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Typyn saarna
Noin puolet koulumme oppilaista, jotka ette ole vielä olleet työharjoittelussa.
Varoitan! Se ei ole niin hienoa kuin ehkä aluksi kuvittelette! Ensinnäkin meikäläinen lähetti noin neljäkymmentä hakemusta joista puolet englanninkielisiä. Joulukuun puolessavälissä alkoi jo hikoiluttaan kun paikkaa ei ollut vieläkään tiedossa. Mutta eipä ollut vika minussa vaan siinä ettei yritykset olleet
vielä tehneet valintoja. Minä tartuin ensimmäiseen tarjottuun paikkaan ja
sain vielä sovittua ihan mukavan palkan. Lopuksi olisin kyllä saanut kolme
paikkaa, mutta luulisin silti et se ensimmäinen ottamani homma on paras
kaikista.
Mä kuvittelen oppivanikin siinä jotain hyödyllistä ja ainahan on ihan kivaa
värkätä tietokoneitten parissa joko kooten tai hajoittaen niitä, vaikka ei mun
työni mitään glamouria mun elämään tuonutkaan. Vain vähän enemmän
rahaa.
Kaikilla kamuillani vaan ei ollut niin hyvä tuuri kuin mulla! Pari hemmoo sai
alipalkatun paikan vasta tammikuussa. Kylläkin toisen kohdalla voi sanoa, et
vika oli hakijassa. Hän lähetti vain neljä hakemusta eikä muutenkaan ottanut
aktiivisesti yhteyttä työnantajiin. Toisella vain oli hiton huono tuuri!
No, kuitenkin kehoitan teitä kaikkia pikku luusereita lähettämään tarpeeksi
hakumuksia ja olemaan itse aktiivinen! Mitään ei yleensä tässä maailmassa
tuoda valmiina pöytään. Ei ne työnantajat soittele teille himaan tarjotakseen
töitä jollette ole jokin ihan himmee java-guru tai jotain!
Tässä lopussa kuitenkin kunnia niille kaikille harjoittelun suorittaneille opiskelijoille! Harjoitteluinsinööri oli hyvin tyytyväinen jokaiseen oppilaaseen! Viime
kevään harjoittelijat olitte kuulemma oikein hienosti palauttaneet
harjoitteluraporttinne ja kaikki saaneet siitä opintoviikkonne!
Toivottavasti myös minä saan tämän homman kunnialla loppuun saakka!
Terveisin Tanja Ypyä
Hallituksen tutor-, kv- ja sosiaalipolitiikkavastaava
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Konetekniikan kahvilaboratorio
Oppilaskunnan
ehdoton
virkistyskeidas, piristysruiske,
sumppihuone eli mokkapaja sijaitsee
hyvien liikenneyhteyksien varrella,
Koneosaston
kolmannessa
kerroksessa, portaista vasemmalle.

Voit myös hoitaa osan jäsenasioistasi (ilmoittautumiset,
opiskelijakortit jne.) samalla kun
nautit kupillisen kuumaa kofeiinia.
Lisäksi kannattaa muistaa maan
mainiot tarjouksemme, jotka ovat
kaupungin edullisimpia. Näiden
avulla opintotuki riittää entistä
useampaan kaljaan!

Kahvilasta saat opiskelijalle miltei
elintärkeän kahvin lisäksi muutaman
sortin suuhunpantavaa (pullaa,
sämpylöitä
sekä
namusia),
palanpainikkeeksi (siinä erittäin
epätodennäköisessä tilanteessa ettei
pelkkä kahvi riittäisi) limsaa.
Hengenravintoakaan ei toki ole
unohdettu, sillä myös täältä voit
adoptoida kotiisi opiskelutarvikkeita.
Hihamerkit valitettavasti ovat
tilapäisesti finito.

Apposellaan:
Ma-To 7:45-15:45
Perjantait sulki

Kahvion Talvitarjous
Kahvi ja jäätelö
vain 6 mk!

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)
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Reippailua tarjolla!
Kuinka monta kertaa oletkaan halunnut
pakata itsesi bussiin viidenkymmenen
muun iloisen opiskeleskelijan kanssa ja
suunnata monot soikeina mutkamäkeen?
Onnenpäiväsi koitti juuri.
Tekun alati valpas hubitoimikunta on uhrannut muutamiakin yöuniaan
järjestääkseen mm. Juuri Sinulle ja muutamille ystävillesikin rentouttavan
ja virikkeellisen laskettelureissun Himokselle. Linjabiili lähtee liikenteeseen
keskiviikkona 22.3. ja palaa takaisin maamme kauniiseen pääkaupunkiin
saman viikon perjantaina 24.3. (kuitenkin ennen kello 18.00, joten ehdit
vielä
vaikka
extended-after-ski:lle
ruotsinlaivaan).
Kimppatalkooperinteitä kunnioittaen tämänkin
korkean paikan leirin hinta on saatu painettua
olosuhteista huolimatta peräti inhimilliseksi: koko
hoito matkoineneen ja majoituksineenkustantaa
vain 290 mk eli jotain 48,73 euroa.
Hissilippuja ei tarjous kuitenkaan sisällä, jotta
jokainen voisi ostaa hinkumansa piletin paikan
päältä - laski mäet sitten suksilla, pulkalla tai
vain rinnebaarin ikkunasta. Eikä fyysisen
kunnon koetteluun sitäpaitsi opiskelijaporukalla
aina mitään liikuntaa tarvita, kuten tunnettua.
Sen sijaan reissuun on uhannut osallistua
opiskelijoita myös muista oppilaitoksen oksista kuin pelkästä Tekusta.
Edustettuina ovat siis myös Helsingin AMK:n naisvaltaiset alat.
Varaukset maksuineen oppilaskunnan toimistolle 29.2. mennessä.
Hyviä luistoja.
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Satutunti
harjoittelin asuntomme parvekkeella
27. kerroksessa. Yhtäkkiä jalkani lipesi,
ja putosin. Onneksi vain 2 kerrosta,
sillä sain viime hetkessä kiinni kaiteesta
jossain alempana. Siinä roikkuessani
paikalle saapuu mies joka alkaa
hakata sormiani vimmatusti. Kestän
sen, mutta kun mies hakee vasaran
ja lopettelee urakkansa sillä, on
minunkin päästettävä irti. Putoan
huutaen 25 kerrosta Mutta jo toisen
kerran olen onnekas, ja putoan
suoraan puskaan. Kauaa en ehdi
onnestani nauttia, sillä viimeinen
muistikuvani maailmasta on ison
arkkupakastimen
putoaminen
päälleni, tuon samaisen miehen
heittämänä.”

Pyhän Pietarin pakeille oli pyrkimässä
samaan aikaan kolme miestä. Pyhä
Pietari valitteli ruuhkaa ja
tilanpuutetta, sanoi viimein ottavansa
sisään vain yhden kolmesta miehestä,
sen joka oli kuollut kauheimman
kuoleman. Pietari haastatteli miehiä
yksitellen ja aloitti siitä, jolla oli
ammottava reikä päässä.
“Olin jo pitkään epäillyt vaimoani
uskottomuudesta, ja kerran tulin kotiin
hieman normaalia aikaisemmin
kohdatakseni hänet itse teosta. Kun
tulin sisään, kuulin suihkuveden
lorisevan. Aloin kuumeisesti etsiä
miestä asunnostamme, mutta en
löytänyt ketään. Kunnes tulin
parvekkeelle. Siellä mies roikkui
parvekkeen ulkopuolella kaiteesta
kiinni pitäen. Aloin hakata hänen
sormiaan nyrkeilläni vimmatusti,
mutta kun se ei auttanut, niin hain
vasaran ja hakkasin sillä. Mies huusi
tuskasta ja putosi 25 kerrosta - mutta
suoraan puskaan. Mies jäi eloon, ja
aloin miettiä mitä tehdä. Raahasin
keittiöstä raskaan pakastimen ja
tipautin sen miehen perään. Siihen
mies kuoli, mutta aloin katua
tekemisiäni, ja ammuin itseni surusta
ja häpeästä pistoolilla.”

Pietari ei voi olla hymyilemättä, kun
pyytää kolmatta miestä puhutteluun.
“Okei, siis tää on pitkä tarina. Kuvittele
että sä olet alasti piilossa isossa
arkkupakastimessa ja...”

Neitsyt Maria pyysi kolmen päivän
loman käydäkseen maassa ja aikansa
pohdittuaan ja varoitettuaan Pietari
myönsi loman. Kuitenkin tuli Neitsyt
Marian joka päivä soittaa Pietarille.

Pietari katsoi miestä, kohotti kulmiaan
ja pyysi seuraavan miehen
puhutteluun.

Ensimmäinen soitto:
“Täällä Neitsyt Maria, onko Pietari.
Kuule minulla on eri lysti, eilen opin
tupakoimaan.”

“Olin juuri ostanut jumppakirjan, ja
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helvettien välimaastossa ja kyselivät
kuulumisia. Jenkki kehui:

“Ai, ai, sanoi Pietari, tule pois jo, ei se
paikka ole sinulle terveellinen.”
“Enkä tule, terve nyt vaan.”

- No problem, joka aamu tosin joutuu
syömään sen lapiollisen, mutta sitten
on koko loppupäivä vapaa.

Toinen soitto:
“Halloo, onko Pietari, täällä Neitsyt
Maria, täällä on vasta hauskaa, eilen
opin juomaan viinaa.”
“On parasta, että kapuat kotiin sieltä
ja justiinsa.”Pietari sanoi
“Enkä tule, kyllä minä aina pärjään,
terve vaan terve.”

- Vot, sanoi ryssä, meillä on asiat niin
huonosti, että puolet ajasta ei ole
lapioita ja loput ajasta ei ole paskaa.

Kolmas soitto:
“Halloo - halloo, onko Pietari - täällä Maria - - -.”

Neljä kirurgia piti kahvipaussia ja
keskustelivat työstään. Ensimmäinen
sanoi, “Minun mielestäni kirjanpitäjät
ovat helpoimmat leikata. Kaikki
heidän sisällään on numerojärjestyksessä.”

Jenkki ja ryssä kuolivat yhtäaikaa, mitä
lie, olivat kai olleet onnettomuudessa
yhtäaikaa. Taivaan portilla Pietari
totesi:
- No way Jose, molemmat helvettiin!

“Minun mielestäni kirjastonhoitajat
ovat helpoimpia,” sanoi toinen. “Kun
sinä avaat heidät, kaikki heidän
elimensä ovat jarjestetty aakkosjärjestykseen.”

Molemmille annettiin kuitenkin
nykyisen kansojen välisen yhteistyön
merkeissä mahdollisuus valita mihin
helvettiin joutuisi - jenkkiläiseen vaiko
venäläiseen. Helvettien ero oli melko
yksinkertainen: Jenkkien helvetissä
joutui syömään joka aamu lapiollisen
paskaa, venäläisessä joutui syömään
joka aamu kaksi lapiollista paskaa. No
jenkki ei ollut mikään turhan tyhmä,
vaan laski nopeasti päässään, että yksi
on vähemmän kuin kaksi ja valitsi
jenkkien helvetin. Ryssä taasen mietti
vähän aikaa ja päätti lähteä kuitenkin
omiensa joukkoon.

Kolmas kirurgi sanoi, “Pitäisin
parempana leikata sähkömiestä.
Kaikki elimet on värikoodattuja.”
“Olette väärässä,” sanoi neljäs.
“Lakimiehet ovat helpoimpia. He ovat
sydämettömiä, selkärangattomia,
suolettomia ja heidän päänsä ja
takapuolensa on vaihdettavissa
keskenään.”

- This space has been
intentionally left blank -

No kului aikaa eräskin ikuisuus ja
sattumalta miehet tapasivat jossain
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Sisustusvinkki
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Tunnistamaton GooMaava tekulainen haalareissa ja
haalareitta! Lisää risteilydokumentteja löytyy
osoitteesta http://hio.fi/kuvat/tapahtumat/goom00/.
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