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Lunta tulvillaan on raikas talvisää
Suomen kesä on tunnetusti lyhyt mutta vähäluminen, mutta näin
keväisin näyttää vielä lunta riittävän. Junakin oli kerrankin aikataulussa,
mutta onneksi sentään vaunun termostaatti oli säädetty raikkaaseen
viiteen asteeseen, ettei takkia turhaan tarvinnut riisua.
Pakollisen nurinaosuuden jälkeen sitten vähän asiaakin siteeksi.
Pääkirjoitukset luetaan lehdistä perinteisesti vasta viimeisenä, joten
tieto siitä että hallituksen kokoonpanoa on hieman remixattu ei tulle
enää tässä vaiheessa yllätyksenä. Koska vuorokaudessa on kaikille
vain 24 tuntia, on päädytty siihen että entinen tiedotusvastaava
Reeta Hirvonen ottaa nelossivulla läpivalaistun Tanja Ypyän harteilta
kv-vastaavan tehtävät. Näin ollen vapaaksi jääneet tiedotusvastaavan
ja Tekun Viikon päätoimittajan paikat täyttää puolestaan
allekirjoittanut.
Tästä johtuen olisikin aika kiva saada jonkinlaista palautetta (muutakin
kuin tyttökuvien määrän tai värimäärän lisäämistä koskevaa) Juuri
Sinulta siitä, mitä Juuri Sinä toivot näkeväsi tässä lehdessä. Vaikka
tämä touhu aika hauskaa onkin, on perimmäinen tarkoitus kuitenkin
palvella opiskelijoita. Kaikkia kiinnostavien juttujen kirjoittaminen on
huomattavasti helpompaa jos niiden aiheita ei tarvitse arvailla.

Jussi Sulopuisto
päätoimittaja
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15 Minutes of Fame Tanja Ypyä a.k.a. Typy
Minusta tulee tietoliikenneinsinööri vuonna 200X ja nyt
olen työharjoittelussa ABB:llä Pitäjänmäellä.
Hallituksessa olen tutor-ja sosiaalipolitiikka-vastaava ja
sanalla sopo tarkoitan sosiaalipolitiikkaa ja kv merkitsee
kansainväliistä tutorointia.
Tutor-vastaavana johdan tutoreita jotka auttavat koulumme uusia opiskelijoita
ensimmäisinä päivinä sopeutumaan opiskeluympäristöön ja käytännön kouluasioihin.
Ilman ihania tutoreita olisin pulassa uusien opiskelijoiden kanssa. He osallistuvat
aktiivisesti rekrytointiin ja muuhun hauskaan toimintaan. Yhdessä muiden koulujen
tutor-vastaavien kanssa järjestämme joka vuosi noin viisi tutorkoulutusta.
Sopo-vastaavana hoidan mielenkiintoisia opintososiaalisia asioita, jotka ovat tärkeitä jokaiselle esim. opintotuen ja kouluruoan muodossa. Lisäksi tarkkailen opiskelija alennuksia, asumislisää, ja opiskelijakorttiasioita. Parhaillaan haemme muiden sopovastaavien kanssa lisää liikkeitä joista saa alennusta opiskelijakortilla. Nämä edut
löytyvät oppilaskunnan sivuilta.
Vielä muutama päivä sitten toimin myös kv-vastaavana, mutta nämä kolme osaaluetta tutor, sopo ja kv ovat yhdessä varmasti kaikkein sosiaalisimmat vastuualueet
ja myöskin yhdessä liian raskaat. Siksi päätimme hallituksessa erottaa kv:n täysin
omaksi ryhmäksi ja valitsimme sille oman vastaavan. Tutoroinnissa ja kv:ssa tapaa
paljon uusia ihmisiä joiden kanssa järjestetään kaikkea kivaa yhdessä.
Olen hyvin ihmisläheinen nainen ja siksi lähdinkin hallitukseen mukaan. Lisäksi
minua voisi sanoa yllytyshulluksi, koska siitä nykyinen hallitustoimintani juontaa juurensa. Ollessani ekaluokalla nykyinen puheenjohtajamme Minna Martikainen houkutteli minut HIO:n yhteyshenkilöksi ja yh-saunaillassa hän puhui minut tutorointiin mukaa. Vähän ajan kuluttua huomasin olevani valtuuston puheenjohtajan paikalla ja
kaikki tämä johtui Minnan hyvistä puhelahjoista. Mitään en ole katunut päivääkään
vaan olen suunnattoman tyytyväinen, että lähdin mukaan. Tämä on suurta elämänkoulua, vaikka hallitustyöskentelyssä tahtookin varsinainen koulunkäynti kärsiä.
Vapaa-aikaa hallitustyöskentelyltä jää reilusti, jonka työharjoittelu on minulle
osoittanut. Riippuu vain siitä miten sen haluaa käyttää. Kokouksien jälkeen lähden
aika usein kaljalle opiskelutovereideni kanssa ja joskus säntään sieltä suoraan
kuntosalille treenaamaan. Tykkään käydä kavereideni kanssa baarissa ja
tanssimisestakin pidän, mutta se harrastus on jäänyt vähemmälle juuri runsaiden
keskusteluhalujeni takia. Muuten lueskelen, ulkoilen, surffailen ja lopun liikenevän
ajan vietän veljeni ja äitini seurassa.
Lemmikkejä minulla ei ole ja mielelläni hoivaisin jotakin, mutta minulla ole aikaa
olla kotona. Käärme tai jokin gekko olisi mukavin eläin tällä hetkellä kun ne eivät
kaipaa sitä ihmisen seuraa niin paljon kuin esim. koirat ja muutenkin käärmeet ja
gekot ovat kiehtovia eläimiä. Minä kun olen itsekin käärme. Kylläkin vain kiinalaisessa
horoskoopissa.
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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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bordellitaloon. Sisällä talossa he ottivat
hissin ja ajoivat sillä 2-kerrokseen.
Siellä oli kyltti:
“Kauniita blondeja 200 DEM”.
- Kallista, sanoi Pekka ja he jatkoivat
3-kerrokseen.
3-kerroksessa oli kyltti “Tummia
kaunottaria 150 DEM”.
- Vieläkin kallista, sanoi Pekka ja he
jatkoivat 4-kerrokseen.
4-kerroksessa oli kyltti “Eksoottisia
daameja 100 DEM”.
- Mennäänpä vielä yksi kerros
ylöspäin, ehdotti Toivo.
5-kerroksessa olikin kyltti: “Oletteko
te tulleet tänne naimaan vai
ajelemaan hissillä?”

Clinton oli ajelulla autonkuljettajansa
kanssa Hudson-joen rannalla, kun
hän näki ihmeellisen näyn: 3 valkoista
miestä souti soutuveneellä ja perässä
tuli neekeri vesisuksilla.
Clinton totesi, että tämä on todella
hienoa, koska niin paljon puhutaan
rasismista ja päätti palkita miehet.
Hän kutsui heidät valkoiseen taloon,
syötti ja juotti heidät ruhtinaallisesti
sekä antoi miehille tuliterän
moottoriveneen palkinnoksi.
Valkoisen talon portailla yksi miehistä
sanoi kavereilleen: tosi reilu jätkä toi
Clinton, mutta ei se tajuu mitään
krokotiilin metsästyksestä!

Suomalainen oli eksynyt Ruotsin
metsään. Hetken aikaa kuljettuaan
hän näki kyltin jossa luki: “VARO
HOMOJA”
Mies jatkoi edelleen matkaa ja näki
uuden kyltin, jossa luki: “VARO
HOMOJA”
Mies jatkoi vieläkin matkaa ja näki taas
uuden kyltin, joka tällä kertaa oli aivan
maan rajassa ja kirjaimet erittäin
pieniä. Niinpä hänen oli kumarruttava
syvään nähdäkseen mitä kyltissä
lukee.
Siinä
luki:
“MEHÄN
VAROITIMME”

Blondi oli mennyt kesäksi maatilalle
töihin. Alkajaisiksi isäntä käski blondin
lähteä lypsylle. Eipä aikaakaan, kun
blondi tuli takaisin ämpäri täynnä ja
kysyi: “Oletko nyt tyytyväinen?”
Tähän isäntä: “Kyllä kyllä, mutten
läheskään yhtä tyytyväinen kuin tuo
sonni, jonka sinä juuri lypsit!”.

Rekkakuski antoi blondille kyydin.
Blondi seurasi koko ajan miten kuski
liikutteli vaihdekeppiä ja lopulta sanoi:
- Kun teillä on muutenkin riittävästi
hommaa auton ajamisessa, niin
voinko minä sekoittaa bensiiniä
puolestanne?

Yks turkulaine poliis tul aamuyäst ihan
munasillas työpaikalles. Kaveri kysyvä
ett kui sää tollai tänn tuut? Munasillas
oleva vastas:
- Mnää oli illal yksil kutsuill, ja
kahrentoist aikka sammusiva valo, ja
joku huus, ett ny äkkiste vaattee pois
ja hommiin. Ja tääl mä ny oon.

Pekka ja Toivo menivät Hampurissa
erääseen
useampikerrokseen
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mykkänä ihastuksesta.
- Lavalla on kaksi miestä, valkoinen ja
neekeri ja molemmat umpikännissä...
Tiedemiehet silmäilivät toisiaan: heti
kerralla sattui todellinen guru.
- Niin, entä vielä, kuiskasi joku
porukasta.
- Lavalla kolisee yksi tyhjä viskipullo,
toinen on puoliksi juotuna
vararenkaan ja laidan välissä.
- Porukka seisoi huuli pyöreänä
intiaanin vieressä. Joku kuitenkin
uskalsi epäillä:
- Miten noin tarkasti voit tietää?
- Kerkesin pistää pullon turvaan,
ennen kuin minä putosin...

Olipa kerren neekeri nimeltä Hula.
Hula oli rakastunut erään kuninkaan
tyttäreeseen. Eräänä päivänä Hula
meni pyytämään kuninkaalta hänen
tyttärensä kättä.
Kuninkas ei ottanut Hulaa tosissaan
vaan sanoi hänelle:
“Saat tyttäreni jos tapat paljain käsin
leijonan ja tuot sen minulle!”
Seuraavana aamuna Hula toi
kuninkaalle leijonan joka oli tapettu.
“Hula rakastaa, Hula tekee!” Sanoi
Hula. Tähän kuninkas sanoi: “Saat
tyttäreni vasta kun hankit kuukauden
sisälle itsellesi Cadillacin!”.
Meni pari viikkoa ja Hula ajoi
Cadillacilla kuninkaan linnan eteen.
“Hula rakastaa, Hula Hankii!” Sanoi
Hula jälleen.
Tällöin kuninkas sanoi: “Sinulla pitää
olla 50cm pitkä penis ennenkuin
annan sinun mennä tyttäreni kanssa
naimisiin!” Seuraavana aamuna Hula
tuli kuninkaan luokse puutarhasakset
kädessä ja sanoi: “Hula rakastaa, Hula
leikata!”

Neekeri oli tilannut hienoon hotelliin
itselleen huoran. Huora kieltäytyi
kortsuttomasta seksistä, joten nekru
kysyi mistä niitä kortsuja saa. Huora
vastasi, että aulassa on automaatti.
Neekerin palatessa aulasta huora
huomasi ihmetyksekseen tämän
kietovan kullinsa ympärille filmirullaa.
Huora kysyi:
- Mitä helvettiä sinä teet?
- Menin vähä hämilleni, koska siä
aulassa oli kaks automaattia. Toisessa
luki Sultan for gentlemans ja toisessa
Kodak for colors.

Tiedemiesryhmä oli jenkeissä
päättänyt tutkia intiaanien vahaa
kulttuuria ja katoavia taitoja.
Lähestyessään reservaattia ryhmä
huomasi tiellä makaavan intiaanin
korva kiinni asfaltissa. Innoissaan
ryhmä pysäytti autonsa ja hiipi
lähemmäksi.
- Mitä kuulet, kuiskasi eräs tutkijoista.
Intiaani pisti sormen huulilleen,
kuunteli hetken ja kuiskasi:
- Tästä noin neljän kilometrin päässä
menee avolava pakettiauto, nopeus
noin kuusikymppiä...
- Niin, mitä vielä? Tutkijaryhmä oli

Pikkupoika päiväkodissa kaverilleen:
- Minun isälläni on ripuli.
- Mistä sinä sen tiedät?
- No kun äiti sanoi isälle viime yönä,
että eikö se paska jo jäykisty.
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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 osoitteesta mhonganm@hit.fi

“So you say you gotta know why the world goes ‘round
And you can’t find the truth in the things you’ve found
And you’re scared shitless ‘cuz evil abounds
Come and join us
Well I heard you were looking for a place to fit in
Full of adherent people with the same objective
A family to cling to and call brethren
Come and join us”
Sinustakin voi tulla Tekun Viikon toimittaja
Toimi pian - paikkoja on vain rajoitetusti
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Tekun Tuoppi
Vuodesta 1996 kypsytelty unelma koulun olutkerhosta saatiin
viimeinkin todeksi tämän vuoden alusta. Tekun Tuopin tarkoituksena
on olutkulttuurin vaaliminen, jota toteutetaan esimerkiksi
panimoextraktioilla tai vierailuilla parempiin olutbaareihin
nauttimaan oluita ennalta päätetyn teeman mukaan.
Syylliset kerhotoiminnan käynnistämiseen ovat tämänhetkiset
puheenjohtaja Kaj Knuts ja varapuheenjohtaja Antti Jetsu. Kerhon
toiminnasta tiedotetaan aina tarpeen vaatiessa joko tämän lehden
paperisivuilla tai olutkerhon omilla verkkosivuilla (www.hit.fi/
~kknuts/olut).
Kerhon seuraava kokous on 5.4.2000 kello 16:30 Oppilaskunnan
klubin TV-huoneessa, ja kaikki ovat tervetulleita kokoukseen.
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Tyttökuva
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