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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat ry.

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

Osoite:

Mika Klemola
Hammaspeikko
Hammaskeiju
Bill Gates
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 syksyn 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
100 mk
33 p/kpl
tiedotusvastaavalle. Lehti ei ota 300 kpl
150 mk
30 p/kpl
vastuuta
julkaisemastaan 500 kpl
190 mk
28 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.
Viikon mietelause:
Et voi myöhästyä,
ennenkuin saavut paikalle.

1 000 kpl
2 500 kpl
5 000 kpl
10 000 kpl

270 mk
620 mk
1 150 mk
2 200 mk

27
24
23
22

p/kpl
p/kpl
p/kpl
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.Yksittäisiä
kopiokortteja saa myös hallituksen
jäseniltä
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Päätoimittajalta
Arkinen aherrus on taas täällä ja uudet opiskelijat pyörivät pallo hukassa
kuin puolukat siellä missä aurinko ei paista.
Kesä alkaa olla jo siis ohi ja tulevat tenttiviikot ovat kohta edessä.
Hikikarpalot nousevat otsalle, kun ajattelee mitä kaikkea tulikaan luvattua
tehdä syksyn aikana.

Tiedotus tulee siis uudistumaan mm. Suurimpien bileiden infosivut ja kaikenlaista muuta pikkukivaa, tämä kaikki teitä ajatellen. HTO:n Oppilaskunnan ja HAMOK:in toimistojen paikat ovat muuttuneet kurssirakennuksen
saneerauksen johdosta. Toiminta ei kuitenkaan ole loppunut. Toimistot
sijaitsevat siis suurimmaksi osaksi Albertinkadulla samaisessa paikassa kuin
HIO:kin toimisto. Lisäksi HTO:n kauppa on siirretty UKE:n aulan
akvaarioon. Pahoittelemme muutosta johtuvia ongelmia.

Luvassa syksyn varalle on bileiden osalta paljon uutta jo legendaaristen
Turnajaisten, tontunkaatajaisten ja Maljannostajaisten lisäksi mm. autobileet. Urheilun osuutta on myös lisätty: tulossa mm. urheilupäivä sekä
ohittamattomat salibandy, megazone ja muut turnausluontoiset
häppeningit.

Uusia opiskelijoita on taloon saatu noin 600 ja se kyllä tulee väistämättä
huomattua. Eksyksissä olevia insinööriopiskelijoiden alkuja on talo taas
täynnä ja pyydänkin kaikkia vanhoja opiskelijoita ottamaan heidätkin huomioon ja auttamaan tarpeen vaatiessa, sillä eihän kukaan halua myöhästyä esimerkiksi piirianalyysin tunnilta…

Eli ei muuta kuin ahkeraa syksyn alkua kaikille ja iloista mieltä!!

Päätoimittaja
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Uusi HTO ry:n logo
Uusi HTO ry:n logon on julkaistu ja niitä saa jossain vaiheessa myös kaupasta haalarimerkkien muodossa.

Unohtamatta tietenkään legendaarisia Tekniikan ja Liikenteen opiskelijoiden
haalareita, joita saat myös Opyn:n kaupasta.
Näissä sinut muistetaan ja huomataan,
Telin opiskelija bileissä ilman haalareita on
kuin kala ilman vettä...
Myös alakohtaiset ja bilemerkit haalareihisi
saat samaisesta kaupasta, joita voit tuttaviesi
tai tuntemattomien kanssa vaihdella ja
kiinnitellä haalareihisi.
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Häh, mitä häh?
- Keitä tutorit ovat?
- He ovat, Helsingin ammattikorkeakoulun
opiskelijoita.
- Mitä he tekevät?
- He opastavat uusia opiskelijoita koulun
tavoille ja vastaavat parhaansa mukaan
kysymyksiinne.
- Mitä heiltä voi kysyä?
- Melkein mitä vaan joka mieltäsi askarruttaa.
- Mistä heitä löytää?
- Heitä löytää koulun ympäristöstä, heillä on
musta tutor-paita päällään (hihasta saa
vetää).
- Näkeeköhän niitä koskaan?
- Kyllä, kaikille uusille aloittaville luokille on
määrätty tutor, ja hänet tulette näkemään
pitkin syksyä, ja kevättäkin jos tarvetta tulee.
- Ai, tekeekö ne mitään muuta?
- Kyllä, he ovat mukana järjestämässä bileitä ja muutenkin näkyvillä
koulumme toiminnassa.
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File: Helsingin Teknillisen
Oppilaitoksen Oppilaskunta ry.
Oppilaskunta?
- Aatteellista toimintaa opiskelijoiden etujen
ajamiseksi.
Ketä kuuluu?
- n. 2000 opiskelijaa
- Yi 90% opiskelijoista
Miksi?
- Opiskelijakortti
- Kopiot
- Kirjakauppa
- Klubi
- Haalarit
- Järjestötoiminta
- Pippalot, bileet, partyt, jne…
Hallitus?
- Tällä hetkellä hallituksessa istuu seitsemän henkilöä
Missä?
- UKE:n aula ja Albertinkadun 40-42
Tapahtumat?
- Tursajaiset
- Wappu
- Salibandy-turnaus
- Biljardi-turnaus
- yms
Liittymällä HAMOK:iin liityt siis myös HTO ry:hyn, kannattaa liittyä!!!
Lisätietoja toimistolta tai www-sivuilta -> www.teli.stadia.fi/Oppilaskunta
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Sovellettua matematiikkaa...
Poimintoja jakomäen perukoulun matematiikan kurssin harjoitustehtävistä.
1. Aleksilla on pumppuhaulikko, jonka lippaassa on neljä patruunaa. Yhdessä patruunassa on keskimäärin 80 kpl 0,5 g:n painoisia teräshauleja.
Jos aina yhden patruunan haulesta 44 menee ohi, mikä on patruunoiden
osumisprosentti?
2. Peralla on 12 g kokaiinia. Hän myy Makelle 3 g 1000 mk:lla ja 2 g
Lissulle 650 mk:lla. Mikä on loppuerän katukauppa-arvo, jos Pera ei vedä
sitä itse ja myy sitä 3 g:n erissä samaan hintaan kuin Makelle? Paljonko
Pera saa yhteensä rahaa?
3. Tapsa ja Kale saavat virolaiselta jobbarilta BMW:n kääntämisestä 1000
mk, Toyotasta 650 mk ja Nissanista 400 mk. Jos kundit kääntävät neljä
Bemaria ja kuusi Toyotaa, kuinka monta Nissania heidän pitää vielä kääntää, jotta he saavat 5000 mk kumpikin?
4. Tapsan isä istuu kahdeksan vuoden kakkua taposta. Hän sai tehtävän
suoritettuaan 21.000 mk:n palkkion, josta sijoitetaan 500 mk viikossa
Vermoon. Keskimäärin sijoituksen hoitaja häviää 200 mk viikossa
sijoittamistaan rahoista. Paljonko palkkiosta on jäljellä, kun Tapsan isä pääsee, kiitos loistavan oikeuslaitoksemme, yhden vuoden istuttuaan ehdonalaiseen?
5. Helsinkiläisravintolassa hengailee kolme virolaishuoraa. Jos yhden pokan
hinta on 200 mk, josta kapakoitsija saa 120 mk, niin kuinka monta pokaa
huorien täytyy lärviä päälle hoitaa, jotta kapakoitsija pääsee 6700 mk:n
lomalle Pattayalle?
6. Jengi saa 150.000 mk:n saaliin. Köpi vasikoi seitsemän kaveriaan vanhoista pahoinpitelyistä ja ryöstöistä ja omii saaliin. Kaverit saavat keskimäärin kaksi vuotta ehdottomana paitsi Repe ja Kake, jotka ala-ikäisinä selviävät 58 tunnin yhteiskuntapalvelulla. Köpi pistää 36.000 mk autoon ja 1000
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mk illassa haisemaan. Kuinka kauan Köpi vielä pysyy hengissä?
Paljonko saaliista on tällöin jäljellä?
7. Heka ryöstää ja murjoo vihannekseksi vanhan eukon ja jää kiinni. Hän saa neljän vuoden tuomion. Vanhat pohjat, viisi kuukautta ehdollista auton luvattomasta käyttöönotosta ja sen polttamisesta ja yhdeksän
kuukautta ehdollista murroista, pannaan myös täytäntöön. Tuomiot yhdistetään kertomalla niiden summa 0,78:lla. Mikä on Hekan kakun pituus?
Kuinka kauan hän joutuu istumaan ennen pääsyään ehdonalaiseen, joka
tapahtuu hänen istuttuaan kolmanneksen kakustaan?
8. Mape ja Pera päättävät paeta vankilasta. Heillä on rautasahanterä, jolla
kalteria voi sahata viisi millimetriä tunnissa. Yhdestä lakanasta he saavat
neljä metriä köyttä. Kuinka kauan heiltä menee kymmenen sentin
paksuisen kalterin sahaamiseen. Kuinka paljon köyttä he tarvitsevat, kun
pudotus sellistä vankilan pihalle on kuusi metriä ja vankilan ulkomuurin
korkeus on seitsemän metriä?
9. Ripa ajaa yli poliisin piikkimaton ja saa 80 metrin etumatkan. Sekä Ripa
että poliisin koirapartio juoksevat 10 km/t. Ripa saa sydärin kymmenen
minuutin takaa-ajon jälkeen. Miten kaukana piikkimatosta Ripa on, kun
poliisit aloittavat elvytyksen?
10. Sike tarvitsee varaosia kuplavolkkariinsa. Hän irrottaa kuplan pölykapselin kymmenessä sekunnissa, pyörän minuutissa, moottorin 17 minuutissa
ja radion neljässä minuutissa. Lisäksi varaosien lastaamiseen kuluu kolme
minuuttia. Hän löytää eräältä parkkipaikalta sopivan kuplan. Miten kauan
varaosien hankkiminen kestää, kun Sike tarvitsee kaksi rengasta, radion ja
moottorin?Sovellettua matematiikkaa.
- Kuinka määritellään luento?
- Informaation siirtämistä luennoitsijan suusta kuulijan paperille sen käymättä välillä kummankaan aivoissa.
- Mitä eroa on opiskelijalla ja koneella?
- Ei ole vielä keksitty konetta, joka ei tee yhtään mitään.
- Mikä on petos? kysyy professori tutkinnossa opiskelijalta.
- Petos on, jos te, herra professori, reputatte minut.
- Miten niin?
- Koska rikosoikeuden mukaan henkilö, joka hyväksi käyttää toisen tietämättömyyttä vahingoittaakseen tätä, syyllistyy petokseen.
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Windows
- Miksi kaikilla pitää olla Windows?
- Jotta kaikki voisivat samalla tavalla nauttia tietotekniikan
mahdollistamasta joustavuuden ja elämän monipuolisuuden lisääntymisestä.
- Miksi Mersun A-malli kaatuu?
- Koska se on suunniteltu Windows 95:llä.
-

Miksi on vain kymmenen käskyä?
Jumalan kirjoittaessa yhdettätoista käskyä, Windows-tietokone kaatui.
Mutta mikäpä olisi ollut tämä yhdestoista käsky?
Älä tee epävakaita käyttöjärjestelmiä.

- Miksi ortodoksit suosivat edelleen dosin käyttöä?
- Jos he käyttäisivät Windowsia, he joutuisivat näpäyttämään ikonia, mikä
ei ole soveliasta.
- Miten huoneesta saa pierunhajun pois?
- Avaamalla windowsit.
- Mitä eroa on Win 95:llä ja Win 98:lla?
- Siinä missä Win 95 kaatuu, Win 98 ei edes käynnisty.
- Mitä yhteistä on Ladalla ja Windows 95:llä?
- Ne lakkaavat toimimasta silloin kun sitä vähiten odottaa.
Bill Gates oli puistossa lenkillä, kun penkillä istui pikkutyttö. Hänen edessään oli koppa, jossa oli kissanpentuja. Bill meni tytön luo ja kysyi:
- Mitäs nämä ovat?
- Ne ovat Windows-kissanpentuja!
Bill oli tietysti moisesta vastauksesta hyvillään. Kun hän muutaman päivän
kuluttua tapasi jälleen tytön kissanpentuineen, hän kysyi:
- Mitäs näille Windows-kissanpennuille nyt kuuluu?
- Eivät ne ole enää Windows-kissanpentuja. Ne ovat nyt Mackissanpentuja!
- Miten ne niin ovat muuttuneet? kysyi Bill hämmästyneenä.
- Niiden silmät ovat avautuneet, vastasi tyttö.
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Jumala kutsui Clintonin, Jeltsinin ja Billy Gatesin eteensä ja sanoi:
- Te olette kolme maailman mahtavinta ihmistä. Minä ilmoitan teille, että olen väsynyt maan päällä vallitsevaan syntisyyteen. Huomenna on maailmanloppu. Teidän tehtävänne on ilmoittaa siitä
muille Maan asukkaille.
Maan mahtajat palasivat kotiin ja alkoivat levittää Jumalan viestiä. Clinton
kutsui hallituksensa kokoon ja ilmoitti:
- Minulla on hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen on, että olemme nyt
saaneet varmat todisteet, että Jumala, johon Amerikan kansa uskoo, on
olemassa. Huono uutinen on, että huomenna tulee maailmanloppu.
Jeltsin kutsui oman hallituksensa kasaan ja sanoi:
- Minulla on huonoja ja vielä huonompia uutisia. On käynyt ilmi, että Jumala, johon emme koskaan ole uskoneet, on sittenkin olemassa. Vielä
huonompi uutinen on, että tämä Jumala on päättänyt, että huomenna on
maailmanloppu.
Bill Gates kutsui koolle Microsoftin hallituksen ja ilmoitti:
- Minulla on hyviä ja vielä parempia uutisia. Jumala on todennut, että
kuulun maailman kolmen mahtavimman miehen joukkoon. Vielä parempi
uutinen on, että huomisesta lähtien meidän ei tarvitse pähkäillä Windows
95:n aiheuttamien ongelmien kanssa.
Lista maailmaa järkyttäneistä 1900-luvun tapahtumista:
- Sarajevo ‘14
- Pietari ‘17
- Pearl Harbour ‘41
- Hiroshima ‘45
- Tshernobyl ‘86
- Windows ’95
- Miksi tietokoneessa on hiiri?
- Jos siinä olisi norsu, ei keskusyksikkö enää mahtuisi pakettiin.
- Millä tietokone toimii?
- Savulla. Jos savu tulee ulos koneesta, ei kone enää toimi.
- Miten tietokone eroaa seksistä?
- Tietokoneessa laitetaan pehmeä kovan tavaran sisään.
- Mitä eroa on naisella ja tietokoneella?
- Tietokone ei kelpuuta 3,5-tuumaista lerppua.
- Mitä tulee kun yhdistetään Windowsin ja Linuxin parhaat ominaisuudet?
- Witux.
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Enkelipoika

11

Parasta ennen 36/ 2001

Pukeutumisehdotus
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LLukijan kynästä. . .
Tälle palstalle voivat kaikki lukijat kirjoittaa
omia kokemuksiaan koulusta tai
muuten vaan omia ajatuksiaan. “juttusi” voit
tuoda milloin tahansa oppilaskunnan toimistolle, kaupalle tai jollekkin jäsenistöstä.
Pidätämme oikeuden muokata tekstiä
siveelliseksi.
Toivottavasti joku rohkea tarttusi kynään ja
antaisi ajatuksiensa pudota paperille.
Terveisin toimitus

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

UKE:n aulan kirjakaupasta saatavilla vihdoin myös
Piirianalyysi kirjaa, leffalippuja sekä muuta aina tarpeellista opiskelu sälää.
Tule siis tekemään onnistunee ostokset
lähikirjakauppaasi.
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Otteita Tekun Viikosta…
Tälle sivulle kerätään tapahtumia 80- luvun Tekun Viikoista, kunhan ne
aluksi saamme käsiimme, kun ne jostain syystä muuton yhteydessä katosivat…

Bulevardin ruokala AMKOR:in
toiminta muuttuu...
Amkor:in ruokalan toiminta muuttuu itsepalveluksi, tämä kuitenkin
tarkoitaa sitä, että jos muutos ei onnistu niin kokeilusta luovutaan.
Eli eipäs sitten “sikailla” siellä ruokalan puolella! Kokeilu on siis vain
opiskelijoiden parhaaksi ja toimiessaan se nopeuttaa ruokailua ja
vähentää jonoja.
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Täh?!?…MITKÄ TURNAJAISET?!?!?
Turnajaiset ovat uusien opiskelijoiden ns. kastejuhla, jonka tärkeimpänä
osana on perinteinen ravintolaviesti eli nk. Rastikierros. Kaupunkia kierretään ristiin rastiiin kapakasta kapakkaan, hämärien tai täysin pimeiden
vihjeiden perusteella.
Löydettyään rastit tursaat saavat selvitettäväkseen nokkeluutta ja/tai
näppäryyttä vaativia tehtäviä, joista he saavat pisteitä ”taitojensa” mukaan. Tarkemmat ohjeet annetaan turnajaisiltana. Osallistumismaksu peritään kattamaan palkinnoista ja kierroksesta syntyneitä kuluja. Pääpalkinto
on perinteisesti ollut laivaristeily (kuten se on tälläkin kertaa). Tärkeintä
on, että kaikilla on hauskaa ja mahdollisuus tutustua opiskelukavereihin.
Muistakaa myös, että turnajaisiltana kaikki on mahdollista…
Ilmoittautuminen ke 5.9. mennessä

Lähtölaukaus rastikierrokselle
Ke 12.9.2001
Pääkoulun pihalta klo. 15:00
Turnajaisjuhla CTRL:ssa
20:00 ->
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Pikku purtava...
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Viikon ateriat
Opiskelijaravintola Amkor ruo- Allu ruokalista 20.8.-20.8.2001
kalista 20.8.-24.8.2001
Ma Parsakeitto
Spaghettilihavuoka VL
Ma Porkkanasosekeitto VL
Couscouskasvispytti L
Kebakoita ruskealla
kastikkeella M
Ti Minestronekeitto L
Kasvisratatoulle M,G,V
Viherpippuripata
Kasvipihvit L
Ti Pinaattikeitto
Siruunaista uunikalaa
Amerikkalaista kasviskastiketta Ke Herkkusienikeitto L, G
Broilerjuustopuikko L
Kalkkunaleikettä valkosipuliPinaattiohukaiset
perunoilla M,G,VL,VL
To Kasviskeitto VL, G
Ke Linssikeitto M,G,V
Grillimakkara L, G
Lihamakaronilaatikko S
Kasviskääryleet L, G
Porkkanapataa, Kalarullia peru
nasoseella V,L,G
Pe Crepes, jauhelihatäyt.
Katkarapuvuoka
To Kasvisjuustokeitto
Hernekeitto M,G,N
Kasvisgratiini
Riistakäristystä perunasoseella L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen,
G=gluteeniton, M=maidoton,
M,G,N,S
V=vegaani, N=naudanlihaton
S=sianlihaton
Pe Kanaviillokki
Täytettyjä paprikoita
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