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Uusi vuosikymmen, uusi vuosi, uusi S’napsi!
Rakas lukija, kädessäsi on 50. painettu S’napsi. Tämä kyseinen lehti on myös uuden
vuosikymmenen ensimmäinen S’napsi. Uusi vuosikymmen tuo mukanaan uusia
mahdollisuuksia, mutta tarkoittaa samalla myös edellisen aikakauden loppua. Viime
kuussa loppui Inkubion ja Cosmopolitan-lehden rakkaustarina. Tältä menneeltä aikakaudelta jäämme varmasti kaipaamaan lukemattomia yhteisiä hetkiä kiltahuoneella,
uuden oppimisen riemua (tai kauhua) sekä äärimmäisen tieteellisiä horoskooppeja.

”Vaikka kuinka uskot itseesi, voit silti olla ihan paska.”
”Rima kannattaa alittaa sieltä missä se on korkein.”

Julkaisija:
S’napsi/Inkubio ry
PL 69, 02150 ESPOO
paatoimittaja@inkubio.fi

”Taas alkaa olemaan pikkuhiljaa tämäkin vuosi heitetty hukkaan.”
Käännä siis sivua ja upota itsesi S’napsin syövereihin.
Oikein ihanaa kiltavuotta teille kaikille mussukoille!
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Onneksi meillä on S’napsi! Lupaamme täyttää tyhjyyttä elämästänne tarjoamalla teille, rakkaat lukijat, horoskoopin tulevan vuoden jokaisessa S’napsissa,
unohtamatta tietenkään kaikkea muuta mahtavaa sisältöä. Haluamme vielä
tarjota sanaisesta arkustamme motivaatiolauseita tulevaan vuoteen ja tulevalle
vuosikymmenelle:

S’napsi on
Aalto-yliopiston
sähkötekniikan korkeakoulun
bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden killan
Inkubio ry:n kiltalehti.

Vastakkainen sivu on ensimmäisen S’napsin 1/2008
ko lmas sivu, ot siko ltaan “Pää(tön) kirjoitus”. Nuo ensimmäisen
päätoimittajan ensimmäiset ter veiset ensimmäisille lukijoille
voisivat mainosti o lla tämän kin S’napsin pää kirjoituksesta.

S’napsi ilmesty y edelleen (parhaansa mukaan ja
tar vittaessa vaikka vä kisin) vero-optimointiteknisista
syistä vä hintään neljä ker taa vuodessa. S’napsi on
edelleen huipputason journa lismin taidonnäy te ja
silmiä hivelevä graafinen luomus.
S’napsin sisä llöllinen linja on edelleen herkkä
tasapaino tietoa ja dadaa, arkea ja juhlaa, käy täntöä ja
teoriaa. S’napsi kronikoi edelleen vira llisia dokumentteja
elävämmin, mitä on kilta laisten ka lentereissa, mielissä
ja huulilla. S’napsi on edelleen näy teikkunamme
muille killoille, muille paikka kunnille, laf ka lle,
yhteistyöyrityksille, ja kenelle ta hansa, jo lle läpyskä
kouraan osuu.

Mikä on erilaista nykyään? S’napsi on nykyään
kokonaan värillinen. S’napsia ei enää painateta laf kan
printterillä. S’napsi käy ttää laadukkaampaa paperia kuin
syntyjään. S’napsi on silloin tä llöin myös digitaa liseksi
suunniteltu. Näiltä ko hdin kaikki ei vä lttämättä
o llutkaan ennen paremmin.

toimitus - taitto: Rasmus Ruo ho la

S’napsi toimii edelleen maastoutumis- ja
hämäyskeinona killan sediltä ja tädeiltä. S’napsi on
edelleen houkutteleva vaihtoehto luennoille tai
laskareille. S’napsi on edelleen paperisempi kuin
läppäri.

50 S y napsia myöhemmin

Nauttimasi lehti on S’napsin ka ksitoistavuotisen historian
viideskymmenes hengentuotos*. Maailma viisikymmentä S’napsia
sitten o li pitkä lti saman lainen kuin nykyään**.

S’napsi 1/2008: Pää(tön) kirjoitus.
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* viideskymmenes paperille painettu ja varsinaiseen numerointiin sisällytetty S’napsi.
** S’napsi 50 vuotta sitten ja 50 vuotta tulevaisuudessa ovat todella erilaiset, ks. S’napsit 1/2017 ja 4/2017
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S’napsin kansikuvat 1/2008 - 1/2020

S’napsi
on kasvanut
kunnian himoisuudessa,
sisä llössä ja näy ttäv y ydessä
samaa ta htia kuin kilta kin:
ylpeydellä ja into himo lla it se
pa kerretut ensi vuodet, hillityn
ty ylikkäät ja it setunnossaan
va kaat pari seuraavaa, rennompi
ja värikkäämpi ote kun perinteet
ovat jo elävät ja va hvat,
kymppisynttäreiden kynnyksellä
rehva kas räväy tys ja it sensä
et siminen näy ttävämmä llä
ty ylillä, jo lta ei sen koommin
o le laskeuduttu tielle, jota
o lisi kenties kev yempi
kulkea.
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Historiansa aikana kilta lehtemme on lunastanut paikkansa va lta kunnan
ykkösmedioiden joukossa. Tä hän asemaan liitty y tietty vastuu.
Julkisen sanan neuvosto JSN on kitey ttäny t hy vän journa listisen tavan ja
vastuullisuuden niin sanottuihin Journa listin o hjeisiin, joita jokainen it seään kunnioittava
toimittaja ja julkaisu noudattaa varmistaa kseen uskottavuutensa riippumattomana,
luotettavana ja sananvapautta ylläpitävänä kansanpa lvelijana. Kuin ka S’napsi on
suoriutunut näiden noudattamisessa? Tässä muutamia poimintoja.

1. Journalisti on vastuussa ennen
kaikkea lukijoilleen, kuulijoilleen ja
katselijoilleen. Heillä on oikeus saada
tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.
Check! S’napsi on aina o llut
monipuo lisesti muuttuva, väsymätön
va llan va htikoira, ja ajan hengen armoton
häty y ttäjä. Norsun luuka binetteja on
pelottoman toimituksen panoksella
tehty läpinä ky viksi niin kauan kuin
S’napsi on ilmestyny t: jokainen S’napsin
ilmestymisaikana va llinneista 13
ha llituksesta on lehden sivuilla esitelty.
Muukaan kilta ei o le jääny t piiloon
va lvova lta silmä ltä, kun killan erilaisista
tapa htumista, eten kin A poptoosista,
Keppanasta ja Rekosta, on kerrottu 35
jutun verran. Asiasisä llöltä kään ei o le
vä lty tty, kun opintoja, työelämää ja
a lumnitarinoita on käsitelty 54 eri ker taa,
sekä S’napsin kiistattoman internationa lin
touchin oireena in kubiittien vaihtoopiskelusta on puhuttu 25 otteessa.

4. Journalisti ei saa käyttää
asemaansa väärin. Hänen ei pidä käsitellä aiheita, joihin liittyy henkilökohtaisen hyötymisen mahdollisuus eikä
vaatia tai vastaanottaa etuja, jotka
voivat vaarantaa riippumattomuuden tai
ammattietiikan.
Check! S’napsin toimituskunta on
päinvastoin vaarantanut hy vinvointinsa
mitä moninaisimmin tavoin tehdessään
uraauur tavaa tutkimusta, ja selvitystyötä.
32:stä “S’napsi testaa” -ar tikkelista
ensimmäinen löy ty y jo numerosta
3/2009: “S’napsi testaa: ulkomaat”, missä
silloinen killan puheenjo htaja ar vostelee
Uuden-S eelannin, Fidzin, Sydneyn ja
Mum bain. Samaa sarjaa esiinty y tästä
eteenpäin lä hestulkoon jokaikisessä
lehdessä, ja se on kin yksi lehden
identiteetin perustuksien kantavimpia
kulma kiviä. Tuosta joukosta nostetta koon
esiin erityisesti S’napsi testaa 3/2013, joka
ei päästä toimitusta saati lukijaa helpo lla,
kun toimittajajoukko testaa, kuin ka S’napsi
testaa.
S’napsi, tuo opiskelijamedioista
monimuotoisimmin ympäröivän
maailman kanssa vuorovaikuttava, on
“S’napsi testaa” -sarjan lisä ksi historiansa
saatossa myös aina kin haastatellut,
haastanut, vieraillut, esitelly t, askarrellut
ja leiponut. Y hteensä ana ly y ttisesti ja
tiedonvä litystarkoituksessa aistimisen
dokumentointia on tehty 41 ar tikkelin
verran. Joka ikinen näistä ar tikkeleista
on tuotettu py y teettömästi, ylvää llä
moraa lilla sekä hen kilöko htaista
hyötyä ja etua kaihtaen, kuten S’napsin
la hjomattomiin ar voihin kuuluu.

11. Yleisön on voitava erottaa tosiasiat mielipiteistä ja sepitteellisestä
aineistosta. Myöskään kuvaa tai ääntä ei
saa käyttää harhaanjohtavasti.
Check! Silloin har voin kun S’napsi
ei kerro tosimaailmasta neutraa listi,
mitään siihen lisäämättä ja mitään siitä
poistamatta, jutut on yksiselitteisesti
merkitty viihteelliseksi sepitteeksi
aihetunnisteella “Juhana Kuumeri”.
Ilmeisten harha käsitysten vä lttämiseksi
todetta koon tässä, ettei yksikään
S’napsissa ilmestyneistä ko lmesta
horo- tai ka hdesta bioskoopista o le
o llut sepitteellinen, vaan puhtaan
etukäteisspekulatiivisdokumentäärinen.

14. Journalistilla on oikeus ja
velvollisuus pitää tietoja luottamuksella
antaneen henkilöllisyys salassa siten
kuin lähteen kanssa on sovittu.
Check! S’napsin lä hdesuoja on
a bso luuttinen, kun suuressa osassa
jutuista ei varmuuden vuoksi pa ljasteta
edes sisä ltöviitteitä. Arka luontoisista
aiheista puhuttaessa niin toimittajat,
vierailevat lä hteet, va kioko lumnistit,
kuin huo liaan purkaneet lukijatkin ovat
jääneet anony ymeiksi. Legendaariset
NaisAnneli, MiesTaneeli ja Neiti X ovat
20 esiintymisestään huo limatta yhä
yhtä tuntemattomia ja mystisiä kuin
ensimmäisen kerran lehden sivuille
ilmestyessään.

S’napsin toimittaja kuvailee arkeaan.

20. Olennainen asiavirhe on korjattava viipymättä ja niin, että se tavoittaa
mahdollisimman kattavasti virheellistä tietoa saaneen yleisön. Korjaus on
julkaistava sekä tiedotusvälineen toimituksellisilla verkkosivuilla että julkaisussa tai
kanavassa, jossa virhe on alun perin ollut.
S’napsi heijastelee kilta laisten arkea.

8

Lehdistä 01/2012 ja 04/2014

Check! S’napsi ei o le tehny t virheitä, eikä niille sitä pait si o le todistajia.
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S’napsin 11 muikeaa lukija la hjaa,
S’napsilaseista tee-se-it sesnapsilasiin, ovat rikastuttaneet
ja riemastuttaneet toimittajia ja
lukijoita yhteisellä matka lla.

S’napsin saamien ja
julkaisemien tietojen mukaan
in kubiiteistä 168 on va lmistunut
tekniikan kandidaatiksi ja 126
bioDI:ksi.

S’napsissa on julkaistu yksi
lukija- ja ihailija kirje sekä
yksi julkinen anteeksipy yntö
In kubio lle.

S’napsin käy ttöehdot
pää kirjoituksessa 01/2010

Toimituksen ha kukuulutus S’napsissa
01/2008. Nykyään ajan ko htainen
yhteysosoite paatoimittaja@in kubio.fi
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S’napsi tuo jokaiselle
osa llistuja lleen säännöllisesti
uutta, virkistävää, hyödyllistä,
tuttua, tur va llista, innostavaa,
rauhoittelevaa, kiinnostavaa,
unettavaa, samaistuttavaa,
vierasta ja viihdy ttävää sisä ltöä.

S’napsi on sekä pa lvelu että
pa lvelus, kilta laisilta kilta laisille.

”Milloin S y napsi tulee?”

S’napsin kenties puhutuimman aiheen käsittelyä, poimittuna useista eri medioista vuosilta 2008-2019

S’napsia on tehty
viisikymmentä numeroa,
520 ar tikkelia ja 1350 sivua.

S’napsin ra kastettuudesta ker too kenties parhaiten
kysymys, joka on toistunut kilta huoneella, killan tapa htumissa,
päätoimittajien kor vissa, toimittajien in boxeissa, ja S’napsin
it sensä sivuilla koko sen into himoisen historian ajan:
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S’napsit ovat menneet aivan sekaisin kiltiksen
lattialla! Yhdistä S’napsin kansi ja numero
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Taustan grafiikka: PublicDomainPictures

2

3

4

Oikeat vastaukset: 1c, 2f, 3g, 4i, 5b, 6h, 7a, 8e, 9j, 10d
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a) 1 / 2012			

f) 1 / 2013

b) 1 / 2009			

g) 3 / 2011

c) 2 / 2010 			

h) 3 / 2018

d) 4 / 2016			

i) 1 / 2019

e) 1 / 2017			

j) 3 / 2014
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HALUAT SIIS NÄYTTÄÄ SAMALTA
KUIN MAIKKI
Kevät hiipii hiljalleen etelään, ja sitä seuraa tietenkin pian kesä! Onkin aika alkaa
valmistautumaan terasseille ja rantalentikseen muokkaamalla kroppa kovaan kisakuntoon näin lopputalvesta. Kaikilla meillä on se unelmakroppa kiikareissa, joten
lähdetään purkamaan sitä, miten saat kaikkien janoaman maikkimaisen vartalon
kesälaitumille lähtiessäsi.

AKSELI OINAANOJA
VALTTERI INGERVO
Kuvat: Akseli Oinaanoja, Valtteri Ingervo, Shutterstock

ANALYSOIDAAN MAIKIN KEHON LIHASTEN JAKAUTUMISTA
Maikin kroppaa tarkastellessamme silmiimme pistää heti vahva takaseudun lihasten
ryhmittymä. Myös rintalihakset muodostavat vahvan panssarin Maikin masupuolelle, jossa ei ole pahemmin vatsalihaksia havaittavissa.
Käsissä, pohkeissa ja reisissä lihaa taas
löytyy vähemmän, jos ollenkaan. Näin ollen
haluamme treenata paksu torso mielessä minimoiden raajojemme kehityksen. Liian suuret
kädet ovat usein tuhonneet monen sonnin
stadikkapullistelu-uran.

vahva takapuoli

sirot raajat

TREENIOHJELMAN KULMAKIVET
Tämä lihasten kehitys mielessä voimme lähteä rakentamaan treeniohjelmaamme
valiten tärkeimmät liikkeemme.

rintalihasten panssari
ei sixpackiä
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KOROTETTU MAASTAVETO

PENKKIPUNNERRUS

Maikin syvää ja leveää selkää hakiessamme emme voi olla harkitsematta maastavedon
ottamista mukaan remmiimme. Ongelmana vain on maastavedon etu- ja takareisien
voimakas aktivoituminen ja kasvu, jota haluamme minimoida. Onneksi tähän löytyy
ratkaisu: korotettu maastaveto. Nostamme tangon hieman polviemme alapuolelta jolloin
saamme liikkeestä pois suurimman osan jalkojen tekemästä työstä, ja voimme keskittyä
yläselkään ja pakaroihimme. On tärkeää myös käyttää nostoremmejä, jotta kyynärvartemme eivät kasva liikkeen myötä.

Maikin muhkeaa rintakalustoa metsästäessämme penkkipunnerrus on eittämättä
harkinnan arvoinen liike. Mikään ei ole yhtä tehokas työkalu rintalihasten kehittämiseen
kuin vanha kunnon penkki. Törmäämme tosin samankaltaiseen haasteeseen, kuin maastavedon kohdalla: ojentajien liiallinen aktivoituminen. Onneksi ratkaisu on myös yhtä
yksinkertainen eli varioidaan liikettä rajoittamalla tavanomaisia liikeratoja. Haluamme
Maikkipenkissä™ lopettaa työnnön siten, että emme “lukitse” käsiämme liikkeen ylimmässä
asennossa vaan jätämme kyynerpäät hieman koukkuun. Näin ollen poistamme liikkeestä
osuuden, jossa ojentajat aktivoituisivat eniten painottaen rintaa ja olkapäitä. Haluamme
käyttää liikkeessä myös mahdollisimman leveää otetta, joka painottaa entisestään rintaa.

1

2

1

2

Korotetun maastavedon rinnalle otamme olankohautukset tangolla, jonka avulla treenamme yläselkäämme ja peppumasiinan, jolla saamme eristettyä pakaramme. Mukana
on myös hieman lankkua, joka auttaa meitä pitämään kroppamme tiukkana korotetussa
maastavedossa.

1

2

Samalla idealla otamme treeniohjelmaamme mukaan dipit, joiden kohdalla emme
myöskään lukitse käsiämme. Lisää tarvittaessa lisäpainoja dippeihin tai helpota liikettä
kuminauhoilla. Ei niillä, joita löytyy toimistotarvikevarastosta. Eristämme ohjelmassa
rintaamme vielä vipunostoilla taljassa hieman korkeammilla toistomäärillä.

1

1

16

2

2

17

TREENIJAKO
Näiden kulmakivien pohjalta vaikuttaa järkevimmältä jakaa päivät veto- ja puskupäiviin.
Vetopäivinä maastavedetään korokkeilta, tehdään olankohautuksia ja peppulaitetta ja
puskupäivinä penkataan, dipataan ja ollaan pöntöllä.

RAVINNOSTA
Maikin kehonkoostumusta hakiessamme haluamme pientä pömppöä utareittemme
seuraksi ja nopeaa lihaskasvua. Näin ollen suosittelisin treenamaan suurella määrällä
proteiinia ja pluskaloreita. Täffän lounaiden ja Xtran maitorahkan avulla tämän saavuttaminen opiskelijabudjetilla on varsin mahdollista, joskin mielenterveyttä rapauttavaa.

TREENIOHJELMA

INKUHALI ’20
Salla Autti, Anna Peltola & Emmi Viitala
taitto: Silva Robbins
kuvat: Maija Vahteristo, Essi Miettinen & Antti Raikunen

Kuka ja mikä on Inkubion hallitus 2020? Tämä S’napsin erikoishaastattelu paljastaa
tarpeelliset ja tarpeettomat faktat killan johtoportaasta!
Hallitus tilastoina!
Keski-ikä: 21,2
Keskimäärin opintopisteitä: 95
Kodin etäisyys kiltahuoneesta keskimäärin: 4,9 km
Kuuluuko ananas pitsaan?
Joo: 73%
Ei: 27%
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Keskimääräinen lempiväri
#526060E

Kerava vai Mikkeli?
Kerava: 55%
Mikkeli: 45%
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Ilmari Lehtinen - Puheenjohtaja

Susanna Savander - Sihteeri

”Syvyys on vettä,

”すみません

jolla peset kasvosi;

私はたベる

peilinä ilma”

ガ好き”

Lempisitsilaulusi?
Ikuisen teekkarin laulu

Lempisitsilaulusi?
Kiltiselämää

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Queen - We Are The Champions

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Robin - Parasta just nyt

Ketä johtajaa (oikea tai kuvitteellinen) ihailet?
Marcus Aurelius

Millaisessa skandaalissa olet vuoden aikana todennäköisimmin osana?
Hyväksyttyyn pöytäkirjaan jää kriittinen typo (esim. jonkun henkilön nimi kirjoitettu väärin (melkein
jo tapahtui))

Emil Sievinen - Varapuheenjohtaja

Samu Rotko - Rahastonhoitaja

”Ikuinen fuksi,

”Killan rahoilla

Stadin bulein burgeri

Laskuja vai Las Cujas?

en setä - vielä?”
Lempisitsilaulusi?
Aqua vera, tietenkin
Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Smash Mouth - All Star
Miten toteuttaisit vallankaappauksen Inkubion hallituksessa?
Paras vallankaappaus on arkinen ja huomaamaton – tässä helposti replikoitava kaava:
1. Varmistan, että hallituksen kämppäkierros ajoittuu hallituksen kokousta edeltävään iltaan ja
			että saavumme omaan kämppääni viimeisenä.
2. Kestitsen erityisesti puheenjohtajaamme runsahasti. Seuraavana päivänä otan ilomielin 		
			vastaan kokouksen puheenjohtajuuden varsinaisen puheenjohtajan ollessa ”estynyt”.
3. Puolikuntoinen hallitus ei kykene muodostamaan vastarintaa. Hallituksen tuen varmistaakseni
			tuon vielä lavan vichyä kokoukseen - kansansuosio taattu, valta kaapattu!
4. Muahahahahhahahahahhhaaa
(5. Profit?)
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Vaihtoehtoja”
Lempisitsilaulusi?
Nisti ja Nööri
Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Irwin Goodman - Meni rahahommat pieleen
Kerro tämän vuoden kuumimmat sijoitusvinkit. Mihin inkubiittien kannattaa laittaa rahansa?
Osakemarkkinat ovat tällä hetkellä epävarmoja eikä lyhytaikaista voittoa voi taata. Kannattaa
siis sijoittaa tulevaisuuteen ja itseensä. Aika on noppia ja nopilla kuulemma valmistuu ja pääsee
töihin. Töistä saa rahaa. Mene siis töihin.
Eräs
hallituslainen tyhjensi
fuksicruisella ’19 täyden rakkonsa
hissien väliseen roskikseen. Toivottavasti kiltahuoneen roskikset eivät
ole kokeneet samaa
kyseisen henkilön
toimesta

Eräs hallituslainen meni
tindertreffeille
haalareissa

Iida Lähdekorpi - Tiedotusmestari

Akseli Oinaanoja - Sisä- ja ulkomestari

”Iida tiedottaa

”Vie-kas o-len moi.

elämä on ihanaa

Tyk-kään pa-pe-ris-ta oi

aurinko paistaa”

Mis-tä si-tä saa”

Lempisitsilaulusi?
Jallutähden alla

Lempisitsilaulusi?
Lyökäämme lasit pojat yhtehen

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Chisu - Ihana

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Poju - Esson Baariin

Mistä saat inspiraatiota puujalkavitseihin?
Omasta päästä ja internetistä

Kerro millainen on täydellinen vujulahja, ja mille ainejärjestölle antaisit sen?
Täytekakku jonka sisältä kuoriutuu vapaavalintainen alaston hallituksemme jäsen, joka piilottaa
jallupullon kakkuun ja viuhahtaa juhlapaikalla.

Santeri Ruuskanen - Opintomestari
Essi Miettinen - Fuksikapteeni

”Lahesta tulin,

”Mietin hetkisen

teekkariudesta nautin,

Essenssi kai paljastaa

rakas Inkubio”

Mistään tiedä en”
Lempisitsilaulusi?
Tupakka, whisky ja villit naiset

Lempisitsilaulusi?
Intian Q tai Livet är härligt ”Wehree-edition”

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
AC/DC - It’s a Long Way to the Top
Mikä on tärkeintä mitä olet opintojesi aikana oppinut?
Vaikealta tuntuvat asiat, kuten kandityön kirjoittaminen, ovat vain tavallista työläämpiä. 		
Kaikesta kyllä selviää!
Eräs hallituslainen on oikeasti
kirjamato naamioituneena ihmiseksi, koska hän syö aina sitseillä
servetit ja pöytäliinan

Eräs hallituksen jäsen
kuulemma hukkasi VIRPI:nsä
Killanvaihdossa

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Yona, Orkesteri Liikkuvat Pilvet - Vaikka tekee kipeää, ei haittaa (ihan iloisessa mielessä, vaikka
nimi viestisikin jotain muuta)
Mikä on ensi syksyn kuumin tutustumisleikki?
Lakanaleikki on aina yhtä toimiva nimien suhteen, mutta kuumin varmasti tulisi ponileikissä. Tämä
on ainakin todistettu Tukholman tuulessa - hikeä pukkasi eikä hengitys kulkenut, mutta toimiva leikki
muuten.
Eräs hallituslainen on
pieraissut wappupalloon

Yksi hallituslainen
osaa laskea vain
kuuteen

Heidi Heliölä - Isäntä

Pauli Mankinen - Yrityssuhdemestari

”Tämä kirkkaus,

” Miksi ei biopartner

lasissa ja mielessä,

kuiskisi minulle nyt

silti pimeää”

kun alkaa pöhinä.””

Lempisitsilaulusi?
Jallutähden alla

Lempisitsilaulusi?
Sörnai Gusha

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
AC/DC - Highway To Hell

Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
The Animals - House Of The Rising Sun

Mihin ei-RATTO/IE tapahtumaan itse osallistut mieluiten?
Aatu <3

Minkä firman haluaisit saada Bio Partneriksi? Miksi?
Oura Ring ehdottomasti uudeksi Inkubion Bio Partneriksi! Iha vaa sen takii et niil on siisti brändi ja
niil hyvä tuote.

Veera Repka - Isäntä
”Nauraa ja huutaa
Ilon ja valon lapsi
Sekaisin hän on”
Lempisitsilaulusi?
Aqua Ve(e)ra
Minkä kappaleen uskot kuvaavan hallitusvuottasi?
Adriana Caselotti (Lumikki ja seitsemän kääpiötä) - Whistle While You Work
Mihin ei-RATTO/IE tapahtumaan itse osallistut mieluiten?
Inkubion wappulautta!!!!!!! Ja erilaiset kesäpäivät tietenkin.

Hallituksen
noppakuningas saapui viime
kevään Wappusillikselle eilisillan
puvussa nukuttuaan maittavat
yöunet JMT ykkösen
sohvalla

Eräs hallituslainen
vietti yönsä toisen hallituslaisen luona - jo ennen kuin
henkilöt olivat
samassa hallituksessa!

Tarkistit
juhlan
pukukoodin ja
varmistit hyvissä
ajoin, että asusi
on moitteettomassa
kunnossa.

Ah, Vuosijuhlat!

teksti ja taitto - Rasmus Ruohola | kuvat Ravintola Keilaniemi, Ahti Brummer, pikrepo.com

Ah, vuosijuhlat! Se aika vuodesta,
jolloin toiset kiltalaiset kauhistelevat
iltapukujen hintoja samalla kun toiset
kiltalaiset ravistavat viimeviikkoisia
pölyjä frakistaan ja miettivät, ettei
minulla kyllä tuollaisia kalvosinnappeja
ollut kun lauantaina lähdin kotoa.
Onko killan arvokkain vuosittainen
tapahtuma sinulle tilaisuus:
• suorittaa muodollisen eleganssin
harvinaislaatuinen taidonnäyte?
• innovoida kuinka käytöksen
rima synergisoi sekä limbo- että
tankotanssin kanssa?
• naurahtaa viranomaisen pyynnölle
kävellä suoraa viivaa soveliaisuuden
rajalla?
• tavoitella ennätystä vuoksesi
etikettioppaisiin lisättyjen rivien
lukumäärässä?
• testata uutta treeni- ja
venytysohjelmaasi illan
kirjoittamattomiin sääntöihin?
• juhlistaa rakkaan yhteisösi
merkkipaalua yhdessä ystäviesi
kanssa?
• kokeilla vähän kaikkia ylläolevia?
Muistikuvien metsästyksen tai oman
ja muiden toiminnan arvioimisen
välineeksi S’napsi tarjoaa XVI erilaiseen
tilanteeseen vujujen ajalta kaksi
vaihtoehtoista kuvausta. Tunnistatko
itsesi? Mistä elementeistä rakennut?

Kaikki kuvaillut tilanteet perustuvat tositapahtumiin toimittajan epäterveellisen kattavan vuosijuhlaharrastuksen varrelta.
Kaikki yhteneväisyydet Apoptoosi XVI:n tapahtumiin ja henkilöihin ovat puhdasta sattumaa, eikä tämä varsinkaan ole to-do-lista,
jonka toimitus itselleen asetti kirjoittaessaan juttua paria viikkoa ennen Apoptoosia.

Anelit toimikunnalta armoa
Ihastelit
pari päivää tai viikkoa
saamaasi
kutsua tai
ilmon sulkeutumisen
jälkeen, tai nappasit
ilmoittautumistiedotetta
peruutuspaikan
perinpohjin, ja teit RSVP:n
ilmojonon ohi.
hyvissä ajoin.

Huomasit juhlapäivän aamuna,
että edellisten kissanristiäisten
punkkutahra on edelleen
juuri siinä, mihin sen
viimeksi jätit. Toinen
kenkä puuttuu.

Kutsussa
mainittiin

akateemiset
ansiomerkit, joten
kiillotit niistä sinulle
tärkeimmän, ehkä pari
juhlaan sopivinta, ja sommittelit
ne asuun harkiten.
Rinta on kuin romukaupan
näyteikkuna! Nää on kaikki
jumalauta ansaittu ja et
tosiaankaan alkanut
irrottelemaan niitä
kun ne on kerran
paikalleen
saatu.

Olet viimeisen kuukauden
piiloutunut sohvatyynyn
alle, kun rahis kävelee
kiltikselle. Olit
yllätysvegaani.
Maksoit
pöytäkortin,
silliksen ja
juomaliput ajoissa,
ja muistit ilmoittaa
ruokavalion.

Etkot venyivät niin, että
sinun oli pakko juosta
kokkareille, ettet
olisi enempää
kuin vartin
Laittauduit

myöhässä.

juhlapäivänä
ajoissa, saapuen
cocktailtilaisuuteen
sopivasti ennen mielenkiintoisia tervehdysvuoroja,
ja eritoten omaasi!

Valmistelit
tervehdysvuoronne spiikin,
jotta koreografianne
osui pariin minuuttiin
ja aikataulu pysyi kuosissa.
Lahjasi oli harkittu ja nokkela.
Vuoroonne ollessa vielä kaksi
minuuttia, kysyit kavereilta
että niin kukas sanoo
jotai? Ja oliko
jollaki joku
pullo tai
jotai?

Maistelit
kaikkia
mielenkiintoisia ja
maukkaita cocktailpaloja hieman, ja
vietit vapaamuotoisen
cocktail-tilaisuuden jutustellen
mahdollisimman monien vanhojen ja
uusien tuttavuuksien kanssa.
Nappasit toiseen kainaloon
tarjottimellisen niitä hyviä
kanapeitä, toiseen
skumppapullon, ja
livistit kaverin kanssa
lähimmälle
kiltikselle
juoruamaan.
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Muistit
aterinten
järjestyksen,
skoolauskoreografiat, mitkä juomat
oli milloinkin avattu,
ja autoit pöytäavecisi
istumaan tai annoit hänelle
mahdollisuuden olla sinulle
kohteliaasti avuksi.

Tarkistit
juhlapaikalle
vievien bussien
aikataulun hyvissä
ajoin ja valmistauduit
lähtemään narikan
kautta jo toiseksi viimeisellä,
jotta olet ajoissa asettumassa
pääjuhlapöytään.
Viimeinen kokkareita siivoava
nakkifuksi väisteli vihaista
katsettasi, kun tivasit milloin
se viimeinen bussi tulee
hakemaan sinut, tai
vaihtoehtoisesti
toimikunta saisi
luvan maksaa
sinulle
taksin.

Otit
saapuvat
konferenssipuhelut vastaan
aulan tai vessan
puolella, koko seurueen
voimin.
Kellotit povarilämpimän pullollisen
monologina
pöydässä jo
ennen pääruokaa.

“Lainasit” jatkoavecilta
jälkkärilusikan ja toisen
kossukaadon, koska omasi
“katosivat” yllättäen, söit
hattu päässä, joojoo
pistä kyyppari se
viini vaa toho
vesilasiin se o
just hyvä.

Tapa ja tanssi -tietotaitosi ei päässyt
loistamaan, kun pöytäkortista tuli
lennokki tai ristinolla-alusta jo
pääruoan aikaan. Tanssien
Vaihdoit
ajan metsästitkin
tanssikadonnutta
korttia ensin
laulukirjaa ja
avecisi, sitten
narikkamuiden tuttujen tai
lappua.
tuntemattomienkin kanssa!

Pienestä epävarmuudesta
huolimatta parketilla pyörähtely oli
hauskaa. Tapa- ja tanssikoulutuksen
tärkeimmät tärpit olivat vielä selkeinä
mielessäsi.

Painoit
parhaasi
mukaan
mieleen plassikartasta pöytäsi
vähemmän tutut nimet,
esittäydyit heistä kaikille, ja
seurustelit kohteliaasti koko
pöytäkunnan kanssa.
Kurkkasit plassin, närkästyit
tylsästä pöydästä, ja vietit
suurimman osan iltaa
seilaten reittiä aularöökinurkkaensimmäinen
vapaa
tuoli.

Keskityit
puheisiin,
Seurasit
seremoniamestarin
ja lukkareiden
ohjeita, ja uskaltauduit
jopa pyytämään
heiltä sopivalle tuokiolle
puheenvuoron!

Kuiskailit kaverin kanssa
hävyttömiä kun sere sönköttää
jotain lipuista tai puhujista
tai jotain, ja lauoit
kaikkiin aasinsiltoihin
riipaisevan
nokkelia välihuutoja.

ja vaikka
huomio välillä
ehkä herpaantui,
arvostit eetosta, jolla ne
oli kirjoitettu sekä paatosta,
jolla ne esitettiin. Ja tietenkin
aplodeerasit raikuvasti palkituille!

Improvisoit juomapelin puheissa
esiintyville sanoille, mutta lähdit
kesken puhemaratonin
vessaan vetämään henkeä
kun vesiputous kävi
liian fyysiseksi. Ethän
kuitenkaan edes
tuntenut ketään

Vedit jatkoilla
päätyyn.

lavalle kutsuttua, niin
ei niin
väliä.
Vedit jatkoilla
täysii.
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Lyhyt Etikettiopas
Löysit
sillikseltä
vähän jälkeen
puolenpäivän
hyvää ruokaa,
hieman skumppaa,
pehmeän kasan kavereita,
kevätauringon, S’napsin,
kenties ripauksen Wappumieltä
ja henkäyksen verran puhdasta
hedonismia.

Saavuit sillikselle iltapäivän pidemmällä
puolen enemmän vapisemalla kuin
kävelemällä, nappasit taistelulonkerot,
skumppapullon, pekonikulhon,
S’napsin, ja kömmit nurkkaan
odottamaan, mitä pahaa
maailma sinulle seuraaaksi
keksii. Kuulit jostain
NAKS ja mutisit
itsellesi “never
stop the
madness”.

Artikla ry:n Digesta-lehdessä 3/1991 s. 16 julkaistut kymmenen kohdan järjestyssäännöt
juhlakäyttäytymiseen ovat Synapsin toimituksen seurapiirisektion mielestä tänäkin päivänä yksi

Enimmäkseen
tulta ja ilmaa:
Olet kiltti, kohtelias ja
kunnollinen; jokaisen
vuosijuhlatirren
unelmavieras ei
räjäytä illan ohjelmaa
käsiin ennen pääruokaa
ja muistaa vielä mitä
ilmotessa toivoi ruoka- ja
juomavalioksi. Älä kuitenkaan
vastaisuudessa turhaan pelkää
irrotella! Hyvien juhlien tulee olla
juhlijoiden näköiset.

Enimmäkseen
maata ja vettä:
Olet kaiken kokenut
pöytäjuhlien
rautainen
ammattilainen, joka
ei sorru ankarankaan
pönötyksen uhatessa.
Muista kuitenkin antaa
juhlan ohjelmalle mahdollisuus
yllättää iloisesti, tiedä vaikka
nykynuoriso olisi keksinyt iltaan
jotain uutta ja mielenkiintoista!

Sopusuhtaisesti kutakin elementtiä:
Olet sinut tapojesi kanssa, ja vähintään hyvänpäiväntuttu etiketin kanssa. Et turhaan
stressaa, meneekö kaikki juuri oikein, kunhan osallistujilla on mahdollisimman mukavaa.
Tiedät hyvin, että säännöt täytyy tuntea, jotta niitä voi rikkoa tyylillä. Jatka samaan
malliin! ■

nasevimmista koskaan kirjoitetuista etikettioppaista, joten uudelleenjulkaisemme ne tässä häpeilemättä.

Osuvia täydennyksiä ja tarkennuksia yllämainittuihin ohjeisiin tarjoaa SALUS ry:n, tai Tampereen yliopiston
terveystieteiden nuorekkaan ainejärjestön, blogipostauksessaan 1.3.2016 lainaama anonyymi auktoriteetti
“Iloinen Varajuomari & Jurristi -87”:
5: [... pyöriä,] tai syvyysnäkösi katoaa, voit tiedustella sitä ainejärjestösi puheenjohtajalta.
8.1: Ethän vain juota vuosijuhlamarsalkoille mitään, ethän. [toim.huom: seremoniamestareille]
9.1: Juhlapuheiden arvostelu suoritettakoon omassa pöytäkunnassa vaimealla äänellä.
10: [...käsikähmää], tai ainakin tähtää fuksiin.

S napsin haastattelema tapa- ja kulttuurikokemusasiantuntija T. O’Mores kommentoi ohjeita.
y

5: Kuten Varajuomari linjaa, Artiklan puheenjohtajan ollessa estynyt tai poissaoleva, yhteydenotot voi osoittaa mieluiten
oman mutta tarvittaessa minkä tahansa ainejärjestön puheenjohtajalle.
6: Tällä viitataan useimmiten puheiden pitäjiin.
7: Varmistetaan Otaniemessä tyypillisesti huolehtimalla, että kaikkien läsnäolijoiden kiertosuunta on vastapäivään.
10: Vastoin Varajuomarin ohjeita on yleisen mielialan ja kiltahengen ylläpitämiseksi suositeltavaa tähdätä ennemmin
setään tai tätiin, joka on jo tottunut elämän murjomiseen ja väistelemään epämukavia kysymyksiä opintojen
etenemisestä.
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[ horoskooppi ]
Uusi vuosikymmen, uusi mahdollisuus. Cosmopolitan
Suomi lopettaa, joten asiat on otettava omiin käsiin.
S’napsin astrologit ovat tutkineet tähtikarttoja ja
lukeneet tähtien asennosta Otaniemen yllä, mitä tuleva
vuosikymmen tuo tullessaan. Ota tulevaisuutesi haltuun
ja lue, mitä tähdet lupaavat juuri sinulle!

20.2. - 20.3.
Ihan ok juttu, mutta ootko katsonut S’napsi-lehdestä osion:
rivot paikkakunnat. Kannattaa matkustaa nopee, sillä
elämäsi rakkaus odottaa sinua Horonkylässä. Perustatte
Horonkylään Suomen parhaan alpakkafarmin, ja saatte
kutsun Linnan juhliin tämän saavutuksen ansiosta!

Härkä

20.4. - 20.5.
Ensin Game cheingasi sua, mutta
sitten otit geimin haltuun ja aloitkin
cheingaa sitä. Siis susta on tullut oikea
GameChanger! Olet cheingannut
geimiä
koko
vuosikymmenen:
cheingasit
alaa
vaihtamalla
muinaiskansojen sukupuolen tutkijaksi
ja
cheingasit
rakkauselämääsi
hankkimalla 12 kissaa.
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Kaksonen

23.7. - 23.8.
Robin ei enää levytä. Kiltiksellä ei soi enää Last Christmas.
Wappu on peruttu. Lohi on loppu. Kauramaito on loppu.
Kiltis on muuttanut takaisin sähkölafkalle. Otaniemeen
on perustettu 16 uutta lukiota. Hanhet eivät enää
muuta talveksi etelään. Ilmastonmuutos! Ja tämä kaikki
vääryys on sinun syytäsi. Mitäs heitit banaaninkuoren
sekajäteastiaan.

Neitsyt

24.8. - 23.9.
Olet valmistunut. Olet mennyt töihin. Elämä hymyilee. Tai
niin sinä luulet. Pian kuitenkin paljastuu, että dippasi hylätään
takautuvasti koska uskalsit prujata ne yhdet mekaniikan
laskarit ja jäit siitä vihdoin kiinni. Tämän seurauksena
päädyt puistokemistiksi Hanhi-insinöörikiltaan Alvarin
aukiolle. Huonommin ei olisi voinut käydä.

Oinas

21.3. - 19.4.
Monen vuoden yrittämisen jälkeen pääset vihdoin
aaltoihastukseen. Harmi vain, että kirjoittajaksi
paljastuu sun mutsis. Ja se ei oo freshii sun mielestä. Et
oo ines, mutta paras kaverisi on, ja saatkin pian uuden
isä- tai äitipuolen. Gäng gäng gäng!

21.5. - 20.6.
Et ole vieläkään valmistunut ja teet
Hubin keittiössä epätoivoisesti
kandiasi Maria Monden musiikista
voimaantuen.
Olet
vaihtanut
merkitseviä katseita sen yhden
hubijäbän kanssa, mutta ette ole
vielä edenneet ELEC-yhteistyöhön.
Toivot, että se päivä koittaa vielä
joskus.

Rapu

21.6. - 22.7.
Rappiotasosi on sama kuin
fuksiwappuna, ja löydätkin rekosta
elämäsi oltolaisen, sen kaikista
binisimmän
setätin.
Muutat
hänen kanssaan Lappiin ja alat
kouluttamaan poliisiporoja. Kato
googlesta, se on asia. On muuten
ihan ketun söpöjä.

Teksti: Antti Huttunen, Henna Kotilainen, Onerva Lahtinen, Noora Metsäranta; Taitto & kuvitus: Petra Ekroos

Kalat

Leijona

Vaaka

24.9. - 23.10.
ELECyhteistyöero, SCI, SCI, SCI!
Suur-Inkubio on vallannut koko
kandidaattikeskuksen, ja sinä olet sen
puheenjohtaja. Sait ajettua vihdoin
läpi kauan kaivatun ELEC-eron, ja
nyt elämä hymyilee! Siinä samassa
löydät myös elämäsi fyysikkojäbolettamattoman, ja huutistelette
yhdessä ELEC-menneisyydelle.

Kauris

Skorpioni

24.10. - 22.11.
Kandisi läpäisy riippuu vieläkin
fysiologiasta. Et saa kurssia
millään läpi, koska se vaikeutuu
vuosi vuodelta ja henkilökuntaa ei
kiinnosta. Löydät kuitenkin sisäisen
auringonpaisteesi
lopulta,
kun
viimeinkin droppaat koulun, poistat
Jodelin, lataat Instagramin ja ryhdyt
influenceriksi.

22.12. - 19.1.
Diplomityön kirjoitettuasi olet päässyt viimein
TÖI-HIN: olet Service Champion Alepan kassalla!
Olet löytänyt myös uuden harrastuksen: olet alkanut
keräilemään Fortnite-kortteja. Löydät Fortnitesta
oman nöpönenäsi: rakkautta ensiflossauksella!

Jousimies

23.11. - 21.12.
Valmistuit
tavoiteajassa.
Tästä
hurjasta saavutuksesta kiitoksena
oletkin saanut työpaikan Alvarin
tiskijäbänä. Lanseeraat Alvariin uuden
tapahtumakonseptin: Naisten kaljailta.
Tapahtuma on niin suuri menestys,
että Alvarin nimi muutetaan ravintola
Sillaksi.

Vesimies

20.1. - 19.2.
Wappuisassa kellotuskisassa katseesi kohtaavat sen
yhden ihanan prodekolaisen kanssa, ja kymmenen vuoden
päästä rakkautenne kukoistaa edelleen! Teillä on kaksi lasta,
omakotitalo Espoossa ja kultainen noutaja. Kyllästyt kuitenkin
tasaiseen elämään, ja ryhdyt täyspäiväisesti S’napsin
Vietnamin astrologikirjeenvaihtajaksi.
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Suomi on täynnä paikannimiä, jotka ääneen
sanottaessa saavat puhujan hieman nolostumaan tai joissain tapauksissa hihittämään. Osa
nimistä on hyvinkin mielikuvituksellisia, kuten
esimerkiksi Sallassa sijaitsevat Vitunviheltämänjänkä ja monien tuntema Saaranpaskantamasaari. Osa nimistä sen sijaan on kuin epäonnistuneen teinin maantiedonkokeesta, esimerkkeinä
Tissinpohja, Tissisaaret, Tussukoski ja Vittujärvi.
S’napsin toimitus päätti testata, miltä tämän
kategorian paikoissa näyttää. Reitiksi valikoitui
Pallivaha - Horonkylä - Mulkkujärvi - Pervontie.
Matka starttasi n. 5min myöhässä aikataulusta
klo 8:35 Otarannasta. Myöhästymisen aiheutti
poikkeuksellisen vireä Viljami-pupu, jonka
rapsuttamista Päätoimittaja Sofia ei pystynyt
välttämään. Auringonnousu Otarannassa oli
upea, ja puolipilvinen sää täydellinen ajamiseen.
Huolimatta takapenkin hyvinvoinnin puutteesta,
matka oli varsin tapahtumaköyhä. Matkalla
koettiin peräti kuusi tunnelia.

S’napsi testaa:
Suomen rivoimmat paikat
Paavo Hietala, Tuomas Poutanen, Sofia Tauriainen, Antti Huttunen

PALLIVAHA, Turku
Turun Kärsämäessä sijaitsevan asuinalueen nimi juontaa juurensa paikalliseen siirtolohkareeseen. Lohkareen nimi on johdettu länsimurteista,
joissa sana “palli” merkitsee palloa ja “vaha” isoa kiveä tai rajakiveä.
Saavuimme Pallivahaan puoli yhdentoista korvilla. Hylätyn näköinen,
remontissa oleva Pallivahan seurakuntakeskus tervehti meitä kolkolla
punertavalla sävyllään, joka kuitenkin tuo mieliin kotoisan punatiilikeitaamme. Arkkitehtuuri muistuttaa Neuvostoaikoja. Talon ympäristö on
varsin epäkuvauksellinen, mutta onneksi rakennuksen takaosasta pääsee
slaavikyykkäämään talon perustuksiin.
Tämä rakennus on todellinen bunkkeri, varsinainen valli pahan ja meidän
välillä. Ehditään vielä ennen auringonlaskua Mulkkujärvelle!
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Horonkylä, teuva
Ensimmäisen kerran reissulla oikeasti vähän hävetti.
Horonkylään johtavan Horontien risteys oli yllättävän vilkas Teuvan mittakaavassa ja saimme osaksemme kiinnostuneita ja hieman myötätuntoisia
katseita ohiajavista autoista. Silmäpelin voitti ohiajanut säiliöauton kuljettaja kiusallisella, mutta samalla kumman kotoisalla katsekontaktillaan.
Jarruttiko hän liukkaan kelin vai meidän vuoksemme? Kropan valtasi
sellainen olo, että olemme saavuttaneet jotain.
Poutsi driftasi Teuvan suurimmassa risteyksessä.
Sofia oppi tankkaamaan.

Tuomas ”Femma” Poutanen
kellahti liikenteenjakajalle
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Mulkkujärvi, alavus
Matka kulki Koskenkorvan halki. Tulimme siihen tulokseen, että jos joku
ihmettelee meidän touhujamme, on ihan OK myöntää olevansa teekkari.
Aikataulu oli liian optimistinen ja lopputuloksena Mulkkujärvi oli ihan pimeä.
Tähtiä oli mielettömän paljon näkyvissä ja syvä hiljaisuus tuntui korvissa.
Mersun seisontavalojen himmeässä hohteessa tutkailimme jäätyneen
järven pintaa ja pitkospuita.

pervontie, lavia
Matkan viimeinen nähtävyys, Pervontie, tarjosi samalla tarinan opetuksen.
Muistakaa hyvät kanssateekkarit, että kukka on kauneimmillaan poimimatta; kun varastatte legendaarisen katukyltin, voi olla, että joku ryhmä
tekee roadtripillä 50km koukkauksen vain todetakseen, että kyltin on
poiminut talteen joku toinen.
Enää ei kiinnosta mikään.
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