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opettajat

HALLITUS

http://www.hit.fi/Oppilaskunta/viikko/

TEKUN VIIKKOON voi kirjoittaa,
piirtää tai keittää porkkanan.
Lehteen haluttava materiaali on
toimitettava sähköpostitse tai
disketillä torstaihin klo 16.00
mennessä tiedotusvastaavalle
tai julkaiseminen on turhan
työlästä. Lehti ei ota vastuuta
julkaisemastaan materiaalista,
varsinkaan tyttökuvista. Vastuuta
emme myöskään ota maailman
nälänhädästä tai opintotuen
riittämättömyydestä. Vastuun
otamme kuitenkin tiedotuksesta
koulumme opiskelijoille ja muille
täällä “hengaileville”.
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Puhelin:
Fax:

mmartika@hit.fi

Kaj Knuts
vpj, kopiot, kahvio

kknuts@hit.fi

Tanja Ypyä
tutor, sopo, kv

tmypya@hit.fi

Reeta Hirvonen
tiedotus

rhirvone@hit.fi

Mikko Honganmäki
mhonganm@hit.fi
urheilu, kerhot, jäsenrekisteri
Jorma Palomäki
hupi ja kulttuuri

jpalomak@hit.fi

Antti Tiensuu
rakennusosasto

atiensuu@hit.fi
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Oppilaskunta ry
Osoite:

Minna Martikainen
puheenjohtaja, kopo

Tekun Viikon levikki: 2500
T
Paino: UKE:n aula
MV -mainosten hinnat:
1/1 sivua
300 mk
1/2 sivua
175 mk
1/4 sivua
100 mk

Bulevardi 29 B
00180 HELSINKI
(09) 648 847
(09) 648 679

Sisäpuhelimet
toimisto:
83 508
kahvio:
83 589
Sähköposti:
oppkunta@hit.fi
URL:
http://www.hit.fi/Oppilaskunta/

Mainokset julkaistaan kahdessa
lehdessä, eli kahden viikon ajan
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Tekniikan palveluksessa
Teknillinen urani jäi kovin lyhyeksi – tai ainakin urani teknillisessä opiskelijamaailmassa.
Viime syksynä aloitin oppilaskunnassamme järjestösihteerinä ja tätä kirjoittaessani on
viimeinen työpäiväni jo lähestymässä loppua. Toimenkuvani on ollut monipuolinen ja
mielenkiintoinen puhumattakaan ihmisistä, joihin olen täällä tutustunut. Ensimmäisinä
työpäivinä minut leimattiin humanistiksi, mitä nimeä olenkin kantanut siitä lähtien.
Luonteeltani ehkä olen hieman humanistinen, jos niin voi kenestäkään sanoa, mutta kyllä
ennemminkin tuntisin itseni tutuksi nimikkeellä ”kylteri”, vaikken varsinainen kylteri olekaan…
Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen Oppilaskunnan historia, siinä muodossa missä me sen
tunnemme, sai alkunsa vuonna 1975. (on muuten hyvä vuosi!) Oppilaskunnan 25vuotistaipaleeseen on kuulunut monia ylämäkiä ja vastaavasti jyrkkiä alamäkiäkin. Muutaman kerran asioita jouduttiin selvittelemään viranomaistenkin kanssa. Historiasta voidaan
oppia paljon, enkä ylläty ollenkaan kun kuulin mitä tässä oppilaskunnassa on tapahtunut.
Historian alkutaival oli vahvaa yhteiskunnallisen aktivismin aikaa, jolloin eri poliittiset
liikkeet olivat aktiivisesti mukana erilaisissa opiskelija- ja kansalaisjärjestöissä. Monet tämän päivän kärkipoliitikoistakin on kannuksensa luonut juuri 70-luvun radikalismin pyörteissä. Poliittinen tilanne on muuttunut sitten 70- ja 80-lukujen jälkeen kun presidentti
Mauno Koivisto luotsasi Suomen uuteen suuntaan Neuvostoliiton hajotessa. 80-luvun
lopun laskusuhdannetta syytettiin toki Clearing-kaupan loppumisesta johtuvaksi, mikä
ehkä olikin osasyy pitkälle negatiiviseksi painuneen vaihtotaseen kanssa, joka pakotti
Suomen uudelleen arvioimaan oman valuuttansa arvoa. Lamasta nousun jälkeen ei yhteiskuntaa heiluttavia poliittisia pyörteitä ole juuri ollut ja kansalaisten mielenkiinto on
siirtynyt muihin asioihin – Suomen tietotaidon ja osaamisen viemiseen ja hyödyntämiseen!
Helsingin Ammattikorkeakoulu ja varsinkin tekniikan- ja liikenteen toimiala on
avainasemassa vahvistettaessa Suomen osaamista korkeateknologia-alalla, jonka kehitys
on vuosina 1993-1997 kasvanut keskimäärin 9% vuodessa. Korkeanteknologian tuotteiden
vienti on 90-luvulla kasvanut 6%:sta 18.9 % kokonaisviennistä ja vuonna 1997 vienti
ylitti kyseisen alan tuonnin. Tämän kasvuvauhdin ylläpitämiseksi tarvitaan lisää teknisen
alan opiskelupaikkoja, joiden koulutusohjelmat tukevat teknologia-alan vientiyritysten
kilpailumahdollisuuksia. Eurooppalaisen valuuttajärjestelmän ansiosta pysynnee
korkotasokin siedettävänä, mikä on elinehto viennin kannattavuudelle.
Olette siis valinneet hyvin!
Mitä tulee Helsingin Ammattikorkeakoulun opiskelijaelämän tulevaisuuteen, ollaan siinäkin menossa oikeaan suuntaan. Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HAMOK ry
on alkaneen vuoden aikana kokenut kasvojenkohotuksen ja oppilasyhdistysten, myös
HTOL oppilaskunnan, päätöksentekijät tuntuvat myötämielisille HAMOK:n kehityksen
tarvitsemille satsauksille. Muutaman vuoden päästä voitanee huomata, että meilläkin on
oma ylioppilaskunta, joka oikeasti pystyy ja haluaa valvoa koko ammattikorkeakoulun
opiskelijoiden etua ja ainejärjestöt, jotka huolehtivat oman alansa aatteellisesta työstä ja
tietysti – BILEIDEN järjestämisestä.
Minä lähden takaisin opiskelemaan,
Tuomo ”humanisti” Valve
Oppilaskunnan järjestösihteeri
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VALTUUSTON KEVÄTKOKOUS
Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen Oppilaskunta ry:n
valtuuston sääntömääräinen kevätkokous pidetään
torstaina 30.4.2000 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 Ammattikorkeakoulun Opiskelijat
– HAMOK ry
hakee uudistuvalle jäsenlehdelleen
· Päätoimittajaa
· Taittajaa
· Toimituskuntaa
Yhteydenotot 31.3.2000 mennessä HAMOK:n
tiedotukseen joko sähköpostitse osoitteeseen
tiedotus.hamok@edu.hkiamk.fi tai puhelimitse
numeroon 050-331 7415.
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TUTORTOIMINTAAN
Oletko kiinnostunut tutortoiminnasta? Tutortoimintaan voi liittyä kuka tahansa
kiinnostunut Helsingin ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen toimialan
opiskelija.
MITÄ ON TUTORTOIMINTA?
Tutortoiminnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva opiskelijahenki.
Tutorin tehtäviin kuuluu:
1.Omassa yksikössä toimiminen
Omassa yksikössään tutor vastaanottaa uudet opiskelijat. Hän pyrkii
tuomaan hyvän ilmapiirin aloittavalle luokalle tai ryhmälle, auttamalla
ryhmän jäseniä tutustumaan toisiinsa.
Tutor neuvoo ja opastaa uusia opiskelijoita opiskeluun liittyvissä
kysymyksissä tai ongelmissa, erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Uudet
opiskelijat voivat kääntyä tutorin puoleen myös käytännön elämään
liittyvissä asioissa.
2. Helsingin AMK:n yhteisissä tilaisuuksissa toimiminen
Yhteisiä tilaisuuksia ovat muunmuassa messu- ja
esittelytapahtumat,joissa tutorit ovat näkyvä osa Helsingin ammattikorkeakoulua.
Tulevat tutorit osallistuvat Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijatutor–
koulutukseen. Tähän tilaisuuteen kokoontuu tulevia tutoreita eri yksiköistä
ympäri Helsinkiä.
Seuraavat koulutukset järjestetään 28. - 29.4. ja 12. - 13.5.
Jos kiinnostaa tulla mukaan toimintaan ja osallistumaan jompaan kumpaan
koulutukseen, niin ilmoittaudu viimeistään perjantaihin 7.4. mennessä joko
Tanja Ypyälle (tmypya@hit.fi) tai suoraan oppilaskunnan toimistoon.
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Sielunvirkistyssivut
He said, “I used to be an Olympic diving
champion. You see, I told you we’d learn
more about ourselves as we went
along.”
So she got up, jumped in the pool, and
started doing laps. After about thirty
laps she climbed back out and lay down
on her towel hardly out of breath.
He said, “That was incredible! Were you
an Olympic endurance swimmer?”
“No.” she said, “I was a hooker in Venice
and I worked both sides of the canal.

Jake was on his deathbed. His wife
Susan, was maintaining a vigil by his
side. She held his fragile hand, tears ran
down her face. Her praying roused him
from his slumber. He looked up and his
pale lips began to move slightly.
“My darling Susan,” he whispered.
“Hush, my love,” she said.
“Rest. Shhh. Don’t talk.” He was
insistent.
“Susan,” he said in his tired voice. “I
have something I must confess to you.”
“There’s nothing to confess,” replied the
weeping Susan. “Everything’s all right,
go to sleep.”
“No, no. I must die in peace, Susan. I
slept with your sister, your best friend
and your mother.”
“I know,” she replied. “That’s why I
poisoned you.”

A wife arrived home from a shopping
trip and was shocked to find her
husband in bed with a lovely young
woman. Just as she was about to storm
out of the house, her husband called out
“Perhaps you should hear how all this
came about...”
I was driving home on the highway
when I saw this young woman looking
tired and bedraggled. I brought her
home and made her a meal from the
roast beef you had forgotten about in
the fridge.
She was bare-footed so I gave her your
good sandals which you had discarded
because they had gone out of style.
She was cold so I gave her the sweater
which I bought for you for your birthday
but you never wore because the color
didn’t suit you.
Her pants were torn, so I gave her a
pair of your jeans, which were perfectly
good, but too small for you now.
“Then just as she was about to leave,
she asked, ‘Is there anything else your
wife doesn’t use anymore ?’”

A man met a beautiful blonde lady and
he decided he wanted to marry her right
away. She said, “But we don’t know
anything about each other.”
He said, “That’s all right, we’ll learn
about each other as we go along.”
So she consented, and they were
married, and went on a honeymoon to a
very nice resort. One morning they were
laying by the pool, when he got up off of
his towel, climbed up to the 10 Meter
board and did a two and a half tuck
gainer, this was followed by a three
rotations in jackknife position, where he
straightened out and cut the water like
a knife. After a few more
demonstrations, he came back and lay
down on the towel.
She said,” That was incredible!”
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An Amish boy and his father were
visiting a mall. They were amazed by
almost everything they saw, but
especially by two shiny, silver walls that
could move apart and back together
again. The boy asked, “What is this,
Father?”
The father, never having seen an
elevator, responded, “Son, I have never
seen anything like this in my life, I don’t
know what it is.”
While the boy and his father were
watching with amazement, an old lady
in a wheel chair rolled up to the moving
walls and pressed a button. The walls
opened and the lady rolled between
them into a small room. The walls
closed and the boy and his father
watched the small circular numbers
above the walls light up sequentially.
They continued to watch until it reached
the last number and then as these
numbers began to light in reverse order.
The walls opened up again and a beautiful 24 year old woman stepped out.
The father, not taking his eyes off the
young woman, said quietly to his son,
“Go get your Mother.”

the side of his mouth and then he said,
“A juggler; well you don’t say. Boy put
cha hands on the trunk of your car; you
going to jail.” The young man pleaded to
the officer not to take him to jail. The
young man offered to prove to the
officer that he was a juggler by way of a
demonstration.
The young man said, “ You can even
hold me at gun point while I juggle for
you.” The officer reluctantly allowed the
young man to prove his point while he
held him at gun point.
Two miles down the road a Joe’s Tavern,
Jim Billy James is drinking it up with his
favorite drinking buddy Homer T.
Ratcliff. Jim Billy was heading out the
door to go home to his wife. He
lumbered to his rusty old 1976 Ford
truck and crawled in. Jim Billy was
driving down highway 442, and trying his
best to stay on his side of the road.
Then all of a sudden Jim Billy saw the
most unbelievable sight of his life. Jim
Billy tried his best to keep that pickup on
the road.
Later down the road, Jim Billy stopped
at the first pay phone he saw. He dialed
the number to Joe’s Tavern and asked
for Homer T. Ratcliff. When Homer
picked up the phone Jim Billy said,
“Homer what ever you do when you
leave that there tavern, don’t go north
on highway 442. The state police are
giving a sobriety test that can’t nobody
pass.”

A young man was pulled over by the
Louisiana state police for speeding. The
officer stepped out his patrol car, pulled
up his gun holster, adjusted his mirror
sunglasses, and swaggered up to the
young man’s window. “What chew
driving so fast for boy? You going to a
fire? Let me see ya license boy.”
The young man handed over his license.
Then the officer noticed that the back
seat of the young man’s car was full of
big knives. The officer said, “Tell me boy,
why you got them knives on that there
back seat?”
The young man replied, “Well Sir, I’m a
juggler.”
The officer spit some tobacco juice out

A man comes home from a night of
drinking. As he falls through the
doorway, his wife snaps at him, “What’s
the big idea coming home half drunk?”
The man replies, “I’m sorry honey. I ran
out of money.”
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Työsuhdeinfo ti 28.3. klo
12.00
Pääkoulun auditorio
(P317)
Insinööriliitto (IL) järjestää
koulumme oppilaille työsuhdeinfon. Käsiteltäviä asioita
ovat mm. työsopimuksen teko, kassa-asiat ja muuta
työsuhteeseen liittyvää.
Infon pitää IL:n asiamies Olli Pulkkinen. Paikalla on myös Pia
Immonen kertomassa opintotukiasioista ja asumistuen
muutoksista.
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!
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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Viikon ornamentti
Sisustusvihje
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