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Terveisiä koululaisille
Syksy saapuu koulun muodossa, jollei joku ole vielä huomannut. Ja syksyn aikana järjestetään kaikenlaista kivaa myös reippaan ja terveellisen liikunnan muodossa. Jo nyt on ideoituna kaksi jäsenilleen maksutonta kisailua joissa on tarkoitus saada todelliset gurut esille koloistaan.
Syyskuussa kisailemme flipperin parissa, eli jos teet mielestäsi top-scoren niin
ilmoita tulos, nimi ja luokka oppilaskunnalle. Jonkun oppilaskunnan hahmon
pitää tosin varmentaa se tulos että se pätee, kääntäen huuhaa-tulos ei toimi.
Parhaalle tulokselle annetaan kuun lopussa loistava palkinto.
Bilis-rintamalla tapahtuu kanssa. Syksyn aikana kisailemme kahdesti turnauksen muodossa. Maksuton turnaus tapahtuu oppilaskunnan omalla pöydällä,
jossa pelaaminen on oma taiteenlajinsa. Tähän turnaukseen otetaan mukaan
16 uskaliasta. Pelaamme tällä pöydällä pudotuspelisysteemillä kasipalloa. Otteluparit arvotaan ja parit saavat keskenään sopia ajan jolloin pelata. Aikaa tälle
turnaukselle on varattu koko syksy, kunnes guru on selvillä. Voittajalle on tiedossa paitsi kunniaa ja mainetta todellisena taitajana niin myös todellinen palkinto.
Ilmoittautumisia otetaan vastaan toimistolla.
Toinen, se maksullinen vanha rehellinen ysipallo-turnaus järjestetään Chaplinissa
syyskuun loppupuolella. Tarkka päivämäärä on toistaiseksi pimennossa. Tähän
turnaukseen saamme muutaman vierailevanosallistujan sosiaalipuolelta, jotta
voimme viimeinkin todistaa tekniikan opiskelijoiden tarkkuuden. Muuten voisin
vielä mainita tulevista liikunnallisista systeemeistä sen verran, että erilaiset kerhot
alkavat pikkuhiljaa pyörimään. Tämä tarkoittaa sähly-, koris-, lentis- ja jääkiekkokerhoa. Niiden paikka ja muut
tiedot tullaan julkaisemaan niin
pian kuin vaan se on mahdollista. Kuten myös punttisalin
avaaminen remontin jälkeen.
Tässä tätä näin aluksi, jos mieleen tulee vielä jokin laji johon porukkaa riittäisi niin ei muuta kuin infoa
minulle e-mailin kautta

Mikko Honganmäki
Hallituksen urheiluvastaava
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sempien
vuosien
härdelOn taas koittanut se aika vuodesta, lin heljolloin bilekausi julistetaan virallisesti p o t t a alkaneeksi. Syksyn ensimmäiset miseksi
koulun järjestämät bileet ovat (no on nyt tarokei, tekulaisille) olleet perinteisesti koitus ottaa
Tursajaiset. Ammattikorkeakoulun käyttöön useampi lähetyspiste (kaikki
vakinaistuminen näkyy myös täällä, kuitenkin koulun pihassa).
paitsi juhlien perinteisen nimen
muuttumisessa Turnajaisiksi, myös Jokaiselle joukkueelle jaetaan kolme
illan ohjelmassa.
vihjekääröä, joiden perusteella heidän

TurXjaiset

tulee paikantaa rastit lähiseudun
ravintoloista. Vihjekääröt on ovelasti
suunniteltu siten, että niistä voi avata
aina yhden vihjeen kerrallaan. Pisteet
tietenkin ovat sitä paremmat, mitä
vähemmillä vihjeillä perille löytää. Kun
rastiravintolaan lopulta löydetään, on
suotavaa huolehtia nestetasapainostaan kyseisen ravintolan
epäilemättä runsailla antimilla.
Mahdollinen rastille jonottaminenkin on
huomattavasti hauskempaa, jos sattuu
olemaan puolisen litraa bvitamiiniliuosta oman kuonon edessä.

Pääpiirteittäin homma suihkii
perinteisiä ja hyväksi koettuja latuja
pitkin. Tätä lukiessasi aloittaviin luokkiin
pitäisi olla jaettuna ilmoittautumislista,
johon uudet opiskelijat voivat ilmoittaa
joukkuekokoonpanonsa. Tämä lista
toimitetaan hyvissä ajoin oppilaskunnan
toimistolle ja samalla suoritetaan
osallistumismaksu (joka on tänä
vuonna 25 markkaa henkilöltä).
Joukkueessa saa olla luonnollisesti
mukana vain ensimmäisellä luokalla
aloittavia opiskelijoita, mutta heidän ei
välttämättä tarvitse olla samalta
luokalta.

Rasteilla suoritetaan rastivahtien
vaatimia tehtäviä, jotka voivat
vaihdella maan ja taivaan välillä,
mutta eivät todennäköisesti rajoitu
näin kapealle haitarille. Joukkue voi
joutua
vaikkapa
esittämään
pantomiimia, pitämään puheen,
ratkomaan kiperiä laskutehtäviä tai
mahdollisesti meikkaamaan jonkun
ryhmän jäsenen - peilin kautta.
Rastivahdit pisteyttävät ryhmän
suorituksen, ja mikäli saatu arvosana
ei jostain syystä tunnu riittävän
korkealta, saattaa sitä saada hilattua
hyvinkin ylöspäin voitelemalla

Se alkuvalmisteluista. Turnajaispäivän,
eli kuluvan kuun 13. päivän aamuna
kannattaa nukkua pitkään, syödä
terveellisesti ja ennenkaikkea
varmistua siitä että vihreä-valkoiset
haalarit ovat juhlakunnossa. Noin kello
16:00 liepeillä aletaan joukkueita
lähettää liikkeelle koulun pihalta. Tätä
ennen kannattaa olla paikalla hyvissä
ajoin Oppilaskunnan toimistolla
häröilemässä.
Ennen
lähtöä
joukkueille kerrataan vielä illan
ohjelma varmuuden vuoksi, ja kaikki
lähtijät vannovat Tursasvalan. Aikai-
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rastivahteja hieman tai hieman
enemmän C2H5OH:lla.
Kun kaikki kolme rastia on kierretty,
on aika palata takaisin Oppilaskunnan
toimistolle ja päättörastille viimeisen
ja tärkeimmän tehtävän pariin. Tämä
on juuri se hetki, josta
unelmat on rakennettu.
Tarkoitus on tehdä niin
lähtemätön vaikutus
vastaanottoraatiin, että
juuri teistä kerrotaan
tarinoita vielä vuosien
päästä. Ei kuitenkaan
kannata
kehitellä
mestariteosta liian
pitkään, sillä päättörastille on saavuttava
kello 21:00 mennessä.
Tämä siksi, että
Kurssirakennuksessa on
myös asuinhuoneistoja,
ja ei ole tarkoitus pitää
viattomia sivullisia
hereillä pikkutunneille
asti.
Esimerkkeinä menneiltä
ajoilta, päättörastille on tultu mm.
maijalla, paloautolla tai Bobcatin
kauhassa. Tuliaisiksi on tuotu
ratsupiiskaa, puhallettavaa nukkea (tai
paremminkin nuketarta) ja jopa kolmen
hengen iglua ja jazz-saksofonistia.
Perinteisesti voittaja on ratkennut vasta
loppurastilla, ja siihen kannattaa todella
panostaa. Kolme parasta Tekun
joukkuetta palkitaan yllätyspalkinnoin
ja aikaisemmasta menettelystä
poiketen paras joukkue lähtee
iltabileissä järjestettävään HAMOKIn
Grande Finaleen josta siitäkin jaetaan

oma palkintonsa.
Sanomattakin lienee selvää, että
Suomen lait ovat voimassa
turnajaisissakin, eikä minkään
kakkosnelos-katukivi-tason krääsän
kantamista muka omaperäisenä
tuliaisena
katsota
muutenkaan hyvällä.
Mielikuvitusta peliin,
ihmiset.
Kun
viimeisestäkin
koettelemuksesta on
selvitty,
on
aika
suunnistaa ravintola
Arkadiaan jossa järjestetään Turnajaisten
loppubileet kello 20.00
alkaen. Tähdennettäköön, että kyseessä on
yksityistilaisuus, joten
teineistä ei tarvitse ottaa
stressiä.
Arkkuun järjestetty
ohjelma alkaa kello
22.15, jolloin käydään
Grande Finale-kilpailu.
Tämän jälkeen alkaa myös pyöriä
karaoke kaikille halukkaille (tai tarpeeksi
yllytyshulluille). Ne, jotka eivät muutu
kurpitsoiksi kellon lyödessä kaksitoista
voivat alkaa seuraamaan Appa-Show’n
esitystä. Tämän jälkeen, kello puoli yksi
yöllä, Seremoniamestari (ei siis se
yhtye vaan henkilö, joka toimii
juhlamarsalkkana :) kokoaa kaikki uudet
opiskelijat yhteen kasaan. Tällöin
jälkeen suoritetaan palkintojen jako,
jossa Grande Finalessa pärjänneet
joukkueet saavat ansionsa mukaan.
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- Olette kurssillamme, väistäkää!
- Ei, teidän on väistettävä, kuului vastaus.
Kapteeni hämmästyi ja suutahti. - Täällä puhuu kapteeni. Siirtykää heti
kurssiltamme.
- Ja täällä puhuu matruusi. Me emme
aio väistää.
Nyt kapteeni suuttui tosissaan. Väistäkää heti! Tämä on sotalaiva!
- Väistäkää itse. Tämä on majakka.

Sivistyssivut
Turkulaismies tapasi ravintolassa
kauniin naisen jonka kanssa tuntui
juttu luistavan. Kun tuli valomerkin
aika niin nainen sanoi:- Ihana ilta,
tavataanko huomenna kello 18.00
kyläkrouvissa?
- Paikka ja aika ok, mutta minä en
osaa tavata, turkulainen vastasi.

Pieni sotilaslentokone kuljetti kenraalia. Kun matka oli puolivälissä, kone
alkoi äkkiä pudota jyrkästi.
- Moottori on rikki, lentäjä ilmoitti. - Me
putoamme.
- Eikä meillä ole laskuvarjoja, kenraali
kauhistui. - Eikö mitään ole tehtävissä?
- Valitettavasti ei mitään.
- Eikö yhtään mitään? Tekisin mitä tahansa...
- No hyvä on. Ottakaa housunne pois.
Kenraali totteli heti.
- Nyt työntäkää ohjaussauva
takapuoleenne.
Kenraali oli niin hädissään että totteli.
- Auttaako tämä varmasti, hän kysyi
sovitellessaan ohjaussauvaa ahteriinsa.
- Ei, mutta onpahan tutkijalautakunnalla ihmettelemistä.

Kitaristi tuli keikkapaikalle omalla autollaan. Noustuaan autosta hän kuitenkin huomasi, että avaimet olivat unohtuneet sisään lukkojen taakse. Hän
hälytti heti apua, mutta kesti kaksi tuntia ennen kuin basisti saatiin ulos autosta.
- Mies, joka ei pysty ilmaisemaan itseään selkeästi ei ole mikään mies vaan
idiootti! Käsitättekö?
- En, herra.
- Kultaseni, jos minä nyt kuolisin,
menisitkö uudelleen naimisiin?
- Minä...kyllä, luulen, että kyllä menisin.
- Antaisitko sille uudelle miehelle minun vaatteitani?
- Kyllä minä varmaankin antaisin.
- Antaisitko sille golfmailanikin?
- Ei, niitä minä en antaisi.
- Miksi et?
- No kun se on vasenkätinen.

Katolinen pappi oli aikeissa mennä
päivystämään rippituoliin, kun hän tunsi pahoja vatsakipuja. Hän kutsui luokseen kirkon talonmiehen ja selitti tilanteen hänelle.
- Minun on aivan pakko mennä vähäksi aikaa ulkohuoneeseen. Voisitko sinä
istua rippituolissa puolestani sillä aikaa?
- Minäkö? Mutta enhän minä osaa! En
minä tiedä ollenkaan, mitä minun pi-

Ruotsalainen sotalaiva oli partioimassa,
kun se näki edestä päin valoa. Kapteeni käski ottaa radiolla yhteyttä tuohon
toiseen laivaan.
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täisi sanoa ripittäytyjille.
- Se on aivan helppoa. Kopissa on lista, jossa on lueteltu tavallisimmat synnit. Sinun tarvitsee vain kuunnella
ripittäytyjien synnit, ja katsot sitten listalta, montako avemariaa tai isämeitää
hänen tarvitsee lukea puhdistautuakseen.
Talonmies suostui, vaikka olikin hermostunut. Hän asettui rippituoliin ja
tutki syntilistaa. Onneksi siinä näytti
olevan laaja valikoima eri syntejä.
Ensimmäisenä rippituoliin astui mies,
joka tunnusti olleensa anaaliyhdynnässä vaimonsa kanssa. Talonmies tutki
listaa, mutta ei löytänytkään
anaaliseksiä! Aviorikos ja sodomia siinä oli, mutta ne eivät oikein tuntuneet
sopivan tähän syntiin.
Silloin rippituolin ohi meni nuori kuoripoika. Talonmies kurottautui ulos
kopista ja kysyi: - Hei, satutko tietämään, mitä pappi antaa anaaliseksistä?
- Kokista ja sipsejä.

70-vuotias ukkeli aikoi mennä naimisiin 20-kesäisen tytön kanssa. Hänen
ystävänsä yritti kuitenkin puhua hänelle
järkeä.
- Ajattele nyt. Kymmenen vuoden
päästä sinä olet 80-vuotias ja hän on
30-vuotias. Kahdenkymmenen vuoden
päästä olet 90-vuotias ja hän on nelikymppinen. Mitä sinä enää teet siinä
vaiheessa niin vanhalla akalla!
Batman tapasi Teräsmiehen tutussa
kapakassaan. Hän meni tervehtimään tätä ja kysyi kuulumisia.
- Olihan tässä yksi tapaus, Teräsmies
muisteli. - Yhtenä päivänä alkoi tehdä hiivatisti mieli naista.
- Mitäs sitten teit?
- Lähdin siitä tietenkin lentelemään ja
tähyilemään, näkyisikö missään sopivaa. Lentelinkin melkoisen tovin,
kunnes sitten näin Ihmenaisen
makaamassa huvilansa nurmikolla
selällään aivan alastomana. Hän
liikutteli vartaloaan siihen malliin,
että tuntui olevan miehen tarpeessa.
Niinpä minä pudotin housuni nilkkoihin ja syöksyin suoraan hänen syliinsä.
- Sillä lailla! Hän mahtoi hämmästyä?
- Joo, mutta ei puoliksikaan niin paljon kuin Näkymätön Mies.

Paholainen meni tapaamaan Jumalaa
ja ehdotti, että Taivaan ja Helvetin välillä järjestettäisiin olympialaiset.
- Kyllä se sopii, Jumala vastasi - mutta
pitäisihän sinun tietää, että kaikki parhaat urheilijat ovat meillä Taivaassa.
- Tiedän, myhäili Paholainen - mutta
meilläpä onkin kaikki tuomarit!

Homolla oli AIDS ja kuolema lähestyi,
ja kivut tietenkin kovat. Siksi homo
meni lääkäriin ja pyysi jotain kipulääkettä. Lääkäri antoi rohdoksi sitten ulostuslääkettä. Homo ihmetteli,
että auttaako ulostuslääke todellakin
näihin kipuihin? Lääkäri vastasi, että
ei, mutta ainakin se muistuttaa mitä
varten perse on tehty!

Opas esitteli turisteille katolisen luostarin pyhäinjäännöskokoelmaa. - Ja
tässä on yksi luostarimme suurimmista
harvinaisuuksista:
pyhän
Fransiscuksen pääkallo. Näitä on koko
maailmassa vain neljä kappaletta.
- Ja tässä vielä harvinaisempi
pyhäinjäännös: pyhän Fransiscuksen
kallo, kun hän oli kymmenen vanha!
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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...
· Kissanpissa loistaa UV-valossa.
· Keskivertomaissintähkässä on 800
jyvää kuudessatoista rivissä.
· Ensimmäisissä Fordeissa oli
Dodgen valmistamat moottorit.
· Lukujen 1-100 summa on 5050.
· Golf-pallon suurin sallittu paino on
1,62 unssia.
· Mark Twainin syntyessä vuonna
1835, Halleyn komeetta oli näkyvissä. Kun Twain kuoli 1910, Halleyn komeetta tuli taas näkyville.
· Sekä Mark Twain, Jonathan Swift,
Ridley Scott että tämän lehden
päätoimittaja ovat syntyneet marraskuun viimeisenä päivänä.
· Apple II:n ensimmäisen
kiintolevyn kapasiteetti oli viisi
megatavua.
· Kolme omenaa riittää lasilliseen
omenasiideriä.
· Kissalla on 32 lihasta kummassakin korvassa.
· Strutsin silmä on suurempi kuin
sen aivot.

· Los Angelesin kaupungin virallinen
nimi on “El Pueblo de Nuestra
Senora la Reina de los Angeles de
Porciuncula”. Tämä voidaan lyhentää 3,63 prosenttiin: “LA”.
· Kaksintaistelut ovat laillisia
Paraguayssä, kunhan molemmat
osapuolet ovat rekisteröityjä
verenluovuttajia.
· On mahdotonta aivastaa silmät
auki
· “Evian” kirjoitettuna toisin päin on
“naive”. Nimi on enne.
· Karpalot lajitellaan kypsyysjärjestykseen pomputtelemalla
niitä: kypsää karpaloa voi kuljettaa
kuten koripalloa.
· Poronmaito on rasvaisempaa kuin
lehmänmaito.
· Aleksanteri Suuri oli epileptikko.
· Asteroidi, jonka uskotaan surmanneen dinosaurukset, on nimeltään
Chixalub.
· Hevoset ja jänikset eivät osaa
oksentaa.
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Matkapäiväkirja
Päädyin tänne kauas Portugaliin,
koska noin puolitoista vuotta sitten
himoitsin pääsystä ulkomaille töihin ja
laitoin paperit vetämään EU:n
projektiin nimeltä Leonardo da
Vinci.Vihdoin sitten tärppäsi ja
vajaassa kuu-kaudessa paikan
saamisen jälkeen lensin (4.8.2000)
Portoon töihin ja elämä on ollut todella
hienoa ja kokemusrikasta kuten
tulette huomaamaan.
Asia kerrallaan... eli asun kivassa
”solussa” joka on oikeastaan suuri
perheasunto, mutta nyt jokaisessa
huoneessa asuu opiskelijoita. Meitä on
yhteensä viisi, mutta kämppiksistäni
olen onnistunut tapaamaan vasta
yhden. Huoneeni on noin puolet
isompi kuin Suomessa eli kaksi kertaa
keskiverto solu. On iso olohuone, kiva
keittiö ja ihana kylpyamme… niin, ja
ne muurahaiset. Tänään taisin tappaa
noin 20 muurahaista, koska ne
yrittävät valloittaa meidän keittiömme.
Muuten asunto on oikein mukava ja
sijaitsee erittäin keskeisellä alueella
kauppakadun varrella ja noin
kymmenen minuutin kävelymatkan
päässä töistä.
Olen toissa Sociedade Portuguesa de
Inovação nimisessä paikassa jossa on
noin kymmenen työntekijää. Firmalla
on myös toimistoja neljässä muussa
maassa, mutta en nyt muista missä.
Siitä mitä kaikkea täällä firmassa
tehdään en ole vielä aivan selvillä,
mutta siihen sisältyy tietotekniikka,
koska minut on laitettu ohjelmoimaan.
Seuraava projekti taas käsittää
kotisivujen tekoa jollekin vesifirmalle

joka on tois
puol jokkee.
Projektiaikataulu ei ole
kauhean
löysä, sillä
sain jopa
kaksi viikkoa aikaa saada kasaan
kauhean kammotuksen josta mulla ei
ole hajuakaan miten saan sen tehtyä
siinä ajassa. Itse aluksi arvioin
tuollaista kuukautta. Hehe, kakka
housussa sit väännetään täällä yötä
päivää suomalaisella sisulla. Tosin
aikataulu on jo tähän mennessä
venynyt viikolla.
No siis ensimmäisen työviikon jälkeen
toimisto oli kiinni joten päätimme lähteä
työkaverini Anan ja hänen kavereidensa
kanssa pohjoiseen ja Espanjaan
lomailemaan viikoksi.
Matkalle nyt. Kuten varmaan tiedätte,
Etelä-Euroopassa kaikki tapahtuu
vähän hitaammin kuin meidän
ihanassa ja kiireisessä Suomessamme, joten matkaan lähtö
maanantaina 14.8 myös viivästyi noin
4 tuntia. Meitä oli porukassa viisi tyttöä:
Ana, Sara, Elsa, Joanna ja minä.
Kuuden päivän matkasta vietimme
kaksi Espanjassa ajellen ympäriinsä
ja katsellen nähtävyyksiä.
Maanantaina ajoimme siis Vienna de
Castelloon yöksi. Tämä kaupunki oli
oikein viehättävä paikka ison joen
rannalla. Täällä ja jokaisessa muussa
kaupungissa missä kävimme oli
menossa parhaillaan isot juhlat.
Katolisen perinteen mukaan
kaupungeilla on omat suojelus-
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pyhimyksensä jota juhlitaan keskellä
kesää. Silloin kadut on koristeltu
kauniilla valoilla ja joka kaupungissa on
tivolilaitteita ja kojuja. Iltaisin on
ilotulituksia. Kirkot ovat myös koristeltu
kirkkain valoin mikä minusta oli hyvin
outoa. Vienna de Castellossa kävimme
myös tutustumassa aivan mahtavaan
kirkkoon joka oli pienen vuoren
huipulla. Viennan jälkeen ajoimme
lähelle Espanjan ja Portugalin rajaa
jonka tuntumassa olimme kaikki loput
yöt.
Tiistai-iltapäivä kuluikin sitten
loikoillessa ihanalla rannalla auringon
hyväiltävänä. Joka ilta päädyimme
johonkin ravintolaan syömään
päivällistä, joka täällä nautitaan klo 20
ja 23 välillä. Vietimme yömme ihan
kohtuumukavissa motelleissa ja
nuorisohostelleissa. Keskiviikkona
jatkoimme matkaamme rajan
tuntumassa pieneen kaupunkiin
nimeltään Caminha. Jätimme toisen
auton sinne ja lähdimme ajelemaan
Espanjaan. Sillä kävimme isoissa
kaupungeissa kuin Vigo (jonne aina
onnistuimme eksymään) ja Ponteverda
(jossa oli konsertteja menossa).
Kiersimme myös maaseutua ja
kävimme rannalla. Siellä myöskin
uskaltauduin uimaan, mutta vesi oli
hirmu kylmää. Perjantain vietimme
taas Portugalin puolella. Kiipesimme
hirmuisen ison kukkulan huipulle ilman
ruokaa ja kunnollisia varusteita ja
matkalla alaspäin kaikilla pyöri
mielessä vain ruoka ja matkan varrelle
osuvat vadelmapensaat tyhjenivätkin
marjoista ennätysvauhtia. Illalla
ajoimme pieneen kaupunkiin Ponte de
(jotain joka oli minun käsityskykyni
ulkopuolella, koska osa nimistä on

mahdottomia lausua). Siellä oli myös
juhlat menossa ja kiertelimmekin
kaupungilla ostellen tuliaisia ja syöden
ranskalaisten näköisiä taikinasta tehtyjä
Scurruja jotka oli kieritelty sokerissa ja
kanelissa. Aivan ihania!!
Aamulla jatkoimme matkaa Ponte de
Limaan jossa soimme myöhäisen
lounaan ja katselimme nähtävyyksiä
(myöhäinen lounas on täällä siis noin
kolmen-neljän aikaan). Sieltä sitten
läksimme takaisin Portoon.
Matka oli siis aivan mahtava ja nain
paljon oikeaa Portugalia perinteisine
juhlineen, tapoineen ja kansallispukuineen.
Pari viikkoa on nyt siis kulunut tuosta
matkasta ja hyvin on sen jälkeenkin
mennyt. Pääasiassa tietenkin töitä
tehdessä, mutta omaa aikaa vaeltaa
ympäri kaupunkia ja nähdä kavereita
on ollut ihan kivasti. Paras tapa tutustuu
kaupunkiin on ollut käveleminen
tietenkin, koska silloin on aikaa katsella
ympärille ja näkee kaikki ihanat talot
mitä täällä on.
Jatkan taas päiväkirjan kirjoittamista
seuraavassa lehdessä. Eläkää ihmisiksi
ja yrittäkää edes näyttää kiinnostuneilta
siellä tunneilla!
Ulkomaankirjeenvaihtaja Tanja Ypyä

Ei-kaupallinen tiedote:
Oppilaskunta järjestää luokkien
yhteyshenkilöille saunaillan
sähköosaston saunassa perjantaina 8.9. kello 16.00 - 21.30.
Ilmoittautuminen ja lisätiedot
oppilaskunnasta, joko toimistolta
tai puhelinnumerosta 648 847.
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