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huolimatta vuodenajoista kirkkainta, lämpimintä ja vähälumisinta. Ja valmistuneita! Ja luku-
vuoden alkua! Kiltistä! Uutta S’napsia! Liian montaa huutomerkkiä! 

Okei.

Rauhotutaan vähän.

Mutta vain hetkeksi.

Koska valmistuneita on tällä kertaa niin aimo liuta että herranjestas!
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Synapsin
Kesäleijonakilpailu

S’napsin toimitus haastoi maailman parhaat AI:t kehittämään Leijona-viinaa sisältä-
vän kesäisen drinkkireseptin. AI:den piti täydentää teksti, joka alkoi lauseilla “Sum-
mery drink recipe. Add 4cl of Lion Vodka”. Alla näette finalistit ja toimituksen tuomion. 

Yleisösarjan voittajan äänestys on käynnissä osoitteessa 
https://www.inkubio.fi/snapsi19-kesaleijonakilpailu-yleisoaanestys 
ja voittaja valitaan kaksi viikkoa tämän S’napsin ilmestymisen jälkeen!

Add 4 cl of Lion Vodka and add 1 
dash of Dried Orange Peel 
Add 6ml of lemon juices and mix 
well together 
Top with ice cubes and pour into 
a chilled cocktail. 
 
Notes 
If you like this, you may like: 
“”WOW! It’s delicious!! Thank you 
so much, thank you so much, thank 
you so much for this!! It was 
the only one I ordered and there 
were at least 10 people who got 
it. I’m going to start ordering 
more from here after dinner...so 
please tell me when you will have 
more!!!!”” :D

Tämä sitruunaisen minimalistinen drink-
ki onnistuu hyvin kesäisen maun luomi-
sessa ja samanaikaisesti pitää Leijonan 
jalon maun pääosassa. Tuomaristo ar-
vosti myös että AI oli poiminut drinkkiä 
ylistävän arvostelun reseptin kaveriksi.

Toimituksen pisteet: 16

1

Add 4 cl of Lion Vodka, 3 
tablespoons of ginger, 7 
teaspoons of cinnamon, 2 
teaspoons of cloves of ginger, 1 
teaspoon of black peppercorns, 2 
cups of water and the rest of the 
ingredients. Mix well.

Tämä itämaisen mausteinen drinkki sai 
tuomariston muistelemaan Thaimaan 
rantoja ja toi mieleen Dr Pepperin ja Gin-
ger Alen. Lisäksi kaneli toi drinkkiin unii-
kin lisän, joka jakoi mielipiteitä mutta sai 
kuitenkin enemmistön suosion. Tuoma-
risto mietti kuitenkin, että olisiko hieman 
pienempi vesimäärä voinut nostaa tämän 
makujen sinfonian täysin uuteen oktaa-
viin. 

Toimituksen pisteet: 18

2

Add 4 cl of Lion Vodka (if you 
don’t have them available in your 
country please order directly 
from the manufacturer 
 
1. Heat to boiling point. 
2. Add lemon juice and serve 
straight away. 
3. Enjoy at normal time.

ALKOHOLMISSBRUK!!! Pieni 
osa tuomaristosta piti alkoho-
littoman leijonan ja sitruunan 
yhdistelmästä, mutta enem-
mistö ei päässyt yli tästä ih-
miskuntaa vastaan tehdystä 
hirvittävästä rikoksesta. 

Toimituksen pisteet: -9000

3

Add 4 cl of Lion Vodka to 1 pint 
of ice cream ice cream 
 
Add 1 teaspoon of vanilla 
 
Stir and freeze until just 
thickened 
 
If you’d like more information on 
the drink, check out how to whip 
these up on our blog. I promise 
it’s a pretty good one too! 
 
This post is sponsored by the 
lovely people at Topsafe. Be sure 
to also check out their great 
selection of clothing for sale. 
We’re looking forward to finding 
that lovely suit of clothing 
you’ve been wanting but that’s 
just one of the great things about 
the shop. If you’d like more info, 
get in touch! They know us here 
here at POPSUGAR too, so get in 
touch if you’d ever like to see 
more of the cool stuff they have! 
 
What’re your favourites frozen 
desserts? Let us know in the 
comments below or on our Facebook, 
Twitter, Instagram, Pinterest and 
Tumblr pages. Happy Friday!

Leijonan ja jäätelöjäätelön yhdistel-
mää ei voi hyvällä omatunnolla kut-
sua drinkiksi, mutta kesäinen se kyllä 
on. Vanilja tuo myös maukkaan lisän 
tähän kuuman kesäpäivän pelastuk-
seen. Tuomaristo piti myös Topsafen 
vaatteista, varsinkin kesäisistä t-pai-
doista ja topeista. 

Toimituksen pisteet: 15

4

    Teksti: Eero Linna    |    Kuvitus: Freepik.com



Add 4 cl of Lion Vodka to 1 litre 
of rum. 
 
Fill the glass. 
 
Drink from the glass 
while dancing.

Yksi huikka heitti tuomariston takaisin 
Karibian kuumiin kesäkarnevaaleihin! 
Tämä drinkki ei täysin vastaa tehtävänan-
toa, koska rommi on suuremmassa osas-
sa kuin Leijona. Tuomaristo piti kuitenkin 
siitä, että resepti ei yritä pyydellä anteek-
si, vaan hyväksyy täysin oman luontonsa. 
Tanssahtelu drinkkiä juotaessa toimi erin-
omaisesti, mikä antaa drinkille lisäpisteen.

Toimituksen pisteet: 17

5

Add 4 cl of Lion Vodka and 8oz of milk (or other liquid 
milk). Muddle together the crushed cherry tomatoes, 
1 cl of honey and an egg and add it to the vodka and 
combine well with the milk. 
 
Creamy, sweet, creamy, sweet, creamy…you name it, bring 
it to the party, and keep it with you 
 
We love it… 
 
The drink needs to be thick, as is. Add 1/2 cup milk to 
the cocktail and mix really well. 
 
Add a drizzle of honey if you want and a splash of 
lemon juice and lemon juice and milk. 
 
Makes 12 large glasses. 

6

Drinkin maku oli hieman jännittävä, mutta tuomaristo piti reseptin persoonallisesta 
otteesta ja itseensä uskomisesta. 

Toimituksen pisteet: 13

Add 4 cl of Lion Vodka, 3 T. lemon juice, 
1/4 oz of orange juice, 2 T. pineapple 
juice and a splash of white vinegar to a 
medium saucepan, bring to a boil, lower 
boil, cover, and simmer gently for about 
15 minutes (or until the ice is completely 
gone). 
 
Next, add approximately 1/3 cup of coconut 
oil to an ice-filled cocktail glass or 
pitcher as directed by this recipe. 
 
While the coconut oil is simmering, 
dissolve 2 T. of the white peach bitters 
into the lime juice. This was done by 
blending the two as an added element (they 
are not necessary). 
 
Serve with a drizzle of orange juice in 
place of the ice and a spoonful of a lemon 
dusted, slice of lime, and a drizzle of 
white pineapple oil. 
 
 
Enjoy! 
 
You can follow the author at @KaitlynLane 
on Twitter @Kaitlyn_Lane and like her 
Facebook Page. 

Tämä hedelmäinen koo-
kosdrinkki syyllistyy myös 
vakavaan rikokseen, mutta 
muuten onnistuu luomaan 
mahtavan suussa pirskahtele-
van makutaivaan. Tuomariston 
suurin raivo Leijonan väärin-
käytöstä ehti laantua ensim-
mäisen syyllisen jälkeen, jo-
ten tämä drinkki ei kärsi yhtä 
suurta pistevähennystä. Tästä 
huolimatta paikkaa korkeim-
malle korokkeelle ei tule. Voit-
to olisi ollut varma, jos tämä 
resepti olisi pysynyt kaidalla 
tiellä. Resepti saa bonuspis-
teen kirjoittajan hienosta Face-
book-sivusta.

Toimituksen pisteet: 17

7

Kilpailun voittaja on siis drinkki ”Itämainen Herkkuhuikka” eli numero 2! 
Tuomaristo onnittelee voittajaa. Palkinnoksi AI saa Minecraft-kaljan.

S’napsin virallinen kesäleijonaresepti on nyt valittu, mutta kaikki ilo ei lopu tähän! Voit 
haastaa voittaja-AI:n haluamaasi kilpailuun osoitteessa talktotransformer.com.



Kesähaaste

Eli mitä tuli tehtyä

Heitä talviturkki ennen 
juhannusta

Matkusta

Opi uusi peli,
voita

Tee ”myöhäinen 
kevätsiivous”

Polta kokko,
älä saunaa

Hae omenoita 
lähimmästä puusta

Nikkaroi
veistämättä käteen

Ammu lehmien kanssa kilpaa

Nuku keskipäivän ylitse

Nuku riippumatossa

Wappuun on alle vuosi! 

Simaa!

Joel Arantola

Tsygä kunnossa?

Mene marjaan



Inkubion kiltahuoneelta löytyy laaja valikoima erilaisia lautapelejä, joita voi 
pelata mitä mainioimmin killan pelimiesten järjestämissä peli-illoissa. Peli-il-
loissa pääset pelaamaan innokkaassa seurassa pelejä, joita et välttämättä ole 
ennen kokeillut. Pelimiehet ovat valinneet esiteltäväksi viisi lempi peliänsä 
kiltiksen laajasta valikoimasta.

Kiltiksellä pelataan
 AH! lautapelejä

Hong Kongissa on tapahtunut yöllä karmea murha. Murhatut-
kijoiden on selvitettävä paikalle jääneistä sekavista johtolan-
goista murhaaja. Paikalta löytyvät hiussakset, kissa, tekoham-
paat ja ameeba. Kuinka näistä voi selvitä murhaaja? Kyse on 
saksalaisesta televisiosarjasta, jossa kilpailijoiden tehtävänä 
on napata murhaaja järjettömien vihjeiden avulla pelinjoh-
tajan antaessa heille lisävihjeitä.

Deception 
a murder in Hong Kong 

Inkubion kiltahuoneelta löytyy laaja valikoima erilaisia lautapelejä, joita voi 
pelata mitä mainioimmin killan pelimiesten järjestämissä peli-illoissa. Peli-il-
loissa pääset pelaamaan innokkaassa seurassa pelejä, joita et välttämättä ole 
ennen kokeillut. Pelimiehet ovat valinneet esiteltäväksi viisi lempi peliänsä 
kiltiksen laajasta valikoimasta.

Oletko aina halunnut seikkailla ja tutkia 
avaruutta? Oletko halunnut olla oman elämäsi 
Han Solo? Nyt sinulla on mahdollisuus tässä 
pelissä tutkia avaruuden kartoittamattomia 
nurkkia omalla avaruusaluksellasi. Saat suori-
tettavaksesi erilaisia tehtäviä muiden matkaajien 
pelastamisesta laittoman tavaran salakuljettami-
seen. Sinulla on mahdollisuus tulla universumin 
kuuluisimmaksi avaruusmatkaajaksi!

Ajoi päin aurinkoa ja/tai kaverin 
avaruusalusta / 5

Speksit:
Aloittelijaystävällisempi avaruus-
peli kuin Twilight Imperium. Sisältää 
paljon värikkäitä miniatyyrejä, joita 
pääsee hypistelemään.

Kesto: 1-3h
Pelaajamäärä: 3-5

Anonyymi kommentti: 
Kaverin avaruusalusta on kiva ampua 
aina kun mahdollista.

Kaverisi luulee kynsisaksia hiussak-
siksi / 5

Speksit:
Älyllinenpäättely ja keskustel upeli. 

Kesto:  30 min -1h
Pelaajamäärä: 4 - 12 Moraalisesti 
arveluttavaa inkubiittiä

Anonyymi kommentti:
Kaikki huutavat, tulee ihan joulu 
mieleen.

Xia
Legends of a 
Drift System



Universumia hallinnut muinainen rusina on 
hävinnyt universumin keskusta hallitsevalta 
planeetalta, Megatorexiltä. Eri Oliivit universumin 
kaukaisista kolkista lähtevät valloittamaan planeet-
toja, joiden resursseja hyödyntäen oliivit kasvat-
tavat vaikutusvaltaansa, sotavoimiaan ja kehittävät 
teknologiaansa. Oliivien tavoitteena on hallita 
megatolrexiä ja nousta universumia hallitsevaksi 
oliiviksi. Varaa 16 tuntia ja tule ottamaa oliiveista 
selvää.

Kurttuinen oliivi / 5

Speksit:
Massiivinen avaruussotapeli, jossa sotiminen ei 
kuitenkaan yleensä ole avain voittoon. Muutaman 
pelikerran jälkeen tuntuu jo helpolta.

Kesto: 2h sääntöjen selitystä,
6-16h peliä, yleensä yöllä
Pelaajamäärä: 3-8 hyväuskoista fuksia

Anonyymi kommentti:
Väsyttää mutta kukaan ei tapa sinua joten et pääse 
kotiin.

Twilight imperium

Olet sushiravintolassa. Ohitsesi kulkee 
mitä herkullisimman näköisiä susheja ja 
haluat saada niistä parhaat. Tehtävänäsi 
on luoda paras sushilautanen ohitsesi 
kiitävistä makupaloista. Kannattaa 
kuitenkin varoa yksinäisiä ankeriaita ja 
kaverin kanssa samaan aikaan nautittua 
keittoa.

Sushi Go
Party!

keitto / 5

Speksit:
Värikäs ja yksinkertainen, mutta 
tarjoaa silti mahdollisuuksia 
taktisiin valintoihin.

Kesto: n. 20 nälkäistä minuuttia
Pelaajamäärä: 2-8 kala-allergikkoa

Anonyymi kommentti:
Ei toimi juomapelinä.



ROOPE VESTERINEN PRESENTS:

Selviytyjät on tosi-tv-sarja, jossa ihmiset joutuvat toimimaan sekä fyysisesti 
että henkisesti haastavissa olosuhteissa kuukauden ajan laittaen elimistönsä 
äärirajoilleen. Kilpailijoiden tavoitteena on pysyä energiavarantojen hupene-
misesta huolimatta mukana, aivan viimeiseen päivään ja loppuhuipennuksena 
odottavaan suureen kokoontumiseen saakka. Loppujen lopuksi elämyksestä 
jää käteen upeat fiilikset ja muistot.

Kyseessä on siis käytännössä samanlainen urakka kuin teekkariwappu.

S’napsin toimituksen muut jäsenet haastoivat minut selviämään tällaisesta 
rupeamasta. Heitinkin saman tien ristikkolehteni sekä rollaattorini syrjään, 
ja vastasin haasteeseen pelonsekaisin tuntein. Mutta kuten Selviytyjissäkin, 
myös wapun viettämisessä ikään vetoaminen on täysin turhaa. Olitpa siis 
fuksivuotta ikävöivä kandivaiheen opiskelija, valmistumista lähestyvä LST-tai-
turi tai jopa killasta vieraantunut diplomi-insinööri, kannattaa jatkaa lukemista. 
Tämä artikkeli sisältää pari neuvoa, joilla selviytymistarinasta tulee sankarita-
rina. Pistä nämä vinkit vuodeksi korvan taakse, niin voit setätinäkin juhlia kuin 
fuksi tai tupsu ja viettää elämäsi parasta aikaa!

Dead of winter

Amerikkalaisessa pikkukaupungissa on kylmä talvi. Asukkaat 
ovat vetäytyneet suojaan uhkalta, joka on vallannut 
kaupungin: Kaupunki on täynnä kuolleita zombeja, jotka 
nälkäisenä vaeltavat kohti asukkaita. Asukkaiden on yhdistet-
tävä voimansa selvitäkseen suojassa yllätäviltä kriiseiltä ja 
zombien hyökkäyksiltä. Voivatko joulupukki, koira ja siivooja 
selvitä tästä hyytävästä talvesta yhdessä.

Voiko zombia lyödä mopilla? / 5

Speksit:
Co-op peli, jossa kaikki pelaavat samassa joukkueessa. 
Pelaajien joukossa saattaa kuitenkin olla yksi tai useampi 
petturi.

Kesto: 2-4h 
Pelaajamäärä: 2-5 epäilyttävää maailmanlopun selviytyjää

Anonyymi kommentti: Hyvä peli siihen asti, kunnes yksi 
pelaaja sekoaa ja päättää tappaa muut pelaajat
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1.      Ravinnon säännöstely

Selviytyjien katsojat ovat monesti saaneet 
todeta, että juoman ja ruoan puute saa 
melko nopeasti kilpailijoiden tunnelman 
laskemaan. Wapun aikana ravintoaineet 
nousevat jopa tärkeämpään rooliin, sillä 
ilta voi mennä täysin piloille, mikäli veren-
sokeri laskee liiaksi tai nesteytys pettää. 
Erityisesti skumppa on tärkeä osa wapun 
onnistumista, ja sitä onkin hyvä olla taka-
taskussa käytännössä koko ajan. Liiallinen 
juominen saattaa kuitenkin tehdä selviä-
misestä todella haastavaa, joten tasapaino 
on hyvä löytää. Kun juomaa on riittä-
västi, sitä on hyvä tarjota muillekin: tämä 
lisää todennäköisyyttä sille, että saat itse 
tarvitsemasi huikan silloin, kun sitä eniten 
kaipaat. Ruoan kanssa ei kannata olla niin 
konservatiivinen: kannattaa syödä aina 
kun voi. Selviytyjät-urakan aikana tapahtuu 
radikaalejakin painonmuutoksia, mutta 
tilanne tasoittuu jälleen arkena.

2.      Hanki itsellesi hyvät liittolaiset

Kuten Selviytyjissä, myös Otaniemessä on mahdollisuus lyöttäytyä kimppaan 
monenlaisten tyyppien, kuten erilaisten kaveriporukoiden tai yhdistysten 
kanssa. On tärkeää valita juuri oikea porukka, sillä väärässä seurassa olet 
vaarassa joutua ennenaikaiselle kotimatkalle. Esimerkiksi itse en voinut 
viettää liikaa aikaa nuorten kilt...heimolaisten kanssa, sillä vitsini olisi luulta-
vasti äänestetty ulos heti ensimmäisessä heimoneuvostossa. Voit myös yrittää 
tutustua useampiin jengeihin, ja tämä onkin wappuna, Selviytyjistä poiketen, 
ehkä jopa suositeltavaa.

3.      Kilpailuissa pärjääminen

Otaniemen wapussa järjestetään erilaisia kilpailuita, joilla voi mahdollisesti 
saavuttaa itselleen erilaisia etuja tulevaisuutta ajatellen. Heimo saattaa esimer-
kiksi järjestää Beer Pong -turnauksen, jonka voittaja saa mahtavan buustin 

4.      Heimovaate

Oikean asustuksen valinta saattaa koitua ongelmaksi varttuneemmille wapun 
viettäjille. Vanhan heimovaatteen käyttäminen ei välttämättä tunnu enää luon-
tevalta, jos heimo on jo jäänyt taakse tai vaate vain haisee menneiden kilpai-
lujen vuoksi aivan kamalalta. Vaihtoehtoja tällaisessa tilanteessa ovat tietenkin 
joko toisen heimon löytäminen tai jonkin oman vaatteen (kuten eläinpuvun) 
lanseeraaminen. Kokeiltuani wappuriehaa sekä valkoisessa heimovaatteessa 
että pingviinipuvussa voin todeta, että wappuna vaatteen ulkonäöllä ei ole 
väliä, vaan hauskuus lähtee sisältäpäin.

Loppukaneettina toteaisin, että wapusta selviytyminen on lähinnä henkisestä 
asenteesta kiinni. Lisäksi on hyvä muistaa, että kamerat eivät onneksi kuvaa 
juhlien aikana jokaista liikettäsi, joten voit aivan rauhassa viettää aikaa halua-
mallasi tavalla ilman suuren yleisön paheksuntaa.

hauskanpitoonsa. Tällaisissa turnauk-
sissa menestyvät kilpailijat saavat 
omien havaintojeni mukaan palkin-
noksi lähinnä koskemattomuuden, 
mutta sen ei pidä antaa häiritä. Ota 
siis mukaan luotetuin liittolaisesi ja 
varmista, että saat henkisen yliot-
teen fyysisesti taitavammista vastus-
tajista. Ota huomioon, että pidem-
mällä tähtäimellä saatat kuitenkin 
saada enemmän liittolaisia pitämällä 
vain hauskaa murehtimatta voitosta.



Joskus muinaisessa maailmassa Siddhartha Gautama, kavereiden kesken Buddha, istui puun 
alla, kunnes tajusi elämän olevan kärsimystä. Gonzo-journalismin hengessä päätin kokeilla 
samaa menetelmää Väreen aukion tammen alla. Toimituksellisesti tämä on mielenkiintoinen 
valinta, sillä koko hommahan perustuu omien ajatusten havainnointiin, niin voin perustel-
lusti käyttää nämä sivut aivan mistä tahansa kirjoittamiseen. Lisähaastetta tehtävään tuo 
se, että kirjoitushetkellä itse puuekskursiosta on vierähtänyt jo Suomen suven mittainen 
tovi ja muistikuvat denaturoituneet kvaliaiseksi hötöksi.

Tehtävä alkaa aurinkoisena torstaipäivänä raahatessani retkituolin ja muistiinpanoväli-
neet pelipaikoille. Taitellessani tuolia auki herää pieni epäilys siitä, onkohan koko touhussa 
mitään järkeä ja mitäköhän nuokin minusta nyt ajattelevat, istua nyt tällaisena päivänä 
ulkona nautiskelemassa! Tämä ajatus syrjäytyy, kun muistutan itseäni tärkeästä journa-
listisesta tehtävästä; enhän minä täällä turhanpäiten ole, vaan testaajan pyhässä roolissa, 
lukijoiden puolesta! Tämä nimettäköön valaistukseksi nro. 1: tarkoitus pyhittää keinot.

Panen merkille, kuinka hämmentävästi ympäristö muistuttaa arkkitehtonista havainne-
kuvaa, sellaista missä aurinko paistaa kolmesta suunnasta yhtä aikaa, koirat taluttavat 
omistajiaan ja jengi hymyilee kuin purukaluston TT-kuvauksessa. Valaistus nro. 2: Platonin 
ideaopin mukaan kaikkein todellisimpia ovat puhtaina olemuksina eksisteeraavat asiat, joita 
aistien kautta välittyvä raakadata joskus jäljittelee paremmin kuin keskimäärin.

Olen suuntaamassa kauppakeskus 
A Blociin tyhjentämään sekä täydentämään 
valaistumisnestesäiliöitäni ja tiedustelen 
toimittajakollegaltani, mahtaako hänel-
täkin puuttua jotain [mitä voisin tuoda 
kaupasta samalla reissulla, toim. huom.]. 
Huoleton vastaus tammen juuriston suun-
nalta vahvistaa tehtävän onnistuneen: 
“Ei puutu mitään.” [Valaistus nro. 3]

S’napsi testaa: 
Valaistuminen Väreen aukion puun alla

Kuvassa, tai sen ulkopuolella:
• Retkituoli, Clas Ohlson, joitakin euroja, sininen, polyesterikangas, maalattu teräsputki 
• Cloudy Radler [eng. saks., pilvinen pyöräilijä], Lidl, 0.99e, 2.5 alk-% vol.
• Muistikirja, Leuchtturm 1917, tosi trendikäs
• Kynä, Mitsubishi Pencil Co. Ltd, pöllitty jostakin

Satunnaisia huomioita:
• ”Paska puu, sain tikun”
• ”Valaistuminen... vaiko 

valmistuminen?”
• ”Hmm, en ole voimakkaasti 

valaistunut”
• ”Vähän kuin sisällä, mutta ulkona”
• ”Puun alla on liian varjoisaa 

[valaistumiseen]”



Legenda Joonaasta

Joonas oli aivan tavallinen poika. Hän syntyi 
pieneen niemennokassa sijaitsevaan kylään. 
Lapsuutensa hän vietti ahkerasti töitä tehden, 
suolakaivoksissa suolaa louhien ja tehtaiden savu-
piippuja nuohoten, kuten jokaisen lapsen kuului 
noihin aikoihin tehdä. Näin Joonas oppi ruumiil-
lisen työn raskauden ja työnteon yhteiskunnal-
lisen merkityksen. Jo varhain Joonaksen työtoverit 
kannustivat Joonasta liittymään ammattiliittoon, 
ja, kuten arvata saattaa, nuoresta vesselistä 
kehkeytyi timantin kova pikku sosialisti. Pienessä 
päässä jylläsivät suuret aatteet.

Aurinko nousi ja laski. Vuodenajat vaihtuivat ja 
vuodet vierivät. Maailma muuttui. Joonas varttui. 
Sirosta siemenestä versosi loistelias lehtikuusi. Pieni-
kokoisesta savupiipunnuohoojapojasta kehkeytyi 
salskea ja karismaattinen nuori mies. Ennen 
kaikkea Joonas oli kuitenkin pyyteetön ja ahkera 
työmies. Hämäristä kaivoksista ja ahtaista savupii-
puista Joonas oli edennyt tukinuittajaksi läheiselle 
joelle sekä noussut ammattiliiton luottamusmie-
heksi. Sydämessään Joonas oli idealisti, joka uskoi 
tuotantovälineiden yhteisomistukseen ja työläisten 
utopiaan.

S’napsin toimittaja oli kaksi yötä Nuuksion kansallispuistossa testaamassa sen laatua. Kokonaislaatu oli 
varsin hyvä, vaikka hieman parantamisen varaa oli. Esimerkiksi, missä oli kaikki kissojen ulkoiluttajat?

Plussat
1. Tutkimusten mukaan metsä vähentää stressiä. Tutkimusten mukaan myös Aallon opiskelijat 

kokevat eniten stressiä suomalaisista yliopisto-opiskelijoista. Retkellä oli helppo unohtaa arjen 
stressi, kun oli kävellyt kymmenen kilometriä, vesi oli loppu ja piti alkaa keittää järvivettä retkikeit-
timellä iltahämärässä.

2. Metsässä on mustikoita. Mustikat ovat hyviä. Jos et pidä mustikoista, olet väärässä.
3. Monilla retkeilijoillä on mukanaan koiria, joita saa rapsuttaa.
4. Nuuksio on varsin lähellä, sinne pääsee myös julkisilla Otaniemestä. En tosin suosittele Espoon 

julkisia edes pahimmalle viholliselleni, jos muita vaihtoehtoja on.
5. Nuuksiossa on vaikea eksyä. Mökkejä ja omakotitaloja on kaikkialla Nuuksiossa, kansallispuiston 

polut ovat hyvin merkittyjä ja etäisyydet on lyhyitä. Jos lataat kartan (tai jopa tulostat fyysisen 
kartan) Nuuksion vaellusreiteistä voi myös jopa löytää leiripaikalle ennen pimeää.

6. Ruoka maistuu metsässä. Todistetusti parhaat mausteet ovat nälkä, raikas ulkoilma ja riittävästi 
kilometrejä takana, ne pelastavat jopa silloin, kun ostat vahingossa carbonaaraasi vanilijalla maus-
tettua kaurakermaa.

7. Ruokaillessa on aina hyvät maisemat. Ja niin on kaikkina muinakin hetkinä.
8. Unen päästä saa hyvin kiinni niin metsässä koko päivän kävelyn jälkeen kuin kotiin palattuasi 

muutaman telttayön jälkeen.
9. Kännykkää ei voi ladata. Välillä on hyvä ottaa muutama päivä etäisyyttä ruudusta.
10. Liikunta tekee hyvää. Kysy vaikka bioteekkarilta.

Miinukset
1. Vaellus on välineurheilua. Yritäpä käydä retkeilyliikkessä köyhtymättä ainakin satasella. Vielä 

parempi; yritä käydä retkeilyliikkessä, ostaa kaikki tarvittava selviytyäksesi pari päivää metsässä 
ja olla köyhtymättä monella sadalla eurolla. Tarvitset rinkan, teltan, makuupussin, makuualustan, 
vaelluskengät, sadeviitan ja retkikeittimen.

2. Märkänä vaellus ei ole kivaa. Nuuksio ei menetä niin paljon pisteitä, sillä satoi vain viimeisenä 
päivänä, mutta märissä varusteissa yön viettäminen olisi ollut varsiWn kurjaa. Tähän auttaa, jos 
reppusi tai rinkkasi pitää vettä tai sadeviittasi peittää sen.

3. Nuuksiossa ei ole kovin paljon tilaa eksyä. Retkeilyalue on suhteellisen pieni eikä siellä ole nähtävää 
juurikaan pidemmälle ajalle kuin muutamalle yölle.

4. Jos lähdet metsään pakoon ihmisiä, Nuuksio ei ole oikea paikka sinulle. Nuuksiossa on kesäviikon-
loppuisin paljon retkeilijöitä, kävelijöitä ja lenkkeilijöitä.

5. Kävijöiden suuren määrän varjopuoli on myös se, että parhaat telttapaikat nuotioipaikkojen äärellä 
menevät nopeasti.

6. Puun juuri selän alla ei paranna ollenkaan unen laatua.
7. Kännykkää ei voi ladata. Se on ongelma jos haluat kyydin kotiin tai et ole printannut fyysistä karttaa.
8. Liikunta kipeyttää lihakset. Muista venytellä!

“Teltta voi lähteä metsästä, mutta metsä ei lähde teltasta.”

S’napsi testaa Nuuksion



Tuo kahden merkittävän voiman kohtaaminen jätti jälkeensä tuhoa ja tuhkaa. 
Päiväkausia he kamppailivat. Ennen pitkään jykevämpi voima voitti. Viimeisillä 
voimillaan Joonas onnistui leikkaamaan lohikäärmeen pään irti. Lohikäärmeen 
eloton ruho romahti maahan, kun internationaalin mahti upposi kapitalismin 
suomuiseen ytimeen. Myös Joonas romahti yhteenoton uuvuttamana. Hänen 
kehonsa oli noen ja tuhkan tahraama, aivan kuten hänen lapsuudessaan savu-
piippuja nuohotessa. Väsymyksestään ja likaisuudestaan huolimatta Joonas oli 
iloinen. Hän oli kukistanut lohikäärmeen ja pelastanut kotikylänsä.

Niemennokassa sijaitsevassa pikkukylässä oli jo 
pitkään eletty seesteistä ja autuasta aikaa. Arki 
eteni tavallisia latujaan. Ihmiset paiskivat töitä ja 
viettivät vapaa-aikaansa ryypäten ja tapellen. Joka-
päiväisessä tekemisessä oli joviaali ja osin jopa 
riemuisa tunnelma. Eräänä päivänä tämä kaikki 
kuitenkin muuttui. Puolipilviseltä taivaalta, täysin 
odottamatta, kylää ilmestyi uhkaamaan hirvittävän 
kauhistuttava lohikäärme. Lohikäärme oli suunnat-
toman valtava ja, kuten asiaan kuuluu, syöksi myös 
tulta.

Mistä tämä myyttinen peto oli ilmestynyt? 
Mitä se halusi? Miksi nyt?

Ihmiset olivat kauhuissaan. Oli kuitenkin yksi, joka ei pelännyt. Joonas 
tiesi, mistä oli kyse. Suomuinen ja valtava hirviö oli taruista tuttu ja legen-
doissa lausuttu kapitalismin peto. Joonas tunsi kohtalon kutsuhuudon. 
Hänelle oli selvää, että hirvitys oli kohdattava kasvotusten ja kukistettava 
miekan mahdilla. Mutta kuinka?

Kun lohikäärme kylvi kauhua kylässä ja mökit 
roihusivat joka puolella, Joonas oli rauhal-
linen ja mietti. Hän istui suosikkijakkarallaan 
ja tuijotti mökkinsä seinää. Kuinka päihittää 
kapitalismin viestinvälittäjä? Kuinka kukistaa 
vapaiden markkinoiden väkevä voima? 
Joonaksen ollessa syvällä mielensä syöve-
reissä hänen eteensä ilmestyi hänen kaksi 
haltijakummiaan, Josif ja Vladimir. He voite-
livat Joonaksen proletariaatin öljyllä ja luovut-
tivat hänelle kaksiteräisen työväenliikkeen 
miekan, internationaalin mahdin.

Tarttuessaan miekkaan Joonas tunsi historiallisen voiman virtaavan kehossaan. 
Sillä hetkellä hän oli yhtä aatteensa kanssa. Silloin hänessä henkilöityi dialek-
tinen materialismi. Ensi töikseen Joonas silitti punaiset taistelupöksynsä. Sitten 
Joonas marssi kohtaamaan tuon kamalan kapitalismin pedon. Leveillä hartioil-
laan Joonas kantoi sekä omaa että kylänsä kohtaloa, mutta ennen kaikkea 
työväenluokan kohtaloa.

Kuvat: freepik.com

Joonaat, Joonakset ja Jonesit



    
Puuro - Uusi Nuudeli           

Fuksit’18

Venyikö Nekroosi turhan pitkäksi? Koostuuko ruokavaliosi x-burgerista ja 
megaforcesta? Tunnetko olosi pöhöttyneeksi? Jos vastasit kyllä, olisi kenties aika 
ruokavalion muutokselle. Kokeile kaurapuuroa, suomalaisten omaa superfoodia! 
Keventäjien suosikkiruoka puuro hellii vatsaa, hoitaa aivoja ja antaa energiaa 
koko päiväksi. Viikon puurodieetin jälkeen voit sinäkin tuntea uudenlaisen voi-
man virtaavan suonissasi.

                                                        
        Eväspuuro

      
Opiskelijan halvin, herkullisin, täyttä-
vin ja säilyvin eväs on puuro. Tiiviiseen 
eväsrasiaan lisätään ensin sopivalta tun-
tuva määrä kaurahiutaleita. Kiireessä 
tämäkin riittää, mutta huomattavasti 
paremman puurosta saa lisäämällä jouk-
koon ripauksen suolaa, sokeria, vanil-
jasokeria, kardemummaa, kanelia ja/
tai rusinoita. Kun nälkä iskee, rasiaan 
lisätään hanasta tai juomapullosta 
vettä sopivalta vaikuttava määrä ja 
puuron annetaan tekeytyä 5-15 minuut-
tia. Tämä puuro on helppo myös syödä 
luennolla ääneti! Huom. Muista ottaa 
lusikka mukaan.

                    Chiapuuro
Tämän erikoisen koostumuksen omaa-
van puuron syöjät menevät usein tren-
ditietoisuus maun edellä. Tämä super-
foodiksikin kutsutuista siemenistä 
valmistettu sammakonkutua erehdyt-
tävästi muistuttava vanukas kannat-
taa ehdottomasti valmistaa mehuun tai 
jugurttiin veden sijaan ja tarvittaessa 
maustaa esimerkiksi hunajalla, jottei 
puuron syöjä vain pilaa mainettaan 
yökkäillessään ensilusikallisen jälkeen.

                    
               Ateriapuuro   
Uuden elämän aloittaneen nuoren naisen 
tai kiltiksellä asuvan teekkarimouhon 
tarpeisiin räätälöity puuro - energiamää-
rää voi säädellä lisäämällä tai vähentä-
mällä rypsiöljyn määrää. Sisältää kaikki 
päivän tarvittavat ravintoaineet. Ettet 
saa vahingossa liikaa kuparia imeskele 
5-senttistä maltillisesti. 2000 kcal: 

    Opiskelijapuuro
Ainekset: 7 hiutaletta, 7 litraa vettä päälaf-
kan vessasta. Resepti: Ota hanasta kuuminta 
mahdollista vettä ja lisää 1 puurohiutale 
jokaista viikonpäivää kohden. Sekoita huolel

  Rappiopuuro
Resepti:  2 desiä vodkaa  ja 40 gram-
maa kaurahiutaleita, sekoita huolella ja 
laita yön yli jääkaappiin tekeytymään. 
Rappiopuuroa ei tule keittää, jotta 
viina säilyy. Halutessasi lisää kossun-
silmä. Humalatilaa voi säädellä lisää-
mällä tai vähentämällä vodkan määrää. 
Minuuttiversio kiireisiin aamuihin: 
ota puurohiutaleet suuhun ja kulauta 
vodka perään, kurluta ja niele.   

    Katumuspuuro
Boostaa sinäkin kroppasi entistä ehommaksi! 
voimaannuttava ja vahvistava Sisäisen Aurin-
gonpaisteenTM puuro :
Ainekset: Nesteeksi raikas vihreä tee. Salaa-
tinlehtiä, parsakaalia, voikukan lehtiä, hima-
lajanvuorisuolaa, chiansiemeniä, ruusunjuuri-
uutetta, ashwagandhajauhetta (auttaa kehon 
energiachakrojen tasapainottamisessa!), valko-
sipulinkynsiä. 
Resepti: Hurauta ainekset tehosekoittimessa, 
kaada kauniiseen kulhoon, koristele kukkasilla 
ja nauti! <3 



RELIIKIT

JOKU MUU

INFONÄYTTÖ

PARVI

Kiltahuoneen

Inkubion viimeisin kiltahuone on juuri täyttänyt vuo-

den, mutta moni sieltä löytyvä asia kätkee taakseen 

paljon enemmän. Täältä löydät vähintään jossain 

määrin todenmukaiset kertomukset kiltiksen silmiin-

pistävimmistä esineistä!

Kiltahuoneen toistaiseksi uusin reliikki on 
alumnijärjestö BioDI:n Apoptoosi XV:ssä 
lahjoittama Joku Muu, jonka on tarkoitus 
lähteä liikkeelle kiertopalkintona sille kilta-
laiselle, joka on erityisen ansiokkaasti on-
nistunut pelastamaan ne killan nakit, jotka 
enemmän tai vähemmän tarkoituksella 
päätyivät Jonkun Muun hoidettavaksi.

Jotta voisi varmistaa paikkansa Inkubion ul-
komaanexcursiolle 2016, muutama innokas 
kiltalainen päätti tappaa aikaa yön yli kiltik-
sellä kehitellen sen palveluita. Idea parveen 
upotetusta infonäytöstä oli syntynyt jo par-
ven rakennuksen aikaan, mutta aikaa pro-
jektin toteutukselle löytyi vasta kun sitä oli 
liikaa. Alkuperäinen infonäyttöohjelma koo-
dattiin Pythonilla pyörimään näyttön taakse 
kytketyllä Raspberry Pi:llä, ja kiltahuoneen 
toisen muuton yhteydessä se refaktoroitiin 
kiltahuoneen palvelimella pyöriväksi netti-
sivuksi.

Kiltahuoneen merkittävin ilmestys, Aallonkuulu parvi oli ensimmäisen kilta-
huoneen muuton suurin projekti. Ihka ensimmäinen parvi ensimmäisellä kil-
tahuoneella oli kierrätettynä noudettu ja hyväksi mutta pieneksi todettu, joten 
silloin uusi kiltahuone tarvitsi ilman muuta parvipäivityksen, josta voi lukea lisää 
S’napsista 4/16. Uusimmalle kiltahuoneelle parvi siirtyi “näppärästi” purkamalla, 
ikkunasta sisään kantamalla ja pomminvarmojen ohjeiden avulla kokoamalla. 
Jotta parvi mahtuu ison varastohyllyn kanssa sentilleen seinien väliin, piti ikkun-
aseinän kantavan tukipilarin kohdalta leikata suurimpaan parruun pienehkö lovi. 
Kaksi ja puolivuotisen historiansa aikana parvelle on tiedettävästi kaatunut vain 
yksi kahvikuppi!



ÄPY-RAHIT

SOHVAPÖYTÄ KYMPPIPÖYTÄ

SOHVAT

Tyylikkään ajattomat Äpy-rahit hankittiin 
kiltahuoneen viimeisimmän muuton yh-
teydessä syksyllä 2018 osana Äpyn tukea 
uudelle kiltahuoneelle. Rahit olivat vii-
meiset poistomyyntikappaleet mitä As-
kosta löytyi, ja sponsorilogot niihin saatiin 
ommeltua kiltahuoneen avajaisia edeltä-
vänä iltana talkoovoimin.

Sohvaryhmän keskeltä löytyvä sohva-
pöytä ei ole oikeastaan sohvapöytä vaan 
TV-taso, jota ei viimeisimmässä muutos-
sa keretty heittää pois ennenkuin se va-
kiinnutti paikkansa kierrätyssohvapöytä-
nä. Pyörät omaavana tasoratkaisuna se 
on otollinen kiistelykohde, kun kolmisoh-
varyhmän kaikki kiltalaiset koittavat kaikki 
keplotella koipensa kummallisen kovalle 
katodiputkitasolle.

Maikin vartioiman sohvan Spotifynurkkaa 
vastapäätä majailee laillisia nopeuksia 
noudattava kymppipöytä, joka on Pää-
lafkan kiltahuoneelle väsätty yhdistelmä 
Oulun lääketieteellisen tekniikan opiske-
lijoiden, OLTO:n, vuosijuhlalahjaa Apop-
toosi X:ssä sekä TUAS-talolta “löytynyttä” 
pyöreää kahvipöytää.

Kiltahuoneella on tänä päivänä ennätys-
määrä sohvia viidessä kappaleessa. Vain 
yksi näistä on oikeasti ostettu, nimittäin 
ovea lähin harmaa sohva vuonna 2017 
ELEC:n tukibudjetilla. Loput kaksi punais-
ta keskimmäisen sohvaryhmän sohvaa 
ovat kiltahuoneen taiteellisimmat, sillä 
ne pelastettiin Aallon edesmenneeltä 
Arabian taidekampukselta eräänä kaunii-
na kesäpäivänä. Parven alta löytyy myös 
yksi viininpunainen taidesohva, joka taas 
kannettiin kevyin mielin ja raskain sohvin 
Miestentieltä vanhalta arkkitehtuurin lai-
tokselta tämän muuttaessa Väreeseen. 
Viimeinen ja suurin musta divaanisoh-
va on jo vanha tapaus, joka löysi tiensä 
TUAS-talon kiltahuoneelle vanhalta Säh-
kölafkalta Otakaari 5:stä niin kutsutusta 
ELEC-HUBista. Ikä on hänessä alkanut 
jo näkyä, ja kävelykepiksi takanurkkaan 
onkin asetettu parven pääparrusta sa-
hausjäämämuistona rakkaudella tallessa 
pidetty Hukkapala.

Uutta kiltahuonetta somistamaan ja vahtimaan päätettiin 
hankkia pari helppohoitoista ja ehkä jopa huoneilman ta-
soa kohottavaa huonekasvia. Kiltiksen vakiintuneimpina 
asukkeina heitä tulee kuitenkin kohdella asiaankuuluvalla 
kunnioituksella, joten muuttotiimin kesken heidät ristittiin 
Olof Palmuksi (palmukasvi) ja Tuomakseksi (saniainen).



VARASTOIM
ISTOVERH

O

Kiltahuoneen varastoalueen 
eli nk. Varastoimiston erottaa 
eteisestä purppuran värinen 
verho, joka on yksi kiltahuo-
neen Väliaikaisista© Ratkai-
suista™. Verho on alkujaan en-
simmäisen eli Sähkölafkan 
kiltahuoneen pimennysverho, 
jota säilytettiin kypsymässä 
TUASin varastoimiston tammi-
tynnyreissä juuri tätä tilaisuutta 
varten: toimia helppona ja no-
peana tilanjakajana. 

BIOKATU

MAIKKI

BIO PARTNERS

NAMUPALVELU
Jotta kiltahuoneelle löytyisi tarkka osoite kou-
lurakennusten sokkeloista, sattui Tampereelle 
suuntautuneesta Rekombionaatiosta vuonna 
2016 eksymään mukaan juuri oikean osoit-
teen omaava kyltti, nimittäin Biokatu. Kerran 
se onkin jo kiltakuntaliitosten yhteydessä jou-
tunut siirtymään TUAS-talolta Otakaari 1:een, 
mutta tämä ei onneksi näkynyt julkisen kiltis-
liikenteen häiriöinä.

Ensimmäisessä muutossa TUASille koko huo-
neen haluttiin saavan Inkubiolainen imago, jo-
ten yksi seinä päätettiin omistaa Maikille. Tark-
ka ikonografinen toteutus onnistui ainoastaan 
tekniikan keinoja, eli projektorilla seinälle hei-
jastettua kuvaa ja maalarinteippiä, käyttäen. 
Vaikka seinän siirtoon ei saatukaan lupaa, ei 
uudessa muutossa Maikkia tietenkään voitu 
jättää jälkeen ja hän löysikin muukavasti tien-
sä myös uusimmalle kiltahuoneelle fuksejaan 
vahtimaan.

Vuonna 2013 Inkubion yrityssuhdemestari 
päätti uudistaa killan yrityssuhdetoimintaa 
perustamalla Bio Partners -yhteistyöohjel-
man, jossa yksi yritysyhteistyön eduista olisi 
arvokas näkyvyys kiltalaisten arjessa kilta-
huoneella. Bio Partners -taulu saatiinkin pian 
kiltahuoneen seinää koristamaan, ja YTMK:n 
puurrettua vuosia ensimmäinen kuusipaik-
kainen taulu saatiinkin täyteen vuoden 2018 
aikana. Täten kuvasta poiketen nykyinen 
12-paikkainen taulu on niinkin tuore kuin sei-
nään ruuvattu tammikuussa 2019!

Kiltahuoneella on lähes sen alkuajoista asti 
ollut saatavilla kahvia käytännössä sisää-
nostohintaan, mutta kahvin kyytipojaksi pää-
tettiin perustaa Namupalvelu vuonna 2012. 
Pohjakassa tälle suklaakartellille lainattiin 
RATTO-seuran toimesta, joka lienee nykyään 
jo hyvitetty. Tarjontavalikoima vaihtelee Herk-
kupeppujen itsevaltiasmauista riippuen vuo-
desta toiseen, mutta ainakin suklaapatukat ja 
nuudelit tuntuvat edustavan vakiovarustusta.



KILTIKSEN ASUKIT
Kiltahuoneella majailee kasvien lisäksi vaik-
ka kuinka monta pehmeämpää asukkia, jotka 
ovat varmasti kokeneet yhtä sun toista. Ehkä 
parhaat tarinat eivät löydykään tämän S’nap-
sin sivuilta vaan heille juttelemalla? Tässä vie-
lä hyödyllinen nimi-naama-lajitelma vasem-
malta oikealle, jottei tarvitse turhaan ujostella 
keskustelua avatessaan:

INKUKVAATTORI

SASUNALLE

MUSTAGORILLA HYMIÖ FRANK

EX-EXCLUSIIVINEN 
EXCUSIILI JR.

TAUSKI TORVIKKI

FYSSACHU

TUISKU

HERMES

PASI

BOB

Tiesitkö, että:
- Inkukvaattori on kuopiolainen
- Pasilla on pieni rakko
- Bob on amerikkalainen
- Sasu tykkää nahasta
- Tauski tykkää koodata
- Excusiili Jr.:n isä on lähellä valmistumista
- Frank on myös amerikkalainen



Kysymykset on koottu anonyymisti S’napsin lukijakunnalta ja internetistä. 

Miten pitää huolta hauraasta maskuliinisuudesta?

Hei, hyvä lukija. Ymmärrän hyvin tuskasi. Nykymaailmassa kone-alfa ja TiK-beeta miesten puristuksessa 
voi kuka hyvänsä tuntea itsensä aivan riittämättömäksi kuhunkin askareeseen johon käännämme kat-
seemme. Kuitenkin on olemassa monia keinoja, joilla omaa maskuliinisuuttaan voi kääntää gamma-mie-
hestä enemmän alfa-maiseen olemukseen. Näistä ensimmäinen ja helpoin on luonnollisesti parran kas-
vattaminen. Leukapartailun ohessa tai sen luonnistumatta voi yrittää tarjota maskuliinisia palveluitaan 
sosiaalisen piirin tai yhteiskunnan feminiimille osallistujille. Tässä palveluilla luonnollisesti tarkoitetaan 
sekä hyvin matalan kynnyksen arkipäiväisiä palveluita, kuten suolakurkkupurkkien availuja, että aivan 
sinne äärimmäiseen “asuntolaina, lapset ja kultainennoutaja”-palveluihin. Paradoksaalisesti näiden 
jälkimmäisen tason palveluiden tarjoaminen voi johtaa uudestaan oman maskuliinisuuden kriisiin. 
Akuutissa maskuliinisuuden kriisissä kannattaa tehdä jotain todella impulsiivista ja tyhmää, kuten 
lähteä biokeppanalle tai kyykkään aamuviideltä edelliseltä päivältä vieläkin päihtyneenä. (Kirjoitus 
sisältää mainontaa).

Mitä Turussa tehdään ämpärin kanssa Rekombionaatiossa?

Turkulaisilla opiskelijoilla on olemassa hassun hauska seurapeli “Kadonneen tutkinnon metsästys”, 
jota varten jokaiselle osallistujalle on parempi (pakko) hankkia oma ämpäri. Seurapeli on sukua TTYn 
Hervanta pelille, joskin turkulaisessa pelissä näkyy Varsinais-Suomen hapattava vaikutus ihmisluon-
teeseen. Rekombionaatiossa ämpärit voidaan kätevästi jatkokäyttää korvaamaan aamuisen herätyksen 
vaatiman nesteytyksen substanssin säilytysastiaa. 

Kysy Otsolta

Mikä on paras bulkkauskeino? Entä -lihasmassan kasvatuskeino?

Bulkkaus ja lihasmassan kasvattaminen ovat ekvivalentteja käsitteitä. Lihasmassa kasvatuksessa kaikkein tär-
keintä on ravinto. Lihas ei voi kasvaa tai korjaantua, jos keho on nälkäinen treenin aikana tai sen jälkeen. En ole 
itse vuosiin tarkemmin seuraillut ruokavaliotani ja mikäli tavoitteesi eivät ole Mr. Olympia Classic Physique 2030 
kilpailun voitto, ei sille liene suurempaa tarvetta proteiinin tarpeen ollessa selkeästi tyydytetty heralla tai syömällä 
niin sanotusti läjäpäin kanaa. Lihasmassan (ja koko harrastuksen aloittamiseen) suosittelen Arnold Schwarzeneg-
gerin (kaverien kesken Arska) Kultaista Kuutosta, jolla innokkaan aloittelijan pitäis pärjätä hyvin ensimmäiset 
kolme kuukautta ja samalla saavuttaa erinomaisia tuloksia, kunhan edellä mainittu ravinto on kunnossa. Kannat-
taa tarkistuttaa itsellään myös pakkotoisto.com ja Mika Nyyssölän GymLog sinäputkesta.

Osaako kukaan oikeesti koodaa?

Lyhykäisyydessään vastaus on ei. Pidemmin vastattuna koodaus on ennen kaikkea looginen ongelma, jonka käsit-
telyyn ja ratkaisuun on monenlaisia mahdollisuuksia. Tämä ongelmanratkaisukyky ja tieto mahdollisista tavoista 
käsitellä ongelmia käytössä olevilla työkaluilla erottaa maitoviiksisen Y1-kurssin ensimmäisiä koodejaan kirjoit-
tavan fuksin ja jo valmistuneen diplomi-insinöörin toisistaan. Kuitenkaan valmistunut diplomi-insinöörikään ei 
voi välttyä tyyppiongelmilta Pythonissa tai vakavalta mielelliseltä hajaannukselta Djangon tai PHP käytön opet-
telussa.

Feikkaako miehet ikinä orgasmeja?

Uskoisin, että kyllä. En ole itse koskaan harrastanut petipuuhia miehen kanssa, joten henkilökohtaista kokemusta 
(mies)kumppanin orgasmin näyttelystä on vaikea hankkia. Luulisin kuitenkin, että vaatimusta kumppanin orgas-
mista ei kuuluisi pitää todistuksena omasta erinomaisuudesta, koska juuri tämä tahto miellyttää toista voi joh-
taa näyttelyyn ja moniulotteisempiin ongelmiin muilla suhteen osa-alueilla yhden tason ollessa pinnallista ja jopa 
pahimmillaan valheellista toiselle. Kannustaisin kaikkia olemaan rehellisiä itselleen ja muille ja keskustelemaan 
omista haluistaan suoraan kumppaninsa kanssa, jolloin kaikki tuntevat syvempää ymmärrystä toisen mieltymyk-
sistä.

Kuksisitko fuksia?

Näin setäilyn näkökulmasta pitäisi yleisen humoristisen käsityksen mukaan asenteen olla jotakuinkin kuin kiimai-
sen ja aliravitun rotan, mutta en ole kokenut erityistä kiinnostusta fukseihin. En tosin koe akateemisen iän olevan 
merkityksellinen este kahden ihmisen välillä.

Kuinka suuren osan naispuolisista ystävistäsi kanssa haluaisit harrastaa seksiä?

Olen heteromies ja koen vetoa kaikkiin nuoriin naisiin. Varsinaisesti läheisempiä suhteita tämän hetkisiin ystäviini 
en kuitenkaan liene kaipaavan. Mihin vain yksittäiseen henkilöön kokemani vetovoima on käsitykseni mukaan 
normaalijakautunut ja kuvittelisin jakauman merkitsevyyden kulkevan siinä p=0.05 kohdilla, jonka jälkeen voin 
pitää häntä itselleni viehättävänä. 

Lyhäreitä

Miltä tuntuu kun on lyhyt?
Normaalilta.

Mikä on paras puolesi?
Kuulemma perse, sitten olkapäät ja selkä.

Mistä ilmansuunnasta katsottuna olet parhaimmillasi?
Idästä

Häiritseekö että oletin sukupuolesi tai seksuaalisen suun-
tauksesi?

Ei.
Miten onnistut olemaan niin fotogeeninen?

Kuvittele olevasi elokuvassa.
Miten valmistua DI:ksi?

Suosittelen kysymään joltakulta toiselta.
Loukkaannutko, jos avaan sinulle oven?

En. Päinvastoin.
Miten oppia dokaa?

Iskemällä rajoittimeen useamman vuoden.
Miten saada nainen/ vaimo/ mielitietty/ tyty-ytymöttötöt-
tönen?

Pyydä sitä ulos, lopeta nössöily, ole rehellinen itsel-
lesi ja mene töihin. 

Mikä on paras ohjelmointikieli?
Rust




