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from Aalto-high college. During the years
of its being people have changed how it appears and the things inside the covers have
also been different in many ways.

Head
writing
Paavo Hietala

After I was chosen to be the head of
S’napsi I had to understand what is the
thing I’m going to be the big guy for. To
find the reason of being at all is also an
important part of building the plan for
the stuff in the sheet pile and for finding
the message of the whole thing.
Oh, and before you ask, I am bending this
from a long and narrow piece of metal
and I’m using only the ten hundred most
used words of the language.
S’napsi is a many pages long paper with
writing and images. It’s written and drawn
by the students of doctor machine planning

As far as I can understand there have
been no lines beaten in stone or big plans
bringing all of the insides together as one
long story. It’s more like S’napsi has been
a way for different kinds of writers to let
out the stories they want to tell and to
get their work seen on paper we change
a high pile of money for (though we save
half of that pile with a better sheet of
matters we and paper house agree on).
There are some things that come up time
after time in these papers like S’napsi trying things out and the big guy’s space for
words, but even the most usual of insides
have been funny, new and different from
the ones before. That’s also the way I
want to keep things.
There are going to be some changes on
the looks of the dried wood matter because of the new people bending the art
to form you can read, but nothing huge.
I seriously hope that you enjoy the ride
with new the new people on board!
P.S. You can make your own head writing
with the xkcd simple writer
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Matti Suominen
Oskar Niemenoja

Henna Kosonen

Veera Itälinna
Oskar Niemenoja

#nocontext

Tuntematon taiteilija

#gottagofast
Anton Matstststston vai mikä se nyt onkaan
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#innovaatio

#striptease #twerkthatass

Juuso Ikola

Joonas Tietäväinen

Markus Toivonen

#partyallnight #goodmorning
#refreshed
#kipparityossaan
Paavo Hietala
Veera Itälinna
Matias Hynönen

#BFFs
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Anniina Savolainen

#junakulkeevaan

Linda Wederhorn
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Inkubiitti vaihdossa
Sarjakuva kertoo vaihto-opiskelijan
omakohtaisista kokemuksista vaihtokohteessaan. Tapahtumat ovat
humorisoituja ja henkilöt tunnistamattomiksi muunneltuja. Taiteilija
pidättää oikeudet teokseensa, ja
Singapore todennäköisesti pidättää
taiteilijan.
Sarjakuvat: Minja Axelsson
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hallitus:
740 metriä kiltikselle | 88 op | 53 op/v | 2,4 hallitus- ja toimarinakkia

Inkubion hallitus tutuksi!
Roope Vesterinen & Oskar Niemenoja

Rakasta kiltaamme paimentaa tänäkin vuonna upea ruskeasävyinen hallitus. Monet kiltalaiset ovat osoittaneet palavaa halua oppia tuntemaan kaikki hallituksen jäsenet vähän
pintaa syvemmältä, joten S’napsi on tuttuun tyyliinsä ottanut asiakseen kysyä heiltä kaikkea maan ja taivaan väliltä. Hallitus vastaili lähes innokkaasti tähän kyselyyn, ja valikoima
vastauksien joukosta poimittuja helmiä on nyt tässä koko kansan luettavana.

Kymysykset:
1. Esittele itsesi käyttäen n sanaa. (n = ikäsi – 16)
2. Mikä on toteemipokèmonisi?
3. Kuvaile Inkubion toimintaa elokuvan nimellä.
4. Mikä on esiintyjänimesi stripatessa?
5. Jos Inkubion hallitus 2016 olisi rock-bändi, mikä sen nimi olisi?
6. Saavut myöhässä hallituksen kokoukseen. Mitä käytät sisääntulomusiikkina?
7. Kerro nimetön juoru toisesta hallituslaisesta.
8. Anna jokin yleispätevä elämänohje S’napsin lukijoille.
9. Jatka vitsiä: Inkubiolainen, AS-läinen ja SIK-läinen kävelivät baariin…

Inka Saarinen, puheenjohtaja
1. Olen Inka, bioinformatiikan opiskelija ja Inkubion puheenjohtaja
2. Boikotoin toteemikysymyksiä.
3. Stand by me
4. Mean Dean Sex Machine
5. Inkubio Puma And The Extreme Arsenal
6. Kummelin Sakkoja sakkoja
7. Oli kerran humalassa. Ja kerran alasti (saunassa)
8. Ota aina pesukoneen töpseli pois seinästä, kun käyt suihkussa.
(Helpommalla pääsee, kun kämpässä ei ole pesukonetta)
9. inkubiitti lähti kotiin ilman murheita, aasi ilman vaatteita ja sikkiläinen ilman naista.
-Millä tavalla kilta on muuttunut fuksivuotesi jälkeen?
Silloin, kun minä olin fuksi, saunailloissa tarjoiltiin raneja. Ei ollut namupalvelua. Antti Tuisku ei
ollut in. Laskareita tehtiin opintotilassa, joka on nykyisin MK:n kiltis. Ännät oli harvinaisuuksia.
Kiltiksellä pelattiin CTR:ää. Julle ajoi bussia. Fuksit ei ollu niin nuoria kuin nykyisin.
-Samaistuitko hakiessasi PJ:ksi Hillary Clintonin pressanvaalikampanjaan?
Kyllä, koin suurta sielunsiskoutta Hillaryn kanssa. Toki olin hieman kokeneempi, olihan minulla
jo kaksi kautta hallituksessa takana, kun Hillarylla on vasta yksi. Minä en myöskään häpeile Billin menneisyyttä vaan olen hyvissä väleissä killan Monica Lewinskyn Vili Auvisen kanssa.
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Petra Ekroos, sihteeri
1. n = 4, Hei olen Petra, yoroshiku
2. Gardevoir
3. A.I. - Artificial intelligence
4. Patricia Blow
5. Xanthophyll tai Ganglio
6. One Winged Angel (Final Fantasy VII)
7. Jotkut hallituksen jäsenistä nauravat oikeasti InkubiolainenASläinen-SIKläinen-vitseille.
8. Kun vituttaa, on ihan ok kiivetä sähkön katolle huutamaan hetkeksi. Ei sieltä kukaan tunnista.
9. Inkubiolainen, AS-läinen ja SIK-läinen kävelivät baariin ja lähtivät pois, koska ei teekkarit juo.
-Kuvaile polvellaistumistekniikkaasi. Miten sitä voisi vielä kehittää?
Itse preferoin poikkisuuntaista, se on pidemmällä aikavälillä mukavampi molemmille osapuolille. Takareisissä on vielä pehmentämisen varaa pisimmän kestävyyssuorituksen saavuttamiseksi.
Mahdollinen Ben&Jerry’s sponsorisuhde auttaisi tässäkin.
-Vuosikokouksessa liität koneesi videotykkiin ja piilottamasi incognito-välilehti lävähtää kaikkien
näkyville. Millaisissa ongelmissa olet?
Erittäin pahoissa ongelmissa. Nyt kaikki tietävät, että tykkään japanilaisista piirretyistä.

“Matkustaisin mieluiten killan rahoilla Huippuvuorille. Eipähän tulisi turhaan hiki.”
-Topi Hämäläinen
“Uhkeat utareet voi helposti väärentää. Suurta sydäntä ei.”
-Salla Autti

Topi Hämäläinen, rahastonhoitaja
1. 20 - 16 = 5 Osaan laskea ja olen tarkka.
2. Farfetch’d
3. Ilmestyskirja. Nyt.
4. Thunder Sex Machine
5. RautaMaikki
6. Kingstonin biitsi
7. Nimetön kippari tarttee fukseilta apua omien dedisten muistamiseen.
8. Sähkö tappaa.
9. Inkubiolainen, AS-läinen ja SIK-läinen kävelivät baariin. AS-läinen ja
SIK-läinen kävelivät pois, koska ei opiskelijalla ole varaa juoda baarissa.
Nimetön inkubiitti joi killan rahat.
-Inkubion toiminnasta on Sipilän hallituksen sopeuttamispäätöksellä säästettävä 2000€. Mistä
säästöt löytyvät?
Hallitus riistää kiltaa juomalla kahvia kokouksissaan. Ylhäisessä suuruudessamme ja mahtavuudessamme voisimme puolittaa kahvinkulutuksemme ja säästäisimme arviolta tarpeeksi, että
voisimme tarjota ilmaisen toosan kaikille.
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Tuomas Poutanen, tiedotusmestari
1. Kiltis koti, kiltis kalmisto.
2. Ponyta
3. Reindeerspotting (Kiltahuone addiktoi)
4. Koutsi Poutsi
5. Grannys potatoes
6. Perinteikästä J.S.Bachin Airia.
7. Eräs nimeltämainitsematon inkubiitti jätti jatkojenhimoisen
ystävänsä ilman ilmoitusta ja poistui Täffäläisen kanssa takavasemmalle.
8. Kiltahuoneella kuultua: “Suosittelen kaljaa.”
9. - Aasi sanoi: “Oispa humalAS.”
- Inkubiitti ja sähköteekkari muuttuivat stickereiksi.
-Voiko viikkomaili olla ikinä sopivan mittainen?
No nyt tuli ikuisuuskysymys. Kaikenlaista tiedotettavaa löytyy ja tuntuu että lopputulos on
poikkeuksetta liian pitkä. Tiedotteista on vaikea lähteä karsimaan, koska kaikkia kiinnostaa erilaiset tiedotteet. Lukijoiden mieliksi suunnittelen viikkomailiin parempaa jäsentelyä kategorioittain, jotta sieltä on helpompi kaivaa juuri itseään kiinnostavaa tietoa.

“Lupaan ehkä yrittää tehdä lähes kaikkeni jotta “Ruskee puskee” -huudosta saataisiin
killan virallinen kannatushuuto.”
-Joonas Palosuo

Joonas Palosuo, fuksikapteeni
1. Liian nuori tähän leikkiin
2. liian helppo kysymys, löytyy mm. Smash4-ladderista, sillisasusta,
pyyhkeestä
3. Up - kohti korkeuksia
4. Vili Auvinen
5. Brown Meadow
6. Ihan sama vaikka mokaa - Robin
7. Joku on kokouksissa ilman alusvaatteita.
8. Lukemalla S’napsia saat yleispäteviä ohjeita elämään.
9. ja aina aiemmin heillä oli tullut kärhämää musiikin suhteen. Jokainen oli halunnut kuunnella omaa musiikkiaan, mutta tällä kertaa
musiikki miellytti kaikkia. Hetken he ihmettelivät, ja lopulta joku
huomasi: Baariin oli hankittu uudet kaiuttimet, merkiltään genELEC.
-Kaikki tietävät, mitä fuksille ei saa tehdä. Kerro
uuden riimin/lorun avulla, mitä fuksille saa tehdä.

On biolla monta pientä fuksia,
joita voi jäynämielessä juksia.
Ei sovi kuitenkaan päällä istuksia,
eikä saa niitä suinkaan muksia.
Pisteitä voi korttiin ruksia,
talvisin lumessa suksia.
Mut jos hohtaa sen hymy monta luksia,
ehkä silloin saa fuksia
paijata.

-If it’s true love, is it ok?
Täs pitäis kai tietää jotai, vastataan kuten
muistaakseni Emppu omassa vaalikokouksessaan: yes

“Gin on mun kryptoniittia.”
-Milja Leinonen
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Salla Autti, opintomestari
1. Vain kauneuteni voittaa vaatimattomuuteni. Ehkä.
2. Jokin iso ja kauhua herättävä, esim. Gyarados.
3. Häpy Endkö? Eli kuinka Teemu Teekkari sai niin kauniin ja rikkaan vaimon.
4. Misty
5. Punaruseka Hot Plastic Squirrels
6. Playing with the boys - Kenny Loggins
7. hallituksessa on muitakin nakkikoneita kuin sihteeri
8. Kuten isäni minulle opetti: 1. Älä sylje vastatuuleen 2. Älä syö
keltaista lunta 3. Tarkista aina että ravintolan pippuri- ja suolasirottimien korkit on kunnolla kiristetty ennen käyttöä.
9. Inkubiolainen, AS-läinen ja SIK-läinen kävelivät baariin, mutta
sitten inkubiitti feidasi muut ja liittyi biopalloon.
-Oletko omien opintojesi mestari?
Se kunnia kuuluu Kelalle.
-Kerro miten aiot parantaa opintotoimikunnan mediaseksikkyyttä vuoden aikana.
Itse opintotoimikunnassa en näe parantamisen varaa, olemme jo kaikissa medioissa erittäin
seksikkäitä. Sen sijaan järjestämiemme tapahtumien markkinointi voisi hyödyntää nykyaikaisempia metodeja paremmin. Aiommekin tänä vuonna mainostaa tapahtumiamme telegramin
GIF:ien ja stickkerien välityksellä.
-LSD vai LST?
Kieltäydyn antamasta vastausta ennen kuin omaan omakohtaista kokemusta molemmista.
Pauliina Yrjölä, yrityssuhdemestari
1. Yritteliäs tupsu, luistelija & biolainen
2. Charmander
3. Edge of Tomorrow (disclaimer: en oo nähny kyseistä leffaa
mutta nimi on osuva)
4. Your Bio Partner
5. Mainion puhiksemme luotsaama rock-bändi olisi tietysti nimeltään MetallInka
6. Born To Blow:n livefanfaari
7. Korviini on kantautunut huhu, että eräs hallituksemme jäsenistä on muinoin valmentanut olympiamitalistia…
8. Pidä ystävät lähellä, viholliset lähempänä ja kilta kaikkein lähimpänä <3
9. Inkubiolainen, AS-läinen ja SIK-läinen kävelivät baariin itäisessä
satamakaupungissa. Velho tuli heidän luoksensa ja lupasi täyttää
yhden toivomuksen. Inkubiolainen toivoi tietysti pääsevänsä takaisin Niemeen, samoin SIK-läinen. Heidän toiveensa täytettiin. AS-läisestä alkoi tuntua yksinäiseltä ilman Inkubiolaista ja SIK-läistä, joten
hän toivoi heidät takaisin.
-Tittelisi vaihdetaan, ja oletkin yritys- ja suhdemestari. Miten hyvä olet tehtävässäsi?
Yrityssuhdemestari voi joskus muuttua yritys- ja suhdemestariksi ja pistää pystyyn online-deittipalvelun lisätienestien keräämiseksi killalle. Hyvinhän noheva yritys- ja suhdemestari tehtävästään tietysti suoriutuu, ja palvelu saadaan nopeasti muutettua kannattavaksi liiketoiminnaksi, joka takaa killalle vakaat tulot.
-Kuka tai mikä on killan seuraava sponsori, ja mihin logo painetaan?
Tavoitteena on mikäs MUUkaan kuin eräs suosittu jäätelöfirma, jonka maskotti on rakkaalle Maikillemme sukua.
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Linda Wederhorn, sisä- ja ulkomestari
1. Kompakti, sopeutuvainen, ikuisesti reissukuumeinen sählääjä
2. Apuuua. Joku pyöreä söpö. En mä niitä tiedä.
3. Nalle Puh - Yhtä juhlaa
4. Linda Liukas
5. Inka and the Diamonds
6. Eye Of The Tiger
7. Eräs hallituslainen on toiminut mallina vaatelehdessä!
8. Ainut asia, jonka maksamisesta rikastuu on lennot jonnekin kauas.

-Mitä pidät Sisu-pastilleista? Lukeeko askissa Sisu vai Gifu?
Söisin, mutta en ostaisi. (Pienenä siinä luki selkeästi Gifu, mutta nykyään Sisu :O)
-Onko tietokonepöydän alusta hyvä paikka löytötavaroiden säilytykselle?
Pitkäaikaisesti se ei ole aivan ideaali... Sanottakoon, että raja lyhyt- ja pitkäaikaisen säilytyksen välillä on häälyvä.
-Mitä kilta antaa tänä vuonna vuosijuhlalahjaksi ystäväkilloille?
Kylmää kättä. No eipäs, vaan jotakin äärettömän käytännöllisiä ja kauniita kapistuksia.

Kevään tullessa
pöytäkirjat luetaan
pohdiskellenko?
-Petra Ekroos

“Olen erityisen ansioitunut Scotland Yardin palveluksessa.”
-Tuomas Poutanen

Uhkeat utareet vai suuri sydän?

Mielipide Robinista
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Uhkeat utareet

Suuri sydän

Neutraali

Kompromissi

Mielipide Ruskee puskee -huudosta

Negatiivinen

Tuntuu jäävän
Batmanin
varjoon

Vastasi tähän kyselyyn ennen deadlinea
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Eeva-Sofia Haukipuro, isäntä
1. Mää oon Eeva, tuun Oulusta.
2.Jigglypuff, kerran pelasin ihan ylivoimasesti sillä Smashia kunnes pelin lopuks huomasin, että se ei ollukkaa mun hahmo vaan
olin kuollu heti alussa.
3. Babe - urhea possu
4. B2B nimi käy varmaa iha hyvi, Eeva-Sofia “hyvin liukuu” Haukipuro. Ps. tässä pitää tietää
5. Virgin Chords
6. Beethovenin 5. sinfonia c-molli osa 1
7. Eräs hallituslainen on koukussa laadukkaisiin TV-sarjoihin kuten
Hottikset, Prinssi Harrylle morsian, Kardashianit ja Parasiittihotelli.
8. Capris diem!
9. Vitsi vitsi, ei kukaa oikeesti poistunu Otaniemestä.
-Heräät killan varastolta kahden rattoseuralaisen välistä sotkettuna kermavaahtoon. Mitä on tapahtunut?
Ilta alko kyllä ihan viattomalla kimblellä…..

Milja Leinonen, isäntä

“Robin on söpö! Ja asenne.”
-Eeva-Sofia Haukipuro

1. Oon Milja Anniina Leinonen moi.
2. Saattaisin muistaa sen nimen jos mulla ois vielä tallessa mun kattava pokèmonkorttikokoelma, mutta menin hyväntekeväisyyspuuskassa lahjoittamaan sen mun kotikodin naapurin pojalle.
3. Lapin kullan kimallus
4. Googlasin ”stripper name generator” ja se risti mulle alteregoks Cinnamon Sweetthighs.
5. Cute Is What We Aim For
6. Queen - Don’t Stop Me Now
7. Eräs nimeltä mainitsematon hallituksen jäsen sai orientaatioviikolla kippariltaan ankaran puhuttelun.
8. Enemmän meikkiä, vähemmän vaatteita.
9. mutta mää en päässy mukaa ku unohin henkkarit kotiin ku ei
niitä ikinä niemessä tartte.
-Perussuomalaiset vastustavat kahden isännän IE:tä. Miten reagoit? Millaisen viestin kirjoitat heille?
Moi Timppa, Teuvo, Jussi ja kumppanit,
Vanhentuneet ja eriarvoistavat käsityksenne isännän ja emännän välisestä IEstä ovat menettäneet kannatustaan suomalaisten parissa ja kuin Maikin häntä, samaa tahtia on laskenut myös
puolueenne kannatus. Kahden isännän IE on kaunis liitto ja olen surumielinen että koette poliittisten ambitioidenne kannalta sen niin kovin uhkaavaksi. Toivon että kykenisitte kanssamme
avoimeen keskusteluun isännyydestä, emännyydestä ja tasa-arvoisesta IE-oikeudesta. Tulkaa
meille kylään nii jutellaan, voidaan mun isännän kanssa vaikka leipoo teille pullaa!
Terkuin,
Milja

“Yritystä vaan kehiin sanon minä.”
-Pauliina Yrjölä
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Suojellakseen asukkaidensa yksityisyyttä HOAS lähettää tiedotteensa henkilö- ja osoitetiedot sensuroituna.

Suurin osa todennäköisesti lukaisi kirjeen
läpi, ajatteli itsekseen ”ah, siistiä, vähentää
sähellystä”, unohti asian kaksikymmentä sekuntia myöhemmin ja tunnollisena,
ympäristötietoisena opiskelijana kierrätti
paperin pikimmiten. Huomattavasti pienempi osa ei varmaan edes avannut kirjettä joko tietoisesti, tiedostamattomasti tai
itsestään riippumattomista syistä.
S’napsin toimitus apujoukkoineen ei kuulu kumpaankaan näistä. S’napsin toimitus
luki rivien välistä vain yhden asian.
Ilmaisia saunoja.
Nyt testataan.

Varausjärjestelmä

HOASin nettivarausjärjestelmä ansaitsee
meriittiä vähintäänkin siitä, että se toimii
ainakin kahdella alustalla (PC ja mobiiliselain). Ilman sitä en olisi myöskään varmaan
koskaan saanut selville missä taloyhtiöni
sauna oikeastaan sijaitsee.
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Varausjärjestelmä on saatavilla myös appina, mutta
todettiin, ettei ihan kaikkea voi testata haukkumatta.

Patterien kautta kantautuvien huhujen
perusteella sijainniksi oli tarkentunut
”kellari”, mutta tarkempia tietoja esimerkiksi rapusta ei ollut. Eräs mielenkiintoinen ominaisuus on mahdollisuus varata
kaikki kuluvan kuun kiintiösaunavuorot
peräkkäin, eli teoriassa on mahdollista
saunoa viisi tuntia putkeen.
Toimivuus:
9½, tekee tehtävänsä erittäin hyvin
Ulkoasu:
9+, selkeä, joskin todella pelkistetty
Yleisarvosana:
”iha jees”, parempi kuin HOAS yleensä, 5/7

SMT 3 – Sauna 1,
A-rapun kellarikäytävä

Ensivaikutelma oli jonkin verran yllättynyt, koska kellarikerroksen välikäytävässä
pötkötti patja. Ehkä jonkun piti välillä huilia rankan saunomisen lomassa.
Toinen (positiivisempi) yllätys oli saunan
hyvä kunto: se näytti, vaikutti ja tuoksui
hiljattain remontoidulta.

Saunassakin tilaa oli varsin riittävästi, vaikka ylälaude natisikin hiukan epäilyttävästi
testiraatimme alla. Myös hentojen tukiotteiden ottaminen mm. kaiteista tai seinästä sai lauteiden rakenteet vapisemaan, ja
muutama puuelementti saattoi jopa irrotakin. Saunaa rakentaneet virolaiset raksamiehet eivät selkeästi olleet osanneet
ottaa huomioon käyttäjäkuntaansa, joihin
kuuluu esimerkiksi Salla.

Kylmäksi saunaksi tila ei ollut
ollenkaan huono.

Pukuhuone- ja suihkutilat olivat mukavan tilavat seurueen suurehkosta koosta huolimatta.

Siisteys: A+
Kunto:
aluksi A, Salla-proof -testin jälkeen C+
Teekkaria/sauna:
10 lauteille + 5-7 seisomaan
Yleisarvosana: B+
Lista testaukselle uhratusta kalustosta:
-yksi (1) puulista
-kaksi (2) puukaidetta
-yksi (1) sihteerin jalka (vasta koti
matkalla)
-monta (monta) kalja-/siideritölkkiä
-yksi (1) hukattu pyyhe
Salla-proof testiluokka:

Servinkuja 5B – Sauna

Miinuspisteitä tulee kiukaan kylmyydestä
ja siitä, että kaide oli suunniteltu vinoksi (ei
sovi kaljatölkin pidikkeeksi). Tässä vaiheessa
poistuimme saunasta ja löysimme toisen,
monta tuntia päällä olleen saunan. Siirryimme tuplaamaan ja testasimme myös sen.
Suihkutilan mielenkiintoisista vesielementtiratkaisuista huolimatta sauna oli kokonaisuutena vallan mukiinmenevä. Se oli
kompakti, mutta kaveriporukalle sopiva, ja
ulko-ovi avautuu terassille meren läheisyyteen. Virkistäytyminen onnistuu siis mainiosti. Tämänkin saunan kaide tosin kärsi
suunnitteluvirheestä, mikä vähentää loppupisteitä sopivasta lämpötilasta huolimatta.

Kylmän ja lämpimän saunan välinen lämpötilaero oli
huomattava.

Testisaunalle saapuessamme meitä odotti
tyypillinen HOAS-jäynä: sauna ei ollut päällä. Urhea kaksihenkinen tiimimme kuitenkin tesmaili parhaansa mukaan.
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H͚̻̳ a͡ ͙̫ i̢͚͕ ̹̦ ͜l͡t̴̡͈͍̭͘ ̩̦̤ḩ̶͎̺ ̀ ̟̮͎ e͝ ̮͎̼ t̖̥̞͉e̠͚͘͡҉ ͞ ͈͍̠n̩̱͘t̘͈̱̤͏ ͇̮h͠͝ ̖̫̲ o͘ú̵̘͕̳ ̮͔̻ s͡ ̷͟ a̭̥̞͘ ̜̖͕ n̷̬̥ d̵ ͕̭̯ n̴̜̗̲͏̵͜ ͙̼̲ e̡̫̘͉e̥͙͍ d҉͎̫ ͢ l͢e͍̪̞̕ s̷̡̮͓͘ ̘̖̘ ̛ ó͍͎̘ ̜͚̗ f͡ ̙̗͎̕ C
̶̘ ̕ ̮͞ a͞ c͍͘ ͕ ͡͞tu̡̲͉ ̷ ̫ á̸ ̘ r͘,ͅ͏ muistakaa varoa kynnystä.
͎̞̮ ͖͔ ̲ ̱̝̮ ̝̭̦ ͉ ̙̙͚ ̰̥ ͙̲͕ ̣ ̦̤̻ ̟ ̜͇̱ ̙͓͖ ̦̲̤ ͓̟͎ ͕̫͙ ͓̫̯ ̺ ̮̼̥ ͉͚͚ ̲̪̯ ͖͍ ̪̟͙ ̹̯̠ ͔͖̺ ͜ ̥ ͜ ̠̻ ͙͚̮͓ ͎͍̥̱͉ ͟ ̟ ̜̜̩̫͖
̣
̮̳̖ ̼̳ ̬̰ ̺ ̺
̰̼ ̲̺ ͉ ̥̞ ̜͉
͓͖ ̗ ͚͎
Aina ei voi onnistua. Lamppu oli myös liian
kirkas ja siitä selkeästi puuttui varjostin.

JMT 10 – Sauna 1,
G-rapun viereinen ovi

Ensimmäiset miinuspisteet sauna sai
ennen kuin edes pääsimme sisään. JMT
10:n G-rapun sijainti on kaiken loogisuuden huippuna sijoitettu ennen AB-rapun
sisäänkäyntiä. Saunan löydettyään viisihenkinen raatimme aloitti testauksen
pukuhuoneessa, joka todettiin liian pieneksi. Vessa oli sijoitettu hankalasti eikä
siellä ollut paperia. Ovi oli vaikea saada
auki sisältäpäin.
Saunan laudepinta-ala on valitettavan
pieni huonon pohjaratkaisun takia. Tähän osasyynä lienee tarve saada sauna
olemaan yhteydessä kahteen suihku- ja
pukuhuonetilaan, kuten taloyhtiöissä on
tapana. Toinen sisäänkäynti tuli heti käyttöön, koska saimme testausvahvistuksia
joiden täytyi päästä sisään, ja oman pukuhuoneemme ovi oli lukittu alusvaatteiden silpomisen estämiseksi. Raadin koon
kasvettua kahdella päätoimittaja joutui
istumaan alalauteella.
Raati totesi saunan olevan soveltuva BMI
jatkoetkoiluun, vaikkakin kiuas sai arviokseen ”ujo fuksipoika ekassa illassa”. Myös
myöhästyneet raadin jäsenet kertoivat,
että ”[saunassa oli kuuma] ainakin ku oli
vaatteet päällä”

Loppupäätelmät

Ilmaiset saunat on tosi jepa, ja jotta niistä tulisi entistä parempia, ihmisten pitäisi
käyttää niitä enemmän ja antaa palautetta HOASille. Saunoessa myös kerää mukaansa kavereita, ja lopulta pääset saunomaan isolla porukalla.
Valitettavasti raatimme ei pystynyt testaamaan aivan kaikkia HOASin saunoja,
joten toivommekin lukijoiden inspiroituvan testistämme ja omatoimisesti jatkamaan sen täydentämistä.
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Spruit

Muistakaa nesteytys ja hyvää saunomista!

Siihen aikaan antoi rouva ylijohtajapuheenjohtaja Inka “Hyvä haltijatar” Saarinen käskyn, että koko
Hallituksessa oli toimitettava hallitusartikkeli (puhiksen palstan sijaan). Tämä artikkeli oli ensimmäinen, ja tapahtui Topi “Pattaya on paska maa“ Hämäläisen ollessa Inkubion rahastonhoitajana.

Hallitus testaa: rahat

tai: Kuinka opin lopettamaan murehtimisen ja rakastamaan kilakoita
Kunhan toimittajat olivat saaneet rahat
lajiteltua, kuvattua ja haisteltua, pääsivät
he vihdoin itse asiaan. Ensimmäisenä oli
luvassa desinfioimaton eurokierros, jotta
hyvin kukkarokypsytetyistä ja taskuntuoreista kolikoista saadaan kaikki hennot
kämmenhien vivahteet tuotua esille.
Jo ennen ensimmäistä maistelua alettiin
pohtimaan, mitä tauteja kolikoiden maista
löytyikään aikanaan. Voivatko bakteerit ja
virukset selvitä kolikon pinnalla vuosikymmeniä? Katsotaan, ovatko toimittajat hengissä vielä Wappuna.
“Maistetaan ekaks tästä verrokiks yhtä
klaavapuolta. *lirps* Hmm… Maistuu katkeralta. Ei tää oikeestaan maistu miltään.
Ihan mautonta paskaa.”
Päätimme yksimielisesti maistella vain
kruunapuolia, sillä klaavapuolillahan on
joka kolikossa sama arvo. Tästä voidaan
johtaa nollahypoteesi, että klaavapuolet

maistuvat kaikki samalta, mutta kruunapuolella voidaan havaita valtiokohtaisten
tuloerojen merkitys.
Emme halunneet aloittaa maistelua historiallisesti raskaista maista (esim. Saksa,
Kreikka), sillä se olisi voinut tuhota koko
maistelukokemuksen. Näinhän ne viininmaistelijatkin tekevät. Viron kolikoissa
maistuisi vain viina, Suomalaisella aloittaminen olisi puolueellista. Täten aloitamme
Luxemburgista. Täydellinen, neutraali maa,
josta kukaan ei tiedä mitään.
“Mmm! Tää on selkeesti makeampi. Tässä
pystyy maistamaan ilon. Luxemburgissa
tiedetään, mikä rahassa on kivaa. Tämä välittyy kolikon mausta.”
Kolmannen kolikon kohdalla alkoi jo makujen
sinfonia tuntumaan raskaalta, jonka oletamme johtuvan kolikoiden hapettumisesta testipöydällämme. Päätimme, että olisi aiheellista
puhdistaa kolikot 20% vesiliuoksella.
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Viron kolikoissa

maistuisi vain
viina, Suomalaisella

aloittaminen

olisi puolueellista.
“Hmm. Nyt siit lähti kaikki maku. Ei maistu
kasarikaan ku se pyyhittiin pois. Seuraavasta ei siis pyyhitä pois. Haihtuukohan toi viina
pois tästä?”
Geneeriset eri euromaiden kolikot tuli
maisteltua. Yleiskuva euroalueen aiheuttamista makureseptorisignaaleista ja -järjestelmistä oli noin 1,13 Ameriikan Yhdysvaltojen dollaria.
Pääruoan jälkeen on hyvä palata takaisin
alkuruokaan: seuraavaksi luvassa oli cocktail-euroja, juhlarahoja. Rahastonhoitaja
oli jo melko kylläinen, joten seuraavaksi Tiedotusmestarimme “tahtoi” päästä
osalliseksi uskomattomista osingoista ja
makunautinnoista.
Ensimmäisenä oli luvassa Tove Jansson.
“Koska kyseessä on suuri suomalainen kirjailija, haluan maistaa Tovea au naturell.”
Sibelius sen sijaan oli nähnyt sen verran
maailmaa, että hänet piti desinfioida. “Eli
siis vanha jäärä.”
Vaikka eroa tavallisiin euroihin oli havaittavissa, eivät juhlarahat silti vetäneet vertoja R.A.T.T.O.™-seuran täydelliselle ja lisäksi erittäin edulliselle kolmen ruokalajin
sitsi-illalliselle. R.A.T.T.O.™-seura: Euroalueen parhaat juhlat! Onneksi juhlarahojen
makukirjo ei kuvasta Eurooppalaista juhlimisen taitoa.
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Jälkiruoaksi oli tarjolla makuja maailmalta. Onnistuimme keräämään kattavan
kokoelman jos jonkinmoista kolikkea. Seuraava Kolikkelier (/ˈkɒlɪkəljeɪ/) oli Fuksikapteeni. Pitäähän kunnon kipparin tietää,
millaisia makuja ulkomailta löytyy.
Eri maiden kolikot eivät maistuneet yhtä
eksoottisilta, kuin oltiin toivottu. Tämä johtuu varmasti globalisaatiosta, kun internet
on tuonut kaikki maailman kansat yhteen.
Ehkä sellaisen sivilisaation, joka elää erakkona ilman jatkuvaa somesyöpää ja joka
käyttää rahana vieläkin simpukankuoria,
valuutta olisi voinut maistua erilaiselta.
“Mitä me kirjoitetaan hallitusartikkeliin?”
“En tiiä. Nuollaanko vaikka kolikoita?” Olipa taas ihan älyttömän välkky idea. Hallitus
voinee maistelun perusteella lähes yksimielisesti todeta, että rahan vaihtaminen
esimerkiksi kaljaan on paljon parempi tapa
päästä ärsyttämään makunystyröitä. Päätimme siis (laittomasti ja vallattomasti) realisoida kaikki killan käteisvarat “hallituksen
virkistystoimintaan” eli kaljan muotoon.
Raha hallitsee maailmaa. Rahis hallitsee
rahaa. Inkubio hallitsee rahista. Suur-Inkubio confirmed.
Toimitus: Topi Hämäläinen,
Joonas Palosuo, Tuomas Poutanen

Maa

Arvostelu

Alkuruoka

Luxemburg

Ensivaikutelma:
Joku vanha jäärä
Maku:
Käsittämättömän
mauton.

Raha

6 nokTove Janskaeläintä
son

Arvo Arvosana

2€

2€

2€

e/2

Pääruoka
Arvostelu

Ensivaikutelma:
Merkittävä
suomalainen
kirjailija.
Maku:
Hiekkaa, suurta
tilavuutta
Ensivaikutelma:
“Mikä vittu
tää on?”
Maku:
Haudassa pyörivä,
pientä kapinaa
aistittavissa.

Nilkkarengas/
neiti

Arvo Arvosana

3,60 €

Inka -

8½

3,40 € 6 / mänty

Ensivaikutelma:
Jäärien esi-isä,
Maku:
pi^(2/3) F.E. Sillanpää
3,20 €
Häivähdys arkistonhoitajaa

Ensivaikutelma:
Aaltoliikettä,
kirkkovene.
Maku:
Toistaiseksi
Suomi 90-v
kaatumaton
5,60 €
Nokia,
Optimistinen valtionjohtamistyyli,
aikaa ennen lopun
alkua.

Ensivaikutelma:
Viime vuosituhannelta.
Jean Sibelius
Maku:
2 € 1 patonki
2015
Ei sinänsä yllätä,
maistuu samalta.

Ensivaikutelma:
Jonku hyypän
naama
Maku:
Makea, iloinen.

Ranska

Espanja

Saksa

Ensivaikutelma:
Vielä hieman kostea.
Maku:
Hieman kirpakka,
polttelee kielellä.
Juutalaisviha.

Arvostelu

Arvo

Arvosana

Jälkiruoka

Raha

kokis/
pepsi

Tallink

0.017€

Ensivaikutelma:
3 leijonaa > 1 leijona
Eesti veti taas paremmin
Eesti kroon
Maku:
0.064€
Jauhoinen, pehmeä,
yllätyksetön.
Kuiva jälkimaku.

2,60/
spagu

10 penniä

0.11€

Votka

Ensivaikutelma:
Suomi, historia,
hiilivedyt
Maku:
Suolainen,
pehmeä,
ei pistävä

Ensivaikutelma:
Eloton mies? Onks
tää nekrofiliaa?
Ei kyllä se on hengissä.
Ruotsin kruMaku:
unu
Maistuu paremmalta
rahalta. Bättre mani.
Epäeettinen devalvointi
havaittavissa.

0.06€

5 ruplaa

Ensivaikutelma:
Kakspäinen kotka:
kauppatori
Parempi ku retardileijona
Maku:
Tummempi, happamampi,
patina, synkkä, joo

Itävalta

Ensivaikutelma:
Tylsä.
Huppumuori.
Maku:
Mauton kuin
muorin naama.
Ensivaikutelma:
Kolikossa Viro.
Ne ei tiedä missä
ne on?

Maku:
Etelä-Hel- “Unohdin ottaa kasarin
sinki
pois. Tai sit en?”
Ensivaikutelma:
Hämmentävä.
Maku:
Maistuu sortaminen.
Pahat siirtomaaPortugali ajat
Ensivaikutelma:
Huoliteltu.
Viimeistelty.

Maku:
Ei euro.

Ensivaikutelma:
Maikki!?

Maku:
Pehmeä,
hennon viljainen

Ensivaikutelma:
Väritön

Maku:
Alankom_ “Paras kaveri ikinä.
maa
Rakastan sua”

Irlanti

Stealth

80%

2 €Tylsä / 5

2€

Ensivaikutelma:
Erikoinen ratkaisu.
Bundesre- Maku:
publik
Aivopesua,
Deutschland puuttuu Saksalainen
2015
kulttuuri.
4,99 €

Ensivaikutelma:
Tästä saa syövän
Wanha
Maku:
Karvanen, vehnäinen,
suuri

0.55€

Ensivaikutelma:
All Hell the Queen.
Nuorehko, ei ihan fuksityttö.
Maku:
1 penni
Vanha, iättömyys,
2 € (Iso-Britannia) kuolemattomuus
0.01€

1 sentti
(Jenkit vuosi
1925)

Teehetki

9-Nov

Luulin, et
tää oli
Indonesiassa

Afrikantähti

Ensivaikutelma:
Siisti vene, pehmeä,
kiemurainen,
tuo mieleen Manilan
Maku:
Merivesi, mädäntynyt
istuinlaatikon laudoitus 2.98€

Surprise
dick 15 cm

Ensivaikutelma:
Tyylikäs, neliskulmainen
mutta pyöreä,
orgaaninen.
Maku:
5 Rand
Suolainen, AIDS,
(Etelä-Afrikka) nälänhätä.
0.28€

Dinaari (Kuwait)

Ensivaikutelma:
Silkkiä ja rillejä
Maku:
“Jos tietäisin,
miltä ladyboyt maistuu,
niin tää maistuis siltä.” 0.025€

2 €Hyi.

2€

1 Baht
(Thaimaa)

Apr-20

Perunarut2 € to/5

Ei
ollu Ei edes
euro 10c / 10

Italia

Ensivaikutelma:
Vanha,
ryppynaamanen
ukko.
Maku:
Yllättävän
vastenmielinen.
Odotin parempaa.

Ensivaikutelma:
Tissit.

Ensivaikutelma:
Vanhin, ryppyisin.
Yksvärisestä kuvasta
näkee harmaat
hiukset. Maku:
Maistuu 2004, aika
ennen finanssikriisiä.
Toiveikas.

2€

“Onko
pakkasasteikkoo?”

Tasainen
5/3

2 € Kriisi / viisi

2€

Ensivaikutelma:
Uu, planeetta.
Siisti logo!
Hyvä bukee.
Maku:
Tasapainoinen,
kattava.
Maistuu valge.

Tyydyttävä

Frankki

0.15€

1-May

Kuoropoika

Ensivaikutelma:
Levoton, paljon tekstiä
Kärsinyt, mutta siro
Maku:
Lakana, miedosti suolattu

0.003€

Maku:
Vino, ei jälkimakua

Ensivaikutelma:
Uskonnollisuus,
paljon paskaa
pieneen kolikkeen

Ruskee/
puskee

0.50 Liiraa
(Turkki)

Forintti (Unkari)

2.86€

Valkosibüli/eiooole

Vähän
jees.

2/4
3,40 € tuulimyllyä

Ensivaikutelma:
Maikki väärällä puolella
Tyylikäs vaakuna
2,90 € Ihan jees. 2 Latia (Latvia)
Maku:
Kiltamainen, terävä,
ympäripyöreä,
sisältä pyöreä

0.15€

Ensivaikutelma:
Vähän mielikuvitusta
hei! Kirkkoja
kirkon perään.
3,35 €
Maku:
Baittaaminen.

Ensivaikutelma:
Pelkistetty,
kirkko eikä muuta.
Maku:
“Keksikää nyt
täst sit jotain...”

Ensivaikutelma:
Pettymys: vanha pappa
Kravaatti näkyy kivasti
Maku:
Seniili, käsikarva

Ensivaikutelma:
Leijona, Kiasmahieroglyfejä,
kissakuva.
Suomi 2010
5,90 €
Maku:
Pettymys.
Geneerinen juhlaraha.

Hessen
2015

Hamburg
2008

Ensivaikutelma:
2013: Aika ennen
pakolaiskriisiä
Maku:
5 oravanIsäm_maa Desinfiointiainetta
2€
Eesti 2012
nahkaa
ei pyyhitty pois.
Viinaan hukutettunakin
jees. Paras tähän
mennessä

Belgia

Kreikka

Maku:
Rahan puute.
Ei yllättänyt.
Rahassa ei maistunut
raha.

Olemmeko liian vapaita?
Juhana Kuumeri

Onko tämä kuitenkaan hyvä asia? Intuitiivisesti ajatus siitä, ettemme ole vain toisten
ohjelmoimia robotteja kuulostaa hyvältä,
mutta tällä on kuitenkin ikäviä sivuseurauksia. Nykyajan nuorison uusi vaiva onkin suunnaton epävarmuus. Yhteiskunnan
odottaessa meiltä opiskelu- ja työuravalintoja joudumme jo hyvin nuorella iällä itse
vastaamaan kysymyksiin, joihin filosofian
tuhatvuotinen historiakaan ei ole saanut
varmoja ratkaisuja.
Mitä tällä lyhyellä elämällä muka oikein
pitäisi tehdä? Varmasti vanhemmat, jotka
perinteiseen tapaan ohjelmoivat lapsensa heille tuttuihin ja testattuihin arvoihin
ja elämäntapoihin tarkoittavat vain hyvää
ja tällä tavalla kasvatetut ihmiset ovatkin
usein hyvin tasapainoisia, elämäniloisia ja
taloudellisesti tuottavia.
Yhteiskunta menettää paljon rahaa joka
hetki, kun nuori ihminen pohtii elämänsä valintoja työnteon tai opiskelun sijaan.
Tämä uusi kasvatus on jopa evolutiivisesti katsottavissa epäluonnollinen. Tuskin
apinanuorukainen, joka kuluttaa suuren
osan lyhyestä elämästään angstaamassa
ahdistustaan isojen kysymysten äärellä
saamatta juuri mitään aikaiseksi, pärjää
kovin hyvin suvunjatkokilpailussa rehdin
työläisapinan kanssa, joka on kasvatettu
ajan testaamiin elämän saloihin.
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Tässä epäluonnollisessa ja epävarmuutta
huokuvassa tilanteessa me nykynuoret
kuitenkin olemme. Kun keskustelen opiskelijatovereideni kanssa heidän opintouravalinnoistaan, hyvin usein kuulen ihmisten
ilmaisevan epävarmuuttaan kertomalla,
että menivät, minne pääsivät, ja ovat nyt
vain katsomassa, miltä kyseinen opiskeluala vaikuttaa. Aloja vaihdellaan jatkuvasti
ja ainoa tapa päästä eroon faktasta, ettet
tiedä, mitä sinun oikeasti kannattaisi opiskella, on vain olla ajattelematta sitä.
Tämä on aivan looginen seuraus liberaalista kasvatuksesta. Perinteiset aikataulut,
millä elämän merkittävät päätökset tehdään, eivät enää toimi, kun ihmisten maailmankuvat ja arvot ovat vielä niin kehittymättömällä ja epävarmalla tasolla toisen ja
kolmannen asteen opintoalaa valittaessa.
Itse olin lukion loppuvaiheilla niin epävarma lähes kaikesta, että kieltäydyin saattamasta kouluani päätökseen ennen kuin
keksin itselleni jonkin suunniteman, jota
pystyin pitämään harkittuna. Lukioni päätyi kestämään seitsemän vuotta. Vaikka
tämä antoi minulle selkeitä päämääriä elämälleni, mikä on huomattava motivaation
ja onnellisuuden lähde, en pidä ratkaisuani optimaalisena ainakaan yhteiskunnan
näkökulmasta.

Nykyaikana on alkanut maailmalla leviämään uudenlainen vapaus: liberaali kasvatus. Jo pitkän
aikaa ihmiset ovat olleet lain edessä melko vapaita päättämään itse elämästään, mutta heidän
valintansa, uskomuksensa ja arvonsa ovat siltikin olleet paljon riippuvaisempia heidän kasvatuksestaan kuin asioista ja informaatiosta, mihin he aikuisen elämänsä aikana päätyvät törmäämään.
Me Nyky-Skandinavian nuoriso olemme ensimmäisiä sukupolvia, joissa tämä on alkanut muuttumaan. Koulut ja vanhemmat ovat alkaneet valmiiden maailmankuvien ja elämänpäätösten sijaan
keskittymään itsenäisen ajattelun opettamiseen.

En nimittäin tehnyt tuona aikana juuri lainkaan työtä tai edes opiskelua. Kulutin yhteiskunnan varoja maailman pohtimiseen
ilman minkäänlaista varmuutta siitä, että
ikinä päätyisin takaisin yleisesti hyväksytyille elämänpoluille. Jos minun ratkaisumalliani nuorison epävarmuuteen käytettäisiin yleisesti, päätyisi varmasti moni
erkanemaan kokonaan yhteisöä hyödyttäviltä elämänratkaisuilta.
Siispä mielestäni paras tapa suhtautua
tähän epävarmuuteen on joustavuus ja
hyväksyminen sille, että omia elämänvalintoja ohjaavat asiat tulevat vielä kehittymään voimakkaasti ja että monet nykyiset
valinnat päätyvät tämän vuoksi olemaan
vain väliaikaisratkaisuja. Isoimpiakin valintoja tulee katsoa väliaikaisina oman maailmankuvan ollessa elämän pituinen jatkuvasti kehittyvä ikuisuusprojekti. Ja näistä
väliaikaisratkaisuista kannattaa osata ottaa kaikki irti.
Vaikka kymmenen vuoden päästä saatat
suhtautua nykyisiin unelmiisi ja ratkaisuihisi
lapsellisena haihatteluna tai suoranaisina
virheinä, olivat ne kuitenkin ne parhaat päätökset, mitä pystyit siinä vaiheessa omaa
kehitystäsi tekemään. Siispä tee nämä ratkaisut nyt ja tee sitten uudet valinnat, kun
kymmenen vuotta on kulunut.

Ja pidä huoli, että ne ovat sinun omia valintojasi! Olisi tuhlausta käyttää tämä harvinainen tilaisuus rakentaa oikeasti omasta ajattelusta riippuvainen elämä itselleen siihen,
että harkitsematta vain kiirehdit opiskelusi
läpi asettuaksesi työuralle, joka kuulosti hyvältä, kun olit juuri tullut täysi-ikäiseksi.
Anna valintojesi kehittyä ja vaihda niitä tarpeen mukaan, vaikka tämä uhraisi vakaan
työpaikan tulevaisuudessasi. Tärkeämpää
kuin se, että onnistut asettumaan vakaalle
työuralle on se, että olet kypsä, kehittynyt
ja hyvässä ymmärryksessä siitä, mitä elämälläsi teet.
Liberaalin kasvatuksen tuoma uudenkaltainen vapaus luo epävarmuutta, mutta
tämä on myös merkki siitä, ettemme ole
vain toisten ohjelmoimia työmuurahaisia.
Jää tulevaisuuden nähtäväksi, onko tällainen moderni kasvatus toimivaa.
Onko melko arvovapaasti kasvatettujen ihmisten kyky kehittää uusia ideoita ja katsoa
kriittisesti vanhoja hyvä korvike sille, että
menetämme taloudellista tehokkuutta ihmisten jatkuvasti vaihtaessa aloja ja etsiessä motivaatiota? Ehkä ei, mutta sitä on kuitenkin tärkeää ihmiskunnan kokeilla.
Älä siis huoli, jos opiskelualasi valinta arveluttaa! Se on symboli sille uudelle asialle,
että olet paljon muutakin, kuin mitä kasvattajiesi mielessä ja kulttuuriympäristössä sattui aikanaan pyörimään.
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S’napsin rentouttava pehmieilta
Keskellä kiireistä alkuvuotta on tärkeää muistaa rentoutua hyvässä seurassa. Tyttöjen
välisillä pehmiekutsuilla saat samalla boostattua kehon vitamiinitasot kohdilleen ja vertailtua baaripanojen huonoutta. Mitä moniajon ihanuutta! S’napsin toimituksen kesken
otimme omat neuvomme hyötykäyttöön ja tarvoimme läpi idyllisen loskaisen puutarhakaupunginosan yhteisen ystävämme asuntoon nauttimaan luomuluonnon antimista.
Jaamme uskomattomat reseptimme (kommenttien kanssa) teille, jotta iltanne voisi olla
yhtä rentouttava kuin meidän!

Juoma: mandariinismoothie

Ainekset: klementiinejä (5), melonia (0,8), inkivääri (ei liikaa)
Kommentit: Maistuu meloni ja sen kuoret. Hienostunut inkiväärin aromi tuo ylellisyyttä. Melonin maku muuttui perunaksi pehmien seistessä. Juomaan lisättiin kaljaa, jotta sukupuolineutraalius säilyisi. Kalja pahensi pehmietä.
Arvosanat 4/5, kakkonen, sekä 3,8.

Juoma: Kuakkamole

Ainekset: kaikki vihreä (kiivi, basilika, rypäleet, avokado,
päärynä), sekä 3 cosmopolitan-lehteä
Kommentit: Maistuu kiivin ja quackamolen sekoitukselta.
Vaaditaan kiltikselle (lue: työpaikan taukotilaan) välipalaksi.
Jumittuu pilliin (pillin halkaisija 1 cm). Rasvainen.
Arvosanat: 4,2/5, 3,3, 4,09, 4.
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Juoma: Ananasbananasporkkananas

Ainekset: ananas, bananas, porkkananas, viinirypäle (1)
Kommentit: Yllättävän oranssia, keltaista yritettiin fengshuin vuoksi. Tuoksuu kiiviltä, maistuu porkkanalta. Hyvää,
paksua, jää pilliin. Sahanpuruinen suutuntuma, joka häiritsi
Emppua. Juomaan lisättiin intialaista vaaleaa olutta, minkä
jälkeen pehmie oli hirveän pahaa. Olutta lisättiin enemmän,
minkä jälkeen olut oli hyvää.
Arvosanat: 4,65/5, 3,6/5, 4,25, 3,745, 4,10/5.

Juoma: Eiainakaansangriasmoothie

Ainekset: Pullo halpaa punaviiniä (0,5), appelssiini (1), kelementiini (2), päärynä (1), persimoni (1)
Kommentit: “This shit ain’t good man”. Siivilöinnin jälkeen jäljelle jäi juomakelpoinen punaviini. Siivilöimättömänä näyttää
maistuneen kahdesti yhdellä kulauksella ja pulauksella.
Arvosanat 5/7 (siivilöitynä), 1,9 (siivilöimättömänä).
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