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Ordförande har ordet
Filicianer och vänner!
Nytt år, nytt aktuellt och allra främst ny styrelse, ack så trevligt!
Mitt namn är William ”Teho” Slotte och är ordförande i denna otroligt trevliga och kärleksfulla styrelsen. Jag studerar mitt tredje år på byggnadsingenjör och detta är mitt
andra år i styrelsen.
Innan årsskiftet valdes hela nio nya styrelsemedlemmar in till styrelsen och jag tvekar
inte en stund att vi kommer skjuta till höga höjder och hitta på alla världens evenemang
och händelser.
Som vi alla vet har vi ett tufft läge när vi inte kan ordna någonting fysiskt på grund av
något slags intensivt virus. Vi försöker att ställ till med online evenemang och gör det
absolut bästa av situationen.
Vi har ordnat virtuella versionen av ett ljus i staken och BTFCOWE2K21 (Förkortningen
som bara växer), och dessa evenemang har haft sina utmaningar att ordna men vi kände
att de var överlag väldigt lyckade! Förutom att ordna eget har vi i styrelsen deltagit aktivt
i andra föreningars online evenemang vilket varit mycket roligt.
Evenemang som vi hoppas att kunna ordna fysiskt inom väldig snar framtid är bland
annat Filicias 27:de årsfest, BeerPong-turnering, Allsång på Castle, PrePampas-sitz, Musicquiz och många fler.
Om ni har funderingar eller vill annars bara snacka om livets gång så är det att rycka någon av oss i ärmen då ni ser oss eller slide in i vår Instagram dm.
Ha en god fortsättning på det nya året och så
hoppas vi kan träffas och kramas snart igen!
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Styrelsepresentation
Namn: William ”Teho” Slotte
Styrelsepost: Ordförande
Linje: Byggnads- och Samhällsteknik
Hemort: Vaaassssa
Intressen: Drick vergi, drick rövin, skott na snö på vintrin (He
var fö tungt på somarin)
Vem är din mancrush, motivera varför? Rasmus Backlund, för
att vem sku int vila ha nån som kan sliir me en mersu?!
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Tank biilin fö
10€ å kör ti Kaustinen fö ti spender resten på Pelimanni.
Namn: Linnéa ”Resorb” Nyman
Styrelsepost: Vice ordförande
Linje: Tradenom
Hemort: Jakobstad
Intressen: Dricka vergi, sova läng
Vem är din womancrush, motivera varför? Alex Cooper från
Call her Daddy podcasten för att hon e en jävla stjärna
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Högst antagligen på nå onödigt eller så tappar a bort de där hemma o hittar
de efter ett halvår.
Namn: Ellinor ”Septidin” Rosendahl
Styrelsepost: Sekreterare
Linje: Tradenom
Hemort: Vasa (såååndom)
Intressen: hästar, vänner, partajj
Vem är din womancrush, motivera varför? Linnea ”resorb” ja
menar siii på hon
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Köp 20 lotter
Namn: Quynh ”Boomerang” Dinh
Styrelsepost: Kassör
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Närpes
Intressen: dreckdreckdreck
Vem är din womancrush, motivera varför? Honde ena från
pilsner strip spele, ha dock itt klara spele
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Invester i honde bruden från pilsner strip
FILICIA AKTUELLT
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Namn: Rebecka ”Kana-taco” Rajamäki
Styrelsepost: Intråd
Linje: Automationsteknik
Hemort: Replot, elo rätta siidon bråoen som man å kan säg
Intressen: Vin, annan alkohol, glass, futis, rugby, fota, att stick,
mm. I typ han ordningen.
Vem är din womancrush, motivera varför? Katheryn Winnick, bara ti skåd på vikings så fattar man varför (tips: ha na ti
tork de runt munnin me tå du skådar)
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Troligtvis köp
en till muminmugg eller en vinflasko.
Namn: Oliver ”pepsodent” Virtanen
Styrelsepost: Idråd
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Singsby
Intressen: Fotboll, mat, frisbeegolf, vin/öl, padel
Vem är din mancrush, motivera varför? Pontus ”post-it” Bergström, Filicias idråd 19/20, behövs väl int sägas mer än så.
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Bjud Pontus på
schnitzel o sås.
Namn: Mitt namn e Philip ”Dentastix” Nordström (Byxmyndig)
Styrelsepost: Dehär året fungerar jag som Rådd
Linje: Försöker samla ihop lite SP på Tradenom
Hemort: Kommer från världens bästa Korsholm
Intressen: Mina intressen är väl främst att umgås med min hund
och mina vänner
Vem är din mancrush, motivera varför? Min man crush måst
no va Grogg-Jontta <3
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Om jag skulle
vinna 20€ på lotto skulle jag köpa V-Bucks
Namn: Tobias ”Väckarklocka’’ Åbonde
Styrelsepost: Datård
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Sandsund
Intressen: slurpslurp untsuntsuntsuntsunts slurp.. båga
Vem är din mancrush, motivera varför? Korvgubbin, köör
me mersu å säljer korv, the Finnish dream.
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Unna mig ett
paket Nortti
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Namn: Thomas ”Stiftpistol” Lang
Styrelsepost: Bärsråd
Linje: Automationsteknik
Hemort: Borgå
Intressen: Olivers Inn, festa och ha kul.
Vem är din mancrush, motivera varför? Oliver Virtanen, de e hemlit.
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Köpa
muumitikkarin för hela slanten.

Namn: William ”Whiskey” Häggman
Styrelsepost: slottsråd
Linje: El- och automationsteknik
Hemort: Lillby
Intressen: Att tillverka något av metall och trä, avnjuta kopiösa mängder alkoholhaltig dryck i goda vänners sällskap.
Vem är din mancrush, motivera varför? Lennart Jähkel,
sjunger man till havs så vackert som han gör i jägarna blir
väl vem som helst förälskad!
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? syyp bort e.
Namn: Ida ”Brio” Snygg
Styrelsepost: Musråd
Linje: Maskin- & produktionsteknik
Hemort: Södra Vallgrund
Intressen: Släcka törsten med alkoholdryck
Vem är din womancrush, motivera varför? Megan Fox, she
makes me question my sexuality
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Antagligen na
fittit onödot som vanlit
Namn: Alexander ”Umbro” Kronholm
Styrelsepost: Extråd
Linje: Produktionsekonomi
Hemort: Vackra Singsby
Intressen: Fotis, motorer, snabba fordon av olika slag och ett stort
kallt ölglas.
Vem är din mancrush, motivera varför? Ross Edgley, om du inte
vet vem det här är så skriv in hans namn på Youtube så kommer ni
förstå vad jag menar och har ni möjligt så läs hans böcker!
Vad skulle du göra om du vann 20€ på lotto? Det dummaste man
kan göra när man vunnit pengar så är att testa samma på nytt men
”tänk” om man vinner igen :) så jag skulle köpa flera lotter.
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Back To Filicia Castle Online Winter Edition 2K21

Torsdagen den 21 Januari samlades vi i Filicias styrelse i castle för att fira det
traditionella dopet av de nya styrelsemedlemmarna. Vi samlades kl 17:00 i castle för att
vi skulle ha bra med tid för att ställa upp datorerna för livestreamen som vi skulle sända.
På grund av det Covid-19 så kunde endast vi i styrelsen samlas i castle för att fira de nya
styrelsemedlemmarna, men vi gjorde det bästa av situationen.
Vi startade streamen på Twitch kl 19:00 och började med en lite humoristisk video och
efter det så hade vi en kahoot. Efter den roliga Kahooten vinnaren fick snurra hjulet och
vinna ett pris. Vi lät även övriga i publiken knäcka en kod och ringa in för att få en möjlighet att vinna de ytterst fina priserna i vårt hjul. Telefonlinjerna gick heta en stund tills vi
gled vidare i schemat.
Då var det dags för ”The main event” dopet. De nya styrelsemedlemmarna blev uppradade och blev en efter en uppropade och blev döpta till sina styrelsenamn. När alla hade
fått sina namn så stod en liten utmaning framför dem, den traditionella Vergi skålen. Alla
fick varsitt sugrör och enda uppgiften var att skålen skulle drickas upp. När skålen var
uppdrucken så var det dags för en till programpunkt för publiken hemma.
Det var dags för ett mycket roligt musicquiz, och medan det ställdes i ordning för quizet
spelade den nya styrelsen ”svar elo drick” med publiken, som går ut på att publiken ställer frågor, och om man inte vågar svara dricker man en äcklig shot.
Efter musicquizet var slut och poängen räknade bar vårt första onlineevenemagng med
den nybakade styrelsen över. Åter igen på grund av Covid så blev det ingen buss till Oliver’s Inn fullt av studeranden.
Vi får hoppas att nästa gång det är dop får vi fylla hela castle med studeranden och festa
hela natten lång. Ta hand om era nära och kära och sköt om er. Vi ses när castle öppnas
på nytt.
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Vilken sportdryck passar bäst med vergi?
“New year new me” tänkte vi då det var dags för tastingkväll med styrelsen då det var brist
med andra händelser studievis. Såklart skulle ju det sportiga blandas med våran gudadryck, vergi.
Med nytt år, ny styrelse och nya restriktioner så är vergin densamma och kan som vi tidigare insett användas vid många tillfällen och blandas med nästan allt (slutresultatet kanske inte alltid är det bästa som vi insett vid tidigare tastingkvällar).
With no further a do så kör vi igång!
1.
Vad: Dexal Energy gel, honung
Smak: h000nung, sliskigt, slemmigt och salt. The three S
Hur fitness känner du dig: lika stark som att man drar ut
en kalv i krapula
Hur snabb känner du dig: Som en tusenfotning med tre
skor
Fyllehalt: 1/11 Blandade diskussioner om BDSM och kor
som kalvar uppkom
Betyg: 1,75/5
Övrig kommentar: Om sport smakar såhär så vill ja aldri
sport

2.
Vad: Gainomax blueberry
Smak: En hotellyoughurt kl 11 då di har städa bort allt
annat
Hur fitness känner du dig: Som att byt ringar på en traktor efter en rokoan frukost
Hur snabb känner du dig: Om vi säger såhär Pepsodent
och Stiftpistols nipplor sköt från noll till 100.
Fyllehalt: 2/11 Vi fortsatt på laande tema
Betyg: 2,5/5
Övrig kommentar: Skumt men härligt
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3.
Vad: Hartsport Citron
Smak: Wasa fotboll cup & ishallen me papp
Hur fitness känner du dig: Allihop gick ner 1kg
Hur snabb känner du dig: Fittit snabb
Fyllehalt: 3/11
Betyg: 4/5 säger majoriteten och Whiskey säger 0
Övrig kommentar: ”Sådär såg mitt piss ut efter nyår”
-Dentastix

4.
Vad: 4Move professional
Smak: Smält isglass & stafettkarneval
Hur fitness känner du dig: Sku vinna pampasolympiad efter
detta
Hur snabb känner du dig: Sjukt snabb, i 5 sekunder
Fyllehalt: 4/11
Betyg: 4/5 och Whiskey håller fortfarande inte med
Övrig kommentar: Pepsodent tänker söka till NHL, helt övertygad om att han slipper med.

5.
Vad: Ginger shot
Smak: saftig men kryddstark, man blev frisk
Hur fitness känner du dig: Friskosam
Hur snabb känner du dig: som 1:a Januari
Fyllehalt: 5/11
Betyg: 3/5 säger alla förutom Dentastix som tycker 0
Övrig kommentar: Kändes som en lillan bitchslap, en hälsosam sådan.
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6.
Vad: Whey 100 Vanilj
Smak: Fyllningen på en oreo, Domino, Doris o alla andra
kex som har en fyllning
Hur fitness känner du dig: Semifit
Hur snabb känner du dig: Oklart, alla nämner veckordagar
Fyllehalt: 6/11 folk har fått gå på wc, allt är bra
Betyg: 2,25/5
Övrig kommentar: Som att Oreo och Domino fått barn

7.
Vad: TEHO sport banan-choklad
Smak: Drakan flashbacks, spyor
Hur fitness känner du dig: Pepsodent känner sig som en
gorilla
Hur snabb känner du dig: Lika snabb som quynh på
bilden
Fyllehalt: 7/11 folket hänger inte riktigt med längre
Betyg: 3,25/5
Övrig kommentar: Septidin missnöjd med betygsättningen, Stiftpistol och Pepsodents diskussion väldigt oklar

8.
Vad: Möller fiskleverolja (oufffff )
Smak: Separerade sig från vergin lika mycket som Angelina Jolie och Brad Pitt
Hur fitness känner du dig: MG depån i Närpes
Hur snabb känner du dig: Som en fisk i vattne
Fyllehalt: 8/11 Folket mäter sina magar
Betyg: 1/5
Övrig kommentar: Resorbs guilty pleasure, Septidin ber.
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9.
Vad: TEHO sport salmiak
Smak: Delade åsikter, vissa säger glass andra säger trauma
Hur fitness känner du dig: Delade åsikter, 10/10 säger
vissa, ice age sid säger andra.
Hur snabb känner du dig: Delade åsikter, 10/10 säger
vissa, soffpotatis säger andra.
Fyllehalt: 9/11
Betyg: 2/5 Delade åsikter 50/50
Övrig kommentar: Bråk uppstod nästan

10.
Vad: Maito rahka
Smak: Moronmål efter att man har spydd
Hur fitness känner du dig: Fitnessfrukost
Hur snabb känner du dig: Musklerna växte så vi blev
inte så värsta snabba
Fyllehalt: 10/11 Septidin måste hålla i sig i stolen för att
inte trilla av den.
Betyg: 2/5
Övrig kommentar: Folket är fulla, ingen har någon kommentar

11.
Vad: Äggvita
Smak: Ruti sperma
Hur fitness känner du dig: med tanke på Dentastixs
spurt till wc´n så ganska så fitness
Hur snabb känner du dig: Int snabb men spyfärdig
Fyllehalt: 11/11
Betyg: 1,5/5
Övrig kommentar: Folket skriker, smakar som dödin.
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Ni frågar vi svarar
Vad är 8´´i cm? frågar åt en kompis?
8´´är 20,32 cm, som även råkar vara diametern på världens största hagelboll
Vem i styrelsen är den absoluta Leif/Lilian? Har denna en kompis? Heter kompisen
Göran?
Stiftpistol är i år vår nyländska version av Leif. Vi tror alla att Stiftpistol i ett tidigare liv varit
en riktig bonde eller så kallad ”mopojonne”. Leifs käraste vän som han brukar avnjuta en
kaffe tillsammans med på besninmacken nu som då, är vår käre Pepsodent. Som Lilian
fungerar i denna förening Dentastix.
Sku ni helder taa ett vaccin mot krapula eller mot corona?
Krapula som alla vet är ett påhittat koncept därav behövs inget vaccin.
Skulle ni helldre ha en rövare i poolen eller en polare i röven?
Om du med rövare syftar på en medlem i rövballebandet så väljer jag absolut att simma
med mina idoler
Vilken sitz sir ni mest framemot? Å varför ere just PostPampas?
Vi ser mest fram emot PostPampassitzen eftersom vi får se vår favoritduo Backlund och
Lasén som toastisar <3 *insert kisses*
Har lite extra pengar och söker efter investeringstips. E kluven mellan leovegas och
viinikauppa
Vad trevligt att du försöker satsa på din framtid med hjälp av att investera dina pengar. Du
har hittat två stycken väldigt fina investeringsmöjligheter. Leovegas är en relativt säker
investering, All in på svarta på roulette funkar 100% 47,4% av gångerna.
Vad är era tips för att få en lyckad fylla?
Att börja kvällen med 3 DL Vergi samt ett knackkorv paket slutar alltid i en väldigt lyckad
fylla.
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Husmorstips

Vi vill från Filicia dela med oss av några värdefulla husmorstips, eller så kallade Life hacks.
Alla av dessa här nedanför är noggrant testade, och flera av dom funkar riktigt bra.
Har det bränt fast i botten på en kastrull kan du använda dig av en sockerbit för att skrapa bort det brända, se till att kastrullen är torr när du börjar. Starka propplösningsmedel
funkar också väldigt bra till detta ändamål.
Har du lätt att fälla en tår när du skall hacka lök, skölj då löken noggrant i kallt vatten. Vatten neutraliserar gaserna som löken alstrar och på detta sätt undviker du att tårar spills.
Blir det allt för mycket disk eller alla tallrikar är smutsiga, lös detta då på ett enkelt sätt och
ät direkt ur kastrullen.
Tycker du att du kastar bort för mycket tid av ditt liv på att laga mat? Tillred då mycket mat
på en gång och frys ner lagom stora portioner, så har du färdiga portioner i frysen bara att
värma upp. På detta sätt sparar du också lite stålar.
Blev du kanske lite berusad och spillde rödvin på din favorittröja, ingen panik det går att
fixa. Koka upp rödmjölk och låt svalna lite, sedan lägger du tröjan i mjölken några timmar
så att fläcken är täckt av mjölken. Tvätta sedan som vanligt så är fläcken borta.
Däckade du på festen igår, och nu är ansiktet fullt av könsorgan ritade med en permanent
tusch. Sök då efter den starkaste spriten du hittar och tvätta med det så slipper detta
problem.
Har du glömt att sätta din svalkande dryck i kylskåpet en varm sommardag, vira då in den
i en våt handduk eller ett vått papper och sätt i frysen en stund. Då blir den snabbast kall,
och om du glömmer den där blir den jättekall och lite svår att förtära.
Känner du dig lite snuvig och förkyld, det är ju inte bra i dessa tider. Lindra då dina symptomet genom att blanda varmvatten, honung, citron och den magiska drycken whiskey i
en mugg.
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Vill du kyla ner din dryck utan att vattna ner den med vanlig is. Gå då på en promenad och
sök reda på några fina stenar, som du sedan noga tvättar. När du är säker på att stenarna
är rena sätter du dom i frysen. Stenarna är även återanvändbara och mycket miljövänliga,
bara att skölja av och sätta i frysen på nytt.
Har du trasslat in tuggummi i håret eller kanske satt dig på ett. Dom flesta vet hur svårt
det är att få bort. Den enkla lösningen är bensin, men man vill kanske inte ha bensin i håret. Använd dig då istället av starksprit, så stark du bara hittar. Låt tuggummit dra en stund
i spriten sedan är det bara att pilla bort det.
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Horoskop för året 2021 Filicia Style
Våra astrologer på Filicia aktuellt insåg att vi har ett svårt år framför oss, covid-19 fortsätter
att härja löst och vi alla sitter fastklistrade framför datorn hemma och försöker hjälplöst
att dra in några studiepoäng. Men hur kommer framtiden att se ut? De vill ni allt veta va?
Filicia aktuellt löser detta och spår eran framtid för 2021.
Väduren (21 mars-19 april)
Studielivet: Kom ihåg att det lönar sig att börja med dina skoluppgifter i
tid.
Distansstudier betyder inte att du har mera tid.
Kärlek & Relationer: Du har en grym sexappeal (!!!) men din charm funkar
inte lika bra på distans. Ta de lugnt i år, det är inte ditt år för kärlek, vänta
till nästa år då du kan visa vad du går för. Fokusera på dina
kompisrelationer istället och ta med dem på en öl eller två till Olivers Inn. Du passar bäst
med: Lejonet eller tvillingen.
Årets tips till dig från oss: Kom ihåg att hälsan ibland är viktigare än alkohol.
Kändisar som är väduren: Elton John, Lady Gaga, Mariah Carey
Oxen (20april-21maj)
Studielivet: Skolan går åt helvete trots din envishet, men du verkar ha
överfört din envishet på festandet istället.
Kärlek & Relationer: 2021 verkar börja bra och du försöker övertala dig
själv om att det
kommer fortsätta så men på sommaren kommer du inse att du inte är
menad för kärlek. Du passar bäst med: Vågen eller Fisken.
Årets tips till dig från oss: Skåd ett….
Kändisar som är oxen: Queen Elizabeth, Septidin, Boomerang
Tvillingarna (22 maj-21 juni)
Studielivet: Din snåla jävel, bjud tillbaka de drinkar du är skyldig. Med
studierna
behöver du ingen hjälp din jävla stjärna.
Kärlek & Relationer: Ha ögonen i nacken, det kommer att dyka upp en
person som du gillar starkt men sannolikheten att ni är släkt är hög. Du
passar bäst med: Väduren eller vattumannen.
Årets tips till dig från oss: Fundera över din läggning…. Är du riktigt säker? Kanske du får
en uppenbarelse snart.
Kändisar som är tvillingarna: Donald Trump, Umbro, Kana-taco
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Kräftan (22 juni- 22 juli)
Studielivet: Studiepoängen på tuudo står stilla de gör även du… Rör på dej
(din lata jävel !!) så kanske du hittar lite motivation till att dra in
några väl behövda studiepoäng. Att skippa en ollis tisdag har inte
heller någon dött av.
Kärlek & Relationer: Om du bara vågar satsa stort så kommer 2021 vara ditt kärleks år. Slå
på charmen och ut och ragga med dej! Du passar bäst med: skorpionen eller jungfrun.
Årets tips till dig från oss: För att bli färdig med skolan krävs faktiskt ett visst antal studiepoäng…
Kändisar som är Kräftan: Prinsessan Diana, Nelson Mandela, Lionel Messi
Lejonet (23 juli- 23 augusti)
Studielivet: Desto fortare du inser att det inte löns att bli TikTok kändis
desto fortare har du en chans att bli färdig med dina studier.
Kärlek & Relationer: Du har en tendens att tycka att du helt enkelt är
alldeles för bra för alla du möter. NEWS FLASH det är du inte, försök bli en
mer realistisk person så kanske du hittar kärleken. Du passar bäst med:
skytten eller vågen.
Årets tips till dig från oss: Tre ord: självdisciplin, självinsikt och självkänsla.
Kändisar som är lejonet: Barack Obama, Resorb, Whiskey
Jungfrun (24 augusti-22 september)
Studielivet: Studierna går förvånansvärt bra för dig!! Fem av fem vergi till
dig. Bokstavligen gå ut och ha roligt också!!
Kärlek & Relationer: Du är en bra vän och ställer alltid upp för dina vänner.
Men för att hitta kärlek behöver du komma ut från ditt vardagsrum och
träffa nya människor. Du passar bäst med: skorpionen eller oxen.
Årets tips till dig från oss: Mera Vergi!
Kändisar som är jungfrun: Michael Jackson, Beyonce, Adam Sandler
Vågen (23 september- 23 oktober)
Studielivet: Har du någon gång funderat över att det faktiskt löns att
vara på föreläsningar och dyka upp på tent tillfällen, det kunde resultera
i fler studiepoäng, sådär helt logiskt tänkt. Alkohol behöver inte studeras
mera….
Kärlek & Relationer: Du har redan träffat den person som kommer att göra
dig lycklig (åtminstone under 2021) men du har bara inte insett det ännu. Håll ögonen
öppna helt enkelt hen är i din närhet. Men kom ihåg att vårda dina kompisrelationer fast
du träffar någon (simp). Du passar bäst med: lejonet eller vattumannen.
Årets tips till dig från oss: Minska ditt alkoholintag
Kändisar som är vågen: Alfred Nobel, Zlatan, Stiftpistol
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Skorpionen (24 oktober- 22 november)
Studielivet: Du tar dig sakta men säkert framåt, balansen mellan studieliv
(feeeest) och studierna har du efter en kämpig tid äntligen hittat, bra
jobbat!!
Kärlek & Relationer: Du suktar efter kärlek, men för att få kärlek behöver du
också vara lite kärleksfull. Tur att dina vänner uppskattar dig ändå för du är
inte helt lätt. Du passar bäst med: fisken eller stenbocken.
Årets tips till dig från oss: Sluta hata börja kramas
Kändisar som är skorpionen: Bill Gates, Kendall Jenner, Leonardo Dicaprio
Skytten (23 november- 21 december)
Studielivet: Du glider på en räkmacka när det gäller studierna. Räkorna tar
dock slut efter ett tag se upp. Då det gäller festandet så behöver du hitta
en mellanväg, man behöver inte vara shitfaced eller nykter.
Kärlek & Relationer: Under året finns det stor romantisk potential. Nu
kanske du är sugen på något långsiktigt och äkta? Men se efter det kan
dyka upp flera falska jävlar på vägen… :O Du passar bäst med: väduren eller
vattumannen.
Årets tips till dig från oss: Sluta glida börja jobba
Kändisar som är skytten: Påven Franciskus, Britney Spears, Brio
Stenbocken (22 december- 20 januari)
Studielivet: Det spelar ingen roll om du just börjat studera eller om du
börjar vara på slutrakan, du ligger alltid efter med studierna men
mirakulöst har du ändå dragit in mer studiepoäng än dina
klasskompisar?! Dig hittar man ofta på fest men du är sällan den som
dricker mest, att hetsa andra till en fylla är dock din dolda talang, vilket vi
alla uppskattar och hatar.
Kärlek & Relationer: Du har svårt att bestämma dig. Du tror att du kan bestämma om du
blir kär eller inte, tyvärr funkar det inte så. Men som tur behöver du inte bestämma dig för
2021 visar sig inte ändå vara ditt år. Du passar bäst med: Oxen eller kräftan.
Årets tips till dig från oss: Sluta skvallra din skvallerkärring
Kändisar som är stenbocken: Rowan Atkinson, Michelle Obama, Dentastix
Vattumannen (21 januari- 18 februari)
Studielivet: Din nivå är medelmåttig, studierna går medel bra och du lägger
inte mycket energi på dem. Detta kan vara på grund av att du tar varje tillfälle
i akt att dra på fest, ditt jävla partydjur!!
Kärlek & Relationer: Oavsett civilstatus så tar du kärleken till en helt ny nivå
2021. Men du måste komma ihåg att spendera mer tid med dina vänner
innan de tröttnar på dig. Du passar bäst med: tvillingen eller skytten.
Årets tips till dig från oss: Se till att kläderna inte åker av på fest….
Kändisar som är vattumannen: Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey, Teho
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Fiskarna (19 februari- 20 mars)
Studielivet: Du är en periodare då det gäller att sköta så att studiepoängen rullar in, ibland är du helt enkelt sämst och ibland en jävla kung på att
samla in studiepoängen. Du borde kanske se över dina alkoholvanor…
jaaa hur många drinkar blev det riktigt sist?
Kärlek & Relationer: 2021 är du en magnet (WOW) men du kanske ska tänka på att inte
sända dubbla signaler. Det kommer rent ut sagt skita sig för dig i år. Du passar bäst med:
jungfrun eller kräftan.
Årets tips till dig från oss: säg din åsikt din jävla fegis!
Kändisar som är fiskarna: Albert Einstein, Pepsodent, väckarklocka
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Test: Vilken grogg är du?
Besvara på dessa frågor och se vilken grogg du är!
1.Du får AUX-kabeln, vilken låt spelar du först?
a. Eddie Meduza (spelar ingen roll vilken låt)
b. Ringnes-Ronny - Valhalla
c.Doja Cat–Say So
2.Du ska ha nattmat, vart går du?
a.Korvgubben
b.Babben
c.Subway
3.Vilken är din go-to outfit?
a.Halaren
b.Arbetsjackon (+ träskoan)
c.Ju mer glitter desto bättre!
4.Favoritlåten spelas på Ollis, vad är din move?
a.Slänger alla kroppsdelar åt olika håll i takt med musiken
b.Står hellre vid baren
c.Tar tag i kompisen och springer till dansgolvet
5.När går du hem?
a.Vad är hem? Det är väl efterfest som gäller!
b.Beror på feelis
c.Efter att jag har förorsakat drama (och går hem gråtandes)

Om du har fått:
Flest A: Pink Unicorn
Flest B: Vitryss
Flest C: Cosmopolitan
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DIFF - Ingenjörerna i Finland
Hej på er alla studerandemedlemmar, ingenjörsstuderanden samt
andra studeranden. Ett nytt år har börjat och därmed lite nya ansikten i
styrelsen och nya poster för vissa i Diff Öb år 2021, så vi tänkte en uppdaterad presentation vore på plats. Vi vill också passa på att informera
Er om att förbundet beviljar stipendier en gång per år för praktik eller
studier utomlands. Som medlem kan du ansöka om ett stipendium för studier eller praktik som sker under samma år som ansökan lämnas in. Både studerande och utexaminerade DIFF-medlemmar kan ansöka. Ansökningstiden är april-maj. Ansökningarna skall
innehålla en plan där du redogör vart du skall åka, hur länge, i vilket syfte och en uppskattning över kostnader för perioden. Läs mera på www.diff.fi/stipendier
Diff - Österbottniska Avdelningen styrelsepresentation
1. Namn, hemort och styrelseposition
2. Utbildning
3. Arbetsplats
4. Startår i DiffÖb styrelse
5. Varför är jag med i DiffÖb styrelse?
1. Thomas Mård , Esse , Vice ordförande + ordförande i
förbundsstyrelsen.
2. El Ingenjör + Högre YH Teknologibaserat ledarskap (Novia)
3. Wärtsilä Energy Business
4. 2012
5. För att förbättra ingenjörers vardag
1.Patrik Norrgård, Vasa, styrelsemedlem
2.IT Ingenjör2006 (Svenska yrkeshögskolan)
3.CTO, Arena Interactive Oy
4.2007
5.Vill göra sammanhållningen bättre mellan svenskspråkiga
ingenjörer
1.Christian Ekblad, Vörå, Ordf. + medlem i förbundsstyrelsen
2.Byggnadsingenjör 2007 (Svenska yrkeshögskolan ) + Högre
YH Teknologibaserat ledarskap 2016 (Novia)
3.Citec Oy Ab - Chief Design Engineer GA Civil
4.2018
5.Vill främja de svenspråkiga ingenjörernas sammanhållning
samt intressen
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1.Klaus Erlands, Tjöck (Kristinestad) numera Vasa, kassör
2.Elkraftsteknik 2011 (Novia)
3.Wärtsilä Energy Business - Electrical Project Engineer
4.2015
5.Jag vill jobba för att medlemmarna ska få ut det mesta av
sitt medlemskap i DIFF, både inom arbetslivet och även på
fritiden
1.Johan Ekman, Jakobstad, styrelsemedlem
2.IT Ingenjör (Novia)
3.Programmerare på Neotide Ab
4.2021
5.Jag vill jobba för medlemmarnas intressen
1.Tomas Lillhonga, Vasa, styrelsemedlem
2.Elkraft (Svenska yrkeshögskolan, 1998)
3.Danfoss Drives Vasa, Reservdelsingenjör
4.2021
5.Jag vill att medlemmarna ska få mångsidiga evenemang
och förbättrad kunskap om arbetslivet
1.Johan Skjäl, Smedsby, styrelsemedlem
2.Dataingenjör år 2007 (Svenska yrkeshögskolan)
3.Wapice
4.2010
5.Blev tillfrågad att gå med i styrelsen 10 år sen och har trivts
bra med detta.
1.Jan Westin, Vasa, sekreterare
2.IT Ingenjör, Novia, 2010
3.CGI, Consultant, Software Designer
4.2021
5.För att främja de finlandssvenska ingenjörernas
intressen
Kontakt med oss i Diff Öb har Ni lättast via osterbotten@diff.fi eller via
vårat studerandeombud i Novia jonas.solvin@diff.fi
Med önskan om ett fortsatt trevligt studieår och förhoppningar om närstudier senast till hösten.
diff_ingenjorerna			diff - ingenjorerna
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Kana-tacos hälsning
Halloj!
Rebecka ”Kana-taco” Rajamäki här! För er som inte känner mig, så är det jag som i år fått
äran att ta över posten som intråd efter Linnéa, eller Resorb som hon också kallas. Detta
innebär då alltså i praktiken att det är jag som har sammanställt detta nummer av Filicia
Aktuellt, och kommer även fixa fram hela tre nummer till under det kommande året! Hur
fantastiskt är inte det?!
Har just suttit ute i vintersolen och njutit av en lumumba (wish it was vergi) med en del av
styrelsen, och taggat upp för morgondagens pampasolympiad. Den kommer äga rum på
lite annat vis i år än vanligtvis, men lika taggade är vi för det. Läget är vad det är för tillfället, eller ”e ji som e ji” som jag skulle säga och det är bara att göra det bästa av situationen.
Ta hand om varandra, njut av soliga dagar och drick mycket vergi!
PS. Om just du har speciella önskemål på vad du vill läsa i Filicia Aktuellt så är det bara att
”rycka mig i ärmen” eller skicka ett meddelande på Instagram. Annars skådar vi naa! DS.
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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!
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: Rebecka ”Kana-taco” Rajamäki

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