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Pääkirjoittajaa hiertää uusien kenkien lisäk-
si yksi asia näin Wapun ja fuksistatuksen 
menettämisen kynnyksellä. Designkeskus-
telu jättää lähes poikkeuksetta yhden haa-
ran, hanataiteen, käsittelemättä. Jokainen 
tarpeitaan tehnyt lukija varmasti muistaa 
vähintään monta vessaa, joissa käsien pe-
seminen on ollut erittäin epäergonomista 
huonon hanasuunnittelun takia.

Vertaisarvioidun tieteellisen lähteen Wi-
kipedian mukaan “[k]eittiöhanoissa on 
usein pitkä juoksuputki, joka helpottaa 
kannujen ja pullojen täyttämistä.” Tämän 
metallinvenytyksen toinen hyöty on kä-
sienpesun merkittävä helpottuminen, 
jonka soisi olevan myös vesiklosettihano-
jen vakio-ominaisuus. 

Käsienpesualtaiden hanojen ylenanto on 
usein huomattavasti lyhyempi kuin keski-
määräinen kämmenen pituus ranteesta 
keskisormen päähän, joten käsiä huljutel-
lessa lämpöisen veden alla ottaa epider-
mis aivan liian paljon kontaktia päädyn 
posliinin kanssa. Epäilykseni onkin, että 
vessojen ja hanojen suunnittelijoista ai-
nakin puolet jättää kätensä pesemättä 
asioituaan.

Positiivisia asioita hana-avautumisen 
vastapainoksi ovat wappu, wappu, wap-
pu, kevät, wappu, wappu, lakki, wappu, 
Aapo, wappu ja uusi kiltis.

Tee oma hana-wappu -aforismisi! 
“Putken on oltava tarpeeksi pitkä, jotta 
____________________________________”
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Paavo Hietala
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Kipparin korneri
Emilia Paltta

Mitä, jos kukaan ei tule paikalle? Mitä, jos 
ne ei tykkää musta? Mitä jos mä en yht’äk-
kiä saa sanaakaan suustani? Mitä jos sitä ja 
mitä jos tätä?

En muista, milloin olisin ollut yhtä jännit-
tynyt kuin tunti ennen varaslähtöä. Olin 
odottanut teidän fuksien saapumista 

29.8.2015
Inkubion Varaslähtö

valehtelematta edellisestä marraskuusta 
asti ja tilanteen oikeasti saapuessa koh-
dalle menin paniikkimoodiin. Koko päivä 
meni täysin sumussa ja rehellisesti voin 
sanoa, että en muista siitä paljoakaan. Kui-
tenkin päästyäni kotiin oli päällimmäisinä 
tunnelmina “väsynyt, mutta onnellinen”.

kuvat: Veera Itälinna, Henna Kosonen, Janina Niiranen



Sanoiko joku lehtiä?

Inkubiolaisuus on mielestäni yhtä paljon 
yhdessä opiskelua kuin yhteistä hauskan-
pitoakin. Ja jos osaa suhtautua kaikkeen 
terveellä huumorilla, voivat nämäkin 
asiat kulkea käsi kädessä. 

Olen ilolla seurannut vierestä kaikkia tei-
dän fuksien välillä syntyneitä inside-vitsejä, 
hienoja meemejä ja vielä hienompia Tele-
gram-stickereitä. Aina en ihan niitä ymmär-
tänyt, mutta nauroin silti mukana.

Hyyyyyvääät ystävät juhla voi alkaa…

Otatarhan ajot jäi minulle tältä vuodel-
ta yllättävän lämpimäksi muistoksi, sillä 
se oli ensimmäinen kerta, kun näin kaik-
ki fuksit puuhaamassa yhdessä erityisen 
teekkarihenkisen projektin eteen. 

Kaikki asuista ruokalistaan toi hymyn huu-
lilleni ja tunsin suuren suurta ylpeyttä, 
vaikka itsehän en laittanut ajopelin eteen 
tikkuakaan ristiin. Tältä varmaan äideistä 
tuntuu, kun oma lapsi soittaa nokkahui-
lua koulun päättäjäisissä.

“Meioosi on loppuunmyyty!!”

Yksi vuoden odotetuimmista päivistä oli 
Meioosi. Aloitusluennon jälkeen olin niin 
innoissani, että olisin halunnut lähteä mu-
kaan järjestämään vuoden parhaita bilei-
tä. Vierestä seuraaminen kuitenkin kan-
natti, sillä ilta oli timanttinen. Evoluution 
huipulla on bioteekkarin helppo hymyillä.

Kouluhajoamista ja 
huumoria 

30.9.2015
Otatarhan ajot

3.2.2016
Meioosi

Kävelet Janin luo. ”Jani, sä oot mulkku”. Sydämesi kevenee kummasti. 
Päätät lähteä etsimään uutta kolpakollista sivulta 21. 5 



Wappuwappuwappuwappuwappuwap-
puwappuwappu!!

Eivätköhän jo kaikki tässä vaiheessa tiedä, 
että Wappu on mielestäni vuoden parasta 
aikaa. Säät lämpenevät, kalenteri täyttyy 
huikealla ohjelmalla ja kaikki ovat hyvällä 
tuulella – niin ja fukseista tulee teekkareita. 

Tässä vaiheessa Otaniemi-elämääni minul-
la on takana kaksi mielet räjäyttävän upeaa 
Wappua. Kuitenkin tässä hetkessä olen var-
ma, että paras on vielä edessä.

Jos mä joskus sanoin viime syksyllä olevani 
‘väsynyt, mutta onnellinen’, niin en tiennyt, 
mitä se tarkoittaa.

Okei… Myönnän, että olen kirjoittanut tä-
män tekstin huhtikuun puolella ja yllä oleva 
lainaus on puhdas arvaus mielentilastani 
Wappupäivänä. Uskon avaavani elämäni 
parhaan skumppa-pullon ja halaavani lähes 
jokaista vastaantulijaa. Päällimmäisenä sa-
nana minun mielessäni on varmasti KIITOS! 

Kiitos fuksit, että olette jaksaneet käydä ta-
pahtumissa.
Kiitos, että olette jaksaneet höpötellä kans-
sani sekä tärkeistä että turhista jutuista.
Kiitos, ettette vihaa minua syksyisen haala-
risäädön jälkeen.
Kiitos huonoista vitseistä. Kiitos stickereis-
tä ja  /lattiaa-spämmistä.
Kiitos ylä- ja alamäistä.

Kiitos elämäni parhaasta vuodesta!

14.3.2016 - Fuksimajurin 
ensimmäinen päiväkäsky

1.5.2016 
Ullisbrunssi

Rakkaudella, 
Fuksikapteeninne (nyt ja aina) 
Emppu

Niin ja fuksit, kyllä mä teistä oikeesti tykkään <3

Nyherrät pyörän parissa tunteja. Ilta jo hämärtyy, mutta viimein pääset jatkamaan matkaasi. Jolkotat 
ravia seuraavaan pitäjään. Kuulet melua sekä tavernasta että avoimesta ikkunasta.
1 - Tavernasta väsynyt teekkari löytää varmasti wapunviettäjiä. Siirry sivulle 10
2 - Kotibileet houkuttavat enemmän. Ei kun ikkunasta sisään! Siirry sivulle 236



Sisun muistelmat: 
 Biokeppana 17.-19.3.2016

Olipa kerran eräs maaliskuinen aamuyö, jolloin Otakaari 5:n etupihalla parveili tavanomaista 
useampi kiltalainen. Bussi lähti varhain aamulla – jopa yhdeksän tuntia hyväksi todettua läh-
temisaikaa aiemmin. Inkubion kymmenes (!!) kotimaan keskipitkä excursiomatka Biokeppana, 
torstain ja lauantain välinen yö ja levoton matka tuntemattomaan starttasi siis torstaina 17.3. 
kello 5.30. Inkubiitit sokean luottavaisesti heittäytyivät KeppaNallen, UlkomestariNallen ja no-
hevien YTMK:laisten juonittelujen varaan seuraaviksi vuorokausiksi.

Jottei kaikki nyt kuitenkaan olisi men-
nyt aivan niin kuin sitä toivoisi, oli havait-
tavissa pienimuotoisia vastoinkäymisiä 
bussimatkojen aikana. Bussin mikrofonin 
paljastuessa toimimattomaksi näppärät 
teekkarit korvasivat sen kännykkäsovelluk-
sella. Tämäkään ei kuitenkaan ollut kestävä 
ratkaisu, kun yllättäen vuosijuhlalahjana 
saadusta hienosta kaiuttimesta loppui-
kin salamannopeasti akku, eikä bussikuski 
osannut kytkeä verkkovirtaa päälle. 

Etenkään takarivin vanhat mouhot ei-
vät kaljanjanoisina arvostaneet sitä, että 
bussin vessa oli käyttökiellossa koko 
menomatkan ja laukuilla blokattuna pa-
luumatkan.

Aamusella Linnatuulen taukopaikalta eteen-
päin kurvatessaan bussikuski Jouko toimi 
inspiraationa muutamalle hupsulle tosita-
pahtumiin perustuvalle lisäsäkeistölle. 

Kukapa olisikaan arvannut, että jarrut lyö-
täisiin lukkoon kiihdytyskaistalla, minkä jäl-
keen kasuaalisti peruuteltaisiin muutamat 
kymmenet metrit, ja Jouko omin kätösin 
kävisi poimimassa matkan varrelle tipahta-
neet laukut. Miksi turhaan sulkea matkata-
varatilan luukkuja, kun voi tuoda vähän jän-
nitystä elämään ja naurua maailmaan?
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Unohdat wapun riennoissa paineistetun avaruuspukusi narikkaan astuessasi ulos Mars-siirtokuntasi kantakapakasta. 
Paine repii sinut nopeasti kappaleiksi. Viimeinen ajatus joka liitää pääsi läpi on ”no täähän oli hauska leikki”. Kuolet.

Kiitos erinomaisista järjestelyistä excuvas-
taava Kirsille, joka kuunteli sisun hajoiluja 
siitä, kun Vaasa ei tuntunut haluavan meitä 
luokseen, vaikka yhteyttä otettiin reilusti 
yli 20 paikkaan koulun lattioista erilaisiin 
kulttuuritaloihin jopa toisella kotimaisella. 
Kiitos YTMK:lle onnistuneista excuista ja 
vaivannäöstä.

Kiitos Tutti ry:lle, josta muutama hienoi-
sesta krapulasta huolimatta jaksoi 
saapua paikalle tutustuttamaan 
inkubiittejä vaasalaiseen yliopis-
toelämään. Kiitos pettämättö-
mälle ystävälle OLTOlle mui-
keista Pokémon-sitseistä. 

Kiitos Atostekille, Ficamille, 
Mectalentille ja Modulightille 
kiinnostavista excursioista ja 
kurkistuksesta oman alan työ-
elämään. Terkkuja ja haleja 

Eevan äidille, joka oli liikuttunut kyy-
neliin asti, kun mahdollisuutta Kissan-
kujan pikabrunssiin tiedusteltiin.

Ja vielä suuri kiitos kaikille osallis-
tuneille inkubiiteille, joita ilman 
Biokeppana 2016 olisi ollut 
huomattavasti mälsempi ja yksi-
näisempi!

8



Kyselet ympäriinsä. Sinulle selviää että se oli kuulemma Jani joka joi viimeisen kolpakon keskikaljaa. Päätät 
antaa Janille suoraa palautetta. Siirry sivulle 5

1. Varmista etukäteen, että 
bussissa toimii:

- mikrofoni
- vessa

-verkkovirta
- matkatava-

raluukut

On meillä hauska setä nyt bussikuskina

Kun setä ajaa bussia

On näky komea

:,: Kas näin lentää laukku

Ja laukku lentää näin :,:

2. ”Luku takaa” toimii yllättävänkin hyvin, 
mutta siitä huolimatta joskus esim. Joo-
nas saattaa jäädä huoltoasemalle

3. Mectalentin paljuun on mahduttava 
seuraavalla kerralla enemmän kuin 24 
teekkaria

Muistilista järjestäjille ensi vuodeksi, eli key to even greater success:

kuvat: Veera Itälinna
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Astut sisään ja iloiseen puheensorinaan. Wappukansa täyttää lehterit eikä meno ole päivän aikana hiipunut. 
Vahva sima virtaa, ja tunnet välittömästi olevasi kotona.  Tilaa olut ja siirry sivulle 12.

Inkubiitti vaihdossa
Minja Axelsson
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Kävelet tiskille ja tilaat seuraavan. Ja seuraavan. Kohta tarkastelet juottolan multalattiaa yllättävällä mielenkiinnolla. 
Mielesi kuitenkin virkistyy kun kuulet baarimikon kuuluttavan melankolisesti, että olut on loppu koko pitäjästä.
 1 - No pentele, eihän semmoinen sovi! Teekkarilakki vinoon ja lisää etsimään. Siirry sivulle 21
 2 - Ota ensin selvää kuka piruparka joi viimeisen oluen pois. Siiry sivulle 9

Eli tähän väliin hieman painavaa asiaa ar-
kistoinnista. Arkistointi saattaa ensi kä-
dessä kuulostaa pölyiseltä ja tylsältä nä-
pertelyltä paperikasojen keskellä, mutta 
teekkaritoiminnasta puhuttaessa se on 
usein myös paljon muuta. 

Toki yhdistyksellä on velvoitteet tallettaa 
virallisia papereita ja yhdistyslain edellyt-
tämiä dokumentteja, mutta tämän ohella 
on tärkeää muistaa myös killan jokapäi-
väisen elämän, arjen ja juhlan muistojen 
säilyminen. 

Kiltatoiminnassa pätee sääntö: sinun pi-
tää itse huolehtia siitä, että tekemisistä-
si jää jälki historiaan. Kukaan muu ei sitä 
tee, ja tällöin muutaman vuoden kulut-
tua kukaan ei tiedä tapahtuneesta. Jos 
siis arvostat killan eteen tekemääsi työtä, 
tee itsellesi ja tuleville polville palvelus.

Tämä on 
   arkistotapaus!
Roope Vesterinen & Anton Hult
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Esittelet itsesi. Tarinastasi ja vaateparrestasi vaikuttunut kuningatar Viktoria tarjoaa hovin rikkaudet käyt-
töösi.  Hetkeäkään empimättä pyydät eteesi tuopposen hovin parasta brittiläistä stouttia. Pian vietätkin 
wappua brittihovin seurassa kaljoitellen. Taputat itseäsi selkään - sehän meni aika pätevästi lapaseen.

 Arkistoitavien asioiden ei tarvitse olla mi-
tenkään suuria tai maailmaamullistavia, 
sillä nimenomaan pienet yksityiskohdat 
ovat usein juuri kaikkein mielenkiintoi-
simpia ja ne tekevät historiasta värik-
käämpää ja elämänmakuisempaa. 

Esimerkkinä: Monet varmasti tulevat 
muistamaan, jos kilta järjestää ulkomaa-
nexcursion ja siitähän jää varmasti mer-
kintä myös pöytäkirjoihin. Tarinasta tulee 
kuitenkin heti paljon konkreettisempi, 
mikäli exculta on myös tallennettu kuvia, 
matkamuistoja, lentolippuja, sähköposti-
keskustelu oppaan kanssa 
tai pala Englannin kunin-
kaallisen vartijan karva-
hattua saatetekstillä ”Joo-
nas varasti tämän”. 

Sama pätee niin suuriin 
kuin pieniinkin tapahtu-
miin. Inkubio on nuori kil-
ta, jolla ei vielä ole kovin 
kaukaisesta historiasta 
peräisin olevia muistoja. 
Useiden vuosien päästä 
juuri meidän tekemistem-
me mahdollisimman yksi-
tyiskohtainen tarkastelu 
on kuitenkin varmasti erit-
täin jännittävää, samoin 
kuin AYY:n arkistolta löy-
tyvien jopa sadan vuoden 
takaisten asioiden selailu 
on tänä päivänä.
 
Miten sitten hallitus, toimari tai rivikil-
talainen pystyy kantamaan kortensa ke-
koon arkistoinnin tiimoilta? Jo pienillä 
teoilla voi edesauttaa historian säilymis-
tä jälkipolville, ja kaikki kiltatoimintaan 
liittyvä materiaali voi osoittautua arvok-
kaaksi tulevaisuudessa. 

Kerää vuoden mittaan tapahtumista 
konkreettisia muistoja läsyjen, kuvien 
ynnä muiden muodossa. Kaikkea ei myös-
kään tarvitse tarjota killan arkistoitavaksi: 
on erittäin palkitsevaa myös kerätä itsel-
leen opiskeluaikojen mittaan kertyneitä 
muistoesineitä ja läsyjä (katso kuva). 

AYY:n arkistolle voi myös käydä avaa-
massa henkilökohtaisen arkistolaatikon, 
jonne voi käydä viemässä muistoesineitä 
samalla kun niitä kertyy. Tuolla arkistolla 
materiaali säilyy deponoituna, ”ikuisessa 
lainassa”, jossa omaa materiaalia, samoin 

kuin kiltojen materiaalia, 
voi käydä katsomassa. 
AYY:n arkisto on täynnä 
monenlaisia aarteita, ja 
juuri sinä voit varmistaa, 
että Inkubion ja Aallon 
opiskelijakulttuuri pysyy 
myös tulevien vuosikurssi-
en tietoisuudessa!

Jo pienillä teoilla 
voi edesauttaa
historian säilymistä 
jälkipolville
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Kaksi pientä speksiteknikkoa
Petra Ekroos & Paavo Hietala

Enskari
Ilmassa on jännitystä ja suuren urheilu-
juhlan tuntua. Teipit on teipattu ja me-
nossa on hyvä pöhinä. Ensi-ilta meni ihan 
hyvin, kömmähdyksiäkin sattui mutta nii-
tä nyt käy aina.

Teatterilta koko produktio siirtyi Otanie-
men huomaan Rantasaunalle juhlista-
maan onnistunutta ensimmäistä näytös-
tä. Juhlat pysyivät kuitenkin mietoina, 
koska seuraavana aamuna täytyi olla läh-
tövalmiuksissa. Esimerkiksi allekirjoitta-
neet lähtivät kotiin jo klo 3 ja 6.

Kiertue: Day 1
Oli bussi, pakut ja kasa darraisia speksiläi-
siä. Ensi-illasta toipuminen oli kuitenkin 
delegoitava ulkopuolisille osapuolille, 
sillä ahkerat puurastajat istuivat bussis-
sa jo ennen kuin sähkölafkan ruokala 
meni kiinni. Kiertueen ehdottomasti ran-
kin puserrus oli seuraava reilun kuuden 
tunnin bussimatka kohti Kuopiota, jossa 
majoittuminen tapahtui KuoLOn tiloissa. 

Eli: kuinka opimme speksaamaan ja mitä muistamme kiertueesta
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Hyppäät takaisin kadulle aamun jo sarastaessa. Ikäväksesi muistat, että tänään on työpäivä. Kauan sitä haus-
kaa kestikin. Raahaudut pellolle lakki vinossa ja haalarit ryvettyneinä. Kaverisi Pera odotteleekin jo pellolla, 
mutta kukaan muu ei ole paikalla. Herranen! Tajuat erehtyneesi päivästä - tänäänhän on vielä wappupäivä. 
Moikkaa Peraa ja siirry sivulle 18

Speksiahdistus ei iskenyt yönkään aikana, 
sillä nukkuminen tapahtui KuoLOn oman 
speksin lavasteiden lomassa. Matkustus-
päivänä ei onneksi tarvinnut tehdä muu-
ta kuin olla ja valmistautua tulevaan koe-
tukseen. 

Mielenkiintoinen yksityiskohta oli vessan 
roskis jonka kylkeen oli kirjoitettu “booli”.

“Älä puhu mulle alkoholista” 
--Anonyymi speksiläinen

Day 2

Kuopion teatteri yllätti kaikki positiivisesti 
uusine innovaatioineen. Klassisten jump-
pasaliköysitrussinostimien sijaan teatteril-
la oli ketjunostimia, jotka pystyi teoriassa 
siirtämään mihin kohtaan salia tahansa. 
Myös spoteille oli tarjolla herkkua joka jäi 
tosin hyödyntämättä, nimittäin silta jonka 
sai siirrettyä niin ikään salin jompaan kum-
paan päähän tai vapaavalintaiseen paik-
kaan tälle suljetulle välille. 

Seinäpaneelien kiskomisesta tuli yleistä 
hupia, sillä usein takaa paljastui nippu pis-
torasioita ja DMX- sekä ääniläpivientejä..

Näytöksen ja kolmen gaffarullan jälkeen 
huomasimme, että lattiassa kulki piuha-
kourut joihin olisimme voineet piilottaa 
niin sähkö- kuin DMX-kaapelit. Viivasuo-
rat teippaukset näyttävät tosin ammat-
timaisemmilta, joten olimme tyytyväisiä 
omaan ratkaisuumme.

Day 3

Rankan speksaamisen lomassa on myös 
hyvä muistaa rentoutua. Onneksi kier-
tueen käytännön järjestelyistä vastaavat 
henkilöt tietävät juuri mitä kolhitut spek-
siläiset tarvitsevat. Mäenlaskua ja kyl-
pylän mineraalialtaaseen ahtautumista.

15 



Kärryjesi pyörä kolahtaa pahanlaisesti madonreikään tiessä ja hajoaa säpäleiksi. Voi kurjuus!
1 - Kyllä teekkari nyt yhden pyörän korjaa. Siirry sivulle 6
2 - Hyppää madonreikään. Siirry sivulle 19

- pullo giniä
- vajaa pullo tonic-vettä (pirkka)
- 3 limeä
- muovisia kertakäyttömukeja
- avaimenperälinkkari
- jäitä

Täytä muovimuki noin puolilleen ginillä. 
Lisää hölskäys tonic-vettä ja jäitä pärstä-
kertoimen mukaan. Leikkaa lime kuuteen 
osaan linkkaria käyttäen ja lisää yhden 
lohkon mehu sekoitukseen. 

Tyhjäksi puristetut kuoret lisätään myös 
lasiin aromin maksimoimiseksi. Nauti 
kiertuebussissa minuuttiskumpan jälki-
mainingeissa.

Jan Tonic (Tarpeeksi annoksia) Day 4

Oulun salin akustiikka voi kehveli.
 

Day 5

Oulun näytöksen jälkeinen saunominen 
ja juhlinta jatkui perimätiedon mukaan 
aamuun asti. Onneksemme paikallinen 
teekkari oli lupautunut majoittamaan 
joukon väsyneitä speksiläisiä jotka kaipa-
sivat rauhallista nukkumatilaa. 

Allekirjoittaneiden ohjastama tekniikka-
paku lähti liikkeelle Toton African tahtiin 
kahdeksan aikoihin aamulla, joten unet 
olivat tulleet tarpeeseen. Pakettiautossa 
oli tunnelmaa, ja kiertuetta voisi jopa ku-
vailla hauskaksi.
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- 0,7 litran lasinen Jaloviinapullo (tähtien 
määrä ei ole oleellinen)
- sähköteippiä
- kynä
- piikkikaljaa

Tekniikan pakettiauton oven sulkeudut-
tua pakkauksen jälkeen ota jallupullo 
kauniiseen käteen ja teippirulla toiseen. 
Teippaa pullo kauttaaltaan sopivasti ym-
päriinsä, niin että korkin saa kuitenkin 
vielä auki. 

Kirjoita johonkin kohtaan teippiä “Tek-
niik” koska “Tekniikka” ei mahdu siihen 
kokonaan. Tallo korkki, kierrätä teknikko-
jen kesken. Pullon tyhjennyttyä hakekaa 
piikkikaljaa.

Tekniik (yhtä monta annosta 
kuin on teknikkoja)

Yskäiset ja liityt vanhuksen seuraan. Vanhus suhtautuu yllättävän tyynesti kutsumattomaan teekkariseuraan, ja innostuu sil-
minnähden lakkisi nähdessään. Selviää, että mies on vanha teekkari itsekin, ja ei aikaakaan kun wappuskumpat on jo kaivettu 
herran kaapista ja tarinat lentävät. Aika kuluu kuin siivillä, ja kuuntelet haltioituneena tarinoita menneiltä vuosikymmeniltä.
1 - Parin jälkeen toteat, että on aika jatkaa matkaa sivulle 15
2 - Jos sitä vielä lasillisen nauttisi. Siirry sivulle 28 17 



Pera on voittanut työlotossa wappupäivän sadonkorjuuvuoron. Yksin kolme tonnia 
lanttua maasta on melkoinen urakka - revi siitä huumoria työväen juhlasta. Pera pyy-
tää sinua talkooavuksi kaljapalkalla.
1 - Tottahan kaveria pitää jeesiä, onhan tässä aikaa. Siirry sivulle 29
2 - ”Pera hei, olisihan noille jo kerätyille lantuille muutakin käyttöä”. Siiry sivulle 22

Tule 
 mukaan!

      Ilmoittautuminen
aukeaa syksyllä
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Hyppäät reikään. Voit pahoin kun kehosi venyy aika-avaruuden vääristyessä. Yhtäkkiä huomaat put-
kahtaneesi Brittien viktoriaaniseen hoviin keskelle kuningattaren audienssia. Kaikkea sitä aikamatkus-
taessa tapahtuu. Esittele itsesi herrasmiehen elkein ja siirry sivulle 13.

      Ilmoittautuminen
aukeaa syksyllä
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Kuulet, että naapuripitäjässä on tarjolla saavillinen hyvin käynyttä wappusimaa. Satuloit avaruusponisi ja 
lähdet kiitoravia kohti seuraavaa siirtokuntaa.
1 - Heitä kolikkoa. Jos se on klaava, siirry sivulle 16
2 - Jos kruuna, siirry sivulle 31

Juuso Ikola  & Joonas Palosuo

“...[R]istiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päi-
vänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, jätti tuliaisiksi jesarin…” Ei mennyt kuin kolme 
päivää helvetissä ja jäbä keksii yhden maailman tunnetuimmista innovaatioista? 
Jesse ei ollut mikään turha tyyppi. Kaikki itseään kunnioittavat teekkarit kuitenkin 
joskus joutuneet turvautumaan tähän kankaan, muovin ja liiman fuusioon.

Advance (Leicester, England) 
- ”Advance”

- Ostettu Lapuan Halpa-Hallista 2010
- Kokelaista vanhin, nähnyt elämää ja kuo-
lemaa
- Testeissä käytettiin paikoittain myös 
isompaa ja tuoreempaa, Keravalta tuo-
tua samanmerkkistä rullaa
- RGB-heksaväri a5c3d1, jesarinharmaa

Biltema - “Biltema”
- Ostettu Biltemasta.
- Sisäpuolella teksti: “BILTEMA BILTEMA 
BILTEMA BILTEMA BILTEMA”
- RGB-heksaväri bedae2, harmaa

Eurocel - “Eurocel”

- Hong Kongista, Suomesta
- Mitä tästä ny sanois? Aika basic tavaraa 
vaikuttaa olevan
- Google kertoo että Eurocel on osa Sicad 
Groupia. Italia on siis edustettuna
- RGB-heksaväri 83b4c5

IKEA (?) -  “Ikea”

- Alkuperä hämärän peitossa
- Testin mystinen haastaja. Potentiaali-
sesti sarjamurhaaja tai jotain. Ken tietää.
- Rullan värikkäällä ja sieluttomalla työka-
lukuosilla kuvitettu sisäpuoli tuo mieleen 
IKEAn
- Ostettu ehkä IKEAsta
- RGB-heksaväri 87a6ba

JK Defence - “JK”

- Varustelekasta
- Myyntiartikkeli ”BW Panzerklebeband 
ilmastointiteippi, oliviinvihreä”
- ”Saksalaista laatua”
- RGB-heksaväri 262f1e

Scotch Supreme - “Scotch”
- Keravan prismasta
- Vuonna 1930 perustettu ja laajalti tunnet-
tu tuotemerkki asettaa suorituspaineita
- 1950-luvulla neuvostoliittolaiset tiedemie-
het osoittivat että revittäessä erästä Scot-
ch-merkkistä teippirullaa tyhjiössä syntyvä 
triboluminesenssi (suom. vaikka hankausva-
loilmiö) tuottaa myös röntgensäteitä
- Vuonna 2008 amerikkalaistutkijat osoit-
tivat että tämä säteily on tarpeeksi voima-
kasta röntgenkuvien ottamiseen sormista.
- RGB-heksaväri 817e79

“Supertiukka” - “Suti”
- Uteliaan teekkarin heräteostos satun-
naisesta rakennus_tarvike_myymälästä
- Alkuperäisessä pakkauksessa luki EXT-
RA SUPER STRONG tai jotain sinne päin. 
Tästä otamme selvää
- Ilmastointiteippien maailmassa tämä 
teippi on albiino
- Tästä näkee läpi

7 kokelasta ja heistä käytettävät nimekkeet:

Teippileikki

21 



Pilke silmäkulmassasi lastaat jo kerätyt lantut lavalle ja haet kotoa pari suurehkoa kattilaa. Heitätte lantut 
pataan ja perustatte lähimetsään pontikkatehtaan kaljanhimoa sammuttamaan. Miinuspuolena wappufii-
lis katoaa kummasti, kun tuijottaa peltikattilan kylkeä kaksi viikkoa. Mutta onpahan sentään juotavaa.

Yhdessä todettiin että kummankaan tes-
ti_ukon arsenaalista ei tähän hätään löy-
tynyt Clas Ohlsonin ilmastointiteippiä. 
Aiemmin elämäm_testeissä on kuitenkin 
käynyt jo ilmi että se on kaikin puolin perin 
kelvotonta kamaa. Emme siis menetä mi-
tään. Tässä mielensäpahoittamisen maa-
ilmassa tämä testi on muutenkin hyvän 
mielen testi - tässä kaikki ovat voittajia.

Aloittakaamme.

Osio 1: Yleinen tuntuma ja ns. kuppitesti:

Ensimmäiseksi testiryhmä päätti testata 
koekohteiden itseensätarttumiskykyjä, 
sykkyröitymisominaisuuksia sekä yleistä 
käsiteltävyyttä taittelemalla niistä kup-
peja inter netistä löytyneiden ohjeiden 
mukaan.

Monissa tilanteissa teipin tarttumista 
itseensä pyritään välttämään. Varsinkin 
kahden liimapinnan kosketusta pidetään 
haitallisena teipinpalan alkuperäisen 
käyttötarkoituksen täyttämisen kannal-
ta. Itseensä tarttuminen on teipille kui-
tenkin täysin luonnollinen asia. 

Nikkarointipiireissä teipin itseensä tart-
tuminen on pitkälti tabu. Sen ajatellaan 
monesti johtuvan teipin virheellisestä ja 
varomattomasta käsittelystä jo varhaises-
sa vaiheessa. Tästä johtuen tarrautumisen 
sattuessa koetaan monesti erinäisiä hä-
peän ja/tai raivon spektrin tunteita. Teipin 
tartuttua itseensä tilannetta on kuitenkin 
yleensä vaikeaa, monesti teipille jopa va-
hingollista yrittää korjata väkivalloin.

Tietyissä tilanteissa teipin tartunnallinen 
kääntyminen itseensä päin on kuitenkin 
suotavaa, ellei jopa toivottua. Näin esi-
merkiksi silloin kun on aivan pakko tehdä 
siitä vene tai juomalasi (...juomateippi?)

Karvojen kasvua teipin selkämykseen ei 
havaittu testiosion aikana.

Kuppien tuotannon tuoksinnassa 
tehtyjä huomioita:

JK: Käsiteltäessä teipistä lähtee 
sankarinaruja (™)

Ikea (?) 

- Aika ohut, kangaskuidut eivät tunnu 
läpi. Siloposki.
- Huonompi repimistuntuma, liima vah-
vempaa kuin JK:ssa
- Välittömiä sankarinaruja
- Repimisääni: katkonainen räkätys, ra-
sahteleva, keskitöykeä

Scotch

- Ensivaikutelma/kommentti: “Nyt pääs-
tiin True Shit Tier -sarjaan”
- Tuntuma nihg
- Hajoaa käsiin, repeilee (ei naura, käsitte-
lijäkään ei naura)
-“Voi kehveli, meni kyllä usko vapahtajaan”
- Ensimmäinen kokelas josta pitää ottaa 
kokonaan uusi pala ensimmäisen repey-
dyttyä ikävästi
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Hyppäät ikkunasta sisään. Herranen, eihän täällä olekaan wappubileitä vaan vanhus nojatuolissa 
katsomassa digi-TV:tä yksinäisyyteensä.
1 - Ei täältä wappufiilistä saa, hiivi pois paikalta sivulle 30
2 - No kerrankos sitä, mene seuraksi katsomaan televisiota. Siirry sivulle 17

Eurocel

- Ohut. Geometrinen pintatuntuma
- Repimisääni miellyttävä, rehti
- Liimapinta vakuuttava
- Höyhensarjaa “Tää on ku silkkipaperilla 
räpeltäis”

Biltema

Repimisjälki kulmikas, ei vakuuta

Suti
- Repimisääni säkättävä
- Ryppyyntyy välittömästi repimisen jäl-
keen, sulkeutuu itseensä ja tarttuu liian-
kin hyvin (ns. autistiteippi)
- “Ei tästä tuu mitään”
- Tästä ei saa mukia, emme tuhlaa enem-
pää teippiä

Advance

- Tarrautuu niin ikään itseensä liimapinta 
liimaa vasten, mutta tällä kertaa liima-
pinnat saa revittyä toisistaan irti. Höhö, 
onko tämä nyt sitten hyvä vai huono omi-
naisuus?
- “Vähä löllöö”
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Osio 2: Hajutesti

6-vuotias Advance-rulla haisee pahalle. 
Hyi.

Biltema: Kuminen, pehmeä. Antiklimaat-
tinen.

Ikea (?): Pahvinen, kliininen. Sairaalan käy-
tävä. (Hajusta oivalsimme että rulla onkin 
Tigerista! Viittaamme siihen tästä lähin 
nimellä “Ikea”)

JK: Tämä teippi ei haise miltään. Selvästi 
tehty sotilaskäyttöön. Sissin valinta!

Eurocel: Hennon liimainen. Päätä alkaa 
särkeä.

Scotch: Sitruunainen, tuo mieleen tiskaa-
misen. Epäilyttävää. 

Suti: Erittäin vienon liimainen. Lähes ha-
juton. (Myös väritön! Ja kelvoton mukiksi)

Se, että liimateippirullat haisevat liimalta 
lähes yllätti testaajat.

Osio 3: Sivupinnat (ei bonuspisteitä)

Teippirullan monesti tahmainen sivu-
pinta kerää potentiaalisesti kaikenlaista 
scheisselia. Testaajat eivät pidä tahmai-
sista sivupinnoista.

Biltema yllätti positiivisesti täydellisellä 
tahmattomuudellaan. (!)

Eurocelille erikoismaininta, kyseenalai-
nen kunnia ja häpeällinen leima testin yli-
voimaisesti tahmaisimmasta kyljistöstä.

Muut oli vähän meh ja ihan ok.

JK niin ikään oli sileä kuin TTY:läisen päiväuni.

Osio 4: Liimapintatesti metodilla neljä 
ensimmäistä jalkaa (ja kaksi vasenta)

Teippien teippaamistehon laaja-alaisem-
pi tutkimus osoittautui haasteelliseksi. 
Standardisoidun mittalaitteiston ja -me-
netelmien hohtaessa olemattomuu-
dellaan muodollisesti ja monipuolisesti 
pätevät testausoperaattorit päätyivät 
kantapään kautta asiaa pohdittuaan to-
teamaan, että onneksi Biologiset Ilmiöt 
tuli Mitattua jo fuksivuonna, sillä nyt 
voimme verrata teippien tarrautumisvoi-
maa omaa elävää voimaamme vastaan.

 Suomalainen luonnonkuitu vastaan teol-
linen fabriikki, proteiini vastaan polymee-
ri, mies vasten miestä.
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Kuppitesti huipentui nesteosuuteen jos-
sa vastasyntyneisiin kuppeihin kaadettiin 
mielivaltaista nestettä. Tarkennettakoon 
että nesteellä ei ollut mieltä sen enem-
pää kuin valtaakaan mutta yhteen kup-
piin kaadettiin inkivääriolutta, muihin 
haaleaa hanavettä.

JK-kuppi piti olutta 1 minuutin ja 6 sekuntia.

Edellä mainittua pidetään näissä piireissä 
heikkona suorituksena, samaan minuut-
tiin ennen hanaveden alleen laskemista 
pääsi Scotch. Biltema ja Ikea kestivät vie-
lä toisen minuutin, Advance ja Eurocell 
pidempään kuin testaajien kärsivällisyys, 
ts. ad infinitum.

Kaikki kupit valmistettiin käsityönä Suo-
messa ensiluokkaisen laadun ja vertailu-
kelpoisten testitulosten varmistamiseksi. 
Inkivääriolut juotiin.



Asetuimme siis alas levolliselle perstuntu-
malle äiti maahan nähden, etsimme neljä 
nilkkaa ja neljä polvea, päällystimme niiden 
väliset ihoalueet testiar-
tikkeleilla ja pysähdyimme 
muodostamaan hypotee-
seja. 

Kuului repivää ääntä. Kol-
mannen testiraidan koh-
dalla oivalsimme että tes-
tausproseduuri kannattaa 
suorittaa ns. vastakarvaan.

Kemiallisesti pikakiinnite-
tyn ja mekaanisesti uudel-
leenlokalisoidun karvoi-
tuksen ja sen luontaisen 
kasvuympäristön silmä-
määräinen tarkastelu pal-
jasti paitsi uskomattoman 
siloisia ihoalueita myös 
huomattavia eroja testi-
kohteiden välillä:

Kampin Tigerista ostettu 
Ikea-rulla erottui testissä positiivisena 
yllätyksenä, toisin sanoen erityisen kivu-
liaana. Biltema suoriutui niin ikään 

Osio 5: Vetolujuus eli 
“Kuis roikkuu?”

Kaikkeen mahdolliseen 
ilmeisen hyvin varustau-
tuneina siirryimme ulkoil-
maan testisarjan seuraa-
vaa osuutta varten. 

Kaikki roikkukokeet suori-
tettiin näppituntumalta, 
valvotuissa olosuhteis-
sa, arkipäivisin valvotulla 
alueella ja suhteellisen 
valveilla. Sivullisia eläimiä 
ei tahallaan vahingoitettu 
ja kaikki käytetty painovoi-
ma oli tuotettu luonnon-
mukaisesti ilman lisättyä 

sokeria. Virheitä ei tehty ja tulokset ovat 
aikuisten oikeesti ihan totta.

onneksi Biologiset 
Ilmiöt tuli Mitattua 
jo fuksivuonna

koitoksesta keskikastia paremmin, sa-
moin kun karvan verran edeltävälle hä-
vinnyt JK. Kirvely jatkui vaihtelevalla 

intensiteetillä muutaman 
tunnin.
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Tigerikea näytti kyntensä ja kannatteli lä-
hes kokonaisen testihenkilön painon, lä-
hemmäs 50 kiloa. Hallelujah, I’m a believer.

(Tässä vaiheessa tarkennettakoon että 
emme ole millään tasolla ennakkoasen-
teellisia. Olemme vain tässä vaiheessa jo 
vilpittömästi ja vakaasti sitä mieltä että 

osa näistä teipeistä on “sitä hyvää” ja osa 
aika hirveää kuraa. Sitä paitsi emme usko 
ennakkoasenteisiin, evoluutioon suhtau-
dumme tietyllä varauksella.)

Scotch oli tässä suhteessa “Aika hyvä 
kans”, kantaen murtumatta, repeämättä, 
riekaloitumatta tai muutoin tuhoutumat-
ta 40 kilogramman painon.

Tarjotaksemme tänne asti jaksaneelle lu-
kijakunnalle hieman ilmeisen tarpeellista 
aivojumppaa testasimme aakkosjärjes-
tyksessä ensimmäisen kokelaan järjestyk-
sessä toiseksi viimeiseksi: Advance nap-
sahti noin kymmenen kilon kohdalla.

Pyrimme (ja tämä on tässä nyt yhtä aikaa 
imperfekti, preesens ja futuuri) välttä-
mään kaikkia mahdollisia järjestyksiä ja 
keskittymään olennaiseen, tulostaulu-
kon jätämme tästä artikkelista pois kos-
ka meillä on valta niin tehdä. Ha! Yritäkin 
saada tästä irti jotain tuloksia!

JK kesti n. 30kg bioteekkaria ennen ns. 
hajoamista käsiin.

Biltema kesti 5kg. “Ei jatkoon”

Eurocel tuomittiin tässä leikissä epäon-
nistujaksi heti kättelyssä “Tää ei kyl myös-
kään tuu kestää v*****kaan.” 

Teippi täyttikin kaikki odotukset olemalla 
varsinainen pettymys, tulos n. 10 kg, kor-
keintaan 14,30.
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Mielivaltaisesta armosta juopuneina ja 
lähes sibelistisen itsekritiikin vallassa pää-
timme antaa kahdelle kokelaalle uuden 
tilaisuuden ja suorittaa teippitieteellisen 
uusevaluaation. Altistimme siis sääremme 
kevätauringolle, minkä jälkeen suojasimme 
ne käsillä olevilla kiinnitysmateriaaleilla.

Osio 6: Postapokalyptinen 
säteilysuoja + Liima 2.0

Se toinen uudelleen testattu teippi suoja-
si paremmin kaikilta sähkömagneettisen 
säteilyn lajeilta, roduilta ja Aallon pituuk-
silta kuin läpinäkyvä teippi. Se läpinäkyvä 
suojasi yhtä hyvin kuin läpinäkyvä teippi.

Valmistelut olivat tällä kertaa oikeaop-
piset, repimisääni synkronoitu, tulos en-
nalta-arvattava. Saalis oli viime kertaa 
rutkasti runsaampi mutta ei maailmaa 
mullistava. Ei kai sellaista voi vaatiakaan 
parilta teipinpalalta tällaisina aikoina.

Sit me mentiin himaan.

Suti vaikutti käsissä hyvältä, ja kestikin 
arviolta 45kg painon (!) Hyvin tehty Suti. 
Rip in pieces sanoi engelsmanni.

Testit lähestyivät loppuaan. Pysähdyim-
me kuitenkin tutkiskelemaan sisintämme 
ja totesimme että emme olleet täysin 
tyytyväisiä kaikkiin aiempiin suorituksiim-
me: pari osion 4 vetoa oli suoritettu ns. 
myötäkarvaisesti ja kevytmielisesti, pai-
namatta testattavaa antaumuksella kiin-
nitysmediaan. 
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Juotte vanhuksen kanssa aamuun asti, kunnes nukahdat skumppalasi kädessäsi sohvalle. Aamulla 
heräät mehevän brunssin tuoksuun. Hymyilet - kyllä wappu on teekkarin parasta aikaa.28



Uurastatte tunteja pellolla, mutta viimein lanttuvuori kohoaa kohti taivaita. Hyvin toimii haalari 
työvaatteenakin. Pera kaivaa oman avaruusponinsa kärrystä kopan kaljaa ja vinkkaa, että sauna on 
jo lämpimänä. Siirryt hyvällä omallatunnolla kaljoittelemaan Peran seurassa. Kuluu tunteja, kun 
olet taas valmis jatkamaan matkaa. Joku puhui simasta naapuripitäjässä. Siirry sivulle 6

Arvostelussa tissi, Pas. Tuomas Rantataro
Aapo Rantala

Alkusanoina mainittakoon että yleensä 
pastis on läpikuultavaa. Hankittu smurf-
finsininen pastis oli siis veryspeshuleri-
koiserä. Pastis on ranskalainen anisviina. 
Wikipedia osaa kertoa tästä anisnamina-
mista seuraavaa: “Etenkin Etelä-Ranskas-
sa ja Korsikalla pastis on kesäinen, kuu-
mina iltapäivinä viilentävä juoma. Yhteen 
lasilliseen voi lisätä lasin tyhjetessä aina 
lisää vettä, jolloin juoma ei juuri humallu-
ta, mutta viilentää ja piristää. Vaihtoeh-
toisesti lasin tyhjentyessä lasiin voi lisätä 
pastista, jolloin juoma ei niinkään viilennä 
tai piristä, mutta humalluttaa.” 

Tästä lyyrisestä nerokkuudesta inspiroitu-
neena päätimme kokeilla näitä kahta hy-
vinkin erilaista tapaa nauttia pastiksesta. 

Lisäksi wikipedia-artikkelista löytyy val-
miita drinkkiehdotuksia, joista houkut-
televimmalta kuulosti “Kuolema iltapäi-
vällä”. S’napsin pämp-et-cämp osasto 
asemoi itsensä tuhannen ja yhden yön 
yläpuolelle AStraalitasolle toteuttamaan 
testejään sekä itseään.

vesi (hana), 
pastis (bleu), 
skumppa (freixenet brut). 

Yhtään hanaa ei rikottu. Yksi avat-
tiin. Yhtään pastista ei juotu loppuun. 
Skumppa juotiin.

Testissä käytetyt ainesosat: 

Vaihe 1: Raakana maistaminen

Vaihe 1.1: Vesi

Maanläheinen ja muovinen sivumaku. 
Ei muuta mainittavan arvoista.

Vaihe 1.2.0: Pastiksen avaustunnelmia:

Pullon korkki oli vahattu oikealla vahal-
la. Siis sellaisella mitä on keskiaikaisissa 
sineteissä. Pämp-et-cämp-osasto ihmet-
teli, miten ranskalaiset tämän avaavat. 
Myös ranskalaisten viisaus kyseenalais-
tettiin. 

Testileiristä kuului mutinaa: “Älytöntä, us-
komatonta, voinythyvänenaika”. Toimit-
taja hajoaa fyysisesti ennen vahasinettiä. 
Pullo saatiin viiden minuutin tyämaan 
jälkeen auki. Palkintona hyvin miellyttävä 
plopsahdus korkin irrotessa.
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Hyppäät takaisin ikkunasta tielle. Samalla hetkellä muistat, ettet kiertänyt kiekkoa laittaessasi po-
nisi parkkiin. Näet jo kaukaa, kuinka PoniPark laputtaa menopeliäsi tälläkin hetkellä. Pentele, ei 
edes Teekkarisiirtokunta-faboryhmä varoittanut parkkipirkoista. Katsot masentuneena pikavoit-
toasi ja päätä lähteä kotiisi kiroillen. Eiköhän tämä wappu ollut tässä.

Vaihe 1.2: Pastis (45%)

Ensituoksu hyvin absinttinen. Tuoksuu 
anikselta. Sähkön väristä, varmasti sat-
tuu myös. Maistuu täysin englanninlaku-
jen aniskarkeilta. Alkumaku on lämmin, 
mutta aniksinen jälkimaku on viileä. Lo-
pulta puskee vielä lämmittävä alkoholi. 

Erittäin maukasta ensi naukkaisulla. Hy-
vin pitkä aniksinen jälkimaku. Seuraavat 
suuhunotot eivät maistu yhtä taivaallisil-
ta kuin ensimmäinen.

Vaihe 1.3.0: Skumpan avaus

Skumppapullo oli odottanut oikeaa tilai-
suutta vuoden verran jääkaapissa. Kuten 
moni muukin pitkään oikeaa tilaisuutta 
odottanut asia, oli myös tämä pullo kerän-
nyt sisäänsä aikamoiset paineet. 

Lentäessään korkki teki lommon hirsikat-
toon. Äänivalli rikkoutui. Nestettä valui lat-
tialle.

Vaihe 1.3: skumppa (Vuosikerta, ollut 
jo vuoden hyllyssä)

Skumppaan on jotenkin eksynyt va-
haa pastispullosta. Muuten maku 
kaikille sillistelijöille tuttu Freixe-
net Brut. Ei mitään erikoista. Hyvää 
kuitenkin. 

Vaihe 2.1 Kuolema iltapäivällä 
(shotti pastista, loput skumppaa)
Sama drinkki yritettiin tehdä kah-
teen lasiin. Toisesta tuli kirkas, 
toisesta samea. Tässä kohtaa voisi 
mainita, että pastis, kuten muutkin 
anisviinat, sisältävät anisöljyä. 

Anisöljy ei liukene juomaan, jon-
ka alkoholipitoisuus on alle 30%. 
Tästä johtuen insinöörimäisen ne-
rokkaasti voidaan päätellä, että 
sameassa juomassa oli vähemmän 
alkoholia. Tuoksu oli yllätyksetön, 
kuin pastista ja skumppaa yhdessä.  
Pastiksen sininen väri pysyi, tämä 
on aikuisten smurffilimua. Juo-
massa ei maistu alkoholi, erinomai-
nen sillisjuoma siis. 

Vaihe 2: kaksiosaiset drinkit

Pastiksen avaustunnelmia
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Sipilä-Stubb-Soini-trio on ajanut läpi työratkaisun, jossa jokainen siirtokuntalainen työskentelee työleirillä val-
tion pelloilla. Perisuomalaisesti viljeltävänä on lanttua ja nyrkinkokoisia murikoita. Mallia työratkaisuun haet-
tiin 1600-luvun feudaaliyhteiskunnasta. Ajaessasi kotipeltosi ohi naapurin Pera heiluttaa sinua pysähtymään.
1 - Käy kuuntelemassa mitä Peralla on sydämellä. Siirry sivulle 18
2 - Heiluta takaisin ja aja pokkana ohi. Siirry sivulle 16

Vaihe 2.2.1 Wikipediadrinkki 1, mallia 
humalluttava

Alkusuhde: pastis 2cl, vesi 1 dl. Pastis 
sameutuu. Maistuu pelkältä anikselta. 
Maistuu erittäin virkistävältä. Kun juomaa 
on jäljellä 1 dl, lisätään pastista. Loroloro 
4cl lisää. “I have no idea mään”. 

Drinkki sameutuu yhä. Alkoholi ei vielä-
kään maistu yhtään. Toimittaja epäilee, 
että tähän voisi jopa kuolla. Kun juomaa 
on jäljellä desi, lisätään pastista. Sitä lo-
rahtaa reilusti yli 4cl. “Hups”. Juomasta 
tulee smurffejakin sinisempää. Viina al-
kaa maistua. Lisätään vielä lopuksi 2cl 
pastista. Toinen toimittajista päästelee 
epäilyttäviä ääniä pastistuskissaan. 

Testiin ilmestyy vieraileviksi tähdiksi Ark-
kitehtikillan huvitoimikunnan jäseniä Anu 
J.:n johdolla. Neidit kaivavat alhaalta 
letkun esiin, ja poistuvat. Lopputulokse-
na todettakoon juoman olleen humal-
luttava, kuten wikipedia meille aiemmin 
lupailikin. Wikipediaan voi jälleen kerran 
luottaa.

Vaihe 2.2.2 Wikipediadrinkki 2, 
mallia virkistävä

Lähtötilanne: thirty(pastis)-sixty(vesi). Ei 
vielä virkistä, mutta oikein mukava tässä 
välissä. Toimittajat pitävät testitauon ala-
kerrasta tulleen paljuhälytyksen vuoksi. 
Samalla juomaa maistatetaan erinäisille 
Arkkitehtikillan huvitoimikunnan jäsenil-
le, joilta juoma saa positiivista palautetta. 

Vaihe 3: Neljän tuulahduksen mais-
tiaiset (2cl absolut citron, 3cl pastis, 
skumppa 4cl, vesi 5cl)

Sisältö: päätoimittajan lemppari absolu-
tistisitruuna, pastis, freixenet brut, hoo-
kaksoo kraanasta.

Toimittaja ihmettelee veden lisäämistä. 
Tuoksuu anikselta. Drinkissä epäillään 
olevan liikaa anista, tai liian vähän sitruu-
na-absolutia. Juoma on yllättävän hyvää, 
maku muistuttaa sikajuomaa. Toimittajat 
päättävät hakea vuorimieskillan IE:ksi.

Paljun vedensyötön jälleen toimiessa 
juoma on tyhjentynyt sopivasti, jotta voi-
daan lisätä desi vettä. Virkistävyys nou-
see huomattavasti. Anisöljyt silti pinnoit-
tavat suun sisäpintaa. 

Sinisyys ei häviä alkoholipitoisuuden pie-
nentyessä. Lasin tyhjentyessä tarpeeksi 
lisätään jälleen desi vettä. Juoma mais-
tuu enää paskalta vedeltä. Sinistä se on 
silti.
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