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Rahaa sataa vai sataako...
Meidän opiskelijoiden ikuinen onnen kysymys: ”Onks sul fyrkkaa lähtee yhelle
bisselle?” Kalja on halpaa, mutta silti usein on matti kukkarossa tai on rahaa
vuokraan ja ruokaan muttei elämään. Kuinka elää mahdollisimman vähällä
rahalla? Tässä muutama vinkki joiden avulla elämästäsi voi tulla kivempaa.
Ensinnäkin syö kouluruokaa, vaikka se maksaa pikkuisen, sillä hampurilaiset
maksavat vielä enemmän. Osta ruokasi kaupasta ja vältä ravintoloita ja snäkäreitä.
Kouluun voit halutessasi tehdä eväät, koulun jälkeen kerkeät kyllä kotiin. Mene
useammin sukulaisille syömään, juttele mukavia, kehu ruokaa ja sinut kutsutaa
syömään useammin.
Itse soitan joskus äidille ja pyydän häntä ruokakauppaan kanssani. Tietenkin
äiti maksaa molempien ostokset eikä minun tarvitse varsinaisesti pyytää rahaa.
Ovelaa, mutta ei kannata harrastaa liian usein. :)
Tässä oli tämä ruokapuoli ja kun säästää leivässä riittää rahaa enemmän
juomaan ja sirkushuveihin.
Nyt kannattaa kokeilla tehdä viiniä ja kaljaa kotona! Se on halpaa, oppii
uuden jalon taidon ja voi useammin kutsua kaverit kylään ja kehaista, että minä
tarjoon kun kaapit on kaljaa taynnä. Eri asia on, tulevatko ne kaverit uudestaan...
Kotona on kivaa! Videoilta kavereiden kanssa ja kotitekoinen popcorni on
erittäin PoP! Läppä lentää, videon voi pysäyttää kun jotain pissattaa ja röökilläkin
voi käväistä. Kaikki saavat mukavia muistoja!
Yritä edes välttää tupakointia sillä sehän maksaa ja paljon! Tosin voithan
välillä lähteä ulkomaille Tallinnaan halvalla ja ostaa röökit sieltä. Jos taas kaukomaille
mielit niin maksa matkasi osissa ja samalla laita kymppi tai kaksi päivässä säästöön.
Muista kuitenkin varata matka ajoissa ja manipuloi parhaat kaverisi mukaan.
Pääkaupunkiseutu on pullollaan ravintoloita ilman huikeita sisäänpääsymaksuja! Käyttäkää kaveriporukalla niitä, sillä kymmenen henkeä tuottaa
ravintoloitsijalle kolmenkympin maksulla 300 mk selvää rahaa! Sillä saa jo 21
kaljaa koulumme lähibaarissa!
Tärkeintähän elämässä ovat ystävät joiden kanssa viettää aikaa! Lopuksi
vielä muutama urli joiden avulla voi saada rahan tulemaan luoksesi. Rahaa sataa
jo, eli: http://kauppalehti.fi ja http://fi.soneraplaza.net/rahapuu. Jos tarvit lisätietoa
rahasta jota nautimme: www.kela.fi/opintotuki. Haluatko työtä ja rahaa:
www.aarresaari.net. Opit saamaan rahaa myös kirjan avulla: Raha ja elämäntehtävä,
kirjoittanut Sanaya Roman. Ovh: 125mk ja löytyy ehkä kirjastoista. Kirjaan liittyva
urli: www.mad.fi/taivaankaari/esittelyt/ret.html
Jos haluat kehittää jotain tai itseäsi lyötyy esim. Altavistan avulla useita
linkkejä koskien apurahoja! Tietenkin hakusanana apuraha. Ja sitten jos ei kiinnosta
Suomi, saati sitten opiskelu niin lähde Australiaan! Eli: www.pp.clinet.fi/~ozleague
Tanja Ypyä :)
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Isänpäivälahjavihje
TEKNIIKAN 117 VUOTTA
Helsingin teknillinen oppilaitos 1881-1998
Kirja Helsingin teknillisen oppilaitoksen vaiheista 117 vuoden ajalta 18811998 on valmistunut.
Suomalaisen yhteiskunnan taloudellinen ja sivistyksellinen nousukausi alkoi
1800-luvun lopulla. Samalla alkoi myös teollisuutemme kehittyä ripeästi. Vanha
ammattikuntalaitos lakkautettiin 1868 ja täydellinen elinkeinovapaus toteutettiin 1879. Näin ratkesi teollisuuden työvoimapula kun maaseutuväestö
saattoi vapaasti siirtyä teollisuuden palvelukseen.
Helsingin teknillisen oppilaitoksen alkuvaiheet ovat juuri tuossa ajanjaksossa. Teollisuus tarvitsi kipeästi työnjohtajia työmiesten ohjaamiseen.
Oppilaitosta työnjohtoportaan kouluttamiseksi ei ollut, ja Polyteknillisen opiston, sittemmin Teknillisen korkeakoulun, opetus oli liian teoreettista työnjohtajiksi aikoville. Helsingin teknillinen oppilaitos oli suomenkielisen teknisen
opetuksen uranuurtaja. Jo alusta lähtien koulussa oli korkeatasoinen opettajisto, joka kirjoitti ensimmäiset suomenkieliset tekniikanoppikirjat, sanastot ja
sanakirjat sekä toimitti maan ensimmäistä tekniikan aikakauslehteä. Opettajina oli myös merkittäviä arkkitehtejä, joiden työn jälki näkyy Helsingin ja
muun Suomen monissa rakennuksissa. Monet entiset oppilaat ovat vuosikymmenien aikana olleet huiomattavissa teollisuuden ja yhteiskunnan tehtävissä.
HTOL 1881-1998 teos kertoo tien mestarikoulusta Suomen suurimmaksi
teknilliseksi oppilaitokseksi. Paremminkin kuin historia kirja on kertomus suomalaisesta teknisestä osaamisesta ja ajattelusta yli vuosisadan ajalta. Kirjassa on annettu sananvuoro myös opettajille ja oppilaille, joiden ajatusten ja
muistelujen kautta oppilaitos tulee lähemmäksi lukijaa.
Kirja kuuluu jokaisen HTOL:sta valmistuneen insinöörin ja teknikon sekä
entisten että nykyisten opettajien kirjastoon. Se antaa myös tekniikan opiskelijoille oivan katsauksen tekniikan opetuksen historiaan ja pohjan ponnistaa eteenpäin. Kirja on hyvä lahja kaikille heille.
Koviin kansiin sidottua kirjaa elävöittää runsas kuvitus. Kirjakauppahinta
on 280 mk.
Kirjan on kustantanut Sähköinsinööriliiton omistama SIL-Service OY.
Kirjan voi tilata edullisesti 220 mk sähköpostiosoitteella sil@sil.fi,
faxilla (09) 657 562 tai puhelimitse (09) 668 9850. Vaihtoehtoisesti Oppilaskunnan toimistolta saa tilauskortteja, joiden postimaksu on valmiiksi maksettu.
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Liikuntavuorot
HAMOK tarjoaa seuraavat liikuntavuorot (HAMOK:n opiskelijakortilla):
Tiistai

Sähly

18.00-20.00

Torstai

Sähly

16.00-18.00

Torstai

Sähly

16.00-18.00

Kätilöopisto
Sofianlehdonkatu 5B
Victor Center
Kuusitie 12-14
Kätilöopisto
Sofianlehdonkatu 5B

Kätilöopiston kuntosali opiskelijoiden käytössä maanantaisin, keskiviikkoisin
ja torstaisin klo 16.00-21.00 sekä perjantaisin 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
Harva asia tuo rasittuneen opiskelijan mieleen
sellaista virkistävää tyyneyttä kuin kordiitin
nuuhkiminen ja mustavalkoisten tarrojen läimiminen
rei’itettyyn pahvilevyyn. Kaikkein helpoimmin tämä onnistuu
Tekun Ampumakerhon ratavuorolla. Kerho kokoontuu
Helsingin Urheilutalolla torstaisin klo 20.30 - 21.30. Käytössä
olevalla 25 metrin radalla voi ampua .22 kaliiberin aseilla. Jos
omia ei ole tai ei nappaa roudata, on kerholla antaa lainaksi asti pari
revolveria ja neljä pistoolia. 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
Ke
Pe-La
Pe-La
Ma
To
Ma
Ke
Pe
Ti
Ke
To-Pe
Ti-Ke

1.11.2000
10.11-11.11.2000
17.11.-18.11.2000
20.11.2000
30.11.2000
4.12.2000
6.12.2000
15.12.2000
19.12.2000
20.12.2000
21.12.-22.12.2000
2.1.-3.1.2001

HAMOK goes 70’s - bileet
Tutor-koulutus, eka satsi
Tutor-koulutus, toka satsi
Päättötyöt jätettävä arvosteltaviksi
HAMOK:n edustajiston syyskokous
HAMOK:n synttärit
Itsenäisyyspäivä, ei opetusta
Valmistuvien luokkien arvostelukokoukset
Keskiviikon lukujärjestys, opetus päättyy
Päättäjäiset
Uusintakokeet, 1. jakso
Uusintakokeet, 2. jakso

Tiesitkö, että...
· ”Stewardesses” on englannin
kielen pisin sana jonka voi kirjoittaa
vasemmalla
kädellä
10sormijärjestelmällä. ”Skepticisms”
on pisin joka vuorottelee käsiä.
· Pelko johtaa suuttumukseen,
suuttumus johtaa vihaan, viha
johtaa kärsimykseen.
· Disneyn Fantasiassa velhon nimi on
Yen Sid, Disney toisinpäin.
· Etana voi nukkua kolme vuotta.
· Maapähkinät ovat yksi dynamiitin
raaka-aine.
· Strutsinmunan kovaksikeittäminen
kestää 40 minuuttia.
· Useimmissa mainoksissa kellot ovat
kymmentä yli kymmenen.
· Englannissa kaikki joutsenet ovat
kuningattaren omaisuutta, ja niihin
kajoaminen on vakava rike.
· Kirahveilla ei ole äänijänteitä.
· Olettaen että Petteri Punakuono
johtaa valjakkoa, muut kahdeksan
poroa voidaan järjestää 40320 eri
tavalla.

· Dirty Harryn virkamerkin numero
on 2211.
· Kupillisessa kahvia on yli tuhatta
erilaista kemikaalia. Näistä vain 26
on tutkittu ja puolet niistä aiheutti
syöpää rotissa.
· Tasmaniassa on vain kolmea
käärmelajia ja kaikki ovat
myrkyllisiä.
· On 1,929,770,126,028,800 eri
tapaa koota Rubikin kuutio
· Omenat pitävät aamusella kahvia
tehokkaammin hereillä.
· Yöuni on vain huono korvike
kofeiinille.
· Dalmatialaisessa on keskimäärin
105 pistettä.
· Animaattorit piirsivät liki 6,5
miljoonaa pistettä elokuvaa “101
Dalmatialaista”
· Pisan kaltevassa tornissa on 296
porrasta.
· Keilan täytyy kallistua vain 7,5
astetta, että se kaatuu.
· Lapset kasvavat eniten keväällä
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Sivistyssivut
- Liisa, kuinka sinulle kävi eilen siinä
räsypokassa?
- Kuinkako? Näytin niille yhtä sun
toista.
Nyrkkeilijä kumahti kanveesiin.
Tuomari alkoi heti laskea:
- Yksi, kaksi, kolme...
Valmentaja huusi:
- Älä nouse ennen kymmentä!
- Selvä! huusi nyrkkeilijä. Paljonko
kello nyt on?
- Mitä eroa on pikkupojalla ja vanhalla
miehellä?
- Pikkupoika luulee, että penis on vain
virtsaamista varten. Vanha mies tietää
sen.
- Jättääköhan vaimoni minut, jos käyn
kerran vieraissa?
- En tiedä, mutta kannattaa yrittää.

- Miltä naimisissa olo tuntuu? kysyi
mies kaveriltaan.
- Niin, en tosiaan tiedä, mitä tekisin
ilman vaimoani.
- Oletko tosissasi?
- Olen. Hän ei ole koskaan antanut
minulle tilaisuutta ottaa siitä selvää.
- Olin kävelemässä metsäpolulla, kun
löysin neljä hevosenkenkää. Tietääkö
tämä hyvää tuuria?
- Sitä en todellakaan tiedä. Sitä se
ainakin tietää, että joku hevosraukka
juoksee nyt ilman kenkiä.

- Te saitte viime kuussa lomaa siitä,
että äitinne oli kuollut. Ja nyt te taas
tulette pyytämään lomaa samasta
syystä. Mitä hittoa tämä oikein
tarkoittaa?
- Hän on yhä kuollut.
- Lääkäri sanoi minun kuolevan viikon
sisällä, ellen lopeta naisjuttuani.
- Miten hän sen niin varmasti tiesi?
- Se nainen on hänen vaimonsa.
- Mikä on nymfomaani-sanan
suomenkielinen vastine?
- Keppikerjäläinen.
Pentagonissa havaittiin, että armeijalla
on liikaa kenraaleita, ja siksipä
jokaiselle vapaaehtoisesti eläkkeelle
jäävälle tarjottiin erillistä bonusta.
Bonuksen määrä saatiin siten, että
kenraali sai nimetä kaksi pistettä
ruumiistaan, ja näiden välimatka
mitattiin. Jjokaisesta tuumasta
maksettaisiin 10 000 dollaria.
Ensimmäisenä mitattavaksi astui
ilmavoimien kenraali, joka kehotti
mittaamaan etäisyyden päälaestaan
varpaiden kärkeen. Mittaustulos oli 72
tuumaa eli kenraali käveli ulos 720 000
dollarin sekki taskussaan.
Seuraavana oli maavoimien
kenraalin vuoro, hän pyysi
mittaamaan välimatkan ylösnostetun
käden sormien ja varpaiden välillä, 96
tuumaa saatiin tulokseksi, ja kenraali
tienasi täten 960 000 dollaria.
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Kolmantena mittaukseen tuli
vanha, kaiken kokenut, merijalkaväen
kenraali. Kun häneltä kysyttiin
mittauspisteitä, hän sanoi: "Peniksen
kärjestä kiveksiini". Mittamies ehdotti,
josko kenraali harkitsisi uudelleen, ja
kertoi suurista sekeistä, jotka edelliset
kenraalit olivat kuitanneet. Kenraali ei
muuttanut mieltään, jolloin mittamies
totesi, että lienee parempi antaa
lääkintäupseerin suorittaa mittaus.
Lääkintäupseeri saapui paikalle,
ja pyysi kenraalia laskemaan
housunsa, minkä hän tekikin.
Lääkintäupseeri asetti mittanauhan
kenraalin peniksen päähän, ja alkoi
mitata.
"Hyvä jumala" - hän sanoi.
"Missä ovat kiveksenne?"
Kenraali vastasi: "Vietnamissa".

- Jos lämpömittari olisi ollut pari senttiä
pitempi, olisimme jäätyneet
kuoliaaksi, tuumi ruotsalainen talven
pakkasista.

Mies sattui joskus aamuhämärissä
eksymään väärälle kaapille ja väärälle
kulhollekin.
- Minä erehdyin tarjoamaan vaimolleni
aamupalaksi saippuahiutaleita
kaurahiutaleiden asemesta.
- Älä ihmeessä. Taisi muijasi raivostua?
- Eikä vain raivostunut vaan
suorastaan vaahtosi!

Mikä on tukholmalaisen lempihedelmä?
- Tunnelbanan.

- Veikko, täällä lehdessä lukee, että
Sumatralla voi ostaa itselleen vaimon
sadallaviidelläkympillä! Eikö olekin
kauheaa?
- Ei minusta, täytyyhän välittäjänkin
saada osansa.
- Matti on tehnyt itsemurhan!
- Oho! Viimeiseksi olisin Matilta
sellaista odottanut!
- Viimeiseksi hän sen tekikin.

Ruotsalaisperhe aikoi rakentaa
kesämökin Saharaan. Naapuri
ihmetteli:
- Eihän siellä ole edes vettä!
- Joo joo, mutta mietipä, mikä
hiekkaranta!
Suomalainen ja ruotsalainen
hyppäsivät laskuvarjolla. Suomalaisen
hypätessä laskuvarjo ei avautunut, ei
myöskään varavarjo. Ruotsalainen
hyppäsi innoissaan koneesta ja
syöksyi
varjoaan
avaamatta
suomalaisen ohi:
- Vai kilpaa sinä halusitkin hypätä!

Gunnar
meni
vanhempien
pitkäaikaisen
taivuttelun
ja
painostuksen voimasta vihdoinkin
naimisiin. Hääyö koitti ja vaimo kysyi
Gunnarilta, kuinka hän haluaa
toimittaa heidän ensimmäisen
yhdyntänsä.
- No... kaksi ehtoa minulla vain olisi.
- Mitkä?
- Ensinnäkin haluan ottaa sinut
takaapäin... takapuoleen.
Vaimo kauhistuu hieman, mutta
suostuu.
- Entä toiseksi?
- Toiseksi... tuota... saanko kutsua
sinua Larsiksi?
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AHL, joko sivu tai kaksi
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HAMOKIn edarivaalimainos
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