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Ordförande har ordet
Detta är nu sista numret av Filicia Aktuellt för i år och således sista gången jag skriver här
som ordförande.
Vi har ett otroligt intressant år bakom oss. 2020 bjöd på allt möjligt mellan himmel och jord.
Jag citerar Teho från 12 mars 2020, kl. 14:06: ”Ei säätn pampas nationalda kmr säkert bli
inställd”. Pimpelspö funderade om vi har dom här s*tans restriktionerna i Finland nu också,
och Port-It skrev ”V*ttu va skönt, får man ha kvar na slantar”. Jaa-a Post-It, har du kvar några
slantar?
Nå som ni alla vet så blev precis allting inhiberat. Man trodde ju verkligen inte att vi skulle
behöv vara rädda för att ordna evenemang i november och december. Man får endast hoppas att det inte är likadant ännu om nio månader framåt. Hur som helst hann vi ändå ordna
några evenemang i början av året och en par evenemang på hösten. Bland annat ordnade vi
årsfest och då sade jag att påståendet om att det var bättre förr stämmer inte, det blir alltid
bättre. Nu i efterhand känns det som att jag jinxade det där och då.
Men med tanke på året som har gått har vi ändå gjort vårt bästa och i styrelsen har vi skapat
en fantastisk sammanhållning som jag kommer bära med mig väldigt länge. Jag är otroligt
stolt över att få ha varit ordförande för detta gäng. Stort tack till er, utan er skulle året ha varit
otroligt tråkigt.
På tal om styrelsen så kommer nio medlemmar att avgå, och nio nya kommer in. Vi hade nio
sökanden och detta resulterade i att det inte blev något val utan alla slapp med. Då man nu
träffat de nya ett par gånger så har jag inga tvivel på att Filicias framtid är i goda händer.
Jag vill tacka alla medlemmar och mina kollegor i styrelsen för dessa tre fantastiska år som
jag har fått vara med. I min sångbok från Ett Ljus i Staken-sitz 2017 skrev Whey ”Välkommen
till La Familia”, och det är precis det jag tar med mig nu, en helt ny familj. Med vemod men
med stor stolthet ger jag över stafettpinnen till nya förmågor.
Jag önskar Filicias medlemmar och den nya styrelsen all lycka och framgång, tack för mig!
God jul och gott nytt år!
Er ordförande,
Emil ”Libero” Storm
”Om det är roligt jämt, så visste man ju inte
att det var roligt! Var ni glada att ni är lessna!
Tråkiga saker finns till bara för att man ska
märka skillnad när det roliga kommer sen”
Alfons Åbergs farmor, 1984
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Vergi goes jul; tasting
vergi med jul mfjlq34kf
Än en gång var det dags för provsmakning. Allt för att ni kära läsare ska få vettiga
och klara tips på vad som passar bäst med vergi, inte för att vi i styrelsen skall få
supa huvudet fullt. Vi hade bestämt att vi denna gång skulle prova vergi med saker
man äter runt jul. Men vi hade ett dilemma med vad rubriken skulle vara. Med just
saker man äter runt jul låter ju så klumpigt. Så vi funderade om det skulle heta med
jultillbehör men det känns ju lite fel för att det vi provsmakade var ju inte direkt tillbehör. Hur skulle det vara med julsnax då? Mjaae det är ju inte helt rätt heller för till
exempel julkalender är ju inte ett julsnax. Så efter många om och men så slog jag 2
gånger på tangentbordet och det blev vergi med jul mfjlq34kf.
Vergi är ju som ni alla vet livets dryck, livets frälsare, filicias blod och jag tror den nya
kvarken färjan kommer att använda det som motorbränsle. Om ni inte har smakat
denna dryck är det nog dags nu.
Så här kommer våra professionella kommentarer om vad som passar bra med vergi.
// Backis
1.
Vad? Vergi (rent )
Smak: Gudomligt
Hur juligt? / vilken högtid?: Väldigt juligt, passar året runt
Passar det med Vergi: Självklart
Betyg: 6/5 julstjärnor (stämningen på topp, stigande fyllehalt)
Övrigt: Pontus gråter, oklart om det är glädjetårat eller
inte.
Fyllehalt: 1

2.
Vad? Gröna kulor
Smak: is-päron-äppel-glass och mustigt och krämigt
Hur juligt? / vilken högtid?: Sisådär
Passar det med Vergi: vergin först i munnen sen bollen, då
blir det bra!
Betyg: 2,5/ 5julstjärnor (stämningen fortsätter att vara på
topp)
Övrigt: Pontus tänker spy, säger det var gott, äter mer och
tänker spy igen. Backlund snackar internet
Fyllehalt: 2
FILICIA AKTUELLT
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3.
Vad? Fazers blå
Smak: Spicy kladdkaka
Hur juligt? / vilken högtid?: Andra advent
Passar det med Vergi: Förbannat lagom
Betyg: Pi (otroligt nog fortsätter stämningen att vara på
topp)
Övrigt: Om int dähär e början på en stroke veit int ja va som
e // slotte
Simon har sagt ”beskt” typ 17 gånger
Fyllehalt: 3

4.
Vad? Marli traditionell glögg
Smak: Julnattsdröm
Hur juligt? / vilken högtid?: Lika juligt som då jultomten
fastnar i skorstenen
Passar det med Vergi: som midsommarafton på juldan...
*tystnad*.. VA? Pointen va att e passa
Betyg: 4,69/5
Övrigt: Big stroke incoming – slotte. Jesus would be proud
Fyllehalt: 4 (stämningen har nu avtagit)

5.
Vad? Sill i kryddsås
Smak: Långkokt gädda från Kvimo i badtunna
Hur juligt? / vilken högtid?: Närmare midsommar än jul
Passar det med Vergi: Ja! Filip sa nej
Betyg: 4+/5 och 0,5/5. Styrelsen splittras p.g.a oenighet och
hälften lämnar lokalen.
Övrigt: Vi har konstaterat att Filip har lång tunga. Simon
tycker det känns som midsommar.
Fyllehalt: 5 (stämningen avtar ytterligare)
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6.
Vad? Saltgurka
Smak:
Hur juligt? / vilken högtid?: 7:e januari
Passar det med Vergi: otroligt gott, men det neutraliserar
vergin (tyvärr)
Betyg: 4,5/5
Övrigt: De som lämnade lokalen har återvänt och stämningen är återställd. Vi har nått en vapenvila
Fyllehalt: 6 (stämningen på topp igen)

7.
Vad? Julmust
Smak: Påskmust
Hur juligt? / vilken högtid?: Ganska påskjuligt
Passar det med Vergi: Mmmmm....
Betyg: 3,75/5
Övrigt: Slotte fick tourettes!
Fyllehalt:7/ wow

8.
Vad? Julkalender
Smak: After Eight före 8
Hur juligt? / vilken högtid?: Lillajul
Passar det med Vergi: Lagom förbannat. Vi konstaterar dähär tar alltför läng
Betyg: 3,25/5
Övrigt: Libero hade åsikter om röstningen. Kommentarer
på det ” Storm e som Putin, Emil Putin. He e som ryska valet, ordförande bestämmer va all ska säg” // Backlund
Fyllehalt: 8 – Vad händer
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9.
Vad? Pepparkaksdeg
Smak: Stark röv och grus
Hur juligt? / vilken högtid?: Dopparedan
Passar det med Vergi: På något vis var det naturligt
Betyg: 3+/5
Övrigt: ”tänk bea på dehe” – pone. ” Feit ända in i
själen” - pone
Fyllehalt: 9 ( Kevin har gett upp och hotar med
att fara hem)

10. Vad? Pepparkakor med blåmögelost (+
valfritt filicia gul glasyr)
Smak: Som Dunes Jesus aka. Pekka
Hur juligt? / vilken högtid?: D-day
Passar det med Vergi: Joohäjj
Betyg: 4-/5
Övrigt: Som då man besökte moster förr, di hadd
gröna köksskåp. Skribentens skrivstil försämras
Fyllehalt: 10 (Ordförande har ingen kontroll)

11. Vad? Julstjärnor
Smak: Backlund känd int så myki, men ändå exeptionellt
Hur juligt? / vilken högtid?: Hjuligt, som 24 x jul
Passar det med Vergi: Jånå
Betyg: 3-/5
Övrigt: Kevin åkte hem, resten har en decibelnivå
som ett hornetplan
Fyllehalt: 11. Styrelsen undrar om vi ska avsluta.
Putin...alltså ordförande... tycker vi ska fortsätta.
Quynh understöder
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12. Vad? Bondost
Smak: Styrox
Hur juligt? / vilken högtid?: Påsk
Passar det med Vergi: Kommer inte ihåg
Betyg: 4-/5 (var det laktosfritt)
Övrigt: Pontus använde julstjärnorna som ninjastjärnor. Backlund blev träffad och blöder nu
plommonsylt
Fyllehalt: 12 ( Kevin är nu på fest med brobyggarna. Oklart varför)

Bonus! Polkavergi
Smak: ett söttfanskap = nuclear waste
Hur juligt? / vilken högtid?: Projektorns skärpa
Passar det med Vergi: som omslagspapper i
Spanien
Betyg: 3/5 ”va drack vi” - pone
Övrigt: Ingen vet vad som händer. Styrelsen
tackar för sig
Fyllehalt: 13/ max

Bonus nr 2! Pontte B´s vinterdrink
En härlig blandning av lite allt möjligt från
kvällen.
Ingen minns att de druckit detta men gott var
det då inte!
Fyllehalt: farligt full
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Backis Castledagbok

FILICIA AKTUELLT

Resorb/Mulle-Meck

FILICIA AKTUELLT

11

Backis Castledagbok

FILICIA AKTUELLT

Resorb/Mulle-Meck

12

FILICIA AKTUELLT

Backis Castledagbok
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Rivet ur arkivet
Hej på er Teknissar!
Så stod det i Vasa tekniska läroanstalts kurspublikation 1991 som man kan kalla
den dåtida ”Filicia Aktuellt”.
Nu har jag ”Post-it” rotat i Filicias arkiv var man kunde hitta kurspublikationer
och gamla slutarbeten från väldigt många år tillbaka samt annat smått och
gått.
Jag har valt ut två väldigt fina artiklar som är från 1991 samt 1990.
Den första artikeln är i stuk med vad vi idag kallar ”ordförande har ordet” och
är skrivet av dåvarande ordförande Mats ”MaDsen” Wikholm för VLTA:s Elevkår
(Vasa Tekniska Läroanstalt) och har en del väldigt intressanta bitar.
Det första intressanta som nämns är att 1990 är första gången på fem år man
fått ordna fester i skolan.
Mats skriver följande: ”För första gången på minst 5 år har vi ordnat fester i skolan. Det har varit möjligt eftersom skolans personal har vetat att vi kan ”sköta
oss”. Lite stökigt har det varit ibland men det har nog rätt upp sig”.
Med dessa ord börjar man nog fundera hur festerna gått till 1985 om dom inte
ordnat fester i skolan sedan dess. Kan di va värr en vi i dagens läge? Har jag
svårt att tro. Men häftigt ändå.
Han avslutar stycket med att säga ”hoppas vi kan bete oss lika bra i fortsättningen så vi oxå i framtiden kan ordna fester i skolan”. Och det verkar di ju ha
lyckats med eftersom vi än i dag ordnar fester. Men istället går de ju en väldigt
ihållande flunsa för tillfället så några fester blir de ju ändå int…
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Rivet ur arkivet
Det viktigaste i denna artikel är väl ändå att det var under detta
år man döpte källaren till ”Filicia castle”.
Mats skriver: ”Pannrummet eller läsesalen har nångång för
länge sen kallats Castle och nu har vi döpt rummet till Filicia
Castle och discorummet och det vi idag kallar ”klubbrummet”
börjar också höra till Filicia Castle. Nu skulle nog Backlund vara
snopen att det funnits ett Pannrum i castle, eftersom han alltid
klagat på att vi int har ett Pannrum i källaren så man kan ”röik
där in”.
Nästa artikel är skriven av Bastuingenjörerna 1990 som var en
grupp utvalda kvalitets-struderande på El och automationslinjen vid Vasa tekniska läroanstalt. Vad är så speciellt med detta
gäng då? Detta gäng kallade sig bastuingenjörerna och fick sitt
namn för att på fritiden avverka bastukvällar efter behov på
stadens olika hotell.
Men det viktigaste med dessa bastuingenjörer är att dom införskaffade det som är idag kanske Filicias äldsta ägodel ”Landola-gitarren” som egentligen heter ”Fester Strobokaster”.
I artikeln står det: ”Under sina aktivaste bad perioder leddes
gruppen av fd. transportskadad Landola-gitarr och tog sig
artistnamnet ”Fester Strobokaster” för att hedra en avlägsen
släkting med liknande namn. Gitarren hade sin givna plats i
klassrummet där den användes av läraren, sin huvuduppgift
utfördes dock i bastukamrarna på stadens olika hotell”.
Resten av denna gitarrs historik är fortfarande ett mysterium
och hur den hamnat i Filicias händer.
Men i artikeln står även ”Många bud har givits på vår kära gitarr
men tillsvidare har vi inte kunnat skiljas från den trognaste och
renligaste av våra bastubadande fränder.
Detta var rivet ur arkivet med mig ”Post-it”, detta är mitt sista
inlägg förmodligen någonsin och jag tackar för mina två år i
styrelsen och låter nu andra reda upp det man ställt till med.
Puss o stön, så ses vi förmodligen i de ljuva ångorna på det
lokala vattenhålet.
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Ett ljus i skärmen 8.12

En något trög höst var bakom oss och vi insåg att slutet på 2020 skulle
bli minst lika segt om vi inte tog tag i det. Nedstämda då restriktioner på
restriktioner öste över oss slog vi i Filicia och våra vänner i NUD våra kloka
huvuden ihop och det var bestämt, vi skulle ordna en online sitz. Och inte
vilken sitz som helst utan ett ljus i skärmen! Det införskaffades mikrofon och
layouten fixade våran Boomerang.
Då det väl var dags för sitz insåg vi snabbt att vi inte hade riktigt allt på klart
då detta var båda förenigarnas första onlineevenemang. Efter stress och lite
panik så körde vi igång och tittarna rullade in liksom pengarna som även
detta år doneras till God Jul Vasa. Vi hade alla en väldigt rolig kväll och kunde konstatera att dethär med onlineevenemang är kanske inte så pjåkigt
ändå! Att folk gillade evenemanget och uppskattade vårat försök till onlinesitz kunde vi även se på summan vi samlat in under kvällens gång.
Hela 1103,47euro donerade ni och utöver detta donerade även Filicia och
NUD 500euro.
Ett väldigt stort tack till alla som donerade och deltog!
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Årets Filician

Att välja ut årets filician är inte alls lätt, ungefär lika lätt som att att vakna
på morgonen och sedan ta sig iväg till skolan med ett leende på läpparna. Det är inte omöjligt men jäkligt svårt, ni vet vad jag menar. Hursomhaver, jag och Emil gned våra kalaskulor ihop i hopp om att lista ut vem
som vi anser vara årets filician, och som tidigare nämnt så var det inte lätt
men det fanns iallafal en som stack ut lite mer än alla andra.
Hen ha skött både sin egna styrelse uppgift och hjälpt till på andra håll.
Filicianen i fråga har inte klagat en endasta gång när hen behövt göra
nånting utan tvärtom, hen ha gladeligen tagit på sig uppgifter och ansvar som hen nödvändigtvist inte skulle ha behövt, hen har alltid ställt
upp vid behov. Man kan nästan säga att personen i fråga har lagt näsan i
blöt lite överallt, men det menar jag ju förstås på ett bra sätt!
Jag tror att vi alla kan enas om att årets filician går till Quynh Dinh! Quynh
du uppskattas!
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Vem bor här?
Som rubriken lyder, vem från styrelsen
är det som bor här? Rätt svar finns på
s. 23.
a) Libero
b) Cesar
c) Kalvstek
d) Skiftnyckel
e) Brylkräm
f ) Boomerang
g) Resorb
h) Post-it
i) Mulle-Meck
j) Teho
k) Pimpelspö
l) Pelikan

1

2

3
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8. His and hers
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Diff
DIFF - Ingenjörerna i Finland 			
Hej på Er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt andra studeranden. Hösten har gått snabbt och varit en exceptionell höst på många sätt med distansstudier, distansarbeten, rådande coroanrestriktioner och många oroligheter på
arbetsmarknaden. Vi hoppas verkligen att världsläget skall normaliseras framöver
och att vi åtminstone kommer att kunna tillbringa julledigheten med nära och kära.
Medlemskap i KOKO-kassan under studietiden
Redan under studietiden lönar det sig att gå med som medlem i KOKO-kassan via
DIFF. Varje vecka med minst 18 timmar jobb räknas nämligen in i arbetsvillkoret som
är 26 veckor för rätten till inkomstbaserat arbetslöshetsunderstöd. Granskningsperioden för arbetsvillkoret är 28 månader. Det betyder i praktiken att sommarjobb efter
andra årets studier räknas in i arbetsvillkoret ifall du får examen efter fyra års studier.
Genom att gå med i kassan efter andra året kan man alltså ha rätt till inkomstbaserat
arbetslöshetsunderstöd direkt efter examen ifall man inte hittar jobb direkt. DIFFs
övriga tjänster ingår i det avgiftsfria studerande-medlemskapet men arbetslöshetskassan kostar 5,50 €/månad (2020). Ta gärna tid och besök våran hemsida på www.
diff.fi för att läsa mera om bl.a. arbetslöshetskassan KOKO.
Diff Öb 40-års jubileum
DiffÖb:s 40 års jubileum (liksom nästan alla andra evenmang) fram till nästa år men
med hopp om att kunna ordna denna tillställning. Vi har nu planerat att ordna jubileét den 6:e mars 2021 vid Norrvalla i Vörå med program vilka kan utföras med säkra
avstånd. Vi kommer ha ett dagsprogram för hela familljen och ett kvällsprogram
med lite mer innehållsfokus för studerande- och ingenjörsmedlemmar. Under dagen har vi bl.a. skidning, slalom (Vörå slalom-backe), utomhuskonsert med Robin
Hund & Hans Glada Orkester, korvgrillning, hinderbana och simning. På kvällen äter
vi 3-rätters middag vid Elsas Kök och njuter till tonerna av Dennis Rönngård. Vi följer
med coronaläget och följer statens rekommendationer.
DIFF - Arbetsmarknadskurs 2021 (på distans)
Ons 20.1 kl. 16.15
Del 1: Att söka jobb/CV-workshop med föreläsare Petra Bengs från Föregångarna.
Innehåll: Var hittar man lediga jobb och vad ska man tänka på när man söker jobb?
Hur kan man använda LinkedIn i jobbsökningen? Vi diskuterar också om dolda arbetsplatser och olika sätt att söka jobb utan en arbetsplatsannons
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Ons 27.1 kl. 16.15
Del 2: Dina rättigheter och skyldigheter med föreläsare Viktor Kock från
DIFF-ingenjörerna i Finland
Innehåll: Lär dig grunderna om arbetsavtal, semester, arbetstid och andra
rättigheter och skyldigheter på arbetsplatsen. Vad kan man förhandla om
innan man skriver på ett arbetsavtal? Hur påverkar GDPR? Du får också veta
mera om hur arbetslöshetskassan fungerar och hur fackförbunden kan hjälpa dig om du stöter på problem.
Ons 3.2 2020 kl. 16.15
Del 3: Startup världen med föreläsare Christoph Rabl
Innehåll: Christoph Rabl har lång erfarenhet av att arbeta på olika storlekars
startup företag. Han berättar hur det har varit för honom att bygga upp
företag från scratch och att ha jobbat för större startups.
Ons 10.2 2020 kl. 16.15
Del 4: Trygghet på arbetsplatsen med föreläsare Ralf Holmlund som är förtroendeman på Wärtsilä
Innehåll: På arbetsplatser med kollektivavtal finns förtroendemän som representerar arbetstagarna på arbetsplatsen. Vad står det i kollektivavtalen
och vem bestämmer om villkoren i dem? Hur kan förtroendemännen hjälpa på arbetsplatsen?
Ons 17.2 2020 kl. 16.15
Del 5: Utlandsjobb med föreläsare: Mikael Strand, Commercial Director,
Axopar Boats
Innehåll: Det blir allt vanligare att söka jobb utomlands. Vilka arrangemang
krävs innan man åker? Hur går det med finska socialskyddet? Skillnaden på
att vara utsänd eller jobba på lokalt kontrakt.

Med önskan om en vit och fridfull jul!
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Resorbs hälsning

Tänka sig, ett år har gått och likaså fyra stycken Filicia Aktuellt.
Liksom Cesar gjorde förra året som var Intråd innan mig fortsätter även jag vidare till ViceOrdförande till styrelsen 2021 och får ge vidare titeln som Intråd till
en ny förmåga.
Fast det har varit något annorlunda från tidigare år har det ändå varit fruktansvärt roligt att ha fått vara del av styrelsen 2020.
Jag ser fruktansvärt mycket fram emot året 2021 och jag hoppas, säkert som de
flesta andra att vi får börja leva som vanligt så småning om.
Om inget annat så vill jag önska er en väldig god jul och ett gott nytt år! Ta
hand om er så ses vi!

Rätt svar i Vem bor här?

1-j
2-b
3-a
4-f
5-l
6-c
7-d
8-h
9-k
10-e
11-i
12-g

Mulle-Meck efter att han fått sin första puss av Post-it, kan
läsas om i Backlunds Castle Dagbok
FILICIA AKTUELLT

Resorb
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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(vanligtvis):
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!
OBS! Meddela oss på instagram om ni är påväg till
kansli så att någon är på plats.

Filicia
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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