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Sommartiden hej hej
Käsi ylös kaikki jotka ovat välttyneet huomaamasta, että tämän viikon
lopulla järjestetään sählyturnaus. Hyvä. Sitten, käsi ylös kaikki jotka
ovat välttyneet ilmoittautumiselta. Just… Vieläkään ei lakkaa
kummastuttamasta se, miten kerta toisensa jälkeen iloiset
insinööriopiskelijat murskaavat todennäköisyyden lakeja. Kahdesta
ja puolesta tuhannesta ei löydy kuin muutama kymmenen (7
joukkueellista tällä hetkellä) yksilöä, joilla on mielenkiintoa osallistua
yhteiseen liikuntatapahtumaan. Aika hyvä prosentti. Jos nyt joku
luokka vielä miettii joukkueen kasaamista, ilmoittautukaa ihmeessä
äkkiä että turnaus saadaan pidettyä täysimittaisena.
Asiasta kolmanteen: pitkään jatkunut odotus kannatti kerrankin, ja
uusia haalareita saadaan kuluvan viikon tiistaina puolenpäivän liepeillä.
Uudet haalarit irtoavat oppilaskunnan jäsenille 185 markan hintaan
ja niitä on tilattu tällä kertaa riittävästi reiluja kokoja. On huomattavan
paljon hauskempaa vipeltää esimerkiksi vappuna Ullanlinnanmäellä,
kun väistämättömät ruohotahrat eivät erotu kostyymistä. Lisäksi oman
koulun porukan tunnistaa suurestakin laumasta vaivattomasti.
Haalareiden lisäksi myyntiin on tullut myös uudensorttisia
haalarimerkkejä. Vink vink.
Yleisön pyynnöstä (katsokaa nyt, lukijapalaute otetaan tässä lehdessä
jopa huomioon) viimeiseen kappaleeseen on kirjoitettava jotain
positiivistakin. Kesän viralliseen alkuun on tätä nyt maanantaina enää
32 päivää, aurinko paistaa ja linnut laulaa jajaja… ja Nwwm-tj on
sekin enää 42. Sen lisäksi tämänpäiväiset labrat menivät hyvin, pääsin
tentistä läpi ja törmäsin heppuun jota en ollut nähnyt kuuteen vuoteen.
Jaettu ilo on kaksinkertainen ilo :-).
Jussi Sulopuisto
päätoimittaja
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15 Minutes of Fame Reeta Hirvonen
Koko nimi? Reeta Liisa Hirvonen, eikä sit mikään ReeTTa-lypsytyttö.
Syntymäaika? 16.10.1980
Mikä sinusta tulee isona? Maailman Keisari.
Tehtävä hallituksessa? Kv-vastaava.
Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Autan
käytännön asioissa vaihto-opiskelijoita, jotka ylittävät valtakunnan rajan.
No onko se sitten kivaa? Joo, ei oikeasti tarvii tehdä yhtään mitään.
Voi käydä samalla ihan täysipainoisesti koulua. Ei toimistolla tuu oltua niin
paljon että koulu kärsisi... mä huijasin.
Mitä touhuat juuri tällä hetkellä yhteisen etumme hyväksi? Joo
mä tunnen ton Etun. Mä näin sen vissiin BootHillissa viime keskiviikkona.
Onks sillä sitten rahahuolia vai, kun sen hyväksi pitäis tehdä jotain?.
Entäs mitä suunnittelet yhteisen etumme hyväksi? No sille vois
pitää bileet, tai mä voisin oikeestaan tiedotella koulun ilmoitustauluilla,
että meidän Etulla on ongelmia...
Miksi juuri sinä olet hyvä ihminen paikallasi? No, on tullut pienen
elämäni aikana istuttua jos minkäkinlaisissa hallituksissa ja ovatpa nuo
yhdistys asiat kolahtaneet tajuntaan aika hyvin. Eli yhdistysasioissa ei olla
eilisen teeren poikia...
Miksi et silti pärjää yksin tehtävässäsi? Tähän kouluun tullaan opiskelemaan, ja jos opiskelun lomassa pitää hoitaa
suuria asioita palkatta omalla ajalla, ei se onnistu ilman apua.
Mitä teet silloin, kun oppilaskuntatoiminnalta säästyy tunti tai
pari vapaa-aikaa? Soitan viulua ja laulan, joskus kokkaan ja saatanpa
eksyä lenkillekin. Niin, no joskus teen läksyjä!
Millä tavoin tienaat leipäsi? Mulla on vuokralainen.
Millaista lemmikkiä hoivaat kotioloissa? Joskus on ollu about 30
marsua, mutta nyt vaan yksi kädetön yliopisto-opiskelija, joka ei osaa
vaihtaa ees lamppua. Se on kyllä ihan kätevä ku se opiskelee
matikanopeksi, mut sillä käy kylässä alaikäsiä tyttöjä...
Sana on vapaa - kehu itseäsi tai jauha jotain omavalintaista:
aksjdhkajsdhhfjdjj... mä tein eilen fyssan labroja, mut ei niistä tullu mitään, ja mun pää on aika pehmee nyt... Mut mä oon aina halunnu sanoo
tän: Good morning
Vietnam!
Bonusrasti: Ei ku mä tykkään gekko-liskoista, ja on aika jännä katella
pimees hotellihuoneessa, ku joku öde mönkii seinillä :)
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Vaihtelua työlle ja opiskelulle
Helsinki täyttää ensi vuonna 450 vuotta, sekä on yksi Euroopan kulttuurikaupungeista. Helsingin kaupunki juhlii syntymäpäiväänsä Helsinki-päivänä
12.6.2000 järjestämällä yhdessä Kulttuurikaupunkisäätiön kanssa kaksi
ohjelmallista kulkuetta, jotka matkaavat keskustan läpi noin klo 18.00.
Ensimmäinen kulkueista, eli historiallinen kulkue, kertaa Helsingin ja Suomen historiaa kronologisessa muodossa 1400-luvulta nykyaikaan. Puolivälissä vastaan tulee toinen kulkue, jossa nykykaupunki esittäytyy.
Kulkueiden päätepisteissä järjestetään juhlat – Hietaniemessä kuullaan rockmusiikkia ja iskelmää, Senaatintorilla historiallisia säveliä. Eri tahojen yhteistyönä syntyvät kulkueet ohjaa Kari Rentola ja visualisoi sekä puvustaa Samppa
Lahdenperä.
Kaipaammekin teidän panostustanne tähän ensimmäiseen, Historialliseen
kulkueeseen. Lyhyitä, draamallisia kohtauksia on kaikkiaan noin 40 kappaletta ja jokaiseen tarvitaan oma, yhtenäinen porukkansa niitä toteuttamaan.
Henkilömäärät kohtauksissa vaihtelevat 5-40 henkeen ja ikäjakauma on laaja. Kohtauksissa on taistelua, laulua, bodareita, painijoita, olympiasankareita,
riehakkaita kapakan ilolintuja, 60-luvun opiskelijoita, ruttotautisia yms. Kohtaukset tulevat tarvitsemaan yhden taikka kahden harjoituskerran ohjaajan
kera ja harjoitusaikataulua lähtisimme kasaamaan heti huhtikuusta eteenpäin.
Kulkue televisioidaan suorana lähetyksenä, eli sitä tulee seuraamaan tuhansien tienvarsikatsojien lisäksi mahdollisesti lähes miljoona suomalaista!
Tällä hetkellä meillä on huutava pula miehistä! Siispä sinä Suomen tulevaisuuden maskuliininen toivo, tule ja pelasta meidät. Suuria näyttelijäntaitoja
tai kokemusta alalta emme kaipaa, pikemminkin innostusta ja halua pistää
itsensä peliin. Tarkoituksena on pitää yhdessä hauskaa, mutta samalla muistella Suomen historian vaiheita.
Jos olet kiinnostunut, ilmoita itsestäsi. Ainoa vaatimuksemme on, että sitoudut
olemaan paikalla 12.6., ja osallistumaan harjoituksiin, jonka päivämäärä ilmoitetaan sinulle myöhemmin.
Ystävällisin terveisin ja pikaisiin kuulumisiin,
Petja Peltomaa, tuotantokoordinaattori
Pop Zoo Promotions Oy
ppeltoma@uiah.fi
puh. 050-563 1345
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- Paraneeko ne sillä ruokavaliolla? ilahtui mies.
- Ei, mutta muu ruoka ei mahdu oven
alta.

Sivistyssivut
Miksi blondi juo punaviiniä, jos täytyy
vielä ajaa autolla sen jälkeen.
- Blondi luulee, ettei se näy verikokeessa.

Säkylän Pyhäjärvellä pidettiin tamperelaisten ja turkulaisten välinen
pilkkikilpailu.. Järvi oli jaettu kahteen
yhtä suureen alueeseen käsirysyjen
ja asiattomien kommenttien ehkäisemiseksi. Heti kilpailun alettua ero näkyi selvästi. Tamperelaiset vetivät
kalaa ylös minkä ehtivät, kun taas
turkulaiset eivät saaneet sintin sinttiä.
Lopulta turkulaiset päättivät lähettää
vakoilijan tamperelaisten alueelle ottamaan selvää, mistä manselaisten
menestys johtuu. Vakoilija lähti matkaan ja palasi hetken kuluttua kertoen kallisarvoisen tiedon:
- Kuulkka ny tytö ja poja, ne ova
kairannu reikki jäähä!

Miksi blondin kasvihuoneen ikkunat
on jäässä?
- Hän viljelee pakastevihanneksia.
Kuinka monta Mika Häkkistä tarvitaan
vaihtamaan hehkulamppu?
- Yksi riittää, mutta lamppuja on oltava kaksi, jotta ne saadaan balanssiin.
Montako HKL:n bussikuskia tarvitaan
vaihtamaan hehkulamppu?
- Perkele, vaihda ite lamppus
Montako Unix-friikkiä tarvitaan vaihtamaan palanut hehkulamppu?
- Viisitoista. Yksi viilaa lampun kantaa, toinen muuttaa valokytkimen
paikan, kolmas pidentää sähköjohtoa,
neljäs muuttaa lampun kuvun muodon paremmaksi ...

Miksi Turkua voisi kutsua Suomen
Ruandaksi?
- No kun siellä tulee vastaan vain
hutsui ja tutui!
Matkustajakone lentää hirveessä
myrkyssä. Sitä ravistelevat kauhea
sade, rakeet ja tuuli salamoiden
lyödessä ympärillä. Matkustajat huutavat ja kiljuvat. He ovat varmoja, että
kone putoaa ja kaikki kuolevat.
Kesken pahimman ravistelun nuori
nainen hypähtää ylös ja huudahtaa:
“Mä en kestä tätä enempää! En mä
voi vain istua rauhassa ja odottaa
kuolemaa kuin tuoliin sidottu eläin! Jos
tässä kuollaan, niin mä haluan kuolla
tuntien olevani Nainen! Eikö täällä ole
yhtään sellaista miestä, joka saisi minut tuntemaan vielä naiseksi?”

Kaveri tunsi olonsa huonoksi ja meni
lääkäriin.
- Minulla on teille huonoja uutisia,
kertoi lääkäri tutkittuaan miehen. Teillä on HATS.
- Mikä se on? kysyi mies pelästyneenä.
- Hepatiitti, aids, tippuri, syfilis -oireyhtymä. Te joudutte sairaalaan
erikoishoitoon, ja teille annetaan vain
pizzaa ja pannukakkuja, selitti lääkäri.
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Kun Tampereella tarvittiin valoa, niin
Finlaysonin kattoon ruuvattiin Suomen ensimmäinen hehkulamppu.
- Kun turkulaiset tarvitsivat valoa, he
tuikkasivat koko kaupungin tuleen.

Hän näkee käden nousevan takana
ja lihaksikas mies lähtee kävelemään
käytävää pitkin hänen istuinta kohti.
Kun mies lähestyy naista hän riisuu
hitaasti paitansa. Nainen näkee miehen lihakset matkustamon himmeässä
valossa. Kun mies seisoo naisen edessä, paita kädessään hän sanoo: “Minä
saan sinut tuntemaan naiseksi, ennenkuin kuolet. Kiinnostaako?” Nainen nyökkää myöntävästi.
Mies ojentaa paidan naiselle ja sanoo:
“Tässä. Silitä se.”

Turkulainen katseli tamperelaisen
musiikkiliikkeen ikkunaa ja halusi ostaa siinä olevan hanurin. Turkulainen
meni sisään ja kysyi myyjältä asiaa.
Tämä sanoi:
- Painuh helevettiin, me ei myyräm
mitään turkulaisille. Turkulainen lähti, mutta päätti kuitenkin saada
himoitsemansa soittopelin. Hän
naamioitui vanhaksi mummoksi ja
yritti uudelleen.
Myyjä sanoi taas:
- Painuh helevettiin, me ei myyräm
mitään turkulaisille. Aurajoen eläjä
lähti ja päätti, että kyllä hän vielä sen
vempeleen ostaa. Niinpä neuvokas
turkulainen naamioitui
ulkomaalaiseksi ja puhui “hoono
soomi”. Myyjä karjaisi:
- Eks sää nyj jo usko, että me ei
myyräm mitään turkulaisille.
- Okei, okei. Mä on Turuust, mut mist
sää se tiäsi?
- No kun kukaam muu kun turkulainen ei tu ostaan lämpöpatteria
hanurina.

Kaksi juoppoa istuu baarissa. - Oletko koskaan nähnyt jääpalaa jossa on
reikä kysyy toinen tuijottaen lasia.
- Olen ollut naimisissa sellaisen kanssa 12 vuotta.
Mitä yhteistä on insinöörillä ja
salamalla?
- Ensin välähtää ja sitten korjataan
vahingot.
Poliisi piti ratsiaa ja tarkasti että turvavyöt ovat autoilijoilla kiinni. Vihdoin
tuli kohdalle tuhannes kärry, jossa
kaikilla vyöt olivat kiinni. Poliisi antoi
kuskille - joka sivumennen sanoen oli
turkulainen - palkinnoksi huomattavan shekin ja kyseli, mitä herra aikoo
rahalla tehdä. Turkulainen vastasi:
- Taidan mennä ajokouluun ja hankkia kortin.
Siihen vaimo vierestä:
- Älkää uskoko, se puhuu aina tuollaista kun se on humalassa!
Jopa riensi anoppi takapenkiltä
apuun:
- Minähän sanoin jo Raunistulassa
ettei varastetulla autolla
kauas pääse!

Mikä on musta ja roikkuu sähköjohdosta?
- Turkulainen sähköasentaja
Tamperelainen ja turkulainen tapasivat. Turkulainen kertoi:
- Putosin eilen kolmannesta
kerroksesta kadulle.
- Ja säilyit hengissä!
- Juu, mistä arvasit?

7

Tekun Viikko

14/2000

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.

Ilmoittautumiset nyt.

Ilmoittauduttaessa maksettava

osallistumismaksu 300 mk/joukkue.
Lisätietoja: Oppilaskunnan toimistolta tai osoitteesta mhonganm@hit.fi

Pystytkö parempaan? Näytä meille!
HAMOK julistaa alkaneeksi kilpailun, jonka tarkoituksena
on suunnitella HAMOKILLE uusi uljas logo. Kilpaan voivat
ottaa osaa kaikki Helsingin Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Voittajaa saa palkinnokseen 500 markkaa sekä tietysti
mainetta ja kunniaa. Logo-ehdotusten tulee olla perillä
HAMOK:n toimistolla perjantaina 28.4.2000 mennessä,
joko sähkökustin polkemana osoitteeseen
tiedotus.hamok@edu.hkiamk.fi tai postitse levykkeellä
osoitteeseen HAMOK ry, Bulevardi 29 C, 00180 Helsinki.
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Keulakuvakuva
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