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Kossua ja sirkushuveja
Käsissänne on nyt taas hieman uudistunut Tekun Viikko ja sen Grande Widescreen
Edition... Tosin tämä on ensimmäinen kappale jota allekirjoittanut on päässyt
peukaloimaan, joten jälkikin saattaa olla sen kaltaista… Tulevaisuudessa on
luvassa mm. urheiluvastaavan suunnittelema SportInfo-sivu sekä Teku Tutkiisivu jossa otamme selvää esim. lähiseudun halvimmista ”soppaloista”.
Kun jo vuosituhannen vaihteesta päästiin niin taas on suuria muutoksia edessä,
nimittäin presidentinvaalit. Luulen, että ehdokkaat olivat palkanneet kossupullon
voimalla kaikki Kelan agentit vaalipäälliköikseen, sillä joka aamu kun matkasin
ratikalla kouluun, iankaikkiset pultsarit pitivät kannatuspuheenvuoroja milloin
millekin ehdokkaalle. Itse suoritin kansalaisvelvollisuuteni ja kävin äänestämässä.
Tosin galluppeja seuraten tuntui vähän turhalta koko touhu. Vaalipaneeleiden
mukaan oli aivan sama kuka presidentiksi valitaan. Ehdokkaat eivät uskaltaneet
kampanjapäälliköidensä uhkailemina sanoa omia mielipiteitään asioista, vaan
laukoivat kaikkien hyväksymiä ympäripyöreitä kommentteja, vaikka olisivat ehkä
voittaneet monta ihmistä puolelleen sanomalla mitä ajattelevat. Seuraavat kuusi
vuotta on kuitenkin elettävä ja purtava hammasta jos tuli äänestettyä väärin.
Viime keskiviikkona oli Aladdinissa uusien opiskelijoiden bileet. Porukkaa oli
aika lailla ja tunnelma ainakin omalta kohdaltani oli melkein katossa tai ainakin seinällä. Palatessamme aamun pikkutunneilla ystävieni kanssa kotiin, oli
myös koko Kallion tunnelma hieman äänekkäämpi kuin yleensä torstaiaamuna klo viiden aikaan. Olisin kaivannut bileisiin enemmän oman koulun porukkaa, mutta kiitos kuitenkin kaikille osallistuneille.
Jotta ihan kaikki ei menisi bilestyksen puolelle, täytyy kertoa muutama asia
oppilaskunnasta. Oppilaskunnan hyllyt vyöryvät näin alkukeväästä tekemättömiä
hommia ja uusia ihmisiä satelee taivaalta tuhka tiheään täyttelemään
jäseneksiliittymislappuja. Mietinpähän vaan, (kertokaa jos olen väärässä) että
jos uusia oppilaskunta-aktiiveja marssisi huoneeseen yhtä monta parijonossa,
niin voitettaisiinkohan sillä maailman nälänhätä, tai ainakin rökitettäisiin Kelan
mummot?
Muistakaa ihmiset, että ainut tapa saada oppilaskunnan toiminnasta jees-fiilis,
on osallistua itse.

Reeta Hirvonen
Oppilaskunnan tiedotusvastaava

Tekun Viikko

Oppilaskunnan kahvila esittää:
-

Näetkö tunnilla pikku-ukkoja?
Kolottaako hammastasi?
Rahat loppu?
Väyrynen presidenttinä?

Ratkaisun näihin kaikkiin vaivoihin löydät koneosaston
kaffilasta (3.krs). Sieltä saat halpaa ja hyvää kahvia,
tuoreita leivonnaisia ja muuta pientä purtavaa. Kahviossa
on myös Oppilaskunnan palvelupiste.

Avatud:
Ma-To 7:45-15:45
Pe Suletud

Tiesitkö että...
Suomessa oli vuonna 1938 205 000
poroa. Vuonna 1970 niitä oli enää
118 000. Tästä lähti kuitenkin
porojen määrä kasvuun. Vuonna
1990 niitä oli jo 239 000.

Vuonna 1800 oli suomen väestöstä
naimattomia miehiä 61,1%.
Eronneita ja leskeksi jääneitä naisia
taas samana vuonna oli väestöstä
7,3.

Sikojen kohdalla kehitys on ollut
kasvusuhdanteinen. Vuonna 1938
Suomessa oli ainoastaan 531 000
sikaa. Tästä edespäin on sikojen
määrä kasvanut jopa huomattavalla
vauhdilla. Vuonna 1990 sikoja oli jo
1 390 000, eli 0,278111 sikaa jokaista
suomalaista kohden.

Vuonna 1985 Suomen väestöstä oli
naimattomia naisia 41,6%.
Eronneita tai leskeksi jääneitä miehiä
taas oli 5,6% väestöstä. Eronneita
tai leskeksi jääneitä naisia taas oli
15,7% väestöstä.
Eli mitä me tästä opimme. Emme
ilmeisesti yhtään mitään ;)
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AJANKOHTAISTA
19.1.2000 Luokanvanhimpien ja
kopiovastaavien info Oppilaskunnan
toimistolla. Odotamme runsasta
osanottoa.
Aiheina
mm.
Kopiotoiminta, tursajaiset, haalarit
yms ulko-opiskelullinen toiminta.
21.1.2000 Opiskelijaksi ilmoittautuminen päättyy. Olethan
muistanut palauttaa ilmoittautumislapun täytettynä luokanvalvojalle tai opintotoimistoon.
16.2.2000 Tursajaiset, loppubileet,
kuten ennenkin, Ravintola Arkadiassa.
Liput tursaille 10.- ja vanhoille
opiskelijoille 15.21.2.-25.2.2000 Hiihtoloma alkaa ja
kansa ryntää innolla laduille
suihkimaan.

31.4.-1.5.2000 Wappu, jos Luoja
suo, ja kansa ryntää innolla
Oppilaskunnan järjestämiin Wappurientoihin.
12.5.2000
Lukujärjestyksen
mukainen opetus päättyy, ja kansa
ryntää innolla terassille ottamaan
aurinkoa.
24.6.2000 Juhannus, ja kansa ryntää
(jälleen kerran) kesälaitumille
juhlistamaan mystistä keskikesän
juhlaa.
24.12.2000 Jouluaatto, rauhan ja
perhearvojen juhla.
19.1.2038 klo 03:14:08 UTC
UNIX-järjestelmän päivämäärälaskuri
pyörähtää ympäri ja kansa ryntää
kauhuissaan pommisuojiin. Y2K is
back. With a vengeance.

A
OPPIL ASKUNNAN KIRJAK AUPP
AUPPA
Opintomateriaalia taas Oppilaskunnan tiloista
Kurssirakennuksen kellarikerroksesta.Tarjolla
kaikkea opiskeluun liittyvää paitsi suoritettuja
opintoviikkoja
Aukioloajat:
MA-PE 7:45-14:00
ja muina aikoina satunnaisesti

Tekun Viikko

Kuva enemmistölle
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Kuva vähemmistölle

Tekun Viikko

Scaryfilm Productions proudly presents:
...ne ovat edelleen täällä...

Mitä tekisimmekään ilman haalareita? Koskaan ei tarvitse
miettiä päätään puhki biletysvaatteiden puolesta ja ne jopa
nopeuttavat kanssakäymistä vastakkaisen sukupuolen kanssa,
haalareiden alle kun ei tarvitse laittaa mitään...
Haalarit toimivat myös erittäin hyvänä tunnusmerkkinä
ihmisten opinahjosta. Kaunis hoitsutyttö tunnistaa kunnon
tekulaisen aina haalareista.
Haalareissa tekulaisen tulee aina näyttää oikea luontonsa, eikä
haalareita saa pyhäinhäväistä. Ne ovat tarkoitetut äärimmäiseen
bilestykseen sekä armottomaan örvellykseen ja edustavat tietysti
myös kouluamme sekä oppilaskuntaamme.
Haalareita voi lunastaa pientä 185 markan maksua vastaan
oppilaskunnan toimistolta Kurssirakennuksesta.
Eivätkä haalarit ole mitään ilman sinne tänne omin käsin
ommeltuja haalarimerkkejä! Niitä voit myös ostella kasapäin
toimistoltamme. Myynnissä on nyt myös osastokohtaisia
haalarimerkkejä mitättömään 20 markan hintaan.
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