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Asiantuntemus lisääntyy etäisyyden neliössä
Kuulin joskus muinoin manattavan, että “70-luvulla ja erityisesti sen
jälkeen syntyneillä on ihme hinku saada kaikki valmiina eteensä ja
vielä sokerikuorrutettuna”. Valitettavasti kyseinen kommentti on
osoittautunut turhan tarkaksi kuvaukseksi rivi-insinööriopiskelijan
suhtautumisessa oppilaskunnan järjestämiin vapaa-ajan
aktiviteetteihin.
Esimerkiksi, on aika vaikea uskoa, ettei kahden ja puolen tuhannen
opiskelijan joukosta löydy niin montaa ulkoiluhenkistä että edes yksi
Himokselle matkaava bussi saataisiin täyteen. Vielä hieman vaikeampaa
on uskoa sitä, että ihmiset jotka kulkevat joka ruokatunti ja monet
vielä parilla kahvitauollakin ruokalan ilmoitustaulun ohi, voivat
päiväkausia olla huomaamatta ilmoituksia bileistä ja kokouksista. Ja
aivan tolkuttoman vaikea on uskoa sitä, kuinka jollain voi olla cojones:
Ensin kitistään, ettei kukaan järjestä koskaan mitään kivaa ja sen
jälkeen, kun kivaa yleisön pyynnöstä järjestetään, vielä aletaan marista
ettei “tohon raflaan voi ainakaan lähtee” ja “lähtisin mä muuten,
mutta mulla on Word-koe kolmen viikon päästä”.
Jos joku opiskelija sattuisi olemaan sitä mieltä, ettei vaikkapa
hubitoimikunta saa koskaan mitään aikaan, voisi kyseinen yksilö
käyttää energiansa marisemisen tai ignoraamisen sijasta seuraavaan
hubitoimikunnan
kokoukseen
saapumiseen.
Kaikki
oppilaskuntatoiminta pyörii täysin vapaaehtoisvoimin, joten tuoreen
veren saaminen ulkopuolelta aina välillä ei ole pahitteeksi. On sitäpaitsi
kuultu huhua siitä, että puuhaamalla kaikenlaista yhteishyvää
koulutyön ohessa saa paitsi hyvän mielen, myös törmää
mielenkiintoisiin ihmisiin ja saa kivasti pidennettyä koulu- ja ansiotyön
muuten täyttämiä iltoja.
Jussi Sulopuisto
Tiedotusjaosto
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Irti arjesta
Nyt on taas se aika vuodesta että pientä muutosta hakevia
opiskelijoita tarvittaisiin. Oman hyvänsäkin vuoksi. Rumba
ulkomaisista oppilaitoksista on kuumimmillaan ja aikaisempien vuosien vaihtarit ovat herkimmillään kertomaan kokemuksistaan ulkopuolella Suomen rajojen. Herkisty hetkeksi
ja kuuntele sydämesi ääntä: Onko nyt aloitehetkesi, häviävä ajanhitunen jona pistää paperit arvontaan? Green cardista
poiketen luvassa on opintoviikkoja, kokemuksia ja kieliä.
Roppakaupalla herkkuja.

Itse nautin älyttömästi syksystäni poissa Suomesta. Ruotsi
ei ollut eroiltaan omaan maahamme kummoinen, mutta tarjosi ehdottoman irtioton kaikesta opiskeluun ja elämään liittyvästä täällä Suomessa. Enkä tarkoitan ettei täällä yleisesti
viihtyisi vaan sitä että vaihto on yksi helpommista ja opiskelua eteenpäinvievimmistä tavoista hakea muutosta. Hieman
valuuttaa tiskiin, tahtoa ja taitoa toinen mokoma ja off we
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go. Lähdön vaatima panos on näennäisesti suuri, mutta kuvittelisin että tulevaisuudessa, jo lähtien pankkitilisaldosta,
ero tasoittuu, ja jääpähän papukaijanomainen merkintä
papereihin. Käytännössä silti suurin muutos retkellä on ihmisen sisällä. Itselläni ulkomaanharppaus kasvatti eniten
sosiaalisia kykyjä ja itsetuntoa sekä -luottamusta. Ja jos
jokin muu muuttui niin ovat näiden lieveilmiöitä, olettaisin.
Ja samoilla optimismin jalanjäljillä edelleen astellen, en ole
muuten kuullut keltään poikkisuuntaista sanaakaan vaihdon
onnistumisesta Suomeen tai täältä poispäin. Itsekään en
voisi kritisoida päätöstäni lähteä enää alkuunkaan. Vaikka
paras on tietyssä mielessä takana, niin esimerkiksi koulumme tuntuu äärimmäisen raikkaalta tämän näennäisen loman jälkeen. Salli en myöskään unhoittaa ystäviäni ympäri
Eurooppaa joihin ystävyyssuhteita on luotu läpi syksyn, ja
joita henkilökohtaisesti pääsee ensi kesän reissuilla
moikkaamaan. Ystävyyssuhteita ulkomaille on yllättävän
paljon vaikeampi luoda kotomaasta käsin, tiedäthän?
Aktiivisempaa mielentilaa koitetaan pitää yllä tämän viikon
loppuun saakka. Sitten kuollaan pois kuin kukannuput kuivan aikana, herätäksemme seuraavan monsuunin aikana.
Vaihto on hyvää huumetta, jollei kenties parasta?
Linköpingissä ollut kirjeenvaihtaja,
Jari Kiiskinen alias ”jakiiski” @hit.fi
Jälkikirjoitus: Kuten jokainen tarkkasilmäinen huomaa, niin
tämähän on auttamattomasti myöhässä… Toivottavasti se
herättää silti ensi syksyn hakua varten, taikka antaa ripauksen
mielihyvää niille onnekkaille jotka ottivat ohjat omiin käsiinsä asian suhteen.
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The vitsiaukeama
- länsisuomalaisehkojen lukijoiden toiveesta
nyt myös lyhyempiä vitsejä Blondi oli soittanut ajan lääkäriltä, ja
häntä pyydettiin tuomaan mukanaan
virtsanäyte. Kun blondi sitten pääsi
sisään lääkärin huoneeseen, oli hänellä mukanaan potta täynnä kusta.
- Hyvä ihme, lääkäri hämmästeli, miten te oikein kuljetitte tuon potan
tänne kotoa asti?
- Bussilla

Q: Mikä tulee basistin ja blondin lapsesta?
A: Turkulainen roudari.
Q: Mikä on tukholmalaisten lempihedelmä?
A: Tunnelbanan.
Q: Miten saat kaksi sinivalasta Ladaan?
A: Tulet itse ulos ja työnnät ne sisään!

Tampereella Rajaportin saunaan ilmestyi vakioasiakkaiden sekaan yllättäen neekeri. Tämä saunoi niin kuin
suomalaiset ikään ja keräsi kadehtivia
katseita vyötärönsä alapuolelle. Kun
saunominen oli ohi yksi vakioasiakkaista vinkkasi neekerin sivummalle ja kysyi:
- Miten ihmeessä teillä mustilla miehillä on toi keskimmäinen jäsen noin
valtava?
- Ettekö te muka tiedä. Vastasi neekeri. Meillä on tapana jo varhaisessa
nuoruudessa sitoa tiiliskivi narulla kalun päähän yön ajaksi roikkumaan.
Sitten me nukumme pystyasennossa
nurkkaa vasten.
- No tuotahan täytyy kokeilla, innostui suomipoika.
Kului muutama viikko, kun
tamperelaismies törmäsi Hämeenkadulla neuvoja antaneeseen neekeriin.
Neekeri tuli jutulle ja kysäisi:
- No, oletkos kokeillut neuvoani?

- Ja sitten se huvila on kivenheiton
päässä rautatieasemasta, selitti
kiinteistönvälittäjä blondille.
- No se ei kiinnosta minua. Tapanani
ei ole heitellä junia kivillä.
70-vuotias upporikas mies oli nainut
18-vuotiaan
upean
blondin.
Onnittelujen jälkeen miehen ystävä ei
malttanut olla kysymättä:
- Miten sinä oikein onnistuit naimaan
18-vuotiaan tytön? Sinähän olet itse
jo 70-vuotias.
- Helposti, mies vastasi. Valehtelin olevani 90-vuotias.
Blondi meni lääkäriin alapäävaivojen
takia. Lääkäri kysyi:
- Voitteko heittää vettä ilman että tuntuu mitään kipuja?
- Kyllä. Ei minulla ikinä ole käsissä
mitään vikaa ollut.
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under his arm. As he crosses the street
in front of the store, two liverats
emerge from a sewer drain and fall
into step behind him. Nervously
looking over his shoulder, he begins
to walk faster, but every time he passes
another sewer drain, more rats come
out and follow him. By the time he's
walked two blocks, at least a hundred rats are at his heels, and people
begin to point and shout. He walks
even faster, and soon breaks into a
trot as multitudes of rats swarm from
sewers, basements, vacant lots, and
abandoned cars. Rats by the
thousands are at his heels, and as he
sees the waterfront at the bottom of
the hill, he panics and starts to run
full tilt.
No matter how fast he runs, the rats
keep up, squealing hideously, now
not just thousands but millions, so that
by the time he comes rushingup to
the water's edge a trail of rats twelve
city blocks long is behind him. Making a mighty leap, he jumps up onto
a light post, grasping it with one arm
while he hurls the bronze rat into San
Francisco Bay with the other, as far
as he can heave it. Pulling his legs up
and clinging to the light post, he
watches in amazement as the
seething tide of rats surges over the
breakwater into the sea, where they
drown.
Shaken and mumbling, he makes his
way back to the antique shop.
- "Ah, so you've come back for the
rest of the story," says the owner.
- "No," says the tourist, "I was
wondering if you have a bronze
lawyer."

- Joo, kyllähän minä olen nyt nukkunut jo pari viikkoa pystyasennossa.
- Miltä näyttää? Alkaako konsti vaikuttaa?, kysyi neekeri.
- Joo, kyllä siltä näyttää. Pituutta ei
ole tullut vielä senttiäkään, mutta ihan
musta se jo on.
Erkillä meni sängyssä monta vuotta
hyvin, kunnes joku lääkäri kertoi vaimolle, ettei se ole intohimoa vaan
keuhkoastma.
Tiesitkö, että jos kaikki Suomen insinöörit pistettäisiin jonoon Pohjoisnavalta etelään viiden metrin välein, se
olisi helevetin hyvä juttu.
Pomo uudelle työntekijälle:
- Voitte ruveta siivoamaan tällä harjalla.
- Anteeksi, johtaja. Kiinnittäisin vain
huomiota siihen seikkaan, että olen
juuri valmistunut insinööriksi.
- Sen minä ihan unohdin. No,
antakaahan se harja niin minä näytän mallia...
A tourist wanders into a back-alley
antique shop in San Francisco's
Chinatown. Picking through the
objects on display he discovers a
detailed, life-sized bronze sculpture
of a rat. The sculpture is so interesting
and unique that he picks it up and
asks the shop owner what it costs.
- "Twelve dollars for the rat, sir," says
the shop owner, "and a thousand
dollars more for the story behind it."
- "You can keep the story, old man,"
he replies, "but I'll take the rat."
The transaction complete, the tourist
leaves the store with the bronze rat
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OPPIL
ASKUNNAN KIRJAK
AUPP
A
OPPILASKUNNAN
KIRJAKAUPP
AUPPA
Tarjous Helsingin AMK:n opiskelijoille
Lukukauden aloituspaketiksi olemme koonneet
Sinulle seuraavaa:
Paketti 2:

Paketti 1:
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

Olemme sähkölämmitykseen liittyvien laitteiden maahantuoja.
Haemme yrityksen palvelukseen oma-aloitteista ja
tavoitteellista teknistä myyjää.
Tehtävä edellyttää matkustusvalmiutta kotimaassa,
vastuuntuntoisuutta sekä tuloksellista myyntihenkisyyttä. Kyky
kommunikoida erilaisten asiakkaiden kanssa on tehtävän
kannalta välttämätön. Tehtävä on jatkuva kokopäivätyö.
Lähetä vapaamuotoinen hakemus palkkatoivomuksineen
osoitteellamme
Pistesarjat OY
Puusepänkatu 2, 00180 HELSINKI
Puh. (09) 759 7100
Fax (09) 759 71010
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Sisustusvihje
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VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS
Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen Oppilaskunta ry:n
valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidetään torstaina
kello 17:00 alkaen Kollegiosalissa, pääkoulun 3. kerroksessa.
Kokouksessa käsitellään Oppilaskunnan säännöissä
kevätkokoukselle määrätyt asiat sekä ehdotus oppilaskunnan
uusiksi säännöiksi.
Oppilaskunnan jäsenillä on läsnäolo-oikeus kokouksessa.
Valtuutettuja pyydetään ilmoittamaan mahdollisesta esteestä
Oppilaskunnan toimistoon. Puhelin 648 847 tai valtuuston
puheenjohtajalle.
Hallitus

Helsingin Tekun SALIBANDYTURNAUS
13.-14.4.2000
Taas lähestyy se aika keväästä, jolloin pelataan jo perinteiseksi muodostunut Tekun
salibandy-turnaus. Paikkana on Ruskeasuon Ärrä-center.
Salibandyn aateliset setvitään kaksipäiväisessä turnauksessa, johon mahtuu mukaan 16
ensin ilmoittautunutta joukkuetta. Ensimmäisenä turnauspäivänä, torstaina, pelataan alkusarjan ottelut.
Perjantain pudotuspeleinä pelattaviin jatko-otteluihin selviävät lohkojensa parhaat, ja turnaus huipentuu perjantai-iltapäivän mitaliotteluihin.
Parhaille on luvassa palkinnot ja kaikille osallistujille liikunnan riemua ja tervehenkistä
yhdessäoloa.
Ilmoittautuminen alkaa nyt. Ilmoittauduttaessa maksettava osallistumismaksu 300 mk/
joukkue.
Lisätietoja Oppilaskunnan toimistolta tai:
mhonganm@hit.fi
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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 niinkuin nyt.
Hyviä luistoja.
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