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Kevättä rinnassa
Kuu kiurusta kesään,
puolikuuta peipposesta
västäräkistä vähäsen
ja teekkarista tusina…
Enää 65 päivää koulua ja alkaa kesäloma! Tämä asia juolahti mieleeni aurinkoisen päivän johdosta. Rupeaa olemaan kevättä ilmassa. Ja rinnassa.
Oppilaskunnassa kevät on suhteellisen kiireista aikaa. On monenlaista hommaa
kuten oppilaskunnan kauppa , oppilaskuntainfojen pitäminen ekoille, hubipoppoon
Himos-reissu, oppilaskunnan 25-vuotispäivät huhtikuussa ja oppilaskunnan
kevätsiivous, joka pitäisi tehdä niin Klubissa kuin aktiivien päissäkin.
Keväällä on aina paljon kokeita kokeiden perään, joiden lomassa pitäisi ehtiä
tekemään muutama läksynpahanenkin. Työhakemuksia täytellessä on mennä hermot, mutta kituutetun talven jälkeen on ihanaa odotella tulossa olevaa paksua ja
painavaa palkkapussia. Nyt on myös viimeinen aika ruveta kuluttamaan aktiivisesti talvella kertyneitä kiloja treenaamaan ja itselleen pyykkilautavatsaa.
Kesä on siis tulossa. Se tuo mukanaan paljon muutakin kuin aurinkoisen, kalojen
perkuujätteiltä haisevan ja lokin huudoilta, sekä ihmisten iloiselta hälinältä kuulostavan aamupäivän Kauppatorin rannassa. Moni pääsee kovan kouluvuoden
jälkeen ansaitulle lomalle joko kesämökin rauhaan järven rannalle tai jonnekin
aivan muualle. Vielä suurempi osa kesätöihin ja työharjoitteluun. En malta odottaa, että pääsen viettämään hikisiä, helteen tukahduttamia päiviä jossain kesäloman vaientamassa toimistossa. Toisaalta, mikä vetääkään vertoja sille, että
saa upottaa meriveden viilentämät varpaansa Hietsun kuumaan je keltaiseen hiekkaan…
Kesää odotellen,
Reeta Hirvonen
Oppilaskunnan tiedotusvastaava
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ekun SALIBANDYTURNAUS
Helsingin TTekun

13.-14.4.2000
Taas lähestyy se aika keväästä, jolloin pelataan jo
perinteiseksi muodostunut Tekun
salibandy-turna..
us. Paikkana on Ruskeasuon Ärrä-center.
Salibandyn aateliset setvitään kaksipäiväisessä turnauksessa, johon mahtuu mukaan 16 ensin
ilmoittautunutta joukkuetta. Ensimmäisenä
turnauspäivänä, torstaina, pelataan alkusarjan
ottelut.
Perjantain pudotuspeleinä pelattaviin jatko-otteluihin selviävät lohkojensa parhaat, ja turnaus huipentuu perjantai-iltapäivän mitaliotteluihin.
Parhaille on luvassa palkinnot ja kaikille osallistujille liikunnan riemua ja tervehenkistä yhdessäoloa.
Ilmoittautuminen alkaa nyt. Ilmoittauduttaessa
maksettava osallistumismaksu 300 mk/joukkue.
Lisätietoja Oppilaskunnan toimistolta tai:
mhonganm@hit.fi
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Koululta saa sitten
nykyään Linuxia
(Best Linux 2000).
“Vittujossettiä mikä
Linux on, älä osta!”
-- Simopekka S.,
Linuxin tyytyväinen
käyttäjä.
“Loistava!”
--Harri S., Linuxin
tyytyväinen
käyttäjä.

Pystytkö parempaan? Näytä meille!
HAMOK julistaa alkaneeksi kilpailun, jonka tarkoituksena
on suunnitella HAMOKILLE uusi uljas logo. Kilpaan voivat
ottaa osaa kaikki Helsingin Ammattikorkeakoulun opiskelijat. Voittajaa saa palkinnokseen 500 markkaa sekä tietysti
mainetta ja kunniaa. Logo-ehdotusten tulee olla perillä
HAMOK:n toimistolla perjantaina 28.4.2000 mennessä,
joko sähkökustin polkemana osoitteeseen
tiedotus.hamok@edu.hkiamk.fi tai postitse levykkeellä
osoitteeseen HAMOK ry, Bulevardi 29 C, 00180 Helsinki.
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- Pukki, mihin sinä haluat minun
laittavan tämän kuusen? Näin siis pieni
enkeli joutui kuusen latvaan. Jos
huomaat jonkun katsovan enkeliä
hieman erikoisesti, hän on varmasti
kuullut tämän tarinan.

TARINATUOKIO

Miehellä
oli
kiire
nousta
lentokoneeseen, eikä hänellä ollut
aikaa täyttää papereita saadakseen
pienen koiransa koneeseen. Niinpä
mies työnsi pennun housujensa
etumuksesta sisään ja salakuljetti sen
koneeseen. N. 30 minuuttia lähdön
jälkeen lentoemäntä huomasi miehen
kiemurtelevan istuimellaan. “Onko
Teillä kaikki hyvin, herra?”
lentoemäntä kysyi. “Kyllä, minulla on
kaikki hyvin,” sanoi mies. Meni aikaa
ja taas lentoemäntä huomasi miehen
liikehtivän kummallisesti. “Onko kaikki
varmasti hyvin, herra?” “Kyllä,” mies
väitti itsepintaisesti, “mutta minun
täytyy tunnustaa jotakin. Minulla ei
ollut aikaa täytellä papereita
saadakseni koiranpentuni koneeseen,
joten työnsin sen housujeni
etumuksesta
sisään.”
“Minä
ymmärrän,” sanoi lentäemäntä. “No,
niin kauan kun koiran on sisäsiisti,
uskon kaiken olevan OK.” “Voi, kyllä
se on sisäsiisti,” vastasi mies.
“Ongelma on se, että sitä ei ole
vieroitettu vielä!”

Kerran, ei niin kaunkaan sitten, teki
Joulupukki lähtöä jokavuotiselle
retkelleen. Tällä kertaa se ei ollut
helppoa, sillä vaikeuksia riitti kaikkalla.
Neljä tontuista oli sairastunut, eivätkä
nuoremmat tontut pystyneet
valmistamaan leluja yhtä nopeasti.
Niinpä Pukki alkoi olla huolissaan
aikataulun toteutumisesta. Sitten vielä
anoppi ilmoitti tulevansa viikoksi
Korvatunturille, eikä se vähentänyt
pukin paineita lainkaan. Kun hän
meni tallin, hän huomasi kolmen
poroista kuolleen ja kahden muun
loikanneen luoja ties minne. Lisää
stressiä. Kun hän lopulta alkoi
valjastaa loppuja poroja reen eteen,
toinen valjaista katkesi ja reki kaatui.
Suurin osa lahjoista särkyi pudotessaan maahan.
Turhautuneena Pukki meni pirttiin
ottaakseen kupin kahvia ja kunnon
wiskipaukun, mutta tontut olivat
löytäneet hänen viinakaappinsa, eikä
siellä ollut mitään juotavaa.
Hermostuksissaan hän pudotti
kahvikupin. Kupin pienet sirpaleet
pyörivät pitkin pitin lattiaa. Pukki meni
hakemaan luutaa, mutta hiiret olivat
jyrsineet sen kaikki harjakset poikki.
Juuri silloin soi ovikello. Pukki avasi
oven, sen takana oli pieni enkeli
suuren tuuhean joulukuusen kanssa.
Ja se pieni enkeli kysyi:

A beautiful, voluptuous woman went
to a gynecologist. The doctor took one
look at this woman and all his
professionalism went out the window.
He immediately told her to undress.
After she had disrobed the doctor
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it a third time, and replaced it one
last time. The Cowboys fan was
getting upset and finally asked, “What
are you, a pervert or something? Why
do you keep lifting and looking, lifting
and looking?” “Well,” said the
paramedic. “I am simply amazed.
Normally when I look under a
Cowboys hat, I find an asshole.”

began to stroke her thigh. Doing so,
he asked her, “Do you know what I’m
doing?” “Yes,” she replied, “you’re
checking for any abrasions or
dermatological abnormalities.” “That
is right,” said the doctor. He then
began to fondle her breasts. “Do you
know what I’m doing now?” he asked.
“Yes,” the woman said, “you’re
checking for any lumps or breast
cancer.” “Correct,” replied the shady
doctor. Finally, he mounted his patient
and started having sexual intercourse
with her. Knowing she was now privy
to the situation and in it with him, he
asked, “Do you know what I’m doing
now?” “Yes,” she said. “You’re getting
herpes; which is why I came here in
the first place.”

Vanhempi
herrasmies
meni
paikalliseen apteekkiin ja kysyi
apteekkarilta Viagraa. Apteekkari
sanoi, "Ei ongelmia. Kuinka monta te
haluatte?" Mies vastasi, "Vain
muutaman, ehkä 4, mutta leikatkaa
kukin 4 osaan." Apteekkari sanoi, "Siitä
ei ole teille mitään apua." Vanhempi
herrasmies sanoi, "Se on ihan ookoo.
Minä en tarvitse niitä enää seksiä
varten, minä olen 80 vuotias. Minä
vain haluan sen tulevan tarpeeksi
ulos, etten kusaise kengilleni."

Three football fans were on their way
to a game when one noticed a foot
sticking out of the bushes by the side
of the road. They stopped and
discovered a nude female,
unconscious, smelling of booze. Out
of respect and propriety, the Packers
fan took off his cap and placed it over
her right breast. The 49er fan took
off his cap and placed it over her left
breast. Following their lead, the
Cowboys fan took his cap off and
placed it over her crotch. 911 was
called, and when the paramedics and
police arrived, they checked over the
woman. First, they lifted up the
Packers cap, replaced it, and wrote
down some notes. Next, they lifted
the 49er cap, replaced it, and wrote
down some more notes. The officer
then lifted the cowboys cap, replaced
it, then lifted it again, replaced it, lifted

Jaska tuli kotiin katkerasti itkien. Hän
oli kosinut tyttöään ja hänen isänsä
odotti malttamattomana tytön
vastausta. "No, mitä tapahtui Jaska?"
vanha mies kysyi. "Suostuiko hän
kosintaan?" "Voi isä, ei tietenkään.
Kun kerroin hänelle mitä olit neuvonut
minulle, hän läpsäytti minua kasvoihin
ja lähetti kotiin." "Aloititko sanomalla,
mitä minä sanoin sinulle, mitä olin
sanonut äidillesi, kun hän suostui
kosintaan? 'Kulta, aika pysähtyy kun
katson sinua silmiin.' Sanoitko sen?"
"Voi itku isä, se meni ihan väärin. Minä
sanoin, 'Kultaseni, kasvosi pysäyttää
kellon!'"
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Helsingin Ammattikorkeakoulun Opiskelijat
– HAMOK ry
hakee uudistuvalle jäsenlehdelleen
· Päätoimittajaa
· Taittajaa
· Toimituskuntaa
Yhteydenotot 31.3.2000 mennessä HAMOK:n
tiedotukseen joko sähköpostitse osoitteeseen
tiedotus.hamok@edu.hkiamk.fi tai puhelimitse
numeroon 050-331 7415.

Roban valtaus
Keskiviikkona 8.3.2000 klo 21 alkaen
liput 10,-/20,Harjoita itsesi RR-kisakuntoon virallisissa preRakonräjäytys-kekkereissä.
Paras / mielikuvituksellisin bile-outlook palkitaan.
Bilekansalle jaossa paikanpäällä alennusflyereitä
RR2000:een.
Lisätietoja:
http://www.hio.fi/robanvaltaus.shtml
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Sisustusvihje
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