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Plugging…
Hiki valuu otsasta, nukuttaa, päätä särkee, hampaita kiristelemälläkään eivät
tiedot mene päähän. Suututtaa oma tyhmyys, kun ei ole älynnyt tehdä läksyjä
ajallaan. Olisiko tunneilla istumisesta ollut jotain hyötyä? Onko seuraavalle
vuosikurssille pääseminen huomisesta kokeesta kiinni?
Nämä ovat luultavasti aika tuttuja ajatuksia monelle koulumme opiskelijoista.
Aina on ikuinen murhe päntätä ennen koetta, kun tietää etteivät tiedot kuitenkaan pysy päässä koetta kauempaa, jos niinkään pitkään. Jokaisen kokeen jälkeen päättää ryhtyä heti illalla lukemaan paremmin, tai ainakin käymään aktiivisesti tunneilla. Mutta lupaukset on tehty rikottaviksi. Sen huomaa
viimeistään edellisenä iltana ennen seuraavaa koettelemusta. Taas nuokutaan
kirja kädessä ja jossitellaan ja tehdään tyhjiä lupauksia.
Opettajat eivät tätä asiaa ymmärrä. Tai oikeammin, he näkevät asian ulkopuolisen silmin juuri sellaisena kuin se oikeasti onkin; opiskelijat ovat laiskoja.
Aina on jotain opiskelua paljon kiinnostavampaa toimintaa tiedossa, kuten
bileitä…
Tästä maailmankaikkeuttakin mahtavasti järisyttävästä aasinsillasta päästiinkin
tämän viikon pääasiaan, tursajaisiin! Ne ovat taas kolkuttelemassa ovelle, tai
paremminkin jyskyttämässä tajuntaamme rautakangella. Toisaalta, jyske ei
tunnu vielä… Siis, niin kuin aina ennenkin, pahaa aavistamattomat
tursaspoloiset kiertelevät hölmönnäköisenä ympäri rakasta kulttuuripääkaupunkia kanssaihmisten ilona ja joidenkin suruna. Rastivahdit
nautiskelevat ilmaisista juomista ja kaikilla on yksinkertaisesti sanottuna mopo
käsistä. Illan päähäslinki tapahtuu arkussa, jossa insinööriopiskelijoiden ilona
on myös vanhoja kamujamme hoitsuja, sossuja, diakkeja, hiviläisiä… ja kaikkia muita kivoja ihmisiä! Mukaan vaan kaikki!
Hyvää ystävänpäivällä alkanutta tursajaisviikkoa kaikille kamuille ja tuleville
kamuille!
Reeta Hirvonen
Oppilaskunnan tiedotusvastaava

K: Miksi Mick Jagger ei saa mennä GooMille? A: Loose lips sink ships
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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.
Kahvilasta saat opiskelijalle tuiki
pakollisen kahvin lisäksi
- Pullaa
- Sämpylöitä
- Karkkia
- Limsaa
- Opiskelutarvikkeita
- Hihamerkkejä

Geöffnet:
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!

Tiesitkö,
että...
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
Helsingin ammattikorkeakoulun yhteinen
salibandykerho kokoontuu pelaamaan
Malmin terveys- ja sosiaali-alan oppilaitoksessa (Vilppulantie 14) maanantaisin
klo. 16.30 - 18.00. Ilmoittautuminen
paikan päällä.

31.4.-1.5.2000 Wappu, jos Luoja suo, ja
kansa ryntää innolla Oppilaskunnan
järjestämiin Wappu-rientoihin.

16.2.2000 Tursajaiset, loppubileet, kuten
ennenkin, Ravintola Arkadiassa.
Liput tursaille 10.- ja vanhoille opiskelijoille
15.-

19.1.2038 klo 03:14:08 UTC UNIXjärjestelmän päivämäärälaskuri pyörähtää
ympäri ja kansa ryntää kauhuissaan
pommisuojiin. Y2K is back. With a
vengeance.

24.12.2000 Jouluaatto, rauhan ja
arhepervojen juhla.

21.2.-25.2.2000 Hiihtoloma alkaa ja kansa
ryntää innolla laduille suihkimaan.

Sanasto:

22.3.-24.3.2000 Himottaako Himos?
Oppilaskunta järjestää laskettelumatkan
Himokselle. Hinta vaivaiset 290mk sisältäen
matkat ja majoituksen.

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.]

Oppilaskunta ylpeänä esittää:

TURSA JAISET!!
16.12.2000 Ravintola Arkadiassa
Suunnattoman Upeana ja
Mahtavana Bändinä Provinssirockinkin avannut Varttisäkki.

Edustettuina ovat
luonnollisestikin myös Helsingin
AMK:n naisvaltaiset alat!

Liput vain vaivaiset 15 mk
vanhoille opiskelijoille ja
10 mk Tursaille!

ME OLEMME PAIKALLA,
OLETHAN SINÄKIN
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Sisustusvihje
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Henkilökohtaisia kopiokortteja tyrkyllä!
Siinä fiktiivisessä tapauksessa, että luokan kopiovastaava viettää enemmän
aikaa lähiökuppilassa kuin
yhteisiä intressejä hoitamassa, voi olla perusteltua
hankkia ihan ikioma kopiokortti. Näitä nykyaikaisen
tietoyhteiskunnan peruselintarpeita voit ostaa joko
Oppilaskunnan toimistolta tai
koneosaston kahvilasta. Ei
enää ylihintaisia prujuja
varttia ennen koetta!

Hinnasto:
Jäsenille
100 kpl 35 mk (35 p/kpl)
300 kpl 95 mk (32 p/kpl)
500 kpl 135 mk (27 p/kpl)
Ei-jäsenille
100 kpl 55 mk (55 p/kpl)
300 kpl 155 mk (52 p/kpl)
500 kpl 255 mk (51 p/kpl)

Himottaako Himos?
Haluathan laskettelemaan 50
opiskelijan kanssa? Tai
vähintäänkin samaan telttaan?
22.3.-24.3.2000
HINTA VAIN 290mk
Sisältää matkan ja majoituksen
Varaukset maksuineen 29.2.2000 mennessä
Oppilaskunnan toimistolle.
Edustettuina myös Helsingin AMK:n naisvaltaiset alat!
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KELA- Kaikkea kivaa
kaikille ilmaiseksi ja heti

Minun laskuoppini
Kelan laskuoppi
Liikaa maksetut tuet (á 1540 mk) 2 kpl
Liikaa maksettu bruttotulo

3 080 mk
9 189 mk

1. kuukausi liikaa 1540 mk /
Bruttotulot 6000 mk:n asti peritään puolet

2 770 mk
3 000 mk

Seuraavat kuukaudet liikaa (á 1540 mk) 1*
6000 mk ylittävät bruttotulot peritään kaikki

1 540 mk
3 189 mk

Perittävää yhteensä 770 mk + 1* 1540 mk
Perittävää yhteensä 3 000 mk + 3 189 mk

2 310 mk
6 189 mk

Liikasuoritukselle laskettu korotus 7%
168 mk
Liikaa saadulle bruttotulolle laskettu korotus 433 mk
Liika suoritus ja korko yhteensä
Liika bruttotulo ja korko yhteensä

2 472 mk
6 622 mk

Erotus kahdesta laintulkinnasta 6 622 mk - 2 472 mk = 4 150 mk
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Opiskelijan oikeusturvaa
á la Kela
Jos Kela perii keskimäärin 5 770 mk

Ainakin opintotukea perittäessä
käytetään yhtäsuuruusmerkkiä (liikaa
maksettu opintotuki = tulorajan
ylittänyt bruttotulo) (mahd. 1540 mk/
kk = mahd. 9000 mk/kk )

opiskelijaa kohti, joista karkeasti
puolet on liikaa (minun laskuoppi), ja
kun perintäehdotuksia on lähetetty
22200 kpl (Kelan tiedote lopussa).
Saadaan (5770 mk / 2) * 22200
kirjettä) = 64 047 000 mk

Tapaus on ennakkotapaus ja
kyseessä on Kelan laintulkinta, eli
varmaa lainsoveltamiskäytäntöä ei
ole.

64 miljoonalla markalla saa tietty 64
kpl keskitason edustusmersua.
Lukiessani viestin lopussa olevan
Kelan julkaisun täytyy todeta vain, että
onneksi en ole yksin (22200 lähetettyä ehdotusta), silti toivon että en
ole ainoa joka huomaa mahdollisen
virheen.

Kannattaa valittaa Kelan päätöksestä
vaikka korkeimpaan hallinto-oikeuteen
asti, koska tämän asian käsittelyn
pohjalta syntyy ennakkotapaus, jota
sovelletaan tulevaisuudessakin.
Käsittelyaikamuutos hakemuksille on
Kelan mukaan puolesta vuodesta
vuoteen, jonka jälkeen voidaan valittaa
uudestaan.

Kiista opiskelijoiden ja Kelan välillä
syntyy opintotukilain 27. pykälän
tulkinnasta, ja pykälän kohdassa,
jossa puhutaaan bruttotulojen (tulorajaylitys) ylityksen ja opintotuen
vastaavuudesta.

Tämän käsittely tietysti vaatii jonkun
suuremman järjestön asiaanpuuttumista lakimiehen kautta, jotta
saadaan vähän tuulta purjeisiin.

Mielestäni vastaavuus ei ole sama
kuin yhtäsuuruusmerkki, vaan esim.
asumistukea myönnetään neliöinä
asunnon pinta-alasta, ja vastaavuutena käytetään asunnossa
asuvien henkilöiden määrää ...eikö?
Vai onko minun ymmärrettävä että
Kelan mielestä yhtälö pinta-ala =
henkilö pitää paikkansa?

Tomi-Pekka Nieminen

9

