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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat ry.

Päätoimittaja:
Avustaja:
Toinen avustaja:
Kolmas avustaja:
Ilmestymistiheys:
Jakelu:

Osoite:

Harri Hauta-aho
Mika Klemola
Zorro
Lucky Luke
Parittomat viikot
Hki amk:n Tekniikan
ja Liikenteen luokat
ja opettajat

Puhelin:
Fax:

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

Sisäpuhelin
83 508
Sähköposti:
hto@edu.stadia.fi
URL:
http://www.teli.stadia.fi/
oppilaskunta/

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

Kopiohinnat

TEKUN VIIKKOON voi kirjoittaa, Tämän syksyn kopioruletti pyörii
piirtää tai avautua, nimellä tai toistaiseksi seuraavan hinnaston
nimimerkillä. Lehteen haluttava mukaisesti:
materiaali
on
toimitettava
sähköpostitse tai disketillä edellisen
viikon torstaihin klo 16.00 mennessä 100 kpl
35 mk
35 p/kpl
tiedotusvastaavalle. Lehti ei ota 300 kpl
95 mk
n. 32 p/kpl
vastuuta
julkaisemastaan 500 kpl
135 mk
27 p/kpl
materiaalista, varsinkaan tyttökuvista. 666 kpl
175 mk
n. 26 p/kpl

Tekun Viikon painos: noin 100 kpl
Paino: UKE:n aula
MV
1/1
1/2
1/4

–mainosten
sivua
sivua
sivua

hinnat:
300 mk
175 mk
100 mk

Mainokset julkaistaan kahdessa
lehdessä, eli neljän viikon ajan

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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Kevät tulisitko?
Räntää, loskaa tai muuten vain kylmää ja inhottavaa.. Tuntuu, kuin talvi ei
hellittäisi millään. Minä olisin jo omasta puolestani täysin valmis toivottamaan
kevään tervetulleeksi. Fanfaarein. Onneksi tekemistä riittää, ettei viimeinen
talvimasennus pääse iskemään. Katsehan on jo kevääseen ja ensi kesään,
niin että eihän sitä huomaakaan, kuinka kohta on jo lumet sulaneet ja kevätaurinko paistaa täydeltä terältä.
Tekemistä tosiaan! Tuntuu varmaankin kummalliselta ajatella Vappua täällä
loskaksi antautuvan lumen keskellä, mutta niin se vain on: Se tulee, ja jyristen!
Ei ole enää kuin kaksi kuukautta ja taas iloiset haalarihemmot rynnivät Teliltä
valloittamaan Koffin puistoa ja nautiskelemaan erinäisiä virvokkeita kauniin
ruskealle lumen alta paljastuneelle nurmelle. Vappupillit soi ja karnevaali voi
alkaa… Telin Wappu tarvitsee kuitenkin pystyttäjiä ja pystyssäpitäjiä niin teltoille
kuin juhlijoillekin. Emmehän me muuten saa sitä iloista riehaamme onnistumaan. Toivoisin ja olisin todella iloinen, jos rikkoisimme tänä vuonna hieman
perinteitä ja saisimme kunnon innokkaan, reippaan ja idearikkaan
Wappupoppoon kokoon. Suunnitellaan, ideoidaan ja koetellaan mielikuvitustamme. Telin Wappu ei tunne rajoja! (No joitain kuitenkin…) Joten nyt
Sinä, Irmeli tai Ilpo Insinöörilapsi, miettipäs olisitko juuri Sinä iloinen
Wappupoppoon jäsen?
Oi, minä odotan innolla kevättä tulevaksi! Pois tästä harmaudesta aurinkoon!
Kevät tuo mukanaan paljon uutta ja jännittävää. Itse olen lähdössä työharjoitteluun, jos vain onni potkii työpaikan suhteen. Vuoden alku toi jo
uuden ja mielenkiintoisen tehtävän: olen tämän vuoden HTO:n hupi- ja
kulttuurivastaava. Olen niitä, jotka yrittävät aina hetkittäin saada Teitä Teliläisiä
irti sieltä rakkaasta bittien, moottorien, labraputkien ynnä muiden erilaisten
tekniikan ihmeiden maailmasta maistamaan keveämpää ja kuohuvampaa
elämää. Me kaikkihan rakastamme juhlia! Kotipippaloita, mehukestejä,
pikkusiskon synttäreitä…ehkä kuitenkin eniten opiskelijabileitä. Siellä saamme toteuttaa itseämme tanssin pyörteissä ja seurustella ihastuttavien
valloitusten kanssa. Unohtamatta virkistäviä pirtelöitä ja coctaileja!
Minkälaisia bileitä tai riehoja Sinä haluaisit järjestettävän? Onko Sinulla ehdotuksia kulttuuripuolen kehittämiseen? Mailaa tai viestitä ideasi minulle.
Kaikki palaute on plussaa!
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Ja nyt vielä viimeiset siemaukset raikasta pakkasilmaa ja kohta se
kevät sieltä tassuttelee ja varpaat sulavat kylmän talven jälkeen.
Opiskeluintoa ja railakkaita iltoja!
Aurinkoa odotellen
Veera Peltomaa
HTO:n Hupi- ja kulttuurivastaava
e-mail: veera.peltomaa@edu.stadia.fi

MegaZone turnauksen voittajat
27.2.2001 järjestetyn turnauksen voittajat ovat seuraavat
Ensimmäisen sijan voittivat punaisen ryhmän pelaajat pisteillä 71408
Ryhmään kuuluivat:
Veijo Vainionpää
Sami Marttinen
Olli-Pekka Nurminen
Juha Heikkinen
Mika Miettinen
Jarno Fält
Toisen sijan voittivat vihreän ryhmän pelaajat pisteillä 44739
Ryhmään kuuluivat:
Tanja Ypyä
Johanna Penttilä
Eija Vartiainen
Harri Hauta-aho
Meelis Kumm
Kolmannen sijan voittivat sinisen ryhmän pelaajat pisteillä 39754
Ryhmään kuuluivat:
Tomi Jussila
Esa Saaristo
Ville Kähönen
Eevi Pesula
Nora Niutanen
Antti Linnainmaa
Juuso Ansaharju
Voittajille eli ensimmäisen sijan saavuttaneille on palkinto jonka voi hakea
oppilaskunnan toimistolta!
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Faktaa ja vitsejä
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Italian diktaattori Mussolini oli kerran ajelemassa valtakuntansa syrjäseuduilla, kun eräässä pikkukaupungissa hänen autostaan sattui puhkeamaan
rengas. Autonkuljettaja kertoi, että hänellä
menisi muutama tunti renkaan paikkaamiseen. Mussolini yritti keksiä jotain
tekemistä siksi aikaa, ja kun hän huomasi elokuvateatterin, hän päätti mennä sinne.
Mussolini osti lipun kuin kuka tahansa kansalainen ja meni istumaan paikalleen. Katsomo täyttyi nopeasti. Ennen elokuvan alkua laajakankaalle
heijastettiin suuri Mussolinin kuva. Koko yleisö
nousi seisomaan ja teki fasistitervehdyksen. Mussolini yksin jäi istumaan
myhäillen tyytyväisenä.
Kun ihmiset laskeutuivat istuimilleen, Mussolinin viereen istunut mies kuiskutti:
“Me kaikki olemme kyllä täysin samaa mieltä kanssanne, mutta näissä olosuhteissa olisi ollut viisaampaa nousta.”
Laihialaisisäntä oli kuollut. Hänen perillisensä tuumivat, että kaipa heidän
täytyy laittaa jonkinlainen kuolinilmoitus lehteen, mutta siitä on tietenkin
tehtävä mahdollisimman lyhyt ja halpa. Niinpä
he päättivät panna lehteen vain yhden rivin ilmoituksen, jossa luki “Matti
Möttönen kuollut”.
Mutta kun he veivät ilmoitusta lehteen, he saivat kuulla, että samaan hintaan
he saisivat vielä toisenkin rivin. He päättivät, että totta kai pannaan lisää
tekstiä, kun kerran ilmaiseksi saadaan.
Jonkin aikaa he miettivät sopivaa tekstiä, mutta lopulta he pääsivät yksimielisyyteen.
Näin seuraavan päivän lehdessä oli kahden rivin ilmoitus, jossa luki: “Matti
Möttönen kuollut. Myydään mopo.”
Eri kansallisuuksista koostuva pöytäseurue oli tullut ravintolaan. He kukin
tilasivat lasillisen viiniä, mutta kun viinit tuotiin, he huomasivat, että jokaisessa lasissa oli kärpänen.
Ruotsalainen vaati uutta viiniä samaan lasiin.
Englantilainen vaati uutta viiniä uuteen lasiin.
Suomalainen otti kärpäsen viinistä ja joi viinin.
Venäläinen joi viinin kärpäsineen.
Kiinalainen söi kärpäsen, mutta jätti viinin lasiin.
Juutalainen pyydysti kärpäsen ja myi sen kiinalaiselle.
Mustalainen joi kaksi kolmasosaa viinistä ja vaati sen jälkeen uutta viiniä.
Skotti tarttui kärpästä kurkusta ja karjui: - Nyt perkele oksennat kaiken minkä joitkin!
Amerikkalainen haastoi ravintolan oikeuteen ja vaati 65 miljoonaa dollaria
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vahingonkorvauksia.

Sattui sota-aikana, että saksalainen, italialainen ja suomalainen merimies haaksirikkoutuivat yhdessä autiolle saarelle. He rakensivat pienen majan ja yrittivät sinnitellä hengissä hedelmien ja
kalojen avulla. He viettivät saarella puoli vuotta, ennen kuin eräs ohilentänyt
lentokone havaitsi heidät. Se heitti heille lentolehtisen, jossa ilmoitettiin, että
sotatilan vuoksi heitä ei pystyttäisi
hakemaan saarelta, mutta heille toimitettaisiin tarvikkeita, jotta he selviäisivät.
Kului kuitenkin puoli vuotta, ennen kuin lentokone lensi seuraavan kerran
saaren yli. Se tiputti haaksirikkoisille laskuvarjolla laatikollisen muonaa ja
varusteita. Tavaroiden joukossa oli myös
radiolähetin, jonka merimiehet kokosivat.
Puolen vuoden päästä kone palasi jälleen ja tiputti jälleen varusteita. Ennen
kuin se ehti lähteä, italialainen viestitti sille radiolla:
- Etkö voisi järjestää naista tänne?
- Yritetään järjestää, koneesta vastattiin, ja se lensi pois.
Kului taas puoli vuotta, ja kone palasi uuden laatikon kera. Tällä kertaa
laatikosta löytyi myös Pumpattava Barbara -nukke. Miehet ottivat nuken
nopeasti pakkauksestaan ja pumppasivat sen
täyteen. Sitten saksalainen nappasi nuken ja painui sisään majaan. Kesti
kaksi tuntia ennen kuin hän tuli ulos hoippuen ja pyyhkien hikeä otsaltaan.
Sitten italialainen syöksyi majaan. Hän viipyi siellä kolme tuntia, ennen kuin
hän palasi huohottaen, mutta tyytyväinen hymy huulillaan.
Nyt oli suomalaisen vuoro. Hän asteli majaan, mutta tuli ulos jo parin minuutin kuluttua. Hänen toverinsa ihmettelivät, miksi suomalainen oli lopettanut
näin pian.
- Ei siitä tullut mitään, suomalainen totesi innottomasti. - Kun puraisin friidua
korvasta, se rupesi päästelemään sopimattomia ääniä ja lensi ulos ikkunasta.
· Jos huutaisit 8 vuotta, 7 kuukautta ja 6 päivää, olisit tuottanut
tarpeeksi äänienergiaa lämmittämään yhden kupin kahvia.
· Jos piereskelisit yhteenmenoon 6 vuotta ja 9
kuukautta, olisit tuottanut ydinpommin sisältämän energiamäärän tuottamiseen
tarvittaman kaasumäärän.
· Pään hakkaaminen seinään kuluttaa 150 kaloria
tunnissa.
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Opiskelun arkea
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Puhdas karpaasi
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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.

START!, -ja taas mennään!
Yhdessä haasteet pienenee ja tavoitteet suurenee.
Kokoonnumme kevään aikana keskiviikkoisin n. klo 15.15 alkaen tekun kurssikeskuksen tiloissa , Bulevardi 29A :n toisessa
kerroksessa. Älä jumitu, tule MUKAAN!
Ilmoittautumiset ja lisätiedot
Arttu.Laine@edu.stadia.fi
Tatu.Turunen@edu.stadia.fi
Terveisin Kristityt opiskelijat.

Stadianauhat
Stadia- avainnauhat ovat nyt
siis HTO:n toimistolla.
Patistakaa luokkanne yhteyshenkilöt noutamaan ne
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Jokapäiväinen leipä
Opiskelijaravintola Amkor ruokalista 12.3-16.3.2001
Ma Juuressosekeitto
Kinkkusalaatti L, VL
Bolognesekastike VL, L
Chicken Kiev
Ti

Kasvispihvit VL
Makkarakastike VL
Paneroitu punakampelaleike VL
Perunasose

Allu ruokalista 12.3-16.3.2001
Ma Katkarapukeitto
Lihamakaronilaatikko PL
Thai kasvisrulla L
Ti

Lihakeitto L, G
Puna-ahven leike
Värikkäät kasvikset L, G

Ke Juusto-kasviskeitto
Moussaka VL
Parsakaali-juustomedaljongi VL

Ke Aurjuustokeitto
Marinoitu pastajuustosalaatti VL To Kukkakaalikeitto L, G
Porsaanlihakastike L
Lasagne / Kasvislasagne
Kasviskastike
Broileria katatonialaiseen tapaan
To Kasvispizza L, VL
Katkarapusalaatti L, VL
Hernekeitto/ Jauhelihakeitto
Sweitsinleike, Yrttiperunat
Pannukakku

Pe Grillibalkan, valkosipuliperunat
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen,
G=gluteeniton

Pe Täytetyt paprikat
Tonnikalasalaatti
Chilikana, Riisi
Pippurihärkää
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