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TEKUN VIIKKOON voi kirjoittaa,
piirtää tai avautua, nimellä tai
nimimerkillä. Lehteen haluttava
materiaali on toimitettava
sähköpostitse tai disketillä
edellisen viikon torstaihin klo
16.00 mennessä tiedotusvastaavalle. Lehti ei ota vastuuta julkaisemastaan materiaalista, varsinkaan tyttökuvista.
Myös pääkirjoituksista vastaa
kirjoittaja omalla nimellään,
eivätkä ne kuvasta Oppilaskunnan virallista kantaa. Tarkoitus
on ottaa vastuu tiedotuksesta
koulumme opiskelijoille ja muille
täällä hengaileville.
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tmypya@hit.fi
Kaj Knuts

Puhelin:
Fax:

kerhot, kopio
kknuts@hit.fi

Misa Metzler
Kv,auto-osasto
hans.metzler@edu.hkiamk.fi
Veera Peltomaa
hupi- ja kulttuuri
veera.peltomaa@edu.hkiamk.fi
Eija Vartiainen
www, koneosasto
eija.vartiainen@edu.hkiamk.fi
Meelis Kumm
mkumm@hit.fi

liikunta, kv

Sanna Nivalainen tiedotus, koneosasto
sanna.nivalainen@edu.hkiamk.fi
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- Helsingin Teknillisen Oppilaitoksen
Oppilaskunta ry. -

Osoite:

vpj., tutor

Tekun Viikon painos: noin 100 kpl
Paino: UKE:n aula

Bulevardi 29 B
00180 HELSINKI
(09) 648 847
(09) 648 679

MV -mainosten hinnat:
1/1 sivua
300 mk
1/2 sivua
175 mk
1/4 sivua
100 mk

Sisäpuhelin
toimisto:
83 508
Sähköposti:
oppkunta@hit.fi
URL:
http://www.hit.fi/oppilaskunta/

Mainokset julkaistaan kahdessa
lehdessä, eli neljän viikon ajan
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Vuosi 2001 ja yhä elossa
Opiskelu on jatkunut jo muutaman viikon ja ainakin minulle alkavat
opiskelurutiinit palata vasta nyt mieleen. Mutta ennen kuin opiskelu alkaa
puuduttaa, niin tahtoisin tarjota Teille muutakin ajateltavaa: nimittäin
vaihto-opiskelu. Jos jollakin teistä on kiinnostusta lähteä opiskeluvaihtoon
tai ulkomaille harjoitteluun, kannatta tehdä päätös jo ajoissa. Ja jos jotakin
teistä epäilyttää esim. opintoviikkojen kertyminen, niin heille tiedoksi, että
koulumme yhteistyökumppaneilla on kursseja, jotka hyväksytään
suomalaiseenkin tutkintoon. Eli huolet opintoviikkojen menetyksistä voi
unohtaa heti kättelyssä ja lähteä opiskelemaan ulkomaille.
Vaihto-opiskelusta on monenlaista hyötyä. Ensinnäkin saa tilaisuuden laajentaa omaa näkemystään asioista. Vaihto-opiskelu on mielestäni paras
tapa oppia jokin vieras kieli, sitä vaan lähtee johonkin maahan ja opettelee
kielen. Kielitaidon lisäksi vaihtovuodesta saa myös uskomattoman hyviä
kokemuksia. Jokainenhan on varmastikin kuullut jonkun tuttunsa vaihtovuodesta mitä uskomattomampia tarinoita.
Koulumme nettisivuilla on linkki, josta pääsee lukemaan lisää ulkomaille
vaihtoon lähdöstä. Lisää tietoja löytyy myös esim. www.cimo.fi. Ja jos jokin
asia jää epäselväksi voi aina kääntyä koulumme henkilökunnan puoleen.
Itse olen juuri aloittanut HTO:n hallituksessa kv-vastaavana. Vastaan ulkomailta meidän kouluun tulevista vaihto-opiskelijoista ja siitä, että he viihtyvät koulussamme sekä maassamme. Apunani on tietenkin kouluun palkattua henkilökunta ja lisäksi muutama kv-tutori. Näiden henkilöiden kanssa
koetamme järjestää vaihto-opiskelijoille mahdollisimman mukavat oltavat.
Omana päätehtävänäni on huolehtia siitä, että joku on vaihtareita vastassa
ja opastaa heitä käytännön asioissa. Työ perustuu täysin
vapaaehtoistoimintaan, johon tarvitaan aina lisää ihmisiä mukaan.
Jos jollain on kiinnostusta ryhtyä kv-tutoriksi, niin lisätietoja voi kysellä
allekirjoittaneelta. Kehotan kaikkia ainakin tutustumaan johonkin vaihtoopiskelun palveluun ja mahdollisesti lähtemään vaihtoon.
vaihtoterveisin
Misa Metzler
HTO:n Kansainvälisyys vastaava
S- posti: hans.metzler@edu.stadia.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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HAMOK järjestää jäsenilleen

TANSSIKURSSIN

Kurssin vetäjinä toimivat maankuulut
Leena ja Åke Blomqvist!
Kurssi sisältää viisi kahden tunnin opetuskertaa, jotka järjestetään
maanantaipäivinä 12.3, 19.3, 26.3, 2.4, sekä torstaina 5.4. Kurssilla
opetetaan yleisimmät seuratanssit. Kursseja järjestetään kaksi, joista
toinen harjoittelee kello 17.00-19.00 ja toinen heti perään 19.00-21.00.
Kurssin hinta on HAMOKin jäsenille 40 mk / henkilö, henkilökunnalle sekä
ei-jäsenille 70 mk/ henkilö. Paikat on varattu ensisijaisesti jäsenistölle.
Ilmoittautuminen HAMOKin toimistolle, puhelinnumeroihin 310 80 570 ja
310 83 219.
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HAMOK
järjestää jäsenilleen
Mielenkiintoisia
päivämääriä

SUKELLUSINTRON
13.2. klo 18.00 - 21.00
Mahdollisuus kokeilla
laitesukeltamista
ilman koko kurssin
läpikäymistä.
Tilaisuus järjestetään
Espoon
Suomenojalla, jonne
järjestetään
yhteiskuljetus.
Intro sisältää 15 minuutin
teoriaosuuden ja 45
minuuttia
allasharjoittelua
Hinta 140 / 200 mk. Mukaan
mahtuu 20 ensimmäistä.
Ilmoittautumiset HAMOKille,
puh. 310 80 570 ja 310 83
219
5
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Näin et kuule naisen koskaan sanovan:
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- Sinä olet niin seksikäs krapulassa.
- Loistopieru! Päästäpä toinen!
- Mieluummin katson sinun kanssasi jalkapalloa ja juon olutta
kuin menen shoppailemaan.
- Eiköhän tilata Jallu!
- Mennään kuule ostoskeskukseen, niin voit ihailla naisten takapuolia.
- Kulta - uuden naapurin tytär ottaa taas aurinkoa, tule katsomaan.
- Tee minulle palvelus - unohda se typerä ystävänpäiväkortti ja
osta itsellesi pari golfmailaa.
- Kyllähän minä ymmärrän, hääpäivämme tulee joka ikinen
vuosi, mene vain poikien kanssa metsästämään, se vähentää
stressiä.
Insinöörit
Rakennettiin rautatietä. Yli-insinööri tuli tarkastamaan rataa.
Vastaava insinööri esitteli projektia. Muuten oli kaikki hyvin,
mutta yli-insinöörin mielestä rata oli kaukana kapeampi kuin
lähellä. Hän vaati selitystä.
- Se johtuu perspektiivistä, herra yli-insinööri
- Minä en salli mitään perspektiivejä, korjatkaa virhe!
Mitä eroa on spitaalisella ja insinöörillä ?
Spitaalista voi vetää nenästä vain kerran.
Impotenssi insinöörin määrittelemänä:
- Maan vetovoima voittaa vastakkaisen sukupuolen vetovoiman.
Amerikassa kehiteltiin jopa kolmeen äänennopeuteen pystyvää
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Vitsipalsta- light versio
sotilaslentokonetta.
Näin et kuule naisenKehitystyö
koskaan sanovan:
- Sinä olet niin seksikäs krapulassa.
- Loistopieru! Päästäpä toinen!
- Mieluummin katson sinun kanssasi jalkapalloa ja juon olutta kuin
menen shoppailemaan.
- Eiköhän tilata Jallu!
- Mennään kuule ostoskeskukseen, niin voit ihailla naisten takapuolia.
- Kulta - uuden naapurin tytär ottaa taas aurinkoa, tule katsomaan.
-Mitä eroa on spitaalisella ja insinöörillä ?
Spitaalista voi vetää nenästä vain kerran.
-Impotenssi insinöörin määrittelemänä:
Maan vetovoima voittaa vastakkaisen sukupuolen vetovoiman.
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Niin hyvää
Viikon
ettei
ruokalista
sanotuksi saa...
Opiskelijaravintola Amkor ruokalista 15.-19.1.2001

Allu ruokalista 15.19.01.2001

Ma Herkkusienikeitto
Nizzan salaatti
Lihapyörykät, perunat, kastike
Chiken Kiev, riisit
Ti

Ma Kinkkukiusaus VL, G
Kasviskiusaus L,G
Minestronekeitto L

Juustokeitto
Kalkkunasalaatti
Uunimakkara, perunasose
Porsaanleike, auraperunat

Ti Broilerijuustopuikulat L
Juurespihvit
Porokeitto

Ke Juureskeitto
Kinkkusalaatti
Lihamakaronilaatikko
Gulassi, riisi tai perunat

Ke Porsaansuikalepata L
Punajuurikroketit
Juustokasviskeitto

To Lihakeitto
Hernekeitto, pannukakku
Kalkkunaleike Vienna, riisit
Savukalasalaatti

To Salsapyörykät L
Kasvispata L
Pinaattikeitto

Pe Makkarakeitto
Fetasalaatti
Ananasbroileri, riisit

Pe Kalaleike Benedictine L

L=laktoositon,
VL=vähälaktoosinen,
G=gluteeniton
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sujui muuten hyvin, mutta aina
kun koelennolla saavutettiin
kolmas äänennopeus, katkesivat siivet juuresta ja kone tippui alas. Hanke meinattiin jo
haudata, kunnes joku tiesi Suomessa olevan aika pätevän
miehen ja hänet päätettiinkin
isolla rahalla tuoda Amerikkaan. Suomalainen tutki vähän
aikaa koneen piirustuksia ja
sanoi, että selvä juttu.
”Saanko poran ja kolmen millin
terän?”
Hän porasi siiven juuriin vieri
viereen reikiä. Tämän jälkeen
suomalainen kertoi koneen
olevan valmis. Ymmärrettävästi koelentäjää oli hiukan vaikea
löytää, mutta viimein hänetkin
löydettiin ja saatiin kone ilmaan. Ensimmäinen ja toinen
äänennopeus ylitettiin hienosti
ja kaikki alkoivat jännittää,
mitä tapahtuu, kun kolmas
äänennopeus ylitetään. Kaikki
sujui kuitenkin hienosti ja
kone teki vielä silmukankin
huimalla kolmenkertaisella
äänennopeudella. Onnistuneen
koelennon jälkeen järjestettiin
lehdistötilaisuus, jossa suomalaiselta kysyttiin, että mikä hän
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on oikein miehiään. ”No, minä
olen paperi-insinööri, ja olen
ollut Serlan vessapaperi-tehtaalla töissä.”
Senhän jokainen tietää, ettei se
ainakaan reikien kohdalta
katkea.
Kaksi leijonaa kohtasivat:
1. leijona: - Mites menee?
2. leijona: - Hyvin pyyhkii,
söin tuossa just siivoojan..
1. leijona: - Siivoojan, hullu!
Älä siivoojia syö, se huomataan heti. Olisit syönyt insinöörin, sitä ei huomaa kukaan...

Suomalainen, sveitsiläinen ja
japanilainen insinööri olivat
kokoontuneet neuvotteluun.
Yllättäen jostain kuului pirinää.
Silloin sveitsiläinen insinööri
alkoi puhua rannekelloonsa.
Hetken päästä pirisi taas. Nyt
japanilainen insinööri alkoi
puhua sormukseensa. Hetken
päästä suomalainen insinööri
pieraisi. Kun muut ihmettelivät
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moista, hän totesi kuivasti:
- Lähetin faksin!
Insinööri, fyysikko ja matemaatikko asuvat samassa hotellissa erään konferenssin aikana. Yöllä, kun kaikki nukkuvat syttyy tulipalo hotellissa.
Insinööri herää, haistaa savun,
nousee ylös, juoksee ulos huoneesta käytävään lähimmän
palopostin luo ja kastelee koko
huoneen vedellä. Koko insinöörin omaisuus kastui, mutta
ainakin hän oli turvassa.
Fyysikko herää, haistaa savun,
ottaa esille kynän ja paperia,
kirjoittaa muutaman yhtälön,
syöksyy sitten kylpyhuoneeseen hakemaan lasillista vettä,
heittää veden tiettyyn
laskettuun pisteeseen huoneessa, jossa palo tukahtuu.
Matemaatikko herää, haistaa
savun, miettii muutaman minuutin, syöksyy sitten kylpyhuoneeseen hakemaan lasillista
vettä, sytyttää tulitikun ja työntää sen vesilasiin. Havaittuaan
että tuli sammuu,
matemaatikko mutisee: “Ah !
Ratkaisu on olemassa.” Sitten
hän menee takaisin nukku-
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maan.
Pomo uudelle työntekijälle:
- Voitte ruveta siivoamaan tällä harjalla.
- Anteeksi, johtaja.
Kiinnittäisin vain huomiota
siihen seikkaan, että olen juuri
valmistunut insinööriksi.
- Sen minä ihan unohdin. No,
antakaahan se harja niin minä
näytän mallia...

- Mitä eroa on kamelilla ja
teekkarilla?
Kameli pystyy olemaan
monta päivää juomatta.
Mies löysi sammakon, joka
pyysi:
- Suutele minua, niin minusta
tulee kaunis prinsessa, jolle
saat tehdä mitä tahdot viikon
ajan!
Mies pisti sammakon hymyillen taskuunsa ja jatkoi matkaa.
Hetken päästä sammakko toisti
pyynnön:
- Suutele minua, niin minusta
tulee kaunis prinsessa, jolle
saat tehdä mitä tahdot kuukauden ajan!
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Mies jatkoi matkaansa edelleen
hymyillen. Sammakko tuumi,
että onpas outo hiippari ja
päätti vielä kerran yrittää:
- Suutele minua, niin minusta
tulee kaunis prinsessa, jolle
saat tehdä mitä tahdot puolen
vuoden ajan!
Mies vastasi:
- Minä olen Nokialla SW-suunnittelijana ja DI, eikä minulla
ole aikaa naisille, mutta puhuva sammakko olis ihan kiva!
Haluan tulla insinööriksi, kun
olen kasvanut isoksi, koska se
on hauskaa hommaa ja helppoa. Sen takia nykyisin on niin
paljon insinöörejä ja koko ajan
niitä tulee vain lisää. Insinöörien ei tarvitse käydä paljon koulua, heidän on vain opittava
lukemaan tietokonekieltä, jotta
he osaisivat jutella
tietokoneiden kanssa.
Arvaan, että heidän pitää osata
lukea myös, niin että he tietäisivät, mistä on kyse kun kaikki
asiat on sekaisin. Insinöörien
on oltava rohkeita niin, etteivät
he pelästy, jos asiat on niin sekaisin, ettei voi
ollakaan tai jos he joutuvat
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puhumaan vieraita kieliä
ulkomaankielellä, jotta he tietäisivät, mitä pitää tehdä.
Insinööreillä on oltava hyvät
silmät, niin että he näkevät
hameen läpi, eivätkä he saa
pelätä konttorin
naistyöntekijöitä, koska he
työskentelevät niiden kanssa.
Minä myös pidän siitä palkasta,
jota insinöörit saavat. He saavat enemmän rahaa, kuin ehtivät kuluttaa. Se johtuu siitä,
että useimmat ihmiset pitävät
insinöörin työtä vaikeana, paitsi insinöörit, jotka tietävät,
kuinka helppoa se on. Ei siinä
ole paljon sellaista, mistä en
pitäisi, paitsi se, että tytöt pitävät insinööreistä ja kaikki
naisinsinöörit haluavat mennä
naimisiin miesinsinöörien kanssa niin, että heidän on aina
ajettava
pois ne naiset, jotta ne eivät ole
häiriöksi. Toivottavasti en tule
allergiseksi konttoripölylle,
koska
tulen meidän koirastakin sairaaksi. Ja jos tulen allergiseksi
konttoripölylle, ei minusta voi
tulla insinööriä ja sitten minun
pitäisi mennä työhön.
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Tero 7v.
Mikä on 84.18 blondille?
69 plus ALV
Miksi blondin flunssasta ei tarvitse huolestua?
Ei ole pelkoa, että hän yskisi
aivonsa pellolle.
Miten blondi kuoli juodessaan
maitoa?
Lehmä kaatui päälle.
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