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Iskevä otsikko.
Etelä-Suomen hanget ovat hiljalleen taas käymässä varsin vähiin,
mikä perimätiedon mukaan on merkki joko joulun tai vapun
lähestymisestä. Vilkaisu kalenteriin tai hiljalleen orastaviin hiirenkorviin
antaa kuitenkin osviittaa siitä että tämänkertaisen liputuspäivän
perinnejuoma ei ole ainakaan glögi.
Kuten jokainen noheva wannabe-inssi (ja -hoitsu!) on jo havainnut,
on Tekun alati valpas hubitoimikunta järjestänyt perinteitä kunnioittaen
vappuaatoksi perinteisen riehan. Sinne saapuminen on paitsi
hauskaa, myös terveellistä. Jos ette usko, tulkaa paikalle. Muistakaa
silti pukeutua lämpimästi, sillä mikäli vanhat perinteet paikkansa
pitävät, on ulkona viileämpää kuin keskitasoisessa jääkaapissa.
Toisena ilmoitusasiana, tässä lehdessä on yleisön pyynnöstä
huolimatta myös väritystehtävä. Se koulumme opiskelija joka tuo
tämän viikon aikana komeimman näkemyksen kansikuvasta
toimituskunnan silmien eteen, saa vapaavalintaisen tikkarin
Oppilaskunnan toimistolta.
Siitä huolimatta että kesä tulee ja sitä kautta tauko iloisten
koulutovereiden katselemisesta, voisi olla ihan perusteltu idea pitää
siitä huolimatta yhteyttä niihin. Tokihan luokkakavereiden kanssa
on kiehtovaa harrastaa maltaita vaikka talvipakkasilla, mutta
miksi pitäisi odottaa syksyn sateita (tai työharjoitteluun
lähtevillä talven lumia) ennen kuin pääsee taas
parantamaan maailmaa tuopin ääressä? Ihan
varmasti jollain on kesällä syntymäpäivä tai joku
muu tekosyy kokoontua parantamaan maailmaa
yhdeksi illaksi.

Jussi Sulopuisto
Päätoimittaja
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15 Minutes of Fame Mikko Honganmäki
Koko nimi? Mikko Kalevi Honganmäki
Syntymäaika? 070477
Mikä sinusta tulee isona? Vuonna 200x minusta tulee tietoliikennetekniikan insinörtti
Tehtävä hallituksessa? Liikunta, kerhot ja
jäsenrekisteri.
Eli mitä se käytännössä tarkoittaa? Hoidan
asiaankuuluvia tehtäviä innokkuudella ja tarmolla, sekä toimin
yleisenä jokapaikanhöylänä.
No onko se sitten kivaa? On se kivaa, koska siinä tapaa mukavia ihmisiä. aikaa kyllä joutuu uhraamaan...
Mitä touhuat juuri tällä hetkellä Yhteisen Etumme hyväksi?
Juuri äsken oli tuo sabaturnaus, tällä keväällä ei muuta jäljellä
kuin akateeminen vartti, jonne yritetään saada joukkueita edustamaan meitä.
Entäs mitä suunnittelet Yhteisen Etumme hyväksi?
HAMOK:n kanssa yritetään saada aikaiseksi joukkueita joihinkin
sisälajeihin, kuten koris, lentis futsal, jääkiekko. Saada nähdä saadaanko tarpeeksi jengiä liikeelle. Ja ottaako ne OLL:in sarjoihin vai
divaritasolle osaa.
Miksi juuri sinä olet hyvä ihminen paikallasi? Harrastan itse
urheilua, ja minusta urheiluvastaavan pitää itsekin jotain harrastaa. hommista pitää olla perillä.
Mitä teet silloin, kun oppilaskuntatoiminnalta säästyy tunti
tai pari vapaa-aikaa? Irccaan, duunaan jotain, kerron huonoja
juttuja, kuuntelen musiikkia, jos oikein kotiin asti pääsen niin lähden luultavasti pelaamaan jotain peliä,
riippuen siitä mikä vuoden aika on...
Millaista lemmikkiä hoivaat koti-oloissa? Ei, en ole naimisissa.
Sana on vapaa - kehu itseäsi tai jauha jotain omavalintaista: Keep on rockin on the free world...
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Tule
juomalaulamaan!
Vappuesiintymiset painavat päälle!
Tarvitsemme lyhyellä ja pitkällä
tähtäyksellä uusia laulajia.
Insinöörilaulajat ry on Insinööriliiton
jäsenyhdistys nro 527.
Meillä
on oma edustajamme Insinööriliiton
edustajakokouksissa ja muutkin jäsenedut:
Tekniikka&Talous-lehti, työttömyysturva ym.
Sopivaan kuntoon viritettynä kuoro voi tehdä matkoja muuallekin kuin
Helsingin kapakoihin. Olemme käyneet esiintymässä mm. Virossa,
Unkarissa, Yhdysvalloissa ja Kanadassa.
Lauluja harjoittelemme maanantaisin klo 17.30 - 19.30 Helsingin
Teknillisen Ammattikorkeakoulun tiloissa, osoitteessa Bulevardi 31
(käynti sisäpihan kautta), kolmannen kerroksen koeluokassa nro III 26.
Lisätietoja toiminnastamme antaa Insinöörilaulajat ry:n puheenjohtaja
Markku Puska, puh. 0400 542 649 tai sähköpostilla:
markku.puska@nordicaluminium.fi.

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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Sivistyssivu

mikko.
- Minun huuleni ovat rohtuneet, asiakas vastaa.
- Kuinka hevosen suuteleminen
persuksiin voi auttaa?
- No... en ainakaan nuole niitä enää.

A man walks into a drug store with
his 8-year old son. They happen to
walk by the condom display, and the
boy asks, “What are these, Dad?”
To which the man matter-of-factly
replies, “Those are called condoms,
son. Men use them to have safe sex.”
“Oh, I see,” replied the boy pensively.
“Yes, I’ve heard of that in health class
at school.”
He looks over the display, picks up a
package of 3, and asks, “Why are
there 3 in this package?”
The dad replies, “Those are for highschool boys. One for Friday, one for
Saturday, and one for Sunday.”
“Cool!” says the boy. He notices a 6pack and asks, “Then who are these
for?”
“Those are for college men”, the dad
answers. “TWO for Friday, TWO for
Saturday, and TWO for Sunday.”
“WOW!” exclaimed the boy. “Then
who uses THESE?” he asks, picking
up a 12-pack.
With a sigh, the dad replied, “Those
are for married men. One for January,
one for February, one for...”

Ruotsalainen politiikko oli tutustumassa metallivalimoon. Kun hän saapui
valtavan sulatusuunin eteen, kysyi hän
eräältä lämmittäjältä:
- Teidän työnne taitaa olla melkoisen
lämmintä.
- Ei tämä vielä mitään. Mutta lämmintä vasta on tuolla kaverilla, joka näitä
halkoja ottaa vastaan.
Nuori neito ryntäsi ruotsalaiselle
poliisiasemalle perässään poliisi, joka
raahasi perässään käsiraudoissa
miestä.
- Tuo mies kävi kimppuuni ja vei
neitsyyteni! tyttö ulvoi.
- Tutkihan mies, Lelle. Niillä on usein
saalis mukanaan.
Blondi oli kadottanut shekin ja oli pankissa.
- Kuinka suuren shekin kadotitte?
- Tuota noin, totesi blondi, suunnilleen
postikortin kokoisen.
Ville lähestyi valtavassa supermarketissa aivan upeaa neitosta.
- Tuota… Hukkaisin tyttöystäväni tässä hehtaarihallissa.
Voisitko jutella kanssani hetken?, Ville tiedusteli kainosti.
- Miksi?
- Hmmjooh, aina kun juttelen kauniin
naisen kanssa, tyttöystäväni tupsahtaa paikalle kuin tyhjästä.

Mies ratsastaa hevosella baarin
eteen. Baarimikko katselee ikkunan
läpi, kun ratsastaja hyppää alas satulasta. Ratsastaja sitoo hevosensa
pylvääseen, kävelee sen takapäähän, nostaa sen häntää ja suutelee
hevosta perseelle. Sen jälkeen hän
kävelee baariin aivan muina miehinä.
- Hei, miksi ihmeessä suutelit
hevostasi sinne? Ihmettelee baari-
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Tiesitkö, että...
• Jos huutaisit 8 vuotta, 7 kuukautta ja 6 päivää, olisit tuottanut tarpeeksi
äänienergiaa lämmittämään yhden kupin kahvia.
• Jos piereskelisit yhteen menoon 6 vuotta ja 9 kuukautta, olisit tuottanut ydinpommin sisältämän energiamäärän tuottamiseen tarvittaman
kaasumäärän.
• Sian orgasmi kestää 30 minuuttia.
• Pään hakkaaminen seinään kuluttaa 150 kaloria tunnissa.
• Ihminen ja delfiini ovat ainoat lajit, jotka harrastavat seksiä pelkästään
nautinnon vuoksi.
• Ihmisruumiin vahvin lihas on kieli.
• Oikeakätinen elää keskimäärin yhdeksän vuotta pitempään kuin
vasenkätinen.
• Krokotiili ei pysty työntämään kieltään ulos.
• Muurahainen voi nostaa 50 kertaa oman painonsa, vetää perässään
30 kertaa itsensä painoista taakkaa ja kaatuu aina oikealle kyljelleen
kuollessaan myrkkyyn.
• Jääkarhut ovat vasenkätisiä.
• Kirppu pystyy hyppäämään 350 kertaa ruumiinsa pituisen matkan.
• Torakka voi elää 9 päivää ilman päätään, ennen kuin se kuolee nälkään.
• Koiraspuolinen rukoilijasirkka ei voi paritella, jos sen pää on kiinni omassa ruumiissaan. Naaras aloittaa seksin esileikillään, jossa se leikkaa
koiraan pään irti.
• Leijonat parittelevat jopa 50 kertaa päivässä.
• Perhoset maistavat jaloillaan.
• Elefantti on ainoa eläin, joka ei osaa hypätä.
• Osterin silmä on suurempi kuin sen aivot.
• Meritähdillä ei ole aivoja.

Haluathan sinäkin päästä kosketusetäisyydelle Lasse
Lehtisestä? Hyvä. Ota yhteyttä logistiikkakommando Pauli
Sieviseen ( psievine@hit.fi ) ja rekrytoi itsesi

Haluatko Miljonääriksi - ohjelman
nauhoituksiin joko 3.5. tai 10.5. Be there or be a
rectangle!
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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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Vappumirri
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Sosiaalisen kanssakäymisen alkeet
· Mene lounasaikaan istumaan autoosi ja osoittele ohi ajavia tukankuivaajalla
· Anna yhteysosoitteeksesi joko xena-goddess-of-fire@yritys.com tai elvislives@yritys.com
· Aina kun joku pyytää sinua tekemään jotain, kysy ”saako olla ranskalaiset myös”
· Järjestä työpaikallasi improvisoitu laulu- ja leikkituokio joka iltapäivä
· Laita kahviautomaattiin kofeiinitonta kahvia kolmen viikon ajan. Kun
kaikki vapisevat rauniot ovat päässet irti addiktioistaan, täytä automaatti
tuplaespressolla
· Kirjoita aina pankkisiirron selityssarakkeeseen ”seksuaalisista palveluista”
· Vastaa aina pomollesi ”niinhän sinä luulet”
· Lopeta lauseesi aina sanoihin ”näin on ennustuksessa kirjoitettu”
· Säädä näyttösi kirkkaus äärimmilleen niin että se valaisee koko
työpisteesi ja sano ihmettelijöille että pidät siitä juuri tuollaisena
· Hyppele aina kun voit
· Kysy ihmisiltä mitä sukupuolta he edustavat
· Laula aina oopperassa mukana
· Sano pomollesi että kuulet ääniä sisälläsi, mutta eivät ne pahemmin
häiritse
· Mene runoiltaan ja kysy ”oletko koskaan kuullut loppusoinnuista”
· Sano pomollesi että sinua häiritsevät äänet joita kuulet hänen päästään
· Ota selville pomosi käyttämä vaatekauppa tai räätäli ja osta täsmälleen
samanlainen asu. Aina parempi jos olette eri sukupuolta
· Lähetä aina sisäinen sähköposti kun menet vessaan: ”olen vessassa, jos
joku kysyy”
· Levitä hyttysverkko työpisteesi ylle
· Kun sinua pyydetään juhliin, jotka ovat ensi viikolla, sano ettei sinua
juuri silloin huvita
· Soita selvänäkijälle ja sano ”arvaa”
· Jos pankkiautomaatilla takanasi on jonoa, huuda aina ”Mä voitin! Mä
voitin taas! Kolmas kerta tällä viikolla!’
· Kun tulet Korkeasaaresta kohti pysäköintialuetta, pinkaise juoksuun ja
huuda ”Juoskaa henkenne edestä! Ne pääsivät vapaaksi!”
· Ilmoita lapsillesi ruokapöydässä että taloudellisen tilanteesi takia yksi
heistä joutuu lähtemään
· Aina nähdessäsi luudan sano : ”rakas, äitisi on taas täällä”
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Autonpesuvihje
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