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...plactically evely molning, kuten japanilainen liikemies siihen joskus totesi.
Taas on melkein koko syksy kulunut koulutyön (tai pelkän työn) merkeissä ja
tontut alkavat pikku hiljaa kurkkia ikkunoista. Onneksi on olemassa kalenteri
josta ajan kulumisen voi tarkistaa, kun säätila ei näytä muuttuvan ikuisesta
lokakuusta mihinkään suuntaan. Toivorikkauttaan ei silti vielä kannata
menettää, sillä olihan vielä toissatalvi harvinaisen runsasluminen jopa
pääkaupungin leveysasteilla - kuka muka voisi unohtaa Tursajaisten voittaneen
iglun joka oli kaivettu pääkoulun viereen lumikinokseen?
Yksi tapa varmistaa se, ettei valkoparta vanha ukki tuo vajaan kuukauden
päästä heittokuutiollista pajunvitsoja on se, että Juuri Sinä, Tekun opiskelija,
täytät moraalisen kansalaisvelvollisuutesi ja käyt äänestämässä HAMOKin
edustajiston vaaleissa. Marraskuun viimeisen viikon tiistain ja keskiviikon aikana
(=nyt) järjestetään vaalit, joissa valitaan jäsenet Helsingin
Ammattikorkeakoulun Opiskelijakunnan edustajistoon.
Aamukymmenestä iltaneljään päivystävä äänestyspiste sijaitsee Pääkoulun
aulassa, joten sinne poikkeaminen välitunnilla ei vaatine kovin suuria
ponnistuksia. Varsinkin kun äänestäjät saavat kahvit hyvän mielen lisäksi
kaupan päälle. 37 ehdokkaasta miltei puolet on Tekun opiskelijoita, joten
valinnanvaraa piisaa. Nyt on hyvä sauma pitää huolta siitä, että ensi vuonna
Tekniikka on hyvin edustettuna kun tehdään isoja päätöksiä. Ehdokaslistat
ovat tämän lehden sivulla 9, ja tekulaisia ovat paitsi vaalirengas IVR:n jäsenet
5-16, myös vaaliliitto Punaisten pienten ukkojen ehdokkaat 2 ja 4, sekä
yksinäiset räpistelijät 29,31,32 ja 37.
Lopuksi ruinaan hieman asiakaspalautetta. Nyt kutakuinkin vuoden verran
tätä lehteä sompailtuani kuulisin mielelläni, missä kohtaa toimitustyö on
mennyt metsään ja mikä on taas onnistunut. Teillehän tätä kuitenkin tehdään,
joten rohkeasti risuja ja ruusuja tulemaan vain, niin ensi vuonna lehti toimii
taas hivenen paremmin. Ainoa asia minkä tyrmään heti kättelyssä on se,
ettei tyttökuvaa tulla vastaisuudessakaan painamaan väreissä.

Jussi Sulopuisto
Loppuunmyytyhin keikkalippuihin hajonnut päätoimittaja
jsulopui@hit.fi
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Liikuntavuorot
HAMOK tarjoaa seuraavat liikuntavuorot (HAMOK:n opiskelijakortilla):
Maanantai
Maanantai
Keskiviikko
Torstai
Torstai

Sähly
Vapaavuoro
Koripallo
Sähly
Sähly

16.00-18.00
17.30-19.00
19.30-21.00
15.30-16.30
16.00-17.00

Torstai

Sähly

16.00-18.00

Sofianlehdonkatu 5B
Vanha Viertotie 23
Vanha Viertotie 23
Vanha Viertotie 23
Victor Center
Kuusitie 12-14
Sofianlehdonkatu 5B

Tukholmankatu 10:n kuntosali opiskelijoiden käytössä ma-to klo 8.00-20.00
sekä perjantaisin klo 8.00-18.00. Henkilökunnan varauksia sovittuina aikoina.
Sofianlehdonkadun kuntosali on avoinna ma,ke,to klo 16.00-21.00.
Vanhan Viertotien kuntosali on avoinna ma-pe 8.00-21.00, ellei tila ole
opetuskäytössä. Tätä voi tiedustella kouluisännältä.
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 kpl
35 mk
35 p/kpl 1 000 kpl
240 mk
24 p/kpl
300 kpl
95 mk
n. 32 p/kpl 2 500 kpl
580 mk
n. 23 p/kpl
500 kpl
135 mk
27 p/kpl 5 000 kpl
1 100 mk
22 p/kpl
666 kpl
175 mk
n. 26 p/kpl 10 000 kpl 2 100 mk
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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24 Tuntia Lunta
24 Tuntia lunta eli 24TL on Suomen suurin opiskelijoiden Lumirieha.
Tapahtuma järjestetään 16.-17.3.2001 jo yhdettätoista kertaa. Tapahtumapaikkana on Kuopion jäähalli ympäristöineen.
-

Bilelippu 2 vrk
90,- (sis. sunnuntaiaamiaisen)
(pe 19.00 - 02.00, la 12.00 - 03.30)
Iltalippu la 20.00 - 03.30
60,Iso tuoppi 0,4L
10,Pakettihintoja luodaan vielä.
Järjestäjä:
Paikka ja -aika:

Kaksikymmentäneljä Tuntia lunta ry yhteistyössä
Kuopion Tekun Opiskelijayhdistyksen kanssa.
16.-17.3.2001. Kuopion Jäähalli ympäristöineen.

24TL on leikkimielinen rastiaiheinen lumirieha jossa 6-henkisin joukkuein
suoritetaan lumiaiheisia tehtäviä. Päiväohjelmaan kuuluu myös lisärasteja,
pulkkamäkeä jne... Tapahtuma jatkuu iltajuhlien merkeissä joissa esiintyvät
maamme huippuartistit ja samalla osallistujat rentoutuvat hyvässä seurassa
kokemuksiaan vertaillen ja tanssien. Illan huipennuksia ovat erinäköiset kilpailut ja luonnollisesti Lumileikkien palkintojen jako jossa kruunataan
lumileikkien parhaat.
Me järjestämme kuljetuksen junilla/busseilla. Junissa on käytössä meille omat
vaunut, joihin saa lippuja meidän kauttamme. Matkustaaksesi edullisesti
24TL+ tapahtumaan sinun ei tarvitse olla edes opiskelija. Hinnat ovat
huomattavasti opiskelijahintoja alhaisemmat. Hki-Kuopio-Hki - lippu maksaa
vaivaiset 150 markkaa.
Majoitus:

Koulu ja hotelli. koulumajoitus 40,Hotellin hinnoista ei vielä tarkkaa tietoa.

Lipunmyynti:
Liput voi maksaa myös oppilaskunnan toimistolle, josta lähetetään yhteistilaus. Lippu maksetaan pankkisiirrolla. Kuittia vastaan luovutetaan lippu.
Pankkisiirtokuitteja kerätään tiettyyn päivämäärään asti ja AGENTTI postittaa
ne meille yhtenä läjänä. Me toimitamme liput AGENTILLE ja agentti jakaa
liput snowbodyille / bileistäjille. Lippu bileisiin 90,- Snowbodyltä / Agentilta
ostettuna, muualta hieman kalliimpi.
Meillä voi maksaa myös toimistolle josta Agentti Jorma Palomäki
(jpalomak@hit.fi) hoitaa tilitykset eteenpäin. Lipun saa sitten myöhemmin
häneltä.
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Mielenkiintoisia päivämääriä
Ti-Ke
To
La
Ti
Ke
Ma-Ti
Ti
Ke
Pe
Ti
Ke
To-Pe
Ti-Ke

28.11.-29.11.2000
30.11.2000
2.12.2000
5.12.2000
6.12.2000
11.12-12.12.2000
12.12.2000
13.12.2000
15.12.2000
19.12.2000
20.12.2000
21.12.-22.12.2000
2.1.-3.1.2001

HAMOKin edustajiston vaalit
HAMOK:n edustajiston syyskokous
Uuden edustajiston järjestäytymiskokous
HAMOK:n pikkujoulut
Itsenäisyyspäivä, ei opetusta
Salibandyturnaus
KV-tutorkoulutus
KV-klubi ravintola La Cabanassa klo 20.00
Valmistuvien luokkien arvostelukokoukset
Keskiviikon lukujärjestys, opetus päättyy
Päättäjäiset
Uusintakokeet, 1. jakso
Uusintakokeet, 2. jakso

Tiesitkö, että...
· Ihminen taivuttaa sormiensa
niveliä keskimäärin 24 miljoonaa
kertaa elämänsä aikana.
· Sitruunoissa on enemmän sokeria
kuin mansikoissa.
· Mozarellajuusto, jota käytettiin
alkuperäisissä
italialaisissa
pizzoissa, tehtiin vesipuhvelin
maidosta.
· Keskivertojäävuori painaa 20 000
000 tonnia.
· Hobiteilta ei kannata kysyä neuvoa,
sillä he sanovat sekä kyllä että ei.
· Nähdäksesi sateenkaaren sinun on
käännettävä selkäsi auringolle.
· Pingviinit voivat hypätä jopa 1,8
metrin korkeuteen.
· USAn ensimmäisen nudistiyhdistyksen perusti vuonna 1929
kolme miestä.
· Neanderthalin ihmisen aivot olivat
suuremmat kuin sinulla.
· Jokaisella ihmisellä on yksilöllinen
kielenjälki.

· Naisten
sydämet
lyövät
nopeammin kuin miesten.
· Vain 55% jenkeistä tietää, että
aurinko on tähti.
· Pisin mitattu pingviininlento oli 10
sekunnin mittainen.
· Gepardi on ainoa kissaeläin, joka
ei osaa vetää kynsiään sisään.
· Sinisiä hammasharjoja käytetään
enemmän kuin punaisia.
· Banaanien
tai
vihreiden
omenoiden haistelu (ei syöminen)
voi auttaa pudottamaan painoa.
· Charles
Lindbergh
otti
atlantinylityslennolleen vain neljä
voileipää evääksi.
· Jumalalla on huumorintajua.
Kilpikonnan ilmanvastuskerroin on
nimittäin vain 0,03.
· Muinaiset egyptiläiset ajoivat
kulmakarvansa pois surressaan
kissojensa poismenoa.
· Cameron Diaz saattaa aiheuttaa
varomattomalle henkilölle lievää
epätahtisuutta hengitysrytmiin.
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Erikoisraportti
hentelee kaaosta. Joka puolella vilisee vapautettuja insinöörejä. Jotkut
niistä eivät selvästikään osaa olla vapaudessa... tuollakin yksi hetken aikaa vapaana hortoillut ja sitten itsekseen työpaikalleen luikkinut
kurkistelee työhuoneensa ikkunasta,
miten Suvi Lindén, Kaisu Mikkola ja
Risto Vuoria koettavat hätyyttää
karkulaisia takaisin työpaikoilleen.
Juuri saamani tiedon mukaan joitakin insinöörejä on nähty parveilevan
myös
yliopiston pääkirjaston liepeillä.

Täällä Maisa-Kaarina Älve-Kätkälä,
Oulun Teknologiakylä.
Satoja insinöörejä on päästetty vapaaksi Teknologiakylässä noin tunti
sitten. Iskun tekijäksi on ilmoittautunut IVR, insinöörien vapautusrintama. STT:lle antamassaan tiedotteessa IVR kertoo vaativansa kaiken kulttuurin loppumista Oulussa. Iskuryhmään kuuluvat Jorma Ollila, Jari
Sarasvuo, Rytsölän veljekset ja Veikko Lesonen. Lesonen kiistää
osuutensa varsinaisiin iskuihin ja kertoo toimineensa vain autonkuljettajana.

Kulttuuriministeri Lindén, ehtisittekö
kommentoida tämänhetkistä tilannetta kuuntelijoillemme?

IVR:n johtaja Jorma Ollila on erittäin
järkyttynyt ja vihainen tavasta, jolla
insinöörejä kohdellaan. - Kun menimme vapauttamaan insinöörejä, ne
vain
istuivat
apaattisina
työhuoneissaan ja näyttivät selvästi
kärsivän nälästä ja jotkut jopa
nestehukasta. Joillakin häiriintyneillä
ja työolosuhteista stressaantuneilla
yksilöillä oli pakkoliikkeitä ja ne olivat
alkaneet järsiä omaa karvoitustaan.
Eräät olivat kavahtaneet päätteensä
äärestä peloissaan nurkkaan Ollilan
avattua työhuoneen oven. Lisäksi IVR
vaatii, että insinöörien työhuoneisiin
ja -nurkkauksiin on saatava
makuuhyllyt.
- Työhuoneet ovat aivan liian pieniä,
joten insinööri ei voi niissä toteuttaa
lajityypillistä käyttäytymistään, kritisoi
Ollila tiedotteessa.

- Nythän on niin, että insinööri on
petoeläin, joka ei kuulu Suomen luontoon. Sehän vain tappaa kaiken luovuuden. Olemme tässä Kaisun ja Riston kanssa koettaneet niitä pyydystellä
ja viedä takaisin työhuoneisiinsa, yksi
jo puraisikin näiden hanskojen
läpi…eivätkä nämä käyttämämme
haavitkaan kyllä järin tehokkaita ole.
Lisäksi nuorimmat insinöörit ovat kyllä pahus soikoon vikkeliä. Täytyy sanoa, että en ole nähnyt enkä näe edelleenkään mitään hyvää siinä, että
opiskelijat siirtyvät kesken opintojen
työelämään.
Nyt kulttuurijohtaja Risto Vuoriakin
saapui paikalle. Risto, mihin toimenpiteisiin kaupunki on ryhtynyt? – Teatteri ja kirjasto, museot sekä tietenkin
nuoriso- ja kulttuurikeskus on suojat-

Tilanne täällä Teknologiakylässä lä-
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to ei tarjoa niille riittävästi ravintoa ja
tokkopa ne osaisivat sitä itse etsiäkään
saati sitten valmistaa. Muutama
vapaudestaan vauhkoontunut yksilö
on juossut ympäriinsä täysin vailla logiikkaa ja jäänyt Pohjantiellä auton
alle. Kyllä ei tällainen ole nyt täysin
loppuun saakka ajateltua, mutta
IVR:hän on varmaankin tällainen hyvin tyypillinen yhden asian liike ja toimii sitten sen mukaan.

tu hiekkasäkein ja piikkilankaestein.
Hätätilassa
me pystymme kelluttamaan kirjaston
ja teatterin merelle turvaan. Siviilipalvelusmiehet sijoittelevat parhaillaan keskustaan johtavien reittien
varsille erilaisia johtoja, salkkuja ja
kannettavia tietokoneita, joihin toivomme insinöörien jäävän kiinni. Madetojan salille saakka emme usko insinöörien ehtivän. Mutta IVR:n toimintaa haluaisin vielä kommentoida hiukan.

- Kiitoksia, kulttuurijohtaja Risto Vuoria. Juuri saamani teksti viestin mukaan IVR:ää tukevat Insinööriliitto
sekä paikallisella tasolla OTE ry. ja
Oulun Tietoteekkarit. Ne uhkaavat
jatkaa iskuja, kunnes kulttuuri katoaa
kaupungista,
vaikka
Keskusrötöspoliisilla onkin jo sormensa pelissä.

Ole hyvä, Risto.
- Minusta on hieman lyhytnäköistä
päästää insinöörejä vapauteen. Kyllä
meidän on käynyt niitä tässä rytäkässä
oikein sääliksi. Eihän sukupolvikaupalla toimistoissa ja teknisissä
lautakunnissa istuneilla säännölliseen
ruokintaan tottuneilla insinööreillä ole
minkäänlaisia selviytymisvaistoja jäljellä. Syksyinen Teknologiakylän luon-

Lähetys täältä Teknologiakylästä päättyy tältä erää tähän.

Kai sä haluut olla legenda?
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Vaalien ehdokaslistat
Tekusta: 2, 4.

Tekusta:
koko IVR.

Tekusta: 29,
31, 32, 37.
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Pilapalat eli Hupihetki
Joku ämmäporukka Paraisilt oli Matti
Nykäse tilannu rippama ku oli polttarit
tai jotta. Ei ol pal mikkä muuttunu
Kalkaryn kisojej jälkke, kommentois
ämmät. Etunoja oli kohtalaine mut
pitut oliis saanu olla enempiki.
Ekonoomi Kaarlssoni sanos et hän on
pelkästäs tyytyväine ku näihi euroihi
ja sentteihi muutetar raha. Et nyp
pääse äijä kun äijä pian kehuma et
hänel on kolkytsenttine.
Ei lääkärikkä valla ilma ammattitaurei
pärjä. Uures tutkimukses muummuas
toreta et monel kynekolokil on
kehittyny nin sanottu tunnelinäkö.
Simmost lintuflussa on ny ollu Turuski.
Pörssis mää kuulin ainaski ku yks
kaupparatsu sanos et hän o joltain
tipult saanu kauhian tauri.
Ananassäilykkeist on tina löyretty.
Tämä oli tiaros jo ennestäs. Jos vaa
vaik kahreksanki votka ananasmehul
jua, ni o tavallise tinas.
Miksi manne ripusti tuulisella säällä
paitansa kuivumaan?
- Pitäähän sitä joskus laittaa hihat
heilumaan.
Mikä on mustalaisen triathlon?
- Kävellen uimahallille ja pyörällä
takasin.
Manne saapui työvoimatoimistoon ja
kysyi toimiston johtajaa. Kun
vihreä valo syttyi johtajan ovella, Man-

ne astui iloisesti sisään
ja sanoi: - Kuulkaas herra johtaja! Nyt
pitäisi todella saada töitä!
- Kuulkaas, meillä onkin nyt melko
kiva sinulle sopiva homma. Se on
myyntiedustajan paikka, palkka 20
000 mk/kk, vapaa autoetu, työaika
vain iltapäivisin, edustusta varten
American Express ja Eurocard ja
kolmen kuukauden kesäloma.
- Eeeiii, nyt sinä kyllä valehtelet!?
- Joo, mutta kumpikohan aloitti?!
Nainen tulee lääkärille ja valittaa:
- Reisieni sisäpuolelle on ilmestynyt
kaksi vihreää ympyrää.
Lääkäri tutkii ympyröitä ja ihmettelee:
- En ole tämmöistä ennen nähnytkään. Mutta...anteeksi, ette kai
satu seurustelemaan mustalaisen
kanssa?
- Tuota..itse asiassa kyllä...
- No hyvä. Kertokaa hänelle, että hänen korvarenkaansa eivät
olekaan aitoa kultaa.
Kaupungissa oli vieraillut italialainen
laiva ja miehistö oli tartuttanut
tyttöihin pahanlaisia tauteja. Niinpä
jono sukupuolitautien klinikalle oli niin
pitkä että ulottui kadulle saakka. Vanha mummo näki jonon ja kysyi viimeisenä olevalta, mitä täällä jonotetaan.
Sokeria, vastasi tyttö
vaivautuneena. Mummo päätti jäädä
jonoon koska oli marja-aika ja hän
kannatti erikoistarjouksia. Jono eteni
verkalleen. Lopulta tuli mummon vuoro. Lääkäri katsoi hämmästyneenä
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grillaamasta makkaraa ja juomassa
kaljaa.
Piru on tyrmistynyt ja kysyy:
- Kaikki täällä olevat on paistumassa,
Kaksi oululaista kaveria kuoli ja joutui viheliäisessä kurjuuden tilassa ja teillä
helvettiin. Seuraavana päivänä piru kahdella näyttää olevan hauskaa?
- Me ei usein koeta lämmintä
pysähtyi tsekkaamaan miten
kavereilla menee ja löytää ne säätä Oulussa, joten me haluttiin
pukeutuneina
toppatakkeihin, grillata kun kerrankin sää suosii,
käsineisiin ja karvalakkeihin ja vastasivat oululaiset hymyillen
molemmat lämmittelee tulen ääressä. tyytyväisenä.
Piru on niin raivoissaan, ettei se
Piru ihmettelee:
kunnolla näe eteensä. Sitten se
- Mitä te teette?
- Me ollaan Oulusta, lumen, jään keksii ratkaisun. Oululaiset tykkää
kuumuudesta, koska ne on elänyt
ja kylmyyden maasta. Ollaan vaan
tyytyväisiä
kun
päästään koko ikänsä kylmässä. Piru päättää
lämmittelemään välillä, vastaavat kääntää kaiken lämmön pois
helvetistä. Seuraavana aamuna
oululaiset tyytyväisinä.
Piru toteaa, ettei näillä kavereilla lämpötila on alle nollan ja jääpuikkoja
roikkuu joka paikassa. Ihmiset hytisee
ole tarpeeksi huonot oltavat ja
kääntää
lämpöä
entistä niin kovin että hampaat kalisee,
kuumemmalle. Seuraavana aamuna eivätkä voi tehdä muuta kuin valittaa
piru pysähtyy taas oululaisten viereen tuskaista oloaan. Piru hymyilee ja
ja löytää kaverit samasta paikasta, lähtee etsimään kahta oululaista. Piru
heidät
pukeutuneina
samoissa varusteissa lämmittelemästä löytää
toppatakkeihin, käsineisiin ja
tulen ääressä.
karvalakkeihin, hyppimässä ja
Piru ihmettelee:
- Täällähän on aivan helevetin huutamassa riemusta kuin hullut.
Piru
vääntelee
käsiään
kuuma, ettekö te huomaa sitä?
- Niin kuin me sulle eilen kerrottiin, epätoivoissaan:
- Minä en ymmärrä, kun käännän
me ollaan Oulusta, lumen, jään
ja kylmyyden maasta. Ollaan vaan kuumalle, te olette tyytyväisiä ja kun
tulee jäätävän kylmää te olette
tyytyväisiä kun päästään välillä
lämmittelemään, toistavat oululaiset edelleen onnellisia. Mikä teissä on
vikana?
eilisen vastauksensa.
Oululaiset katsovat pirua
Tästä piru ottaa herneen
nenäänsä ja se päättää fiksata näiden yllättyneinä: - Etkö sä tiedä? Silloin
kahden hommat kertaheitolla. Piru kun helvetti jäätyy, Oulun Kärpät on
vääntää lämmön kuumimpaan voittanut SM-liigan mestaruuden!
mahdolliseen asentoon. Ihmiset kiljuu
ja valittaa joka puolella helvettiä,
mutta piru löytää oululaiset tulen
äärestä kesätakit päällä hellehatuissa
vanhaa kurttuista mummoa ja kysyi:
- Vieläkö tekin muka käytätte sitä?
- No ainakii imemäl, ainakii imemäl...
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Tekun Viikko

Pikkujoulutonttu
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Tekun Viikko - kadonnut kolmossivu!

Tokko tätä kaivannee
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Terveisiä Portugalista, jos löytyy
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