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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat ry.

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

Osoite:

Harri Hauta-aho
Mika Klemola
Pauligin juhlamokka
Tylsynyt mielikuvitus
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 kevään 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.

2

Parasta ennen 15/ 2001

Pj:n jorinaa
Virallisesti enää seitsemän viikkoa puurtamista opiskelujen parissa, ja jälleen
on yksi lukuvuosi takana. Opintoviikkojen saldo vaihtelee tietenkin laajalla
skaalalla, mutta jos tilanne näyttää huonolta, vielä on loppukirin paikka.
Pitkäaikaisen yhtäjaksoisen opiskelun on kuitenkin todettu aiheuttavan hengenvaarallista stressiä ,jota on syytä välttää. Tämän vuoksi on hermoja syytä
lepuuttaa vaikka biljardipalloja kepillä tökkien. Jo nyt voit kiireisen opiskelun
keskellä rentouttaa mieltäsi kuvitellen pyöreiden pallojen pyörintää vihreällä
pöydällä. Mukavasti kopsahtaen ne törmäilevät kaoottisessa järjestyksessä,
kuin ajatuksesi toisiinsa. Aina välillä vaatii reunalla väijyvät mustataukot omansa, ja jokin pahaa-aavistamattomista palloista tippuu pelistä. Kuin uudistunut ihminen voit palata rakkaiden koulukirjojesi ääreen hämyisen valon hoitavasta lämmöstä, ja pyörivien pallojen kolinasta.
Jos järkähtämättömän looginen insinöörin mielesi ei kuitenkaan koe lepoa
kaoottisia kuvioita tekevien biljardipallojen äärellä, ei ole syytä vaipua epätoivoon. Sinulla on loistava tilaisuus, noin niin kuin iltapuhteiksi, alkaa suunnitella ystäviesi kanssa pettämättömän briljantteja syöttelykuvioita tulevaan
salibänditurnaukseen. Kyseessä ei ole musiikkitapahtuma, vaan tekniikan
opiskelijoiden totinen mittelö salibandy taidoissa. Huimilla klik-klak-kuvioilla
voitte hämmästyttää yleisön, ja niittää mainetta ja kunniaa.
Aina ei kuitenkaan liikunnan ilot riitä kirvoittamaan äärimmäisessä jännitystilassa olevia hermoja, vaan tarvitaan järeämpiä keinoja. Mutta edelleenkään
ei kannata antaa toivon vajota stressin suohon. Tulossa on HTO:n ja HIO:n
yhteistyössä järjestämät Vappujuhlat. Toivomme, että bileiden riehakas luonne,
ja viimeistään virkistävät vappu simat – tippaleivistä puhumattakaan - laukaisee stressaantuneen insinöörimielen. Eipä siis muuta kuin katse kohti loistavaa tulevaisuutta.

Harri Hauta-aho
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Biljarditurnaus
On aika skabailla biljardissa ja etsiä ammattikorkeakoulumme
ykköspelaajat ysipallossa.

Biljarditurnaus järjestetään
tiistaina 3.4.2001
Chaplinissa alk. klo 16:00.
Kolme parasta palkitaan tietenkin ruhtinaallisesti.

Ilmoittaudu nyt sähköpostilla mkumm@hit.fi taikka Oppilaskunnan toimistolle, sillä mukaan mahtuu vain 32
ensiksi ilmoittautunutta. Ilmoittautumisia otetaan vastaan
29.3. saakka.
Osallistumismaksu
jäsenet 30 mk
Maksetaan ilmoittauduttaessa.
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Kuopiossa 16.-17.3
Taas kerran oli aika iloisten opiskelijoiden tavata Kuopiossa 24tl:än merkeissä jo 11:sta kerran elikkä 1991 vuodesta saakka on tapahtuma
jo ehtinyt pyöriä. Markkinointipäällikkö Timo
Mussisen mukaan on tapahtuma satakertaistunut verrattuna alku vuosiin, siitä kielii
myös järjestäjien määrä joka on noin 310
immeistä. Järjestäjänä toimi 24tl Ry ja Kuopion
yliopiston erinäiset oppilasyhdistykset.
Tapahtuman perinnehän on ”lumileikeissä” ja yleisessä biletyksessä. Ennakkolippuja oli tänä vuonna myyty noin 2500 kappaletta.Porukkaa oli saapunut
Helsinki – Rovaniemi väliseltä sektorilta, eli kaikkialta Suomesta. Ensimmäisen kerran oli 24tl kaksipäiväinen, ja lumiriehan sekä iltabiletyspaikkan sijainti oli yhdistetty. Uusi järjestely tuntui toimivan, ja sai muutenkin hyvän
palautteen opiskelijoilta. Paikkana oli siis legendaarisen Kalpan jäähalli Kuopiossa sekä sen maasto. Majoituksena toimi eräs Kuopiolainen koulu sekä
Hotelli Puijo, kuitenkin suurin osa majoitti itsensä joko Kuopiossa opiskelevan
tuttunsa luoksi, opiskelijakylään tai vähemmän tuntemattoman luoksi
tuntemattomampaan paikkaan…
Rasteiksi oli tänä vuonna pähkäilty lankkuhiihto, palikkakävely, lumijalkis,
tehtäväpyörä, sukkanauhan pujoitus ja porukkalätkä.
Lumiriehan voittajiksi selvisivät seuraavat joukkueet:
1. Kuopio (tekniikka&liikenne)
2. Tampere
3. Kuopio

Rastien yhteydessä, oli huolehditttu hyvin juhlijoiden turvallisuudesta, neljään vuoteen suurin haaveri on ollut reisilihaksen revähtymä. Ilta ohjelmaa
varten oli buukattu esim. Nylon beat, CheviEye ja Perfekt strangers, ja
muutama muu Kuopiolainen bändi. Yhteensä bändejä oli viisi, joiden esiin-
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tyminen jakautui perjantai ja lauantai illoiksi, valitettavasti YUP peruutti esiintymisensä uuden levyn julkistamisen vuoksi. Lauantai illaksi oli jäähalliin kerääntynyt noin 3500 bilettäjää ja tunnelma oli tietenkin katossa.
Pidemmältä tulleet juhlijat paikan päälle kuljetti VR ja heille oli varattu oma
tilausvaunu, jossa juhlijat saivat olla omissa oloissaan (olotilan voitte arvata).
Junalipun hinta oli myös tippunut 100mk:lla normaalihintaisesta, joka oli
hieno yllätys.
24tl:än väki aloitti tänä vuonna myös vuosittain uusiutuvan
hyväntekeväisyystapahtuman, jolla tarjotaan lumiriehaa ja elämyksiä myös
niille, joilla siihen ei ole normaaliolosuhteissa mahdollisuutta.
Yleisöltä saatu palaute oli hyvää ja yleisesti ottaen kaikki olivat tyytyväisiä
tapahtumaan ja yleenssäkkin järjestelyissä ei ollut valittamista, päinvastoin
kaikki toimi oikein hyvin.
Suosittelen lämpimästi osallistumista ensi vuonna!!!
Mika Klemola
HTO:n Tiedottaja
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-Huonoa: Poikasi on sotkeutunut Satanismiin.
Pahempaa: Uhrilahjana.
-Huonoa: Vaimosi haluaa avioeron.
Pahempaa: Hän on lakimies.
-Huonoa: Vaimosi jättää sinut.
Pahempaa: Mennäkseen luostariin.
-Hyvää: Sinulla on kolmenpäivän viikonloppu.
Huonoa: Saat flunssan Perjantaina.
-Hyvää: Saat liput teatteriin.
Huonoa: Se on performanssitaidetta.
-Hyvää: Autosi haitatta “kulkee ilman bensaa.”
Huonoa: Todella.
-Hyvää: Setäsi jättää sinulle omaisuuden.
Huonoa: Se on väärennös.
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Mies lähti lumentäyttämiltä Chicagon kaduilta lomalle Floridaan.
Hänen vaimonsa oli liikematkalla ja suunnitteli tapaavansa miehensä siellä seuraavana päivänä. Kun mies saapui hotelliinsa, hän
päätti lähettää vaimolleen pikaisen sähköpostiviestin.
Kykenemättä löytämään paperinpalasta, johon hän oli kirjoittanut vaimonsa sähköpostiviestin, hän teki parhaansa kirjoittaessaan sen ulkomuistista.
Valitettavasti häneltä jäi pois yksi kirjain ja hänen ilmoituksensa ohjautui
sen sijaan vanhemman papin vaimolle, jonka mies oli sattunut kuolemaan
vain päivää aikaisemmin.
Kun sureva leski tarkisti sähköpostejaan, hän katsoi kerran monitoriin,
päästi vihlovan kiljaisun ja kaatui lattialle tajuttomana. Kuultuaan kijaisun,
hänen perhe ryntäsi huoneeseen ja näki seuraavan viestin ruudulla:
Rakas vaimo
Kirjoittauduin juuri sisään. Kaikki on valmiina huomista tuloasi varten.
J.K. Täällä alhaalla on todella kuuma
Kolme kiinalaista kaverusta Bu, Chu ja FU muutti Amerikkaan ja perille
päästyään he päättivät muuttaa nimensä Amerikkalaisiksi:
Bu muutti nimekseen Buck
Chu muutti nimekseen Chuck
Fu päätti lähteä takaisin Kiinaan
MODERNI AABRAHAM
Ja tuli aika, jolloin Jumala testasi Aabrahamia. Ja Jumala sanoi hänelle
“Aabraham!” Ja Aabraham vastasi “Tässä olen.”
Ja Jumala sanoi, “Ota tietokoneesi, sinun vanha tietokoneesi, sinun 286 ja
asenna siihen käyttöjärjestelmä, uusi käyttöjärjestelmä, Windows95, jonka
minä osoitan sinulle.”
Ja Aabraham nousi aikaisin aamulla ja satuloi aasinsa. Hän kuormasi hänen tietokoneensa, hänen vanhan tietokoneensa, hänen 286:n aasin selkään. Ja hän otti hänen kaksi nuorta miestä mukaansa ja Yitzchakin, hänen poikansa. Ja hän nousi ylös ja meni paikkaan, josta Jumala oli puhunut hänelle, sieltä hän löysi Windows95:n.
Sitten kolmantena päivänä Aabraham avasi silmänsä ja näki kaukana
Windows95:n. Ja Aabraham sanoi nuorille miehilleen, “Pysykää täällä aasin kanssa; ja minä ja poikani menemme tuonne ja lataamme
Windows95:n meidän 286:een ja tulemme takaisin luoksenne. Ja
Aabraham otti tietokoneensa, hänen vanhan tietokoneensa, hänen 286:n
ja ojensi sen Yitzchakille, hänen pojalleen. Ja he menivät, molemmat,
yhdessä. Ja Yitzchak puhui Aabrahamille, isälleen, ja sanoi, “Isäni.”
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Ja hän vastasi, “Tässä olen poikani.”
Ja Yitzchak sanoi, “Windows95 tarvitsee paljon enemmän
muistia, kuin 286:ssa on. Kuinka on mahdollista ajaa se
koneessasi?”
Ja Aabraham katsoi poikaansa, hänen ainoaan poikaan, jota hän rakasti;
ja hän ravisti päätään hitaasti, ja täydellisellä uskolla ja poikkeamattomalla
luottamuksella ja uskollaan Kaikkivaltiaaseen, hän sanoi, “Älä pelkää poikani Yitzchak,.....Jumala hankkii RAM:in.”
Pyhäkoulun opettajalta puuttui keskustelun aiheita ja hän keskusteli luokkansa kanssa, että kuinka Nooa mahtoi viettää aikaansa arkissa.
Tyttö ehdotti, “Ehkä hän kalasti.”
Poika laskeskeli, “Vain kahdella madolla?”
”Mikä on pitkän ja onnellisen avioliittosi salaisuus?”
”Vaimoni ja minä käymme romanttisella illallisella vähintään kerran viikossa.”
”Tämäpä hienoa! Minne te menette?”
”Minä pidän Italialaisesta.... En tiedä, että minne vaimoni menee.”
Hollantilainen selitti punaisen, valkoisen ja sinisen Alankomaan lippua
Amerikkalaiselle.
”Meidän lippumme symsolisoi verojamme. Me tulemme punaisiksi, kun me
puhumme niistä, valkoisiksi kun me saamme veroliput ja sinisiksi
maksettuamme ne.”
Amerikkalainen nyökkäsi. “Se on sama Yhdysvalloissa, me vain näemme
myös tähtiä!”
Heinäsirkka hyppäsi baariin ja tilasi drinkin. “Tiedättekö,” baarimikko sanoi, “meillä on drinkki, joka on nimetty Teidän mukaan.”
Heinäsirkka katsoi ymmällään ja vastasi, “Onko teillä drinkki, jonka nimi on
Eetu?”
Sotilasjoukkue seisoo kaivetun kuopan reunalla. Luutnantti komentaa:
- Ivanov! Kädet levälleen, vie! Kaksi askelta eteenpäin, mars!
- Petrov! Kädet ylös, vie! Eteenpäin, mars!
- Sidorov!...
Vääpeli juoksee paikalle.
- Herra luutanantti, majuri odottaa teitä komppaniassa ja te vain täällä
Tetristä pelaatte!
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Könsikäs
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Neiti X
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Ampumakerho
esittäytyy...
”Special
bulleting”
Tekun ampumakerho on toiminut jo viisi vuotta ja vetäjänä /
vastuuhenkilönä on Veli-Matti
Laitinen. Kerholla itsellään on
kuusi 22 cal. asetta, joista neljä
pistoolia (mallia Ruger) sekä
kaksi revolveria (malleina Smith&Wesson ja Colt).
Käytössä oleva rata sijaitsee Helsinginkatu
25:ssä elikkäs Helsingin urheilutalolla, jossa
toimii myös keilarata, uimahalli jne. Radalla
saa ampua vain 22 kaliberisilla aseilla ja se
on 25 metriä pitkä, sekä kuusitauluinen.
Radalla on myös mahdollista ampua
kääntyviin tauluihin itse määrittämälläsi viiveellä.
Ratamaksu on 30 mk ja panokset maksavat
10 mk/laatikko (50 panosta). Ampuminen
kerhon mukana on halpaa verrattuna muihin
ampumaratoihin ja paikalle pääsee helposti.
Et tarvitse aseenkatolupaa päästäksesi ampumaan, riittää kun tulet paikalle. Kerho toimii
joka torstai klo. 20:30– 21:30 välisenä aikana.
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Tällä kertaa ampujia oli viisi kappaletta ja ruudin tuoksu täytti pienen radan täysin, hylsyt lentelivät ja tunnelma oli hieman jännittynyt - olihan
kyse ampumisesta. Ammuimme 10 sarjaa eli viisi laukausta per nenä.
Turvallisuudesta kuitenkin huolehdittiin hyvin, ennen ampumista kaikki
katsoivat ympärilleen, että jokaisella oli ”peltorit” (korvakuulokkeet) päässä. Tietenkään kenelläkään ei ollut asiaa maalialueelle ennen kuin koko
lipas oli tyhjennetty tauluun.
Ampuminen on hyvä tapa päästää ”höyryjä” pihalle ja se myös rentouttaa
kummasti.
Erään ampujan tuntemuksia jälkeenpäin: ”Olo on rento ja fiilis
huojentunut”.
Jos mielenkiintosi heräsi niin ei muuta kuin hinaappa itsesi paikalle…
Mika Klemola
HTO:n tiedottaja
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SALIBANDYTURNAUS
11.-12.4.2001
Ilmoittautumiset HTO:n toimistolle perjantaihin 30.3 mennessä.
Salibandyn aateliset setvitään kaksipäiväisessä turnauksessa,
johon mahtuu mukaan 16 ensin ilmoittautunutta joukkuetta.
Ensimmäisenä turnauspäivänä, keskiviikkona, pelataan
alkusarjan ottelut.
Torstaina pudotuspeleinä pelattaviin jatko-otteluihin selviävät
lohkojensa parhaat (yht. Neljä joukkuetta), ja turnaus huipentuu
päivän mitaliotteluihin.
Parhaille on luvassa palkinnot ja kaikille osallistujille liikunnan
riemua ja tervehenkistä yhdessäoloa.

Ilmoittautumisia otetaan vastaan 30.3.2001 asti,
osallistumismaksu 300 mk/joukkue maksettava perjantaihin
mennessä.
Lisätietoja Oppilaskunnan toimistolta tai:
mkumm@hit.fi
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Ilmotukset
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.

Tule kokeilemaan SULKAJALKAPALLOA!
Sulkajalkapallon demotunti Kätilöopiston liikuntasalissa, os.
Sofianlehdonkatu 5 B torstaina 5.4. klo 18.00 - 19.30.
Ei osallistumismaksua, ilmoittaudu kuitenkin etukäteen mukaan (ls.hamok@edu.stadia.fi) tai soittamalla HAMOKin toimistoon, p. 310 80 570. Mukaan tarvitset vaaleapohjaiset
sisäkengät!
Demon järjestää Helsingin Sulkajalkapalloilijat,katso lisää
lajista: http://aniitti.akumiitti.fi/inn/
Illan ohjelmassa: Taustatietoa lajista, demoja kosketuksista/
hyökkäyksistä ja kaksin/nelinpelistä. Tämän jälkeen, noin tunnin ajan, mahdollisuus itse kokeilla lajia ohjaajien opastuksella.
Tervetuloa mukaan!
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Viikon ateriat
Opiskelijaravintola Amkor ruokalista 26.3-30.3.2001
Ma Kasviskeitto
Kanasalaatti L
Kasvismuhennos
Mantelikala, perunat VL

Allu ruokalista 26.3-30.3.2001
Ma Parsakeitto
Kinkkukiusaus VL, PL, G
Kasviskiusaus
Ti

Ti

Porkkanasosekeitto VL, G
Broilerjuustopuikulat L
Pinaattiohukkaat VL

Linssipata L
Kinkkusalaatti L
Lihacannelonit/Kasviscannelonit Ke Kaalikeitto L, G
Suikalelihakastike VL
Keltaiset kasvikset L, G
Ke Porkkanasosekeitto
Juustosalaatti L
To Siskonmakkarakeitto L, G
Kanaviilokki, riis L
Janssoninkiusaus G
juuresvuoka
Punajuurikroketit L
Riistakäristys ja perunasose
Pe Kinkkupizza L
To Kasvisrisotto L
Kasvis-aurapizza L
Kreikkalainen salaatti
Hernekeitto/Kalakeitto pannari
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen,
ja hillo
G=gluteeniton, PL=pyydä
Kanttarellikastikkeella täytetty
laktoositon
broilerleike L
Pe Kasvisjuustokeitto VL
Tonnikalasalaatti
Lihakebakot, green salsa L
Kasvispihvit, green salsa
Kirjolohi mandariinikastikkeessa
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