å!

- Gårr bra tyckt Peter, män va ska ja ha på mi? Eri na dresscode?

- Nää fan, hä er stsiit sama, hä val bara tu å jag.
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NUD

Studentföreningen N.U.D. r.f, Filicia r.f’s systerförening är till för dig som studerar till 
sjukskötare, barnmorskor, hälsovårdare, estenomer, socionomer, bioanalytiker och rönt-
genskötare.  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.
Nudisterna har sitta egna lilla kryp-in (läs kansli) i byggnaden Alere.

NUD ordnar evenemang i stil med halarkalas, sitzar, BTSWE, motionsevenemang och 
mellanfest under pampasveckan.

NUD styrelsepresentation

Uppe i hörnet från vänster: Matilda Matti ”Barium” Hellström, Ellen ”Bryne” Rand-
ström, Victoria ”Boosterdos” Öst.
Mittersta raden från väster: Emilia ”Rehab” Sund, Cassandra Cassi ”Socialfalle” Sund-
blad, Emelie ”Epipen” Nygård.
Nedersta raden från vänster: Sara ”Promille” Fredriksson, Betata ”Kanyylin” Granskog, 
Tilde ”Caput” Stenbäck, Wilma ”Artärin” Strandholm och Anna ”Synaps”  Nyholm.
På Bilden saknades Kadi ”Kuratorin” Lindman men det fixades genom att klippa in 
henne lite snabbt. 
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Post-it

Lär dig Sitza 2020

Onsdagen den 23.10 Samlades gulisarna i det lokala vattenhålet Olivers’in 
för att lära sig sitza, tyvärr inte denna gång i vårt kära castle p.ga. någon 
flunsa typ. Men lära sig sitza på filicianskt vis skulle dom ändå få. ”Man kan 
ta filicianer ur castle men inte castle ur filicianer” bruk di säg. Nya och frä-
scha studerande från Novias utbildningar satt blandade med gamla ruttna 
studerande som skulle visa exempel. Som oskulds toastisar hade vi Linnea 
”Resorb” Nyman och Filip ”Pelican” Westersund eller lund ”ingen vet riktigt” 
säger skribenten, Men hålla för underhållningen skulle dom.
Som alla Lär dig sitza är det lite struligt och konstig stämning i början, men 
detta flög ut genom fönstret efter att toastisarna berättat dom viktigaste 
reglerna samt sjungit dom fem första obligatoriska (helan, halvan, kvarten, 
kvinten och tersen), som också betyder att man fått i sig en del snaps och 
munnen börjar gå vare sig man vill eller inte. Sitzen fortskred men en hiske-
lig takt efter att man lärt ut ”Tempo” som nästan blev ett missbrukat ord på 
sitzen. 
En grym stämning med sång, skratt och lek gjorde att det började tillo-
chmed beställas in hela flaskor till borden, vilket styrde riktning hemåt i 
ett tidigt skede för en vissa. (vilket visat sig vara sedvanligt för denna sitz). 
”Backout or Blackout” kommenterar skribenten. Det delades även ut en 
legendarisk ”Vergified by Filicia” keps i from av en lek där det gällde att hälla 
i säg en öl (alkoholfritt alternativ), äta än kopp popcorn samt blåsa upp en 
ballong, snabbast vinner.
Lik de tidigare lär dig sitza blev också detta en succé med allt man kan 
önska sig av en sitz, sång och skratt med underbara människor.hoppas alla 
sitzare ser fram emot framtida evenemang med oss. Sköt om er så SKÅDAR 
VI NA MOT HÖÖSTIN!!!!
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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
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Vilket blandverk passar bäst med Vergi?

Libero

Once you go Vergi you never go back
Har ni hört talas om detta talesätt förut? Om inte så låt mig då berätta lite mera 
om detta, häng med det blir kul!
Filicianska blodet kan spåras så långt bakåt som 3000 f.kr., till forntida Egyptien för 
att vara exakt. Ni har väl sett eller hört talas om väggmålningarna från denna tid? 
Ni här väl kanske också hört att det pratas om dessa målningar ännu idag, 5000 
år senare, vilket är beundransvärt och många forskare runt jordklotet ställer sig 
frågan att hur är detta möjligt?
Det som många inte vet är att dessa målningar är gjorda med äkta Filicianskt blod. 
Vad är det jag riktigt pratar om? Det är visserligen vergi jag pratar om. Det är tack 
vare vergin som dessa målningar står kvar ännu idag. Och kanske lite annat, men 
det är orelevant för stunden. 
Nutida Filicianen, år 2020, använder inte längre denna magiska vätska för att 
klotta ner väggar, utan istället används denna för att skapa magiska minnesluckor, 
döda hjärnceller och förena det broderliga band som finns inom oss alla.
Vergin är en oemotståndlig vacker dryck, eller tja, snarare en oemotståndlig vack-
er skapelse.
Vergi är guds gåva till Filicianen. 

Så till saken,
Likt tidigare år då Filicia antingen haft ost och brännvinskväll eller kaffe med avec, 
kände vi att vi ville ordna något i stil med detta, och naturligtvis är det vergin som 
står i rampljuset även denna gång. 
Denna gång ville vi provsmaka vilket blandverk som passar bäst med Vergi?
Under denna provsmakning hamnar smaklökarna att arbeta hårt, så hårt att 
de svettas, kräkreflexerna sätts på prov och minnet… tja det är blott ett minne 
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Libero

Provsmakning:
Vilket blandverk passar bäst med Vergi?

1. 
Vad? Kanes Marshmallow and Bubblegum soda pop
Lukt: Bamses tandkräm
Smak: Hede gul som tandläkaren smetar på tändren
Konsistens: Blått och vått
Utseende: Diabetes och lågstadiedisco
Fyllehalt: 1/12
Betyg: 2,5/5
Övriga kommentarer: ”He e goo men äntå äckli, lite som en dirty pleasure” – Mulle Meck

2. 
Vad? Juissi Going Bananas
Lukt: Skumbanan
Smak: Svag blandsaft och barndomstrauma
Konsistens: Sir tjockt ut men smaka tunt
Utseende: Några år gammal Filiciahalare
Fyllehalt: 2/12
Betyg: 2,69/5
Övriga kommentarer: Första spyreflexen har uppenbarats.

3. 
Vad? Muumi rabarber-jordgubb
Lukt: Tärjä jolgobbslimonad
Smak: Mommos jäsa jordgubbssylt
Konsistens: Utblanda läppglans
Utseende: Som färgblind ser den ljusgrå ut, men annars 
laxröd
Fyllehalt: 3/12
Betyg: 3+/5
Övriga kommentarer: ”Hä smaka hejm” – Brylkräm
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Libero

4. 
Vad? Danone jordgubbsyoghurt 
Lukt: Viilis med jordgubbssmak
Smak: Våt disktrasa
Konsistens: Mens och bröstmjölk
Utseende: En drink vid spermabanken
Fyllehalt: 4/12
Betyg: Ena hälften tyckte 0,5/5 medan andra hälften 
tyckte 4/5
Övriga kommentarer: Pimpelspö och Post-It tycker det 
smakar midsommarmorgon. Mycket delade meningar 
här.

5. 
Vad? Juiced Monster – Mango Loco
Lukt: Paradis och godis
Smak: Isglass och mangolonkku utan lonkku
Konsistens: Klibbigt
Utseende: Förmiddagspiss (=piss efter morgonkaffe)
Fyllehalt: 5/12
Betyg: 4-/5
Övriga kommentarer: Mulle Meck är missnöjd med 
bedömningen. Han tycker det borde vara minst 4/5. 
Post-It håller inte med. Bråk uppstår och vi fortsätter.

6. 
Vad? Bonne blåbärssaft
Lukt: Blåbärsshot
Smak: En solig morgon på älgpasset
Konsistens: Städvatten (använt)
Utseende: Njursvikt
Fyllehalt: 6/12
Betyg: 3,5/5
Övriga kommentarer: ”Låftar som tå man vaknar i en 
blåbärsbåska” – Brylkräm och Post-It. Resorb vill spy.
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Libero

7. 
Vad? Varmt honungsvatten med citron
Lukt: WC-kukka
Smak: Välanvänd tepåse
Konsistens: Blandat, typ som piss i en pool
Utseende: Dagsfylla med hälsosam twist
Fyllehalt: 7/12
Betyg: 3/5
Övriga kommentarer: Libero börjar svettas. Mulle 
Meck: ”He e som ti piss i en pool, föst e man nöjd men 
sedan ångrar man se.”

8. 
Vad? Biotta morotssaft (vi tror det är koncentrat)
Lukt: Lindas rullakebab och källare = misslyckat
Smak: ”Som ti slejk i päronlande” – Pimpelspö. De fles-
ta håller med.
Konsistens: Skiton baket pampas
Utseende: Penselvatten
Fyllehalt: 8/12
Betyg: 1/5 utan Mulle Mecks betyg. Kunde inte räkna 
med honom eftersom han gav 4/5.
Övriga kommentarer: Spyreflex nummer 2-4 har up-
penbarats, mycket missnöjda miner i salen. Post-It är 
mycket upprörd.

9. 
Vad? Del Monte Fruit Cocktail in juice
Lukt: “UUUÄÄH”/ Gammalt paradis
Smak: Tumör och idisslad mat
Konsistens: “Rövasmöre”
Utseende: Analklåda och spyor
Fyllehalt: 9/12
Betyg: 1,5/5
Övriga kommentarer: Spyreflex nummer 5-8. Hemsk 
lukt, tårar och huvudvärk verkar höra till. Rekommen-
deras inte!
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Libero

10. 
Vad? Marli skogsbärssoppa
Lukt: Måsjägare i solnedgång
Smak: Krapulafix och dåligt pyramidspel
Konsistens: Boll med grodyngel
Utseende: Misslyckad, typ som gammal sangria med 
bananflugor
Fyllehalt: 10/12
Betyg: 4/5
Övriga kommentarer: ”Drick dehär elixiret och sälj vida-
re åt 10 kompisar” – Mulle Meck. Oklart om betyget blev 
bra p.g.a. fyllehalten eller den faktiska smaken.

11. 
Vad? Foodin kokosvatten
Lukt: Fotsvett, alternativt tvättade kläder som legat för 
länge i tvättmaskinen
Smak: Ljummen mjölk och dammigt golv
Konsistens: Toalettvatten
Utseende: Träsperma
Fyllehalt: 11/12
Betyg: 0,75/5
Övriga kommentarer: ”He e som ti slejk på sandpapper” 
– Pimpelspö. ”FOSTERVATTN!!!” – Post-It. ”Ja sku kun få 
en stroke för ti slipp dehe” – Teho.

12. 
Vad? Pontus höstdrink
 Innehåll: Vergi, mehukatti, jaffa, honung, mustikkame-
hu, kanes soda pop, nocco carnival exotic, muminlimsa 
och plastbestick. Saltgurka som tillval.
Lukt: Doftljus
Smak: En urspårad fylla och allt annat än fimpkopp
Konsistens: Då nån har glömt att spola efter uträttade 
behov
Utseende: Fimpkopp
Fyllehalt: 12/12
Betyg: 4/5
Övriga kommentarer: ”När partnern inte är riktigt lika 
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Libero

13. Bonus! (En shot med alla tidigare nämnda ingredienser)
Lukt: Napa, grodyngel, morot, tuggummi
Smak: Allt
Konsistens: Kattspya med bajs
Utseende: Skärselden och 2020
Fyllehalt: 13/12
Betyg: 3,37/5
Övriga kommentarer: Cesar är missnöjd eftersom shotten var bättre 
än väntat. Stor förvåning i salen, vad händer? Ingen vet, men Skift-
nyckel tycker det är bättre än flaggpunsch.

Den omtalade bonusshotten, som ni ser i bakgrunden var det 
inga glada miner direkt.
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Resorb

Aktuellt och blandat

Filicias Snapchat

Ni som ännu inte har oss på 
snapchat har nu möjligheten att 
lägga till oss!

A once in a life time opportunity 
skulle vi säga! 
Updateras nu som då om det 
händer något kul, om någon ur 
styrelsen kommer ihåg att logga 
in.

Filicia styrelseval 2020

Vi söker nu nya styrelsmedlemmar 
inför verksamhetsåret 2021 och alla 
som går på tekniska har fått ett mail 
skickat till sig med en anmälnings-
länk. 

Detta är en bra möjlighet att lära 
känna nya människor, få ha roligt, 
påverka studielivet och föra Filicia 
vidare!

Rekommenderar starkt att ni som 
ens funderat lite på att söka ska 
söka!
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DIFF - Ingenjörerna i Finland   

    

Hej på Er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden. 
Vi från DIFF hoppas att Ni hunnit vila upp Er under lovet och njutit av sommaren trots de 
rådande corona restriktionerna vilka också har synts mycket inom arbetslivet samt det so-
ciala livet. 

Vi vill kort presentera oss för Er som är nya studeranden, så Ni vet vilka vi är. Vi är fack-
förbundet (intressebevakare) för dig som är svenskspråkig ingenjör eller ingenjörs-stud-
erande. DIFF grundades år 1936 och idag är fler än 3000 medlemmar varav ca en tredjedel 
är ingenjörsstuderanden och medlemskap i fackförbundet är gratis för ingenjörsstud-
eranden. Ta gärna tid och besök våran hemsida på www.diff.fi för att läsa mera om bl.a. 
arbetslöshetskassan KOKO, våra tjänster samt de olika evenemang som ordnas under året. 
Observera att man som studerande kan gå med i KOKO under studietiden.

Diff har regionala avdelningar i Nyland, Åboland och Österbotten. Ni hittar vårt kontor på 
Wolffskavägen 33 på tredje våningen och vi nås lättast via e-mailen osterbotten@diff.fi. 
Diff har studerandeombud i Novia och Arcada. I Vasa är hen Jonas Solvin (jonas.solvin@
diff.fi) och hen studerar fjärde året på produktionsekonomi. 

Var är vi på organisationskartan?

De flesta fackförbund är medlemmar i ett av tre centralförbund; Finlands fackförbunds 
centralorganisation (FFC), Tjänstemannacentralorganisationen (STTK) eller Centralorgani-
sationen för högutbildade i Finland (Akava). 

DIFF är ett av Akavas 36 medlemsförbund dit vi anslöts år 1976. Från att tidigare främst ha 
varit en förening för nätverkande bland finlandssvenska ingenjörer har intressebevaknin-
gen fått en allt viktigare roll i verksamheten. DIFF är det enda svenskspråkiga medlemsför-
bundet i Akava och har representationsrätt i alla beslutande organ. 

DIFF förhandlar om kollektivavtal inom den privata sektorn via YTN som gäller för Högre 
Tjänstemän och är den grupp vart de flesta ingenjörer I arbetslivet tillhör. DIFFs medle-
mmar som följer dessa kollektivavtal är främst inom teknologibranschen, kemiindustrin 
samt planerings- och konsultbranschen.

Med önskan om en trygg höst! 
    diff_ingenjorerna          
   diff - ingenjorerna   

DIFF

DIFF artikel
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Resorb

Hej! 

Första Filicia Aktuellt numret för hösten och vi smäller iväg ett riktigt pang-
nummer med styrelsepresentation, sitzregler, halarinfo och annat skoj (per-
sonligen är tastingartikeln en stark favorit) Vi hade hoppats på att ha fått 
skriva om fler evenemang men tyvärr så kom corona och gav oss en riktig 
käftsmäll här i vasa och därför har vi behövt inhibera diverse evenemang. 

Fastän studiehösten inte sett ut som den brukar så har den ändå varit väl-
digt bra och gulisarna här på novia har visat sig vara enormt taggade! Vi tog 
nytt rekord med lite över 300 gulisar som deltog på våran gulisintagning 
tillsammans med NUD, fantastiskt! 

Tack för mig, ha de bäst och kom ihåg att tvätta händerna och använd
 ansiktsmask, även fast du redan haft corona! 

Linnéa ”Resorb” Nyman
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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.

Öppethållningstider för Filicias kansli (gäller inte un-
der epidemier):

09:30 - 10:00
11:30 - 12:30

Vi säljer även studiematerial till ett mycket överkom-
ligt pris. 

Kom ner och hälsa på!

AktuelltAktuellt
FiliciaFilicia

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


