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Uusia kujeita mk.II
Tervehdys kaikille uusille ja vanhoille opiskelijoille täältä Oppilaskunnan
bunkkerista. Koulunkäyntiä on nyt viikonverran harjoiteltu ja hiljalleen tässä
alkaa oppimaan taas käytännön rutiinit. Monet vanhoista opiskelijoista varmaankin
tappelee laillani HOPS:n tekemisen kanssa (selkäni takana odottaa iso pino
lukkareita, joista pitäisi jotain fiksua saada rakennettua) ja uudet opiskelijat
yrittää selvitä hengissä koulumme sokkeloisissa käytävissä. Toivottavasti tässä
jaksaa vaan harrastaa opiskeluakin, eikä pysy pelkästään turvassa täällä Opyn
toimistossa.
Uutta täällä kellarissa on nyt tämä HAMOK:n (Helsingin Ammattikorkeakoulun
Opiskelijat – HAMOK ry) toimisto, joka hoitaa mm. jäsenmaksuasioita entisessä
TV -huoneessamme. Monille on ollut epäselvää miten tämän jäsenmaksuasian
kanssa oikein tehdään, kummalle järjestölle maksetaan ja miksi maksetaan.
Nykyäänhän opiskelijat liittyy suoraan HAMOK:iin ja sinne maksetaan myöskin
jäsenmaksu, MUTTA samalla liitytään myös paikalliseen koulutusalajärjestöön,
elikkä tekniikan tapauksessa meihin. Joten huoli pois… vaikka tilinumero onkin
muuttunut, niin samat jäsenedut saadaan edelleen ja osittain edut tuplaantuukin.
Syksyn aikana pitäisi saada myöskin patentti- ja rekisterihallituksessa hyväksyttyä Oppilaskunnan uudet säännöt, jolloin myöskin yhdistyksemme nimi tulee
muuttumaan 25 -vuotta voimassa olleesta Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen
Oppilaskunta ry:stä, Helsingin ammattikorkeakoulun Opiskelijat – HTO ry:ksi.
Nimi varmaankin tulee hiljalleen näkymään jo syksyn aikana, mm. www –sivuillamme (jahka saadaan ne valmiiksi) ja sen jälkeen aletaan sitä vähitellen ottamaan käyttöön myöskin puhekieleen. Sääntöjen toinen suuri uudistus on se,
että valtuusto poistettiin kokonaan ja ylintä päätäntävaltaa tulee käyttämään
yhdistyksen kokous. Joten valtuustomme nykyisellä puheenjohtajalla Johanna
Penttilällä on kunnia olla myöskin viimeinen puheenjohtaja.
Vaaleista emme kuitenkaan pääse eroon, sillä HAMOK:n edustajisto tullaan valitsemaan vuosittain vaaleilla. Ensimmäiset järjestetään jo tänä syksynä, joten
nyt on aika ruveta hiljalleen suunnittelemaan vaalikamppanjaa, sillä tottakai
jokainen HAMOK:n jäsen haluaa olla päättämässä mihin omaa yhdistystä viedään? Ja mihin maksamiaan jäsenmaksuvaroja käytetään?
Oikein hyvää syksyn alkua kaikille,
Minna Martikainen
Hallituksen puheenjohtaja
HTOL Oppilaskunta ry
mmartika@hit.fi
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Jaostot
Oppilaskunnan sisällä toimii monia eri jaostoja, joihin voivat liittyä kaikki koulun Oppilaskunnan
jäsenet. Jaostojen tarkoitus on
kehittää opiskeluympäristöä ja
edistää jäsenten etuja. Jaostojen
vetäjinä toimivat hallituksen jäsenet ja heihin voi ottaa yhteyttä, jos kiinnostaa lähteä mukaan
toimintaan. Tänä vuonna toimivat seuraavat jaostot:

KOPO:
Koulutuspoliittisen jaoston tarkoituksena on hoitaa oppilaiden ja koulun välisiä asioita. Jaosto ottaa aktiivisesti kantaa mm. opetustasoon, arvosteluun ja
muihin oppilaisiin koskeviin asioihin.
Jaoston vetäjänä toimii Minna Martikainen.
KV-TUTOR:
KV-jaostoon kuuluvat kaikki
kansainväliset tutorit. Jaoston
tehtävänä on järjestää Suomeen
saapuville vaihto-oppilaille erilaista
aktiviteettia, kuten saunailtoja ja
bileitä. Lisäksi heidän tehtävänä on
huolehtia siitä, että vaihto-oppilaat
kotiutuvat Suomeen, tutustuvat
kulttuuriin ja pääsevät muutenkin
mukaan opiskelijaelämään. Jaoston
tehtävänä on myös neuvoa Suomesta
ulkomaille lähteviä vaihto-oppilaita ja
auttaa heitä järjestämään tarvittavat
asiat, jotta yllätyksiä ei sattuisi. KVjaoston vetäjänä toimii Reeta Hirvonen.

HUPI:
Hupijaoston tarkoituksena on
suunnitella jäsenistölle kaikenlaista
hauskanpitoa. Perinteisesti hupijaosto
on
järjestänyt
vappuriehan,
pikkujoulubileet ja kahdesti vuodessa
uusien opiskelijoiden tervetulojuhlat.
Tänä vuonna nämä kekkerit tunnetaan
ensimmäistä kertaa uudella nimellä
“Turnajaiset”. Lisäksi jaosto voi
halutessaan järjestää myös muuta
toimintaa jäsenistön toiveiden ja
kiinnostusten mukaan. Hupijaoston
vetäjänä toimii tänä vuonna Jorma
Palomäki.

SOPO:

KOPIOT:

Sosiaalipoliittisen jaoston tarkoituksena on pyrkiä turvaamaan opiskelijoiden toimeentulo ja sosiaalinen hyvinvointi. Eli jaosto ottaa kantaa mm. siihen, että kuka saa rahaa, kuinka paljon ja miksi ei enempää. Lisäksi
sopojaoston tehtäviin kuuluu koulun
ruokalan tason huolehtiminen ja pitää
suhteita yllä opiskelijoiden tukikeskus

Kopiojaostoon saavat liittyä kaikki
halukkaat. Jaoston tarkoituksena on
suunnitella
kopiolaskutuksen
toimivuutta ja huolehtia siitä, että
opiskelijat saavat tarvitsemansa prujut
kopioitua. Jaoston vetäjänä toimii Kaj
Knuts.
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Nyyti ry:een. Jaoston vetäjänä toimii
Tanja Ypyä.
TIEDOTUS:
Tiedotusjaosto huolehtii siitä, että tieto kulkee opiskelijoille. Konkreettisesti
näkyvää on viikoittain julkaistava Tekun
Viikko ja tarvittaessa flaijerit, jotka saadaan kaikkien tekulaisten ulottuville
jopa alle tunnissa. Jaostoon voivat tulla mukaan kaikki, jotka haluavat osallistua tiedottamiseen, tehdä julkaisuja
Tekun Viikkoon tai muuten tuntevat
ettei tieto mene perille ja haluavat tulla tekemään parannuksia. Jaoston vetäjänä toimii Jussi Sulopuisto.

koulun eteen mm. kiertämällä lukioissa
ja erilaisilla messuilla mainostamassa
Tekua. Tutorjaoston vetäjänä toimii Topi
Tuominen.
URHEILU:
Oppilaskunnan urheilutarjonnasta vastaa urheilujaosto. Halukkaat voivat liittyä jaostoon ja suunnitella sen kautta
erilaisia tapahtumia, kuten kahdesti
vuodessa järjestettävät salibandyturnaukset ja biljardikilpailut. Jos haluat
vaikuttaa urheilun tasoon tai lajeihin,
niin tule mukaan toimintaan. Urheilujaoston vetäjänä toimii Mikko
Honganmäki.

TUTOR:
Tutorjaostoon kuuluvat kaikki
koulumme tutorit. Jaoston tehtävänä
on avustaa uudet opiskelijat
opintojensa alkuun, toimia niin
sanottuna vanhempana oppilaana ja
pyrkiä muutenkin olemaan avuksi jos
jotain kysyttävää ilmenee. Tutorit
tekevät myös aktiivista toimintaa

Siinä oli lyhyesti jaostoista, jotka toimivat koulussamme. Jos
tiedostat, että joku/jotkut näistä hommista sopisivat juuri sinulle, niin ota yhteyttä jaoston
vetäjään tai tule käymään Oppilaskunnan toimistolla. Yhteystiedot löytyvät lehden etusivulta.

Kopiohinnat
Tämän syksyn kopioruletti pyörii toistaiseksi seuraavan hinnaston mukaisesti:
100
300
500
666

kpl
kpl
kpl
kpl

35 mk
95 mk
135 mk
175 mk

35 p/kpl
n. 32 p/kpl
27 p/kpl
n. 26 p/kpl

1 000 kpl
2 500 kpl
5 000 kpl
10 000 kpl

240 mk
580 mk
1 100 mk
2 100 mk

24 p/kpl
n. 23 p/kpl
22 p/kpl
21 p/kpl

Yksittäiset kopiot Oppilaskunnan toimistolla maksavat 40 p/kpl. Lisäksi tämän
viikon erikoistarjouksena myymme kymppitonnin perhekorttia pyöreään kahden
tonnin hintaan. Kahdella setelillä saa 10 000 kopiota! Kannattaa harkita!
Onnettomien virheinvestointien vähentämiseksi ostamme yli 1 000 kappaleen
korteista ylijääneet kopiot takaisin 15 pennin kappalehintaan.
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lesin poliisi päättivät kilpailla, mikä näistä organisaatioista on tehokkain. Sovittiin, että voiton vie se, joka saa jäniksen kiinni metsästä.
CIA yritti ensin. Se lähetti metsään
agentteja soluttautumaan metsän
asukkaisiin ja vakoilemaan näitä niiden
päivittäisissä puuhissa, jotta saisivat
selville jäniksen olinpaikan. Kuukauden
päästä
he kuitenkin luopuivat yrityksestä sanoen selvittäneensä, että jänis onkin
pelkkä valehenkilö, jonka tehtävänä on
kiinnittää heidän huomionsa
tärkeämmistä asioista.
FBI yritti vuorostaan. Järjestön agentit piirittivät metsän, kaivoivat juoksuhautoja sen ympärille, huusivat
megafoneilla antautumiskehotuksia ja
heittelivät metsään kyynelkaasukranaatteja.
Lopulta he tuikkasivat koko metsän tuleen, jolloin se paloi maan tasalle. Jälkeenpäin FBI pahoitteli monien viattomien eläinten kuolemaa, mutta totesi
samaan hengenvetoon, että tärkeintä
oli,että yhteiskunnalle vaarallinen jänis saatiin eliminoitua.
LAPD yritti nyt vuorostaan. He pukeutuivat luodinkestäviin liiveihin ja
pamppujaan heilutellen rynnäköivät
metsään. Jo varttitunnin päästä he
tulivat metsästä retuuttaen verille hakattua karhua, joka hoki: “Minä tunnustan, minä olen jänis!”

Sivistyssivut
- Mistä tietää olevansa bulimikkojen
juhlissa?
- Sen sijaan että tyttö hyppäisi esiin
kakusta, kakku hyppää esiin tytöstä!

- Onko uusi autosi nopea?
- Kyllä! Olen aina ensimmäisenä jonossa.

Vanha mies lepäsi kuolinvuoteellaan.
Hän kuuli, kuinka hänen vaimonsa hääri
keittiössä, ja hänen sieraimiinsa leijaili
suklaaleivosten tuoksu. Mies oli aina
pitänyt vaimonsa suklaaleivoksista,
joten hän pyysi vaimoaan tuomaan hänellekin sellaisen vielä viimeisen kerran. Mutta hänen äänensä oli jo niin
heikko, ettei hänen vaimonsa kuullut
hänen pyyntöään.
Ponnistaen kaikki voimansa mies laskeutui alas vuoteelta lattialle. Hän oli
liian heikko kävelläkseen, mutta hän
pystyi ryömimään keittiötä kohti. Hitaasti ja vaivalloisesti hän raahautui
keittiöön,
kunnes lopulta hänen edessään oli
pellillinen tuoreita, ihania suklaaleivoksia. Hän kohotti kätensä ottaakseen yhden leivoksen.
Silloin vaimo huomasi miehensä ja näpäytti tätä kakkulapiolla sormille.
- Miksi sinä noin teit? mies vaikeroi.
- Ne ovat hautajaisia varten!

Rekkakuski oli ajamassa rekkaansa
pientä sivutietä pitkin, kun pusikosta
hyppäsi tielle punaisiin pukeutunut
mies. Mies pysäytti rekan ja sanoi:
- Minä olen homo! Anna minulle syötävää!

Eräänä päivänä CIA, FBI ja Los Ange-
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- Kuitenkin työ saisi olla sellaista, ettei
siinä tarvitsisi tehdä mitään vaan saisi
vain laiskotella, täydensi kolmas.
- Toiveenne toteutuu, sanoi henki ja
teki miehistä Tapparan ykkösketjun.

Säikähtäneenä rekkakuski antoi miehelle eväänsä, jolloin tämä päästi hänet jatkamaan matkaa. Mutta seuraavassa mutkassa rekan pysäytti keltaisiin
pukeutunut mies.
- Minä olen homo! Anna minulle juotavaa!
Entistä säikähtäneempänä kuski antoi
termospullonsa miehelle. Sitten hän
kaasutti pois paikalta. Mutta melkein
saman tien hän joutui sinisiin pukeutuneen miehen pysäyttämäksi.
- Mitä sinä homo minusta oikein haluat? rekkakuski parkaisi.
- Ajokortti ja rekisteriote.

Kuningas oli kiertelemässä valtakuntaansa, kun hän näki viljapellolla työskentelevän miehen, joka oli aivan hänen itsensä näköinen. Hän kutsutti tämän heti luokseen.
- Olikohan sinun äitisi palatsissa töissä? kuningas kysyi talonpojalta.
- Ei ollut, teidän majesteettinne... mutta isä oli.

- Kalle käyttäytyy koulussa hyvin huonosti, opettaja valitti Pikku-Kallen äidille. - Hän tuntuu osaavan kaikki rivot
laulut!
- Kamalaa, äiti sanoi. - Laulaako hän
niitä tunneilla?
- Ei, mutta viheltelee.

Kun Leonid Breznev avasi vuoden 1980
olympiakisoja Moskovassa, hän piti avajaispuheen suoraan paperista. Ensimmäiset sanat olivat:
- Oo, Oo, Oo...
Silloin avustaja kuiskasi hänen korvaansa:
- Älkää niitä lukeko. Ne ovat olympiarenkaat!

Kolme laitapuolen kulkijaa tallusteli
Tammerkosken rannalla, kun yksi heistä huomasi puoliksi maahan
hautautuneen pullon. Tottuneesti hän
avasi sen toivoen löytävänsä juotavaa,
mutta
pullosta ilmaantuikin ihmeellinen henkiolento.
- Olette vapauttaneet minut tuosta pullosta, jossa olin vangittuna vuosisatoja, henki sanoi. - Kiitokseksi toteutan
kolme toivomustanne.
- Olisi kiva saada jotain töitä, yksi miehistä sanoi - mutta sen pitää olla hyvin
palkattua.
- Joo, ja semmoista työtä, missä saisi
olla jonkinlainen julkkis, sanoi toinen.

Pari kaverusta tapasi pitkästä aikaa.
- Sinä sitten olet palannut sieltä
erämaavaellukselta, toinen sanoi. - Tapahtuiko siellä mitään erikoista?
- Olihan siinä yksi tapaus. Löysin nuoren naisen, jonka roistot olivat sitoneet
rautatiekiskoihin. Vapautin hänet, ja
harrastimme seuraavat kolme päivää
seksiä melkein kaikissa mahdollisissa
asennoissa.
- Sinullapa kävi tuuri! Oliko hän hyvä
ottamaan suihin?
- En tiedä. En valitettavasti löytänyt
hänen päätään.
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Mielenkiintoisia päivämääriä
Ke
Ma
Ma
Pe
Ma
Ke
Pe
Ti
Ke
To
Pe
Ti
Ke

13.9.2000
9.10.2000 (?)
23.10.2000
27.10.2000
20.11.2000
6.12.2000
15.12.2000
19.12.2000
20.12.2000
21.12.2000
22.12.2000
2.1.2001
3.1.2001

Syksyn Turnajaiset
Syksyn valintakoepäivä, ei opetusta
Syysloma alkaa
Syysloma päättyy
Päättötyöt jätettävä arvosteltaviksi
Itsenäisyyspäivä, ei opetusta
Valmistuvien luokkien arvostelukokoukset
Keskiviikon lukujärjestys, opetus päättyy
Päättäjäiset
Uusintakokeet, 1. jakso
Uusintakokeet, 1, jakso
Uusintakokeet, 2. jakso
Uusintakokeet, 2. jakso

Tiesitkö, että...
· Kansainvälinen pii-päivä on maaliskuun 14., kellon ollessa minuuttia vaille kaksi. Tämä siksi, että
amerikkalaisella tavalla kirjoitettuna mainittu päivämäärä on muotoa 3/14 1:59.
· Jos joudut muistamaan piin likiarvon, se sujuu kätevästi laskemalla jokaisen sanan kirjaimet
seuraavasta lauseesta: “May I
have a large container of coffee?”
Kun sitten saat kahvisi, saat myös
seuraavat kaksi desimaalia olemalla kohtelias: ”Thank you”.
[3.141592653...]
· Istuttamisen jälkeen kestää viisi
vuotta, ennen kuin kahvipensas
alkaa kantaa hedelmää.
· Saguarokaktus ei kasvata oksia
ennen kuin se on 60-75 vuotta
vanha.
· Kermit-sammakko on
vasenkätinen.
· Maailman lyhin mannertenvälinen

·

·
·

·
·
·
·
·
·
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kaupallinen lentoreitti on
Gibraltarilta (Euroopasta)
Tangieriin (Afrikkaan). Matkaa on
55 kilometriä ja lento kestää 20
minuuttia.
Kymmenen dollarin setelin takapuolella oleva auto on vuoden
1925 Huptmobile.
Mongolien valtiaan Tsingis-Kaanin
ristimänimi oli Temujin.
Ensimmäinen elokuvassa Apinoiden Planeetta puhuttu sana oli
”Smile”.
Telly Savalas ja Louis Armstrong
kuolivat syntymäpäivinään.
Aku Ankan toinen nimi on
Fauntleroy.
Kissalla on neljä riviä viiksikarvoja.
Leijonan karjaisu voi kuulua miltei
kahdeksan kilometrin päähän.
Leguaani voi pysytellä
sukelluksissa 28 minuuttia.
Star Trekin Mr. Spockin veriryhmä
on T -.
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Sisustusvihje
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Ruokalista Ricola 28.8. -1.9.2000
Ma 28.8.

Kinkkusalaatti
Linssi-chilikeitto
Lihapullat
Kasvispata
Kinkkupizza

Ti 29.8.

Raejuustosalaatti
Kana-kasviskeitto
Persiljakala
Fetajuustogreipit
Ananashärkä

Ke 30.8.

Kanasalaatti
Purjo-perunakeitto
Curryporsas
Kasvisvuoka
Jauhelihagrepit

To 31.8.

Tonnikalasalaatti
Maissi-paprikakeitto
Hernekeitto, pannukakku
Leike

Pe 1.9.

Spagettivuoka
Kasvissosekeitto
Kananpojanpastavuoka
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