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Viimeinen! Viimeinen! Viimeinen!
Tämä vuosi oppilaskunta-aktiivina ja hallituksen jäsenenä on ollut
allekirjoittaneelle muutamasta hetkellisestä uskonpuutekohtauksesta
huolimatta vähintäänkin positiivinen kokemus. Vaikka täällä kellariholvissa
aina välillä on tullutkin vietettyä aikaa, ei täällä ole kyllä tylsää ollut. Minä
ainakin saan kicksejä siitä, että voin olla mukana vaikuttamassa omalta osaltani
opiskelijoiden yhteisiin asioihin, ja viimeistään tämän lehden kanssa olen
saanut toteuttaa itseäni aivan riittävän vapaasti. Näin jälkikäteen, muutamaa
kantta katsellessa, näyttää siltä että aina ajoittain hieman liiankin vapaasti,
mutta hauskaa ainakin on piisannut. Lisäksi olen törmännyt tämän vuoden
aikana niin tolkuttomaan liutaan uusia ihmisiä, että joulukorttien lähettäminen
kaikille on opiskelijabudjetillani lähinnä utopiaa.
Johtuuko sitten viime lehden hivenen epäsovinnaisesta pääkirjoitusformaatista
vai mistä, mutta yksikään Tekun reilusti yli kahdestatuhannesta opiskelijasta
ei ollut jaksanut vaivautua kertomaan minkäänlaista mielipidetttään kuluneen
vuoden Tekun Viikoista. Edelleen peräänkuulutan risuja tai ruusuja aiheen
tiimoilta, sillä edelleen, teillehän tätä tehdään. Onko esimerkiksi perusteltua
julkaista Tekun Viikkoa enää ollenkaan paperiversiona (ei tämäkään ilmaista
ole), kun kerran nettiin pääsee kutakuinkin vaivatta? Mailatkaa minulle, niin
ensi vuonna asiat epäilemättä kääntyvät siltä kohtaa parempaan suuntaan.
Kaikki hyvä loppuu aikanaan, ja niinpä tämäkin on viimeinen tänä vuonna
ilmestyvä Tekun Viikko. Näillä näkymin myös viimeinen, jonka tekemisessä
minulla on sormeni pelissä. Ensi vuonna odottavat jo uudet kujeet, ja aina
välillä pitää karistaa vanhojakin tomuja jaloistaan.
Tunnettua lyyrikkoa Sami Lopakkaa lainatakseni,

It has given me much maybe taken more
But the good times were always worth waiting for
When it's time for goodbyes
I will leave grieving and yet so relieved
With bitterness and joy
Hyvää joulua,
Jussi Sulopuisto
jsulopui@hit.fi
Päätoimittaja
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Työmarkkinoilta poimittua
laavansa töihin seuraavana tiistaina.
Välipäivät hän olisi jatkamassa opintojaan. Maanantai aamuna posti toi
kuitenkin Turolle
kirjeen, jossa hänen työnantajansa
ilmoitti, että hänen ja Turon välinen
työsuhde on purettu. Turolla ei näin
ollen enää ollut töitä eikä harjoittelupaikkaa.

Määräaikaiseksi sovittu harjoittelutyösuhde on sitova myös työnantajalle

Insinööriopiskelija Turolla oli käynyt hyvä tuuri. Hän oli saanut sovittua itselleen määräaikaisella työsopimuksella harjoittelutyöpaikan
puoleksi vuodeksi. Harjoittelutyöpaikka ja vieläpä palkallisena sai
Turon olon tuntumaan ruhtinaalliselta. Turon sopimuksen mukaan hän oli
sitoutunut määräajaksi puoli vuotta
kestävään työsuhteeseen hoitamaan
työnantajansa hankkiman atk-järjestelmän sisäänajon. Työsuhteelle ei ollut määriteltyä työaikaa, vaan Turo
tulisi toimimaan sen mukaan kuin tarvetta ilmenee. Kuitenkin oli oletettavaa, että Turolla olisi töitä useampia
tunteja viikossa.

Alkutyrmistyksestä selvittyään
Turo alkoi miettiä, että miten tämä
asia tällaiseksi kääntyi ja olisiko asialle mitään tehtävissä. Purkuilmoitus
antaa olettaa, että Turo oli syyllistynyt johonkin vakavaan, koska työnantaja oli ottanut suoraan käyttöön
ankarimman työsuhteen
päättämistavan. Rohkaistuaan mielensä Turo otti yhteyttä työnantajaansa selvittääkseen syyn työsuhteen
purkuun. Turon työnantaja antoi ymmärtää, että hänen oli turhaa pitää
häntä palkallisena töissään, sillä hänen oli mahdollista saada työharjoittelijoita tekemään samaa työtä korvauksettakin.

Turon oli vaikea hillitä itseään,
sillä niin loukatuksi hän itsensä tunsi.
Turo oli aikoinaan tullut liittyneeksi
opiskelijaunioniin, jonka jäsenetuna
on muun muassa työsuhteen ehtoihin
liittyvä palvelu, neuvonta ja tarvittaessa jopa ilmainen oikeudenkäynti
työsuhteen ehtoihin liittyvissä riitaTuro aloitti työnsä firmassa maa- tapauksissa. Hän ottikin yhteyttä
nantaina ja työskenteli siellä yhtäjak- Opiskelijaunionin asiamieheen ja
soisesti keskiviikkoon saakka. Keskiviik- hänen välityksellään Teknisten Liiton
kona hän ilmoitti työnantajalleen pa- asiamieheen.
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taan. Mutta sopimukset ovat sopimuksia ja niistä pidetään kiinni ja sen kyllä työnantajakin ymmärsi. Hänen vain
oli vaikea niellä sitä, että joku
opiskelijakin tietää oikeutensa ja että
hänenkin takanaan on vahva ammattiliitto.

Keskustelussa Liiton asiamiehen
kanssa Turolle selvisi, että määräaikainen työsopimus on sitova niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Sen
päättämisestä on sovittava molempien osapuolten kesken yhteisymmärryksessä. Työnantaja oli siis määräaikaisella sopimuksella sitoutunut pitämään Turon töissään ja maksamaan
palkkaa puolen vuoden ajan. Turolle
selvisi myös, että työsuhteen purku
on ankarin tapa päättää työsuhde,
eikä sitä voi tehdä ilman selkeää perustetta.

Sopimus on molemminpuolinen
oikeusturva. Sitkeiden neuvottelujen, yhteydenottojen ja kanteen julkaisemisen jälkeen asiat loksahtivat
paikalleen. Työnantaja maksoi Turolle
sen korvaussumman, minkä Turo ja
liiton lakiosasto olivat kohtuullisiksi
katsoneet. Lakitupaan asti ei tarvinnut mennä.

Perusteeksi kelpaa esimerkiksi, että
työntekijä on kavaltanut työnantajansa omaisuutta, toiminut työnantajaansa vahingoittavasti tai ollut jatkuvista varoituksista huolimatta töissä
humalassa tai huumaantuneena. Turo
ymmärsi, että hänen tapauksessaan
oli rikottu monta
hänen oikeus- ja työsuhdeturvaansa
liittyvää kohtaa. Liiton asiamiehen
neuvosta Turo päätti alistaa juttunsa
Teknisten Liiton työehtosopimusosastolle. Kun se sinnikkäästä yrityksestä huolimatta ei saanut työnantajaa ymmärtämään tekemäänsä rikettä
käännyttiin liiton
lakiosaston puoleen. Lakiosasto
nostikin kanteen Turon entistä työnantajaa vastaan.

Turolla on nyt uusi työpaikka ja
hän
jatkaa
opiskelujaan.
Tyytyväisyyttään jäsenyydestään
opiskelijaunionista hän ei peitä eikä
sitä, että meillä sentään on vielä ammattiliittoja. Vaikkei niitä aina tulekaan
arvostettua!
Entä mitä tässä tapauksessa sai
Teknisten Liitto? Saiko provisiot
oikeusjutun tuotosta tai muuta? Vastaus on, että Teknisten Liiton käymien oikeusjuttujen korvaukset menevät lyhentämättöminä asianosaiselle
työntekijälle ja se mikä jää Liitolle on
tietoisuus siitä, että edelleenkin sopimus on sopimus ja se sitoo työnantajaa kuten työntekijääkin.

Kanteen nostamisen jälkeen Turo
sai työnantajaltaan kuulla, että sillä
alueella missä hän voi vaikuttaa on
Turon turha hakea töitä, tai että Turo
on merkattu mies-tyylisiä heittoja.
Työnantaja halusi vielä kokeilla josko
uhkailu tuottaisi hänen mieleisensä
tuloksen ja Turo luopuisi vaatimuksis-
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HAMOK mallia 2001
HAMOK:n edustajiston vaalit pidettiin 28.-29.11.2000. Äänestämässä kävi 850 jäsentä.
Äänestysprosentti oli 19.33%.
Edustajistoon valittiin seuraavat henkilöt:
Nro:

Nimi:

Henkilökohtaiset ja lopulliset äänet:

17
11
19
7
26
12
10
21
28
13
25
2
5
22
20
15
6
29
16
3
14
33
36
30
4

Ahola-Luttila Teemu Matias
Tiensuu Antti
Korhonen Anu Elina
Hauta-Aho Harri Tuomas
Stenberg Samu
Tuominen Topi Kalle
Peltomaa Veera Pauliina
Kärki Eeva Maritta
Hinkkanen Anna Eliisa
Knuts Kaj Christian
Tykkyläinen Lassi
Kostiainen Juuso Matias
Nivalainen Sanna Kaarina
Mäki-Moijala Pia Birgitta
Kuokkanen Heli Maria Karoliina
Penttilä Titta Johanna
Vartiainen Eija Terttu Helinä
Ikonen Jussi Petteri
Savolainen Harri Kristian
Piikkilä Mikko Artturi
Koivunen Kati Johanna
Luuri Leena Maria Helena
Palviainen Virpi Ilona
Ikonen Seena Kristina
Yrjölä Antti

57
98
56
22
50
20
11
24
54
12
36
21
19
20
17
11
16
24
9
15
8
17
16
15
6

271,00
244,00
135,50
122,00
86,00
81,33
61,00
54,20
54,00
48,80
43,00
42,00
40,67
38,71
33,88
27,11
24,40
24,00
22,18
21,00
20,33
17,00
16,00
15,00
14,00

HAMOK:n edustajisto valitsi 2.12.2000 pidetyssä kokouksessa hallituksen
puheenjohtajaksi Arto Maijalan TXO:sta. Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:
Irene Heikkinen
Kalle Heinäsuo
Minna Martikainen
Jorma Palomäki
Eeva Riikonen
Anu Stenholm
Jussi Sulopuisto

TXO
TXO
HTO
HTO
HIV
TXO
HTO

Lisäksi edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Topi Tuominen (HTO) ja varapuheenjohtajaksi Teemu Ahola-Luttila (TXO).
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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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Ti
Ke
Pe
Ti
Ke
To-Pe
Pe
Ti-Ke

12.12.2000
13.12.2000
15.12.2000
19.12.2000
20.12.2000
21.12.-22.12.2000
22.12.2000
2.1.-3.1.2001

KV-tutorkoulutus
KV-klubi ravintola La Cabanassa klo 20.00
Valmistuvien luokkien arvostelukokoukset
Keskiviikon lukujärjestys, opetus päättyy
Päättäjäiset
Uusintakokeet, 1. jakso
Tekun Tuopin kokous klo 1630
Uusintakokeet, 2. jakso

Tiesitkö, että...
· Satavuotinen sota kesti 116 vuotta.
· Englanninkielisten kuukausien heinäkuu-marraskuu alkukirjaimista
tulee järjestyksessä nimi Jason.
· Paul McCartney ja Ringo Starr olivat ainoat vasenkätiset Beatlet.
· 52 kortin pakassa on 2 598 960
mahdollista viiden kortin kättä.
· Fotonilta kestää noin miljoona
vuotta, auringon ytimessä
syntymisensä jälkeen, murtautua
vapaaksi avaruuteen.
· Avatakseen liikeen Moskovassa,
McDonaldsin piti rakentaa
kokonainen laitos – nimeltään
McComplex – kaiken ruoan
valmistamista varten. Tällä hetkellä
McComplex valmistaa 40% kaikesta
Venäjän markkinoille menevästä
perusruoasta.
· Presidentti Franklin Roosevelt ja
hänen vaimonsa Eleanor olivat
serkuksia.
· Richie Valens pelkäsi lentämistä,
koska oli varma että kohtaa
loppunsa lento-onnettomuudessa.
Kuinka ollakaan, ensimmäinen lentokone johon hän nousi, ja sinnekin vain epäonnisen kolikonheiton

·

·

·

·

·

·
·
·
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vuoksi, putosi maahan ja Valens
pääsi hengestään.
Richie Valensin mukana samassa
koneessa olivat myös Buddy Holly
ja J.P. Richardson. 3.2.1959 tunnetaankin nimellä ”The day the
music died.”
American Pie on helvetin paljon
parempi alkuperäisesityksenä. Madonna on halpa kopio.
Elokuun 9. päivänä vuonna 1945
Kokuran kaupungin yli lensi B-29
–pommittaja kolmesti. Koska
Kokuran liepeillä oli surkea ilma,
päätettiin atomipommilla lastattu
kone suunnata kohti Nagasakia,
jonka säätila oli kaunis.
Kun Abraham Lincoln murhattiin,
samana yönä myös hänen koiransa tapettiin.
Oli hilkulla ettei pääkirjoituksessa
esiintynyt eräs toinen saman yhtyeen kappale, Home in Despair.
Erityisesti sen viimeinen rivi ”Yet I
know the worst is still to come”.
Siat näkevät mustavalkoisia unia.
Hillerit nukkuvat 20 tuntia vuorokaudesta.
Tongeren on Belgian vanhin kaupunki.

http://www.hit.fi/~kknuts/olut/olut.html

Mielenkiintoisia päivämääriä
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Kokoushutsu (kokouskutsut s. 16-17)

Alalaita
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Valtuuston terveiset
Syysterveiset, syysterveiset... ja niin edespäin. Tähän aikaan vuodesta on
jo onneksi suurimmat opiskelija-aktiivikiireet takanapäin ja aika katsoa
ensi vuotta. Ensi vuosi onkin oppilaskunnan kannalta huomattavasti
erilaisempi kuin tämä vuosi. Valtuuston puheenjohtajana pistää eniten
silmään se, että sääntömuutoksen jälkeen valtuusto poistuu ja tilalle
tulee yleiskokous, johon voivat osallistua kaikki HTO:n jäsenet.
Tänä vuonna on rakennettu meidän suurta ja mahtavaa HAMOK:ia
toimintakuntoon ja tulos näyttää oikeen lupaavalta. Näkyvimmin ehkä on
tavalliselle jäsenelle pistänyt silmään suurien bileiden kuten tursajaiset
(tätänykyä turnajaiset) ja tonttubileiden siirtyminen HAMOK:n
järjestettäväksi.
Kaikkien näiden muutosten keskellä onkin sitten koitettu selvitellä
tulevaisuuden näkymiä ihan näin paikallistasolla. Mikä on HTO:n rooli
tulevaisuudessa. Mitä jäsenet haluavat ja tarvitsevat juuri tekniikan
alalla. Suunnitteilla on kaikkea vapaamuotoista toimintaa ja
kiltatyyppistä osastokohtaisesti jakautuvaa toimintaa.
Kaiken järjestömyllerryksen keskellä on meistä kukin miettinyt omalta
osaltaan tulevaisuutta. Henkilökohtaisesti olen jättämässä
opiskelija-aktiiviurani näiden kolmen vuoden jälkeen. On tullut aika
hankkia Elämä. Hankitan on jo hyvässä vauhdissa. Olen onnistunut
järjestämään aikaa pelata sählyä kavereiden kanssa kaksi kertaa viikossa
ja muutenkin suunnitelmat ovat valoisat. On mukavaa että jälleen kerran on
aikaa spontaaneille retkille vaikka uutena vuotena Joensuuhun.
Kohta ah niin jouluisin terveisin
Johanna Penttilä, valtuuston viimeinen puheenjohtaja

Hallituksen kollektiiviset terveiset
Hyvää vuodenjatkoa, tsemppiä
mahdollisiin uusintoihin, paljon lahjoja
jouluksi sekä huomattavan railakasta
Uutta
Vuotta
myös
koko
hallituspoppoolta. Kuten Samu Sirkka
joka jouluna sanoo, “From all of us to
all of you”.

Vaikka joulutauko vähän lyhyenlainen
onkin, mennään keväällä sentään
valoa kohti ja puolisulat hanget
katsotaan vain eduksi :).
Juhannussään keskeltä terveisin:
MM, KK, RH, MH, JP, JS, AT ja TY.
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Vitsipalsta - lisäsivu joulun kunniaksi
Q: Mitä dementiapotilaat laulavat
jouluna?
A: Koska meillä on joulu?
Q: Mitä yhteistä on atomipommilla ja
Vesivehmaan jenkalla?
A: Siinä meni nuoret sekä vanhat
samanlailla.
Q: Mikä on puolalaisen orkesterin
kokoonpano?
A: Kosketinsoittaja, vokalisti ja
konsonantisti.
Q: Miksi spitaalinen reputti inssiajon?
A: Hänellä jäi jalka kaasulle.
Q: Mikä on suomalaisen bisnesmiehen
aamiainen Tallinnassa?
A: Burana 400 ja Irina 500.
Mies ajoi auton katolleen - savupiippu
ja peltikattotäysremonttiin.
Liisa tuli töihin silmänaluset mustina.
- Mitä sinulle on tapahtunut?
- Oli hiukan rankka viikonloppu. Minun
piti mennä ulos parin tyttöystäväni ja
kolmen kundin kanssa, mutta ne
toiset tytöt eivät tulleetkaan.
- Miksi voi kutsua kuutta eskimoa
supermarketissa?
- Perhepakkaukseksi.
Jänis juoksi Norjan puolelta tuli
hännässään Suomen puolelle.
Suomalaisjänis ihmetteli:
- Mistä moinen hoppu?
- Norjassa alkoi tänään hirvenmetsästyskausi.

- Mutta ethän sinä ole hirvi!
- Yritäpä selittää se niille.
- Tiedätkö, että joka viides ihminen
kuolee juomiseen?
- Joo, ja ne muut kuolevat janoon.
Mies ryntää puolenyön aikaan
vauhdilla kantakapakastaan.
- Minne tuollainen hoppu? huutaa
portsari hänen peräänsä.
- Teatteriin!
- Mitä? Tähän aikaan?
- Aivan. Vaimoni hakee minut
näytöksen päätyttyä!
Pariskunta laskeutui Marsiin pitkän
lennon jälkeen. He tapasivat
marsilaisen pariskunnan, joiden
kanssa he juttelivat kaikenlaisista
asioista. Lopulta nainen kysyi
marsilaisilta seksistä.
"Kuinka te oikein teette sen?" hän
kysyi.
Miespuolinen marsilainen vastasi,
"Aika lailla samalla tavalla kuin tekin."
Pariskunnat päättivät kokeilla jotain
uutta ja vaihtoivat partneriaan yhden
yön ajaksi. Nainen ja miesmarsilainen
menivät makuuhuoneeseen, jossa
marsilainen riisuuntui. Naisen
pettymykseksi marsilaisen miehinen
elin oli vain pari senttiä pitkä ja langan
ohut. "En usko, että tästä tulee
mitään." Sanoi nainen.
"Miksei?" marsilainen kysyi. "Mikä
hätänä?"
"No, " nainen vastasi, " Sinulla
on aivan liian pieni Maan naisten
makuun!"
"Ei hätää," marsilainen sanoi ja
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alkoi hakata itseään otsaan. Jokaisella
iskulla elin kasvoi pituutta.
"No," nainen sanoi, "paljon
parempi, mutta on se vieläkin aika
ohut."
"Ei hätää," marsilainen vastasi ja
alkoi kiskoa itseään korvista. Jokaisella
vedolla elin muuttui paksummaksi.
"Ohhoh!" Nainen hämmästyi. Elin oli
nyt suurempi, kuin mitä hän oli
koskaan nähnyt. He menivät
vuoteeseen ja viettivät intohimoisen,
kuuman yön.
Seuraavana päivänä pariskunnat
kokoontuivat uudestaan. Mies kysyi
vaimoltaan,
"Millaista sinulla oli marsilaisen
miehen kanssa?"
"Se oli aivan uskomatonta ! Entä
miten sinulla meni marsilaisen naisen
kanssa?"
"Se oli kauheaa," mies vastasi.
"Sain ainoastaan kamalan päänsäryn.
Koko yön hän hakkasi minua otsaan
ja kiskoi minua korvista."
Vaimo miehelle:
- Muistako sen viimesyksyisen
metsästysretkesi?
- Kyllä. Miten niin, mies vastasi.
- Eräs niistä hirvistä soitti ja ilmoitti,
että sinulle on syntynyt vasa.
Mies sai palkankorotuksen ja päätti
ostaa uuden kiikaritähtäimen
kivääriinsä. Liikkeessä myyjä esitteli
hänelle hienointa malliaan sanoen:
"Tähtäin on niin hyvä, että sillä näkee
jopa taloni tuolta kaukaiselta
kukkulalta."
Mies katsoi tähtäimen lävitse ja
alkoi yllättäen nauraa tikahtumaisillaan.

"Mitä nyt," myyjä ihmetteli.
"Näen alastoman miehen ja
naisen juoksemassa ympäri taloa,"
mies vastasi.
Myyjä nappasi tähtäimen
mieheltä ja katsoi hetken taloaan.
Sitten hän ojensi miehelle kaksi luotia
ja sanoi: "Saatte tähtäimen ilmaiseksi
jos otatte nämä kaksi luotia, ja
ammutte vaimoltani pään ja mieheltä
kalun murskaksi."
Mies katsoi uudelleen tähtäimen
lävitse arvioiden mahdollisuuksiaan.
"Tiedättekö, minusta tuntuu että
pystyisin siihen yhdellä laukauksella!"
- Minkälainen on moskovalainen hissi?
- Tsetseeni painaa nappia ja
kahdeksan kerrosta tulee alas.
Mies osti uuden avo-BMW:n. Hän lähti
kokeilemaan autoa moottoritiellä ja
ajoi 140 km/h. Yht´äkkiä hän näki
poliisiauton vilkuttavan perässään.
Mies päätti, ettei poliisiauto saa häntä
kiinni ja kiihdytti 220 km/h:iin.
Poliisiauto ajoi edelleen perässä,
jolloin mies pysähtyi. Poliisi pyysi
ajokorttia, katsoi sitä ja sanoi:"
Tänään on perjantai, 13. päivä,
työvuoro on lähes lopussa, olen ollut
jo pankkiryöstöjutussa, enkä jaksaisi
tänään kirjoittaa enää yhtään paperia.
Jos pystytte perustelemaan tarpeeksi
hyvin, miksi ajoitte karkuun, saatte
pelkän huomautuksen.
"Vaimoni
jätti
minut
maanantaina ja kertoi muuttavansa
poliisin kanssa yhteen asumaan.
Luulin, että haluatte palauttaa hänet."
Tamperelainen ihmetteli Turun
reissunsa jälkeen heimoveljelleen, että
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on ne nääs tarkkoja ja tietäviä noi
Turun tytöt. Toinen siihen että:
"Ai kui?"
"Nokun se tiäsi mun kärestä, että mulla
on piäni."
"Ei helevetissä voi nääs tiätää. Millai
se muka sen teki?"
"No mä sanoin sille kärestä päivää ja
se sano mulle jotta'ompas sull suure
käret ja mulgu on nii piän!' Kyllä se
sen kärestä tiäsi, nääs.
Nuori mies saattaa tyttöystävänsä
kotiin treffien jälkeen. Etuovelle
saavuttuaan mies nojaa coolin
näköisenä toisella kädellään oven
vierustaan ja kysäisee tytöltä:
- "Miten olisi suihinotto?"
- "Mitä?! Oletko hullu?!"
- "Älä huolehdi, se olisi nopeasti ohi."
- "Ei! Joku voisi nähdä meidät."
- "Se olisi vain ihan pieni suihinotto,"
mies inttää, "ja tiedän että pitäisit
siitä."
- "Ei! Minä sanoin EI!"
- "Hei, älä ole tuollainen."
Äkkiä ovi aukeaa ja tytön nuorempi
sisar ilmestyy oviaukkoon yöpaita
päällään, hiukset sekaisin ja hieroen
unisia silmiään. Hän katsoo nuorta
pariskuntaa ja sanoo väsyneellä
äänellä; "Isä sanoo että joko sinä otat
häneltä suihin, tai sitten minä otan
häneltä suihin, tai sitten hän tulee
alakertaan ja hoitaa homman itse...
mutta luojan
tähden, sano
poikaystävällesi, että ottaa kätensä
pois ovipuhelimen napilta."
4 kaverusta kertovat juttuja baarissa.
Yksi kavereista lähtee vessaan ja loput
kolme jäävät pöytään. Yksi kavereista
aloittaa: "Pelkäsin, että pojastani tulee
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luuseri,
koska
hän
aloitti
autonpesemisen paikallisessa autokaupassa. Hänestä tehtiinkin vähän
ajan kuluttua myyjä ja hän on jo
myynyt niin paljon, että hän osti koko
liikkeen. Itse asiassa hänellä menee
niin hyvin, että hän antoi juuri
parhaalle ystävälleen uuden Mersun
syntymäpäivälahjaksi."
Toinen kaveri jatkaa: "Minäkin
olin huolissani pojastani, koska hän
aloitti haravoimalla lehtiä paikalliselle
kiinteistöfirmalle. Mutta hänestä
tehtiin pian myyjä ja ajan mittaan hän
osti koko firman. Itse asiassa hänellä
menee niin hyvin, että hän antoi juuri
parhaalle ystävälleen uuden talon
syntymäpäivälahjaksi."
Kolmas tähän: "Joo tajuan,
minun poikani aloitti pesemällä
lattioita pörssinvälitysfirmassa, mutta
hänestä tehtiin pian meklari ja nyt
hän omistaa firman. Itse asiassa hän
antoi juuri parhaalle ystävälleen 10
mmk:n edestä osakkeita syntymäpäivälahjaksi."
Neljäs kaveri palaa vessasta ja
muut selittävät hänelle, että he ovat
kertoneet lapsistaan, jolloin neljäs
kaveri sanoo: "No, häpeän myöntää,
mutta minun poikani ON luuseri. Hän
aloitti kampaajana ja ON YHÄ
kampaaja 15 vuoden jälkeen. Itse
asiassa kuulin juuri äskettäin, että
hän on homo ja hänellä on USEITA
poikaystäviä. Mutta kun katsoo asian
valoisaa puolta: hänen poikaystävänsä ostivat hänelle juuri uuden
Mersun, uuden talon ja 10 mmk:n
edestä
osakkeita
syntymäpäivälahjaksi."
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Terveisiä Portugalista
joissa olen tänä käynyt ja niitä on
onneksi paljon! Suurin osa rahoistani
on tietenkin mennyt matkusteluun ja
talvivaatteisiin. Paljon jäi vielä
näkemättä ja kokematta. Onpahan
monta syytä tulla takaisin ystävien
lisäksi. Olen tutustunut myös moniin
brasilialaisiin ihmisiin ja nyt minulla on
suuri hinku mennä käymään myös
Brasiliassa tosin kaikki brasilialaiset
sanovat, että Portugal on parempi
paikka. Ainakin yhteiskunnallisesti se
on totta, mutta olisi niin
mielenkiintoista nähdä täysin
erilainen, lähes kaaoksessa oleva maa.
Brasiliassahan puhutaan portugalia
kuten kahdeksassa muussakin
maassa. Maailmassa on noin 200
Eilen oli viimeinen kertani miljoonaa ihmistä joiden äidinkieli on
kuntosalilla missä olen käynyt lähes portugal, mutta täällä ”emomaassa”
joka päivä. Halasin kaikkia ohjaajia ja väkiluku on vain noin 10 miljoonaa.
melkein itku kurkussa sanoin omalle Portugalilaisethan olivat aikoinaan
ohjaajalleni etten haluaisi vielä lähteä varsinaisia maailman valloittajia ja
takaisin. Hän ihmetteli, että miksi en siirsivät kieliperintöään eteenpäin
voi jäädä ja mikä Portugalissa on siirtomaakauden aikana.
vikana kun menen takaisin Suomeen.
Mutta kohta siis palaan takaisin
Sanoi, että kyllä minulle töitä
löydetään jos tahdon jäädä. Varsin koristamaan miesvaltaista kouluamme
liikuttavaa, mutta haluan tulla kotiin. naisellisella olemuksellani. heh J Ei
Tavallaan haluaisin jäädä, mutta kun oikeasti pitää alkaa lukemaan
Suomi on kuitenkin paras maa uusintakokeisiin jo nyt, vaikka täällä
olisi tekemistä vielä vaikka kuinka
kaikista.
paljon. Koulu, kaverit, sukulaiset ja
Vielä on monta paikkaa Helsinki pyörivät jo mielessäni.
hyvästeltävänä ja paljon halauksia ja Kaipaan kotikaupunkini vilkkaita
ehkä muutama kyynelkin. Ostin katuja... tapaamisiin ensivuonna!
Portugalin ja Espanjan kartan,
tarkoituksena on merkitä kaikki paikat Terveisin Tanja Ypyä
Täällä on täysi talvi, mutta lunta
ei ole niin kuin Suomessa pitäisi olla.
Porton seudulla talvi on kostea ja
kylmä, koska lähes joka päivä sataa
vettä. Kuvitelin vähän Portugalin
ilmastosta talvisin. Mielessä hillui kuva
Kanarian saarista tai vastaavasta.
Todellisuus on aivan toista. Kun lähdin
tänne pakkasin mukaan kesävaatteita
ja sandaaleja. Noin kuukausi sitten
äitini toi minulle kunnon talvitakin,
lapaset ja myssyn. Kotona nukun
kolmen vittin kanssa, koska kotitaloni
on vanha ja kylmä. Keskuslämmitys
ei ole kovin yleinen täällä. Kylmyydestä
huolimatta tulee ikävä... On niin
monta pientä ihanaa asiaa.

15

Tekun Viikko

50/2000

16

Tekun Viikko

50/2000

