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otamme kuitenkin tiedotuksesta
koulumme opiskelijoille ja muille
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(09) 648 847
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300 mk
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Mainokset julkaistaan kahdessa
lehdessä, eli kahden viikon ajan
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Den jävla machinen fungerar inte..
On olemassa päiviä, jolloin mikään ei toimi. Olet juuri kirjoittanut viestinnän
tunnille maailman tylsimmästä artikkelista referaatin melkein loppuun, ja
Word sanoo ”ohjelma on suorittanut laittoman toiminnon ja se lopetetaan.”
Kaikki alkaa alusta. Tai sitten olet aikeissa kopioida 120 kpl Tekun Viikkoa ja
kopiokoneet sanovat työsuhteensa irti.
Mitä oli maailmassa ennen sähköä? Luolaihmiset ovat keitelleet
mammuttinuudeleitaan autuaan tietämättöminä mikroaaltouunista, eikä
kukaan ollut kertonut Tsingis-kaanille ydinaseista. Miten egyptiläiset jaksoivat kopioida käsin pitkiä papyruskääröjä tai saivat rakennettua pyramidit
ilman nostureita? Luultavasti ei ollut ainakaan sähköinsinöörejä, elleivät he
olleet niin viisaita kuin nykyään ja perustaneet ammattikunnan jo etukäteen… Billy the Kid ja muut villin lännen sankarit olisivat varmaankin kiittäneet Jorma Ollilaa, jos kaksintaistelu olisikin ratkennut sillä, kumman kännykkä
saa ennemmin yhteyden. Tai mitä jos Gutenberg olisi tehnyt lehtensä
PageMakerilla ja Martti Luther olisi julkaissut teesinsä Internetissä? Kolumbus olisi voinut lukea Internetistä, ettei Amerikkaa kannata löytää… toisaalta
jenkit kyllä keksivät netin…
Olemme opiskelijoita alalla, jossa koneet ja sähkö näyttelevät hyvin suurta
osaa. Itse asiassa koko elantomme riippuu niistä. Koko ajan kehitetään uusia, elämää entistä enemmän helpottavia laitteita, jotka yleensä aloittavat
toimintansa, kun laitteen takana olevaan luukkuun laittaa pari paristoa. Tai
kun olet taas ladannut kännykkäsi, voit huoletta soitella turhia puheluita,
joita ilman nykyään tuntisit itsesi jotenkin syrjäytyneeksi ja yksinäiseksi, etkä
voisi kuvitellakaan eläväsi ilman niitä. Jos ei olisi sähköä, niin mummokin
joutuisi katsomaan Kauniita ja Rohkeita kynttilän valossa.
Mutta, onneksi mummo ei sentään joudu katsomaan opiskelijoiden mekastusta
vanhustentalon takapihalla, sillä ensi viikolla opiskelijat suuntaavat GooMille!
Reeta Hirvonen
Oppilaskunnan tiedotusvastaava
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OPPILASKUNNAN MOKKAPAJA
Lisäksi kannattaa muistaa maan
mainiot tarjouksemme, jotka ovat
kaupungin edullisimpia. Näiden
avulla opintotuki riittää entistä
useampaan kaljaan!

Oppilaskunnan keidas eli
sumppihuone sijaitsee Koneosaston kolmannessa kerroksessa,
portaista vasemmalle.

Geöffnet:

Kahvilasta saat opiskelijalle tuiki
pakollisen kahvin lisäksi
- Pullaa
- Sämpylöitä
- Karkkia
- Limsaa
- Opiskelutarvikkeita
- Hihamerkkejä

Mo-Do 7:45-15:45
Fr Geschlossen

Kahvion Talvitarjous

Voit myös hoitaa osan jäsenasioistasi (ilmoittautumiset,
opiskelijakortit jne.) samalla kun
nautit kupillisen kuumaa kofeiinia.

Kahvi ja jäätelö
vain 6 mk!

We want you!
Tekun Viikko kaipaa jatkuvasti uutta
verta. Tässä koulussa on 2500 sielua,
ja vaikka niistä pitäisi jonain päivänä
valmistua insinöörejä on joukosta
tilastollisestikin löydyttävä melkoinen
kasa innokkaita wannabe-journalisteja. Tervetuloa joukkoon harmaaseen. Aivan erityisesti käyttöä olisi
yksilölle joka omaa sen verran
piirustustaitoa, että uskaltautuu
julkistamaan hengentuotteitaan
näinkin julkisesti.

Kiristääkö vanne päätäsi? Oletko
kärsinyt vääryyttä vai tekeekö mieli
avautua ihan muuten vaan? Oletko
kirjoittanut kolmatta pöytälaatikkoa
täyteen runoja mutta et tiedä missä
julkaisisit ne? Onko koskaan käynyt
mielessä miten lehtimiehen ura urkenisi Juuri Sinulta? Eivätkö kotitehtävät ja ansiotyöt riitä iltapuhteeksi vaan haluaisit lisäksi vielä jotain
pientä nykerrettävää?
Tiedät mitä tehdä.
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AJANKOHTAISTA
16.2.2000 Tursajaiset, loppubileet, kuten
ennenkin, Ravintola Arkadiassa.
Liput tursaille 10.- ja vanhoille opiskelijoille
15.-

24.12.2000 Jouluaatto, rauhan ja
perhearvojen juhla.
19.1.2038 klo 03:14:08 UTC UNIXjärjestelmän päivämäärälaskuri pyörähtää
ympäri ja kansa ryntää kauhuissaan
pommisuojiin. Y2K is back. With a
vengeance.

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 Wappu-rientoihin.

Sanasto:
Vengeance — (Venge´ance), noun.
the act of taking revenge (harming someone
in retaliation for something harmful that they
have done).
Shak. — With a vengeance, with great
violence; as, to strike with a vengeance.
[Colloq.]

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.

Oppilaskunnan

KOKOONTUU Keskiviikkona 2.2.2000
Tiesitkö että...
Geöffnet:Kello 17:30
Kokouspaikkana on kurssiosaston kellarikerroksessa oleva Oppilaskunnan klubitilan telkkarihuone. Kaikki kerhotoiminnasta kiinnostuneet mukaan!
Lisätietoja Olutkerhon kotisivuilta osoitteessa:
http://www.hit.fi/~kknuts/olut.htm/
Tai e-mail: kknuts@hit.fi
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Sisustusvihje
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OPPIL ASKUNNAN KIRJAK
AUPP
A
KIRJAKAUPP
AUPPA
Tarjous Helsingin AMK:n opiskelijoille
Lukukauden aloituspaketiksi olemme koonneet
Sinulle seuraavaa:
Paketti 1:

Paketti 2:

Luentokansio
12.Kansion välilehdet (10 kpl)
5.Irtolehtiä A4/100kpl
10.Koe- /konseptipaperia 10 kpl 5.-

Lyijytäytekynä 0.5mm
lyijy 0.5mm
Pyyhekumi

YHTEENSÄ

YHTEENSÄ

32.-

10.5.50.5.-

20.50.-

MOLEMPIEN PAKETTIEN
YHTEISHINTA 45 .-

Aukioloajat:
MA-PE 7:45-14:00

7

Tekun Viikko

05/2000

Pienokaisten puuhanurkka
- ajanvietettä oppitunnille -

Mainetta ja kunniaa jaossa! Tulevissa Tekun Viikon numeroissa
julkaistaan kunniataululla labyrintin kunnialla ratkaisseiden nimet. Mikäli
tunnet egosi kaipaavan boostaamista, tule nyhtämään päätoimittajaa
hihasta ratkaistun labyrintin kera. Näyttää hyvältä CV:ssä!
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AMPUMAKERHO
Ampumakerho toimii torstaisin klo 20.30 Helsingin
urheilutalolla.
Ratavuokra on 25,- jos on oma ase. Mikäli haluat
vuokrata aseen ja patruunat radan lisäksi,
on hinta 35,-. Radalla saa ampua vain .22 kaliiperisilla aseilla.

Kaikki ovat tervetulleita!

HUPITOIMINTAA
Tervehdys kaikille!

Haalariasiaa!

Hupitoimikunta, kuten varmasti olemme
jo kaikki käytävän seiniltä huomanneet, on
aloittamassa toimintaansa. Ensimmäinen
kokoushan kutsuttiin koolle 19.1.2000,
jolloin pyrittiin kaikkien mahdollisten
resurssien voimilla kehittämään
toimintaamme, jotta meillä kaikilla
opiskelijoilla
olisi
mahdollisuus
tasapainottaa rankkaa opiskelua rennolla
toiminnalla opiskelun ohessa.

Uudet opiskelijat ovat, ikävä kyllä, ilman
haalareita ainakin Tursajaisten ajan (Pieniä
kokoja kyllä löytyy! Joten tytöt tulkaa
sovittamaan!) ja niitä pyritään hankkimaan
kiireen vilkkaa. Haalareissa suurin
ongelma on mainostilan myynti. Mitä
nopeammin kaikki mainokset on myyty,
sitä nopeammin saavat haalarittomat
haalarit päällensä pukea. Ja mitä
enemmän mainoksia haalareissa on, sitä
halvemmat haalarit opiskelijoille ovat.

Hupitoimikunta järjestää näin lukukauden
alkuun perinteiset Tursajaiset. Rastivahteja
ja muita toimihenkilöitä tarvitaan taas
roimasti, sillä uusia opiskelijoita on riveihimme tullut kuusi uutta luokkaa, joten
tekemistä taasen riittää.

Tule kysymään lisää haalareiden
mainosten myynnistä Oppilaskunnan toimistolta.

9

