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GooMaatsä?
On koittanut viikko jota olen niin kauan odottanut. Lähden nimittäin tiistaina ja keskiviikkona GooM-risteilylle. Olen tuhlannut ruttokaupalla rahaa haalarimerkkeihin ja ommellut niitä hikipäässä haalareihini, ja
sormiini. Passia ja lippuja ei meinannut viikonloppuna löytyä mistään, ja
pankkitilin saldosta sai etsiä nollia oikein suurennuslasilla. Meinasi melkein itku päästä etsiessä. Niille, jotka eivät ole jostain mystisistä ja hämärän peittoon jääneistä mystisistä syistä johtuen kuulleet mitään GooMista,
on syytä hieman valaista asiaa. GooM tulee tänä vuonna sanoista Globaalisen Orgastiset Opiskelijoiden Massiiwizzzembalot. Alkujaan 90-luvun
alussa GooM-risteilyt olivat Jyväskyläläisten kaverusten järjestämiä, ihan
pikkuriikkisiä tapahtumia, nykyään nimi saattaa puhua 4-päiväisen tapahtuman puolesta.
Kuitenkin täytyy vielä heittäytyä hieman vakavaksi.
Eri puolilla kouluamme sijaitsee 6 kopiokonetta. 2 Uuden Kemian aulassa,
1 Albertinkadulla, 1 Eerikinkadulla, 1 Kalliossa ja 1 Klubilla. Miksi ne
ovat siellä? Joskus minäkin tiesin tuohon kysymykseen vastauksen, mutta
en enää. Oppilaskunta on aikoinaan perustettu ajamaan opiskelijoiden etua,
niin myötä kuin vastoinkäymisissäkin. Toimistossa työskentelee palkatta
opiskelijoita, joskus yötä päivää esim. päivittämässä jäsenrekisteriä, jotta
opiskelijat saisivat mahdollisimman hyvää palvelua vastineeksi
jäsenmaksulleen. Myös kopiokoneet oppilaskunta on hyvää hyvyyttään
vuokrannut, jotta koulumme opiskelijat saisivat edullisia kopioita. Kuitenkaan opiskelijat evät käytä kopiokoneitamme, vaan ostavat
kopiopalvelunsa kilpailevilta yrityksiltä. Tämä aiheuttaa kohta kopiokoneiden kuoleman koulussamme, ja opiskelijat joutuvat pakosta kävelemään maailman ääriin ottamaan kopioita. Kiitos niille luokille ja opiskelijoille, jotka ovat ymmärtäneet ja sisäistäneet aidon yhteishengen idean!
Nyt on kuitenkin hyvä mieli, kamat koossa, koulujutut unohtuvat ja jalat
käyvät tanssiaskelilla kovasti kohti satamaa. Vielä muutama tunti ja sitten…

Reeta Hirvonen
Oppilaskunnan tiedotusvastaava
K: Miksi Mick Jagger ei saa mennä GooMille? A: Loose lips sink ships
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OPPILASKUNNAN MOKKAPAJA
Lisäksi kannattaa muistaa maan
mainiot tarjouksemme, jotka ovat
kaupungin edullisimpia. Näiden
avulla opintotuki riittää entistä
useampaan kaljaan!

Oppilaskunnan keidas eli
sumppihuone sijaitsee Koneosaston kolmannessa kerroksessa,
portaista vasemmalle.
Kahvilasta saat opiskelijalle tuiki
pakollisen kahvin lisäksi
- Pullaa
- Sämpylöitä
- Karkkia
- Limsaa
- Opiskelutarvikkeita
- Hihamerkkejä

Geöffnet:
Mo-Do 7:45-15:45
Fr Geschlossen

Kahvion Talvitarjous

Voit myös hoitaa osan jäsenasioistasi (ilmoittautumiset,
opiskelijakortit jne.) samalla kun
nautit kupillisen kuumaa kofeiinia.

Kahvi ja jäätelö
vain 6 mk!

Tiesitkö, että...
mukaan tuon vuoden aikana
yhteensä noin 2,5 miljoonaa minkkiä.

Maailman suurin minkinnahkojen
tuottajamaa on Tanska, jossa elää
yli 10 miljoonaa häkkiminkkiä. Seuraavina tulevat USA, Hollanti ja
Suomi. Näistä kunkin minkkimäärät
liikkuvat 2-3 miljoonan haarukassa.

Minkki- ja hillerihäkit ovat 60 cm
pitkiä, 30 cm leveitä ja 38 cm
korkeita. Tämä vastaa kolmea
rinnakkain asetettua A4-kirjoituspaperiarkkia.

Minkin tyypillinen elinpiiri on
muutaman kilometrin mittainen
rantakaistale. Minkki on myös taitava
uimari ja sukeltaja, joka pyrkii
viettämään osan ajastaan vedessä.

Minkkinaaraat painavat lihavimmillaan 1 - 1,5 kg ja urokset 2 - 2,5
kg. Eläimen pituus kuonosta hännän
tyveen on uroksilla noin 44 cm ja
naarailla 38 cm.

Suomalaisilla turkistarhoilla pidettiin
tuoreimman, vuoden 1996 tilaston

Und Kätze kann ich kiloweise essen!
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AJANKOHTAISTA
Helsingin ammattikorkeakoulun yhteinen
salibandykerho kokoontuu pelaamaan
Malmin terveys- ja sosiaali-alan oppilaitoksessa (Vilppulantie 14) maanantaisin
klo. 16.30 - 18.00. Ilmoittautuminen
paikan päällä.

31.4.-1.5.2000 Wappu, jos Luoja suo, ja
kansa ryntää innolla Oppilaskunnan
järjestämiin Wappu-rientoihin.

16.2.2000 Tursajaiset, loppubileet, kuten
ennenkin, Ravintola Arkadiassa.
Liput tursaille 10.- ja vanhoille opiskelijoille
15.-

19.1.2038 klo 03:14:08 UTC UNIXjärjestelmän päivämäärälaskuri pyörähtää
ympäri ja kansa ryntää kauhuissaan
pommisuojiin. Y2K is back. With a
vengeance.

24.12.2000 Jouluaatto, rauhan ja
arhepervojen juhla.

21.2.-25.2.2000 Hiihtoloma alkaa ja kansa
ryntää innolla laduille suihkimaan.

Sanasto:

22.3.-24.3.2000 Himottaako Himos?
Oppilaskunta järjestää laskettelumatkan
Himokselle. Hinta vaivaiset 290mk sisältäen
matkat ja majoituksen.

Vengeance — (Venge´ance), noun.
the act of taking revenge (harming someone in
retaliation for something harmful that they have done).
Shak. — With a vengeance, with great violence;
as, to strike with a vengeance. [Colloq.]

Oppilaskunta ylpeänä esittää:

TURSA JAISET!!
16.12.2000 Ravintola Arkadiassa
Suunnattoman Upeana ja
Mahtavana Bändinä Provinssirockinkin avannut Varttisäkki.

Edustettuina ovat
luonnollisestikin myös Helsingin
AMK:n naisvaltaiset alat!

Liput vain vaivaiset 15 mk
vanhoille opiskelijoille ja
10 mk Tursaille!

ME OLEMME PAIKALLA,
OLETHAN SINÄKIN
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Hämäläisen näköinen propagandavapaa poikakuva

Emme ota vastuuta niinku tästä. Kyseinen kuva ei ilmaise oppilaskunnan virallista
kantaa. Mihinkään suuntaan. Oppilaskunta pahoittelee tapahtunutta.

Asiaan muuten sinänsä mitenkään liittymättä: viimeviikkoisen puuhanurkan pieni sokkelotehtävä lankesi vikisten polvilleen kahden koulumme
opiskelijan veitsenterävän älyn edessä. Iso käsi Sepille ja Janille!

YLIFIKSUJA INSSIOPISKELIJOITA:
Sebastian Pärssinen ja Jani Silfver
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Henkilökohtaisia kopiokortteja tyrkyllä!
Siinä fiktiivisessä tapauksessa, että luokan kopiovastaava viettää enemmän
aikaa lähiökuppilassa kuin
yhteisiä intressejä hoitamassa, voi olla perusteltua
hankkia ihan ikioma kopiokortti. Näitä nykyaikaisen
tietoyhteiskunnan peruselintarpeita voit ostaa joko
Oppilaskunnan toimistolta tai
koneosaston kahvilasta. Ei
enää ylihintaisia prujuja
varttia ennen koetta!

Hinnasto:
Jäsenille
100 kpl 35 mk (35 p/kpl)
300 kpl 95 mk (32 p/kpl)
500 kpl 135 mk (27 p/kpl)
Ei-jäsenille
100 kpl 55 mk (55 p/kpl)
300 kpl 155 mk (52 p/kpl)
500 kpl 255 mk (51 p/kpl)

Himottaako Himos?
Haluathan laskettelemaan 50
opiskelijan kanssa? Tai
vähintäänkin samaan telttaan?
22.3.-24.3.2000
HINTA VAIN 290mk
Sisältää matkan ja majoituksen
Varaukset maksuineen 29.2.2000 mennessä
Oppilaskunnan toimistolle.
Edustettuina myös Helsingin AMK:n naisvaltaiset alat!
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Tarinatuokio l. juttunurkka

Matti Nykänen, Andreas Felder ja
Ernst Vettori olivat keski-Euroopan
mäkiviikolla viimeisen osakilpailun
jälkeen “rentoutumassa” paikallisessa ravintolassa. Puheet kävivät
illan mittaan aina vain suuremmiksi.

sain sänkyyni houkuteltua eikä se
kyllä mikään missi ollut.” Nykänen
siihen: “Minäkin vähän liioittelin. Ei
se mitään Koskenkorvaa ollut vaan
Pöytäviinaa.”
Pastori tapaa Jokisen linjaautossa ja alkaa ajankuluksi
jutella:

- Olen minä vaan vähän tavattoman
kova naistenmies, sanoi Vettori ja
jatkoi: “Innsbruckin osakilpailun
jälkeen iskin illalla ravintolasta tosi
nätin lyylin ja ainakin neljä kertaa
oltiin yön aikana sillai.”

- Teillä, Jokinen, on vaimonne
kanssa niin monta lasta kuin
Herra on katsonut teille parhaaksi siunata. Minulla ja
vaimollani ei sitä vastoin ole
yhtään, vaikka me olemme
rukoilleet ja taas rukoilleet
monta pitkää vuotta. Jokinen
katsoo pastoria pitkään ja
sanoo:

Felderiin ei moinen tehnyt vaikutusta, ja hän pistikin paremmaksi:
“Garmishissa iskin miss Saksan ja
ensimmäisen perintöprinsessan ja
molempien kanssa piti olla ainakin
neljä kertaa yön aikana. Että olen
minä vaan vähän helevetin kova
naistenmies.”

- Ei siinä pelkkä rukous auta,
herra pastori. Kyllä lapsia
tehdään ihan toisella tavalla.

Matti otti huikat kaljamukista ja
totesi: “Teistä ei ole jätkät kyllä
mihinkään. Ooberin jälkeen vetäisin
pullon Koskenkorvaa ja sen jälkeen
iskin koko miss Saksa -kilpailun
osanottajajoukon ja panin jokaista
kymmenen kertaa päivässä koko
viikon ajan.”

Neekeri oli taivaan portilla. Pyhä
Pietari tuli avaamaan.
- Päivää. Mikä nimi?
- Mike Jones, Selma, Alabama,
USA.
- Oletko tehnyt jotain joka oikeuttaisi sinut taivaspaikkaan?
- Olen rakastanut lähimmäistäni.
- Niin?
- Niin, rakastin valkoista naista. Itse
asiassa menin hänen kanssaan
naimisiin.
- Missä?
- Alabamassa.
- Tarkistetaan...ja milloin?
- Tarkasti sanottuna 10 minuuttia
sitten.

Seuraavana aamuna kokoontui
joukko hiljaisenpuoleisia miehiä.
Vettori puhkesi ensimmäisenä
puhumaan: “Taisin vähän eilen
illalla liioitella. En minä neljää kertaa
yössä ole sillai ollut. Tosiasiassa en
saanut muuta kuin pakit.”
Felder jatkoi: “Joo, taisin minäkin
vähän pistää omiani. Yhden naisen
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