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Ei-kaupallinen tiedote
Poikkeuksellisesti tässä ei ole pääkirjoitusta. Sen sijaan tässä on sokkelotehtävä,
josta voinee päätellä jotakin lehdenteon ajoittaisesta kiireellisyydestä. Koska
tämä lehti on jo tällä hetkellä myöhässä, katson tärkeämmäksi saada ruokalistat ynnä muut Marja-Tertut kopioitua ja jakoon sen sijaan että hioisin tähän
kohtaan kantaaottavaa mestariteosta. Pahoitteluni. Mikäli niitä tarvitsee :)
Jussi Sulopuisto
Stressaantunut päätoimittaja

3

Tekun Viikko

41/2000

Olisiko minusta Tutor-toimintaan?
Johan toki. Kuten laulu- ja soitinyhtye Kuningatar aikanaan jo totesi, “You
can be anything you want to be / Just turn yourself into anything you think
that you could ever be”. Siinä on kutsumus jota kelpaa insinöörinkin seurata!
Tutortoimintaan voi liittyä kuka tahansa kiinnostunut Helsingin
ammattikorkeakoulun tekniikan ja liikenteen toimialan opiskelija. Myös sinä.
MITÄ ON TUTORTOIMINTA?
Tutortoiminnan tavoitteena on luoda viihtyisä ja toimiva opiskelijahenki.
Tutorin tehtäviin kuuluu:
1.Omassa yksikössä toimiminen
Omassa yksikössään tutor vastaanottaa uudet opiskelijat. Hän
pyrkii luomaan hyvän ilmapiirin aloittavalle luokalle tai
ryhmälle auttamalla ryhmän jäseniä tutustumaan toisiinsa ja
siloittamalla ensimmäisten
päivien tunnetusti kivistä koulutietä.
Tutor lapioi monttuihin soraa neuvomalla ja opastamalla uusia
opiskelijoita opiskeluun liittyvissä kysymyksissä tai ongelmissa,
erityisesti opintojen alkuvaiheessa. Uudet opiskelijat voivat kääntyä
tutorin puoleen myös käytännön elämään liittyvissä asioissa sekä
myöhemminkin opintiellä.
2. Helsingin AMK:n yhteisissä tilaisuuksissa toimiminen
Yhteisiä tilaisuuksia ovat muun muassa messu- ja esittelytapahtumat,
joissa tutorit ovat ehkä näkyvin osa HAMOKia ja Helsingin ammattikorkeakoulua.
Tulevat tutorit osallistuvat Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijatutor–
koulutukseen. Tähän tilaisuuteen kokoontuu tulevia tutoreita eri yksiköistä
ympäri Helsinkiä.
Seuraavat koulutukset järjestetään kahtena viikonloppuna marraskuun
aikana. Tarkemmat päivämäärät selviävät lähitulevaisuudessa.
Jos kiinnostaa tulla mukaan toimintaan ja osallistumaan jompaan kumpaan
koulutukseen, niin ilmoittaudu ASAP joko Topi Tuomiselle
(mailto: tktuomin@hit.fi) tai suoraan oppilaskunnan toimistolle.
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Alku aina... mielenkiintoista
tintää ja kieliä, kemiaa, sähköturvallisuutta, ohjelmointia, sekä monia muita tietokoneisiin ja elektroniikkaan liittyviä aineita. Uusi haaste onkin ensi keväänä alkava työharjoittelu,
jota odotan jo innolla.

Kun saavuin kouluun ensimmäistä
kertaa, koin aikamoisen kulttuurishokin. Ei niinkään, että insinööriopiskelijat olisivat näyttäneet pieniltä
vihreiltä miehiltä, vaan olin tullut suoraan lukiosta jossa ainevalikoima on
suuri ja yli puolet koulun opiskelijoista tyttöjä. Täällä tyttöjä oli vain n. 6%
ja lukujärjestys näytti sisältävän lukuisia tunteja pelkkää matematiikkaa ja
fysiikkaa sekä muutaman hassun
valinnaisen saksan tunnin. Ammattiaineet alkaisivat vasta parin vuoden
kuluttua. Itselläni kaikkea sähköön ja
tietokoneisiin liittyvää, sillä olin valinnut rakennustekniikan, konetekniikan
ja autopuolen sijasta sähkön ja ajattelin erikoistua tietoliikennetekniikkaan. Muita erikoistumisvaihtoehtoja olisivat olleet elektroniikka, automaatio, ohjelmointi ja terveydenhuoltotekniikka.

Haastattelin
lisäksi
erästä
opiskelijatoveriani joka on oppilaskunnan rivijäsen.

Nimi ja syntymävuosi?
Sakke Pirinen, 1978
Mitä alaa opiskelet ja monettako vuotta?
Sähkö- ja tietoliikennetekniikkaa.
Tuli vuosi keväällä täyteen.

Miksi tulit tekuun opiskelemaan?
Halusin alalle, jossa on paljon
työpaikkoja ja hyvä palkkataso. Isä ja
veli ovat insinöörejä, joten oli melkein
Ensimmäisen puolen vuoden jälkeen ”pakko” tulla tänne.
olin jo kuin kotonani. Luokassa oli lisäkseni vain neljä tyttöä ja n. 30 poi- Mistä pidät täällä opiskelussa eniten?
kaa, mutta asetelma korkeintaan pa- Opiskelijabileet ovat tietysti asiransi luokkahenkeä. Ajauduimme jos- allisia. Osa opettajista on opiskeluun
sain vaiheessa järjestämään yhdessä kannustavia. Tietysti gourmet-ruokala
risteilyitä ja luokkabileitä, eikä yhtään Amkor on koulumme parasta antia…
oppilaskunnan tai insinööriliiton bilettä
pidetty ilman luokkamme sissipartiota. Mitä mieltä olet siitä, että koulussamme opiskelee naisia?
Opiskelukaan ei tuntunut enää alku- Tytöt on ihan mukavia, mutta
järkytyksen jälkeen vaikealta ja mati- niitä on liian vähän!
kan ja fysiikan joukosta löytyi paljon
enemmän aivan toisenlaisia ja Reeta Hirvonen
mielenkiintoisiakin aineita, kuten vies- Hallituksen KV-vastaava
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Liikuntavuorot
HAMOK tarjoaa seuraavat liikuntavuorot (HAMOK:n opiskelijakortilla):
Maanantai

Koripallo

16.00-18.00

Tiistai

Sähly

18.00-20.00

Torstai

Sähly

16.00-18.00

Torstai

Sähly

16.00-18.00

Torstai

Lentopallo

16.00-17.00

Helsingin IV
Lehtikuusentie 4
Kätilöopisto
Sofianlehdonkatu 5B
Victor Center
Kuusitie 12-14
Kätilöopisto
Sofianlehdonkatu 5B
Helsingin IV
Lehtikuusentie 4

Kuntosali opiskelijoiden käytössä: Sofianlehdonkatu 5B, ma, ke ja to klo 16.0021.00 sekä pe koko päivän klo 7.45-17.00.
Lisäksi tällä haavaa sekä Hot Gym että Piukat Paikat/Kuntokumppanit
myöntävät opiskelija-alennuksia.
Lisätietoja HAMOKin liikuntavastaavalta Ville Pitkäseltä osoitteesta
liikunta.hamok@edu.hkiamk.fi

Ampumakerho
Kuten kaikilla itseään kunnioittavilla oppilaitoksilla, myös Helsingin
Ammattikorkeakoululla on oma ampumakerho. Se kokoontuu Helsingin
Urheilutalolla torstaisin klo 20.30 - 21.30. Radalla voi ampua joko kerhon
aseilla tai omilla (cal.22). Lisäinfoa osoitteesta vlaitin2@hit.fi.

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. Onnettomien
virheinvestointien vähentämiseksi ostamme yli 1 000 kappaleen korteista
ylijääneet kopiot takaisin 15 pennin kappalehintaan.
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Mielenkiintoisia päivämääriä
To
Pe
To
Ma
Pe
Ma
Ke
Pe
Ti
Ke
To
Pe
Ti
Ke

12.10.2000
13.10.2000
18.10.2000
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

The 13th Night - bileet Aladdinissa
Aikuiskoulutuksen haku päättyy
AMK:n bileet
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...
· Viinirypäleet räjähtävät mikroaaltouunissa.
· 111,111,111 x 111,111,111 =
12,345,678,987,654,321
· Englannin kielessä on 7-kirjaiminen
sana, ”therein”, joka sisältää 10
sanaa ilman että kirjaimia tarvitsee järjestellä uudelleen: the,
there, he, in, rein, her, here, here,
ere, therein, herein.
· Useimmat huulipunat sisältävät
kalansuomuja.
· Koirat purevat todennäköisemmin
pakenevaa kuin paikallaan pysyvää
muukalaista.
· Kaikki kotikissat vihaavat sitrushedelmien tuoksua.
· Presidentti Lincolnin ruumis piti
asettaa vuoteelle vinottain, koska
hän oli niin pitkä.
· Venäläinen Boris Yetzelmoff
tuomittiin raiskauksista elinkautiseen vankeuteen. Kärsittyään
tuomiosta kaksikymmentä vuotta

·
·
·

·
·
·

·
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hän sai sydänkohtauksen ja oli
kliinisesti kuolleena 20 minuuttia.
Tämän jälkeen lääkärit saivat
elvytettyä hänet, ja koska hän oli
kärsinyt tuomiotaan kuolemaansa
asti, hänet vapautettiin.
Vincent Van Gogh sai elinaikanaan
myytyä vain yhden taideteoksensa.
Bob Dylanin oikea nimi on Robert
Zimmerman.
Kaikki gondolit on maalattava Venetsiassa mustaksi, elleivät ne kuulu korkeille virkamiehille.
Jaska Jokusen isä on parturi.
Nepal on ainoa maa jonka lippu ei
ole suorakaiteen muotoinen.
Paitsi useiden suurmiesten syntymäpäivä, on marraskuun viimeinen myös Barbadoksen kansallispäivä. Lisäksi tänä päivänä vuonna 1818 esitettiin Narvan Marssi
ensimmäistä kertaa julkisesti.
Kellosi kvartsikide värähtelee 32 768
kertaa sekunnissa.
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Sivistyssivut
Miksi naiset käyttävät meikkejä ja
hajuvesiä?
Koska ne ovat rumia ja haisevat
pahalle.
Mistä tuntee tosimiehen
nudistirannalla?
Hän pystyy kantamaan yhtä aikaa kaksi kahvikuppia ja kuusi
donitsia.
Mikä on ruotsalaisten taktiikka
jääkiekossa?
-Takaapäin ja pitkää perään.
Mikko Kuustonen seurusteli kerran
nuorukaisena kirkkoherran tyttären
kanssa ja oli innoissaan, kun pääsi
ensimmäisen kerran tapaamaan tytön vanhempia. Tiesihän Mikko, että
josvanhemmat hyväksyisivät hänet,
tyttö voisi vaikka antaa... suudelman.
Siinä sitä istuttiin olohuoneessa ja
keskusteltiin tosiolevaisesta, kun jännitys ja kahvi alkoivat vaikuttaa Mikon
suolistossa. Pian poika ei enää pystynyt pidättelemään vaan päästi pienen
pierun.
Kirkkoherra katsoi vihaisesti perheen
koiraa, joka sattui makailemaan Mikon tuolin alla, ja torui: “Musti!”
Mikko huokaisi helpotuksesta ja
jysäytti toisenkin kerran koiran piikkiin. “Musti!” nuhteli tällä kertaa kirkkoherran rouva.
Kului muutama tovi, ja ilma vain kiersi Mikon suolistossa. Eihän siinä auttanut muuta kuin päästää ilmoille
kunnon jyräys.
“Musti!” ärjyi kirkkoherra naama pu-

naisena. “Tule pois sieltä tuolin alta,
ennen kuin se pitkätukkainen
hipinretale paskantaa päällesi!”
Englantilaismies halusi oppia puhumaan venäjää muuttumalla itse
venäläiseksi. Hän matkasi maailman
parhaimman aivokirurgin luo ja kysyi, olisiko se mahdollista.
- Se järjestyy kyllä, kirurgi sanoi. Meidän pitää vain poistaa 20 prosenttia aivoistanne.
Mies suostui tähän ja antoi luvan leikkaukseen. Mutta kun leikkaus oli tehty, kirurgi odotti miehen vuoteen vierellä erittäin huolestuneen näköisen.
- Olen hirveän pahoillani, mutta meille sattui paha virhe tehdessämme leikkausta, kirurgi sanoi. - Poistimmekin
erehdyksessä
80
prosenttia
aivoistanne.
- Det gör ingenting, vastasi mies.
Työvoimatoimistoon tuli kiireisen näköinen mies. - Onko paikkakunnalla
yhtään työtöntä maalaria? hän kysyi.
- Tuli urakka ja pitäisi kiireesti saada
lisätyövoimaa.
Virkailija selasi hetken papereitaan. Ei ole maalareita, hän lopulta totesi. Tässä olisi kyllä työtön gynekologi, jolle
kelpaisi mikä tahansa homma.
- No täytyy sitten ottaa se gynekologi,
työnjohtaja päätti ja otti miehen
yhteystiedot.
Seuraavana päivänä työnjohtaja tuli
uudelleen työvoimatoimistoon. - Onko
teillä lisää gynekologeja? hän kysyi
virkailijalta.
- Eipä taida olla. Osasiko hän maala-
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ta?
- Kysyttekin! Meille ei ollut muistettu
antaa avaimia, ja sillä aikaa kun niitä
käytiin noutamassa, niin eikös tämä
kaveri maalannut eteisen postiluukun
kautta!

· Pölypunkei voiran torju suihkeil.
Tämä tosin on pikkanen onkelma
et kummottos simmosen punkin
saa kii ja sen truutan sil suuhun
tunketuks kun ne on tavallise vikkeli
ja piäni elukoi.

Henkilöauto oli suistunut pahannäköisesti moottoritieltä. Kun pelastajat
ehtivät paikalle, he näkivät
ruhjoutuneen nuoren naisen makaavan ilmiselvästi hengettömänä muutaman metrin päässä
autosta. Sen sijaan autossa istui nuori mies, jonka turvavyöt olivat
pelastaneet sinkoutumasta autosta.
Nuorukainen huusi suoraa huutoa.
- Lakatkaa huutamasta, auttajat käskivät. - Teidän tyttöystävänne makaa
tuolla kuolleena, eikä teille itsellenne
näytä käyneen kuinkaan.
- Etteikö muka ole käynyt kuinkaan?
Mitä? mies huusi. Ettekö näe, mitä
tytöllä on kädessään?!

· Tampereel oli yhrel äijäl jääny
avaimet auton sisäl ja se joutus
akkuna rikkoman et sai muijans
ulos.

· Elukatte vapautusrintama EVR oli
tehny säälimättömän iskun
Ruissalos. Yks miäs oli onkel ollu ja
eikä kääntäny selkäs ku viireks
minuutiks ni jo oli matopurkki
kaarettu ja marot päästetty luanto
misä ne ei tiätty yksinäs pärjä.
· Haapaska poras tosa kovi ja sanos
et Haapanen oli lähteny jo viime
viikol tikui ostama eikä viäläkä ollu
tullu kotti. Mitä siin porat sanos
Koskiska. Tosa on sul tikui.
· Tamperelaises ravintolas oli joku
ihmetelly kun kokki ol kontallas
mikroaaltouunin eres ja teki hassui
naamalliikkei. Selitys oli et hän teki
kakaril nauravi nakei.

· Lääkäri oli kysyny Mäkiselt et
kärsiks sää jalkasiänest. “No
emmää siit juur nautikkan” sanos
Mäkine.
· Luantaistuatekauppaan oli tullu
myyntiin
simmonen
poronsarviuute minkä pitäs
mahrottoman hyvä potenssilääke
oleman. Määkin sitä jo maistoin ja
huamasin et kyl se pikkase
vaikutta. Vähä niinko jäkälä tekis
miäli.
· Tiäräks sää mimmonen on
venäläinen Tamakotsi? Se on
kuulemma simmonen ko pannan
torakka tikkuaski.
· Tampereen yliopistollises sairaalas
oli sattunu kauhia tapaus kun oli
yhrel harjottelijal sanottu et laitaks
potilan tiputukse. Ja tämä oli
laittanu vaik oli seittämäs kerros.
· Pikkasen kiirust ollu joka virmas
lomie jälke. Tosakin näin SPR:n
veripalvelun hoitaja mikä sanos et
hänel on niin kiirus et on ollu ihan
plasmat sekasi.
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Terveisiä Portugalista
Maailma on täynä pieniä ihmeellisiä
asioita. Täällä Portugalissa monet
asiat tuntuvat suomalaisesta pulliaisesta kummallisilta. Kuten vähän yli
kaksi viikkoa sitten, kun aamuviiden
aikaan kömmin nukkumaan kuulin
kukon kiekuvan täyttä kurkkua
jossakin lähellä. Hämmästys oli suuri,
koska asun lähes Porton ydinkeskustassa eikä lähimaillakaan ole tietääkseni maataloja tai vastaavia paikkoja
jotka olisivat sopivia kukon elämään.
Tämä kiekunan kuuleminen ei
suinkaan ollut sattumaa. Useana
aamuna sen jälkeen olen kuullut
samaisen kukon laulavan työmatkani
aikana. Muutenkin työmatkat ovat
aina hieman jännittäviä. Johtuen siitä,
että kadut on melko huonokuntoisia,
joten voi odottaa jotain uutta ihme
koloa johon vahingossa voi astua ja
taittaa nilkkansa. Onneksi ei ole
kertaakaan tapahtunut minulle, mutta
niihin koloihin olen astunut jo aika
monta kertaa ja se ei ole todellakaan
kivaa.
Kömmähdyksiäkin sattuu aina
välillä... Silloin pari viikkoa sitten kun
olin menossa nukkumaan ja kuulin sen
kukon laulavan olin ollut baarissa
kavereiden kanssa viihtymässä. Baari
oli oikein mukava. Seisoskeltiin ulkona
ja käytiin välillä hakemassa sellaisia
litran tölkkejä joissa oli liian vahvaa
juotavaa. Porukalla juotiin sitten
samasta tölkistä pilleillä. Eli se nolo
juttu...
Tanja-typykkä kun ei ollut juonut noin
kuukauteen lainkaan niin juoma nousi
päähän aika railakasta vauhtia

(varmaan johtui pillistä). Lisäksi poltin
tupakkaa ihan liikaa niin että lopulta
aloin voimaan hyvin huonosti. Jossain
vaiheessa sitten jouduin kääntämään
selkäni porukalle, koska vessaan en
päässyt. Nolointa oli heittää laattaa
kaikkien läsnäollessa ja vielä
Suomalaisena! Joku nimittäin heitti,
että jassoo, onpas eka kerta kun
kuulen suomalaisen juoneen liikaa.
Sitten hävetti vielä enemmän! No, se
oli silloin ja muutkin olivat humalassa
eli eivät toivottavasti muista mitään.
Viime viikonloppuna olin ekaa
kertaa Lissabonissa, joka on melko
erilainen kuin Porto! Perjantaina
lähdimme Ana, Sara ja minä ajamaan
kohti Lissabonia noin kahdeksan
aikaan illalla. Matka kesti kolme tuntia
ja tietulli maksoi 90mk, mikä ei ole
kovin paljon pelkästä matkasta ja
tietenkin jaoimme kaikki kustannukset
keskenämme. Ensimmäisenä ajoimme kaverimme Joannan luo ja sieltä
jatkoimme baariin suunnittelemaan
viikonloppua.
Lauantaiaamuna hyppäsimme
metroon ja ajoimme Lissabonin
keskustaan. Koko kaupunki on
valtava, valoisa, avara, siisti ja kaunis.
Ensimmäinen vierailukohteemme oli
vanha linna joka oli rakennettu 1147
puolustustarkoitukseen. Sieltä oli
myös aivan upeat näkymät koko
kaupunkiin ja joelle. Kiipeilimme
muurien harjoilla, räpsimme valokuvia
ja juttelimme. Minua välillä huimasi
ja heikotti, koska muurit olivat niin
korkeita ja kaide usein melko
olematon. Linnan jälkeen kävelimme
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keskustassa ympäriinsä, kävimme
lounaalla ja näimme pari pienempää
kirkkoa.
Lopulta
suunnistimme
joenrantaan, jossa tapasimme
kaverimme Elsan. Joki oli mielettömän
leveä ja luulinkin sitä ensin mereksi,
koska pienen sumun takia vastarantaa
oli melkein mahdoton nähdä. Joen
läheisyydessä kävimme upeassa,
valtavassa Katedraalissa! Valtava
ristinmuotoinen renessanssiaikainen
kirkko oli jotain aivan uskomatonta
nähtävää! Suosittelen lämpimästi
vierailukohteeksi mahdollisella
Lissabonin reissulla!
Vastapainoksi historialle oli
viereen rakennettu todella moderni
kulttuurikeskus, jossa kävimme
vaeltelemassa ja katselemassa
nykyarkkitehtuuria. Olimme myöskin
kävelleet niin paljon, että päätimme
hieman myös lepäillä nurmikolla ja
katsella sinitaivasta. Kävelimme vielä
joenrannalla, näimme majakan sekä
monumentin, joka on rakennettu
Brasilian löytymisen kunniaksi. Sitten
lähdimmekin herkkukaupan kautta
takaisin Joannan luo ja syömään
päivällistä.
Vuonna 1998 Lissabonissa oli
Maailmannäyttely ja menimmekin
viettämään iltaa Expo-alueelle joka oli
hyvin viehättävä. Expon teemana oli
meri joten siellä myös kaikki oli jollain
tavalla rakennettu mereen liittyen.
Sieltä myöskin löytyy Euroopan suurin
akvaario, jossa on neljässä suuressa
altaassa edustettuina eri merien
kaloja. En vieraillut siellä, mutta kuulin
että se on aivan mahtava paikka ja
kaverini Joanna saikin sieltä innostuksen ruveta sukeltamaan. Koko alue

oli täynä erikoisia nykyaikaisia
rakennelmia ja baareja...
Sunnuntaina läksimme läheiseen
kylään Sintraan. Siellä kävimme
vierailemassa Portugalin entisen
kuninkaan lomapalatsissa, joka on
muutettu luostarista linnaksi 1800luvun alussa. Linna oli kuin suoraan
Prinsessa Ruususen sadusta, sillä se
oli maalattu kauniilla pastellisävyillä,
seinissä oli ruusukuvioita ja tornit sekä
terassit olivat linnamaisen upeita.
Vieraiden
sallittiin
käydä
kuningattaren ja kuninkaan huoneistoissa sekä suuressa salongissa,
kuningasperheen olohuoneessa ja
valtavassa keittiössä. Huoneet huonekaluineen olivat sanoinkuvaamattoman upeita! Esimerkiksi kuningattaren makuuhuoneen seinät ja katto
olivat ikään kuin kaiverrettu täyteen
kuvioita jotka oli maalattu kullalla ja
eri pastelliväreillä. Toimistossa
huonekalut olivat posliinia ja
kylpyhuone oli uskomattoman
moderni. Kuninkaan huoneistot olivat
myös upeita, tosin maskuliinisempia
ja yksinkertaisempia.
Tämä upea linna oli ehdottomasti
vierailun arvoinen mahtava kokemus!
Kellon ollessa jo melko paljon
päätimme lähteä kotimatkalle
linnavierailun jälkeen. Ensin kuitenkin
kävimme läpi Espanjan matkan
valokuvat ja teimme toisillemme
tilauksia valokuvista jotka haluamme
saada myös omiin kokoelmiimme.
Haikeiden jäähyväisten jälkeen
istahdin pelkääjänpaikalle ja katselin
kauniita maisemia niin kauan kuin
auringonvaloa riitti!
Tanja Ypyä a.k.a Typy
ulkomaankirjeenvaihtaja
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Tekun Viikko

Pirpalot tiedossa

Helsingin AMK:n bileet.
Henkilökunnalle sekä
opiskelijoille.
Ruokaa.
Alkumalja.
Ilmaiseksi sisään.
1 000 ekaa mahtuu.
Kaarle XII:ssä.
Ke 18.10.2000.
Alkaen klo 19:00.
- A place where even a
square can have a ball !
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