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Kuukauden aforismi:
 

“But I’d do it again
  do it again 
  if I could!”

Hellurei ja helliä tunteita
-kaikille tasapuolisesti!

Ensimmäinen tenttiviikko on 
nyt virallisesti lusittu ja Ota-
onnela on jo varmaan ehtinyt 
uusille opiskelijoillemme näyt-
täytyä kaikessa kauneudessaan 
ja kauheudessaan. Syksy on 
sujunut tähän asti varsin mal-
likkaasti ja sydäntä lämmittää 
nähdä teidän uusien phuksien 
innokkuus ja aktiivisuus -oli 
kyse sitten phuksisitseille 
uskaltautumisesta, kiltikselle 
kotiutumisesta tai ½-Herman-
nin silliksellä kärsimisestä. 

Tiesittekö muuten, että phuksi-
kapteeninne nenään mahtuu 
kokonainen viinirypäle? 
Muuta elämän nippelitietoa 
löytyy sivulta 8-9.

Elämme jännittäviä aikoja, kun 
sekä killan että ylioppilaskun-
nan uusien toimijoiden haku 
on käynnistynyt. Kiltakum-
mimme terveisiä AYY:n hal-
lituksesta voit muuten lukea 
sivulta 4. Etsi nakkien joukosta 
se sinun juttusi ja hae rohkeasti 

mukaan! Voin luvata, ettei 
katumuksen hiventäkään pääse 
syntymään uusien puuhien ja 
tuttavuuksien viedessä muka-
naan. Lisäksi hommat ovat pal-
jolti sen näköisiä, miksi ne itse 
tekee. Ja hyvä niin. “No kun 
näin on aina tehty” on maail-
man huonoimpia tekosyitä.

Kohta on taas myös se aika 
vuodesta, kun kotoa lähtiessä 
on yhtä pimeää kuin palatessa. 
Eikä siinä välissäkään ole 
oikeastaan yhtään parempi. 
Aamupuuron syönti on ter-
vanjuontia, peilistä tuijottava 
naama kalpenee päivä päivältä 
ja mielikin on synkkä kuin 
Chilen BB-talo. Kaamosaika 
on aluillaan.

Äh, hiiteen kaamos,
elämä on mahtavaa!
On yllättävän helppoa ammen-
taa energiaa muista ihmi-
sistä, jos vain haluaa. Ole siis 
avoin ja seuraa jokapäiväistä 
ympäristöäsi: vastakkain ajavat 
bussikuskit heittävät sanatonta 
läppää keskenään, lähes muu-
mioitumispisteessä oleva ruo-
kalan täti yllättää ja murjaisee 
sinulle vitsin, naapuripöydän 
penska nauraa sydämellisesti 
kaikelle ja kaikille. Turkki-
lainen ravintolanpyörittäjä 
antaa myötätunnon nimissä 
kohmelokebabista alennusta 
köyhälle opiskelijalle.

Todennäköisesti sinulla on 
ympärilläsi myös läjä loistavia 
ystäviä, ihmisiä jotka auttavat 
jaksamaan pitkät päivät ja 
sumuiset yöt. Kaikenmaailman
kissanristiäisistä niitä tarttuu 
koko ajan lisää, ja jossain 
vaiheessa vain tajuat eläväsi 
yksinkertaisesti maailman 
mahtavimman porukan kes-
kellä.

Mus mus <3

Rudolph Ruutinen
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PUHIKSEN PUHINAT & KAPUN LÖPINÄT

Toimitus kommentoi: Eläinkunnan ihmeellinen maailma onnistuu kerta toisensa jälkeen yllättämään paatuneimmankin skeptikon; kuka olisi uskonut perinteisen toosatuolin näkemisen saavan aikaan suunnattoman kiiman pystyyn-
juotetussa viljapossussa.

KUIN KAKSI MARJA TYRNIÄ

Moderni mörkö
Mörkö, musta mies ja iso paha susi 
lienevät meidän kaikkien lapsuusajan 
hirviöitä, vaikka nyt jälkikäteen ne 
naurattaa. Tai ainakin osa niistä. Itse 
tunnustaudun täysiveriseksi terato-
logiksi (hirviötutkijaksi). Möröt on 
niin sanottuja kasvatushirviöitä; ne on 
keksitty sen takia, että lapset laittaisivat 
pöperöt suuhunsa, kävisivät potalla ja 
oppisivat olemaan hiljaa kun käske-
tään. Mutta tarvitaanko tosiaan mustaa 
miestä hoputtamaan  lapsia vessaan tai 
mörköä vahtimaan, sanovatko lapset 
”Hyvää päivää” sedille ja kiittävät kar-
kin jälkeen?
Eiköhän ole aika puhua asioista niiden 
oikeilla nimillä. Mörköjä on olemassa. 
Seuraavassa on looginen ja täysin auko-
ton päättelyketju mörköjen olemassa 
olosta. Möröt viihtyvät pimeässä ja 
kylmässä -> saunassa on lämmintä -> 
möröt eivät viihdy saunassa. Lisäksi 

saunassa stressi laskee ja jännitys 
laukeaa -> möröt aiheuttaa stressin ja 
jännityksen! 

Eli seuraavan kerran kun stressaat, älä 
harkitse koulukurssien pudottamista 
tai juhlien väliin jättämistä. Mene sen 
sijaan nelin kontin lattialle ja kurkista 
sängyn alle. Tai sitten menet vain 
saunaan. Tai rantalomalle. Jos tuntuu, 
että nämäkään eivät tehoa, ei kannata 
treenata judoa, karatea tai vapaapainia. 
Treenaa juoksemista.
Nyt on kuitenkin aika heittää pölyt-
tyneet uskomukset möröistä romu-
koppaan. Itse ainakin kannan roskista 
mukanani koko ajan mörköjen varalta.

Lopuksi näkymätön sanalasku: 
”   ”  

Rakkaudella, puhiksenne Emmi

Minulla on tarjota teille vain yksi ope-
tus; wear sunscreen! Eikun se olikin 
joku toinen pitämäni puhe. Tällä ker-
taa puhun puhelimen hukkaamisesta.
Kerran, kun vasta harjoittelin phuk-
sikapteenin hommaa, kiltamme 
puheenjohtaja soitti minulle. Seka-
van mongerruksensa seassa ilmoitti 
rouva puheenjohtaja hukanneensa 
puhelimensa ja käskytti minut, jonka 
ei todellakaan tarvitsisi ottaa käskyjä 
vastaan jonninjoutavilta tyhjäntoimit-
tajilta, tarkistamaan olisiko se jäänyt 
raksalle. 
Velvollisuudentunnon puuskassani 
etsin kiltahuoneen nurkat, kaapit ja 
komerot. Katsoin myös raadinkopin 
kaikki kaapit, lipastot ja hyllyt. Tutkin 
kirjaston, tietokoneluokat ja luen-
tosalit. En löytänyt puhelinta. Itkun 
sekaisessa tunnelmissa kiinnittelin 
jopa kadonnut -ilmoituksia raksalle. 
Suurimman epätoivoni hetkellä 
havahduin katsomaan kelloani. Se 
oli puoli seitsemän. Sitsit alkaisivat 
puolen tunnin päästä! Juoksin kii-
reellä kotiin ja vaihdoin puvun päälle. 
Minulla oli niin kiire, että laitoin 
kravatin väärinpäin kaulaan ja kengät 
väärin jalkoihin. Mietinkin koko 
illan, että mistähän se kenkä oikein 
puristaa.
Lopulta pääsin kuin pääsinkin Smök-
kiin. Huomasin rouva pj:n Smökin 
toisessa päässä ja lähdin kävelemään 
häntä kohti. Juuri, kun olin hänen 
luonaan, tuuli ja se vei minut takai-
sin ulko-oville. En lannistunut, vaan 
päätin yrittää uudelleen. Lähdin taas 
kävelemään kohti Smökin takaosaa. 
Näin taas Emmin ja olin juurin pää-
semässä hänen luokseen, kun sitsien 
tarjoilijat jyräsivät minut, kuten heillä 
on kaljan himoissaan tapana tehdä.
Jäin pöydän alle keräilemään itseäni ja 
päätin antaa tilanteen hieman rauhoit-

tua. Lopulta rouva pj kaikessa ylhäisyy-
dessään vaivautui luokseni. Hän kysyi, 
miksi olen pöydän alla. Nousin ylös 
ja kerroin, kuinka olin etsinyt hänen 
puhelintaan. 
Lopulta kertoi arvon rouva, että puhe-
lin oli ollut koko ajan hänellä itsellään, 
ja oli jopa soittanut minulle puhelimes-
taan alun alkaen! Kuulemma jokaista 
rapalaa ei kannata imaista kiduksiin 
asti ja etkoilu ennen sitsejä johtaakin 
usein turmioon, käsilaukkujen, puhe-
linten tai pikkutakkien hukkaamisesta 
puhumattakaan.
Siispä rakkaat raksalaiseni; Älkää olko 
niin sekaisin, ettette tiedä kenen puhe-
limella soittelette!

Eppu Henriksson, phuksikapteeni

Tänään mä stailaan sut!

(Kirjoittajien nimet vaihdettu -keskenään.)
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Raksan kyselytutkimus Oy  
on riippumaton ja objek-
tiivinen täyden palvelun 
mielipide- ja suhde-
markkinatutkimusyritys. 
Tuotamme asiakkaillemme 
yksilöllistä tutkimustietoa 
mm. parisuhdemarkkinois-
ta, vonkaus-yrityskuvasta, 
asiattomista suhteista 
sekä työstöilmapiiristä.

Selvitimme seksplisiittisesti 18-19 
vuotiaiden poikien halukkuutta har-
rastaa seksiä itseään vähintään viisi 
(5) vuotta vanhemman naisen kanssa.  
Suoritimme kokeen keskiviikkoiltana 
Simonkadun Herkussa, mikä on suo-
sittu alle 20-vuotiaiden keskuudessa. 
Ikäjakauma Herkussa painottuu 87% 
:sti ikävuosien 18-19  välille.
Koetarvikkeet olivat: noin kolme (3) 
noin 25 vuotiasta naishenkilöä, liian 
paljastavat vaatteet ja määrätietoinen 
asenne, sekä noin 40 17,8-19,3 vuoti-
asta poikaa.

Haastatelluista koehenkilöistä 100% 
VÄITTI harrastaneensa seksiä. Sek-
sikumppaneiden ikä poikkesi yleensä 
vain kaksi (2) vuotta poikien omasta 
iästä. Kuusi (6) % myönsi, että oli 
harrastanut seksiä yli viisi (5) vuotta 
vanhemman naisen kanssa, mutta kui-
tenkin 99 % oli valmis harrastamaan 
seksiä puuman kanssa. Ainoastaan yksi 
(1%) kieltäytyi seurusteluun vedo-
ten lähtemästä koetarvike-puumien 
matkaan.

Koetulokset:
1. Seksikumppanin ulkonäkö 
oli mitoittava kriteeri, ei ikä tai 
kokemus.
2. Puumien suora lähestymi-
nen ja röyhkeä ehdottelu toimi 
100% tapauksista. (Poikkeuk-
sena se yksi (1%), joka seurus-
teli.)
3. Yleinen tieto kai-
kille muillekin kuin 
puumille: passiivi-
suus ja odottaminen 
eivät toimi. Miesten 
(poikien) itsetuntoa 
hivelee, kun heille 
osoittaa huomiota 
yllätyshyökkäyksellä, 
mutta naisen (puu-
man) pitää osata 
perääntyä ajoissa 
takaisin vaanimisase-
miin.
4. Todistimme 
“Puumanaisen ikä” 
-laskukaavan aukot-
tomaksi. M.O.T.
X = 2* Y - 14. (Y = 
MIEHEN IKÄ, X = 
NAISEN IKÄ).

Puuman housuissa - Kliininen tutkimus puumistaRAKSAN 
POIKAKALENTERI 2010

MR. LOKAKUU

MR. JOULUKUU

MR. MARRASKUU

RAKSAN KYSELYTUTKI-
MUS OY OTTAA VASTAAN 
TOIMEKSIANTOJA (RIIP-
PARIIN NRO. 69) JA PANEE 
TOIMEKSI.

LÄHTEET: LASKUKAAVA YLEX-SIVUILTA, 
A´LA JOONAS OTANIEMESTÄ.
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HIPSTERI - 
SINNE JA TAKAISIN
Kenen muun kuin Henun mielestä on siistiä syödä kylmää maksalodjua ja kuunnella Eiffel 65:ta? 
Kiitos Henu, mutta ei kiitos.

Hipsterit; nuo oman aikansa pioneerit.  Mitä hipsteriys on? Löytääksemme vastauksen tähän 
kysymykseen lähetimme urheat ja vaarojakaihtamattomat ristiretkeläisemme matkaan; nyt on aika 
jakaa heidän pyhän krusaadinsa säihkyvimmät sotasaaliit, suolaisimmat silakat ja valtavimmat 
veritimantit.

Seikkailijamme aloittivat hipsteriyden tutkimisen suuntaamalla antikvariaattiin, josta he löysivät 
käytettyjen vinyylien alennusmyynnin. Silloin valot syttyivät ja he huomasivat olevansa paikassa, 
jonne yksikään lippatukkainen RMJ-sika ei ole koskaan kontannut sammumaan. Ajatuksesta 
pelästyneenä, mutta toinen toisensa selustaa turvaten jatkoivat ulottuvuustrippiä. Taivallus päättyi 
seinien dekoraatioiden uudelleenjäsentämiseen. Katso kuvat.

Onnistuneen neitsytmatkan jälkipauhuissa pyhiinvaeltajamme totesivat yksissä tuumin: ”Tahtoi-
sin jatkaa hyvin alkanutta matkaa” *PAM* Revelaatio iski kuin miljoona volttia! Musiikki! Onko 
mitään hipsterimpää kuin aamuyöllä unen ja todellisuuden usvaisesta undergroundblogiviidakosta 
vastaan loikkaava tapiiri, joka suullaan ojentaa väsyneille tutkimusmatkailijoille etnosävytteisen 
indiemuusikkoryhmän esikoissinglen. Ristiretkeläisemme joivat hipsteriyden graalin maljasta.

He olivat saapuneet paikkaan josta kaikki tiet alkavat, ja johon yksikään polku ei pääty. Paikkaan 
jossa uusi on tässä ja nyt.  Paikkaan jonka hedelmiä eivät koodia seuraavat laumalampaat ja yli-
painoiset yhteiskunnan syöttöporsaat pääse koskaan maistamaan. Hipsteriys on korvaläpällisten 
karvalakkien käyttämistä kesähelteillä, Tavastian lauantaidiskon kuvaamista kalansilmälinssin läpi, 
ostoskärryn hankkimista kirpputorikierrokselle, uuden etsimistä, vanhan uudelleenlöytämistä, 
metsän näkemistä puilta, Anakin Skywalker Darth Vaderissä, pelasturengas valtavirran ristiaallo-
kossa, sushimatto Prismarketin einesosastolla. 
 
Kenenkään ei pidä väheksyä hipstereiden aikaansaannoksia kultturimme edistämiseksi. Tämän päi-
vän valtavirta on ja tulee aina olemaan eilisen alakulttuuria.  Ilman hipstereitä kulttuuri ei kehittyisi 
vaan sutisi paikallaan kuin citymaasturi rantahiekassa. Hyvin todennäköisesti olisimme vieläkin 
tyytväisiä perunamuusiin ja coco jamboon, eikä kukaan edes uskaltaisi unelmoida mistään muusta.  

Oman aikansa hipstereitä: Mozart, Coco Chanel , Elvis, James Brown, Grandmaster Flash, Prince, 
Jorma Uotinen, Asa, Toivo Sukari. HIPSTEREIDEN TUNNUS-

MERKKEJÄ:
[PÄIVITETTY 5.10.2010]

DRAMAATTISET SILMÄLASIT, 
HENKSELIT, HASSUT HATUT, 
VOIMAKAS HUULIPUNA, 
TYYLITELLYT HIUKSET, 
RUUDULLISET FLANEL-
LIPAIDAT, AURINKOLASIT, 
LANTIOFARKUT, TALEBAN-
HUIVIT.

AA-kerho
ihmisten edessä

TEKSTI: SAKU TISKARI JA ALEKSEI MÄYRÄNEN
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Päivän ohjelmaan kuului aikaisen 
herätyksen lisäksi lounas, markki-
noilla käyskentelyä, uimista ja sau-
nomista, päivätanssit sekä tietenkin 
itse soutaminen. Kisaan osallistui 
kaksi tupsulakkien valtaamaa venettä;  
ympäristöteekkarit ja rakentajateek-
karit. Tällä kertaa rakentajateekkarit 
veivät pidemmän korren ja käyttivät 
Mommilanjärven kiertämiseen reilut 
55 minuuttia. Ympäristöteekkarit päät-
tivät nauttia matkasta ja aurinkoisesta 
säästä hiukan kauemmin ja viettivät 
vesillä reilun tunnin. Paahtava aurinko 
ja tuuleton sää teki matkasta haasta-
van, mutta kaikki selvisivät urakasta 
hengissä, ja kesän kuntoiluannos oli 
täytetty.

Souteluiden jälkeen päivää jatkettiin 
Otaniemessä, jossa tarjolla oli ruokaa 
ja juomaa. Illan kruunasi pihalle tuotu 
uima-allas, joka olikin illan todellinen 
hittituote. Tänäkin vuonna tapahtuma 
onnistui  aivan loistavasti, ja aurinko 
jaksoi helliä ahkeria soutajia (toisin 
kuin muuten heinäkuussa ;) ). Toi-
vottavasti olemme Mommilanjärven 
souteluissa taas ensi vuonna!

Akva, Linkki, KTK, MVR, 
ROPO ja Vääntö kiittävät 
sponsoreita lämpimästi tuesta!

Mommilanjärven soutelut 2010

Tule tekemään historiaa! Olet jo osa sitä.

Vuosisadan käsikirjoituksesta voit käydä lukemassa täältä: 
http://ik.ayy.fi/?q=100-tmk/historiaprojekti

Menossa mukana:

JONAS WAHLBERCK

Raksan ammattiainekerhot mittailivat 
voimiaan tänäkin vuonna Mommilan-
järven souteluissa helteisenä heinäkuun 
lauantaina. Soutamaan lähti kaksi 
veneellistä teekkareita, jonka lisäksi 
rannalla oli kannustamassa vielä muu-
tama tupsulakkinen. 40 raksalaisen jou-
kossa oli loistavasti edustettuna kaikki 
ammattiainekerhot, Ropo vei kuitenkin 
voiton 12 rakentajan edustuksellaan.

JONAS WAHLBERCK
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OLTERMANNIN PALSTA

“Maailma muuttuu - entä 
teekkariperinteet?”

 
Osallistuin ½-Hermanniin vaihteeksi 
kirkkain silmin ja tervein punaisin pos-
kin (katso vaikka kuva). Myönnettävä 
on - tylsempää oli kuin linssit huurussa. 
Mutta myös aikaa havainnoida ja kykyä 
muistaa kuulemansa (älkää huoles-
tuko!). Ja vähemmän paheksuntaa 
perästä päin. 
Ilahduttavaa oli lisääntynyt vaihto-
opiskelijoiden osuus joukosta. Aalto 
-yliopistosta on siis kasvamassa 
sittenkin monikulttuurinen ympäristö. 
Jopa ah-niin-kotikutoisesta raksasta ja 
ympästä, joka minun opiskeluaikanani 
koostui lähes tyystin fennomaaneista 
heteroäijistä. 

Monikulttuurisuus edellyt-
tää muutosta. Jos jatkossa 
maisterivaiheen opetus on 
englanninkielistä ja vierasta 
kieltä puhuvien osuus kasvaa 
vaikkapa 20 %:iin opiske-
lijoista, nykyiset perinteet 
tulee tarkastella kriittisesti. 
Sitsien teema oli saksalainen. 
Lauloimme saksalaisia(kin) 
lauluja ja joimme saksa-
laista olutta. Jopa tirolilais-
polkkaan taipuivat eräiden 
lantiot. Luulen, että saksa-
laisilla vaihtareillammekin 
oli hauskaa. Osa kiitoksesta 
päälukkari Jonille, jonka 
kielitaito ja vähemmistökult-
tuuriymmärrys olivat vailla 
vertaa. 

Perinteissämme on kehittämisen varaa. 
Emme varmasti halua rajata tulevaisuu-
dessa osallistujia äidinkielen, ihonvä-
rin, uskontokunnan tai seksuaalisen 
suuntautumisen mukaan. Tarvitsemme 
raittiuslauluja uusilla kielillä! 

Kaiken kaikkiaan ½-Hermannista on 
muodostunut upea osa teekkariperin-
nettä, jota kilta vaalii pieteetillä. 
Danke schön!

                                               Riku Vahala

 
IT WAS GREAT, 
I LOVE FINLAND. 
That’s wonderful country, the 
people are very kind, honest, 
friendly and specially self-
awared and intelligent. I could 
trust everyone - this was really 
good thing :) 
On the other hand, I think 
that boys are too shy - maybe 
that’s because of noticeable 
feminism (but they dance like 
strip stars ;D) 

Good luck and waiting for you 
soon ;) 

-Meda

I think Meda and Ruta will be 
very happy to have you here, 
Joni :))) 
We are waiting for u all. 

-Justas

It was really fun to visit 
your country, to see 
friendly, funny and active 
people. Especially I liked 
your traditional sittsi party, 
which is not common in 
Lithuania. It was really fun 
and interesting evening for 
I think all of us :) 

-Kornelijus

Aura was really great :) 
I enjoyed visiting YIT, the 
construction site as we 
never do such things while 
studying economics :D 
What was really exciting 
was sitsit-party even 
though i didn’t understand 
what you were singing 
about.. We will try to make 
something similar for our 
freshmen! 

-Marija

BALTECH STUDENT BODY EXCHANGE 2010

ELINA VIROLAINEN
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Terveisiä ½-Hermannista!

SILLIKSEN 
HUKATUT 
FILMIT VOL. 10!

LOIDEEE!! <3 
T. Susikoira-ROY

Ein Prosit! Nahkahousut paukkuu!

Oli hienoa vaikka 
en selvinnyt 
pääruokaan asti :P

Mun mielestäni 
ei ole mitään niin 
kuumaa olemassa kuin 
diplomi-insinööri isolla D:llä

TERVEISIN: anonyymit 
 -ja köyhät- opiskelijat

Esa on KUUMA!!!
 Hans ja Johanna 
    kuittaa

“Me mennään nyt saunomaan“
t. Jani DIUDIU!

Vittu ku on 
kivaa! -Emmi-

Aaa, elämä on
ihanaa. Maailman 
 paras ½-Hermanni!

Jake
K-puolelta 
kiittää
p.s. germaset
 vaahdot

puolhersku
=
nautinto
<3
T. Kati 
“ihkut blähat“ 
Shemeikka
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Mikko Närvänen kostui ½-Hessusta!

Raksalaiset 
on söpöimpii 
tyyppejä, joita 
orja voi palvella. 
Kiitos <3

en ole hauska 
- ei hauskaa sanottavaa

Kiitos pikku-SAT:lle 
ja ihanille phukseille =) <3: Kaisa

Täffän pojat 
 kiittää!!
 <3: Kona

En juuri nyt muista!
T: nimeltämainitsematon 
kurssineuvoston sihteeri

Jatkot 
oli ihan 
parhaat!
t. Smullen

Fucking 
awesome party, 
lot of experiences, 
no memories!
t. We

Sato vettä,
sato räntää, 
pieni koira nosti 
häntää!

T. MikaInkeri (koira)

HIPHIP-
rakas!! t. Laura “hyvät tissit“ Salo

Rahkon juho
kiittää klo 15.08

ps. Rudolphinalla on  
 melko ihq dirlandaa

KIITOS 
RAKSA
SILLIS AAKLA TYN.

Mun p***** 
on märempi 
ku sun
 t. Petra 
 (“sä veit mun sydämen“)
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Hei, jos et tiedä,  

KYSY 
SIKKOYLLÄTYKSELTÄ!  

Kysy Sikkoyllätykseltä!

Lähetä visainen kysymyksesi 
osoitteeseen: 
sikkoyllatys@gmail.com.  

Hello helloo tytöt ja pojat!
Tässä teille aluksi lämmittelykysymys: mikä on vielä ihanampaa 
kuin Danin puhe Vickalle? 
Ei hätää, ei tarvitse tietää vastausta. Se kuuluu meidän erikois-
osaamiseemme. Vastaus menee näin: ihmeissään olevien raksa-
laisten kysymykset sikkoyllätykselle. Mutta asiaa, asiaan! 
Tässä tämän kerran kysymykset ja vastaukset. Kiitokset kaikille 
kysymyksiä lähettäneille!
Hilpeää syksyä ja muistakaa, että mikään ei kehitä niin hyvin 
käden ja aivojen yhteystyötä ja sitä kautta ajattelua kuin Guitar-
Heron pelaaminen!

Moi. 
Mieltäni on tänä syksynä alka-
nut vaivata eräs asia. Se on hie-
man noloa, enkä toistaiseksi ole 
tavallaan syyllistynyt mihinkään 
rikkeisiin asian tiimoilta. Oloni on 
kuitenkin hyvin kiusallinen. Kysy-
mykseni kuuluu siis: miksi phuksi-
pojat ovat niin söpöjä? Saako niihin 
sekaantua? 
 
Nimim. 
Jo hieman vanhempi raksalainen

Hyvä 
Jo hieman vanhempi raksalainen,
asiasi ei ole ollenkaan nolo. Itseasi-
assa et ole ainoa, joka on huomannut 
phuksipoikien söpöyden. Raksan 
phuksipojat pitävät itsekin itseään ja 
toisiaan erittäin viehättävinä. Heitä 
on nähty useasti kerääntyneenä 
pieniksi porukoiksi raksan läheisyy-

dessä pitämässä hauskaa ja ratkomassa 
visaisia laskutehtäviä yhdessä.  Syytä, 
mistä tämä söpöys johtuu, voidaan 
vain arvailla. Ylisöpöllä phuksikap-
teenilla voi olla asiaan osuutta. Hänen 
karismansa ja iloisuutensa saa kaikki, 
jotka viettävät hänen kanssaan aikaa, 
loistamaan.
On täysin sallittua sekaantua phuksi-
poikiin. Tosin voi olla, että phuksipo-
jilla on niin hauskaa yhdessä, että heillä 
ei ole aikaa tai kiinnostusta jo hieman 
vanhemmille raksalaisille.

Mitä on sininen jauhe luumun pin-
nalla? 
 
RUMILUS

Arvon RUMILUS,
sinisen jauheen alkuperä luumun 
pinnalla riippuu siitä, kuka sitä syö. Jos 

luumun syö 70-vuotias mies, kyseessä 
on jauhettua viagraa, lääkkeiden väärin 
käyttäjälle se voi olla pamia ja Thomas 
A. Andersonille alias Neolle se on 
paluu kotiin.

Hei!
Onko moraalitonta antaa lapsilleen 
nimiksi Pirita-Lisa, Monika-Lolita, 
Kalevi-Lukas ja Kyrsikka-Päris, kun 
niistä lyhennettyinä saadaan Pili, 
Molo, Kalu ja Kyrpä?

Kiitos kysymyksestäsi Nimi se on 
Esterikin!
Kysymykseesi vastaus: ei ole. Moraali-
tonta olisi antaa lapselle nimeksi Pili, 
Molo, Kalu tai Kyrpä. 
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Kannatusjäsenyritykset 2010
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nauttia komeiden maisemien ja 
buffetruokailun lisäksi NCC:n meille 
sponsoroimasta kolmen hengen jazz-
bändistä! 

Järjestetty ohjelma ajoittui arkipäiville. 
Viikonlopulle ei ollut järjestetty viral-
lista ohjelmaa, vaan jokainen tutustui 
Prahan kulttuuri- ja viihdeantiin omien 
kiinnostustensa mukaisesti. Kulttuuria 
harrastettiin muun muassa varjoteatte-
rin, erilaisten museoiden ja jääkiekko-
ottelun muodossa. 

Tämänvuotinen Rakennusinsinöörikil-
lan ulkomaan excursio oli järjestykses-
sään ties kuinka mones reissu Suomen 
rajojen ulkopuolelle. On todella suuri 
etuoikeus olla jäsenenä killassa, jolla on 
mahdollisuus järjestää tällainen matka. 
Tästä kuuluu suuri kiitos sponsoreille, 
yhteistyökumppaneille sekä kaikin 
puolin aktiiviselle kiltatoiminnalle, 
jotka pääosin mahdollistavat tämän 
excursion. 

Kiitos Praha, matkalla mukana olleet, 
sponsorit ja kaikki yhteistyökumppa-
nit – jäämme jännityksellä odottamaan 
seuraavan ulkomaan excursion kohteen 
julkistamista! 

12

IK:n UlkoXQ 2010
TEKSTI: JUHO RAHKO    KUVAT: JUHO RAHKO, ANNI SUOMALAINEN, ANU JUVONEN

Mikä vastaa kaupan myyjä 
Prahassa, kun hänelle 
tarjoaa maksuksi kylmää 
käteistä? ”Maksu aino- 
astaan (t)shekeillä, emme 
kelpuuta (P)rahaa maksu-
välineenä!” Vitsin tarjosi 
ulkoexcuporukka vuosi-
mallia ’10. 

Jos kysytään otaniemeläiseltä teekka-
rilta ”Mikä on parasta maailmassa?”, 
hän mitä todennäköisimmin vastaa: 
”olut”. Jos kysytään suomalaiselta 
keskivertokansalaiselta gallupkyse-
lyssä ”Minkä tuoteryhmän tarjous 
houkuttelee eniten lähimarketin 
tarjouspäiville?”, hän mitä todennä-
köisimmin vastaa: ”olut”. Jos kysytään 
raksateekkarilta, joka oli etuoikeutettu 
osallistumaan vuoden 2010 ulkomaan 
excursiolle ”Mikä on parasta Tse-
keissä?”, hän mitä todennäköisimmin 
vastaa ”olut”. Oli niin tai näin, totuus 
on selvä: Tsekeissä tehdään maailman 
parhaat oluet.

Rakennusinsinöörikillan vuoden 2010 
ulkomaan excursio suuntautui tänä 
vuonna Tsekin tasavaltaan, Prahaan. 

Mukana oli 31 kiltalaista, jotka olivat 
ansainneet paikkansa ulkoexculle 
telttailemalla viime keväänä Ossinlam-
mella viikonlopun yli. Joukossa oli niin 
R- kuin Y-puolen opiskelijoita, vuo-
sikurssihaitari 2-N. Viikon kestäneen 
reissun aikana joukkomme pääsi tutus-
tumaan paikalliseen yritysmaailmaan, 
Prahan historialliseen kaupunkiin, 
tsekkiläiseen ruoka- ja juomakulttuu-
riin sekä myös paikallisväestöön.

Viikon aikana, 14.–21.9., ohjelmassa 
olivat ammatilliset excursiot Metrostav- 
ja Isover –yrityksiin, päiväretki Pilsner 
Urquellin painolle Plzeniin, vierailu 
Suomen suurlähetystössä, kiertokäynti 
Prahan teknillisessä yliopistossa sekä 
viimeisen illan huipentanut jokilai-
varisteily. Excursiot olivat yritysten 
puolesta moitteettomasti järjesteltyjä 
ja niiden ammatillinen anti raksateek-
kareille oli suuri! Jokilaivalla saimme 

YHTEISTYÖKUMPPANIT:
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PHUKSISITSIT
TEKSTI: AKU VISKARI, MAARIT LEPPÄNEN          KUVAT: AKU VISKARI

8. HELI

-kuksia
-ihan sika mukavaa ollut, 
vaikka ensin jännitti
-koneen poikiin TOT-
TAKAI!
-vastaan saman kuin 
Tinka, mutta suomeksi.

6. MONIKA

-raiskata ilman suostu-
musta
-hienot juhlat, parasta on 
laulut
-en ole vielä uskaltanut
-vetäisin turpaan tavalla, 
josta hän pitäisi

4. TUOMAS

-pakottaa ryyppäämään
-tunnelma on casuaali ja 
seura mukavaa
-juomapeliseuraan ja 
jaloviinaseuraan, jotka 
sopivat minulle kuin nenä 
silmään
-himonussijat ovat eh-
dottomat, ja kasvattaisin 
myös sellaiset jos olisi 
mahdollista

1) JATKA LAUSETTA: ”FUKSIA EI SAA…” 
2) MILLAISET OVAT OLLEET PHUKSISITSIT TÄHÄN 
MENNESSÄ? 
3) OLETKO JO EHTINYT TUTUSTUA MUIDEN KILTO-
JEN TARJONTAAN? 
4) MITÄ TEKISIT URPOLLE TOIMITTAJALLE?

2. BASTI; Karjaalta

-aliarvioida
-ihan kivat (en kehtaa sa-
noa että viina on parasta)
-en pahemmin ole kiinnos-
tunut
-morjestaisin 

1. TOMMI A.

-nussia
-aivan mahtavat.. Parasta 
on teekkarilaulut
-en, enkä ole edes varma 
haluanko
-ajaisin viikset pois

5. KATJA JA ANNIKA

-olla lahjomatta rahalla. 
*kikakika* En kehdannut 
sanoa kuksia *kikakika*
-todella hauskaa on ollut, 
mutta liian vähän alkoho-
lia *kikakika*
-koneen poikiin olemme 
jo tutustuneet *kikakika*
-ajaisimme viikset pois; 
aivan kauheat.

7. TINKA

-kuksia ennen sikajuhlia
-laulut HELVETEN pitkiä, 
mera svenska tack!
-olen vanha vuåriflicka, 
jåten tietysti täffän pojat
-viikset påis ja mereen ui-
maan ja sitten KYSS KYSS

3. MIKKO

-kiusata
-odotan tunnelman vielä 
nousevan, pidän myös siitä 
että saan pukeutua asiallis-
esti mutta tyylikkäästi, eli 
näyttää omalta itseltäni
-mikä ettei voisi tutustua, 
mutta RAKSAkin riittää, 
viittaan siis tyttöihin tot-
takai
-suojelisin viiksiä vaikka 
heittäytymällä luotilinjalle
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Hyvät Phuksit ja muut raksalaiset! 
Saanen esitellä vuoden 2010 phuksien 
kurssineuvoston.

Neuvosto tuo oma panoksensa upean 
phuksivuoden suunnitteluun. Toiminta on 
lähtenyt hyvin käyntiin ja neuvoston ensim-
mäisten bileiden, RILkamien, suunnittelu 
on jo hyvässä vauhdissa. Kuten muutkin 
suuret neuvostovallat, tämäkin tarvitsee 
rahaa toimiakseen. No money no honey, eli 
phuksimaksuja kehiin. Jos löytyy kysyttävää 
neuvoston puuhista tai  
muuten vaan haluatte moikata, tulkaa vetä-
mään hihasta?  ;)
 
Terveisin 
kurssineuvoston puuhamies, Rasse

***Kurssineuvosto 2010***

Kahvi.
     Onks hei mitään siistimpää ku 
imasta ilmaset borkat killan piikkiin 
ja viel jättää spytatty borkakippo 
tiskipöydälle? Snutatkaa nyt joku viel 
se keitin himaan.

Kahvi.  
     Tiesitteks et jos arabicapavuist 
jauhettuun bolivian 
bruttokansantuotteeseen sekottaa 
kourallisen guanolepakon paskaa ni 
spytättyi borkakippoi ei enää löydy 
kiltikselt?

Kahvi. 
     Tiesitteks et borkat o sit helvetin 
hyvi keitetty ku loraus kossuu jää 
pinnalle kelluun?

Kahvi.
     Tiesitteks et setämiehest tulee tosi 
kiukkune jossei se saa kahvii?

Kuplat.
     Tiesitteks et joskus 1500-luvul 
tulppaanisipulin hinnal sai 
hollannist puumökin, jos TKKool 
omistaa tulppaanisipulin ni sil saa 
omakotitalon, kolme skidii, volvon 
ja labradorinnoutajan. Sit ku alkaa 
vituttaa ni ei saa pitää niist ku puolet.

Honka.
     Onks siistii huudella jostai uudest 
stadikast ja eurokentist jos pupeltaa 
ensin europelinsä bangorille ja silti ei 
pääse suomessa edes 10 pisteen päähän 
sarjakärjestä?

Koulu.
     Tiesitteks et on ihan turhaa 
käydä koulua? Et kuitenkaa kerkee 
valmistuu ennen mayojen ennustamaa 
maailmanloppua 2012, joten yhtä hyvin 
voit soittaa guitar heroo kiltiksellä.

Koulu.
     Alkoks koulu jo? Josset kerenny 
messiin ni tervetuloa ens vuonna 
yrittään uudelleen. 
Ps. Rakennusfysikaalinen suunnittelu 
1 järjestetäänki jatkos vaan kahen 
vuoden välein, et nähäänki sit vast 
kahen vuoden pääst. 
Pps. Palautteen voi laittaa suoraan 
osoitteeseen juha.paavola@tkk.fi
                                                                 
    AKU VISKARI

Kulttuuriasiamiehen
suhdannetarkastelu

Puheenjohtaja: 
Rasmus Fagerström 

 
Sihteeri:

Jussi Hietala 
 

Rahastonhoitaja:
Milla Mattila 

 
RILkamat-vastaavat:

Vili Eilavaara 
Oona Niiranen 

 
Speksivastaavat:
Otto Koivumäki 
Aiju Heinonen 

 
Mainosvastaavat:
Katariina Aarnio 

Noora Lahtela 
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Raksa-Looks
Millainen on tyypillinen raksatyyli – vai onko sellaista? Ruutisten muotitoimittajat H&M ottivat asiasta selvää.

Japi: ”Tää paita on Pariisista, viime 
kevään reissulta (Galeries Lafayette).” 
Lakki on Stetsonin, Pariisista myös. Hou-
sut ovat Jack & Jonesista ja kengät irto-
sivat kirpparilta vitosella. Lisäksi mukana 
kulkee raksatyyliin sopiva Marimekon 
olkalaukku.

Joni (jostain HV-toimistosta myös) tykkää muka-
vasta pukeutumisesta. Juuri nyt jalassa kengät 
NYC:istä jostain pikkupuodista, paita Albaniasta 
tai Korfulta. Jonilta löytyy silmää raksalaisten 
muotitietoisuudelle: ”Noo, tääl on semmonen 
omalaatuinen raksatyyli.”

Jeren (Konsult-
titoimisto Här-
könen & Vilenius) 
mielestä raksan 
tyyli on aika vapaa 
ja rento. Kuvassa 
päällä Benettonin 
housut, Cont-
rolin huppari 
(kirpparilta) sekä 
Eternal Erectionin 
bändipaita: ”pidän 
sekä bändistä että 
paidasta”.

Elisa pukeutuu tyylikkäästi. Kuvauspäivänä 
asuun kuuluivat: jakku Filippa K, toppi Zara, 
housut Miss Sixty, huivi H&M, laukku Donna 
Karan. ”Välillä olis kiva pitää korkkareita kou-
lussakin, mut täällä on siihen vähän liian rento 
tyyli.”

Ulla seuraa mielellään muotiblogeja. 
Kuvassa päällä: paita Mango, hame Gina 
Tricot, kengät K-Kenkä. Lisäksi onnen-
sormus. ”Asusteet ovat tärkeä osa 
pukeutumista.”

TEKSTI JA KUVAT: MAARIT LEPPÄNEN JA HENRI TIKKANEN


