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Helsingin ammattikorkeakoulun
Tekniikan Opiskelijat ry.

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

Osoite:

Mika Klemola
Teknikko
Insinööri
Tekniikan insinööri
Parilliset 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
Kaikki helpot ongelmat k a p p a l e h i n t a a n . Y k s i t t ä i s i ä
kopiokortteja saat myös hallituksen
on jo ratkaistu.
jäseniltä
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LIIKU JA NAUTI!
Hyvää alkanutta syksyä kaikille minunkin puolesta. Syksy alkoi maanantaina varhain aamulla kello 1:05. Siitä on merkkejä myös luonnossa. Puun
lehdet vaihtaa värejä, lämpötila laskee huomattavasti alle 15. asteen ja
muuttolinnut ovat liikkeellä.
Viime viikon keskiviikkona HAMOK järjesti liikuntapäivän, johon osallistui
noin 2000 Helsingin ammattikorkeakoulun oppilasta. Voisin sanoa, että
liikuntapäivä oli hyvin onnistunut toteutuksessa, aikataulun suhteen sekä
sään suhteen. Opiskelijat olivat myös hyvin aktiivisia ja kiinnostuneita tarjoilla olleista liikuntatapahtumista. Mielialaa kohottivat paikan päällä myös
cheerleaderit. Tunnelma oli loistava!
Tulevista liikuntatapahtumista sen verran, että kohta on tulossa Stadian
salibandyturnaus ja biljarditurnaus. Salibandyturnaukseen ilmoittautuminen on jo alkanut, joten porukka kasaan ja eiku pelaamaan. OLL järjestää
myös kaikenlaisia liikuntatapahtumia kautta maan. Näistä tapahtumista on
ilmoitukset ilmoitustaululla ja myös täällä TekunViikossa. HAMOK tarjoaa
myös erilaisia harrastusmahdollisuuksia kuten sählyä, korista, punttisalia,
ym.
Kuten vanha sanonta sanoo: Terveessä kehossa terve sielu!
Joten ei muuta kun liikkumaan.
Viihtyisää syksyä!
Meelis Kumm
Liikuntavastaava, KV-tutor
meelis.kumm@edu.stadia.fi
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Turnajaiset TULI ja meni
Kiitoksia kaikille Turnajaisiin osallistuneille. Toivon, että viihdyitte ja nautitte
illasta täysin siemauksin. HAMOK pahoittelee loppuillan katastrofi- efektiä.
Palohälytys oli onneksemme virheellinen ja johtui ainoastaan sprinklerien
alhaisesta vedenpaineesta.

Toivotamme Tekniikan opiskelijoille antoisaa opiskelua, ja tervetuloa myös
tuleviin tapahtumiimme.
Ystävällisin terveisin
Harri Hauta-aho
Hupi ja kulttuurivastaava
HAMOK ry
P.S. Lisää kuvia löydätte sivulta:
www.hio.fi/kuvat/tapahtumat/tursas01s/index.html
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WROOM! –projekti
HTO:n hallituksen kesällä tekemällä reissulla tuli oikea kuningasajatus. Olimme lainanneet WV –merkkisen pikkubussin käyttöömme. Jossain vaiheessa
tuli sitten mieleen että miksei hommattaisi tuollaista HTO:lle. Kyseinen auto
kun on tällä hetkellä myytävänä sopivaa korvausta vastaan.
Koska kyseisen auton ostamiseen tarvitaan jonkin verran rahaa, olemme
aloittaneet rahankeräyksen sitä varten. HTO:n kaupassa UKE:n aulassa on
peltinen keräyspurkki johon voi laittaa taskustaan löytyviä ylimääräisiä kolikoita. Lisäksi syksyllä on tulossa bileet, joiden tuotto ohjataan kokonaisuudessaan tuon auton hankkimiseen. Toivottavasti kaupassamme on syksyllä
myös hyvä myynti, jotta saisimme siitäkin tuloja.

Tämä auto (ei kuvassa) tulisi siis opiskelijoiden käyttöön! Aivan, opiskelijat
saisivat lainata sitä pientä nimellistä korvausta vastaan. Sillä voisivat erilaiset
ryhmät tehdä excursioitaan, muita reissuja tai vaikkapa käyttää sitä
muuttoautona.
Toivottavasti jokainen insinöörinalku laittaa nyt kalenteriinsa ylös päivän 10.10.
Silloin biletetään yhteisenhyvän puolesta.

Terveisin
Biletysjengi
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Kevennykseksi...

- Asuuko täällä ylioppilas Nieminen? kysyi kaupungissa käymään
tullut isäukko.
- Nieminen? ihmetteli vuokraemäntä. Juu, kyllä asuu. Mutta onko hän
ylioppilas? Minä luulin, että hän on yövahti!
Entinen Oxfordin ylioppilas pistäytyi entisessä opiskelukaupungissaan. Hän
halusi nähdä huoneen, jossa oli asustanut kolmekymmentä vuotta aikaisemmin, ja se näytettiin hänelle.
- Oh, niinpä niin! virkkoi hän hiukan melankoolisesti, sama vanha pöytä,
sama vanha tuoli, sama vanha sänky, sama vanha kaappi...
Hän astui kaapin eteen ja avasi sen oven. Oven takana lymyili säikähtäneen näköinen sievä blondi.
- Saanko esitellä s-sisareni! änkytti huoneen haltija, nuori ylioppilas.
- Ja sama vanha tarina! virkkoi entinen ylioppilas huokaisten.
Hollywoodissa tehtiin yliopistoelämää kuvaavaa elokuvaa. Tyypillinen ylioppilaan boksi oli juuri saatu kuntoon. Ohjaaja tarkasteli sitä ja totesi, että
kaikki oli niinkuin olla piti: seinillä urheiluseurojen viirejä ja pin-upien kuvia,
pöydällä äänilevyjä, whiskylaseja, tennismailoja, sarjakuvalehtiä...
- Oikein hyvä. Mutta näyttäisiköhän kovin oudolta, jos johonkin sijoitettaisiin pari kirjaakin?
Isontalon poika maalta oli lähtenyt opiskelemaan kauppatieteitä Helsinkiin,
mutta aluksi lähinnä kaupungin huvit olivat temmanneet nuorukaisen mukaansa. Hänen isänsä lähti poikaansa katsomaan, ja tietenkin poika näytti
isälleen kaupunkia. Katseltiin Suomenlinna, Eira, Oopperatalo. Isä huomasi
Temppeliaukion kirkon lähellä kauniin, keltatiilisen, korkokuvin koristellun
rakennuksen ja kysyi, mikä se oli. Poika vastasi:
- Kas, tuotapa en tunne, mutta kysytään vaikkapa tuolta poliisilta.
- Se on Helsingin kauppakorkeakoulun päärakennus, vastasi virkavallan
edustaja.
Isä ajoi poikansa opiskelukaupungin kautta eräänä iltana ollessaan liikematkalla. Hän ajatteli tuottaa iloisen yllätyksen vierailemalla poikansa luona. Hän saapui opiskelija-asuntola B:n ovelle ja soitti soluasunto 3:n
summeria. Muutaman minuutin soitannan jälkeen uninen ääni vastasi.
- Mitä te haluatte?
- Asuuko Jussi täällä?
- Joo! Pudottakaa hänet etuovelle, niin me huolehdimme hänestä aamulla.
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Seuraavassa otteita lääkäreiden
resepteistä... Osa 2
Potilas on voinut puhua normaaliin tapaan oikealla korvalla.
· Liikkuu vasemmalla kädellä spontaanisti
· Kirjoitettu Duracef-kuuri, koska Staflocilista mennyt sekaisin.
· Soittanut ja luvattu katsella.
· Kyseessä vasemman silmän sisäisen vierasesineen jälkihoito.
· Kotona koira, joka aivan normaali.
· Hoffmannin laitteet märkineet.
· Tulee kipsin poistoon ja ompeleiden vaihtoon.
· Tilataan yhdellä jalalla seisovat lantiokuvat.
· Aikaisemmin sairastanut diabetesta ja sairastaa edelleen.
· Potilas poistunut ilman lupaa pirteämpänä poliklinikalta n. klo 18.00.
· Kyseessä siis ainoa silmä, joka kaihileikkaukseen ei mielellään
lähde niin kauan kuin toimeen tulee, eikä potilas itsekään tässä
vaiheessa ole leikkaukseen halukas.
· Kirjoitetaan nyt 15 kertaa fysikaalinen lähete ja n. kuukauden
kuluttua potilas tulee vasemman ranteen kanssa kontrolliin.
· Rasitettu yhteensä 6 minuutin ajan, jolloin lopetettu lähinnä
jalkojen loppumisen ja exhaustion takia.
· Potilas saanut lukuisia oireen mukaisia hoitoja, joista
ilmeisesti ainoastaan tilapäinen vaiva.
· Potilas on tulossa nyt pyörätuolilla Imatran aluesairaalasta.
· Varoitellaan hieman raskaammasta työnteosta, lähinnä
kuokkiminen, sukelteleminen, sukeltaminen päälleen jne. Olisi syytä
jättää laskuista pois. (Potilaan ammatti oli opettaja).
· Kontrolli noin kuukauden kuluttua, suojaa veden korvalta.
· Nyt omilla laseilla ei ole ollut mitään vaivoja.
· 35-vuotias konttoristi. (Potilaan ammatti oli kanttori).
· Kives ja penikset.
· Huonoa ruokahaluttomuutta ollut koko ajan.
· Viime aikoina reilusti käyttänyt, nyt kertoo ettei viime
aikoina ole.
· Puhelinsoiton perusteella tullut uusi kuhmu päähän.
· Potilaan mukaan mitään ei mene sen päähän. Nenänielussa,
korvissa ei todettu.
· Pyrkii vähitellen sauvoista pois.
· Aloitetaan 1 X 2 per os.
· Saanut yksivuotiaaksi asti rintaa, sitten munaa.
· Potilas on turkulainen nuori mies, ei muuta vikaa.
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Ohjeita miten saada kämppäkaveri
muuttamaan... Osat: 25 - 38

25. Istu shakkilaudan ääressä hiljaa ja tekemättä ainuttakaan siirtoa. Sano
sitten huonekaverille: “Luulen, että tämä peli sujuu nopeammin jos on
kaksi pelaajaa.”
26. Vaihda lukko oveen. Älä päästä huonekaveriasi sisään, ellei hän osaa
tunnussanaa.
27. Tuo huoneeseen paljon pehmoeläimiä, laita kaikille paperiset hatut
päähän ja pidä juhlat. Soita kovaäänistä musiikkia. Kun huonekaverisi
marssii sisään, laita musiikki pois, ota masentuneena hattusi pois ja kerro
eläimille: “Olihan meillä hauskaa niin kauan kuin sitä kesti.”
28. Pukeudu säkkikankaisiin vaatteisiin. Jos huonekaverisi alkaa hämmästellä, kerro, että olet palaamassa alkuperäisille juurillesi.
29. Pidä kenkiäsi väärissä jaloissa, jatkuvasti. Valita, kuinka jalkojasi särkee,
jatkuvasti.
30. Lyö huonekaveriasi kirjalla. Selitä, että yritit vain tappaa hyttysen.
31. Osta uusi lamppu. Kerro huonekaverillesi, että se on taikalamppu, johon on kahlittu henki. Mieti kuumeisesti viikon ajan, mitä voisit toivoa lampun hengeltä. Syytä sitten huonekaveriasi lampun hengen tuhoamisesta,
kun toiveesi ei toteudukaan.
32. Laita matoja kenkälaatikkoon. Kun teet läksyjäsi, kysy niiltä neuvoa
vaikeissa kohdissa. Kun tulet koulusta kotiin, huuda madoille, että ne ovat
typeriä eivätkä ymmärrä mistään mitään.
33. Käy läpi huonekaverisi kotitehtävät. Muuta ja korjaa punakynällä “virheet”. Jos hän suuttuu, kerro, että et enää jaksanut katsoa hänen surkeasti tehtyjä tehtäviään.
34. Juo paljon keltaista limsaa. Kerro huonekaverillesi koko ajan, kuinka
ihanaa limsa on. Sitten jonakin päivänä maalaa kasvosi keltaisiksi ja ala
valittaa, kuinka inhottavaa limsa on.
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35. Kerro huonekaverillesi, että varvastasi särkee ja että se ennakoi
maanjäristystä. Kun huonekaverisi on poissa huoneesta, sekoita
kaikki hänen tavaransa. Kun hän tulee, sano, että maanjäristys oli
paikallinen ja iski huoneessa vain hänen puolelleen.
36. Osta hummeri ja ala pelata sen kanssa korttia. Valita huonekaverillesi
kuinka hummeri fuskaa ja yrittää pelata omilla säännöillä.
37. Paista lättyjä joka aamu, mutta älä syö niitä. Piirrä niille kasvot ja
levittele ympäri huonetta. Valita, että lätty-yhteiskuntasi ei kehity. Kerro,
että kuningaslättyä ei kunnioiteta tarpeeksi.
38. Laita iltaisin vuoteesi viereen vadillinen pikkuleipiä. Kerro
huonekaverillesi, että ne ovat Nukkumattia varten. Yöllä puraise pieni
murunen joka pikkuleivästä. Syytä aamulla huonekaveriasi, että hän on
puraissut yhdestä pikkuleivästä, koska siinä on suuremmat hampaanjäljet.
Murise vihaisesti koko päivä.

TOISAALTA...
Puhvelilauma siirtyy tasan niin nopeasti kuin sen heikoin ja
viimeisin puhveli. Jos laumaan hyökätään, heikoin tapetaan ensin. Tämähän on luonnollinen asia ja parantaa
laumaa kokonaisuutena, koska puhveleiden yleinen nopeus ja terveys parantuu, kun heikommat karsitaan tasaisin
väliajoin pois.
Samaa mittaa käyttäen ihmisen aivot toimivat tasan niin nopeasti kuin
hitain aivosolu. Alkoholin käyttöhän, kuten me kaikki tiedämme, tappaa
aivosoluja, mutta tottakai hitaimmat ja heikoimmat aivosolut kuolevat ensin. Joten tasaisen alkoholin käytön avulla huonot aivosolut poistuvat
utomaattisesti ja aivot tulevat nopeammiksi ja tehokkaammiksi.
SIKSI tunnet itsesi aina paljon
fiksummaksi parin oluen tai siiderin
jälkeen...
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KRAPULA OLOTILAN SELVITYS:
-Tuhkimo-känni:
Tulee kotiin ilman toista kenkää.

-Ruusu-känni:
Sammuu sadaksi vuodeksi.

-Pieni Merenneito-känni:
Jalat ei irtoa toisistaan ja haisee silakalle.

-Lumikki-krapula:
Herää aamulla seitsemän
miehen kanssa.

-Puna-Hilkka-krapula:
Herää isoäidin kanssa samasta vuoteesta.
-Keisarin Uudet vaatteet-krapula:
Herää aamulla alasti kadulla.

-Ruma ankanpoikanen-krapula:
Herää aamulla alasti ja vierellä on
väärät on munat.

-Nalle Puh-krapula:
Aamukankeudessa ei saa sormia varpaisiin ja
hampaissa on plakkia kuin olisi pessyt ne hunajalla.
-Roope Ankka-krapula:
Olet hommannut ilman housuja ison kasan rahaa.
-Mikki Hiiri-krapula:
Korvat ovat turvonneet palloiksi, käsissä on
valkoiset käsineet, mutta frakista ei ole enää
tietoakaan.
-Iso Paha Susi-krapula:
Henki haisee niin pahalle, että puhaltamalla kaataa
ladon.
-Hannu ja Kerttu-krapula:
Aamulla voit kätevästi suunnistaa vessaan yöllä
oksentamaasi vanaa seuraillen.
-Hitler-känni:
Sammuu bunkkeriin.
Kristofer Kolumbus-känni:
Ei tiedä mihin on menossa, eikä perille päästyään tiedä missä
mahtaa olla, mutta koko reissu menee valtion laskuun.
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OPISKELIJAVAIHTOON ULKOMAILLE?
Kyllä! Varsinkin, jos seuraavista väittämistä yksikin pitää kohdallasi
paikkansa on aika haistella toisia kulttuureja*
* Syvä huokaus on osa päivittäistä sanastoasi, samoin lausahdus “mmmh”.
* Hiljaisuus on hauskaa.
* Kun 70 astetta saunassa on viileää ja 25 astetta ulkona on kuuma.
* Luonnollinen osa liikeneuvotteluja on oleminen alasti
ventovieraidenihmisten kanssa kuumassa huoneessa.
* Ventovieras joka hymyilee sinulle on
a) hullu b) humalassa c) ulkomaalainen d) kaikki yllämainitut yhtä aikaa
* Ainoa syy käydä maissa Tukholmassa on sataman lähin McDonald’s.
* Pikkukengät ja tennissukat ovat hyväksytty yhdistelmä.
* Mielestäsi on normaalia mennä mökille keskelle metsää itikoiden syötäväksi ja juomaan viinaa.
* Käytät lämpimiä vaatteita huhtikuussa, vaikka on 25 astetta lämmintä,
siitä syystä että on huhtikuu.
* Käytät t-paitaa ja shortseja heinäkuussa, vaikka on 10 astetta lämmintä,
siitä syystä että on heinäkuu.
* Sinulla on vain kaksi ilmettä; iloinen ja totinen.
* Hermostut, jos bussi/juna on 2 minuuttia myöhässä.
* Vaatekaappisi koostuu 20 erilaisesta harmaasta ja mustasta.
* Laitat kätesi automaattisesti taskuun, kun kuulet kännykän soivan
lähelläsi.
* Työtoverisi pyytäessä sinua lasilliselle töiden jälkeen tiedät, että seurauksena on pitkä ilta ja armoton krapula seuraavana päivänä.
* Suurin osa ystävistäsi on samannimisiä, joten joudut käyttämään heidän
sukunimiään.
* 50 markkaa leivoksesta ja kupista kahvia on mielestäsi käypä hinta.
* Tomaattilohkoa salaatinlehdellä voi kutsua salaatiksi.
* Kauppaan mennessäsi tarkistat mitkä muovipussit sopivat kauppaan
mukaan ja mitkä muovipussit voi uhrata jätteille.
* Mielestäsi on normaalia että v:llä ja w:llä alkavat sukunimet ovat samassa kohtaa puhelinluettelossa.
Tekniikan toimialalla mahdollisuus hakea opiskelijavaihtoon on 2.- 4.vuosikurssin opiskelijoilla.
Hakuaika kevään 2002 opiskelijavaihtoon on 3.-12.10.2001.
Yhteistyöoppilaitoksia on Euroopassa n. 40, Singaporessa 2, Japanissa 3
sekä USA:ssa ja Thaimaassa kummassakin yksi.
Tsekkaa: http://www.teli.stadia.fi/Opiskelu/Kans-val/Opiskelu
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Hupsu
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Syksyn liikuntatarjonta
Stadian opiskelijoille on tarjolla vapaita harjoitusvuoroja koulun
liikuntasaleissa seuraavasti:
Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki
Ma 19.00 – 20.30 koripallo iso sali
19.30 – 20.30 vapaa vuoro pieni sali
Ke 16.00 – 18.00 sähly pieni sali
18.00 – 19.00 vapaa vuoro pieni sali
19.00 – 20.30 vapaa vuoro pieni sali
To 19.00 – 20.30 salibandy iso sali
16.15 – 18.00 vapaa vuoro pieni sali
18.00 – 20.30 vapaa vuoro pieni sali
Sofianlehdonkatu 5 B
Ma 16.00 – 18.00 sähly
18.00 – 20.00 vapaa vuoro
Ti 18.00 – 20.00 vapaa vuoro
Ke 16.00 – 20.00 vapaa vuoro
To 16.00 – 18.00 sähly
18.00 – 20.00 vapaa vuoro
Sofianlehdonkadun liikuntasalissa voi satunnaisesti olla iltaisin tenttejä tai
luentoja. Lisätietoa näistä suoraan Sofianlehdonkadun kouluisännältä.
Vapailla vuoroilla voi pelata esim. lentopalloa, koripalloa, sählyä ja sulkapalloa (sulkapalloa Sofianlehdonkadulla sekä vanhan Viertotien isossa salissa, johon saa 2 kenttää). Kulloinkin pelattava laji sovitaan niiden kesken,
jotka vuorolla ovat. Mikäli keräätte vakioporukan jollekin vuorolle pelaamaan jotain tiettyä lajia, ilmoitelkaa siitä liikuntasihteerille, niin vuorosta
voidaan tehdä ko. lajin vuoro.
Kuntosalivuoroja on opiskelijoille tarjolla seuraavasti:
Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki
Ma – to 7.30 – 21.00
Pe 7.30 – 20.00
(Varattu päiväaikaan aikoja opetuskäyttöön, tiedustele vapaata aikaa
kouluisännältä)
Sofianlehdonkatu
Ma 16.00 – 21.00
Ke 16.00 – 21.00
To 16.00 – 21.00
Pe 07.45 – 17.00
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Tukholmankatu 10, 00290 Helsinki
Ma – ti 7.30 – 16.00, 18.00 – 20.00
Ke 7.30 – 20.00
To 7.30 – 14.00, 16.00 – 20.00
Pe 7.30 – 18.00
Käytäthän kuntosaleja annettujen aikojen mukaisesti. Muista myös, että
ulkokengät eivät kuulu kunto- tai liikuntasaliin. Vuoroja kannattaa käyttää,
koska ne ovat teitä ajatellen varattu ja järjestetty!!!
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Eikö syksy odotakin, että jotain tapahtuu...
IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO IO

Kuopiossa
13-14.10.2001
Insinööriopiskelijapäivät, eli tuttavallisemmin IO-Päivät tai IOP, ovat
insinööriksi opiskelevien suurin tapahtuma ja vuoden kohokohta.
Tämän vuotiset ja samalla kymmenennet IO-Päivät järjestetään Kuopiossa.
Tapahtuma alkaa puoliltapäivin avajaisten merkeissä torilla, jossa puhumassa ovat mm. Insinööriliiton varapuheenjohtaja Esko Mälkönen sekä
Insinööriopiskelijaliiton puheenjohtaja Björn Wiemers.
Avajaisten jälkeen opiskelijat mittelevät 4-8 hengen joukkueissa
rastikilpailun merkeissä.
Päivät huipentuvat loppubileisiin, jossa jaetaan myös
palkinto rastikilpailun voittajajoukkueelle.
Paikallisyhdistykset voivat myös osallistua Tekniikka ja X- kilpailuun, jonka
tuotokset on nähtävillä koko päivän.
Kilpailun palkinnot jakaa Insinööriliiton puheenjohtaja Matti Viljanen.
Loppubileet pidetään Puijonsarvi Nightissa, jossa meille esiintyy Klamydia.
Viime vuonna IO-Päivien kävijämäärä nousi jo yli tuhannen ja tänä vuonna
odotamme vähintään yhtä suurta osallistumista.
TULE VUODEN PARHAISIIN BILEISIIN JA OTA KAVERISIKIN
MUKAAN!!!
Ilmoittautuminen Helsingin Insinööriopiskelijat HIO ry:n kautta.
KATSO WWW.IOP2001.NET
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Ovatko ne veronlaskijaiset?
Ovatko ne harjannostajaiset?
Ovatko ne veneenlaskijaiset? Ei, ne ovat AIDOT JA ALKUPERÄISET
Maljannostajaiset
Paikka: Ravintola Kaarle XII
Aika:Keskiviikkona 3.10.2001 / 21:00-03:00
Hinta: 10 mk Ennakkoon / 20 mk Ovelta
Asu: Haalarit on taas pop!
Ikäraja: 18 vuotta
Kivan järjestävät: HIO ry ja EVIO ry

Maljannostajaiset
Jo monena vuonna “Vuoden parhaat bileet”-äänestyksen
voittajakemut saava jatkoa. Perinteiseen tapaan tämä opiskelijaelämän
ylistysjuhla järjestetään ravintola Kaarle XII:ssa, kuten edeltäjänsäkin! Tiedossa on siis halpoja drinkkejä ja tuhatpäinen juhlayleisö, joka jaksaa
bilettää aina pikkutunneille saakka.
Ja onhan se edullista: hotshot 15 mk, perrysiideri 23 mk ja
tuopistakin maksat vain 20 mk!! Ja mikä hienointa: Vain ja ainoastaan
paikanpäällä 500 ensimmäisellä on mahdollisuus ostaa “the malja”, jonka kylkiäisenä saa maljannostajaiset 2001-haalarimerkin,
naurettavalla 20 mk yhteishinnalla . Tästä ei bileet parane! Varmista
pääsysi mukaan ja hanki lippusi ennakkoon!

Maljannostajaiset 2000-haalarimerkki
LIPUT
HkiAmk:n liput tulevat myyntiin viikolla 39. Tarkat paikat ja ajat selviävät
myöhemmin, ja myös TeLin ulkopuoliset ja naisvaltaiset koulut (diak,
hoitsut, kättäri, sihteerit...) huomioidaan.
Espoo-Vantaalla (EVTEK:ssä) lippuja myyvät Espoon ja Vantaan
toimipisteissä EVIO.
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Akateeminen Wartti
Taustaa
vaisuutAkateet
a
Wartista

ja tuleta
mises-

Tapahtuman järjestäjä on Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry (OLL).
Akateeminen Wartti on Suomen perinteisin ja suurin opiskelijaliikuntatapahtuma. Vuonna 2001 Senaatintorilla järjestetään jo
51. Akateeminen Wartti.
Wartti on valtakunnallinen tapahtuma. Opiskelijoita pääkaupunkiin saapuu aina Rovaniemeltä asti.
Wartti on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, opinahjoon katsomatta.
Wartti on luonteeltaan karnevaalihenkinen liikuntatapahtuma, jossa on:
Senaatintorilla 4.10. 2001
Wartissa mukana:
-Katuviesti
-Sukkulaviesti
-Warttikoris
-Warttisähly
-Warttifutis
-Pöytälätkä
-Lavaohjelma
Wartin Ohjelma (alustava ohjelma)
Klo
tapahtuma
14:00 – 17:00 Warttikoristurnaus
14:00 – 17:00 Warttisählyturnaus
14:00 – 17:00 Warttifutisturnaus
14:00 – 17:00 Pöytälätkäturnaus
15:00 Lavaohjelma alkaa
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Akateemisen Wartin avaa kaupunginvaltuutettu ja entinen huippuaituri Arto Bryggare, opiskelijoiden lihaksia
lämmitellään cheerleadereiden tahtiin ja lavabändinä tunnelmaa
kohottaa: Voimaorja
Klo
16:30

Tapahtuma
Sukkulaviestin alkujumppa

16:45
17:45
18:00
n. 18:15
18:45-19:30

Sukkulaviestit alkavat
Katuviestin alkujumppa
51. Akateeminen Wartti-katuviesti
Katuviestin loppulaukaus
Palkintojenjako ja Wartin lopetus

Lisätietoa osoitteesta:

HAMOK järjestää Stadian opiskelijoille ja henkilökunnalle
AEROBICCIA
Keskiviikkoisin 10.10. - 28.11. (8 kertaa)
Vanhan Viertotien isossa liikuntasalissa,
os. Vanha Viertotie 23, 00350 Helsinki
Ke klo 16.30 - 17.30
Luvassa perusaerobiccia, johon voivat lähteä mukaan niin uudet kokeilijat
kuin vanhat tekijätkin. Tunnilla lämmittely-, lihaskunto- ja venyttelyosuus.
Askelkuvioihin pääset helposti mukaan, vaikket aiemmin ole
aerobicannutkaan.
Kurssin (8 x) hinta on HAMOKin jäsenille 90mk, muille 120mk.
Ohjaajana kurssilla Nora Ylinen.
Ilmoittautumiset ja tiedustelut HAMOKin liikuntasihteeriltä, Jaana Sinervuo
p. 050-355 5870, 310 83219,
Liikuntasihteeri@hamok.fi
Varaa paikkasi HETI!!!
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Viikon ateriat
Opiskelijaravintola Amkor ruo- Allu ruokalista 1.10-5.10.2001
kalista 1.10.-5.10.2001
Ma Herkkusienikeitto VL
Spaghettilihavuoka VL
Ma Papukeitto M, V
Kasviskastike L
Jauhelihakastiketta M
Porkkanapihvejä M
Ti Parsakeitto VL
Viherpippuripata
Ti Juureskeitto L, G
Juurespihvit L
Kirjolohikiusausta VL, G
Metsästäjänleikettä L, N
Ke Tomaattikeitto VL
Sienikastikkeella
Broilerjuustopuikula L
Ratatouille L,G
Ke Tomaattikeitto VL
Uunimakkara M, G
To Kesäkeitto VL
Pastaa kasvikastikkeella VL
Lihapullat L
Aurahärkää riisillä VL, S
Kasvisgratiini
To Parsakeitto VL
Pe Kalahampurilaispihvit L
Hernekeitto M, G, N
Fetajuustocgrepit
Kreikkalainenvuoka G
Broilerleike L, N, S
Currykastike
L=laktoositon, VL=vähälaktoosinen,
G=gluteeniton, M=maidoton,
Pe Juustokeitto VL
S=sianlihaton, N=naudanlihaton
Curryporsas VL
Tonnikalapasta VL
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