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Tämä tässä on vuoden ensimmäisen
S’napsin
toisen
puolikkaista
pääkirjoitus. Toisen puolikkaan löytää
sulkemalla lehden, kääntämällä lehteä
sivun alareunojen muodostaman tason
mukaisesta tasosta myötäpäivään π rad
ja kääntämällä lehteä kannen tason
suuntaisesti vastapäivään toiset π rad.
Mikäli kuitenkin luet tätä riviä,
toistit tempun 2k kertaa, missä k
on 0 tai positiivinen kokonaisluku.
Näiden haastavien matemaattisten
operaatioiden
jälkeen
voidaankin
hyvillä mielin siirtyä helpompaan
aikaan, jolloin suurimmat murheet
eivät olleet korotettuna potenssiin:
lapsuuteen.
Ensimmäinen
S’napsi
julkaistiin keväällä 2008, joten tämän
lehden myötä rakas kiltalehtemme
on taivaltanut kymmenen (10) vuotta
valistaen ja viihdyttäen tekniikan
kehdossa kulkevia.
Tänään katseemme siirtyy siis aikaan,
jolloin täytimme kukin ensimmäistä
kertaa pyöreitä, ja voimme muistella
kaihoisasti, kuinka mukavaa aikaa se
olikaan. Kun leikittiin ulkona, kännykät
oli mustavalkoisia, nettiin yhdistäessä
kuului se raksuttava ääni… On
second thought, ehkä jotkin asiat ovat
kehittyneet nykypäivään kuljettaessa.
Ulkona leikkiminen on kyllä yhä kivaa,
voisi harrastaa enemmänkin.
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Jolle

Pääkirjoitus

Pokékorttimestari
Perustuu tositapahtumiin.

Osa I: I Wanna Be The Very Best!
Ihmiskunnan
historian
merkittävimmistä
sosiaalisista
ilmiöistä
merkittävin
on
kyseenalaistamattomasti
Mikkelin
Päämajakoulun
takapihalla toiminut Pokékorttirinki.
Tämä on tarina yhden henkilön
noususta ja tuhosta tuossa ringissä.
Kaikki alkoi eräänä kauniina kesänä,
kun minä ja veljeni onnistuimme
neuvottelemaan palan japanikulttuuria
kotiimme.
Pokékortti-starterpack
sisälsi 60 pelikorttia ja vaaditut
välineet
korttipelin
pelaamiseen.
Harmistukseksemme
huomasimme
kuitenkin, että ostoksemme ei sisältänyt
suomenkielisiä peliohjeita, ja äitimme
joutui myöntämään englanninkielensä
vajavaisuuden
kohdattuaan
HP:t,
GYM badget, sun muut pelimaailman
pelottavat käsitteet. Tämän vuoksi
aluksi minä ja veljeni koimme
tehneemme erheen ostoksessa ja
hammasta purren jätimme tämän
korttipelin taaksemme ja jatkoimme
syksyllä kouluun.

Tänä vuonna koulussamme tapahtui
kuitenkin jotain uutta. Pihat eivät
täyttyneetkään
jalkapallosta
tai
hipasta – ei – oudon luonnollisesti
lapset järjestäytyivät noin kymmenen
kakaran ringeiksi ympäri pihaa. Silloin
tällöin yksilöitä kulki ringistä toiseen,
mutta harvoin kokonainen rinki hajosi
ennen kuin kellot vaativat välitunnin
loppua. Jotain outoa oli tekeillä.

Kyseessä
oli
Pokékorttien
vaihtorinkijärjestelmä.
Kortit
eivät
olleetkaan
yllätyksekseni
pelaamista varten. Niillä olikin oma
omistusarvo. Merkittävimmän pakan
omistaja oli tällä statussymbolillaan
korkeammalla
kuin
yksikään
vitossarjan BMW olisi omistajansa
kyennyt nostamaan. Näin alkoi
minunkin tieni kaupankäynnin ja
kapitalismin maailmaan sen kaikkine
herkkuineen ja kamaluuksineen.
Alkuni oli vaatimaton – isoveljeni oli
ottanut starterpackimme parhaat
kortit omaan kokoelmaansa, ja minun
tuli lähteä pelaamaan vailla yhtäkään
arvokorttia. Tämän luulisi olleen
harmiksi minulle, mutta evoluutiota
ajaa kehityspaine. Toisin kuin
veljeni, minä opettelin puhumaan ja
myymään huonoa hyvään hintaan.
Valehtelun tärkein sääntö: puhu
ainoastaan faktoja – ainoastaan
faktoja, jotka ovat sinun eduksesi. Jos
jäät kiinni aidosta huijaamisesta, et
pysty enää valehtelemaan kellekään.
Jos korttisi on kiiltävä, mainitse
se. Jos sillä on hyvät ominaisuudet
pelissä, mainitse ne. Anna aina
kuva siitä, että yrität olla reilu
kanssavaihtajaasi kohtaan. Jos jo
sovittu vaihto vaikuttaa liian hyvältä
sinulle, anna mukaan muutama
Traineri tai Energiakortti hyvän
miehen lisänä – niitä saa kuitenkin
läjäpäin milloin vain haluaa kaikkien
huonoimpiakin kortteja vastaan.

Kaupankäynnin
tärkein
sääntö:
verkostoidu. Jos sinä tiedät, missä
mikäkin Pokémonkortti liikkuu, kuka
sen omistaa ja millä sen saa, pystyt
helposti siirtämään kamaa paikasta
toiseen huomattavalla voitolla. Tällä
tavoin et vain ja ainoastaan enää
myy kortteja, vaan voit myös myydä
informaatiota. ”Voin toki kertoa,
mistä löydät kiilto-Blastoisen sun
kehityssarjaasi, mutta vain, jos vihdoin
suostut vaihtamaan mun kanssa sen
Venomothisi johonkin.”
Piankos näillä uusilla hankkimillani
taidoilla
nousin
luokkani
kiistattomaksi
Pokékorttimestariksi.
Naapuriluokkienkin
pikkupelaajat
pelkäsivät nimeäni. Mutta menestys
johtaa ylpeyteen – ylpeys johtaa
ylimielisyyteen – ylimielisyys johtaa
virheisiin – ja virheet johtavat
kärsimykseen.

Osa II: Krabby Saga
Oltuani Pokékorttirinkien huipulla
muutaman vuoden, oli menestykseni
loistavin kajo jo himmentynyt. Ihmiset
olivat tulleet viisaammiksi vaihdoissaan
ja pihistelivät arvokorttejaan. En ollut
koko sen kevään aikana tehnyt juuri
yhtäkään
merkittävää
hankintaa.
Ehkä se oli maineeni ja asenteeni
vuoksi, miksi kukaan ei enää suostunut
vaihtamaan kanssani tavalla, jossa
minun oli mahdollista jäädä voitolle.
Ehkä kukaan ei enää uskonut
Pokékorttitalouden kannattavuuteen.
Tämä pihistelyn ilmapiiri oli hidastanut
Pokékorttiekonomiaa
jo
riittävän
pitkään! Minun oli tehtävä jokin
tajunnan räjäyttävä voimannäyte siitä,
mitä vaihtokaupalla voi saada aikaan!
Aika oli kuitenkin jo lähes lopussa
– kevät oli jo pitkällä ja kohta olisi
kesäloman tuoman lamakauden aika.
Olin kuitenkin saanut yhteyksieni
kautta
yhden
kullanarvoisen
vihjeen. Kevätjuhlamme yhteydessä
järjestettäviin
koulujenvälisiin
yleisurheilukisoihin oli naapurikoulusta
tulossa yksilö, joka omisti jotain, mitä
ei pystynyt rahalla ostamaan: Krabbykortin! Tuohon aikaan eivät nämä
fossiili-luokkaan kuuluvat Pokékortit
olleet vielä saapuneet Suomeen ja
niitä oli vain yksittäisinä kappaleina
ulkomailla käyneiden matkassa. Olin
jo itsekin nähnyt muutaman kerran
Krabbyn 2. evoluution: Kinglerin,
mutta Krabbyja en ollut kuullutkaan
kenenkään omistavan koko Mikkelissä.
Tästä tulisi se suuri vaihtokauppa,
josta minut tultaisiin muistamaan! Minä
hankkisin tuon Krabbyn, keinolla millä
hyvänsä!

Käytin koko yleisurheilukisojen ajan
kierrellen ympäri stadionia. Missä oli
tämä yksilö, joka omisti tärkeimmän
artifaktin koko kaupungissa? Aloin jo
huolestua, kun aikaa oli enää tunti
jäljellä, kunnes yksi kavereistani sanoi
löytäneensä hepun stadionin toisen
puolen penkkirivistöstä. Juoksimme
sinne samantien ja siinähän hän oli:
poika, joka omisti Krabbyn! Tästä
kuitenkin alkoi tarinani surullinen osa.

En ollut koskaan ollut tällaisessa
kaupankäyntitilanteessa ja fiksuna
ihmisenä olisin perääntynyt, mutta
tarvitsin tämän vaihdon – koko
Päämajakoulun
Pokékorttitalous
riippui siitä! Niinpä hammasta purren
tein transaktion – vihdoin minulla oli
fossiili-Krabby!
Ja minä olin jälleen Pokékorttikeisari.
Kiertelin
ympäri
kevätjuhlaamme
esitellen uutta korttiani kavereilleni
ilmaisten samalla dominanssini heidän
keskuudessaan.
Kumarrukset
ja
hurraukset eivät olleet loppuakseen.
Voitonhuumassa
tein
kuitenkin
suurimman virheeni – juhlan loputtua
jätin pakkani tuttuun tapaani pulpettiini
odottamaan seuraavaa koulupäivää.
Se tulisi koittamaan vasta kesäloman
jälkeen.

”Fiksuna ihmisenä olisin
perääntynyt”

Poika tiesi, mitä omisti ja hän tiesi,
että halusin sen epätoivoisesti. Tätä ei
voinut välttää, sillä se kävi ilmi siitä,
miten epätoivoisesti häntä olin etsinyt.
Hän vaati lähes kaikki arvokortit, mitä
minulla oli mukanani. Kiilto-Charizard,
kiilto-Mew, kiilto-mikälie... jne.

Kesän aikana ulkoinen vaikuttaja
tuli ja muutti Pokékorttitalouden
päälaelleen – fossiilikortit saapuivat
Suomeen.
Pokékorttiafficienaadot
heti ymmärtäväkin, mitä minun
korttieni arvolle tapahtui. Krabby
on yksi fossiilikorteista yleisimpiä
ja
arvottomimpia.
Sijoitukseni,
joka maksoi minulle vuosien työn ja
statussymbolit, oli nyt arvoton. Saavuin
kouluun seuraavana syksynä, avasin
pulpettini ja sieltä epäonnistumiseni
kurkisti
minua
vastaan:
pakan
päällimmäinen, kirottu Krabby!
En enää vaihdellut Pokékortteja tuon
jälkeen.
Juhana Kuumeri
Kuvat: Joel Arantola

lopputalven herkut
Joni Tarkiainen

Petra Ekroos

S’napsin aiheeseen paneutuneet toimittajat eivät voi
omakohtaisesti kommentoida asiaa, koska kumpikaan ei ole
syönyt runebergintorttua moneen vuoteen eikä oikeastaan
edes muista, miltä sen on tarkoitus maistua kummassakaan
muodossa. Kumpikin on myös vakaa mansikkahillon
kannattaja, mistä syntyikin joukko kysymyksiä: mikä
näissä ihailtavan pullukoissa, täytteitä pursuavissa pullissa
viehättää? Miksi niiden välissä on kermavaahdon lisäksi
juuri mansikkahilloa tai kuvottavan vaihtoehtoisesti
mantelimassaa? Mitä yhteistä pullilla on Aalto-yliopiston
kanssa?! Ja miksi niitä saisi syödä vain laskiaisena, miksei
esimerkiksi S’napsin 10v-synttäreillä!?!

kuvalähde: FB, Santtu Pajukangas

S napsi testaa:
y

Laskiaispullat ja runebergintortut herättävät kiivasta keskustelua joka vuosi helmikuussa. Esimerkkinä tästä väittelystä esitetään oheinen diagrammi, joka on pyörinyt muun
muassa Facebookin aikajanoilla yhden jos toisenkin vuoden
ajan.

Toimituksemme on saanut tarpeekseen Räsäsmäisestä
alistavasta hegemoniasta, joka kaiken lisäksi kätkee pullien
alkuperän epätietoisuuden harmaan verhon taakse. Nyt me
päätämme säännöt ja näytämme pullalle täytteiden paikan.

Laskiaispullien historia
“Laskiaispullaperinne on tullut Suomeen Ruotsista, kuten moni muukin asia. Tarinan mukaan
laskiaispullan olisi keksinyt ruotsalainen leipurioppilas, jonka leipurimestari lupasi säästää raipparangaistukselta, mikäli tämä kehittäisi uuden ja entistä paremman pullan. Leipurioppilas
keksi laittaa pullan väliin mantelimassaa ja kermavaahtoa ja säästyi rangaistukselta. Se ei ole
tiedossa, mistä rangaistus oli alun perin tulossa vai oliko kyseessä vain leipurin tapa motivoida
alaisiaan. Innovoi uutta tai saat raippaa.”
(http://www.katajala.net/blog/jussi/)

Alkuperäisen, 1700-luvulta peräisin olevan
reseptin mukaan OG-täyte olisi ollut mantelimassa. Pullaan tehtiin kolo, joka täytettiin kaiverretusta pullamössöstä, kermasta
ja mantelimassasta tehdyllä täytteellä.
Pullan rantauduttua Suomeen 1900-luvun
puolivälissä, korvattiin mantelimassa
useimmin hillolla mantelimassan huonon
saatavuuden ja kalliin hinnan takia.
Sen pidemmittä puheitta, testatkaamme
klassikoita.
Nykynuoriso: aina kuvaamassa ruokaansa. Jutun kuvat: Juuso Ikola

“Brainfreeze-kamaa” - toimittaja X

“Jos tää on P@skan M@kunen niin maailmassa on jotain vikana” - toimittaja Y

“Odotuksemme ovat kovin suuret” - toimittaja X 		

Mansikkahillo ja kermavaahto
Perinteinen suomalainen klassikko on
Ruotsissa vielä jokseenkin tuntematon.
Jokaisen lapsiperheen suosikki; harva
suomalainen voi sanoa, ettei koskaan ole
maistanut kyseistä herkkua.

Mantelimassa ja kermavaahto
Perinteinen ruotsalainen klassikko on Suomessa saanut
kylmän vastaanoton. Valtaosa väestöstä ei hyväksy
mantelimassaa laskiaispullan oikeaksi™
täytteeksi™[citation needed], vaan suosii
mansikkahilloa makeutensa ja kosteudensa
takia.

Tuomio:
Mukava, tuttu, turvallinen ja sotkuinen
syötävä saa kenet tahansa hyvälle mielelle,
suvereenisti päihittäen ruotsalaisen parinsa,
aivan kuten Suomi jääkiekossa.
#6-1 #95neverforget

Mustikat ja maitorahka
Laskiaispulla on kalorimäärältään suuri,
ylitsepääsemättömästi rasvainen ja täynnä lyhytketjuisia
hiilihydraatteja. Näin ollen onkin jo aika tehdä
herkusta 21st-century versio, joka ottaa huomioon
terveellisemmän ruokavalion. Vaihtamalla kermavaahdon
samettiseen, vähärasvaiseen maitorahkaan sekä erityisen
prosessoidun mansikkahillon tai mantelimassan käsin
poimittuihin pakastemustikoihin, saadaan aikaan herkku
tiukkapeppuisimmallekin treenaajalle. Pakastamalla saat
säilöttyä mustikat syksyltä laskiaiseen asti.

Tuomio:

Täysin puolueettoman raatimme mielestä mantelimassa
maistui “ei miltään”. Pulla oli kermavaahdon
takia hankalahko syödä, kuten kuuluukin, mutta
mantelimassa itsessään oli
tekstuuriltaan sahanpurumainen. 1/5

Tuomio:
Uusi game changer -pullamme sai
ylivoimaisen positiivista palautetta,
jopa niiltä raatimme jäseniltä, jotka
eivät tavallisesti pidä lakusta. Makua
kommentoitiin “ei-kaoottisella tavalla”
erilaiseksi. Ulkopuolinen arvostelijamme
sanoisi tekevänsä variaatiota uudestaan.
Suosittelemme kokeilemaan, erityisesti jos
pitää salmaria muistuttavasta mausta!

“Lakkilupa!” - toimittaja Y

“Miks mä oon teekkari, kun mä voisin olla food stylist” - toimittaja X

Lakritsikastike ja kermavaahto
Alkujaan mansikkahillo pääsi korvaamaan
mantelimassaa,
koska
mansikkahillo
oli halvempaa ja paremmin saatavilla.
Nykyisin
(hyvä)
mansikkahillo
on
päätymässä samantyyliseen paremman
kansan statusasemaan, joten on aika ottaa
seuraava askel laskiaispullan evoluutiossa.
Lakritsikastike on hyvin säilyvää, riittoisaa ja
halpaa, joten siitä tullee oivallinen korvike
makealle ja kostealle mansikkahillolle.

Tuomio:
Hiki, kuuma, ja tarvii prodee: maitorahkaa ja
pakastemustikoita sisältävä pulla vastasi tarpeeseen
täydellisesti. Syöminen oli hiukan helpompaa kuin
tavallisten, hetken pöydällä seisoneella kermavaahdolla
täytettyjen lajitovereidensa, ja mustikat toivat mukavaa
raikkautta. Käyttämämme basic pulla oli myös
treenannut itsensä liiankin kovaksi, joten täytteen
ympäristö ei välttämättä ollut optimaalinen. Täyte
itsessään konseptin ja maun puolesta 4.5/5, testattu
iteraatio 2/5

Laskiaispäivän laskiaispulla
Kuvittele täydellinen laskiaisrieha. Lunta, aurinkoa,
kirpeä pakkassää, kaakaota, hiukan minttua ja muhkea
laskiaispulla. Tavoitteemme on tiivistää tämä kokemus
yhteen pullaan, jota mutustellessa ei harmita, vaikka
makaisikin kipeänä muiden rientäessä mäenlaskukilpailua seuraamaan. Nykyteknologian avulla laskettelurinteestä tuttua Tazza™-kaakaota saa tavallisista supermarketeista veteen sekoitettavassa siirappisessa muodossa.
Korvasimme hillon/massan kyseisellä elintarvikeinnovaatiolla ja kostutimme laskiaispullan kantaa sipaisulla
minttuviinaa, ennen kuin kuorrutimme sen tuttuun
tapaan kermavaahdolla. Olimme valmiit muuttamaan
maailmaa.
Tuomio:
“Tää on vähä niiku ku käyt lapsena pöllii vanhempien
suklaarasiasta karkin ja siel onki rommii sisällä”
- toimittaja Y
Tulimme tänne tekemään yhden asian, ja se oli laskiaispullapelin muuttaminen lopullisesti. Onnistuimme. Miten tämä on mahdollista? Toivomme vain, että patenttihakemuksemme on mennyt läpi sillä aikaa, kun toinen
toimittaja viivyttää S’napsin ilmestymistä “teknisten
ongelmien vuoksi”. Aikaansaannoksemme on helposti
testin paras täytekombinaatio. 10/5.

Lopuksi...
”Muistakaa ottaa pullat uunista oikeaan aikaan, jotta pullien kypsyysaste ei ole vaikuttava kiusatekijä muutoin täysin vertailukelpoisessa testissä. Testattuamme kaikki pullat läpi, voimme vain todeta, että kannatti. Haastammekin nyt S’napsin lukijoita
tuunaamaan omanlaisensa laskiaispulla-variaation ja lähettämään parhaimmat ideansa toimitukselle osoitteeseen paatoimittaja@inkubio.fi! Annetaan kaikkien pullien kukkia!”							

- Petra Ekroos

“Niin kauniita pullia... Olisipa sääli, jos niille kävisi jotain kauheaa...”					

-Joni Tarkiainen

AA-kerhon puheenjohtajalta:

VIHA

JOH
TAA

KANSAA
Ella Hakala

CGP Greyn video This video will make you angry[1] kertoo siitä, miten ajatukset kilpailevat aivojen
huomiosta ja vertaa niitä bakteereihin tai viruksiin. Tämä vertaus on jo muutenkin sanan viraali ytimessä:
ajatukset (olivat ne sitten kissavideoita, hauskoja photoshoppauksia tai blogipostauksia) leviävät ja
monistavat itseään eri muotoisiksi. Kun jaat meemin, autat kyseistä virusta monistumaan.
Tunteisiin vetoavat ajatukset ovat tehokkaimpia leviämään, sillä ne pääsevät helpommin läpi ”aivojen
immuunijärjestelmästä”, eli kriittisen ajattelun seulasta. Toiset tunnereaktiot ovat toisia tehokkaampia,
ja mitä voimakkaampi tunnereaktio, sitä helpommin ajatus leviää. Erityisesti hämmästys toimii hyvin ja
tämän vuoksi klikkiotsikot ovat yleensä muotoa Mies sai hullun idean ja laittoi lentokoneen ruumaan vain
yhden oluttölkin – näin sille kävi[2]. Hämmästystäkin tehokkaampi triggeri artikkelien ja muiden ajatusten
jakamiselle on kuitenkin viha.
Vihalla tarkoitan nyt ennemmin vihaisuuden tunnetta (vrt. anger ja hate), sitä kun koemme että jossain
on tapahtunut niin suuria vääryyksiä, että haluamme joukkoina nousta sosiaalisen median barrikaadeille
taistelemaan. Sen lisäksi, että viha johtaa helpommin ajatusten jakamiseen eteenpäin, siihen pohjautuvat ajatusepidemiat ovat usein muita viraaleja ilmiöitä pitkäikäisempiä. Viraalisten kuvien ja videoiden
elinkaari on usein kohtuullisen lyhyt, elleivät ne kehity meemeiksi, joissa alkuperäistä ideaa varioidaan.
Kiistanalaisten aiheiden kohdalla taas muodostuu toisistaan eriäiviä leirejä, jotka väitellessään keskenään
generoivat yhä enemmän alkuperäiseen ideaan pohjautuvia postauksia, joita jakaa eteenpäin. Kaikki tämä
on myös helppoa lisätrafiikkia aihetta kommentoivalle medialle.

[1]

This video will make you angry: https://www.youtube.com/watch?v=rE3j_RHkqJc
IS 14.7.2017 https://www.is.fi/matkat/art-2000005290630.html

[2]

Inkubion tänä vuonna lanseeratun AA-kerhon (Askarruttavat Asiat -kerho)
tarkoituksena on järjestää kiltalaisille illanviettoja analyyttisen ja pohdiskelevan keskustelun parissa vaihtelevista aiheista säännöllisen epäsäännöllisesti. Tällä palstalla kokoan
yhteen omia pohdintojani keskusteluissa esiin nousseiden ajatusten inspiroimana.

Väittelyn molemmat osapuolet siis oikeastaan elävät symbioottisessa suhteessa keskenään. Niin kauan,
kuin vastapuoli on äänekäs, on pyrittävä olemaan vielä äänekkäämpi henkistä yliotetta tavoitellessa.
Ongelmallista on lähinnä se, että usein vastakkaiset leirit eivät oikeasti juurikaan keskustele keskenään,
vaan ainoastaan omien porukoidensa sisällä siitä, miten vihaiseksi toinen puoli heidät saa. Hyvänä
ääriesimerkkinä Rajat kiinni! -kansanliike ja muut vastaavat Facebook-ryhmät.
Julkisessa keskustelussa joutuu helposti puolustamaan omia arvojaan ja mielipiteitään niin vahvasti,
että niiden kyseenalaistaminen unohtuu. Vaikka harvoin ihminen osaa ensimmäisellä kerralla muodostaa
mielipiteen, joka tulee vastaamaan koko lopun elämän aikana kehittyviä arvoja ja näkemyksiä, emme
usein halua huomata olleemme väärässä. Kaikukammioon on helppo jäädä, sillä jonkun tuntemattoman
hyökätessä omia näkemyksiä vastaan, on luonnollinen puolustautumismekanismi olettaa toisen olevan
väärässä. Henkistä auktoriteettiasemaa koitetaan saavuttaa esimerkiksi sarkasmin tai vähättelyn
keinoin. Tarkoituksena on korostaa, miten järjetöntä toisen puolen toiminta on.
Olemme jokainen varmasti joskus toimineet vihareaktion vallassa, aina välilläfi fiksusti ja toisinaan
vähemmän fiksusti. Joskus saatamme jopa tuntea sosiaalista velvoitetta työntää lusikkamme mukaan
soppaan yleisissä kohutilanteissa. Ainakin itse koin Aino-gaten kohdalla, että minun pitäisi jotenkin
kommentoida asiaa, vaikka en jälkikäteen ajatellen tuonutkaan esille juurikaan mitään uusia näkemyksiä.
Näin flflunssakaudella kannattaa muistaa oman kehon immuunijärjestelmästä huolehtimisen lisäksi
kiinnittää huomiota myös omien ajatusten hygieniaan. En tarkoita, etteikö kiistanalaisista aiheista pitäisi
keskustella (päinvastoin!), mutta kannattaa pitää mielessä, että vahva vihareaktio ei ikinä auta keskustelun etenemistä. Lisäksi on aina hyödyllistä tiedostaa, mitä tunnemekanismeja jonkun toisen ajatusaivastus kutitteli, ennen sen jakamista eteenpäin.

*Keskimäärin

He ovat Inkubion hallitus vuosimallia
2018!

”You know my name”,

Heidän kasvonsa ovat monelle tuttuja,
ja kuten Chris Cornell laulaa:

Heillä on *121 noppaa suoritettuna.
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- Semmoinen, joka on tehty suklaasta.

Mikä on maukkainta valuuttaa?

- Rahat, koska niille voi kasvattaa
korkoa, jolla voi myöhemmin ostaa
paremman kolmipyörän.

Rahat vai kolmipyörä? Miksi?

Kiltaa kuvaava kappale:
Robin - Parasta just nyt

vuotta opettelet
puheenjohtajan
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- Sen jälkeen kun opin tekemään oman
nimikirjoituksen.

Missä vaiheessa
väärentämään
nimikirjoituksen?

- Tukeva ja luotettava, niin kuin
puheenjohtaja Palosuon.

Millainen on mukava polvi?

Kiltaa kuvaava kappale:
Call Me Maybe - Carly Rae Jepsen
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He asuvat *1,5 km päässä kiltahuoneesta.
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- Säilytän parven, telkkarin, WiiU:n ja kahvinkeittimen.
Sisä- ja ulkotoimikunta on tänä vuonna niin suuri, että pystymme porukalla
muuttamaan parven vaikka kerralla, eli parven paino ei tule vastaan. Ongelmaksi
muodostuu parven melko hankala muoto, sillä parvi ei mahdu purkamatta oven läpi.
Purkamisen ja uudelleenkokoamisen välttämiseksi purkaisin kiltiksen ulkoseinän
ja veisin parven ulos suoraan seinän läpi. Korkeakoululle idean TUAS-talon
ulkoseinän tuhoamisesta voisi myydä esim. uuden ja avoimen opiskelu/pöhinätilan
luomisena. Jos korkeakoulu ei hyväksy tätä selitystä, voi vanhalle kiltikselle jättää
muutaman väärennetyn todisteen, joilla huijataan tuhosta seurannut lasku jollekin
kolmannelle osapuolelle. Esim. SIK tai joku muu ystävyysainejärjestö voisi hyvin
sopia tähän rooliin.

Kiltahuone muuttaa. Mitä huonekaluja säilytät ja miten muutat parven?

- Käyn ~kolmilla vujuilla, mutta olen
ylipuhuttavissa useampiinkin. En yleensä
suunnittele
vujulahjoja
hirveästi,
vaan
käyn
tutkimassa
lähimmän
roskalavan sisältöä ja otan sieltä
mukaan jotain isoa, epäkäytännöllistä
ja hankalasti hävitettävää. Antamalla
mahdollisimman hankalan ja paljon
tilaa vievän lahjan voimme varmistaa,
että kiltamme saa maksimaalisen
näkyvyyden
toisen
ainejärjestön
jäseniltä (extrahyvä tulos saadaan,
jos lahjaa on pakko säilyttää järjestön
kiltiksellä).

SisU vastaa killan vuosijuhlaedustuksista.
Monetko vujut vuoteesi kuuluu ja mitä
viet lahjaksi?
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Kiltaa kuvaava kappale:
Vanha pitkä synapsi

lo

Heräät killan varastolta kahden
fuksin
välistä
sotkeutuneena
kermavaahtoon.

Kiltaa kuvaava kappale:
Don Huonot - Hyvää yötä ja huomenta

Kuka on heikoin lenkki?

- Hmm.. Tähän pitää kyllä sanoa, ettei
ainakaan RATTO’18.
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-Joku jolla ei ole JUOnia.

Kuka on heikoin lenkki?

-Tää on kyl vaikee.. Mut emäntä vois
vaikka päättää siitä, että milloin viinaa
on juotu tarpeeks.

Vuonna 2015 isäntä päätti mistä emäntä
päättää. Kuka tänä vuonna päättää
mistäkin?

Kiltaa kuvaava kappale:
Robin - Parasta just nyt
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Kiltaa kuvaava kappale:
I am very glad, because I’m finally
returning back home
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Mitä on tapahtunut?

- Herttinen! Kun olimme hakemassa
varastolta kermavaahtoa fuksien
Erittäin Salaiseen Projektiin, osa siitä
on purskahtanut lattialle viallisesta
pakkauksesta ja aiheuttanut niin
kutsutun lipsahduskupsahduksen.
Takaraivostani
löytyy
ikävä
kuhmu ja vuotanut pursotin on
räjähtänyt kaikkialle, kuorruttaen
meidät kaikki makeaan valkeaan
töhnään. Nousen varoen ylös ja
tarkistan, että fuksit ovat edelleen
vahingoittumattomia, ja pyrin
siirtämään loput eurolavallisesta
kermavaahtoa
mahdollisimman
varovasti pois varastolta ISOmman
sotkun välttämiseksi.

Vuonna 2015 Isäntä päätti, mistä Emäntä
päättää. Kuka tänä vuonna päättää
mistäkin?

- Eiköhän näin mennä tänäkin vuonna,
turha lähteä päätösvaltaa siirtämään.
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Miten selität tämän SisUlle?

- Mitäs sitä asiaa piilottelemaan,
rehellisyys maan perii. Aloitan
siivoamisen heti kun fuksien
päiväjärjestys
on
palautettu
normaaliksi. SisUn lepyttelyksi
tarjoudun kompuroimaan hänenkin
kanssaan kermavaahdossa, jos hän
sille näkee tarvetta. Tämä tosin
tapahtuisi lasten uima-altaassa,
jotta sotkulta säästyttäisiin.
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Kiltaa kuvaava kappale:
Kanye West - Homecoming
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Mitä on BioIT?
- Yksinkertainen määritelmä BioIT:lle
voisi olla: ”BioIT on biologisen datan
mittaamista ja analysointia. Kanditutkinto pyrkii opettamaan aiheeseen
liittyvät perusteoriat ja -menetelmät.”
Tämä määritelmä voi olla tarkka, mutta
se on tylsä ja siitä puuttuu lähes täysin
kaikki konkretia.

- Istumalihasten harjoittaminen tapahtuu
niin kuin muidenkin lihasten. Lihasten
eteen on nähtävä vaivaa ja on tärkeää
varata tarpeeksi aikaa istumistreeniin.
Treenin hyvä puoli on kuitenkin se, että
samanaikaisesti voi tehdä hyvin monia
asioita. Usein istumislihaksia tuleekin
treenattua puolivahingossa esimerkiksi
kokoustaessa, S’napsia lukiessa, Smashia
pelatessa tai vaikkapa syödessä.
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Tärkeää on myös hyvä tasapaino
treenin ja levon välillä. Tuloksia ei näy,
mikäli istuu jatkuvasti. Ajoittain myös
harrastukset tai velvollisuudet saattavat
viedä keskittymisen istumatreenistä.
Harrastukset, joissa ei istuta, eivät
toimi treeninä eivätkä myöskään lepona,
joten niihin kuluva aika ja energia
kannattaa laskea tarkasti, mikäli haluaa
optimaaliset tulokset. Opisvuotta varten
treenattuani koen olevani osaava istuja
ja voin tarjota osaamiseni myös muiden
kiltalaisten käyttöön. Tässä siis kolme
yksinkertaista vinkkiä, joilla voit päästä
täydelliseen istumiskuntoon esimerkiksi
koodaustai
kandikesää
varten.
#kesäkuntoon2018
1. Muista treenata. Löydä syy istua
säännöllisesti ja paljon. (Esimerkiksi
hallitusnakki)
2. Jos harrastuksesi ei istu
treeniohjelmaasi,
kannattaa
etsiä
harrastus joka istuu.
3. Muista levätä. Paras tapa
levätä rankan istumatreenin jälkeen on
makuuasento.

at

BioIT kuitenkin on teknisenä alana hyvin
käytännönläheinen ja pyrkii tarjoamaan
uusia
ratkaisuja
terveydenhuollon
ongelmiin. Tähän
lähestymistapaan
sopiva määritelmä voisi olla: ”BioIT
on terveysteknologian edelläkävijöitä
kouluttava opintolinja, jonka alumnit
ovat monialaisia osaajia, jotka ratkovat
terveydenhuollon haasteet ja parantavat
ihmisten
jokapäiväistä
elämää.”
Vastauksia on monia, eikä mikään niistä
ole täysin oikea tai väärä. Pitää vain
osata vastata mahdollisimman hyvin
sille, kuka kysyy.
Aivan yhtä hyvin vastaus voi olla: ”BioIT
on Aalto-yliopiston siistein kandidaatin
tutkintoon johtava koulutusohjelma,
joka yhdistelee biologiaa ja tekniikkaa
ainutlaatuisella tavalla.”
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- Viikkomailin pitää olla juuri sopivan
kokoinen, ei liikaa tavaraa, mutta ei
myöskään liian vähän. Tärkeää on myös
viikkomailin ulkomuoto. Viikkomailin
käyttöä helpottaa headerit, joita
painamalla pääsee suoraan asiaan.
Viikkomailin pitää olla myös sopivan
värinen. Jos kuitenkaan mikään
edellä mainituista asioista ei toteudu,
kiusallisen tilanteen voi pelastaa
viikkomailia imarteleva introteksti.
Onko viikkomailissa tärkeämpää koko
vai se, miten sitä käyttää?
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- Mieluiten kupla. Turhia riskejä
kannattaa välttää mut äiti ei
kasvattanu musta nössöö.
Tupla vai kuitti? Miksi?
- Varmaan pitäis sitten järjestää joku
Love Island, Inkubio edition? Heleppo
homma!
Virkasi nimi on sittenkin yritys- ja
suhdemestari. Miten toimenkuvasi
muuttuu ja kuinka hyvin suoriudut
siitä?
Kiltaa kuvaava kappale:
Everything is Awesome

- Kaikki hallituslaiset on tosi kivoja
(hys, ei saa kertoa muille).
Kerro nimettömiä juoruja muista
hallituslaisista.
Kiltaa kuvaava kappale:
Mansikkadarra
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kuvat - killanvaihto | muut grafiikat - freepik.com. Toimitus ei vastaa jutussa esiintyvien puhelinnumeroiden tai muiden yhteystietojen relevanttiudesta.
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Kiltaa kuvaava kappale:
Robin - Eeppinen

-Nyky-yhteiskunnan nojautuessa
liikaa vaihtoehtonuijiin, on
nuijan hyvä olla totisinta totta.
Imaginäärinuija toiseen ei ole
kuitenkaan negatiivista reaalinuijaa
huonompi, joten olosuhteiden niin
vaatiessa riittänee myös päänuijan
sijaan nuijapää.

Nuija vai tosinuija? Miksi?

INKUBION HALLITUS 2018
Keskimääräinen hallituslainen...

en
he
Pu

...on 22-vuotias.
...on syntynyt 10 km päässä kiltahuoneelta.
...omistaa neljä noppaa.
...on tavoitettavissa numerosta
046 320 4332.
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Oletko
tehnyt
lähes
kaikkesi,
jotta “Ruskee puskee” tulisi killan
viralliseksi kannatushuudoksi, ja
miten aiot kehittää tilannetta
puheenjohtajavuonnasi?
-Yritys hyvä kymmenen, kyllä
tätä sulohuutoa vieläkin ajoittain
kuulee.
Vastaesimerkin
avulla
voidaan
todeta,
että
koska
Inkubiolla ei ole vielä virallista
kannatushuutoa niin en ole myöskään
epäonnistunut.
Tulevan
vuoden
kannatushuutoaivopesusuunnitelmat
ovat
vielä
yrityssalaisia
sotastrategioita, joten niitä niitä ei
NDA:n alaisina tule paljastaa.
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Sitten päästiinkin itse pelimaailmaan,
jonka nimi on Gielinor. Maasta
löytyy erilaisia alueita, kuten
kuningaskuntia, saaria, erämaata
yms. Itse päädyin jonnekin, en
edes tiedä minne. Joku kaupunki
se oli. Minulla ei ollut pienintäkään
käsitystä mitä olisi pitänyt tehdä,
joten kävelin ympäriinsä ja juttelin
ihmisille. Tämä ei oikein tuntunut
tuottavan minkäänlaista edistystä,
joten päätin ruveta tekemään jotain
hyödyllisempää ja yritin kehittää
taitojani. Kalastin, leivoin ja valmistin
muutenkin ruokaa vaihtelevalla
menestyksellä. Tämän jälkeen lähdin
vaeltelemaan taas ympäriinsä ja
löysin vampyyrin. Menin juttelemaan
tämän vampyyrin kanssa, mikä johti
siihen, että minut teleportattiin
jonnekin luolastoon.
Ensimmäinen reaktioni oli ´´Siistii, nyt
mä varmaan pääsen tekee jotain
järkevää!´´. Noh, eihän se nyt ehkä ihan
näin sitten mennytkään. Luolastossa
oli erilaisia hirviöitä, kuten susia
ja minotauruksia, joita vastaan
koitin tapella. Tämä ei ollut järkevä
veto, sillä hahmollani ei ollut yhtään
taistelukokemusta. Lähdinkin aika äkkiä
karkuun ja löysin rottia. Niitä vastaan
oli hauska tapella, koska voitin ne aina.
Ja kyllä, tiedän, että tämä kuulostaa
niin kymmenenvuotiaan reaktiolta tähän
peliin, mutta koen olevani ihan samalla
tasolla. Klikkailen vaan kaikkea mitä
eteen sattuu, jos jotain tapahtuisi, ja
olen muutenkin ihan pihalla kaikesta.

Rottien kanssa tappeleminenkin alkoi
loppujen lopuksi kyllästyttää, joten
päätin, että haluan luolastosta pois
ja takaisin maan päälle tekemään
jotain muuta. Etsin ulospääsyä ja
lopputulos oli se, että totesin olevani
täysin eksyksissä ilman pienintäkään
käsitystä, mistä olin tullut sinne alas tai
mistä pääsisin pois.
Tästä kokemuksesta voidaankin todeta,
että minusta ei taida tulla vieläkään
suurta tietokoneella pelaamisen fania.
Runescapen idea kuulostaa ajatuksen
tasolla mielenkiintoiselta, mutta sitten,
kun on kärsimätön blondi ja asiat eivät
suju niin kuin haluaisi, mielenkiinto peliä
kohtaan loppuu aika nopeasti.
Peliä pitäisi ehkä pelata hiukan
pitkäjänteisemmin ja opetella ne
perusasiat kunnolla, jotta siitä
saisi enemmän irti. Lisäksi minulle
olisi varmaan tehnyt ihan hyvää,
että joku kokeneempi pelaaja olisi
antanut muutaman vinkin mistä lähteä
pelin kanssa liikkeelle. Silloin olisi
toisaalta jäänyt kokematta tämä
kymmenenvuotiaan tasoinen päätön
säätäminen. Lisäksi itse en ehkä reilu
parikymppisenä yliopisto-opiskelijana
osaa enää samaistua siihen lapsen
intoon tutkia ja tehdä kaikki asiat itse
ilman muiden neuvoja.

Toinen asia, jonka haluaisin vielä pelikokemuksesta nostaa esille on se,
että en ole ihan varma mitä mieltä olen
pelin grafiikoista. Ne ovat kuin suoraan
2000-luvun alusta, kuten kuvista näkyy,
ja peliä pelanneet varmasti tietävät.
Tavallaan pelin ulkonäkö aiheuttaa
hauskat nostalgiset fiilikset, mutta
toisaalta ovathan ne nyt aika kamalan
näköiset. Itse ehkä arvostaisin aavistuksen modernimpaa ulkomuotoa,
jolloin uskoisin, että kiinnostukseni
peliä kohtaan saattaisi kestää hetken
pidempään.
Lopuksi todettakoon siis, että taidan
jatkossakin jättää omat pelaamiseni
siihen Super Marioon ihan kaikkien
hyväksi.
Anni Niemelä

W
Kuvat Jagex pelistä Runescape
Ottanut: Anni Niemelä, Joel Arantola
sekä Lauri Häkkinen

Peliin lapsen silmin

S'napsin 10v. synttäreiden kunniaksi sain
luvan kokeilla jotain, mitä kymmenvuotiaat
lapset tekevät: pelata tietokonepeliä, josta
ei oikeasti ymmärrä yhtään mitään. Peliksi
valikoitui melko klassinen Runescape, joka
oli joskus minun ollessani ala-asteella erittäinkin suosittu peli. Itse en sen ikäisenä edes
kokeillut kyseistä peliä, joten pelaamiseni
voidaankin nyt todeta olevan aika lähellä sitä,
miten kymmenenvuotiaat pelaavat. Epäilen
tosin, että he ovat minua parempia tässä.

Aloitetaan kuitenkin siitä, mikä Runescape on, koska oletan, että jossain on
joku muukin kuin minä, joka ei tiedä tästä
pelistä yhtään mitään. Runescape on siis
verkkoroolipeli, joka sijoittuu keskiaikaiseen fantasiamaailmaan. Peli on julkaistu
vuonna 2001 ja peliin on rekisteröitynyt useita satoja miljoonia käyttäjiä.

Peli onkin Guinness World Recordsin mukaan
maailman suosituin MMORPG eli massiivinen monen pelaajan verkkoroolipeli.
Koska kyseessä on roolipeli, peli ei noudata
tiettyä juonta, vaan pelaaja voi itse valita
mitä lähtee tekemään. Vaihtoehtoina ovat
esimerkiksi erilaisten tehtävien suorittaminen, hirviöitä tai muita pelaajia vastaan
taisteleminen sekä omien taitojensa
kehittäminen.

Ongelmat alkoivat jo ennen kuin pääsin edes
sisäänkirjautumissivulle asti. Google Chrome
-selain ei suostunut pyörittämään peliä,
joten piti vaihtaa selainta. Tämä auttoi ja
pääsin kirjautumaan sisälle. Woop, edistystä!
Seuraavaksi ongelmaksi muodostui se, kuinka
päästä pelaamaan peliä selaimessa lataamatta
sovellusta tietokoneelle, mutta tämäkin selvisi
pienellä klikkailulla.

Pelin aluksi alkoi tutoriaaliosuus, jonka
klikkailin tietysti vain mahdollisimman nopeasti
läpi, koska niin kymmenvuotiaat lapsetkin
tekevät (eivätkä he varmaan edes ymmärtäisi
kaikkia englanninkielisiä ohjeita, vaikka
keskittyisivätkin). Läpiklikkailukin osoittautui
yllättävän haastavaksi minulle. ´´Miks tää ei
tee niinku mä haluun?!´´ ´´Emmä halunnu et se
kävelee tonne, vaan tänne toiseen paikkaan.´´
Periaatteellisesti opin kuitenkin miten tehdään
tulta, kalastetaan, kokataan, louhitaan kiviä
sekä taistellaan.

Ja sitten itse testaamiseen.

Hypoteesi:
Kyseessä hyvin mahdollisesti Dänk Editionin suurin
innovaatio. Tämä on pullista myöskin lapsiystävällisin lapsille tuttujen makujen vuoksi. Kuningatarjäätelöhän on aivan tajutonta herkkua (esim. krapulassa), joten en näkisi syytä miksi tämä pulla ei
toimisi.

Hypoteesi:
Kyseessähän on perinteinen itseään kunnioittavan opiskelijan lempiruoka laskiaisen
lempiherkun sisällä. Mikä tässä upeassa
kombinaatiossa muka pystyisi pilaamaan
sensaatiomaisen huikeuskokonaisuuden?
Sisältö voidaan vielä verhoilla kermavaahdolla maksimijäynäpotentiaalin saavuttamiseksi.

Piltti (kuningatar) ja vaniljajäätelö

Pesto ja pasta

Tuomio:
Pelottavan hyvää. Ei ole mahdollista,
että näistä aineksista voi saada näin
hyvän kokonaisuuden loihdittua. Rikollisen hyvää. Voisi sopia sitseille esimerkiksi alkuruokaleivoksena. 4/5

Tuomio:
“Tää jätski toimii kyl”
“Me rikottiin tää peli”
“Tää on oikeesti hyvää”
“Löysä”
Toimiva huikeuskokonaisuus, joka tuo mieleen
lasten syntymäpäiväjuhlat.
4/5

Pesto, tonnikala ja kermavaahto
Hypoteesi:
Myönnettäköön, että tätä ideaa
kehittäessä ei ollut välttämättä
ajatus aivan kirkkaimmillaan, mutta
se todettiin toteuttamiskelpoiseksi
leipomisvaiheessa.
Odotukset
eivät ole kovin suuret.

Tuomio:
Tonnikala voidaan
tuomita huonoksi
pullansisälmysainesosaksi. Sen
tekstuuri ei mitenkään sovi
pullaan. Kuitenkin 5/5, koska
pulla sisälsi pestoa.

Laskiaispäivän “laskiais”pulla
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pii välis
”
perinteistä herkkua laskiaisena, mutta kukaan ei
sä”
todistetusti ennen tätä päivää ole tajunnut yhdistää
sitä perinteisen laskiaispullan kanssa. Uskoisin, että
tässä on käsillä maailmaa mullistava ihme.

Pulla todettiin todella uniikiksi
laskiaiskombinaatioksi,
mutta sinappi pullan välissä ei ole optimaalinen
aines. 3/5

Nuudeli ja tonnikala
Hypoteesi:
Miksi kukaan tekisi tätä pullan
sisään? Ei voi olla hyvä idea.. Täytyy tehdä uhrauksia.

Tuomio:
Sama kuin edellisessä, tonnikala
pilaa pullan. Nuudeli on sen
verran pehmeää ja mietoa, ettei
pilaa pullaa. 1/5

S napsi testaa:
y

lopputalven herkut
Joni Tarkiainen

Petra Ekroos

Alla korostetuilla saatesanoilla päätin testata Inkubion
uuden Emännän kulinaristista innovaatiokykyä ja
leipomistaitoa laskiaistwistillä. Sisäpiiritiedon mukaan
Emännän leipomistaidot ovat olleet “muhimassa” noin
vuodesta 2011, joten näin S’napsin 10v lastenkutsuja
varten on aika päättää muhinoiminen ja alkaa hommiin.
Päädyin
yhdistelemään
sekä
perinteikkäitä
laskiaisruokia että opiskelijaruokia laskiaisruuista
tunnetuimman,
laskiaispullan,
kanssa.
Eihän
ihmiskunta voisi kehittyä, jos kaikki tekisivät niin kuin
aina ennenkin on tehty ilman mitään hyvää syytä.
Samanlaista disruptoivaa mindsettiähän työnnetään
joka tuutista nykypäivänä, joten samalla tulee testattua
sen hyödyllisyys ruuanlaitossa.

Laskiaispullien historia
“Ennen vanhaan laskiaisruuan tuli olla mahdollisimman rasvaista. Emännät pistivät
parastaan: mitä parempi kokki, sitä runsaampi laskiaispöytä. Ruuan annettiin seistä
tarjolla koko päivän, sillä taikauskoisimmat toivoivat sen tuovan runsautta koko
loppuvuoden keittiöön. Perinteiseen laskiaisen menuun kuuluvat hernekeitto ja
muhkeat laskiaispullat.”

(https://www.arla.fi/reseptit/kaikki-teemat/laskiainen/)

Monet
S’napsin
lukijakunnastakin
ovat jo todennäköisesti tutustuneet
Otaniemen
Alepan
huikeisiin
valikoimiin. Testin pätevyyden vuoksi
on varmistettu, että jok’ikinen testissä
käytetty tuote löytyy Alepan hyllyiltä,
jotta maksimoidaan artikkelin hyöty
lukijoille. Suosittelen jo tässä vaiheessa
suunnistamaan kohti Alepaa (tai muuta
lähellä olevaa ruokakauppaa kohti)
varmistaaksesi ruoka-aineiden saannin,
sillä todennäköisesti tuotteet tullaan
repimään hyllyiltä tämän artikkelin
julkaisun jälkeen.
Myös laskiaista ajatellen helpottaa, kun
suurimman osa mahdollisista täytteistä
luulisi löytyvän jokaiselta itseään
rehellisesti
opiskelijaksi
kutsuvalta
henkilöltä. Näin pystyy yhdistämään
laskiaisherkut
lounaaseen,
eikä
Ulliksellekaan tarvitse roudata useampaa
ruoka-annosta eri pakkauksissa. Testissä
pyrittiin löytämään myös lapsiturvallisia
vaihtoehtoja perinteiselle laskiaispullalle.

Koeryhmä: ei usko innovaation voimaan. Jutun kuvat: Juuso Ikola

Tästä lehdestä löydät odottamiasi asioita, kuten
tuoreen hallituksen esittelyn ja armottoman
tuotekehitys- ja testausprosessin raportin, tällä
kertaa kohdistuen perinneherkkuihin. Luvassa
on myös epävakaista keliä ja ilmakuoppia,
jotka voivat innoittaa, vaikuttaa, järkyttää ja/tai
inhottaa, mutta toivottavasti ne ainakin jäävät
mieleen.

S ’ n a p s i

Mitä nöyrimmin pyydän kanssaihmisiäni
viihtymään näillä sivuilla sekä niiden ulkopuolella,
nyt ja vastaisuudessakin. Palveluksessanne,
Rasmus
Päätoimittaja

Aalto-yliopiston
sähkötekniikan
korkeakoulun bioinformaatioteknologian opiskelijoiden killan

Inkubio ry:n
kiltalehti.
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S’napsi on

Uusi vuosi, uudet kujeet, uudet päätoimittajat,
uusi toimitus! Saatoit lehden käsiin nostaessasi
huomata, että käyttökokemus on hieman
uudistunut totutusta. Jos et huomannut mitään
uutta, älä vielä hätäile. Lehden viimeiselle
aukeamalle on printattu ohjeet, jotka
havainnollistavat uudistuksia tarkemmin. Tahtoisin
kuitenkin tehdä erittäin selväksi lukijoillemme,
että huhut taiteellisista erimielisyyksistä lehden
alku- ja loppuosien välillä ovat vain ja ainoastaan
huomionhakuisten skuuppijournalistien
haihattelua.
Tuttu lehti, tutut perinteet, tuttu kilta, tuttu yleisö!
Jos S’napsi olisi palvelukonsepti, se luokiteltaisiin
varmaankin jämäkategoriaan “muu sielunhuolto”.
Sen lisäksi, että S’napsi täyttää tänä vuonna
kymmenen(!), se täyttää samat kuluttajiensa
tarpeet kuin ennenkin. Ehkäpä tänä vuonna
saadaan myös selville vuosikymmenen iteroinnin
jälkeen, mitkä nuo tarpeet ovat.
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PÄÄKIRJOITUS (alkupää)
PÄÄKIRJOITUS (loppupää)

p.s.
Alkuvuoden musiikkisuositus: Paljon Onnea Vaan
Alkuvuoden lukusuositus: joko 10 tai XIV
Alkuvuoden pullatäytesuositus: grillattu ananas
p.p.s.
Huhu kertoo, että eräät killan vanhat tutut ovat
palanneet maanpaosta. He löytyvät nykyään
yhtä anonyymisti kuin aina ennenkin kanavilta
@naisanneli ja @miestaneeli. Toivottavasti heillä
riittää sanottavaa näillekin sivuille!
p.p.p.s.
Laskiaispullat tulisi tarjota soppakulhosta, puolittain
upotettuna lämpimään maitokylpyyn.
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