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AJANKOHTAISTA

12.1.2000
Ensimmäinen yhteys
Aloittavien bileet
Ravintola Aladdinissa

19.1.2000
Luokanvanhimpien info
Oppilaskunnan
toimistolla klo 12:00

Kirjakauppa on
muuttanut takaisin
Oppilaskunnan tiloihin.

Tekun Viikko

HTOL Oppilaskunta ry.
Osoite:
Bulevardi 29 B, 00180 HELSINKI
Puhelin:
(09) 648 847
Fax:
(09) 648 679
Sisäpuhelinmet
toimisto: 83 508
kahvio: 83 589
Sähköposti: oppkunta@hit.fi
URL:
http://www.hit.fi/Oppilaskunta/

HALLITUS
Minna Martikainen
puheenjohtaja, kopo
Kaj Knuts
vpj, kopiot, kahvio
Tanja Ypyä
turor, sopo
Reeta Hirvonen
tiedotus, kv
Mikko Honganmäki
urheilu, kerhot
Jorma Palomäki
hupi- ja kulttuuri
Antti Tiensuu
Kallio- vastaava

mmartika@hit.fi
kknuts@hit.fi
tmypya@hit.fi
rhirvone@hit.fi
mhonganm@hit.fi
jpalomak@hit.fi
atiensuu@hit.fi

TEKUN VIIKKO
Toimittaja:
Ilmestymistiheys:
Jakelu:
URL:

Reeta Hirvonen
jokaisena kouluviikkona
Hki amk:n Tekniikan ja liikenteen luokat ja opettajat
http://www.hit.fi/Oppilaskunta/viikko/

TEKUN VIIKKOON haluttava materiaali on toimitettava sähköpostitse
tai disketillä torstaihin klo 16.00 mennessä tiedotusvastaavalle.
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PÄÄKIRJOITUS

Tekun Viikko

Uusi aika – uudet kujeet…
Tervehdys ja hyvää alkavaa vuosituhatta kaikille jäsenille myös täältä
Oppilaskunnan ’bunkkerista’. Uuden vuosituhannen myötä myös
Oppilaskunnassa on muutoksen tuulet puhaltaneet – uudet ihmiset ovat remmissä
ja puheenjohtajaksi on valittu jälleen naispuoleinen ihminen parin vuoden tauon
jälkeen. Kaiken hälinän ja kiireen keskelläkin tuntuu kuitenkin siltä, että saadaan
asiat jopa toimimaan.
Vuosi 2000 on muutosten aikaa niin Oppilaskunnassa kuin oppilaitoksessakin.
Helsingin ammattikorkeakoulu vakinaistuu elokuussa ja vihdoinkin pääsemme
muiden ’eliittikoulujen’ joukkoon. Vakinaistuminen näkyy ennen kaikkea Opintotuen suuruudessa – nykyisen 1270 mk sijasta saamme 1540 mk. Sekä ruokailussa
– maksuton ruoka muuttuu maksulliseksi, mutta samalla me voimme käydä missä tahansa ammattikorkeakoulussa syömässä vilauttaen vain SAMOK:n
opiskelijakorttia. Lapsettomat avo- ja avioparit siirtyvät yleisestä asumistuesta
opintotuen asumislisän piiriin ja kyseinen uudistus tulee portaittain voimaan toukokuun alusta.
Kirjakauppa siirtyi takaisin Oppilaskunnan tiloihin kurssirakennuksen kellariin.
Sieltä saa hankittua halvalla mm. kaikki opiskelussa tarvittavat materiaalit. Oppilaskunnan jäsenpalvelut toimivat myöskin samassa tilassa - ongelmia ratkotaan kellon ympäri; oli sitten kyseessä urheilu, koulutuksen arviointi ja kehittäminen, opintososiaalinen tai joku muu ongelma.
Oppilaskunnan klubin tiloja pyritään kehittämään parempaan suuntaan. Tätä
varten olisi tarkoitus valita niin sanottu klubi-isäntä/-emäntä, joka miettisi parannusehdotuksia niin sisustuksen, lehti- ja pelivalikoimien kuin tietokoneiden toimivuuden suhteen. Klubin toiminta onkin jo lähtenyt hyvin käyntiin biljardin, dartsin
ja vapaamuotoisen oleskelun merkeissä. Tarkoitus olisi kehittää myöskin Kallion koulun palveluja järjestämällä mm. rakennuslinjojen opiskelijoille suuntautuvaa kirjavalikoimaa ja järjestämällä edullisia kopiopalveluja.
Toivotankin kaikki uudet ja vanhat aktiivit tervetulleiksi mukaan entistä parempaan ja laajempaan Oppilaskuntatoimintaan, joko vaikuttamaan asioihin tai osallistumaan Oppilaskunnan järjestämiin monenlaisiin tapahtumiin kuten bileisiin,
urheilutapahtumiin ja muihin ’kulttuurimatkoihin’.
Hiihtolomaa odotellen

Minna Martikainen
HTOL Oppilaskunta ry
hallituksen puheenjohtaja
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TYTTÖKUVA

Tekun Viikko
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POIKAKUVA

Tekun Viikko
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Tekun Viikko

MINITEKU

OPPILASKUNNAN
KIRJAKAUPPA
Kirjoja ja opintomateriaalia nyt taas
Oppilaskunnan tiloista
Kurssirakennuksen kellarista!
Minitekusta hankit edullisesti mm.
- kirjat
- paperitarvikkeet
- karkit
- tupakkatuotteet
- ja muuta opiskeluun liittyvää tavaraa
Samassa tilassa myös jäsenpalvelut kuten
- jäsenkortit
- kopiokortit
- hihamerkit
- borlandin tuotteet
- haalarit
- ja muiden ongelmien selvittelyä

AVOINNA 7:45 - 14:00 ja muina
aikoina satunnaisesti!
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ILMOITUSASIAT

Tekun Viikko

Kiinnostunut
kirjoittamisesta?
Etsitään Rakennusosastolta innostunutta ja kirjoittamisesta kiinnostunutta toimittajaa Tekun Viikon
toimituskuntaan.
Tavoitteena olisi saada Tekun Viikkoon joka viikko
KallioSpecial eli artikkeli (tai artikkeleita) Rakennusosaston
ajankohtaisista asioista ja tapahtumista. Tai muista teitä kiinnostavista asioista.
Tämä ei tietenkään tarkoita että sinun tarvisisi olla uusi Eino
Leino, riittää ripaus innostusta ja kykyä laittaa ajatukset
paperille.
Jos tunnistat itsesi yllä olevasta kuvauksesta ota yhteyttä
osoitteeseen: reeta.hirvonen@hit.fi tai tule käymään oppilaskunnan toimistolla.
Terveisin
Reeta Hirvonen
Oppilaskunnan tiedotusvastaava
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HUPI JA KULTTUURI

Tekun Viikko

Matematiikkaa
Helsingin kaupunki, Opetusvirasto
Tarkkailuluokkien yleinen
matematiikan koe

1. Lissu kavereineen varastaa
steissin Alepasta joka perjantai 36
pulloa gepardia. Kuinka monta
flindaa tytöt nyysivät siihen
mennessä, kun pääsevät
yläasteen kasille? Tytöt ovat nyt
ekalla.
2. Hassanilla on 19 geetä kokaa,
jonka hinta on katukaupassa 800
mk/g. Hän myy 3 geetä Omarille
välitettäväksi ja Votelle 4 g. Mikä
on loppuerän päivän arvo, jos
Hassan ei itse vedä paljoakaan,
vaan jatkaa sen 50-prossaiseksi
laktoosilla ja myy edelleen päivän
hintaan Vallilan amiksen nurkilla?
Paljonko
Hassan
tienaa
nyssäkästä, joka on alun perin
tuotu maahan isän haitarissa?
3. Hiv-positiivinen George
(kavereiden kesken “Tsoortsi”),
35, iski kuukaudessa 8 kpl
itähelsinkiläisen yläasteen
seiskan tyttöjä Forumista ja Citykäytävästä. Kuinka monta
kuukautta tämän pakolaisen
papereita on käsiteltävä
maahanmuuttovirastossa, jotta
hän ehtii hoidella kaikki seiskan

pikkumisut (yht. 69 kpl) Ugandan
kansalaisena?
4. Allanin isä istuu taposta
saamaansa kuuden vuoden
kakkua Sörkassa. Hän sai
palkkiota tehdystä taposta 21 000
mk. Palkkiosta sijoitetaan
Vermoon joka viikko 500 mk.
Koska Voldemar, sijoittaja, ei
ymmärrä raha-asioista eikä
hevosista mitään, jokainen sijoitus
tuottaa tappiota 200 mk. Paljonko
palkkiosta on jäljellä, kun Allanin
isä pääsee ehdonalaiseen
vapauteen istuttuaan vuoden
tuomiostaan?
5. Somaliperheeseen kuuluu 8
aikuista ja 15 lasta. Suomen
valtio maksaa perheelle
toimeentulotukea seuraavasti:
aikuinen 1 500 mk/kk, lapsi 1 150
mk/kk, asumistuki 8 000 mk/kk,
sosiaalivirastolta lounasseteleitä
7 000 markan arvosta
kuukaudessa. Perheeltä kuluu 6
000 mk/kk autojen ylläpitoon.
Kuinka kauan perheen on
kärvisteltävä
Suomessa
päästäkseen lomamatkalle
kotipuoleen, kun matka maksaa
koko porukalta 50 000 mk?
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