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Uusia kujeita
On taas vaihteeksi koittanut se aika vuodesta, jolloin aamulla näkee hengityksensä
ja illalla kotiin palatessa on vielä pimeää. Useimmille ajan rientäminen johtaa
koulunpenkillä istumiseen, mutta sentään osa opiskelijoista voi jatkaa
pienimuotoista opiskelutaukoa, saa ehkä kerättyä pieniä pennosia säästöönkin
ja pääsee seuraamaan lehtien putoilemista ja iltojen tummumista
työharjoittelupaikan ikkunasta.
Alkanut syksy toi tullessaan varsin mittavan muutoksen koulumme muuttuessa
väliaikaisesta ammattikorkeakoulusta vakinaiseksi. Jokapäiväisessä
koulunkäynnissä tämä näkyy heti ruokailun muuttumisessa maksulliseksi ja
kerran kuussa siinä, että opintotukeakin maksetaan vastaavasti enemmän. Lisäksi,
vilauttamalla SAMOKin opiskelijakorttia, voimme käydä syömässä minkä tahansa
muun ammattikorkeakoulun tai yliopiston ruokalassa. Toukokuun alusta myös
lapsettomat avo- ja avioparit ovat portaittain siirtyneet yleisestä asumistuesta
opintotuen asumislisän piiriin.
Koulun vakinaistuttua on myös opiskelijakunnan, HAMOKin rooli tekulaisen
taustayhteisönä kasvanut. Oppilaskunta ei häviä minnekään, mutta se pääsee
entistä paremmin keskittymään jäsentensä etujen valvomiseen HAMOKin
ottaessa omille harteilleen osan opiskelijapalveluista. Kurssirakennuksen kellariin,
Oppilaskunnan klubitilan entiseen TV-huoneeseen onkin siirretty HAMOKin
palvelupiste, jossa HAMOKin pääsihteeri sekä tutor-sihteeri päivystävät ja
palvelevat opiskelijoita. Esimerkkinä HAMOKille siirtyneestä taustatyöstä,
opiskelijakortit ja lukuvuositarrat hoidetaan nyt heidän kauttaan.
Muutoin Oppilaskunnan klubitila toimii edelleen kuin ennenkin. Kaikki ovat
tervetulleita viettämään tänne väli- ja hyppytuntejaan ja vaikkapa
nappaamaan jotakuta hallituksen jäsentä hihasta jos joku asia on
jäänyt askarruttamaan mieltä. Tekun Viikko, vaikka pyrkiikin
olemaan ripeä media, ilmestyy kuitenkin siksi harvoin että
monesti on helpompaa kysyä asiaa henkilökohtaisesti.
Klubilta löytyy yleensä aina joku joka tietää.
Sen pitemmittä puheitta toivotan kaikki opintojaan
jatkavat ja erityisesti niitä nyt aloittelevat tervetulleeksi
taloon. Tsemppiä opintoihin, syksy on paljon lyhyempi
kuin miltä se saattaa vielä tässä vaiheessa tuntua.
Jussi Sulopuisto
Päätoimittaja
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In Memoriam Koneosaston kahvio
Kuten auto- ja koneosaston opiskelijat ovat jo
varmaan huomanneet, ei kahviota löydy vanhalta paikaltaan koneosaston
kolmannesta kerroksesta, eikä sitä löydy mistään muualtakaan, valitettavasti.
Oppilaskunta joutui luopumaan vanhasta kahviotilasta ja emme löytäneet uutta
tällä hetkellä kilpailukykyistä vaihtoehtoa. Tämän syksyn ajan tutkailemme
tilanteen kehittymistä. Jotteivät oppilaskunnan palvelut loppuisi koneosastolta
kokonaan järjestämme syksyn aikana kolmannen kerroksen taukotilaan kahvi, limu- ja namuautomaatin. Sinne on myös auto-osaston opiskelijoille lyhyt
matka. Ja tuotteethan myydään asevelihintaan.
Koneosastoa koskevissa asioissa voi kääntyä Kaj Knutsin (kknuts@hit.fi)
puoleen.

Kopiohärdellin uudet tuulet
joka kierrättää kopionakkia keskenään.
Tällä tavalla toimien kenenkään
yksittäisen yksilön harteille ei kaadu
vastuu koko luokan kopioista ja
pienessä sakissa toiminta on muutenkin
joustavampaa.

Uusille opiskelijoille tästä on jo
infottukin, mutta vanhemmille tämä
lienee uutta asiaa. Vielä keväällä
pyörineeseen kopiovastaavarulettiin
on nyt syksyn tullessa saatu muutos.
Oppilaskunta ei kauppaa enää
luokkakohtaisia kopiokortteja, vaan
vain pelkästään henkilökohtaisia.

Oppilaskunnan toimistolta voi edelleen
ostaa viime hetken kopioita vaikka
yksitellen, vaikkapa varttia ennen
koetta kun huomaatkin lähdeaineiston
jääneen kotiin viettämään rokulipäivää.
Tällöin kopiohinta on 40 penniä
kappaleelta. Jo sadan kappaleen
kopiokortilla kopiohinta on 35 penniä
kopiolta ja siitä se siis lähtee vain
haipumaan alaspäin. Halvimmillaan
hinta on 10 000 kopion kortissa, jolloin
yksittäisen kappaleen hinnaksi tulee
vain 20 penniä.

Luonnollisesti tästä seuraa se, että
henkkoht korttien valikoimaa on
kasvatettu oheisen hinnaston
mukaisesti. Ihan yhtä luonnollisesti
yhden kopion hinta putoaa sitä
alemmas,
mitä
suuremman
kopiokortin kerralla ostaa.
Kymppitonnin kortti riittää varmasti
kovemmallekin sällille koko neljäksi
vuodeksi, mutta se onkin suunnattu
esim. puolen tusinan kaverin porukalle,
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vät ravintolaan, ja kun tarjoilija tuli ottamaan
tilausta, Markus sanoi suurieleisesti:
- Härän kivekset a’ la Matador!
Nyt kuitenkin pöytään kannettiin vain
pari pientä, nahistunutta mustaa
rypälettä.
- Mitäs tämä tarkoittaa, Markus kysyi.
- Eilenhän nämä olivat paljon suuremmat!
- Olen pahoillani, hyvä herra, tarjoilija sanoi - mutta tänään härkä voitti
matadorin.

Sivistyssivut
- Tuo Göran on sitten älyttömän tyhmä mies!
- Miten niin?
- No eilenkin se myi mulle Tukholman
tuomiokirkon 50 kruunulla!
- Miksi blondi juuttui alapäästään kiinni bensapumppuun?
- No kun siinä luki, että kaikki maksutavat käy.

Baariin asteli mies, joka kysyi
baarimikolta: - Tarjoatko ryypyn, jos
näytän sinulle jotain ihmeellistä?
- Hyvä on, mutta sen täytyy sitten olla
todella ihmeellistä.
Silloin mies otti taskustaan noin
kolmekymmentäsenttisen frakkiin pukeutuneen pikku-ukon ja asetti tämän
baarin pianon koskettimille. Kääpiö
alkoi oitis painella koskettimia ja pian
ilmoille
kantautui kaunis melodia.
- Siinäpä todella ihmeellinen olento,
baarimikko myönsi kaataen lasillisen
miehelle. - Mistä sinä tuollaisen olet
löytänyt?
- Sain sen lampun hengeltä, mies
sanoi ottaen taskustaan Aladdin-tyylisen öljylampun. - Se toteuttaa toiveen jokaiselta, joka kiillottaa
lamppua.
- Ihanko totta, saanko minäkin kokeilla? baarimikko pyysi. - Saisit toisenkin ryypyn.
- Olkoon menneeksi. Mies antoi lampun baarimikolle, joka heti alkoi puhdistaa lamppua esiliinallaan.
- Henki, tahdon miljoona markkaa!
baarimikko sanoi.

- Mistä sokea laskuvarjohyppääjä tietää, että maa lähestyy?
- Siitä kun opaskoiran naru löystyy.
Markus oli lomamatkalla Espanjassa.
Hän halusi syödä jotain todella eksoottista, ja niinpä hän meni paikalliseen
ravintolaan ja kysyi, mitä tarjoilija
suosittelisi.
- Miten olisi härän kivekset? tarjoilija
ehdotti. Ravintolamme naapurina on
härkätaisteluareena, ja siellä
tapettujen härkien kivekset tuodaan
aina meille. Me valmistamme niistä
aterian, jollaista
ette varmasti saa missään muualla.
- Hyvä, minä otan sellaisen, Markus
päätti. Kohta hänen eteensä tuotiin
lautasella kaksi muhkeaa pyörylää,
jotka hän pisteli poskeensa hyvällä
ruokahalulla.
Seuraavana päivänä Markus tapasi
Liisan. Hän halusi tehdä vaikutuksen
tyttöön ja kutsui tämän päivälliselle
samaan ravintolaan. Illalla he meni-
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Silloin baarin ovesta vyöryi sisään suunnaton lauma ankkoja. Ne peittivät nopeasti koko lattian, ja kohta ilmakin oli
sakeana ankoista ja höyhenistä.
- Minä toivoin miljoona markkaa enkä
miljoonaa ankkaa! baarimikko huusi
hädissään kaakatuksen yli. - Kuuleeko
sinun henkesi huonosti!?
- Luuletko, että minä toivoin 12tuumaista pianistia!
Tapahtui muinaisaikoina, että Jumala päätti viisaudessaan hävittää koko
ihmiskunnan vedenpaisumuksella.
Hän ilmoitti asiasta Nooalle, ainoalle,
jonka hän oli päättänyt säästää. Nooa
teki
Jumalan ohjeiden mukaan arkin, johon hän otti perheensä sekä kaksi
kappaletta eläimiä joka lajista. Hän otti
myös ruokaa, jotta ihmisillä ja eläimillä olisi syötävää vedenpaisumuksen
ajan.
Vedenpaisumus tuli, ja kaikki maan
asukkaat hukkuivat. Vain Nooa perheineen sekä arkissa olleet eläimet
selvisivät. Sadetta kesti viikkoja, ja kun
sade viimein lakkasi, ei maata ollut
missään.
Nooan arkki ajelehti ympäri maailmaa
tietämättä missä milloinkin oli.
Ajan mittaan arkissa nousi esiin ongelma, johon ei ollut osattu varautua. Arkin lukuisat eläimet luonnollisesti tuottivat niin paljon lantaa, että
koko arkki uhkasi upota. Lopulta Nooa
päätti, että se
kaikki on lapioitava mereen. Niinpä
hän ja hänen perheensä lapioivat
sontaa yli laidan monta peräkkäistä
päivää, kunnes vihdoin arkki oli jälleen siisti. Sen jälkeen ei kulunut
montaakaan
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päivää, kun vedenpaisumus päättyi.
Myöhempinä aikoina Nooan ja hänen
perheensä suuri lapiointiurakka unohtui legendoista ja ihmisten muistista.
Tuhansien vuosien päästä kukaan ei
enää muistanut tuota suunnatonta
paskakuormaa, joka oli kipattu Nooan arkista. Sitten eräänä päivänä Kolumbus löysi sen.
Mickey Mouse stood before the judge
waiting for the verdict on his divorce
case.
- “Mickey Mouse, I cannot grant you
a divorce. Although you claim she is
crazy, the court has found Minnie
Mouse to be mentally competent,”
proclaimed the judge.
- “But your Honor,” he said, “I didn’t
say Minnie was crazy. I said she was
fucking Goofy!”
Kaksi miestä oli pelaamassa
viikoittaista golfkierrostaan, kun
kappelista kentän vieressä tuli ulos
hautajaissaattue. Tällöin toinen pelaajista otti lakin päästään ja teki asennon.
- Eikös tuo nyt ole vähän liioittelua?
toinen huomautti.
- No, hän sentään oli minulle hyvä ja
uskollinen puoliso monta vuotta.

Ei ehkä ihan elämän
tarkoitus...
www.hit.fi/~kknuts/olut/
olut.html

...mutta ei paljon muutakaan.
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Mielenkiintoisia päivämääriä
Ke
Ma
Ma
Pe
Ke
Ti
To
Pe
Ti
Ke

13.9.2000
9.10.2000 (?)
23.10.2000
27.10.2000
6.12.2000
19.12.2000
21.12.2000
22.12.2000
2.1.2001
3.1.2001

Syksyn Turnajaiset
Syksyn valintakoepäivä, ei opetusta
Syysloma alkaa
Syysloma päättyy
Itsenäisyyspäivä, ei opetusta
Keskiviikon lukujärjestys, opetus päättyy
Uusintakokeet, 1. jakso
Uusintakokeet, 1, jakso
Uusintakokeet, 2. jakso
Uusintakokeet, 2. jakso

Tiesitkö, että...
· Aina nuollessasi postimerkin,
kulutat 1/10 kaloria.
· Väiski Vemmelsäären ääni,
Mel Blanc, oli allerginen
porkkanoille.
· Ensimmäinen pommi, jonka
liittoutuneet pudottivat Berliiniin 2. Maailmansodan aikana, tappoi Berliinin eläintarhan ainoan norsun.
· Norsut ovat ainoita nisäkkäitä
jotka eivät osaa hypätä.
· Elokuvassa Casablanca
Humphrey Bogart ei kertaakaan sano ”Play it again,
Sam.”
· Vuosittain kuolee enemmän
ihmisiä aasien kuin lento-onnettomuuksien uhreina.
· Keskiverto-Big Macissa on 178
seesaminsiementä.
· Maailman kaikkien termiittien

·

·
·

·

·
·
·
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yhteispaino on kymmenen
kertaa suurempi kuin kaikkien ihmisten.
Polttohaudatun vainajan
tuhkat painavat keskimäärin
4,5 kiloa.
Pisin mitattu kananlento kesti kolmetoista sekuntia.
Ihmisen silmät ovat syntymän
jälkeen aina saman kokoiset,
mutta nenä ja korvat kasvavat koko iän.
Koalan sormenjäljet ovat niin
samankaltaisia ihmisten
sormenjälkien kanssa, että ne
voivat johtaa rikostutkijoita
harhaan.
Monet hamsterit räpäyttävät
vain yhtä silmää kerrallaan.
Kameleilla on kolmet silmäluomet.
Ensimmäinen alkuluku miljoonan jälkeen on 1 000 003.
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