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

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.
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Leipää ja sirkushuveja

Nyt on sitten GooMit ehkä kokonaan käyty ja takana on myös Turnajaiset. Siis
ne iki-ihanat koulun pippalot, joissa kaikki oli mahdollista vai oliko sittenkään.
No, onneksi bilettäminen on aina kivaa vastapainoa tälle koulun harmaalle
aherrukselle. Mikä onkaan parempi tapa rentoutua kun kaivaa haalarit
naftaliinista, ommella pari-kolme uutta haalarimerkkiä kiinni ja nauttia taas
opiskelijaelämän hienoudesta, rentoutua, tutustua uusiin mielenkiintoisiin
ihmisiin ja bilettää itsensä uuvuksiin aina pikkutunneille asti. Näin keväisin
tähän kaikkeen suodaankin varsin hyvät mahdollisuudet. Vaikka eka ja kohta myös toka GooMi onkin jo takana, edessä on vielä monta tilaisuutta tehdä
opiskeluajastaan ikimuistoinen. Kevään kaikki valtakunnalliset, Network, 24TL
ynnä muut tekevät tuloaan unohtamatta Wappua, jolloin meidät kaikki iloiset
opiskelijat löydetään aiheuttamasta pahennusta Helsingin keskustan liepeiltä.
Ainoan ikävän esteen tälle kaikelle hauskanpidolle asettaa usein raha. Tai
tarkemmin ottaen sen puuttuminen. Useimmilla opiskelijoilla tässä vaiheessa vuotta opintolainat on jo otettu ja käytetty. Kaikkihan tietävät miten
”helppoa” opiskelijan on löytää itselleen kunniallista työtä. Kunniallisella
työllä tässä tarkoitan jotain muuta, kuin Mäkkärin kassaa tai toimistojen
viikonloppusiivousta (Yhtään näitä hommia vähättelemättä). Tuntuu siltä,
että työhakemuksessa tekstit ”osa-aikainen” , ”opiskelija” ja ”opiskelujen
ohella” tarkoittaa suurimmalle osalle työnantajista sitä, että paperin voi
suoraan toimittaa jätehuollon piiriin ja jättää tyystin mainitsematta asiasta
sen lähettäneelle henkilölle. Nyt tahdonkin tehdä tässä vetoomuksen kaikkien opiskelijoiden puolesta kaikille (tuleville) työnantajille: Olkaa ystävällisiä ja vaivautukaa edes ilmoittamaan työtä hakeville josko olette edes lukeneet heidän hengentuotteitaan!
Tätä aasinsiltana käyttäen tahdonkin antaa vielä muutaman sanasen tästä
jokakeväisestä työnhakurumbasta, jonka innokkaimmat aloittivat varmasti
jo edellisvuoden syksynä ja hitaimmat aloittavat kesäkuun loppupuolella.
Saadaksenne oikeasti mielekästä työtä teidän on lähetettävä melkoinen
nipullinen hakemuksia, jotta olisi varaa valita, ja vääntää palkka mahdollisimman korkealle. Yrittäkää olla tekemättä klassisia mokia kuten, että
unohdatte mitä omassa CV:ssä lukikaan ja haastattelu muuttuu sen takia
haistatteluksi tai totuus onkin päässyt hieman muuttumaan. Valheella on
lyhyet jäljet, vaikka eihän teistä kukaan tietenkään moista syntiä harrasta.
Onnea työnhakuun ja rentoutukaa välillä haastattelujen lomassa. Tässä
maassahan opiskelijabileitä riittää. ;)
Terveisin, Tanja Ypyä
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Ei huolta tulevasta Rekrypäivä koittaa
Ensi torstaina kello 10.00 alkaen saapuu pääkoulumme
juhlasaliin kuusi yritystä, jotka haluavat juuri sinut riveihinsä työskentelemään. Kyseessä on siis vain oman koulumme
opiskelijoille suunnattu rekrytointi tapahtuma, joka kestää
aina kello 14.00 saakka. Jos siis et vielä tiedä mihin mennä
harjoittelemaan, tai kesätyöpaikka on haussa, tai olet kohtapuoliin valmistuva kaiken taitava insinööri, niin nyt on elämäsi
tilaisuus. Tule siis torstaina pääkoulun juhlasaliin, ja hoida
homma kotiin. Tilaisuus
on suunnattu pääasiassa
tietoliikenteen ja ohjelmoinnin opiskelijoille.
Enää sinun ei tarvitse
täyttää netissä olevia
lähes aina vastausta
vaille jääviä rekrytointi
lomakkeita, vaan voit
tulla keskustelemaan
kasvotusten henkilöiden
kanssa, jotka päättävät
työpaikoista.

- katseet kohti tulevaa-
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SINUSTAKO TUTOR?
Telin tutoreihin tarvitaan ihania uusia ihmisiä mukaan toimintaan, joten kaikki aktiiviset ja ulospäinsuuntautuneet teliläiset
huomio!
Tutortoiminta tarkoittaa ennen kaikkea aktiivista osallistumista, teemme paljon pr-työtä koulun eteen mm. Kiertämällä lukioissa ja erilaisilla messuilla mainostamassa Teliä
ja Hki Amk:ta.
Koululla autamme uudet opiskelijat opintojensa alkuun ja
pyrimme muutenkin toimimaan auttavina tietolähteinä, kun
jollakin jotain kysyttävää ilmenee.
Tutorit ovat mukana myös järjestämässä koulun bileitä, sekä
tietysti osallistumassa niihin ja muihin suuriin opiskelijatapahtumiin. Telin tutorit ovatkin semmoisia hilpeää,
äänekästä ja kovasti sosiaalista porukkaa!
Tarjolla on siis ennen kaikkea rentoa meininkiä ja opiskelijaaktiivin elämää. Jos mielenkiintosi heräsi, laita sähköpostilla
yhteystietosi ja lause ”Haluan tutoriksi” osoitteeseen:
ts.hamok@edu.stadia.fi tai tule käymään Oppilasyhdistyksen
toimistolla ja kysy Tanjaa.

4

Parasta ennen 10/ 2001

Voihan vitsi
Konduktööri oli löytänyt junasta aikuisen laihialaismiehen, joka yritti matkustaa lastenlipulla. Laihialaisen ja konduktöörin välille kehkeytyi kiivas
sanaharkka, ja lopulta konduktööri
vimmastuneena paiskasi laihialaisen matkalaukun ovesta ulos.
Nyt suuttui laihialainenkin. - Tämä menee jo liian pitkälle! Ensin yritätte
estää minua matkustamasta ja sitten heitätte vielä velipojan junasta!
Punasteleva pastori asteli apteekkiin. - Päivää. Tuota noin... Sanassa kyllä
sanotaan, että, että lisääntykää ja täyttäkää maa, mutta kun tuota jälkikasvua alkaa olla jo toistakymmentä, niin
luulen, että täytyisi vähän jo ruveta rajoittamaan. Olisiko teillä sellaisia...
tiedätte kai?
Apteekkari ymmärsi yskän ja kaivoi tiskin alta kaksi kondomipakettia. Mitähän mallia saisi olla?
Pastori punasteli entistä enemmän. - Voi voi, kun en oikein tiedä niistä.
Mitä eroa niillä on?
- No, tässä on kertakäyttöistä mallia, ja tämä toinen on useampikäyttöistä.
Nämä voi pestä käytön jälkeen ja käyttää uudelleen, apteekkari esitteli.
- Jospa minä otan niitä pestäviä, pastori päätti.
Kului puoli vuotta, kunnes pastori jälleen astui sisään apteekin ovista. Apteekkari aavisti pastorin asian ja kaivoi esiin paketin pestäviä kondomeja.
- Ei, nyt minä ottaisin niitä kertakäyttöisiä, pastori ilmoitti.
- Niinkö? apteekkari hämmästeli. - Oliko niissä edellisissä jotain vikaa?
- Ei niissä mitään vikaa ollut, pastori sanoi hämillään, - mutta se hirveä
kirje, joka tuli sieltä pesulasta...
Eläinlääkärin puhelin pirisi myöhään illalla juuri kun hän oli aikeissa käydä
nukkumaan.
- Tulkaa nopeasti! sanoi hätääntynyt miesääni. - Koirani nielaisi juuri kondomin!
- Älkää antako sen juoda mitään! Tulen heti! eläinlääkäri lupasi.
Varttitunnin päästä, kun eläinlääkäri oli jo matkalla, soi hänen
kännykkänsä.
- Olen pahoillani, että vaivasin teitä, mutta ei teidän tarvitsekaan tulla,
ilmoitti sama miesääni. - Löysin pöytälaatikostani toisenkin kondomin
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- Mitä isä sanoi, kun kerroit kolhineeni autoa?
- Jätänkö kirosanat pois?
- Tietysti.
- Ei yhtään mitään.
Veikko Vennamo oli vaalien alla puhujamatkalla maakunnissa. Erääseen
tilaisuuteen oli kuitenkin vastoin odotuksia tullut vain kolme kuuntelijaa.
- Mitäs nyt tehdään? Vennamo kysyi eturivissä istuvalta isäntämieheltä. Kannattaakohan näin pienelle määrälle pitää puhettakaan?
Isäntä vastasi: - Jos kutsuisin lehmäni syömään, ja vain kolme lehmää
tulisi, niin kyllä minä antaisin niille ruokaa.
Vennamo piti vastauksesta. Hän meni puhujapönttöön ja piti yli kaksi tuntia kestävän palopuheen kuulijoilleen. Lopetettuaan vihdoin hän meni
kysymään isännältä, mitä tämä oli pitänyt
puheesta.
- Jos vain kolme lehmääni tulisi syömään, isäntä totesi - niin en minä kuitenkaan tunkisi koko rehuvarastoani niiden kurkusta alas.
Alkavassa murrosiässä ollut poika oli menossa kavereittensa luo katsomaan
videoita. Hänen äidillään oli epäluulonsa siitä, millaisia filmejä pojat aikovat
katsoa, ja hän varoitti poikaansa:
- Sitten et saa katsoa sellaisia tuhmia kuvia tai muutut kiveksi!
Poika ei tietenkään uskonut moista varoitusta ja lähti. Mutta jo puolen
tunnin päästä hän palasi takaisin kotiin.
- Olit sinä äiti sittenkin oikeassa, poika selosti itku kurkussa. - Mää katsoin
ihan vähän vaan, ja heti alkoi paikat kovettua.

Pikku-Kalle tuli koulusta nenä verisenä.
- Mitä kauheaa sinulle on tapahtunut? pelästyi äiti.
- Yks ruma jätkä puri mua nenään.
- Herravarjele! Tuntisitko sen pahan pojan?
- Takuulla! Mulla on sen korva taskussa

Varapresidentti Dan Quayle palasi Euroopan vierailulta. Lehdistö tiedusteli,
miten hän oli viihtynyt vanhalla mantereella.
- Siellä oli muuten ihan mukavaa, Quayle totesi, mutta vessojen juomaaltaat oli kyllä suunniteltu kääpiöille!
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Kolme naista oli kohdannut hyvän haltian, joka lupasi täyttää jokaiselle
yhden toivomuksen. Ensimmäinen nainen toivoi, että hänestä tulisi kymmenen kertaa kauniimpi kuin kenestäkään toisesta
naisesta maan päällä, Ja PUFF, hänestä tuli ylivoimaisesti maailman kaunein nainen.
Toinen nainen pyysi haltialta, että hänestä tulisi kymmenen kertaa
älykkäämpi kuin kenestäkään toisesta naisesta maan päällä. Ja PUFF, hänestä tuli ylivoimaisesti maailman älykkäin nainen.
Kolmas nainen tuumi toivomustaan hetkisen. Sitten hän toivoi, että hänestä tulisi vielä kymmenen kertaa älykkäämpi kuin toisesta naisesta. Ja PUFF,
hänestä tuli mies.

Ritari oli lähdössä ristiretkelle. Ennen lähtöään hän luovutti uskollisimmalle
palvelijalleen avaimen sanoen:
- Tämä avain avaa vaimoni siveysvyön. Jos kuulet minun kaatuneen, voit
antaa avaimen hänelle, jotta hän voi avata vyönsä ja etsiä uuden miehen.
Tämän sanottuaan ritari kannusti ratsuaan ja
lähti linnasta sotilaineen.
Ratsastettuaan jonkin aikaa sotilaat huomasivat, että yksinäinen ratsumies
ajoi heitä takaa. He pysähtyivät odottamaan, kunnes ratsastaja saavutti
heidät. Hevosen kyljet olivat aivan
vaahdossa, ja ratsastajakin näytti uupuneelta. Hän oli sama miespalvelija,
jonka ritari oli äsken hyvästellyt.
- Onneksi sain teidät kiinni, palvelija huohotti. - Annoitte minulle väärän
avaimen.

Neuvostoliittolaiseen lammaskolhoosiin oli tehty yllätystarkastus, jossa todettiin, että tavoitelluista tuloksista oli jäänyt huomattava määrä villoja.
Tarkastajat olivat ankaria: kaikki kolhoosin
miehet komennettiin riviin, ja heidän päänsä kerittiin paljaiksi. Kun Ivanin
tukkaa leikattiin, hän äkkiä purskahti nauruun.
- Mitäs te hirnutte? Ei tässä ole mitään nauramista.
- Ajattelin vain tuota naapurikolhoosia, toveri tarkastaja. Siellä kasvatetaan
kanoja, ja heiltä puuttuu melkoinen määrä munia tavoitteesta.
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Pyykkipäivän huumaa
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Viikkojen visailut
Jos onnistut välttämään
kahteen otteeseen tappavan muumion kosketuksetuksen, ja tuot todistusaineiston toimistolle, palkitsemme sinut ruhtinaallisesti virvoittavalla pätkispatukalla. Onnea ja menestystä tehtävään.

Selviytyjä:
Luokka:
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Ilmoitukset
Jälleen on mahdollista varata
toimistolta aikoja sähköosaston
saunaan. Varauksia voi tehdä kaikille arki-illoille, paitsi keskiviikolle.
Nyt siis joukolla saunomaan ja luokka henkiä kohottelemaan.

Toimiston kirjakaupasta saatavilla vihdoin myös Piirianalyysi kirjaa, leffalippuja sekä muuta aina tarpeellista opiskelu sälää.
Tule siis tekemään onnistunee ostokset
lähikirjakauppaasi.

Megazone turnaus jyrähtää käyntiin
tiistaina kello 18.00. Tulkaa kysymään toimistolta jos asiasta on jäänyt jokin puoli vielä epäselväksi.
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Viikon ravinto
Opiskelijaravintola Amkor ruokalista 25.2-2.3.2001
Ma Kasviskastike
Juustosalaatti
Broilerjuustopuikulat
Aurahärkä
Ti

Kasvispihvit
Kinkkusalaatti
Kalapihvi Cheddar
Kalkkunaleike

Ke Linssipata
Broilersalaatti
Jauheliharisotto
Riistakäristys
To Juuresvuoka
Vihannespasta-salaatti
Hernekeitto/ Kanakeitto
Pannukakku
Kukkoa Wiinissä

Allu ruokalista 25.2-2.3.2001
Ma Katkarapukeitto
Lihaspagettivuoka VL
Kasvishampurilaispihvit L,G
Ti

Juustokasviskeitto
Uunimakkara G,L
Kasvisrisotto G,L

Ke Jauhelihakeitto L,G
Broilerpastavuoka VL
Punajuurikroketit
To Parsakeitto
Viherpippuripata
Kasviskastike L,G
Pe Kalarulla Cheddar
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen,
G=gluteeniton

Pe Gratinoituparskaali
Katkarapusalaatti
Broilerinkoipi
Stroganoff
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