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Pää kii rjoitusSisällys &c. Pää kii rjoitus

Rakas pääkirjoitus, kirjoitan sinulle nyt viimeistä kertaa. Tässä kohtaa 
seuraavaa S’napsia olet jo löytänyt jonkun uuden. Pysymme toivottavasti 
ystävinä, mutta suhteemme ei luultavasti enää koskaan ole entisensä. 
Yhteinen matkamme alkoi meidät kummatkin yllättäen ja kenties hieman 
kipuillen. Olemme viettäneet yhdessä monta mukavaa päivää ja yötä, milloin 
minun luonani, milloin kiltiksen varastoimistolla, milloin tien päällä. Olemme 
yhdessä sisustaneet asuinympäristöäsi, olen auttanut sinua löytämään 
oman muotosi ja paikkasi maailmassa, olet aina ollut odottamassa kun en 
ole tiennyt mitä tehdä. Voisinko vielä kerran, yhdessä kanssasi ennen kuin 
tiemme erkanevat, lausua muutaman sanan?

Onnittelut valmistuneille! Onnittelut uudelle hallitukselle, onnittelut ensi 
vuoden toimihenkilöille (etenkin päätoimittajalle), onnittelut erinomaiselle 
fuksivuosikerralle hyvin vedetystä syksystä, onnittelut uusille ylioppilaille, 
onnittelut 101-vuotiaalle Suomelle. Onnittelut omia tavoitteitaan 
saavuttaneille ja niille, jotka parhaansa yrittivät. Etukäteisonnittelut 
killalle, 15-vuotisjuhlia odotellessa. Etukäteisonnittelut bioIT:n opiskelijoille, 
historiallisen leveä koporintama killan kärjessä setvinee ohjelmamme 
umpisolmut sujuviksi.

Onnea matkaan hallitukseen halunneille ja valituille, sekä odotuksemme 
että luottamuksemme ovat korkealla. Onnea matkaan ilmiömäisille fukseille 
syksyäkin upeampaan kevääseen ja mahdolliseen Wappuun, onnea matkaan 
ensi vuoden toimareille (etenkin päätoimittajalle), onnea matkaan Otanie-
mestä oikeaan maailmaan muuttaville. Onnea matkaan kaikille, joita ensi 
vuosi kiehtoo tai kammoksuttaa. 

Kiitos yllytyshulluudesta, kiitos yhteiseen hiileen puhaltamisesta, kiitos 
avusta ja yhteistyöstä. Kiitos (lopulta) toimitetuista jutuista ja haparoinnin 
sietämisestä. Kiitos kärsivällisyydestä ja myöhästymisselittelyiden kuuntele-
misesta. Kiitos myös lukijoille.

Vielä hetken toimitusjohtajanne
Rasmus Ruohola

P.S.
Alkutalven kuuntelusuositus: Raskasta Joulua (koko tuotanto, aamuin illoin)

Alkutalven lukusuositus: Cloud Atlas (David Mitchell)

Alkutalven suositus: Joulutortun täytteillä ja taittelulla ei ole oikeastaan väliä, mutta ainoa oikea  
tapa koristella ne on kananmunavoitelu ja runsas raesokeriripottelu, ennen uuniin laittamista.
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REKOMBIONAATIO 10

– REKO NOIR –

Reko mikä?
RekomBIOnaatio eli kavereiden kesken Reko on bioteekka-
rien vuosittainen kokoontumistapahtuma, johon osallistuu 
Inkubion lisäksi Tampereen Bioner, Turun Nucleus sekä Oulun 
Olto. Tapahtuman järjestämispaikka vaihtelee syklisesti Tam-
pereen, Turun ja Otaniemen välillä. Tänä syksynä tapahtuma 
järjestettiin Otaniemessä ja saatiin viettää kymmenennen Re-
kon juhlaa! Tapahtuman teemaksi valikoitui Noir, mikä näkyi 

osatapahtumien koristeluissa sekä asuvalinnoissa.

Tekstit: RekomBIOnaatiotoimikunta
Kuvat: Iina Mikkola, Miisa Martio, 

Markus Toivonen

Rekolauantaina sillis alkoi, kumma kyllä, var-
sin hiljaisissa merkeissä Otakaari 20 alaker-
rassa. Väki kokoontui ensin nesteyttämään ja 
ravitsemaan itseään isolle puolelle, jossa oli 
ruokatarjoilu. Pikkuhiljaa siirryttiin saunaan 
ja myös pienelle puolelle, jossa korjausten 
hoitamisen jälkeen laitettiin Beer Pong -pelit 

pystyyn.

Reko Noir -sitsit lähtivät käyntiin Smö-
kissä mystisin tunnelmin, kun sitsikan-
salle tarjoiltiin Punainen kuu -alkujuo-
maa. Illan aikana päästiin ratkomaan 
salapoliisitehtäviä sekä nauttimaan 
vuoden harmaimman päivän virvo-
keantimista. Keittiö oli loihtinut vie-
raille syötäväksi linssikeittoa, pulled 
porkia juuresten kanssa sekä “verirois-

keilla” kuorrutettua kakkua. 

Reko ‘10 käynnistyi näyttävällä excursiolla Nightin-
gale Healthille. Excu oli siinä mielessä ainutlaatuinen, 
että osallistujia oli lähes 90! Yritys olikin ottanut suu-
ren osallistujamäärän huomioon järjestämällä neljä 
pistettä, jotka kierrettiin reilun 20 hengen ryhmissä. 
Exculla opittiin Nightingalen Nuclear Magnetic Reso-
nance (NMR) -tekniikkaan perustuvasta verianalyysis-
tä, kuultiin työntekijöiden arjesta niin data sciencen, 
labran kuin markkinoinninkin puolelta ja nautittiin 
herkullisista tarjoiluista. Firmassa oli nuorekas ja in-
nostava ilmapiiri, ja excu oli kaikin puolin onnistunut.

Yön pimeys on laskeutunut Otaniemen 
ylle ja mysteerit tuovat viiltävää jän-
nitystä. Niitä selvittämään lähetimme 

suuren joukon bioteekkareita.

Kulman takaa vilahtaa pitkä takin reu-
nus ja tumma hattu. Savun verhoama-
na hän kulkee ottaa huikan juomastaan 
ja kävelee tanssilattialle. Kuka on tämä 

mystinen henkilö?
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Vaikka kahviloissa olikin välillä 
tungosta, niissä oltiin varauduttu 
hyvin pitämällä suuret määrät 
tarjoustuotteita sekä muita herkullisia 
vaihtoehtoja tarjolla. Harvoin joutui 
palvelua odottamaan 10-15 minuuttia 
pidempään. Ruuhkaa lievitti myös 
approilijoiden jakaantuminen kolmelle 
eri kartalle.

Päivä oli mukavan lämmin ja valoisa. 
Aurinkokin pilkahti välillä, jolloin 
saattoi nauttia kahviloiden antimista 
myös terasseilla. Kiertelyn aikana pääsi 
ihailemaan Tampereen katukuvaa, jota 
muuten tulee harvoin nähtyä. Retken 
parasta antia kyllä olivat kuuluisan 
Tampereen vohvelikahvilan antimet. 
Approilijat ja viattomat sivulliset olivat 
sankoin joukoin saapuneet vohvelien 
ääreen, jolloin kahvila oli ääriään 
myöten täynnä. Tunnelma oli kuitenkin 
iloinen ja leppoisa, kuten koko 
tapahtumassa. 

Vuoden 2018 Namiappro 
alkoi, kun pienellä inkubiittiporukalla 
lähdettiin liikkelle kohti Kamppia ja 
Onnibussin aamulähtöä noin kello 10. 
Ihmiset olivat väsyneitä ja tarvitsivat 
kahvia (allekirjoittanut erityisesti), mutta 
innostus oli jo käsinkosketeltavissa. Tästä 
oli tulossa kakun, pullan, kahvin, kaakaon 
ynnä muiden herkkujen täyteinen 
päivä. Bussimatka sujui rauhallisesti. 
Saavuimme hyvissä ajoin Tampereelle, 
jolloin seurueemme päätti käydä 
ennakkoon nauttimassa paikallisessa 
hampurilaisravintolassa hieman 
evästä, jotta jaksaisimme tehdä vahvan 
suorituksen loppupäivän aikana.

Olimme heti lähtölaukauksen 
aikaan ensimmäisessä kahvilassa 

Tammelassa suunnittelemassa päivän 
strategiaa, mustikkapiirakan ja kahvien 

ääressä. Tärkeintä oli, että saamme 
sekä kokonaisvaltaisen katsauksen 
Tampereen kahvilakulttuuriin että 
tietysti arvostetun MättöTohtorin 

arvonimen. 

Kofeiinin voimin jaksoimme aloittaa 
rankan suorittamisen. Mättötohtorius 

vaatisi, että käymme yhteensä 
14 kahvilassa. Kahviloissa oli vain 

approilijoille suunnattuja tarjouksia, 
joita tietenkin kannatti hyödyttää, 

mutta leiman sai millä tahansa 
tuotteella.



Jousivoimaa 

Tutkin eräänä päivänä 
Tinderissä vanhojen matchieni 
bioja. Yhdessä kuvauksessa 
silmiin osui lause: ”yritän 
opetella luopumista”. Tämä yksi-
tyiskohta herätti kiinnostukseni 
tavalla, jota en osannut odottaa. 
Olimme aikoja sitten keskustel-
leet siitä, miksi uimahallissa tulee 
helposti pissahätä. Ihan mielenkiin-
toinen keskustelu, mutta tavalliseen 
tapaan kuivunut kasaan. Todennäköi-
sesti sen vuoksi, ettei minulla ollut 
sil loin tarpeeksi energiaa investoitua 
uusiin ihmisiin.

ja Puristusotteita

Silloin mietin kuitenkin uudestaan, pitäisikö 
laittaa viestiä, minkä päätin hetken pohdinnan 

jälkeen olla tekemättä. Oli taas liian monta 
kivan oloista tyyppiä, joiden kanssa keskus-
telin jokseenkin aktiivisesti, enkä halunnut 
olla jälleen se idiootti, joka palaa loppuun 
kaikkiin ihmiskontakteihin ja ghostaa tai 

muuten feidaa. Parin viikon kuluttua 
poistin koko sovelluksen jo kolmannen 
kerran todetessani, että lähes tunte-

mattomien ihmisten deittailu ei sovellu 
minulle.J ä i n 

kuitenkin pohtimaan 
luopumista. Miksi on vaikea mennä nukku-
maan? Ajatella mitään muuta, jos jokin ongelma on ratkaise-
matta? Miksi on niin tyhjä olo joka kerta, kun pääsen sarjan loppuun, vaikka 
olo on todellisuudessa paljon tyhjempi katsoessa väkipakolla jatkettua tarinaa? 
Mikä saa minut toisinaan tunneiksi paikalleen jumiin pelaamaan miinaharavaa 
tai ratkomaan sudokuja? Luovunko joistain asioista liian helposti ja ovatko ne 
ikinä olleetkaan minulle merkityksellisiä? Uusien kysymystenkin keksimistä on 
vaikea lopettaa. Oravanpyörässäkin voi iskeä vauhtisokeus.

Ella Hakala

”Luopumisen tuska on 
epävarmuut ta ,

taka-a jatuks ia , syy l l i -
syyt tä , ve lvo l l i suudentun-

te i ta , luot tamuksen puutet ta ja 
päät tämättömyyt tä .”

Ilana Aal to, Miks i luopuminen sat tuu ja mi ten tuskasta pääsee eroon? , 
pa ikkaka ike l le . f i

Namiappro 
oli yksi hienoimmista 

tapahtumista, joita olen 
teekkarina päässyt todistamaan. 

Tapahtumaa väritti erityisesti iloinen 
tunnelma, hyvät järjestelyt ja kahviloiden 

mahtavat antimet. Erityiskiitokset 
Bionerille, kun järjestävät näin upean 
tapahtuman kerta toisensa jälkeen. 

OtaNamiAppro milloin? 

- Elias Kosama

Namiappro järjestettiin 
kymmenettä kertaa 

ja tapahtuma oli 
suositumpi kuin 

koskaan. Sen huomasi 
ihmisten määrästä, 

mutta Bioner on 
tehnyt loistavaa 

työtä tapahtuman 
järjestelyissä.

Viimeisten kahviloiden 
kohdalla väsymys 

alkoi jo painamaan, 
sokerihumalan 

taso oli kohonnut, 
ja kahvia oli juotu 

lukemattomia kuppeja. 
Namiappro on 

todellista suorittamista, 
ja loppuvaiheilla sen 

todella tunsi. 

Lopulta pääsimme 
rastikiertelyn 

loppukohteeseen 
Tampereen työväen 

teatterille. Siellä 
viimeinen tilaus kahvia, 

pieni konvehti siihen 
kylkeen, ja urakka oli 

tehty. Ähky ja väsymys 
olivat vahvasti läsnä, 
mutta tunnelmana 

päällimmäisenä 
oli tyytyväisyys. 

Lunastimme 
palkintomme, eli 

Mättötohtorin merkit, 
eli kolmiosaisen 

jäätelön muotoisen 
haalarimerkin.



Tieteen termipankki määrit-
telee luopumisen filosofian 

käsitteenä seuraavasti: ”kokemus, 
joka seuraa havainnosta ettei ole 

mitään objektiivisia periaatteita tai 
auktoriteetteja, jotka ohjaavat ihmisen elämää”. 

Se on siis liitetty eksistentialismin alakäsitteeksi. On 
kyllä totta, että liika joustavuus ja hyväksyminen aiheut-

tavat joskus eksistentiaalisia ongelmia. Hyppy takertumisen 
välttelemisestä siihen, ettei millään ole enää mitään merkitystä, 

ei ole kovin suuri. Usein mietin, olenko liian ok kaiken kanssa, mitä 
tulee vastaan. Olenko sen takia laiska? Vaikka kaikkea pitäisi oppia 

arvostamaan myös irrottamalla itsensä yhtälöstä, omaa itseä ei kannata 
unohtaa. Muuten ei ole enää väliä onko olemassa vai ei.

”A idossa luopumisessa e i 
s i irretä as ian toteut tamista , 
vaan päästetään ir t i  i lman 
katkeruut ta , koska e i enää 

tarv i ta . Vapautuminen monen-
la is is ta kah le is ta , jo ih in mie l i-
kuvamme ovat meidät s i toneet , 

on upea tunne .” 

Sar i La ine, Luopumisen ta i to on e lämässä tärkeä 
- vo i tuntua yhtä hyväl le ku in saavut taminen, 

v i isase lama.f i

” Takertuminen tekee e lämästä 
raskaampaa ku in sen tarv i ts is i o l la . 
Ka ikk i e lämässä on vä l ia ika is ta , 

e ikä mikään o le i tsestäänse lvää ta i 
varmaa .”

Tuul ia , ”Meidän on op i t tava luopumaan”,
 min imal ismin i lo.wordpress .com

Taiteen tekijöil le vaikeimpia taitoja on 
päättää, milloin oma työ on valmis. Onneksi 
deadlinet päättävät sen usein puolestani. 
Silloin joutuu luopumaan kaikesta kontrol-
lista ja siirtämään sen taiteen kokijalle. 
Tai ainakin jakamaan vastuun ja vapauden 
tulkinnasta näiden kanssa. Sama hetkellinen 
pakokauhu, kuin hypätessä korkealta veteen. 
Pitää vaan päättää hypätä ja menettää 
kaikki kontrolli, asettua kokijaksi. Ainakin 
hetkeksi.

Lapsena pelkäsin todella paljon kuolemaa. Jossain vaiheessa aloin kuitenkin pelätä 
enemmän ajatusta ikuisesta elämästä. Nykyään pelkään huoneita ilman uloskäyntiä. Olen 
aina yrittänyt harjoitella peloista luopumista ne tunnistettuani. Pitäisiköhän seuraavaksi 
harjoitella pelkäämisen pelosta luopumista?

Iisa Pykäri laulaa kuulokkeissani. Mitä jos mulle kävis niin, että ulkona törmäisin 
rekkaan? Oisin iloinen, että tein just niin. Kuljen minne mun sydän mua ohjaa. Istun 
pitkään paikallani tarkastellen ruudulla näkyviä sanoja. Kappale loppuu. Suljen tietoko-
neen ja menen nukkumaan tyytyväisenä työhöni.

Toim. huom. Viimeisen kappaleen jälkeen kirjoittaja päätti vielä parannella artikkelia, mutta jätti lopun sikseen, 
sil lä arvosti jutun narratiivia sen todenmukaisuutta enemmän.

[1] Naomi I. Eisenberger et al., (2003) Does Rejection Hurt? An fMRI Study of Social Exclusion
[2] Bruce K. Alexander, (2001) The Myth of Drug-Induced Addiction

Luopuminen, menetys tai torjutuksi tuleminen aktivoivat samoja 
aivoalueita kuin fyysinen kipu[1]. Ei siis ole yllättävää, että välttelemme 
luopumista. Sarja rotil la tehtyjä huumekokeita esittää hypoteesin, että 
addiktio ei ole pelkästään huumeiden aiheuttamaa, vaan johtuu suurimmaksi 
osaksi merkityksellisten asioiden tai omanarvon tunteen puutteesta elämässä[2]. 
Kun elämässä ei ole selkeää suuntaa ja vähemmän henkisesti palkitsevia asioita, 
on helpompi takertua ja addiktoitua esimerkiksi huumeisiin tai peleihin, jotka 
tarjoavat nopeita ja jatkuvia palkintoja aivoille.

Vaikka keskiverto ihminen on 
tiennyt jo pitkään että länsimaista 
elintasoa ja kulutusta täytyy laskea, jos haluamme elättää 
kestävästi planeetalla tämän verran ihmisiä, muutoksia on 
näkynyt harvinaisen vähän. Yhdysvalloissa jopa ilmastonmuutoksen 
totaalinen kieltäminen on hälyttävän yleistä. Omaa elintasoa ei haluta 
laskea, sil lä eihän kukaan ei halua ottaa edistyksessä askelia taakse-
päin. Pikajuoksijalle on varmaankin elämän vaikein asia murtaa molemmat 
jalkansa. Juurtuneita elämäntapoja on vaikea muuttaa, koska ne ovat osa 
turvallista arkea ja usein myös identiteettiä. Voisikohan perspektiivinmuutos 
auttaa? Kääntyessä ympäri ”eteenpäin” voi olla mikä suunta tahansa.

Lapsille vaikeimpia asioita on opetella jakamaan 
ja luopumaan. Erityisesti turvan tunnetta 

tuovista lohdukkeista luopuminen on haastavaa. 
Minun oli todella vaikea luopua tutista. Suostuin 
kuitenkin luovuttamaan sen lähitallin heppavau-
valle muutamien kyynelten jälkeen. Vanhempani 
olivat ehdollistaneet mieleeni hyvin, mitä tämä 

luopuminen symboloi. Vaikka vauvana on turval-
lista ja helppoa olla, täytyi elämässäni olla jokin 

suunta eteenpäin. Isot tytöt pärjäävät ilman tuttia. 
Ahdistuksesta tai traumaattisista kokemuksista 

kärsiville suositellaan ns. turvapaikkaharjoitusta, 
jossa luodaan mielen sisäinen turvallinen ympäristö, 
jonka ajatteleminen auttaa rauhoittumaan vaikeissa 

tilanteissa. Isollekin tytölle lohdukkeista voi olla 
hyötyä.

”Kun opet te le t tarko i tuk-
se l l i sest i päästämään ir t i , 
vo i t paremmin hava inno ida 
ja arv io ida t i lannet ta ja 
to imia sen muka isest i . ”

Out i Rinne, Luopumisen ta idosta , jo l ie . f i

Miksi tarrautuminen on sitten pahasta? Menetys sattuu paljon, jos ei osaa luopua, ja 
elämä on täynnä menetyksiä ja vastoinkäymisiä. Suurempana ongelmana pidän ehkä 
kuitenkin sitä, että usein tarraudumme asioihin täysin tiedostamattomasti. Silloin se 
estää ajattelemasta selkeästi ja aiheuttaa turhaa jännitystä ja joustamattomuutta. 
Olemme usein liian takertuneita ihmisiin, omaan identiteettiimme ja mielipiteisiimme. 
Yleensä siitä seuraa lähinnä vain mustasukkaisuutta, epävarmuutta ja defensiivisyyttä. 
Itse menettämistä tuhoisampaa on menetyksen liiallinen pelko. Kaikista vapauttavinta 
on rentouttaa lihakset pitkittyneestä ja jäykästä puristusotteesta.



S’naps in  vär itystehtävät



Mcvegan-burgerista tuli vain paha mieli, mutta sen poraama aukko sydämessä täyttyy 
normaalilla, juustottomalla McBasic-burgerilla. Juustottomuutta ei melkein edes huomaa.

Sweet Chili -kastike on sielultaan puolikas tuote ja surullinen kokemus. Makeaa maultaan, mutta viilentää 
pikemminkin kuin polttaa. Jalapeno-popperin sisällä oleva cheddarjuusto maistuu epäilyttävän teolliselta.

BigMac-sauce maistuu samalta kuin Amican kalaruokien kanssa tarjottava tartar-kastike. Resepti ei voi olla 
salaisuus, jos opiskelijoille tarjotaan samalla soosilla höystettyä 2,60€ safkaa.

Ruishampurilaisen sisältö on tässä vaiheessa muhinut epämääräiseksi mössöksi. Lusikalla syöminen olisi 
käytännöllisempää, maku vetistä. Porkkana on ylivoimaisesti crispyin asia koko valikoimassa. Läppärien 
näppäimistöt on käsiteltävä rasvanpoistoaineella tämän reissun jälkeen.

TexMex salaatti menisi jatkoon, jos paloiksi revitty jauhelihapihvi maistuisi hieman vähemmän 
levänneeltä. Ylittää kouluruokailun tason, joskaan ei hintansa väärti investointi. El Maco on 
raikasta vaihtelua pettymysten suossa! Hampurilaisen mausteisuus ja eheä koostumus tekevät 
testauskokemuksesta hetkeksi mielekkään.

Ei ole varmuutta, johtuuko potkiva tunne Otson vatsassa mäkkisafkan ylenpaljoudesta vai 
äskettäisestä Rekombionaatiosta. Cheddardippi maistuu jo kertaalleen syödyltä.

Caesarsalaatti on 
pikaruokalan parhaita 
annoksia. Leipä herkullinen 
ja rapea, lähes itkevä juusto 
kuivattaa edellisten annosten 
synnyttämiä kyyneleitä. 
Salaatti kuivahkoa.

Toimittaja kävelee Mäkkäriin ja tilaa yhden kaikkea. Tässä vitsissä ei ole punchlinea.

S’napsi testaa: Mäkkäri

Tiedättekö, mitä tapahtuu, kun ihmisillä on 
nälkä? Tapahtuu ylilyöntejä.

Onneksi on kavereita joilla on kans nälkä.

Ostettiin Kauniaisten Mäkki tyhjäksi.

Suomen ensimmäinen McDonald’s avattiin 
yli 30 vuotta sitten vuonna 1984 Tampereella. 
Sitä ennen Suomesta löytyi pikaruokaketjuja 
omasta takaa, kuten Tukon Carrols (myöhemmin 
Hesburgerin ostama), Fazerin operoima Go-Inn 
ja Matkaravinnon Wimpy, joista jälkimmäi-
sestä löytyy internetistä hyvin vähän tietoa. 
(Salaliitto?)

Nykyisin pikaruokaketjujen kirjo on laaja ja 
menestys jopa kotimaisilla yhtiöillä on kansain-
välinen. Viime aikoina uutisoitiin KFC:n saapu-
misesta Suomeen, ja sitä ennen tänne ovat 
rantautuneet esimerkiksi niin Taco Bell kuin 
Burger Kingkin. Hesburger taas toimii Suomen 

lisäksi Baltian maissa, Saksassa, Valko- ja 
normi-Venäjällä, Bulgariassa, Ukrainassa, 
Iranissa ja löytyipä Hese vuosina 2004-2006 
myös Syyriasta. Globalisaatio kunniaan!

McDonald’sin lätäköntakaisen lokalisaation 
listoilta löytyy huimat 146 erilaista tuotetta, 
mutta onneksi Suomen valikoima on huomat-
tavasti suppeampi. Kokeilumme ei esimerkiksi 
tule sisältämään aamupalatuotteita, koska niitä 
ei ollut saatavilla klo 18 illalla. Miksi? Tämä on 
aivan perseestä. Halusin kananmunaa. Siitä 
huolimatta kuitista löytyi mukavat 34 erilaista 
purilaista, wrappiä, nugettia, salaattia ja niin 
edespäin. Lista oli osittain kuratoitu poistamaan 
duplikaatteja, esimerkiksi wrapeissa crispy 
chickeniä kokeiltiin vain yhdellä kastikeella, 
eikä kaikilla kolmella. Jokainen tuote, kastike ja 
dippi kuitenkin testattiin (poislukien aamupala-
vaihtoehdot) ja en tiedä olemmeko viisaampia 
vai tyhmempiä tämän jälkeen.

18:47
Suolakurkku 
kuuluu 
burgeriin.

Maku ei ole 
muuttunut 20 
vuodessa. Burgeri ei 
kuitenkaan maistu 
20 vuotta vanhalta.

Teksti: Petra Ekroos - Kuvat: Petra Ekroos ja Henrikki Soininen
Raati: Otso Brummer, Paavo Hietala, Atte Jaakkola, Eero Linna, Oula Siljamo, Henrikki Soininen, Joni Tarkiainen, Roope Vesterinen

Big Mac toimii 
huonosti 
kvartaaleina. 

18:57
Double Quarter 
Pounderista tirahtavalla 
rasvalla voisi uppopaistaa 
uuden satsin ranskalaisia. 
Läppärin näppis ui.

Ranskalaiset kärsivät 
pitkästä kotimatkasta. 
Siivet ovat superrapeita!



”Kyl mä voisin ottaa vähän lisää.”

HUOM! OBS! Älä yritä yksin!

”Miten amerikkalaiset voi elää näin?”
”Mul alkaa olla aika huono olo jo...”

”Tää on fiilis kun tulee aamuyöllä kotiin, menee vessaan, nojaa käsiin, ja toivoo että kaikki vaan loppuu.”

Crispy&crunchy top 5:

• macaronin yläkuori
• porkkanat

• maestroburgerin pekoni
• omena

• kanawrapin päällimmäinen kananpala

Crispy&crunchy bottom 3:

• banaanipirtelö
• ranskalaiset
• Daim-pirtelö

0 - Kana
1 - Tex-mex
2 - Vegepihvi
3 - Punasipuli

4 - ”Vähän kaikkea”
5 - Jauheliha

6 - Tofu
7 - Koskenkorva

8 - Pekoni
9 - Grillivihannes
Kirjain - Snägäri

Wräppinimigeneraattori!

Syntymäkuukautesi kertoo etuliitteen ja 
henkilötunnuksesi viimeinen merkki pääasiallisen 

täytteesi.

Malli: Maaliskuussa syntyneen Teemu Teekkarin henki-
lötunnus on 160821-1983, joten hänen wräppinimensä 

on Tulinen Punasipuliwrap.

Daim Supreme aloittaa jälkiruokakierroksen makujen ilotulituksella, aloittaen samalla matkan kohonneesta 
vatsamakkarariskistä kohonneeseen diabetesriskiin. Muffinssi on kuin suosikkifunktiomme: makee ja cos(t). 
Banaanipirtelön maku on yhtä esanssinen kuin banaanijugurtin. Oreomössön koostumus on kuin monta tuntia sulaneen 
jäätelön, mutta edelleen juuri niin herkkua kuin näillä raaka-aineilla on pakko saadakin. McFlurry maistyy lämpimältä 
laktoosittomalta maidolta. Raadin jäsen ei voi ymmärtää. Tekee mieli työntää kieli ulos ja läähättää.

Macaronin ohut kuori on erinomaisen rapea. Jos macaronin ja porkkanan crispiys integroidaan koko tuotteen matkalta, 
lopputulos on kuitenkin sama.

Tammikuu - Crunchy
Helmikuu - Juustoinen

Maaliskuu - Tulinen
Huhtikuu - Imelä

Toukokuu - Romanttinen
Kesäkuu - Vegaaninen

Heinäkuu - Lihaisa
Elokuu - Tuhti

Syyskuu - Crispy
Lokakuu - Ravistettava

Marraskuu - Kevyt
Joulukuu - Hennon katajanmarjainen



Joulu! Uusi vuosi jo aivan nurkan takana!

Onko nyt aika tehdä uuden vuoden lupaukset, jotka 
unohtaa helmikuuhun mennessä, ja kerätä joulukilot 
pelastusrenkaaksi, jonka laihduttaa pois sitten joskus 

kesällä kun ulkona on taas lämmintä?

Tai. Keskittyy olennaiseen juomalla glögiä ja napos-
telemalla pipareita vailla huolta huomisesta. Sopivan 

glögi-pipari-suhteen määritys koti-iltaa varten on aivan 
riittävä huolenaihe loma-aikaa varten.

Käpertykää siis sohvalle viltin alle muki yhdessä sekä 
piparipurkki toisessa kädessä ja katselkaa lumen laskeu-
tumista maailmaan. Ehkä pian pääseekin jo kokeilemaan 

suksien luistoa talven ihmeemaan keskelle.

Lopuksi pehmeitä paketteja, jotka istuva toimitus 
jättää uusille tekijöille. S’napsi 2018 kiittää ja 

kuittaa.

Hyvää Joulua!

Loppupääkirjoitus
Joel Arantola

Olipa kerran fuksi, joka oli lähdössä risteilylle.
Hän etsi kaapista matkalaukun ja alkoi kerätä 

tavaroitaan sängylle.
Ensimmäisenä fuksi pakkasi haalarinsa.

Sitten lypsi lehmän.
Maidot fuksi kaatoi juomaansa.

Maistui aika pahalta, mutta suljin silmäni ja nielin 
urheasti.
Kaduttaa.

Tekisin saman uudestaan.
Mutta alasti promenadilla juokseminen oli 

melkoisen noloa.
Onneksi koko tapahtuma onkin videoitu.

Älä siis luota minttuviinaan!
Luota siis minttuviinaan ehkä.

Varsinkin mökillä.
Luota siis ehkä lakuviinaan.

Muuten saattaisit joutua Kiinaan.
Missä kommunistit saavat sinut piinaan.

Astut Manun miinaan.
Sinulta irtoaa jalka.

Manu juoksee sinut kiinni ja sydän pamppaa yhtä 
kovaa kuin kolibrin siivet.

Mutta fear not, sillä hän toi mukanaan viinaa. 
Vaikka en viinasta tykkää, lupaan juoda sen.

Tiedän huomenna oksentavani.
Mutta teen sen hänen tähden, sillä en tahdo vahin-

goittaa mamelukkikalaa.
Mamelukkikalaa, joka on ollut veneessäni aina 

hiljaa valittamatta.
Muuten kaikki olisi ollut turhaa.
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Fuksikruisella fukseilla annettiin tehtäväksi 
jatkaa tarinaa. He näkivät aiemmin kirjoite-
tusta viimeisen virkkeen ja lisäsivät kolme uutta 
tarinan jatkoksi.

Tarina vailla juonta



kansi


