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Päätoimittajan vuosi

helmikuu
s’napsi 1/2015
ilmestyy keppanalla.
s’napsin budjetti
kokee traagisen
romahduksen.
päätoimittaja suunnittelee lähtevänsä
evakkoon ensi vuonna
ja päättää hakea
vaihtoon 3 päivää
ennen hakudeadlinea.

tammikuu
alters’napsi ilmestyy
ensimmäisen kerran.
CAPSIS’NAPSI esittelee
kalevalaa ja johanna
tukiaisen blogia.

kesäkuu
toimittaja eksyy metsään toimituksen
kesäpäivillä. pelastuttuaan toimittaja
saa elinikäiset bännit

huhtikuu
toimitus tilaa
itselleen
satumaiset
hikipannat.
toukokuu
kiltikseltä pelastettu s’napsi 2/2015
ilmestyy w a p p u n a . julkaisun tarjoamat
irtosilmät menevät kuin kuumille kiville,
ainakin kuumehoureiselle päätoimittajalle.

heinäkuu
päätoimittaja viettää
rauhallisen
lomakuukauden s’napsista kesätöiden parissa.
elokuu
toimittajan
päätoimittaja
kanssa nettis’napsin toimimattomuuteen.
h
a
j
o
i
l
e
e

kiljukuikka-peliin.

maaliskuu
s’napsin 2/2015 suunnittelukokouksessa
syödään tikkareita, sillä kaikki jutut
palautettiin ajoissa. tikkareita ei syöty
enää loppuvuonna.

syyskuu
nettis’napsi ilmestyy.
legend of s’napsi: the snibedi awakens
on jymymenestys.
päätoimittaja aloittaa

k a n d i d a a t i n t y ö n s ä .

turhautumisen

pilvet alkavat kerääntyä..........

lokakuu
s a k k o skumppia on kertynyt

16 kappaletta
syöksyvät varorikkoon
.

toimittajat
maksaessaan sakkoja.
s’napsi 4/2015 ilmestyy rekombionaatiossa.

u
u
k
s
a
r
r
a
m
päätoimittaja huomaa, että kahdessa
kuukaudessa pitäisi tuottaa KOKONAINEN
S’NAPSI JA KOKONAINEN KANDI.

paniikki on k ä s i n kosketeltav

aa

.
s’napsi 5/2015 ilmestyy fuksiristeilyllä.

Tätä palstaa
kirjoitti
S’napsin
vuoden 2015
päätoimittaja
Minja Axelsson,
joka on
sittemmin
eläköitynyt
tehtävästään.

joulukuu!!!

päätoimittaja palauttaa kandinsa
ajoissa
päätoimittaja pääsee onnellisesti
lomailemaan vaihtokohteeseensa

???

singaporeen

???

????
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Vaihtoon!

Muutama olennainen ja ei niin
olennainen fakta Etelä-Koreasta.
1.

Etelä-Koreassa on vain yksi teknillinen
Aallon vaihtoyliopisto, KAIST. Yliopiston
kampus on mahtava ja täynnä kahviloita,
ravintoloita, kioskeja ja kauppoja.

2.

Hintataso on matalampi kuin Suomessa.

3. Eteläkorealaiset vetävät alkoholin kulutukTeksti: Alisa Kopilow, Kaisa Kuusisto, Tekla Larinkoski

Kuvat: Anton Hult, Alisa Kopilow, Laura Kopilow, Kaisa Kuusisto, Tekla Larinkoski

sessa vertoja suomalaisille. Kokeile ainakin
sekoittaa paikallista viinaa (soju) ja olutta

1. Lähde vaihtoon!
2. Valitse kohde ajoissa ja ala opiskella maan
kieltä.
3. Vaihda vaihtokohde, esimerkiksi kaksi päivää
ennen haku-DL:ää on oikein hyvä.
4. Paitsi jos haluat jonnekkin, jossa tarvitaan
esimerkiksi TOEFL-todistusta.

(mekju), jotta saat nauttia somekista.
4. Ruoka on älyttömän hyvää ja tulista. Ja kyllä,
kimchiä todella syödään joka aterialla.
5. Korean kielessä on kaksi (2) numerojärjestelmää, joita molempia käytetään jatkuvasti.
Erityisen hauskoja ovat kellonajat, joissa
tunti ja minuutit ilmaistaan eri järjestelmillä.

5. Siinä tapauksessa vaihda vielä kohdetta lennosta.
6. Viimeistään tässä vaiheessa lopeta edellä
mainitun kielen opiskelu.
7. Aasia on paras.
8. Kohteella ei oikeastaan ole väliä. (kts. kohta 7)
9. Selvitä ajoissa, tarvitsetko viisumia ja/tai
rokotuksia.
10. Ota vaihdosta kaikki irti!

HUOM!
Huomioi USA:n ja Japanin poikkeavat
hakuajat loppuvuodesta!

6. Englannin kielen osaaminen on heikohkoa, mutta vähäiselläkin
korean taidolla pääsee jo pitkälle ja ihmiset ovat käsittämättömän
avuliaita.
7.

Tosin taksikuskit eivät tiedä, minne olet menossa. Varaudu neuvomaan.

8. Etelä-Koreassa voi tilata käytännössä mitä vaan, mistä vaan ja mihin
tahansa aikaan, halvalla ja käsittämättömän lyhyellä toimitusajalla.
9.

Eläkeläiset pukeutuvat joka päivä varustukseen, joka kelpaisi Mount
Everestin valloitukseen. Tai vaihtoehtoisesti kukkahousuihin. Ja
aurinkovisiiri on aina pakollinen.

10. Paikallista puhelinta tai sim-korttia käytettäessä kännykkäkameran
suljinääntä ei saa äänettömälle.
6
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Schweiz (Suisse/Svizzera/Svizra) - faktoja ja
mutufiiliksiä röschtigrabenin* koillispuolelta
1.

Kallis. ‘Nuff said.

2.

Kaikki ohjeet ja säännöt, siis AIVAN KAIKKI, ovat riippuvaisia siitä, missä kantonissa (tai kunnassa) sattuu olemaan. Vaihtoehtoja
on 26 (tai 2324).

3. Roskapussivero: roskakuskit nappaavat roskat mukaansa vain,

Singapore more or less fun facts

jos ne ovat kunnan virallisessa roskapussissa, joita voi kaupassa ostaa kassalta vastaavasti kuin tupakkaa (“yksi rulla 17 litran

1.

Zürisäckejä”) tai jos tavallisessa pussissa on riittävästi verotarroja

men pääkaupunkiseudun kokoinen maa,

(jos sattuu asumaan tarra-alueella, kts. kohta 2).
4. Zollikon, Pfäffikon, Oerlikon, Effretikon, Wetzikon. Wädenswil,

jossa asuu koko Suomen verran ihmisiä.

Thalwil, Adliswil, Hinwil, Volketswil. Jos et muista mihin olet

2.

Sijaitsee lähes päiväntasaajalla -> Sin-

menossa, todennäköisesti johonkin -koniin tai -wiliin. Akuutin

gaporessa on pretty much aina saman-

karkkitarpeen iskiessä kannattaa kuitenkin varmistaa, että juna

lainen sää: kuuma. Aina. Välillä sataa,

kulkee kohti Dietlikonia eikä Dietikonia, jotta matka-aika Ikean

toisinaan ei.

irtokarkkilaareille olisi optimaalinen.
5. ETH Zürichin kampuksilla toimiva ASVZ (paikallinen UniSport)
on opiskelijoille ilmainen. Suklaa-, fondue- ja raclette-kalorit on

3. Sisällä taas tykätään pitää ilmastointi täysillä, kouluun pitää siis kantaa

Singaporessa tykätään kieltää asioita.

pitkähihaista mukana, jotta luennolla

siis helppo käydä polttamassa pois.

tarkenee istua kuuntelemassa.

6. Vaelluskengät ja laskettelulasit kannattaa hankkia etukäteen, niin Alpeista ja Pikku Heidi -maisemista
7.

Kaupunkivaltio on pinta-alaltaan n. Suo-

4. Neljä virallista kieltä - englanti, man-

pääsee nauttimaan, oli vuodenaika ja säätila mikä tahansa.

dariinikiina, malaiji ja tamili. Englannilla

Kannattavin ostos on Halbtax-kortti ja sen aisapari Gleis7, joita vilauttamalla junilla matkustaa aina puo-

pärjää aika pitkälti. Paikalliset puhuvat

leen hintaan ja iltaisin seitsemän jälkeen ilmaiseksi.

singlishiä (“okay lah”).

8. Jos lause “Hät öppe öpper öppis gsait?” on vain kolme öötä ja paljon epäselvyyttä, ei haittaa, ilman

5. Sijaitsee keskeisesti Kaakkois-Aasiassa

schwiizertüütschiäkin selviä. Englannilla pärjää kaupungeissa, maaseudulla hochdeutsch (se saksa, jonka

ja matkustamaan pääsee helposti ja

koulussa oppii) on valttikortti.

edullisesti vilkkaan lentokentän ansios-

9. Varaudu kuitenkin pyydettäessä sano-

ta ympäri Aasiaa.

maan chuechichäsctli.

6. Ruoka. Ruoka! Saanut vaikutteita

10. Ainoa oikea tapa viettää sunnuntai on

monesta muusta kulttuurista ja on tosi

suunnata vaellusreiteille, laskettelurin-

monipuolista ja ihan huikean hyvää!

teisiin tai muuten vaan ulkoilmaan, sillä

7.

mihinkään muuallekaan ei voi mennä

8. Paljon lakeja ja sääntöjä, mutta ne eivät

Todella siisti ja turvallinen.

kaiken ollessa kiinni. Muista huikata vas-

loppujen lopuksi hirveästi vaikuta elä-

taantulijoille “Grüezi!”

mään. Taisin joskus rikkoa lakia juomalla
vesipullosta MRT:ssä (metrossa).

*Sveitsi jakautuu kolmen puhutuimman kielen

9.

mukaan osiin: Deutschscweiz, Romandie ja

esim taksit halvempia mutta maitotuot-

Ticino, joiden välissä kulkee näkymätön, mutta

teet kaupassa kalliimpia.

ei millään lailla huomaamaton, perinneruuan
mukaan nimetty raja.
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Hintataso jotakuinkin Suomen luokkaa,

10. Julkinen liikenne on tehokasta ja kattaa
Singaporen vaatimaton puutarha ja
jokailtainen valoshow.

koko maan. Lähibussilla pääsee myös
esim. päiväreissulle Malesiaan.
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S'napsi testaa: Keskustelupalstat
Tietokoneen touch pad lakkaa toimimasta. Lempikahvilan nimi siinä yhdessä kadunkulmassa on hukassa. Teini tuskailee
uskaltaako lähestyä ihastustaan. Mistä
vastaus ongelmiin? Netin keskustelupalstoilta, tietenkin. Mutta uskaltaako palstoille
kuitenkaan kirjautua? Joutuuko siellä vain
naurunalaiseksi, tulkitaanko kysymykset
tahallaan väärin, voivatko tuiki tavallisen
teekkarin kysymykset nostattaa iltapäivälehtien kommenttipalstoilta (testausta
odotellessa) tutun älämölön?

Tulokset
Keskustelupalsta 1: Suomi24

Suomen suurimpana verkkoyhteisönä itseään mainostava Suomi24 tuotti toimitukselle karvaan pettymyksen. Yhteenkään
hiotuista kysymyksistämme ei tullut vastausta, ei vaikka eräs toimituksen jäsen
koitti viimeiseen asti vedota auttajayhteisöön:

S'napsin toimitus päätti uhrautua tutkivan
journalismin alttarille ja kirjautua rohkeasti
neljälle tunnetulle keskustelupalstalle. Minkälaisiin kysymyksiin keskustelupalstoilta
voi saada vastauksen? Entä keitä keskustelupalstoilla oikein liikkuu?
Jalkautumisstrategian ensimmäinen vaihe oli keskustelupalstoille sulautuminen.
Mitä ihmiset oikeastaan palstoilla kysyvät,
mistä keskustelevat? Miten emme herätä
tekaistuilla kysymyksillämme huomiota?
Tämän suuntaiset murheet taisivat olla
turhia, sillä keskustelupalstoja selatessa
ensimmäinen vaikutelma oli se, että mikä
tahansa kysymys mielessäsi arkielämään
liittyen liikkuukaan, se on jo kysytty keskustelupalstalla.
Tiukan SWOT-analyysin jälkeen toimitus
muotoili seuraavat testikysymykset:
1. Mistä saan sisältöä elämään?
2. Mistä tiedän, että muna on kypsä?
3. Miten kavennan housut sopiviksi?
4. APUA tietokone ei käynnisty, mitä teen?
Ensimmäiset vierailut keskustelupalstoilla paljastavat, että kysymyksemme jäävät kauaksi siitä moninaisesta kysymysten
kirjosta, joka keskustelupalstoilla kukkii
(Tatuointikoneen käyttö? Internetyhteys
vuonna 2015. Voiko epäkonveksi/konkaavi
funktio olla kvasikonkaavi ja/tai kvasikonveksi? Miten tästä eteenpäin? Suomi24:n
älykkäimmät? Säilykkeiden pakastaminen?
Lähde: www.keskustelu.suomi24.fi, Viitattu
22.10.2015).
Ovatko toimituksen huolellisesti punnitsemat kysymykset lopulta niin hajuttomia,
värittömiä ja mauttomia (?), että kysymykset eivät herättäisi mitään huomiota
palstoilla?
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Keskustelupalsta 2: vauva.fi

Toimitus jää tarkastelemaan tekemäänsä
SWOT-analyysiä ja pohtimaan syitä siihen,
miksi Suomi ei kuule.
Arvosana: 0/4

Sopuisien perheenäitien ja -isien vauva.
fi yllätti varsin runsailla vastauksilla, jotka vaihtelivat hyödyllisistä lähinnä kärkkäisiin. Perinteisesti suurperheen arkeen sopivat kysymykset 2 (muna) ja 3 (housut)
tuottivat pääosin pätevät neuvot ongelmiin.
Kysymykseen 1 (sisältöä elämään) tulleet
vastaukset tukevat hypoteesia vauva.fi:n
kirjoittajista lasten kanssa aikaa viettävinä
vanhempina, jotka lasten ottaessa iltapäivänokosiaan auttavat toistaitoisia munankeittäjiä keskustelupalstan välityksellä.
Neljännen kysymyksen (tietokone ei käyn-

nisty) kohdalla toimitus sai vauva.fi:ssä
todistaa aitoa keskustelun riistäytymistä
käsistä. Sinänsä asiallinen kysymys tuotti
18 vastausta (toimituksen ennätys), joissa
vastaajat keskittyivät osin arvostelemaan
kysyjää ("Jos täällä pitää kysyä, niin tod.
näk. et osaa sille itse tehdä mitään."),
osin toisiaan ja lopulta epäilivät myös ysyjää (ABORT MISSION! MEIDÄT ON PALJASTETTU!) : "Aloittaja taisi olla trollaaja, joka
halusi puhua muusta asiasta kuin tuosta
käynnistymisongelmastaan." Toimitukselle ei selvinnyt, mikä oli tämä "muu asia",
josta olisimme halunneet keskustella.
Arvosana: 18/18
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Urheilu,
Keskustelupalsta 3: demi.fi

Demin teiniyhteisön vastauksia toimitus odotti mielenkiinnolla. Löytyykö hiuslakan, siidereiden ja ihmissuhteiden pilvestä vastauksia toimituksen laatimiin,
esimerkiksi ihmissuhteista varsin kaukana oleviin
kysymyksiin? Ennakkoluulot osoittautuivat totaalisen
vääriksi, sillä vastaukset kysymyksiin 1, 3 ja 4 olivat edukseen muiden vastausten joukossa: ne olivat
neuvokkaita ja avuliaita. Myös demi.fi:llä toimituksen
peiteoperaatio uhkasi paljastua, sillä kysymykseen
nro 2 (munan kypsyys) saaduista vastauksista olivat
kananmunat kaukana (’+ 20 vuotiaana.’ ’Sitten kun
se poksahtaa.’).
Arvosana: muna/kana

Keskustelupalsta 4: Ylilauta

at, museot, hyvä ruoka ja juoma, ystävien tapaaminen, kirjoittaminen, valokuvaaminen, blogin pitäminen, luonnossa
liikkuminen... mutta ennen kaikkea se, ettei arki uuvuta vaan on suhteellisen helppoa ja mukavaa. Ei raskaasta arjesta saa
kivaa millään vaahtokylvyillä.
va
vu
avuv
a.a.
ff
i
i

Suomi24:n tavoin Ylilauta oli toimitukselle hienoinen
pettymys. Yhteisöstä saatiin tiristettyä vastaukset
vain kahteen kysymykseen (2 ja 4). Vastausten ja
niiden (+ trollien) puutteen perusteella Ylilauta profiloituu esimerkiksi vauva.fi:n verrattuna pidättyväisten
ja asiallisten kommentoijien keskustelupalstaksi. Ehkä
toimituksen peiteoperaatio onnistui tässä tapauksessa liiankin hyvin ja kysymykset tosiaan olivat (ainakin) liian värittömiä ja hajuttomia.

kirjasto, taidenäyttelyt, galleri-

Mistä sisältöä elämään?

Yhteenveto:

Keskustelupalstoilla seikkailun jälkeen toimitus katselee maailmaa huomattavasti avartunein katsein.
Stereotypioilla ja ennakkoluuloilla tietyillä keskustelupalstoilla esiintyvän keskustelun laatua ja tyyliä kohtaan voinee tässäkin tapauksessa heittää vesilintua.
Jatkossa toimituksen tekemän SWOT-analyysin tulos
kuitenkin lienee peiteoperaation laatimisen sijaan olla
puhdas tarkkailu esimerkiksi Googlen suomin apukeinoin.
Testiryhmä: Salla Autti, Minea Jokivuolle,
Joonas Palosuo, Matti Suominen
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i.f
i

Arvosana: yli

m
de

Ala lenkkeilemään tai aloita joku muu kiinnostava urheilulaji, demitä monta tuntia päivässä (:D)
Demitys ei oikeasti ole jonkin elämänvaiheen väliaikaisratkaisuna mitenkään huono tapa tappaa aikaa,
paitsi jollei itse pysty ottamaan lunkisti "oikean elämän" puutteen suhteen. (Mikäli ei pysty, ei kyllä
nauti mistään muustakaan tämän yhteiskunnalisesti passiivisen vaiheensa aikana.) Ja katsele Netflixiä, opettele kokkaamaan, lue vaikka romaaneja.
Jos yhtään on kiinnostusta, aloita myös joku luova
taideharrastus, tai lähde johonkin vapaaehtoistoimintaan, yritä sosialisoitua netin kautta, etsi uusia
tuttavuuksia, jos seuraa erityisesti kaipaat.
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mielenkiintoisempi oli timanttinen

FallUP

S’napsi vierailee:

Teksti: Henrikki Soininen

Kuvat: Henri Juvonen

juontaja, Aape Pohjavirta, joka vei
shown täysin. Allekirjoittanut olisi suonut panelistien olevan valmistautuneempia,

jottei

"jaa

öö

venaas öö mietin" -jahkailuun olisi
hukkunut niin paljon aikaa – tosin
yksi sentään uskalsi naljailla juontajalle
takaisin. Tarinat olivat kaikessa ylitsekuohuvassa positiivisuushypessäänkin informoivia ja paneeli täytti tehtävänsä. Panelisteillakin oli niin hauskaa, että unohtivat mikin

1600 opiskelijan tapahtuma al-

päälle pukuhuoneeseen siirtyessään.

koi yllätyksellisesti jonobileillä ja
kirjoittaja
ruokaa

päätyikin

hakemaan

ketjuravintolasta

Kolmanenta ohjelmanumerona puhui Taija Engman, menestyvän firman yrittäjä, joka

jak-

oli startannut valmiilla tuotteella ja usealla valmiilla asiakkaalla – puhujan kokemusten

saakseen jonottaa sisään asti.

relevanttius jäi useimmille kuuntelijoille hivenen hämäräksi. Firman historiaa kuun-

Porttien sisäpuolella odotti varsi-

nellessa yllättäen haukotutti, mutta kiinnostus heräsi, kun yhdeksi firman fokukseksi

nainen loot city, kun tapahtuman

paljastui Internet of Things. Huolimatta puhujan kyvyttömyydestä puhua muulle kuin

työntekijät

mi-

neljännekselle yleisöstä, johtopäätös esityksestä tuli selväksi: koodaamisessa on tu-

täkin tilpehööriä käteen ja niitä

levaisuus. Engmanin elämäntapatärppi oli keskittyä tekemään suuria asioita pieninä

sullottiin kassiin minkä kerkesi.

askelina ja huijata nämä pienet askeleet osaksi omaa päivärutiinia.

jakoivat

milloin

Tavaran hamstraamista sai harrastaa jonosta läpi päästyäänkin
yritysten ja yhdistysten ständeil-

Tapahtumaan osallistui 1600 vierasta.

Illan pääesiintyjä Supercellin Ilkka Paanasen hitusen myöhässä alkanut esitys alkoi
tasapaksusti ja allekirjoittaneen sekä selvästi monen muunkin katseet kääntyivät pu-

lä, joista yllätyksellisimmäksi osoittautui Microsoft, joka [ilmainen mainos] tar-

helimiin ja ajatukset polttaviin kysymyksiin kuten "kuinka paha jonohelvetti jatkobus-

joaa opiskelijoille palvelimia ja pilvipalveluita laskentaominaisuuksien kanssa

siin on" ja "mitä jatkojen ilmainen ruoka on". Kiinnostus heräsi vähitellen Paanasen

ilmaiseksi. Ilmaiseksi. Jonosta kauimmaksi sijoitettuihin paikalla olleisiin star-

kertoillessa vaihtaneensa tuotantotalouteen, koska ei osannut koodata yhtä hyvin kuin

tuppeihin ei oikeastaan ehtinyt kunnolla tutustua ennen kuin oli aika fiksuna

muut sähköteekkarit ja kertoessa yrittäjyytensä alkutaipaleista. Jännä oli myös ver-

tapahtumakävijänä siirtyä varaamaan hyvät paikat salista.

taus TKK:lla järjestettyyn yrittäjyyspaneeliin vuonna 2002, mitä oli

Tapahtuman varsinaisen osuuden aloitti Suomen startupekosysteemin esittely,

katsomassa 25 henkilöä.

joka N:n vuoden opiskelijalle oli osittain siistiä kuultavaa, osittain turhaa liibalaabaa. Nuoremmat opiskelijat toivottavasti saivat loputtomasta hypetyksestä

Todellisen

tykityksen

Paananen

enemmän irti. Allekirjoittanut olisi halunnut jo täs-

aloitti ottaessaan puheeksi asiat

sä kohtaa kokeilla juomapeliä, jossa juodaan aina

joita olisi itse halunnut tietää 15

kun joku sanoo esimerkiksi "maailman pa-

vuotta aiemmin. Hän painottaa al-

ras" tai "epäonnistuminen on OK".

kuun, ettei kannata lähteä vain tekemään rahaa, koska suurin osa
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Yrittäjän arki -paneeli pyrki nimensä mu-

yrityksistä ei ikinä lyö läpi kunnon

kaisesti tuomaan kuuntelijoille oikeita ta-

rahoille. Heti perään Paananen on

rinoita yrittäjän arjesta, mutta haasta-

ensimmäinen, joka uskaltaa koko

teltavana

tapahtuman

olleita

yrittäjiä

huomattavasti

“Kannattaa valmistua, mullakin ois varmaan vielä hiuksia
päässä jos olisin valmistunut ennen yrittäjäksi lähtemistä.”

aikana

sanoa,

että
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yrittäminen ei ole aina hauskaa. Tässä vaiheessa allekirjoittanut huomaa, ettei ole ainoa, joka kuuntelee tässä vaiheessa täysin
keskittyneenä mukaansatempaavaa puhetta.
Paanasen puheesta voisi kirjoittaa enemmänkin, mutta jätettäköön lukijoille ilo kokea
hänen
asian

puheensa
kuitenkin

autenttisena.
mainitakseni

Muutaman

hän

kehotti

olla perustamatta firmaa kavereiden kanssa
ryhmädynamiikan takia, panostamaan tiukkaan tekniseen osaamiseen ja että pitchaaminen on täysin yliarvostettu taito nykyisesJatkojen tekniikkapanostus ei ainakaan jättänyt kylmäksi.

sä Startup-scenessä.

Jatkoille livistäessä allekirjoittaneella kävi hyvin, mutta monet odottivat ilmaista jatkobussiaan ja ruoka-annostaan tunninkin sateessa. Yksi ilmaisjuoma ja heti alusta asti aivan
mehuissaan soittava DJ eivät tuntuneet innostavan bileitä käyntiin kovin nopeasti ja spekuloitiin myös monien siirtyneen Kallion halvempiin anniskelupaikkoihin. Kokonaiskokemuksena
tapahtuma oli hyvä yhdistelmä kivaa, hauskaa ja hyödyllistä ja mukaan kertyneen roinan
määrä, ohjelmanumerot ja ilmainen ruoka olivat erinomainen diili kahdeksan euron osallistumismaksua vastaan.

Teksti: Matti Suominen
Kuvitus: Minja Axelsson
16
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Älä koske!
Rör mig inte!

Hyväksyttekö Amerikan dollareita?
Tar ni emot amerikanska dollar?

Kutsun poliisin.
Jag ringer polisen.

Onko teillä paikallisia erikoisuuksia?
Har ni lokala specialiteter?

Nyt on hätä.
Det är en nödsituation.

Saisinko jotain oluen kanssa?
Kan jag få något med öl?

Muistini katosi.
Min minne försvann.

Saisinko pullon hienoa ruotsalaista viiniä?
Kan jag få en flaska bäska droppar?

Minne tämä laiva menee?
Vart går den här båten?

soodaviinaa
kolsyrat brännvin

Milloin laiva/bussi lähtee?
När går båten/bussen?

Voitteko tyhjentää pöydän?
Vill ni vara vänlig och duka av?

Anna-vene
Båten Anna

Olen valmis.
Jag är färdig.

14:30
Fjorton trettio.

Tarjoiletteko alkoholia?
Serverar ni alkohol?

Kolmelta aamuyöstä.
Klockan tre på morgonen.

Yksi olut/kaksi/kymmenen/tuhat olutta kiitos.
En/två/tio/tusen öl, tack.

Ruskee puskee.
Brun stångas.

Yksi vielä, kiitos.
En till, tack.

Miten pääsen Suomeen?
Hur kommer jag till Finland?

Toinen kierros, kiitos.
En runda till, tack.

Miten pääsen viinakauppaan?
Hur kommer jag till Systembolaget?

Miten olisi _____?
Hur vore det med ___?

Missä on paljon kauniita ruotsalaisia tyttöjä?
Var finns det många vackra svenska flickor?

Huijaatte minua.
Ni lurar mig.

Ota minut, kiitos!
Ta mig, tack!

Tarvitsen olutta
Jag behöver öl

Miten paljon olisi huone kahdelle hengelle?
Vad kostar ett dubbelrum?

nopeusrajoitus
hastighetsbegränsning

Tuleeko huoneen mukana lakanat?
Ingår lakan?

En ole tehnyt mitään väärää.
Jag har inte gjort något fel.

Onko teillä mitään isompaa?
Har ni något större?

Se oli väärinkäsitys.
Det var ett missförstånd.
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Minne viette minut?
Vart för ni mig?
Olenko pidätetty?
Är jag arresterad?
Olen Suomen kansalainen.
Jag är finsk medborgare.
Haluan puhua fuksikapteenille.
Jag vill tala med en phuxkapten.
Voinko vain maksaa sakot luonnossa/hytissäni?
Kan jag betala böter i naturen/ i min hytt?
Ovatko biotytöt vielä jossakin?
Är bioflickorna fortfarande någonstans?
Luulin, että tämä olisi kanava älykkäälle
keskustelulle.
Jag trodde det skulle vara en kanal för intelligent
diskussion.

Ilmeeni Kun kiittää lukijoitaan vuodesta 2015 ja
toivottaa kaikille menestystä vuodelle 2016!
Vaikka Ilmeeni Kunien aika on ohi, voi vuoden aikana
hylättyjä ja jopa sensuroituja Ilmeeni Kun -strippejä
lukea vielä joulukuussa kiltahuoneelle ilmestyvästä
StrippiS'napsista.

S’napsin lukijalahjan
sponsoroi BEST Helsinki!
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Ohje: Liimaa molemmat
liput poskiisi, ja näytä
Fuksicruisella monikulttuurisuutesi!
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Opiskelija: näin pärjäät työelämässä
”Diplomi-insinöörille riittää aina töitä” ja ”Diplomi-insinööri ansaitsee
hyvin” lienevät tuttuja lauseita jokaiselle inkubiitille. Opiskeluvaihtoehtoja
pohdittaessa neuvojia riitti.
Hyvää tarkoittavat neuvot eivät kuitenkaan lopu opiskelupaikan saamisen jälkeen.
Sen jälkeen moni haluaa kertoa, miten kannattaa opiskella, jotta varmasti pärjää
työelämässä.
Joistain vinkeistä, kuten diplomi-insinööriksi opiskelusta, kannattaa ottaa
opiksi ja loppuihin suhtautua kriittisesti. Näin työelämää muutaman vuoden
täyspäiväisesti nähneenä ajattelin jakaa muutaman opiskeluaikana tutuksi tulleen
ohjenuoran.

1.

Suorita kurssit hyvin arvosanoin

Pakko myöntää, että kyllä ne neloset ja vitoset todistuksessa kauniilta näyttivät,
mutta joukkoon mahtui myös niitä pienempiä numeroita. Keskiarvon saaminen lähelle
vitosta olisi ollut työn ja tuskan takana.
Realistisempi neuvo voisi siis olla: panosta tärkeisiin kursseihin.
Tärkeät kurssit itselleni olivat usein niitä, jotka myös koin kaikkein
mielenkiintoisimmiksi. Voisi olettaa että jos kurssi on mielenkiintoinen, ovat
myös ne työtehtävät, joissa oppeja hyödynnetään, mielenkiintoisia. Kannattaa myös
muistaa, että suurin oppiminen tapahtuu vasta työtä tekemällä – kurssit antavat
parhaimmillaan vain hyvän pohjan.
Toki jos haluat jatko-opiskelijaksi, hyvistä numeroista ei ole haittaa, mutta
eivät vaatimukset siinäkään kohtuuttomia ole.

2.

Opettele ainakin yksi asia todella hyvin

Tämän neuvon kuulin usein ja tyypillisesti vinkin antaja oli tutkija tai suuren
yrityksen tuotekehityspäällikkö. Tätä vinkkiä kannattaa noudattaa, jos haluaa
tutkijaksi tai suureen yritykseen tuotekehitystehtäviin suoraan koulun penkiltä.
Työelämästä, jopa tutkijan urasta tai tuotekehitystehtävistä, saattaa kuitenkin
saada kiinni, vaikka opiskelisi monenlaisia asioita ”suht hyvin”.

3.

Pysy samassa työpaikassa useampia vuosia

Mitä rekrytoija ajattelee, jos opiskelija on joka kesä eri työpaikassa? Eikö
mikään paikka ole halunnut palkata häntä uudelleen? Onneksi työhakemuksessa
harhaluulot voi oikaista ja hyödyntää opiskeluaikana mahdollisuutta tehdä
erilaisia töitä. Sehän vain kertoo sen, että olet hankkinut monipuolista
kokemusta.
Useista työpaikoista oppii itse työn lisäksi, millaisessa työympäristössä ja
työtehtävissä viihtyy. Nouseeko ihosi kananlihalle byrokratiaviidakossa? Kaipaatko
yhtä selkeää työtehtävää johon keskittyä vai haluatko tehdä samaan aikaan useampaa
eri projektia? Näiden kokemusten avulla osaa tulevissa työhaastatteluissa kysyä
myös työpaikan kulttuuriin ja työn tekemiseen liittyviä asioita. Työhaastattelu
on työntekijälle mahdollisuus selvittää, sopisiko tämä työpaikka ja työympäristö
juuri minulle.

4.

Verkostoidu

Tästä ei voi olla eri mieltä. Mene mukaan kiltatoimintaan, yhdistyksiin,
höntsäsählyyn, opintopiireihin, vaihtariksi tai mikä sitten ikinä kiinnostaakaan.
Hyödyt realisoituvat muun muassa kavereina, jotka auttavat irrottautumaan
työstressistä, vinkkaavat uusista työpaikoista tai toimivat konsultteina kun oma
asiantuntemus loppuu ja tulee tarve ”kilauttaa kaverille”.
Muista kuitenkin, että aina kun kuulet ”tee näin” -vinkin, kysy millaista työtä
kyseinen henkilö itse tekee. Luultavasti hän neuvoo reitin omille jalanjäljilleen.
Muista tämä myös näitä vinkkejä lukiessasi.

Anna Torvinen
Kirjoittaja toimi opiskeluaikoina killan jos
toisenkin toimarina, opiskeli vähän sitä sun tätä
mielenkiintoista sekä kokeili potilasmonitorien
testaajan, palvelumuotoilijan ja tietoturvakonsultin
uraa. Tällä hetkellä kirjoittaja kuitenkin viihtyy
terveydenhuollon konsulttina, kehittää Suomen
terveydenhuollon palveluita, pyörittelee Exceleitä,
leikkii SQL-tietokantojen kanssa sekä toisinaan
kilauttaa kaverille.

kirjoittaja
kuitenkin
viihtyypalvelumuotoilijan
terveydenhuollon
pot
ilasmonitorien
testaajan,
uraa.
Tällä hetkellä
kirjoittaja
kuitenkin viihtyy
konsulttina, kehittää Suomen terveydenhuollon
terveydenhuollon
konsulttina,
kehittää
Suomen
japalveluita
tietoturvakonsultin
uraa.
Tälläleikkii
hetkellä
, pyörittelee
Exceleitä,
SQLterveydenhuollon
palveluita
,
pyörittelee
Exceleitä,
kirjoittaja
kuitenkin
terveydenhuollon
TIETOKANTOJEN
kanssa viihtyy
sekä
toisinaan
kilauttaa
leikkii
SQL-TIETOKANTOJEN
kanssa
sekä toisinaan
konsulttina,
kehittää Suomen
terveydenhuollon
kaverille.
kilauttaa
kaverille.
palveluita
, pyörittelee Exceleitä, leikkii SQLTIETOKANTOJEN kanssa sekä toisinaan kilauttaa
kaverille.

AnnaKirjoittaja
Torvinen toimi opiskeluaikoina killan jos
Anna
Torvinen toimarina, opiskeli v ähän sitä
toisenkin
Kirjoittaja
toimi opiskeluaikoina killan jos toisenkin
sun tätä mielenkiintoista sekä
kokeili
Kirjoittaja
toimi
opiskeluaik
oina
killan
jos
toimarina,
opiskeli
v
ähän
sitä
sun
tätä
potilasmonitorien
testaajan,
toisenkin
toimarina,
opiskelipalvelumuotoilijan
vähän sitä
mielenkiintoista
sekä
ko
keili
pot
ilasmonitorien
testaajan,
ja tietoturvakonsultin
ja tietoturvakonsultin
uraa.
Tälläkohetkellä
sun
tätäpalvelumuotoilijan
mielenkiintoista
sekä
keili
Anna Torvinen
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Pehmeä tukirankapuku

sotilaskäyttöön

huonot

S

kävelee ympäri New Yorkia

Hyvät ja

Mieltäkiihdyttävien härveleiden ja algoritmien
kehittäminen on bioinsinöörille mieluisaa puuhaa. Joskus on kuitenkin terveellistä
pysähtyä tarkastelemaan suurempaa
kuvaa: ollaanko tässä nyt menossa
oikeaan suuntaan? S’napsi päätti kysyä
inkubiiteiltä mielipidettä ajankohtaisiin aiheisiin. Lue QR-koodi, äänestä ja
kerro kantasi! Hyvä vai huono?

Alaraajahalvaantunut

Kukaan ei toivottavasti pane pahakseen sitä, että halvaantumisen aiheuttamia esteitä
arkielämässä pyritään ylittämään. Nopeasti googlaamalla löytyy useita erilaisia ulkoisia
tukirankoja, joita on tarkoitus käyttää tulevaisuudessa esimerkiksi liikkeen palauttamiseen, kuntouttamiseen ja avustamaan fyysisesti raskaita tehtäviä. Osa niistä näyttää jo
suhteellisen käytettäviltä. Toisaalta nopeasti selviää, että samoja teknologioita tutkitaan
myös sotateollisuuden tarkoituksiin.

pian nopeammin kuin

Huippu-urheilun riippuvuus tekniikasta lisääntyy

dataa Twitterissä ja

YouTubessa

Geenidataa generoidaan

Kasvava datan määrä tarkoittaa sitä, että
myös tietoa tulee olemaan tulevaisuudessa yhä enemmän tarjolla. Tästä pitävät

taa uusia hoitomuotoja ja uutta bisnestä.
Henkilökohtaiseen dataan liittyvät tietoturvaongelmat ovat otsikoissa kuitenkin lähes
viikoittain. Keskustellaanko geenidatan
käytöstä ja suojaamisesta tarpeeksi suhteessa generoidun datan määrään? Mihin
kaikki data tällä hetkellä päätyy?
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tallentaa ne valtaviin

riopiskelijat. Tiedon kasvaminen tarkoit-

tapahtuvaa hakua varten
yksityishenkilöiden

laskennallisemmin orientoituneet insinöö-

en
in jälkikäte
tietokantoih
NSA urkkii salaa

tietoliikennettä ja

tulevaisuudessa huolen esimerkiksi bioIT:n

Tietyt urheilulajit, kuten uinti, ovat jo nyt liiaksi välineurheilua. Tästä kielii esimerkiksi Kansainvälisen uimaliiton asettama kokovartalouima-asujen ja tiettyjen
kumimateriaalien kielto viime vuosikymmenen taitteessa. Kalliiden mittalaitteiden käyttö harjoittelussa asettaa urheilijat eriarvoiseen asemaan ja pienentää
pienten urheiluseurojen ja paikkakuntien urheilijoiden mahdollisuuksia menestyä.
Samoin proteesien käyttö kilpaurheilussa saattaa aiheuttaa epäreiluja tilanteita,
sillä esimerkiksi raajan korvaava proteesi saattaa soveltua urheiluun paremmin
kuin ihmisen oma ruumiinosa. Toisaalta tekniikalla voidaan tarkastella urheilijan
suoritusta väsymättömästi ja jatkuvasti siten, että esimerkiksi rasitusvamman
todennäköisyyttä lisäävät virheet huomataan aikaisessa vaiheessa harjoittelua.
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Piirilevyn invasiivinen
biohakkerointi

Biohakkeroinnissa

käytettävät

työkalut eivät aina vakuuta. Useat
käytettävistä antureista vaikuttavat

epätarkoilta

ja

kömpelöiltä

käyttää, sillä ne ovat kehitysasteella tai yksinkertaisesti huonosti tehty. Osa innostuneista käyttäjistä on kuitenkin jo nyt valmis

Mikropiirin invasiivinen

implantoimaan

kokeilumielessä

biohakkerointi

älypuhelimen kokoisen piirilevyn
käsivarteensa siten, että operaation suorittaa oma kaveri. Kirurgit
eivät saa suorittaa kyseistä operaatiota eettisistä syistä. Onko
riski kaiken arvoista?

Omahoidon puitteissa myös yhä vaativampia hoito-

stimuloivat hermostoaan itsenäisesti kotona

Potilaat

suoritteita halutaan siirtää potilaan omalle vastuulle. Miltä kuulostaisi esimerkiksi kevyt hermostimulaatio
aamulehden lukemisen lomassa? Tätä tarjoaa amerikkalainen start-up -yritys Electrocoren vagus-hermo -stimulaattorillaan, jota käyttäjä operoi itse asettamalla sen
kaulaansa vasten. Useat yritykset tarjoavat invasiivisia vagus-stimulaattoreita, joista luvataan helpotusta esimerkiksi
toistuvaan migreeniin tai diabeteksen aiheuttamiin vaivoihin.
Vagus-hermo tunnetaan ympäri kehoa “kiertelevästä” ominaisuudestaan, ja sen stimulointi saattaa vaikuttaa aivojen
lisäksi useisiin muihin elimistön systeemeihin, kuten sydämeen ja mahalaukkuun. Hoito saattaa siten aiheuttaa potilaille ei-toivottuja sivuvaikutuksia. Itseään kotona hoitavat
saattavat helposti vahingoittaa itseään suuntaamalla laitteen väärään kohtaan kaulalla. Lisäksi hermon stimulointi
on tuottanut ristiriitaisia tuloksia. Ovatko mahdollisuudet

levaisuudessa. Englannissa on otettu
jo konkreettisia harppauksia tähän
suuntaan, ja esimerkiksi masennuk-

Omahoito yleistyy

omahoitoapplikaatioita. Tutkimuksessa
ei pystytty kuitenkaan todentamaan,
että näillä suositelluilla applikaatioilla olisi todellista tehoa masennuksen
hoidossa. Voiko terveydenhuoltosektori suositella säästöjen toivossa
omahoitotyökaluja ennen kuin niiden
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säästöä kunnille

tehokkuudelle on tieteellistä tukea?

Suomessa. Siitä toivotaan

sen hoitoon suositellaan käytettäväksi

mukana

perinteikkäällä

Thermo Fisher

lekin terveydenhoitosektorille lähitu-

suositellut masennusta

säästöjä ja tehokkuutta suomalaisel-

Scientific

Yritysbrunssilla

joiden toivotaan tuovan merkittäviä

Tutkimukset eivät tue
väitettä, että

Omahoito on yksi niistä ratkaisuista,

ehkäisevät appsit toimisivat

kuitenkin isommat kuin riskit?

Maanantaina 30.11. Inkubio ja Sähköinsinöörikilta järjestävät yhdessä perinteisen
Yritysbrunssin Sähkötalon aulassa. Alkuun yritykset esittäytyvät lyhyesti luentosalissa, minkä jälkeen siirrytään aulaan ständeille vapaaseen keskusteluun.

Thermo Fisher Scientific on mukana Yritysbrunssissa jo toista vuotta
peräkkäin. Edellisenä vuonna ständillä kävi monia innostuneita ja osaavia nuoria aikuisia. Toivottavasti tänä vuonna tapaamme uudelleen ja
pääsemme vuosikurssista riippumatta tutustumaan uusiin lahjakkuuksiin!
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Fuksicruisen astrologiset faktat
Fuksicruisella tapahtuu perinteisesti
kaikkea
hauskatonta. S’napsin toimitus loi
katseensa horisonttiin ja luki
taivaankannelta
juuri
tätä
marraskuun
loppupuolen
iloittelua varten sekä Elloille
että Veikoille sopivat horo- ja
kundiskoopit. Taivaalla oli sen
verran pilviä, että astrologisiin arvioihin yleensä kuuluvan
toiveikkuuden voi tällä kertaa
unohtaa.

Jousimies oli tällä kertaa niin lähellä neitsyttä,
että
saimme
luettua
myös kullekin tähtikuviolle sopivat humalan
eri tasot. Tasojen kuvauksiin voit tutustua
kiltalehden numeroissa
4–5/2012.

KAURIS
22.12.-19.1.

VESIMIES
20.1.-19.2.

KALAT
20.2.-20.3.

Hukkaat
hyttikorttisi,
eikä laivaemäntä anna
sinulle uutta, koska vaikutat epäilyttävältä. Nukut käytävällä.

Merenkäynti ei ole sinua varten, joten sinulle
tulee huono olo. Otat
destruktiivista
interferenssiä,
mutta
se
kääntyy itseään vastaan.

Löydät kaverisi putkasta. Reiluna ihmisenä
kuitenkin tajuat, että
heidän
on
parempi siellä kuin omassa
seurassasi.

Laukkuusi hajoaa pullo
punaviiniä.
Humalasi taso:
PakkomestariKÄNNI
Vieressäsi aamulla:
Drag queen -risteilyesiintyjä

Löydätte hylätyn ostoskärryn. Teillä on ihan
julmetun kivaa, kunnes
Juhaa sattuu leukaan.
Humalasi taso:
Muumihumala
Vieressäsi aamulla:
Samaa sukupuolta oleva ikäisesi. Hymyilet.

Aamulla saat uniikin
hengähdyshetken: vain
sinä,
ajatuksesi
ja
krapula. Tässä katharsis-tilassa
valaistut seuraavan vuoden
toimaritehtävästäsi.
Humalasi taso:
Negatiivinen kulmakerroin
Vieressäsi aamulla:
Samaa sukupuolta oleva ikäisesi. Et todellakaan hymyile.
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OINAS
21.3.-19.4.

HÄRKÄ
20.4.-20.5.

KAKSONEN
21.5.-20.6.

Taloudellisesti
sinulla
on vaikeaa, koska opintotukesi on loppumassa. Sinun ei kannata tyhjää lompsaasi aukoa,
joten katsot vierestä,
kun muilla on hauskaa.

Tarjoat hienompaa alkoholinaukkuasi rastinpitäjille pisteiden toivossa.
Pullo tulee puolityhjänä
takaisin.

Ruotsi jää aika etäiseksi sinulle, koska jaksat
raahautua krapulaltasi
vain satamaterminaaliin
asti.

Et jaksa dagen efteriltäsi
kiivetä
KTH:n
portaita. Vesimies nauraa sinulle.

Löydät tuopin pohjalta
valaistumisen ja päätät
ryhtyä S’napsin toimittajaksi.

Humalasi taso:
Diskreetti kännäys

Humalasi taso:
Perinteinen raketointi

Humalasi taso:
Söpöstelty viinihiprakka

Vieressäsi aamulla:
Laivan kapteeni

Vieressäsi aamulla:
Pullo. Ja toinen pullo.
Ja kolmas pullo.

Vieressäsi aamulla:
Fyysikko

Nukut aamiaisten
Molempien.

ohi.
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RAPU
21.6.-22.7.

LEIJONA
23.7.-22.8.

NEITSYT
23.8.-22.9.

VAAKA
23.9.-23.10.

SKORPIONI
24.10.-22.11.

JOUSIMIES
23.11.-21.12.

Rihid ankara - askar
pvc embossed jalkakäytävä.

Olet mukana hyttikokouksessa.
Kohdassa “Muut esille tulevat
asiat” sinulla on jotain
näytettävää.
Seuraavaksi sinulle osoitetaan
ovea.

Killan haalareita toimitetaan turhan vähän,
joten
jäätte
muiden
kauriiden kanssa ilman
haalareita. Ei-fuksit unohtavat haalarinsa kotiin.

Taxfree ei ole kohdallasi suotuisa, sillä hyttikorttiisi
merkitään
sekä olut- että viinikiintiö täytetyksi, kun ostat
suolapähkinöitä.

Harjoittelet ruotsin kielen
taitojasi
kaupassa. Kassaneiti vastaa
sinulle englanniksi.

Yrität olla ensimmäisen
yön last man standing,
ja oletkin. Seuraavana
päivänä nukut kaiken
kivan ohi.

Maistat bäskaa.

Olet neitsyt. Fuksicruise
ei tuo tähän muutosta.

Humalasi taso:
Tasainen nousu
Vieressäsi aamulla:
ISOsi (nykyinen tai entinen)

Humalasi taso:
Nopea raketointi
Vieressäsi aamulla:
Antti Tuisku

Humalasi taso:
SpurdoSpärdö-kännäys
Vieressäsi aamulla:
Tikkiläinen

Hukkaat aamiaislipukkeesi, hanskasi, hupparisi, haalarisi, silmälasisi ja lasisilmäsi.
Humalasi taso:
Kiipeilyseinähumala
Vieressäsi aamulla:
Maanmittari

Allasosastolla
käy vahinko.

sinulle

Humalasi taso:
Imäginäärikänni
Vieressäsi aamulla:
Laivapoliisi

Nousuhumalasi
kirkastaa
tavoitteesi
elämällesi. Näet vihdoinkin mihin hallitusvirkaan haluat. Huutelet sitä ääneen pitkin
laivan käytäviä!
Humalasi taso:
Oskillaatiokänni
Vieressäsi aamulla:
Ostoskärry

S'napsi-GT-kolla-boraatio-olut-maistelu
Tehtii sillei tymästi et tilattiin netistä olutta. Taustatietoa siitä, kuinka kyseinen toimenpide tapahtuu löytyy vaikka S’napsista 4/2014. Kateutta
aiheuttaaksemme päätettiin myös kirjoittaa oluista kahteen kiltalehteen,
joten tässä teille luettavaa. Dada-arvosteltavat asiat päätettiin mielivaltaisesti, emmekä arvosanoja antaessakaan tukeutuneet muihin kuin omiin
mielipiteisiimme. Arvostelumetodit olivat tiukan tieteellisen seulan läpäisseitä ja teekkareita kun ollaan niin piti myös mitata pullojen sointitaajuudet
oskilloskoopilla. Arvosteluun päätyi kahdeksan Belgian ihmettä maailmalle. Seuraan liittyi myös komea suomenkeppihevostamma. GT:n logo Olli
Riikonen
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Teksti ja kuvat: Aapo Rantala, Tuomas Rantataro
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Maistelu aloitettu: 18:20
Nimi: Liefmans Fruitesse | Strateginen mitta
3,8% - jäät | Tyyli: Hedelmäolut | Pullon taajuus: 198 Hz

Väri: Karpalolonkero. Vaahto: vaaleanpunainen.
Tarjoiluehdotuksessa juomaan laitetaan jäitä. Niin
mekin teimme. Suositellaan nautittavan ystävien
seurassa. Näin emme tehneet. Tuoksu hyvin kirsikkainen. Maku hapan, mutta raikas. Muistuttaa
punavihreitä kirsikkakarkkeja. Vähähiilihappoinen.
Teinityttö”olut”. Äitikin tykkäisi. Maku tulee ja sitten se menee, saattaa johtua jääpaloista. Hyvää
juomaa mikäli on edeltävänä päivänä maistellut
oluita. Keppiheppa sanoo: iihahaa, koska emäntäni
on nainen niin tykkään minäkin tästä paljon. Arvosanat: GT: 3,8/5, Snapsi: 4,0/5, Heppa: Iihahaa/
porkkana.

Maistelu aloitettu: 18:44
Grimbergen Dubbel | Strateginen mitta 6,5%
| Tyyli: Luostari Dubbel | Pullon taajuus: 189 Hz

Huono sihahdus, hyvä savu. Siirappinen vaahto.
Hedelmäinen tuoksu jossa paljon banaania, aiheuttaa vahvan “oho”-reaktion. Hyvin pehmeä,
lempeä maku, ei hyökkäävä. Kohtuullisen makea,
siirappinen. Jotain ruisleivän ja puuron väliltä.
Alussa mukavasti hiilihappoja. Tehty Alkenissa. Arvosanat: GT: 4,2/5, Snapsi: 3,0/5, Heppa: Mahtuisipa turpani lasiin.
Tässä vaiheessa iltaa toimittajat olivat selvästikin
täysin belgialaisten oluiden lumoissa, koska itse
tuotteesta unohdettiin ottaa kuva. Saatte kuitenkin lohdutukseksi kuvan pullosta, sekä hepan demonstraation turvan suhteesta lasiin.
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Maistelu aloitettu: 18:30
Nimi: Saison Dupont | Strateginen mitta
6,5% | Tyyli: Saison | Pullon taajuus: 185Hz

Hyvä sihahdus. Näyttää kaljalta. Hyvä vaahto,
mutta hävisi nopeasti. Heinäinen tuoksu. Heppa
tykkää. Tunkkainen, karvas jälkimaku. Vähän kuin
kahvia joisi. Aivan kuin olisi muitakin makuja mutta tunkkaisuus peittää ne, mieleen tulee jopa että
olueeseen olisi tumpattu tupakka. Pettymys. Arvosanat: GT: 1,9/5, Snapsi: 1,5/5. Heppa: Heinä/
heinä.

Maistelu aloitettu: 19:00
Duvel Tripel Hop 2015 | Strateginen mitta
9,5% | Tyyli: Vahva Ale | Pullon taajuus: 208Hz
Täs lukee extra intense. Extra strong beer. Iso,
aivan valkoinen vaahto. Hyvin kirkasta nestettä.
Humalainen tuoksu sisältäen sitruunaa ja lehmän
lantaa. Lievän pippurinen, vahva alkumaku. Ei jää
pitkäksi aikaa suuhun. Ei juurikaan jälkimakua,
mutta suussa tuntuu karvaiselta. Kivat poreet. Ei
maistu prosentit. Pelottaa. GT:tä ei pelota. Heppa on jo hieman humalassa. Seitan on vehnägluteenista valmistettu lihaa muistuttava elintarvike.
Lasiin jää pitsinen vaahto. Positiivinen yllätys GT:n
antihumalistille. Arvosanat: GT: 3,95/5, Snapsi:
4,0/5, Heppa: Pipo/olut.

Maistelu aloitettu: 19:20
La Chouffe | Strateginen mitta 8% | Tyyli:
Vahva Ale | Pullon taajuus: 204Hz

Leimi sihahdus. Väri peruskalja. Hyvä vaahto mutta katoaa nopeasti, paitsi lasin reunoilta. Mausteinen “Oho”-tuoksu. Vahva itsenäinen blondi.
Maussa lievä Kori-Antero (luntattu jännän aromin
lähde pullon kyljestä). Näyttää simalta. Prosentit
pelottavan hyvin piilossa. Aika mitäänsanomaton mutta hyvää. Perussandels twistillä. GT:tä
alkoi väsyttää. Saanko mä olla sun beetaroomeo.
Snapsi ja GT liittyivät keskusteluun koko Suomen
virallisella keskustelufoorumilla, HumalAS@Telegram. Arvosanat: GT: 3,0/5, Snapsi: 3,5/5, Heppa:
Ihhahhaa*2/neonravit

Maistelu aloitettu: 20:00
Delirium Tremens | Strateginen mitta: 8,5% |
Tyyli: Vahva Ale | Pullon taajuus: 182Hz
Hassu pullo. Paras sihahdus tähän mennessä!!!
6/5! Sitruunainen tuoksu. Terävän hiilihappoinen.
Täyteläinen jälkimaku. Viipyilevä. Pehmeä kuitenkin. Koskakohan se delirium tulee? Kilinkolin.
Vaahto tarttuu lasiin hyvin tiheällä pitsillä. Väri
kullankeltainen. Sisältää ohramallAS. Macho Fantastico soi ekaa kertaa. Vaahto muodostaa lasin
reunalle Scarecrowin Batmanista. Oluet alkavat
sulautua toisiinsa. Arvosanat: GT: 4,0/5, pullosta
lisäpisteitä, Snapsi: 4,1/5, Heppa: pinkitelefantit/
haloohelsinki.

Maistelu aloitettu: 19:40
Chimay Tripel | Strateginen mitta 8% | Tyyli:
Luostari Tripel | Pullon taajuus: 200Hz

Hyvä sihahdus. Spontaani purkautuminen. Vaahtoa riittää. Kaljaa ei. Tulee ihan törkeet vaahdot.
Pitää oottaa laskuja. Tuoksu “perus”. Ei juuri mitään. Hieman ipahtava tuoksu. Väri vaalea, mutta
maku tumma. Tässäkin on sokeria, ei ole hirveän
terveellistä tämä. GT ja Snapsi on läskejä. S’napsilla ei ole enää darra. GT on vastuullinen eikä juo
itseään darraan. Hyvin erilainen kuin Chimayn sininen ja punanen. Arvosanat: GT: 3,6/5, Snapsi:
2,7/5, Heppa: Yeeeeeeeeeee/Oviontuossa.

Maistelu aloitettu: 20:27
Straffe Hendrik Brugs Quadrupel | Strateginen mitta: 11%. ouuujeeea. | Tyyli: Luostari
Quadrupel | Taajuus: 200Hz

Miellyttävä sihahdus. Kato tätä. Ai juma. GT tuli.
Tätä on odotettu koko ilta. Viimeiset pisarat nuolaisee GT:n toimittaja. Tumma väri ja vaahto, siirappisen näköinen. Tuoksu tumman paahteinen.
Väri kuin teekkarin sielu. GT tuli taas. Oboy. Siirappi. Gad tier bier. Erittäin täyteläinen. Monivivahteinen. Loistelias. Oluiden Macho Fantastico.
Olut jota muut oluet pelkäävät. Alkoholi tuntuu
muttei maistu. Viipyilevä. Pitkä jälkimaku. GT
sammuu. GT herää ja toteaa oluen täydelliseksi.
Snapsi hortoilee. Korkista lisäpisteitä. Kun pitää
suussa pitkään, maistuu suklaabanaani. Orgastinen. Arvosanat: GT: 11/10 paraskalja. ikinä. Snapsi:
Jumalaista juomaa. 4.8/5, Heppa: öriöri/emäntäsmökissä.
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Kilju, kuikka!
Kiljukuikkaturnaus

11.12.2015

Tuomas Rantataro
vastaa mielellään
kysymyksiisi projektiin
liittyen!

Be there or be kil(jua)

Monialainen opiskelijaprojekti, jonka ainejärjestöt Inkubio,
HLKS, LKS, Athene ja Prodeko järjestävät tammi-huhtikuussa 2016. BMI-projektikurssilla pääset soveltamaan koulusta
saamiasi tietoja käytäntöön, kun ratkot alan yrityksen tarjoaman haasteen yhdessä eri taustaisten opiskelijoiden kanssa.
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bmiproject.fi
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Aikataulu:
1.12. Projektiaiheet julkaistaan
14.12. Ilmoittautuminen alkaa
15.1. BMI-sitsit
17.1. Ilmoittautuminen loppuu
18.1. Valituille opiskelijoille ilmoitetaan
23.1. Projektin kick-off
23.1. - 13.2. Projektin työstöä
13.2. BMI-messut, Projekti loppuu
13.2. BMI-jatkot

Kuikka

Lat. Kuik Kuik
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