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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat ry.

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

Osoite:

Mika Klemola
Veikka Gustafsson
Saku Salin
Elvis
Parittomat viikot
Hki amk:n Tekniikan
ja Liikenteen luokat
ja opettajat
Veera peltomaa

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/

Oikoluku:
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
35 mk
35 p/kpl
viikon torstaihin klo 16.00 mennessä 100 kpl
95 mk
n. 32 p/kpl
tiedotusvastaavalle. Lehti ei ota 300 kpl
135 mk
27 p/kpl
vastuuta
julkaisemastaan 500 kpl
175 mk
n. 26 p/kpl
materiaalista, varsinkaan tyttökuvista. 666 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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Pääkirjoitus
Rupeaahan tuo kevätkin vihdoin ja viimein lähestymään. Pian aukeaa terassit
ja pääsemme kesälaitumille. Pääsee makaamaan rannalle ja katselemaan
maisemia. Voipa tuota vähän töitäkin tehdä.
Paljon tuota ennen joudumme vielä istumaan monet tuskaiset tunnit ja kokeet. Monen monet illat ja yöt kuluvat rattoisasti koemateriaalin parissa.
Viimeisimmätkin järjen rippeet ovat loppuneet, kun vihdoinkin
pääsemmekirmaamaan kesälaitumille olotilassa, joka lähentelee kuolaavaa
vihannesta. Tai sitten ei….
Riittääpä täällä kellarissakin puuhaa. Ihan totta! Yhtenä projektina tällä hetkellä on kerhojen toimintamahdollisuuksien parantaminen ja ainakin yhden
unholaan vaipuneen kerhon toiminnan uudelleenkäynnistäminen. Nimittäin
entisen Tekun sukelluskerhon Nessien. Ampumakerhon osalta toiminta mahdollisuuksien parantaminen ei tarkoita AK-47:en tai vastaavien ostamista eikä
järjestettyjen realististen kaupunkisotien tai vallankaappauksien järjestämistä.
Opinahjossamme opiskelee monenmoisen lajin ja asian harrastajaa.
Olisiko joidenkin ihmisten aika lyödä hynttyyt yhteen ja panna toimintaa
jonkin kerhon alle, jolle voi tulla hakemaan HTO:lta rahoitusta, sitähän meillä
on.
Hyvä kerho ei paljoa vaadi. Tarvitaan ainoastaan kiva ja toteuttamiskelpoinen
idea, muutama hassu naama, jotka pyörittävät toimintaa ja ripaus luovaa
hulluutta. Yhdessä toimimalla saadaan asiat toimimaan.Toimintojen uudelleenjärjestely HAMOK:in kanssa vaatii HTO:n miettimään omaa tarkoitustaan ja
toimintaansa, ja pitkällisten pähkäilyjen tuloksena nähtiin viisaaksi ajaa voimallisesti kerhotoimintaa ns. tukevana, ei valvovana organisaationa.
Yhtenä mahdollisuutena on, jos kerhotoimintaan määrättyjä rahoja ei käytetä, että HTO:n hallitus sponsoroi sivistysravintola Boot Hilliä.
Kaj Knuts
Kerhot
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Nokia-kilpailu
Kevään kunniaksi järjestämme kohdekoulujemme opiskelijoille kilpailun.
Nyt laitetaan vauhtia www.nokia.fi/urapolku/opiskelijat.htm - sivuille.
Onko mielessäsi joku villi idea nokian opiskelijasaitille? Kerro siitä meille.
Parhaimmat ideat palkitaan Nokia-puhelimilla. Lisäksi pätevimpien ja
toteutuskelpoisimpien ideoiden välittäjät pääsevät itse mukaan opiskelijasaitin
ideariiheen.
Matopeli kavereineen on jo Nokia.com –saitilla, mutta tuleeko mieleesi jotain
muuta… jotain sellaista mistä voisi olla opiskelijoille hyötyä ja hubaa!!!
Kerää porukka tai ideoi itse – parhaat pähkäilyt palkitaan.
Meilaa minulle ideasi ja yhteystietosi ennen vappua.
Kevätterveisin
Mira Holopainen
mira.holopainen@nokia.com
Lisätietoja myös oppilaskunnan toimistolta
P.S. Yksinkertainen oivallus tai aivan hullu keksintö – anna tulla vaan! Pääasia
on, että lähetät sen ajoissa.
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Puuhanurkka
Kierrä koko labyrintti siten, että käyt kerran ja vain kerran jokaisessa
pikkuruudussa. Tehtävä alkaa tähdellä merkitystä ruudusta ja loppuu siihen.

Auta Teppo Tekulainen bileisiin...

Bileet!

Teppo
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Ilmoitukset

START, -ja taas mennään!
Yhdessä haasteet pienenee ja tavoitteet suurenee.
Kokoonnumme
maanantaisin klo 12.15 alkaen kurssirakennuksen toisessa kerroksessa.
Älä jumitu, tule MUKAAN!
Lisätiedot yms.
Tatu.Turunen@edu.stadia.fi
Terveisin:

Kristityt opiskelijat.

Biljarditurnaus
Biljarditurnaus käytiin 3.4.2001 ravintola Chapilinin
tiloissa, seuraavin tuloksin:
Voittajat:
1. Mika Malkakorpi
2. Thomas Kari
3. Teemu Luoma
Palkinnot:
1. Kahden hengen 23 tunnin risteily
2. 6-pack
3. 100 kpl. kopiokortti
P.S. palkinnot noudettavissa HTO:n toimistolta.
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Kielioppia osa 1
Improve your grammar...
Poimintoja sanakirjasta
Englanti - Japani
Are you harboring a fugitive? Hu Yu Hai Ding?
See me A.S.A.P. - Kum Hia Nao
Stupid Man - Dum Gai
Small Horse - Tai Ni Po Ni
Your price is too high!!! - No Bai Dam Thing!!
Did you go to the beach? - Wai Yu So Tan
I bumped into a coffee table - Ai Bang Mai Ni
I think you need a facelift - Chin Tu Fat
It’s very dark in here - Wai So Dim?
Has your flight been delayed? - Hao Long Wei Ting?
That was an unauthorized execution - Lin Ching
I thought you were on a diet - Wai Yu Mun Ching?
This is a tow away zone - No Pah King
Do you know lyrics to the Macarena? - Wai Yu Sing Dum Song?
You are not very bright - Yu So Dum
I got this for free - Ai No Pei
I am not guilty - Wai Hang Mi?
Please, stay a while longer - Wai Go Nao?
Meeting was scheduled for next week - Wai You Kum Nao
They have arrived - Hia Dei Kum
Stay out of sight - Lei Lo
He’s cleaning his automobile - Wa Shing Ka
He is a fat man - Wun Fat Gai
Three ladies were on a flight when suddenly the captain announced
“ Please prepare for a crash landing “.
The first lady put on all her jewelry . Surprised by this the other ladies
questioned her actions.
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The first lady replied: “Well when they come to rescue us they will
see that I am rich and will rescue me first”.
The second lady not wanting to be left behind, began to take off her top
and bra. “Why are you doing that the other ladies questioned”. Well when
they come to rescue
us they will see my great tits and will take me first.
The third lady who was African not wanting to be out done took off her
pants and panties.
Why are you doing that the other ladies questioned, well they always
search for the black box first ?
A man and his four year old son are talking, when his son asks him “Dad,
what does a pussy look like?” The Dad confused, asks him “ before or
after sex?” The kid says “Ummm before sex” So the dad says to him “Well
have u ever seen a beautiful red rose with soft red peddles.” “Yeah” says
the son.”well what about after sex” ,
he says to his dad. His dad replies: “ Have you ever seen a bulldog eating
mayonnaise?”

Jason walks into a restroom in an airport and goes up to a urinal. A man
with no arms comes up to him and says: “Hey, can you give me a hand?”.
Though he feels uncomfortable, he agrees to help. He unzips the man’s
pants, takes a deep breath, and reaches in and takes out his penis, which
he is horrified to discover is all green and moldy. Imagining the bonus he
will get come judgement day, he continues to hold the man’s moldy unit
as he urinates, gives it a shake, and zips it back up in his pants.
”Hey, thanks a lot man.” The man says.
”No problem. But there is one thing I have to know, what is wrong with
your Johnson?”
Then the man pulls his arms out into his sleeves and says “I don’t know,
but I’m sure as hell ain’t gonna touch it!”
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There was a papa mole, a mamma mole, and a baby mole. They
lived in a hole out in the country near a farmhouse. Papa mole
poked his head out of the hole and
said, “Mmmm, I smell sausage!” Mamma mole poked her head outside
the hole and said, “Mmmm, I smell pancakes!” Baby mole tried to stick his
head outside but
couldn’t because of the two bigger moles. Baby mole said, “The only
thing I smell is molasses.”
There was a shoesalesman siting in his store when a beautiful woman
comes in. He looks at her and can’t stop staring. While helping her try on
a pair of shoes he
glances up her skirt to find she isn’t wearing any panties. He started
thinking and something slipped out. The man said “I’d like to fill your
pussy with ice cream and
lick it all out!” Hearing this the woman runs out to tell her husband. She
says, “Honey, this shoesalesman said he’d like to fill my pussy up with ice
cream and lick it all out!” “Now go kick his ass!”. The husband replied
“Dear, anyone that can eat that much ice cream, I ain’t fuckin’ with!”

Three guys enter a disabled swimming contest. The first has no arms.
The second no legs and the third has no body, just a head. They all line
up, the whistle blows and “splash” they’re all in the pool.
The guy with no arms takes the lead instantly but the guy with no legs is
closing fast. The head of course sank straight to the bottom.
Ten lengths later and the guy with no legs finishes first. He can still see
bubbles coming from the bottom of the pool,so he decides he had better
dive down to rescue
him.
He picks up the head, swims back up to the surface and places the head
at the side of the pool, where-upon the head starts coughing and
spluttering.
Eventually the head catches his breath and shouts: “Three years I’ve
spent learning to swim with my fucking ears, then two minutes before the
whistle, some asshole puts a swimming cap on me!”
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Eikä unohdeta rakkaita
naapureitamme...
Viisi ruotsalaista oli uima-altaassa. Yhtäkkiä veden pinnalle ilmestyi kondomi. Yksi ruotsalainen kysyi: - Kuka pieraisi?
Kaksi ruotsalaista kaivoi ojaa. Toinen kysyi: - Kuule, mihin minä panen
tämän hiekan? - Kaiva toinen oja viereen ja heitä se sinne.
Ruotsalainen oli ensi kertaa Lapissa. Hän ihasteli kauniita tuntureita ja
kysyi paikalla olevalta lappalaisukolta: - Minkä niminen on tuo tunturi? Kumpi? - Kiitos. Entä tuo toinen?
Pimeässä Kongossa oli ihmissyöjien herkkuliike. Eräs kannibaali astui sisään ja myyjä kehui juuritullutta tuote-erää: - Nyt sattui niin mukavasti,
että saimme juuri ison lastin aivoja. Aivan tuoreita! - Minkäs hintaisia ne
ovat? - Noo... riippuu kansalaisuudesta. Yhdysvaltalaisen aivot 12 helmeä
kilolta, ranskalaisen 17 helmeä ja ruotsalaisen 499 helmeä. - Kuinkas ne
niin kalliita ovat? - Etkö tiedä, kuinka helvetin monta ruotsalaista täytyy
tappaa, ennen kuin saadaan kilo aivoja kasaan?
Mikä on ruotsalainen sarjaankytkentä? - Homojono
YK:n rauhanturvajoukkojen helikopteri putosi maahan. Paikalle lähetettiin
pelastajia, jotka löysivät suhteellisen ehjän ruotsalaisen pilotin. Jälkeenpäin
tältä kysyttiin, mikä oli mahtanut aiheuttaa onnettomuuden. - Jaa, kumma
juttu... pilotti mietiskeli, mutta se sattui heti sen jälkeen kun minulle oli
tullut kylmä ja löysin vihdoin katkaisijan, joka sammuttaa sen suuren
tuulettimen.
Nils käveli pitkin Tukholman katuja. - Kuningas on idiootti!!! Kuningas on
ääliö!!! Poliisi tietysti pidätti miehen ja vankilaanhan Nils ennen pitkää pääsi. Tuomio oli 11 vuotta. Vuosi herjauksesta ja kymmenen valtiosalaisuuden paljastamisesta.
Ruotsin armeijan erään joukko-osaston johtaja kyllästyi miesten hygienian
puutteeseen ja määräsi, että he joutuvat laittamaan joka aamu uudet
sukat jalkaan. Viikon kuluttua useimmat miehet anoivat itselleen suurempia kenkiä.
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Kölli
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Kissa
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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat – HTO ry
Bulevardi 29 B
00180 HELSINKI
(09) 648 847

KOKOUSKUTSU

20.4.2001

Helsingin ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat – HTO ry:n jäsenet

HTO RY:N KEVÄTKOKOUS
Helsingin ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijoiden
sääntömääräinen kevätkokous pidetään perjantaina 20.4.2001 klo 15.30
alkaen Kollegiosalissa, Pääkoulu 3krs.
Kokouksessa käsitellään Opiskelijajärjestön säännöissä kevätkokoukselle
määrätyt asiat, sekä hallituksen ehdotus Opiskelijajärjestön hallituksen kokoonpanon muutoksesta. Lisäksi päätetään hallituksen Karibianmatkasta.
Helsingin ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat - HTO ry:n hallitus
Helsingissä 9.4.2001

Harri Hauta-aho
puheenjohtaja

Kaj Knuts
hallituksen jäsen

JAKELU

Opiskelijajärjestön jäsenet
tilintarkastajat
hallituksen jäsenet
henkilökunta
HTO:n kuraattori

TIEDOKSI

ilmoitustaulut
viikkotiedote
luokanvanhimmat
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Kesäopintotuki
Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijana voit hakea kesäopintotukea
opintoihisi.
Kesäopintotuki haetaan AINA Helsingin ammattikorkeakoulun opintotukilautakunnan kautta (Bulevardi 31). Kesätukea anottaessa käytetään Kelan
lomaketta Otm. Liitteeksi tulee laittaa ”Selvitys kesäajan opinnoista” –
lomake (joita saa opintotoimistoista ja koulutusalajärjestöistä) ja muut
mahdolliset selvitykset, joista selviää kesällä suoritettavat opinnot/työharjoittelu luetaan täysimääräisenä suoritettavaan tutkintoon.
Helsingin ammattikorkeakoulun opiskelijoille on mahdollisuus saada
opintotukea kesäopintoihin, mikäli opinnot ovat päätoimisia eli suorituksia
tulee olla vähintään 3 opintoviikkoa/tukikuukausi. Harjoittelu on
sellaisenaan päätoimista opiskelua ja oikeuttaa kuukauden tukeen, jos sen
kesto kyseisen kuukauden aikana ylittää opintotukilaissa tarkoitetulla tavalla 18 päivää.
Ammattikorkeakouluopiskelijan suorittamat opinnot ja työharjoittelu täytyy
olla aina osana hänen suorittamaansa tutkintoa.
Kesäopintotukihakemukset tulee toimittaa opintotukilautakunnalle viimeistään huhtikuun aikana. Myöhemmin tulleet toki käsitellään, mutta silloin
opintotuki ei yhtä todennäköisesti ehdi maksuun kesäkuun alussa.
Lautakunta antaa lausunnon opintojen päätoimisuudesta ja toimittaa
hakemuksen edelleen opintotukikeskukseen lausunnon kera. Opintotukilautakunnan lausunto on opintotukikeskusta sitova.

Goom tulee taas...
Nyt on mahdollisuus osallistua GooM 2002 GooMiPeikkokarsintaan, eli henkilöksi joka järjestää itselleen ja kaveriporukalleen liput. Hakulomakkeita
saa oppilaskunnan toimistolta. Lisätietoa www.goom.net . Lomakkeet
postitettava eteenpäin viimeistään 27.4 mennessä, joten kiirehdi jos mielit
peikoksi.
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Viikon ateriat
Opiskelijaravintola Amkor ruo- Allu ruokalista 9.4-12.4.2001
kalista 9.4-12.4.2001
Ma Tomaattikeitto L
Mangoinen broilerpuikko L
Ma Kasvisratatoulle L
Hedelmäinen kasvisrisotto L,G
Juustopastasalaatti
Chiget Juustoinen broilerTi Juustokeitto VL
puikko
Spagettilihavuoka VL
Pippurihärkää L
Kasvishampurilaispihvit L,G
Ti Aurajuustokeitto
Ke Kanakeitto VL
Kalapuikot, kastike
Grillimakkara L,G
Punajuurikroketit L
Ratatouille L,G
Metsästäjänleike
Ke Kultainen kasvissosekeitto VL
Kreikkalainen salaatti
Spaghettivuoka L
Lampaanpaisti, valkosipuliperunat

To Viherpippuripata

Pe Pitkäperjantai

To Pinaattikeitto, 1/2 muna
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen,
Hernekeitto, vohveli, hillo ja
G=gluteeniton, PL=pyydä
kermavaahto
Broilerin rintafile, currykastike laktoositon
VL
Pe Ei koulua, ei tarjoilua
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Your party!
Pänniikö bileet? Soitetaanko opiskelijapippaloissa aina juuri sitä musiikkia,
jota et siellä tahdo kuunnella? Minkälaiset partyt Sinä järjestäisit?
Vastaa ja voita haalarimerkkejä!
Missä kestit pidettäisiin?(minkä tyyppinen… ravintola, pubi
yms.)_______________________________________________

Mikä viikonpäivä olisi sopivin?____________________________

Olisiko bileillä joku teema? c NO WAY! cJEE!
Mikä?Toteutus?
____________________________________________________________________________________________________________________________

Minkälaista ohjelmaa kekkereillä olisi?
Esiintyjät?
Bändi c NO WAY! c JEE!
Dj c NO WAY! c JEE!
Minkälaista musiikkia?
c
c
c
c
c
c
c
c

pop
rock
jazz
tecno
hevi
humppa
gospel
muu,mikä?___________________

Jotain muuta../vielä lisäksi...
____________________________________________________________________________________________________
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Kilpailuja?

c

NO WAY! c JEE!
Millaisia?
_______________________________________________________________________________________________________________________

Jotain muuta ohjelmaa...mitä?
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Loistoidea Sinun pirskeisiisi?
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________

Nimi:______________________________
E-mail:_____________________________
Puh.nro:____________________________

Kaikkien toteuttamiskelpoisten vastausten kesken arvotaan
haalarimerkkipaketti, joka sisältää kolme vapaavalintaista Tekun kirjakaupassa myytävää haalarimerkkiä.
Vastaukset 5.5. mennessä Tekun kirjakauppaan.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
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