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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat ry.

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

Osoite:

Mika Klemola
Ben Hur
WC:ssä...
Kolumbus
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/

Stilistiikka:
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 1 000 kpl
270 mk
27 p/kpl
Paino: UKE:n aula
2 500 kpl
620 mk
24 p/kpl
MV –mainosten hinnat:
5 000 kpl
1 150 mk
23 p/kpl
1/1 sivua
300 mk
10 000 kpl 2 200 mk
22 p/kpl
1/2 sivua
175 mk
Yksittäiset kopiot Opiskelijayhdistyksen
1/4 sivua
100 mk
kaupalta maksavat 40 p/kpl.
Mainokset julkaistaan kahdessa
Onnettomien virheinvestointien
lehdessä, eli neljän viikon ajan.
vähentämiseksi ostamme yli 1 000
kappaleen korteista ylijääneet
Viikon mietelause
kopiot takaisin 15 pennin
Menestykseen on
kappalehintaan.Yksittäisiä
kaksi sääntöä.
kopiokortteja saat myös hallituksen
1) Älä koskaan paljasta
jäseniltä
kaikkea...
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Päätoimittajalta
Kylläpä on maailma mennyt sekaisin…
Kaikki syyttelevät toisiaan ja kukaan ei oikein tiedä mihin se johtaa, tuskin
mihinkään hyvään ja kuka siitä on sitten vastuussa lopullisesti.
No kaikki aikanaan, viime aikaiset tapahtumat ovat myös heijastuneet
omaan Suomi neitoommekin, ministerit, presidentti, firmojen pääjohtajat
ja kaikki muutkin syyttelevät toisiaan aivan mahdottoman älyttömistä
asiosta.
Ja sitten joku henkilö päättää lähettää seitsemän sahanpurulla täytettyä
kirjettä, postinlajittelukeskukset menevät aivan tukkoon ja työttömät Vantaalla jäävät ilman työttömyyskorvaustaan ja normi kossupulloa ei
saadakkaan; kaikki heijastuu kaikkeen…
Mietin, mitä minä voisin tehdä asioiden selviintymisen hyväksi. Tuskin mitään kovin konkreettista, paitsi ihmetellä kuinka yksi asia poikii niin paljon
pahaa ja käsittämättömiä tekoja.
Tuntuu siltä, että olisi parempi keskittyä koulun käyntiin, kun tenttejä alkaa
olla jo, joka viikolle kaksinkappalein. Taidan jättää ulkomaan uutiset osan
lukematta ja keskittyä siihen miten työntökiertokäynnistimen pitokäämin
rikkoutuminen vaikuttaa vetokäämin ja vauhtipyörän toimintaan…
Niin ja välillä pitää siis rentoutua, nyt tällä hetkellä on ainakin yhdet bileet
tulossa, eli 14.11. on HAMOK:in järjestämät Salsa-bileet, sinne sitten
lanteita notkistamaan ja nauttimaan muuten kanssa ihmisten seurasta
siemaillen kenties jopa muutamaa olusta, siideristä puhumattakaan.
Ja voihan sitä käydä ajatuksiaan selvittämässä myös mitä erilaisimmilla,
meidän hyväksi järjestetyillä liikuntavuoroilla (lisää tietoa: www.hamok.fi).
Näin tällä kertaa ja ensi kerralla lisää.
Hyvää syksyn alkua ja talven odotusta, kanssaopiskelijoille!
Ystävällisesti
Mika Klemola
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Tulevia bileitä...
SalsaNight keskiviikko 14.11,
ravintola Aladdin
Poista alkava kaamos salsaten. Kaikki pääsevät testaamaan oman lantionsa letkeyttä elävän musiikin tahdissa.
Paikalla on viihdyttämässä
myös
Juan Pujals & The New
Salsa Generation

Sexfest-kuusijuhla keskiviikko 5.12, ravintola Aladdin
Päivä on mitä otollisin joulun vastaanotolle. Tonttuilemme
yhdessä glögiä siemaillen, ja nautimme HemmaBeastin
armoitetusta
showmusiikista.Lisäksi tiedossa on yllätysesiintyjiä...
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Insinööriopiskelijapäivät
Kuopiossa 13. – 14.10.2001
Vuotuiset insinööriopiskelijapäivät järjestettiin tänä vuonna Kuopiossa
kalakukkojen kaupungissa.
Bilebussimme lähti Kiasman edestä kello kuusi lauantaiaamuna. Bussi oli
yhteinen EVIO:n kanssa. Pirteimmät aloittivat juhlinnan heti, kun bussi
lähti liikkeelle. Pulloja avattiin ja laulutaitoinen kitaristikin löytyi. Lahdessa
otimme kyytiin lisää väkeä ja tunnelma kohosi bussin kattoon.
Puolenpäivän aikoihin saavuimme
Kuopioon. Kun
bilepassit oli jaettu
ja tavarat jätetty
narikkaan aloimme
siirtyä Kuopion
torille tapahtuman
avajaistilaisuuteen.
Avajaistilaisuudessa
oli monta puhujaa
ja kaikki ylistivät
miten hienoa on
olla insinööriopiskelija ja insinööri, sitten tulevaisuudessa.
Rastikisa alkoi heti avajaistilaisuuden päättyessä. Rasteilla oli ryhmähenkeä,
luovuutta ja älyä vaativia tehtäviä. Rasteilla yritettiin selvitä monen muun
tehtävän lisäksi sokkelosta silmät sidottuna, kehittää läjästä tietokone- ja
muuta romua jokin tekninen vempele sekä saada mahdollisimman paljon
pisteitä tietovisasta. Rastien välillä oli mahdollisuus syödä itsensä ähkyyn
RAX pizzeriassa.
Insinööriopiskelijapäivillä oli myös lippukisa sekä perinteinen Tekniikka ja X
– kilpailu. Kilpailun X oli tällä kertaa vesi. HIO osallistui kilpailuu
vesijäähdytteisellä kalakukolla, joka kertoi savolaisvitsejä ja heilutti siipiään.
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Rastikisan jälkeen asetuimme hotelliimme Puijonsarveen, jossa oli
myös tapahtuman loppubileet. Loppubileissä oli kaksi esiintyjää.
Lämppärinä Space Boyz ja pääesiintyjänä Klamydia. Musiikki soi
koko illan diskon sekä suomibaarin puolella. Loppubileissä jaettiin myös
kaikki palkinnot. HIO sai kunniamaininnan Tekniikka ja vesi kilpailusta. Voiton vei Varkauden insinööriopiskelijat. Juhlinta jatkui aamuyöhön asti.

Aamupalalla näkyi paljon väsähtäneitä ihmisiä ja ihan kaikki eivät edes
kyenneet aamupalaa syömään. Bussimme lähti Helsinkiä kohti puolelta
päivin. Matka kului rauhallisesti jutellessa ja nukkuessa. Tosin jotkut jaksoivat juoda vielä kaljaakin. Jätimme lahtelaiset pois kyydistä ja olimme perillä
viiden aikaan.
Insinööriopiskelijapäivät onnistuivat hyvin ja taas tuli paljon uusia tuttavia
ympäri suomea. Tätä tapahtumaa on mukava muistella, kunnes taas ensi
vuonna kokoonnumme uudestaan juhlimaan muiden insinööriopiskelijoiden kanssa.
Satu Piipponen HIO ry
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Vanha nainen meni kauppaan ja pisti koriinsa kaikkein
kalleinta kissanruokaa mitä vaan hyllystä löytyi. Sitten hän
meni kassalle ja sanoi kassaneidille: “Vain kaikkein parasta
minun mirrilleni.”
Kassaneiti siihen tokaisi: “Sorgen nyt vaan, mutta
kissanruokaa ei myydä ilman todisteita. Monilla vanhuksilla on
nimittäin tapana ostaa kissanruokaa ja syödäkin ne itse, joten
johtajamme vaatii todisteeksi nähdä kissanne.”
Niinpä mummomme joutui lähtemään kotiin hakemaan kissaa, ja
palattuaan todisteiden kanssa sai ostettua ruuat.
Seuraavan kerran mummo meni samaan kauppaan, ostaen tällä
kertaa laatikollisen parhaimpia koirankeksejä: “Koiralleni
parasta, kun joulukin on tulossa.” Jatkuu->
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Kassa jälleen vaati todisteita, koska jotkut vanhukset söivät
koirankeksejä omaksi ruuakseen, joten mummo laahusti kotiin ja palasi koiransa kanssa saadakseen joulupiparit ostetuksi.

Seuraavan kerran mummon tullessa kauppaan hänellä oli
valmiiksi mukanaan laatikko, jossa oli pieni reikä kannessa.
Hän pyysi kassaneitiä työntämään sormensa laatikkoon. “En minä
voi, siellä on kuitenkin jotain joka puree minua.” Mummon
vakuuttaessa, ettei laatikossa ole mitään, mikä voisi
vahingoittaa sormea, kassaneiti työnsi sormensa laatikkoon.
”Tämähän haisee aivan paskalle!”.
Nyt mummolla levisi hymy naamalle ja hän sanoi: “No niin,
saanko nyt ostaa 3 rullaa wessapaperia, kiitos.”
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Oliko krapula? Nyt saat siihen tiedon... Ketkä siis ovat vastuussa:
KRAPULAKEIJUT
Aloitatko illan lompakko täynnä seteleitä ja heräät aamulla pussissasi vain
kaupan kassakuitti, pari markkaa ja kourallinen kymmenpennisiä?
Peittääkö
kieltäsi aamulla sitkeä ja kammottavan makuinen epämääräinen tahna?
Jos
vastaat “kyllä”, niin juopottelusi on houkutellut paikalle krapulakeijuja.
Pahanilkiset krapulakeijut vievät rahasi, paskovat suuhusi ja nauravat
räkäisesti päälle. Lisäksi krapulakeijun taikasauvan kosketus tyhjentää
muistisi, jolloin joudut kyselemään edellisillan tapahtumista kavereiltasi
- he taas kertovat sinulle juuri ne tapahtumat, joita et haluaisi muistaa.
Krapulakeijut vihaavat tupakoitsijoita ja paskovat näiden suihin useammin
kuin muiden.
JYSÄRIPEIKOT
Kun nukahdat, se tapahtuu. Lattianraoista ja kukkaruukkujen takaa marssii
esiin armeija möriseviä pikkuruisia peikkoja, jotka suustasi tuleva
alkoholin tuoksu on houkutellut paikalle. Janoiset jysäripeikot hyökivät
suusi ja sieraintesi kautta elimistöösi tarkoituksenaan suunnistaa vatsaasi
siellä muhivan oluen ja viinan vuoksi. Luonnostaan tyhminä ja
hidasälyisinä
ne eivät kuitenkaan ikinä löydä perille, vaan eksyvät pääsi sisälle josta
ne eivät enää löydä tietä ulos. Epätoivoiset jysäripeikot tarttuvat tällöin
moukareihin, nuijiin, varstoihin, seipäisiin ynnä muihin astaloihin ja
alkavat takoa kallosi sisäpuolta halki päästäkseen vapauteen. Peikot
kuolevat nälkään ja hapen puutteeseen ennen kuin ehtivät saada aikaan
todellista tuhoa, mutta sitä ennen sinulla on edessäsi monta piinallista
tuntia.
HUMALATONTUT
Joissain pulloissa asustaa humalatonttuja. Nämä leppoisat olennot elävät
elämäänsä kelluen alkoholipitoisessa nesteessä kaikessa rauhassa, kunnes
pullo korkataan ja joku kohottaa sen huulilleen. Kurkkutorvea pitkin alas
mahalaukkuun putoavat tontut huomaavat kauhukseen autuaan elinympäristönsä
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vaihtuneen vatsahappojen, kahvin ja puoliksi sulaneen ruuan täyttämään
hornankattilaan. Kunhan alkushokki on haihtunut, muutoin niin
rauhalliset
humalatontut joutuvat mielettömän paniikin valtaan ja alkavat potkia,
rimpuilla ja puskea päätään mahalaukun seinämiin. Tämä aiheuttaa hyvin
epämiellyttävän tunteen epäonnisen kännikalan vatsassa. Tonttujen määrästä
ja juhlijan yleiskunnosta riippuu kuolevatko tontut hiljalleen vatsan
sisälle vai tapahtuuko joukkopako suun kautta. Jälkimmäisestä ilmiöstä
käytetään jostain syystä nimitystä “laatta lentää” - ehkä tontut on joskus
assosioitu rakentamiseen.
MUSTELMAAHISET
Yrität ylittää kadun ja kävelet päin lyhtypylvästä. Suuntaat kulkusi
pensaikkoon lievittääksesi virtsarakkosi painetta - yhtäkkiä oletkin
turvallasi muurahaispesässä. Yrität avata olutpullon mutta amputoitkin
toisen peukalosi pullonavaajalla. Mikäli näin käy, tiedät että metelöintisi
on herättänyt äreän menninkäisen, mustelmaahisen. Ihmissilmälle näkymätön
mustelmaahinen vihaa syvästi rauhanhäiritsijöitä ja kostoksi tönii, tyrkkii
ja kampittaa näitä parhaansa mukaan tarkoituksenaan saada nämä telomaan
itsensä mahdollisimman pahasti. Mikäli luulet, että mustelmaahinen on
kimpussasi mene rauhallisesti makuulle - lopulta se kyllästyy ja lähtee pois.
RÄYHÄHENGET
Äreät, oikukkaat ja alati pahantuuliset räyhähenget jakaantuvat useisiin
epämiellyttäviin alalajeihin. Kaikki lajit tartuttavat uhrinsa menemällä
tämän verenkiertoon, jossa ne aiheuttavat ns.”pahaa verta”. Eräät alalajit
yllyttävät tuhoamaan julkista tai yksityistä irtaimistoa, toiset pakottavat
sinut haastamaan riitaa muiden ihmisten kanssa (aivan liian usein
riitakumppanina on iso, ruma ja karvainen bodari tai kymmenpäinen
skinilauma). Tietyt henkilöt ovat alttiimpia riivatuksi tulemiselle kuin
toiset. Katolinen kirkko ja herännäiset kristityt ovat yrittäneet parantaa
riivattuja rukouksin ja raamatunlausein (huonolla menestyksellä), mutta
omasta mielestäni paras hoitomuoto on edelleenkin potilaan päänahan
hieronta kovalla materiaalilla - tämä kivikauden ajoilta periytyvä
hoitomuoto tunnetaan veikeällä nimellä “nuijanukutus”. Eräs räyhähenkien
alalajeista on nimeltään örmy. Örmyn vaivaama ihminen istuu vaiti yksin
pimeässä nurkassa ja tuijottaa lasinpohjaa kasvoillaan ilme joka
pysäyttäisi jopa käsistä karanneen puskutraktorin. Kierrä örmyn uhri
mahdollisimman kaukaa.
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JORINAPIRUT
Jorinapirut ovat kaukaista sukua räyhähengille. Ilmojen halki liikkuessaan
jorinapiru saattaa sukeltaa humalaisen korvan kautta aivoihin,
joissa
pahahenki sulkee välittömästi kaiken ajattelukyvyn sekä kaikki aistit.
Jorinapirun valtaama uhri yleensä liimautuu tiettyyn henkilöön ja jankkaa
tälle mielipiteitään tylsimmästä ja kuivimmasta mahdollisesta aiheesta.
Uhri toistaa samoja lauseita yhä uudelleen ja uudelleen ja viljeleenäiden
välissä fraaseja kuten “v***u niinku”, “kyllsätajuut” ja “tiätsä silleen
tota niinku”. Lopulta jorinapirun lamaannuttava vaikutus lakkauttaa
aivoista puhe- ja liikuntakyvynkin jolloin uhri vajoaa sammuneena maahan
kaikkien helpotukseksi.
KALMA
Yletön alkoholin käyttö saattaa houkutella paikalle Kalman, joka tahtoo
viedä innokkaan juhlijan kotiinsa jatkoille. Kalman mukaan lähteneen
juhlijan tunnistaa kalpeasta ihosta, pulssin ja hengityksen pysähtymisestä
sekä lautumista ruumiissa. Tällöin ei voi tehdä juuri muuta kuin todeta
tilanteen, ilmoittaa viranomaisille ja kohottaa maljan edesmenneen
muistolle.

MIKSI PYSÄKÖINNINVALVOJAT kestävät haistattelua?
He ovat parkkiintuneita.
MIKSI HJALLIS kutsuu kesäisin Teemu Selänteen mökilleen?
Hän haluaa sinne maailman parhaan laiturin.
TELOITTAJIEN TYÖRIIDASSA sopu.
Tästä lähtien vedetään yhtä köyttä.
MITÄ KANNABIKSEN kannattajat tekevät, ellei huumeita vapauteta?
Alkavat marista.
MITÄ VIHAINEN kannibaali sai ravintolassa?
Nyrkkiä pöytään.
MIKSI SUNTIO sulki kirkon ovet?
Seudulla liikkui Raamatun kääntäjä.
MIKSI PEKALLA on jalka paketissa?
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Hän kävi salilla pudottamassa painoa.
KEITÄ VALENTIN KONONEN inhoaa?
Edelläkävijöitä.
MINNE HANNES KOLEHMAINEN joutui kuoltuaan?
Nurmen alle.
MINKÄLAISISTA ALAISISTA yritysjohto pitää?
Johdonmukaisista.
MIKSI LINNUT eivät tee sopimuksia?
Eivät ne pelaa pesistä.
MIKSI TANSSINOPETTAJA otti loparit?
Hän ei kestänyt rumbaa.
MISTÄ ÄÄNEKÄS kissa tunnetaan? Mausta.
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“Viisaita” mietteitä...
Ystäviä tulee ja menee, vihamiehiä kertyy.
Miksi väärät numerot eivät koskaan ole varattuja?
Isorintaiset naiset tekevät hölkkäämisestä yleisölajin.
Hölkkäisin kyllä, mutta jäät putoilevat koko ajan lasistani.
En minä ole lihava, olen vain horisontaalisesti suhteeton.
On eräs asia, jota en voi sietää, ja se on sietokyvyn puute
Kameli on suunnittelutyöryhmän suunnittelema hevonen.
Älä tee, mitä minä sanon, vaan mitä minä tarkoitan.
Fakta on vain jähmeä mielipide.
Laskelmat eivät valehtele, mutta valehtelijat laskelmoivat.
Ihmiset, jotka luulevat tietävänsä kaiken, ärsyttävät meitä, jotka tiedämme
kaiken.
Jättäydy ajoissa jälkeen, niin sinulle jää enemmän aikaa ottaa muut kiinni.
Olen niin väsynyt, etten edes jaksa kiinnittää siihen huomiota.
Mielipuolisuus on perinnöllistä. Saat sen lapsiltasi.
Mitä etua on dementiasta? Saa uusia ystäviä joka päivä.
Jos et opi tekemään sitä kunnolla, opettele pitämään sen
tekemisestä huonosti.
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Ilmoittautumiset osoitteeseen:
Meelis.Kumm@edu.stadia.fi
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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat – HTO ry
Bulevardi 29 B
00180 HELSINKI
(09) 648 847

KOKOUSKUTSU

11.12.2001

Helsingin ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat – HTO ry:n jäsenet

HTO RY:N SYYSKOKOUS
Helsingin ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijoiden
sääntömääräinen syyskokous pidetään perjantaina 11.12.2001
klo 15:00 alkaen Kollegiosalissa, Pääkoulu 3krs.
Kokouksessa käsitellään Opiskelijajärjestön säännöissä
syyskokoukselle määrätyt asiat, sekä hallituksen ehdotus Opiskelijajärjestön hallituksen kokoonpanosta vuodelle 2002.
Helsingin ammattikorkeakoulun Tekniikan Opiskelijat - HTO ry:n
hallitus
Helsingissä 31.10.2001

Tanja Ypyä
puheenjohtaja

Mika Klemola
hallituksen jäsen

JAKELU

Opiskelijajärjestön jäsenet
tilintarkastajat
hallituksen jäsenet
henkilökunta
HTO:n kuraattori

TIEDOKSI

ilmoitustaulut
viikkotiedote
luokanvanhimmat
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Asia:
Aika:
Paikka:

HTO:n sääntömääräinen syyskokous
11.12.2001 kello 15.00
Helsingin ammattikorkeakoulu, kollegiosali

ESITYSLISTA
1. kokouksen avaus
2. kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. kokouksen järjestäytyminen
valitaan kokoukselle
- puheenjohtaja
- sihteeri
- kaksi ääntenlaskijaa
- kaksi pöytäkirjan tarkistajaa
4. työjärjestyksen hyväksyminen
5. ilmoitusasiat
6. kuullaan hallituksen selvitys vuodesta 2001
7. vuoden 2002 toimintasuunnitelma
- Käsitellään vuoden 2002 toimintasuunnitelma, sekä päätetään sen
hyväksymisestä.
8. vuoden 2002 talousarvio
- Käsitellään vuoden 2002 toimintakertomus, sekä päätetään sen hyväksymisestä.
9.
10.

Kuullaan hallituksen esitys vuoden 2002 hallituksen jäsenistä
Muut esille tulevat asiat

kokouksen päättäminen
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