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Lakkipää-

“Elämme kovia aikoja, ystävä hyvä.”
Tämä kyseinen lehti käsissäsi on hyvin poikkeuksellinen, sillä sen on
voinut saada kotiinkuljetettuna omaan postiluukkuun. Jo viime vuoden
lopulla pohdimme keskenämme tulevan vuoden suunnitelmaa ja tuolloin
päätimme, että rakkaat kiltalaiset saavat lukea vuoden toista S’napsia
yhdessä Wappuna. Vaikka perinteinen Vapun vietto ja ystävien
tapaaminen on peruttu, päätöksemme pitää. Halusimme tuoda rakasta
Wapputunnelmaa ja yhdistää kiltalaisia saman lehden ääreen, turvallisesti omiin koteihinsa sijoittuneina. Päätoimituskin on tapahtunut
kahdesta eri maasta käsin videon välityksellä, eikä edes maailman
sekaisin meno peru S’napsia. Avaa siis skumppasi, tartu munkkiisi
ja paranna simakrapulaasi yhteisömme parissa tietäen, ettet ole yksin
S’napsisi kanssa. Wappu on mielentila.
Lakit päässä koko kesän kököttäen,

Sofia ja Vilma

P.S. Lukijalahjana erään videokokouksen hienoin tuotos: laatuvitsi.
”Mitä on S’napsin päätoimittajien kokoustissuttelu? Sä napsit, mä napsin.”

S’napsi on
Aalto-yliopiston
sähkötekniikan korkeakoulun
bioinformaatioteknologian
opiskelijoiden killan
Inkubio ry:n kiltalehti.
Julkaisija:
S’napsi/Inkubio ry
PL 69, 02150 ESPOO
paatoimittaja@inkubio.fi
ISSN
Painettu versio 1797-4852
Verkkojulkaisu 1797-4860
Painos 100 kpl
Painotalo Seiska

Kannet:
Silva Robbins
Essi Tallgren
Taitto:
Vilma Kahri
Joel Arantola
Antti Huttunen
Tuomas Poutanen
Silva Robbins
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alkoholittomat juomat
ratikka-ajelulla

Rosanna Manninen, Saara Sippola Taitto: Silva Robbins
Kuvat; Rosanna Manninen
Tuotekuvat: Nokian Panimo, Sinebrychoff, Soulmate, DryDrinker

S’napsi testaa:

Eräänä helmikuisena perjantaina iloinen neljän killan fukseista, isoista
ja kippareista koostuva joukkomme suuntasi kiskoristeilylle pitkin kolean
pääkaupunkimme katuja. Illan agendana oli hillitty hauskanpito, johon yleisen
käytännön mukaan usein kuuluvat erinäiset virvokkeet. Kauppareissulle lähtöön
valmistautuessaan S’napsin testiryhmä puntaroi erinäisten juomavaihtoehtojen
hyviä ja huonoja puolia. A. Le Coq, Sandels, sinikylkinen lonkero, vaiko jotain
aivan muuta?
Hyvälle bilevirvokkeelle olennaisista ominaisuuksista on olemassa monta
eri näkemystä. Yksi arvostaa makua, toinen kaunista pakkausta, aika moni
korkeahkoa etanolipitoisuutta. Tämä mielessään kirjoittajat päättivät testata,
miten kiskokansalle maistuisivat alkoholittomat juomat.
Tutkimus toteutettiin tarjoilemalla vapaaehtoisille, kulloinkin paikalle
sattuneille raatilaisille pieniä maistiaishuikkia alkukuun Meioosista ylijääneistä
snapsilaseista. Seuraavassa raportoimme tulokset testausjärjestyksessä.

Janoisen raatimme käsittelyyn ensimmäisenä
päätyi suomalaista lähdevettä sisältävä Soul
Maté. C-vitamiinilla ja sinkillä höystetty juoma
muistuttaa perinteistä amerikkalaista “lime
lemonadea” yhdistettynä sekoitukseen yrttejä.
Juomavalmistajan verkkosivuilla lupailtiin
raikasta tuulahdusta, joka siivittää nauttijansa
aivan uudenlaiseen rytmiin.
“Our passion is the energetic flow that keeps
us moving towards our purpose and the music
in our hearts. Release your rhythm and keep
creating together with your Soul Maté®. Let
your music flow. That is what we do.”
Soul Matén siirappinen kuvaus tai tanssivat
kuplat eivät kuitenkaan temmanneet kiskoilla
kulkevaa raatiamme mukaansa ja kommentit
juomasta kielivätkin siitä, että makunautinto
jäi hiukan haaleaksi.
•
•
•
•
•
•

“mohitoinen tuoksu”
“kirpee, mutta ei maistu”
“vetinen, puolet jäistä sulanut”
(juomassa ei ollut jäitä)			
“tältä tuntuu, kun solut palautuu”
“hyvä vaihtoehto purkalle”
“suuvettä”

1,625
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Illan
edetessä,
raatilaisten
humalatilan
kasvaessa
ja
ratikan
lähestyessä
päätepysäkkiään
juomastudion
päätti
amerikkalaislähtöinen,
mutta
nykyisin
Itävallassa valmistettava Honest’ Luomu Tee
maussa Vadelma+Basilika. Juoma kuuluu
Honest’ -luomutuoteperheeseen, joka on
suomalaisen maahantuojansa Sinebrychoffin
mukaan saanut kiitosta myös maailmalla.

Kotimaista
linjaa
jatkaen
siirryimme
Nokian Panimon Sun’n Root Beer:in pariin.
Juoma on saanut inspiraationsa 1800-luvun
Amerikassa suuren suosion saavuttaneesta
kaimastaan. Sun’n Root Beer on nimestään
huolimatta
enemmänkin
virvoitusjuoma
kuin olut. Raatimme keskuudessa sen nimi ja
maku aiheuttivat hienoista hämmennystä ja
kommentit heittelivätkin ratikkamatkustajien
lailla laidasta laitaan, vaikkei kukaan
ollutkaan vielä muista virvokkeista ainakaan
huomattavan humalassa.

2,8/5

•
•
•
•
•
•

“Honest
Luomu
Tee
Vadelma+Basilika
on vähemmän makea versio klassisesta
amerikkalaistyyppisestä jääteestä. Juoma on
vadelman ja basilikan makuinen. “

“kevyen hapokas”
“lievästi coca-colahtava”
“sulanut jäätelö, kevyt tervainen sivumaku,
jota tasoittaa vaniljan lempeys”
“näyttää kaljalta, maistuu jäätelöltä”
“liian makeen siirappinen, haisee suuvedelle,
ei kun yskänlääkkeelle”
“fresh”

Juoma sai sekä risuja että ruusuja. Kiitosta
keräsivät raikkaus ja hedelmäinen maku. Moni
raadistamme yhdisti maun myös meille kaikille
tuttuun Pilttiin. Osa olisi kuitenkin kaivannut
hieman lisäpotkua tähän teepohjaiseen
juomaan.

3/5
Raatilaisissa
kenties
voimakkaimmat
reaktiot aikaansaanut juoma oli kolmantena
testattu italialainen Peroni Libera -olut, joka
valmistajansa mukaan erottuu kilpailijoistaan
raikkaan
omaleimaisella
maullaan.
Raatimmekin mielestä juoma maistui erittäin
omaleimaiselta, mutta ei niinkään hyvällä
tavalla.
•
•
•
•
•
•
•
•
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“aavistuksen makea”
“haisee kortsulta ja kuolemalta”
“hieman oluhtava”
“pahaa… vieläkin pahaa… maku parempi”
“en jois, ei prosenttei” (anonyymi sähköfuksi)
“haju ei ole houkutteleva”
“joisin mieluummin vettä”
“yrttimäinen”

•
•
•
•
•
•
•

(-1
kesk , 2, “vitsi”
ia
)/
tämärvo mää 5,
ttöm ritissä

“ala-asteen luokkaretki ja Trip-juoma”
“persikkaista”
“maku pehmeä hedelmäinen, ei liian makea
tai vetinen”
“kirsikkahyytelö”
“teekkarin aamu ei lähtis käyntiin tällä”
“sunnuntaibrunssin kanssa, jos on kova
darra”
“killan kesäpäivien jälkeen tai aamulla
pihakeinussa kirjan kanssa”

Raatimme pisteytti makutestin voittajaksi illan viimeisen testijuoman
eli Honestin vadelma-basilika-luomuteen pisteillä 3/5. Ainoana palkintopallisijojen ulkopuolelle taas jäi
Peroni Libera -olut. Testissä annetut
pisteet jäivät keskimäärin melko
alhaisiksi, eräillä testatuista juomista
vaikuttaisikin tulosten perusteella
olevan lähinnä outousarvoa. Iloksemme
tutkimuksemme
herätti
kuitenkin laajaa kiinnostusta ratikkakansan parissa. Toivomme, että se innostaa inkubiittejä kokeilemaan
erilaisia kummalliseltakin vaikuttavia juomavaihtoehtoja.
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Karvaiset Inkubiitit

Olen: George, 9v. maatiaiskisu
Minut tunnetaan myös nimillä:
Pulla, Miumiu

Mitkä? Luit aivan oikein: karvaiset inkubiitit! S'napsi haluaa tarjota lukjoilleen stressinlievitystä ja lisätä samalla maailmaan söpöyttä lemmikkiesittelyjen muodossa. Ota siis
hyvä lukuasento ja tule tapaamaan inkubiittien karvaiset kaverit.

Lempiherkkuni: Kissanruokakeitto
Osaan:
Juosta salamana piiloon, kun ovikello soi

Teksti & kuvat: S’napsin lukijat
Koonti & taitto: Vilma Kahri & Henna Kotilainen

Minusta sanotaan:
Kunnon pupupöksy, pelkää kaikkea ja
kaikkia! Mutta hirmu ystävällinen
ja huomionkipeä, kunhan paremmin
tutustuu.

Olen: Vili, 2v. kissa
Minut tunnetaan myös nimillä:
Vilpertti
Lempiherkkuni:
Kaikki, jopa banaanit ja piltit
Osaan:
Olla aina hyvällä tuulella
Minusta sanotaan:
Loputon ruokahalu ja aina
jaksaa leikkiä.

Olen: Reiska, 9v. kissa
Minut tunnetaan myös nimillä:
Rekku, Herra Paksukainen
Lempiherkkuni:
Sormet
Osaan:
Jahdata superpalloa ja käärmeitä
Minusta sanotaan:
Tuijottaa herkeämättä niin kauan, että
saa haluamansa, usein ruokaa. Tähän
saattaa jopa herätä aamulla.
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Olen: Kanelipulla, 1v. ranskanluppa
Minut tunnetaan myös nimillä:
Pulla, Pullapitko, Cinnamon bun
Lempiherkkuni: Banaani
Osaan:
Kerjätä ruokaa aina sopivassa paikassa.
Onko sulla banaania?
Minusta sanotaan:
Tykkää ajaa rallia ympäri kämppää just
ennen ku pitää mennä nukkumaan, erityisesti sängyllä on hyvä juosta kovaa.
Olen: Hugo 4.v, pelastuskoira Kreikasta
Minut tunnetaan myös nimillä:
Hubert, Hubert von Carajan
Lempiherkkuni:
Kaikki paitsi ruoka omasta kiposta
Osaan:
Sulattaa jokaisen vastaantulijan sydämen.
Olipa tämä sitten vastaan tuleva ihminen
tai kotiin tunkeutuva varas.
Minusta sanotaan:
Ihana ja läheisyyttä hakeva eläin. Aina
valmiina lähtemään luontoon, mökille, veneilemään tai ihan vaan kävelylle ulos.
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Olen: Pitko, 4v. karkeakarvainen mäyräkoira
Minut tunnetaan myös nimillä:
Andersson Igelsson, Mulkvisti Andersson

Olen: Alexa, 5v. ranskanbulldoggi
Minut tunnetaan myös nimillä:
Pöhkö, Alexa!

Lempiherkkuni: Hirvenliha
Osaan:
Metsästää, kaataa kauriita, hakea lelun kun
kysytään: ”Missä on teeri?”

Lempiherkkuni:
Sukka, tohveli, keppi, jäätelö
Osaan:
Vastustaa kiusausta tulla lahjotuksi
herkuilla
Minusta sanotaan:
Käy jatkuvaa taistelua vettä
vastaan, oli se sitten lumena tai
merenä. Mikäli aallot eivät ole
kyllin suuret, onnistuu niiden tekeminen etutassuilla, jotta hyökkäys
hampailla onnistuu. Sadetta Alexa ei
siedä kuin lumena.

Minusta sanotaan:
Ei osaa haukkua kunnolla koska Pitkolla on
h-vika. Haukkuminen kuulostaa siis ”AU AU
AU”:lta eikä ”HAU HAU HAU”:lta. Pitkolla on
kuusi pentua.

Olen: Veeti, 2v. Diamonds-kani
Minut tunnetaan myös nimillä:
Lullukka, vässykkä-Veeti
Lempiherkkuni: Vadelmat

Olen: Kessu, 10v. sekarotuinen koira
Minut tunnetaan myös nimillä:
Hassu, Possu, Kettu, Kepu
Lempiherkkuni:
Maksamakkara, tyhjien jauhelihapakettien
ja jogurttipurkkien nuoleminen

Osaan:
Lurputtaa korvia, vaikka olen pystykorva!
Minusta sanotaan:
Veeti on oikein mainio bilepupu!

Osaan:
Moitteettomat pöytätavat eli istua
siivosti pöydän ääreen ja neuvotella silmäpelillä maistiaisista.

Olen: Kiwi, melkein 3v. kotikissa

Minusta sanotaan:
Huippuunsa kehittynyt kyky aina halutessaan sekä ymmärtää että olla kuulematta
aivan kaikki, mitä talossa sanotaan.
Innostuu laulu- ja tanssiperformanssiin,
jos rapsuttaa tietystä kohdasta selkää
hännän juuresta, mutta vain kun minä teen
sen! Tätä on kokeiltu sokkotestein.

Lempiherkkuni: Purkkitonnikala
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Minut tunnetaan myös nimillä:
Kapteeni Mäy, kissa, kisse, cat, bebe

Osaan:
Silputa paperia ja pahvia pieniksi palasiksi
Minusta sanotaan:
Kiwin maha on täynnä mehiläisiä.
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Olemme: Remy (vas.) & Amelia,
1v. kesyrotat

Olen: Viljami, 1,5v. kani (leijonanharjas/
hermeliini -risteytys)

Meidät tunnetaan myös nimillä:
Remsku ja Amsku

Minut tunnetaan myös nimillä:
Viltsukka, Mussukka, William, Kultsi

Lempiherkkumme: Kurkkuviipaleet

Lempiherkkuni: Banaani!

Osaamme: Jyrsiä kaikkia asioita

Osaan:
Kerjätä jääkaapilta takatassuilla seisten,
antaa ylävitosia, juosta ja pissata samalla
seinälle kun huvittaa, olen kuitenkin
sisäsiisti.

Meistä sanotaan:
Opiskelijaystävällisiä, viihtyvät päivisin
keskenään.

Minusta sanotaan:
Röhkii söpösti kun innostuu. seuraa jaloissa
kaikkialle kotona. Omistaa herkuilla
täytettävän pulmapallon, jota rakastaa
ja kantaa ympäriinsä omistautuneesti.
Tykkää köllötellä ja sylitellä, äärimmäisen
sosiaalinen.

Olen: Luna, 11v. Inkubion RATTOkissa 2018
Minut tunnetaan myös nimillä:
Lullukka, miss Chonker, miss Kittycat
Lempiherkkuni:
Dreamies-namit ja kermavaahto
Osaan:
Olla superpehmeä, kermavaahdon katoamistempun, kuvioköllintää
Minusta sanotaan:
Kovaääninen kehrääjä, itku on erityisen
riipaisevaa, kun ruoka on loppu.

Olen: Apollo, 1v. kissa
Olen: Chico, 7,5v. shetlanninlammaskoira
Minut tunnetaan myös nimillä:
Papsuli, Chic
Lempiherkkuni: Melkeimpä kaikki menee,
lohi on kyllä aika parasta
Osaan:
Agilitya, olen kisannut useamman vuoden
eri puolilla Suomea agilityssa ja ollut edustamassa agility”esityksessä” muutamaan
otteeseen messukeskuksessa koiramessuilla.
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Minusta sanotaan:
Lähes jokainen mutainen oja ja lätäkkö
löytyy aika harvinaisen hyvin, ja lopun voikin
jokainen sitten päätellä...

Minut tunnetaan myös nimillä:
mister Kittycat, Long boi
Lempiherkkuni: Kaikki ruoka ikinä
Osaan:
Noutaa palloja ja kiihtyä nollasta sataan
raketin vauhdilla (pun intended)
Minusta sanotaan:
Kaikki pussit ja kassit ja reput on
parhaita paikkoja ikinä leikkiä ja nukkua.
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Olen: Vares, 2v. Eurasier-koira
Minut tunnetaan myös nimillä:
Varpunen, Nallukka
Lempiherkkuni: Kinkku ja makkara
Osaan:
Heittää ylävitosen kummallakin tassulla ja
muitakin temppuja (silloin kun huvittaa)
Minusta sanotaan:
Vares rakastaa lunta ja mikäli se saisi
päättää, olisi Suomessa varmaankin
jatkuva talvi, jotta lumikinoksiin sukeltelu
olisi mahdollista aina ja ikuisesti.

Olen: Picsou, 6v. kääpiöluppakani
Minut tunnetaan myös nimillä:
Picsounounet, Pöksylä

PISTACHIO GELATO

Lempiherkkuni: Banaani
Osaan:
Näytellä videolla

Olemme: Santtu 15v. (vas.) & Jumba 9v.
tiibetinspanielit
Lempiherkkumme: Hiuslenkit (Jumba), Kanapalat
Osaamme:
Vuosien varrella on onnistuttu kouluttamaan lauman
ihmisjäsenet varsin kuuliaisiksi herkkujen tarjoajiksi:
On lenkille lähtemis- ja lenkiltä palaamisherkku,
kun-joku-tulee-sisään-herkku, heräsin-iltapäiväunilta-herkku jne. (Santtu)
Meistä sanotaan:
Jumba on oppinut hakemaan kuuroksi tulleen Santun
paikalle aina, kun jotain tärkeää on tapahtumassa.
Jumba herättää Santun nuolemalla sen naamaa ja
läpsimällä tassullaan, mistä Santtu ei suuresti pidä,
mutta sitten koirapojat kipittävät katsomaan mitä
tapahtuu.

Minusta sanotaan:
Picsou harrastaa kenkien ja johtojen
pureskelua.

Mitä tehdä, kun kotiin eristäytyminen käy tylsäksi ja kvantti-ilmiöiden tehtävät eivät oikein
nappaa?
Ratkaisu tähän on tehdä pistaasijäätelöä, tuota jäätelöistä herkullisinta. Pistaasijäätelön tekeminen
itse on yllättävän helppoa, etkä
tarvitsekaan kuin hellan, kattilan,
tehosekoittimen tai sauvasekoittimen, pakasterasian ja pakastimen tämän herkun lohtimiseen.
Tutkin tunnin ajan pistachio gelato
-Youtube-videoita
ja
jaankin
teille nyt parhaan reseptin, jonka
löysin italialaisen gelatomestarin
kanavalta.
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RESEPTI
Ainekset
2,5 dl kuorittuja
pistaasipähkinöitä
2,5 dl kermaa
5 dl maitoa
1 keltuainen
1,5 dl sokeria
hyppysellinen suolaa
2 rkl maissitärkkelystä

1. Keitä kuorittuja pistaasipähkinöitä
vedessä noin 2 min. Siivilöi pähkinät ja
jäähdytä ne kylmässä vedessä. Kun pistaasipähkinät ovat jäähtyneet, hankaa niistä
ruskea sisempi kuorikerros pois.
2. Sekoita kulhossa kerma, maito ja
keltuainen keskenään vispilällä. Mittaa
sokeri, suola ja maissitärkkelys kattilaan ja kaada niiden päälle munamaitoseos koko ajan sekoittaen, kunnes seos
on tasaista. Lisää kuoritut pähkinät ja
keitä varoen koko ajan sekoittaen. Seos
ei saa kiehua. Seos on valmista, kun se
tarttuu lusikan kuperalle puolelle, ja kun
vedät viivan sormella pitkittäin, se ei valu
sormella vetämääsi puhtaaseen viivaan.

3. Kaada koko seos tehosekoittimeen ja soseuta tasaiseksi. Voit tehdä
saman myös sauvasekoittimella.
4. Peitä seos kelmulla niin, että se koskee seoksen pintaa ja jäähdytä seos
jääkaappilämpöiseksi. Seos ei saa olla jäähdytyksen aikana kosketuksissa ilmaan. Kun seos on jäähtynyt, voit laittaa sen jäätelökoneeseen 15
minuutiksi, jos sinulla on kyseinen kapistus, ja sen jälkeen pakastimeen
10 tunniksi. Voit myös laittaa jäähtyneen seoksen suoraan pakasterasiaan ja 10 tunniksi pakastimeen.

Itse käytin oman keittiöni sijasta Emilian aka. Tequilian isoa keittiötä.
Pähkinät, joita käytin eivät olleet kuorittuja, joten jouduin kuorimaan
niitä puoli tuntia, eikä minulla ollut käytössäni jäätelökonetta, joten
tein jäätelön pakasterasiassa. Jäätelöstä tuli kova kuin kivi, mutta kun
jaksoin lusikalla ja haarukalla rapsuttaa sitä tarpeeksi, sain herkullista, syötävässä olomuodossa olevaa pistaasijäätelöä. Resepti tomi ja
oli mielestäni ihan 5/5. Eikun vaan kokeilemaan, jos haluat pakoilla
koulutehtäviä ja herkutella!

Teksti, kuvat ja taitto: Antti Huttunen
Taustan kuvat: unsplash.com
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”Joku mahdollisimman bulkki puna- ja valkoviini”
Maistelun
tavoitteena
oli
selvittää, mikä viini sopii
kunkin tyyppisen oluen kanssa
parhaiten yhteen, jos ollenkaan. Vertailtaviksi kombinaatioiksi halusimme punaisen
ja valkoisen viinin, sekä
mahdollisimman erityyppisiä
oluita. Lopulliset juomavalintamme on listattu alla.

Kaljaa Viinissä

”Mä en ois todellakaan osannu odottaa tällasta”

Moi kaikki! Me ollaan
Sofia ja Poutsi, ja me
ollaan nyt Wienissä! Koska
Wieniläinen
lukukausi
alkoi vasta maaliskuussa,
emmekä
päässeet
vielä
ensimmäiseen
S’napsin
numeroon
maistelemaan
kaljaa Wienissä, päätimme
valmistautua vaihto-opintoihimme
maistelemalla
kaljaa viinissä.*
Wikipedian mukaan viinin
maistelussa tulee ottaa
huomioon neljä seikkaa:
ulkonäkö, tuoksu, suutuntuma sekä jälkimaku. Näitä
yhdistelemällä viineille
määritellään
vivahteikkuus,
luonne,
potentiaali
sekä
mahdolliset
virheet.
Jälkimmäisiä
löysimme kalja-viineistä
runsaasti.
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* toim. huom. Maistelu on tehty jo tammikuussa ennen kuin maailma meni
sekaisin. Lue seuraavasta artikkelista lisätietoja.

Viinit:
• Barone Montalto Rosso
• Santa Helena Crisp & Fruity
Chardonnay
Oluet:
• Karhu. Siis ihan vaan karhu
• Kaiserdom Hefe-Weisen
• Lahden erikois IPA
• Laitilan lakritsiporter

Sylje viini kuppiin.
			
”No hyi [erittäin]”

Viininmaisteluohjeissa mainitaan, että maisteltava viini
on suotavaa sylkäistä pois.
Viittasimme kintaalla kyseiselle ohjeelle ja koimme sen
seuraamukset kantapään kautta.
Ilmeisesti litra viiniä ja
1,66 litraa olutta riittää
kahteen pekkaan tai pekattareen juotuna melko tukevan
humalatilan
saavuttamiseen.
Emme antaneet tämän häiritä
tieteellistä tutkimustamme.
Reaktion rajoittava tekijä
oli viini, jota oli käytettävissä 0,625dl per annos. Olut
pyrittiin käyttämään kokonaan.
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Valkkari

+

Chardonnayn väri oli kirkas vaalea, tuoksu ei erityisen miellyttävä vaan peräti eltaantunut. Suussa viini ei tunnu oikein
miltään, eikä juuri maistukaan, hento omenainen vivahde on
havaittavissa.
• Luonne: Nössö. Henkilö, jonka huomaa vasta kun alkaa vituttaa.
• Potentiaali: Kovassa tarpeessa kellottamiseen.

”Ei tää oo niin pahaa, mitä helvettiä!”

IPA

IPAn hedelmäisyys pelaa hyvin
yhteen valkoviinin kanssa,
tuoksu on hyvin miellyttävä!
Hedelmäinen, hapan, sour-tyylinen
kombinaatio.
Kävisi
pienpanimo-oluesta.
• Potentiaali: Seurustelujuoma, piknik-suositus.

”Jos tätä saisi tölkissä,
ostaisin!”

+ Karhu
Ensimmäinen
maisteltava
on
ensimmäinen yllättäjä! ViiniKarhu on makeaa, väljähtäneen pongikaljan voi maistaa
läpi
viinin
vivahteiden.
Erittäin
dokattavaa,
kuin
bulkkisiideriä.
• Potentiaali: Dokaamiseen jos
tarjolla on vain kaljaa ja
viiniä eikä tykkää kaljasta.

+ Hefe-Weisen
Eih.. Yöääh...

Ei, vehnäinen Chardonnay näyttää pelottavalta ja tuoksuu
väärältä. Maussa on runsaasti vehnäoluen banaanista aromia,
mutta jälkimaussa on kaikki viinin huonot piirteet.
• Luonne: Mitä enemmän tätä juo, sitä vähemmän kaduttaa.
• Potentiaali: Ei.
• Mahdolliset virheet: Ensimmäinen, tässä se oli.
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+

Portteri

Ensivaikutelma on järkyttävä. Hajussa on jotain väärää: savu,
terva ja valkoviini!? Kaniakin pelottaa. Mieleen tulee hikinen
pesisräpylä.
Maku on kuitenkin yllättävä, lakritsin makeus ja portterin
paksu siirappisuus pelaavat yllättävän hyvin yhteen. Tätä
voisi kokeilla toistekin!
• Mahdolliset virheet: Tämä artikkeli. Kombo ihan ok.

”Me ei maisteta enää mitään...
En odottanu dokaavani näin paljon”
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Punkku
Montalto-viini, toisin kuin edellinen Chardonnay on melko
miellyttävää, muistuttaa pehmoista sitsiviiniä. Jälkimaku on
voimakas ja viipyilevä.
• Potentiaali: Halpojen kaverien viini-iltaan.

”Haisee baarin vessalta...”
+ Karhu
Punkun ja karhun symbioosi
haisee pahalta, mutta maistuu
ihan hyvältä. Ei tätä silti
toista kertaa joisi.
• Mahdolliset virheet: Kyllä.

+

IPA

Tässä
vaiheessa
artikkelin
tuottoa ilo alkaa hiipumaan, kun
humala lyö läpi. Yhdistelmä on
sangriankaltainen, separoituu
myös edellisen tapaan, muttei
yhtä pahasti. Tuoksu ja maku
ovat hedelmäisiä, mutta jotenkin
väärällä tapaa.
• Luonne: Märkä rätti naamaan.
• Potentiaali:
Älä
kokeile
tätä kotona.

+

Portteri

Sokerina pohjalla odottaa lakritsiportteri. Ulkonäkö ei ole
järin houkutteleva: väri on samea ja seos muistuttaa luumukiisseliä. Tuoksu on kuitenkin siedettävä, portterin tummat piirteet
toimivat kohtalaisesti voimakkaan punaviinin kanssa. Maussa on
runsaasti lakritsia ja kombo on oikein toimiva.
• Potentiaali: Jäänmurtaja bileissä tai jekutus olut tastingissä.

”Onkohan X-burger auki..?”

+ Hefe-Weisen
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Vehnäolut ja punkku on susi lampaan vaatteissa. Alkuun tuoksu on
kiinnostavan hedelmäinen ja väri miellyttävä, mutta pian juoma
erottuu lasiin ja sakkaantuu. Maku on iljettävä, jälkimaussa
aronian happamuutta.
• Luonne: Jakomieli, joka vaikuttaa ensin mukavalta, mutta
osoittautuu psykopaatiksi.

Olut ja viini yhdessä eivät sekoitu kunnolla, vaan kalja lyö ensin
läpi ja jälkimaussa on viiniä. Tällä tavoin itsensä ryypättyään
paha olo maistuisi kaljalta ja krapula viiniltä. Voimme myös
todeta, että kun juo näin paljon, on lopulta vaikea arvioida
juotavia.
• Mahdolliset virheet: Kaljaa viinissä.
• Potentiaali: Kova humala
• Luonne: Menetetty. Molemmilta. Kiitos ja anteeksi.
TL;DR
Jatkoon:
• Valkkari + IPA
• Punkku + Portteri
Kierrä kaukaa:
• Punkku + vehnäolut

Toimittajat: Poutsi & Sofia
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Kaljaa Wienissä, 18.4.2020
- ja kuinkas sitten kävikään

Edellistä artikkelia lukiessa saattaa aistia innostusta.
Kaljaa viinissä on kirjoitettu ennen vaihto-opintojen
alkamista, joten innostus ei suinkaan johdu tyhmistä
ideoista kaljan parissa, vaan lähitulevaisuudessa
odottaneesta lähdöstä. Vaihtoon lähtöön on erilaisia
järkeiltyjä syitä, mutta uskoisin, että useat lähtevät
halusta kokea uusia, hienoja asioita ja yksinkertaisesti
siksi, että se on kivaa. Lähtijät todennäköisesti osaavat
odottaa myös haasteita, mutta niihin on varauduttu,
kuten ohimeneviin ikäviinkin hetkiin. Tästä keväästä
Wienissä tulikin erilainen kokemus erilaisin haastein,
joihin ei osannut mitenkään varautua.
Ennen vaihtoon lähtöä fiilikset vaihtelivat jännityksestä innostukseen. Paperitöitä ja muodollisuuksia
oli hoidettavana moneen suuntaan. Uusi maa, uusi
kaupunki, täysin uusi ympäristö odotti. Itselläni oli
isona apuna tuleva kämppikseni, joka oli paikallinen
hyvä ystäväni. Lähdön lähestyessä jännitys kasvoi entisestään kääntyen kuitenkin lopulta
malttamattomaksi
innostukseksi. Kaikki uusi ja pelottava
kuulosti olevan täynnä uusia
mahdollisuuksia.
Ensimmäinen viikko oli täynnä
uuden haltuun ottamista. Tutustumista ympäristöön ja uusiin
ihmisiin. Koronavitsin saattoi
kuulla joka tapahtumassa ja
luennolla, mutta kukaan ei ollut
niiden kanssa vielä tosissaan.
Ympäri maailmaa matkustaneet vaihtarit toivotettiin tervetulleiksi täyteen ahdetussa
kirkon kerhotilassa, jossa kukaan ei ollut kuullut beer
pongin kuppien pesusäännöistä. Yllätyin, miten paljon
energiaa ja hermoilua vaati uusien ystävien etsiminen,
vaikka pidän itseäni sosiaalisena yksilönä. Kavereista
sai nopeasti mukavan porukan, kunhan näki vähän vaivaa ja osallistui. Siitäkin huolimatta, että italialaisten
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Teksti ja kuvat: Sofia Tauriainen
Taitto: Vilma Kahri

poikien erilainen käsitys henkilökohtaisen tilan koosta
aiheutti väärinkäsityksiä alkuun. ”Olipa kivan oloinen
tyyppi!” ”What did I do? Why does she hate me?”
Ennen lähtöä olin hermoillut virallisten asioiden hoitamisista ja arjen käynnistymisestä. Kaikki sujui kuitenkin
hämmentävän helposti, käytetty katu-uskottava pyöräkin löytyi vuorokaudessa. Kaupunki rupesi tuntumaan
omalta ja kotoisalta hyvin nopeasti. Toisella kouluviikolla tuli aito tunne uuden arjen alkamisesta. Ystäväpiirit olivat vakiintumassa. Rutiineja oli syntynyt. Lähialue oli tullut tutuksi pyörän selässä, paikka tuntui jo
kodilta. Olin innoissani siitä, että saisin asua juuri täällä
seuraavat neljä kuukautta.
Samaan aikaan levisi aiempaa huolestuttavampia uutisia koronasta ulkomailla ja huhuja koronatoimenpiteistä täällä. Uudet ystäväni pohtivat ääneen tilannetta
kotonaan. Osa alkoi jo suunnitella paluuta. Osa, minä mukaan
lukien, vannoi lähtevänsä vain,
jos tullaan hakemaan. Oma suhtautumiseni rajoitusten mahdollisuuteen oli lähinnä epäuskoinen. En millään jaksanut
uskoa, että juuri nyt juuri täällä
voisi tapahtua jotain merkittävää, kun olin aloittamassa omaa
vaihtokevättäni.
Muutos huhuista todeksi tapahtui hyvin nopeasti. Yhtäkkiä
kesken luennon tuli päätös,
että koulut suljetaan seuraavasta päivästä lähtien. Aallosta
tuli varoitus, että pian saattaa
tulla kutsu kotiin. Itse en osannut edes uskoa kunnolla
tilannetta ja vietin vapaapäiväksi muuttunutta syntymäpäivää onnellisena kämppiksen kanssa tuntien
itseni hyvin wieniläiseksi. Kuitenkin jo parin päivän
kuluttua kaupat, ravintolat, kuntosalit - käytännössä
kaikki paitsi apteekit ja ruokakaupat - suljettiin vuo-

rokauden varoitusajalla. Aallosta tuli virallinen kutsu
kaikille vaihto-opiskelijoille palata Suomeen. Ulkonaliikkumiskiellosta lähti huhu liikkeelle. Kuulosti enemmän huonolta vitsiltä. Ostin käytetyn ukulelen vitsinä
karanteenin varalta. Ja seuraavana päivänä päätettiin
ulkonaliikkumiskiellosta.
Viimeinen
illanvietto
vaihtarien kanssa tuntui
kummalliselta. Kokoonnuimme
pelailemaan
vielä kerran ennen kuin
siitä tuli laitonta. Osalla
oli paluulento seuraavana päivänä, muut jäivät
karanteeniin. Seuraavana
päivänä Suomi päätti sulkea rajat ja lentojen ilmoitettiin loppuvan. Loputkin
suomalaiset
päättivät
palata, vaikka edellisenä päivänä sanoivat jäävänsä.
Vaikka olin aikeissa olla Wienissä neljä kuukautta,
epätietoisuus tilanteen kestosta, nopeat muutokset
ja yleinen huhujen kierto loivat alkuun ahdistusta
jumiin jäämisestä. Kaikki on muuttunut koko ajan
niin nopeasti, ettei ollut varmaa, olisiko paluu vielä
seuraavalla viikolla mahdollista, vaikka sillä hetkellä
vaikuttaisikin siltä. On yllättävän pelottava ajatus olla
jumissa vieraassa maassa yksin. Tässä vaiheessa oli jo
aivan selvää, että kevät ei tule olemaan suunnitelmien
mukainen. Haave ulkomailla asumisesta ilman pidempää sitoutumista oli kuitenkin vahva. Päätin jäädä.
Itsepäinen päätökseni aiheuttaa edelleen ristiriitaisia
tunteita. Kaikki muut, joilla oli ollut samanlaisia haaveita, päättivät palata suositusten mukaisesti. Itselleni löydän poikkeavalle päätökselle monia järkeviä
perusteluja. Suomessa oli odotettavissa samankaltainen tilanne. Matkustamalla olisin myös lisännyt oman
sairastumiseni riskiä, sekä riskiä kaikkien muiden
tartuttamisesta Suomessa. Mielenrauhaa päätöksen
tekoon toi tukiverkkoni. Lentäjäisäni seurasi lentojen tilannetta tarkasti, ja paikallinen ystävä kämppiksenä osaisi neuvoa hätätilanteessa minulle vieraassa
maassa. Itävallan terveydenhuoltokin on ihan hyvällä
tolalla moniin muihin mahdollisiin vaihtokohteisiin
verrattuna. Kaiken lisäksi kämppikseni isä on lääkäri ja
minulle tuttu. Suomessa olisin ollut myös ilman asun-

toa. Kaikista selittelyistä huolimatta itselleni ainoa ratkaiseva syy oli kuitenkin yksinkertaisesti halu jäädä.
Onhan täällä oikeasti aika tylsää. Kun tein päätöksen kuukausi sitten, olin toki varautunut täyteen sulkuun, mutta tilanne on
niin
poikkeuksellinen,
ettei tällaista olisi voinut
kuvitellakaan. Ajattelin
jumppailevani, opiskelevani ja puuhailevani
kaikkea kivaa, nyt kun
olisi aikaa. Toivoin myös,
että normaaliin arkeen ja
kouluun palaaminen olisi
sujuvampaa täältä käsin.
Todellisuus on kuitenkin ollut jotain muuta.
Yliopisto suljettiin virallisesti koko lukukaudeksi viikko sitten. Kämppikseni
palasi kotikaupunkiinsa, joten olen asunut yksin. Nyt
en ole tavannut ketään kuukauteen, mikä on yllättävän rankkaa ja oikeasti ottaa vähän päähän. Yksinkertaiset tekijät ovat helpottaneet oloa täällä. Käytössäni on kaksi eri huonetta, joten voin vaihtaa tilasta
toiseen. Ulkoilun merkitys on valtava, upea kevätsää
on piristänyt oloa. Satunnaisesta kalsarikännistä on
videopuhelujen ansiosta tullut sosiaalinen tapahtuma.
Suomessa tapahtuva eristäytyminen on saanut kaikki
kaipaamaan puheluseuraa, enkä ole ainoa tylsistyvä ja
yksinäinen. Aidon ihmiskontaktin puute on kuitenkin
hurjaa, en ole koko elämäni aikana ollut näin pitkää
aikaa koskematta toiseen ihmiseen. Välillä tunnen olevani todella yksin.
Vaikka toisinaan kyseenalaistankin päätökseni jäädä,
olen pääosin tyytyväinen. Olen onnistunut luomaan
itselleni jonkinlaiset uudet rutiinit jälleen kerran. Olen
jopa onnistunut pysymään niissä, vaikka välillä juoksenkin velvollisuuksia karkuun pidentämällä lenkkejä.
On ollut aivan ihanaa jutella rakkaiden kanssa puhelimessa. Jokainen juttutuokio on merkittävä, sillä yksikään keskustelu ei enää tapahdu vahingossa ohimennen. Toivoa herättää myös suunnitelma purkaa täällä
rajoituksia vähitellen. Henkilökohtaisesti itselleni tärkeä mahdollisuus irrottautua hetkeksi Suomen arkirutiineista säilyi, mutta muuttui erilaiseksi kokemukseksi.
Tuleepahan ainakin ikimuistoinen vaihtokokemus.
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Inkubiitit vaihdossa:
Lyhyen vaihtokevään huomioita

Vaihto-opiskelujakso on erinomainen tilaisuus oppia uutta
ja tutustua uuteen kulttuuriin.
Kokosimme tämän kevään ulkomaankirjeenvaihtajien kanssa
väliaikaisista kotikaupungeistamme oppimiamme asioita.
teksti ja kuvat: Markus Toivonen,
Toni Pellinen & Sofia Tauriainen
taitto: Antti Huttunen

Barcelona
Plussat
• Suomen kevät ja alkukesä löytyy
Barcelonasta jo tammikuussa.
• Supermarketista saa aidosti
hyvää viiniä alle kolmella eurolla
per pullo.
• Eläminen on yleisesti halvempaa
kuin Suomessa.
• Kympillä voi löytää itselleen
ravintola-annoksen ja lasin viiniä. Toimii hyvin ennen luennolle
menemistä!
• Barcelonassa on todella laaja
vaihtariyhteisö ja paljon organisoitua toimintaa.
• Tuoretta leipää saa käytännössä
jokaiselta kadunkulmalta (parasta
esim. aamuisin).
• Kaupungissa on aivan superpaljon tehtävää ja nähtävää. Lähellä
myös paljon luontokohteita, joihin
tehdään usein päiväretkiä.
• Ranta.
• Turvallinen kaupunki, jos tietää
mitä alueita välttää.
• Barcelonassa sataa noin neljänä
päivänä kuukaudessa, muut päivät
ovat aurinkoisia tai puolipilvisiä.
Auringonlaskut ovat huikeita.

Miinukset
• Liikenne pauhaa kaduilla jatkuvasti yötä myöten, joten ilman
korvatulppia voi nukkuminen olla
haastavaa.
• Yliopistojen hallinnot ovat tunnetusti kaikki huonoja.
• Yliopistolla käytetään kolmea
eri tietojärjestelmää, joihin kaikkiin
on eri tunnukset ja joiden käytettävyys on uskomattoman huono.
• Omassa yliopistossa luennot
alkavat aikaisintaan klo 15 ja loppuvat viimeistään 19.30. Perjantaisin on aina koulua klo 19.30 asti.
Joissain yliopistoissa kestää vielä
pidempään.
• Luennoitsijat ovat poikkeuksetta
vähintään 10 min myöhässä joka
kerta.
• Barcelonassa on asuntoja tarjolla
vaihtareille todella paljon, mutta
luotettavan vuokranantajan etsiminen voi olla haastavaa. Kauhutarinoita tuli kuultua muilta vaihtareilta.
• Turistialueilla paljon taskuvarkaita.
• Sunnuntaisin lähes kaikki on
kiinni.
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Wien
Plussat

Singapore
Plussat
• Aina lämmin
• Ihmiset mukavia ja kohteliaita
• Ruoka hyvää
• Ruoka halpaa
• Matkustaminen lähistölle helppoa
• Julkinen liikenne toimii
• Yksi maailman turvallisimmista
maista
• Kampus todella viihtyisä
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Miinukset
• Ilmankosteus
• Sataa paljon ja kaatamalla
• Kaikki muu paitsi ruoka hinnoiltaan Suomen tasoa
• Ajaminen vasemmanpuoleisessa
liikenteessä
• Paljon ihmisiä
• Lievästi “isoveli valvoo” -meininki
• Asunnot pieniä (opiskelijoilla
ainakin) ja kalliita (yleisillä markkinoilla)
• Kalja kallista baareissa, tosin
halpojakin paikkoja löytyi, jos osasi
etsiä
• Iltaluentoja jopa klo 22 asti ja
joillain kursseilla myös lauantailuentoja
• Kylmä vesi hanasta ei ole
oikeasti kylmää (on kuitenkin juomakelpoista)
• Viheralueet hieman teennäisen
oloisia
• Kursseille ilmoaminen ihan saatanasta, kuulemma kuitenkin kehittynyt parin vuoden takaisesta.

• Kevät on tosi kaunis, huhtikuu
ilman räntää on aika kiva. Kukat
kukkii ja lämpöä parikymmentä
astetta.
• Ruokakaupoissa on viiniä! Ja se
on halpaa! Opiskelijabudjettikin
riittää kumarrusviiniin, joka on
ihan hyvää. Ei tarvitse edes kyykkiä.
• Pyöräkaistoja on joka puolella.
• Kauppoja on kivojen kävelykatujen varrella. Ei niitä samoja ostoskeskuksia aina.
• Söpöjä leipomoita! Leipomoketjujakin löytyy, nekin ihan ok. Leipomokulttuuri ylipäänsä.
• Julkinen liikenne toimii hyvin.
Kaikki tarvittava on muutenkin
helposti saavutettavissa.
• Kahviloita.
• Kaupunki on mielenkiintoisen
näköinen. Hauska sekoitus erilaisia
rakennuksia.
• Liikennevaloissa pariskuntia!
Löytyy niin hetero-, poika- kuin
tyttöparikin!
• Lomia edeltävillä luennoilla
(kuulemma) dokataan juomapeleillä. Tölkkitorneja luentosalissa?
En valittais.

Miinukset
• Mikään ei toimi netissä.
Maistraatissa piti jonottaa ihan
paikan päällä, jotta sai kerrottua
asuvansa Wienissä. Tätä muodollisuutta tarvitaan julkisen liikenteen
lukukausilippua varten. Tulostin
siis paperin ja täytin sen käsin,
jonka jälkeen maistraatissa joku
mies näppäili samat tiedot koneelle.
• Kouluun piti ilmoittautua myös
paikan päällä. Ja se maksukin tuli
sinne järjestelmään hirveellä viiveellä. Onneksi ei sentään tarvinnut maksua hoitaa pankissa käymällä, kuten turkkilaiset teki.
• Kahvilassa ei saa tilata tiskiltä,
vaan tarjoilijan kanssa täytyy keskustella useamman kerran pöydässä.
• Lenkkiä ei saa juosta rauhassa,
kun vanhat sedät huutelee ikäviä
asioita. Saa kaipaamaan suomalaista kulttuuria, jossa ei ehkä kehdata edes tuttuja moikata.
• Kaupassa ei saa lagata rauhassa,
vaan heti kysytään olisiko avulle
tarvetta. Kun avusta kieltäytyy
eksyneen näköisenä, seuraa myyjä
parin metrin päässä ihan koko ajan.
Ostokset pitää myös pakata samaa
vauhtia kuin kassa niitä piippaa
eteenpäin. Maksun jälkeen pitäisi
kadota heti. En osaa vieläkään.
• Lämmin kevät saa kaupungin
spurgut haisemaan.
• Vesihanoista pitää vääntää erikseen kuuma ja kylmä vesi. Aiheuttaa palovammapelkoa. Lämpötilaa
pitää myös säätää koko ajan, koska
se ei pysy vakiona.
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Henkilökohtainen-talous-kuntoon-skooppi
Etkö ole saanut kesätyötä?
Et kenties koittanutkaan mennä töihin?
Ei hätää! S’napsin astrologit ennustavat, mistä saat rahaa elää tänä
kesänä!

Härkä
20.4.-20.5.

Kaksonen
21.5.-20.6.

Oletko aina halunnut olla kiinteistömoguli? Tylsyydessä kesällä sisäinen kylteri herää… mutta siinäpä
täydellinen ansaitsemiskeino: Otat pikavippejä
kahden miljoonan euron edestä ja ostat omistusasunnon Kuusisaaresta. Kyllä kelpaa vuokrata 380
m2 asuntoa 8000 euron
kuukausivuokralla. Pikavipit taas saat hoidettua
ottamalla uusia pikavippejä, ja elämä
hymyilee.

Oletko eläinrakas ja pienet kuutit ovat mielestäsi söpöjä?
Ketuttaako, että Westendissä asuvilla on paljon rahaa? Tai
oletko kenties haaveillut olevasi tosielämän Robin Hood?
Ryhdytkin kouluttamaan kuutteja mestarivarkaiksi. Nämä
suloiset otukset kömpivät Westendin rannalta kaduille
ja hyväsydämiset ihmiset ottavat nämä
kuutit lemmikeikseen kylpyammeisiinsa
ja uima-altaisiinsa. Yön tultua kuutit
ryömivät talon asukkaiden lompakoille ja
tuovat rahat sinulle
uiden Otarannan
laiturille.

Rapu
21.6.-22.7.
Eikö sinua kiinnosta raha niinkään?
Haluaisitko vain istua katsomassa
Netflix -sarjoja ja sinulla ei ole neulakammoa? Onko lempiruokasi leipä?
Sinulle löytyy juuri oikea tapa hankkia
herkullisia sämpylöitä ja pillimehua.
Alat luovuttamaan viikoittain verta.
Eikö olekin mukavaa vain istua ja
katsella samalla jotain hyvää sarjaa,
kun ansaitset itsellesi maukkaan
leipälounaan.
Muista
kuitenkin
lainata kaverisi henkkareita ja vaihtaa
luovutuspaikkaa, ettet jää kiinni liian
tiheään luovuttamisesta.
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Neitsyt
24.8.-23.9.
Leijona
23.7.-23.8.
Tunnetko paljon rikkaita kyltereitä
tai tutalaisia? Onko mielestäsi pyykin
peseminen rentouttavaa? Tykkäätkö
rahasta? Perustat Otaniemen rahapesulan, jossa peset rahaa. Rahoja
puhdistaessa saatat “vahingossa”
sujauttaa taskuusi muutaman setelin
ja kolikon. Eiväthän rikkaat ihmiset
huomaa, jos joku yksittäinen sadan
euron seteli häviää. Koska kyse on
luksuspalvelusta, voit laskuttaa asiakkailtasi törkeää ylihintaa.

Vituttaako hanhet? Niin vituttaa
kaikkia muitakin. Nyt on tilaisuutesi
tienata rahaa liittoutumalla rakkaiden
vihollisten kanssa. Parin viikon intensiivikoulutusjakson jälkeen hanhet
ovat täysin sinun hallinnassasi, ja
voit ohjata ne valitsemallesi alueelle
ärsyttämään kesäauringosta nauttivia kanssaihmisiä. Tämän jälkeen
voit vain istua kotona ja odottaa, että
joku pyytää apuasi hanhien karkottamisessa maksua vastaan. Ja jos jokin
hanhista on liian tyhmä/itsepäinen
oppimaan, voit aina viedä sen saunan
taakse ja myydä suomalaista, lähellä
tuotettua lihaa!

Teksti: Antti Huttunen, Henna Kotilainen, Onerva Lahtinen, Noora Metsäranta | Taitto: Vilma Kahri | Kuvat: Creative Market

Vaaka
23.9.-23.10.

Skorpioni
24.10.-22.11.

Oletko kaiken makuuhuoneen puolella kokenut konkari,
joka unohti taas kerran hakea kesätöitä, sillä Tinderin
selailu oli kivempaa? Ei huolta, sinunkin taidoillasi voi
tienata! Otaniemen sijainti on tämän vinkin kannalta
ihanteellinen, sillä Westend on aivan lähellä ja täynnä
potentiaalisia sugardaddyehdokkaita. Biotytyille, ja
miksei myös biopojuille, on vieläpä kova kysyntä. Ei
sillä, että S’napsin astrologit mitään aiheesta
tietäisivät.
Kaverilta vaan kuulin.

Saitko ylioppilaskirjoituksissa Laudaturin äidinkielestä?
Oletko ollut aina kirjallisesti lahjakas? Onko kotisi
lähellä kioski tai k-market? On hetkesi käyttää kykyjäsi.
Ostat nimittäin suuren kesäristikkolehden, jonka ristikoiden pääpalkintona on kaksituhatta euroa. Täytät
ristikon ennätysvauhdissa ja voitat rahat. Ostat rahoilla
tuhat raaputusarpaa, joista valitettavasti saa haalittua
kasaan vain sata euroa.
Onneksi kuitenkin
sadalla
eurolla
saa monta uutta
ristikkolehteä.

Jousimies
23.11.-21.12.

Kauris
22.12.-19.1.

Vesimies
20.1.-19.2.

Tykkäätkö legginsseistä, eteerisistä
öljyistä, tupperwaresta tai laihduttavasta
teestä? Oletko aina halunnut olla oma
pomosi ja omistaa yrityksesi? Haluatko
tienata rahaa poistumatta kotoasi
myymällä huikeita tuotteita ystävillesi
ja sukulaisillesi? Tämä kesä on sinun
tilaisuutesi ryhtyä meikki/legginssi/
öljy-konsultiksi! Myyt tuotteita facebookissa mummollesi ja äidillesi ja suostuttelet heidät liittymään yritykseesi myymään tuotteita
sinun alaisinasi.

Oletko kaveriporukassasi se
henkilö, jonka Telegram täyttyy
aina deadlinen lähestyessä “oliks
sul prujuja?”-viesteistä? Unohda
hyväntekeväisyys ja ala rahastaa
ihmisiä palveluksistasi! Tänäkin
kesänä useat Aallon opiskelijat
hajoilevat kesä-C:n tehtäviin
mökkilaitureilla ympäri Suomen.
Hyödy heidän epätoivostaan ja
laita vaivalla keräämäsi
prujut
kiertoon
maksua vastaan.

Onko sinulla kaksi munuaista ja
toimiva maksa? Oletko fiksu ja filmaattinen tuleva diplomi-insinööri, jonka
geneettinen perimä kelpaa monistettavaksi? Tiesitkö, että myymällä munuaisesi voit ansaita tuhansia euroja?
Jäätyäsi kesällä työttömäksi ja rahattomaksi sait huipun Bio-IT idean: rupeat
myymään elimiäsi! Aloitat elinten
myynnin kevyesti ensin myymällä
litrakaupalla
spermaa/
munasoluja ja siirryt sitten
pikkuhiljaa rahakkaammille
markkinoille. Myyt toisen
munuaisesi, palan maksastasi (mikäli se vielä on myyntikunnossa) ja pikkuhiljaa
kaikki muutkin elimesi.

Kalat
20.2.-20.3.

Oinas
21.3.-19.4.

Saitko yläasteella kuviksesta kympin, mutta et ole
sen jälkeen päässyt kanavoimaan taiteilijan lahjojasi
kunnolla? Eikö sinun mahtavia taideteoksia arvostettu
tarpeeksi ARTS:in sivuaine-kursseilla? Ei hätää, sillä
furry-pornon piirtäminen ja myyminen on sinun tilaisuutesi vapauttaa sisäinen taiteilijasielusi ja tienata hieman
taskurahaa samalla! Kannattaa piirtää nopeasti, sillä
tuhannet pervot odottavat internetin ihmemaailmassa.

Oletko aina ihaillut S’napsin toimittajien kielellistä lahjakkuutta ja uskomattoman ajankohtaista ja
iskevää huumoria? (Niin mekin). Kaappaamalla killan
tärkeimmän viran eli S’napsin päätoimittajan tittelin
itsellesi voit alkaa tienata kanssakiltalaisten hauskuudella
myymällä artikkeleita esimerkiksi Iltasanomille tai Seiskalle. Kaikki voitot keräät luonnollisesti omiin taskuihisi,
sillä toimittajathan tekevät tätä puhtaasti rakkaudesta
kiltaa kohtaan, eivätkä tarvitse korvausta.
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Lähteet 101

Lähdekritiikki on tärkeä muistaa aina kun etsii käyttöönsä lähteitä. Jotkin lähteet ovat vain yksinkertaisesti parempia kuin toiset, eikä suolaisia lähteitä
useinkaan kannata hyödyntää. Suolaisista lähteistä
pääsee eroon suodattamalla lähteensä huolellisesti
ennen hyödyntämistä. Lähteiden suodattamiseen voi
käyttää lähteen tyypistä riippuen paksua3 maakerrosta tai aikaa ja kärsivällisyyttä.
Hyviä lähteitä4 voi löytää esimerkiksi katsomalla, mitä lähteitä naapuri on käyttänyt. Kateellisena naapuri saattaa kuitenkin kieltäytyä jakamasta
lähteitänsä5, joten kovalevyt ja kartat kannattaa
hakea pimeän turvin konfliktin välttämiseksi.

1. Hyvin, hyvin iso.
2. Ja helpompaa.
3. Ei kovin paksua. Jo metri voi riittää, jos käy hyvä tuuri.
Aku Ankka tarvitsee keskimäärin noin 50 metriä maata.
4. Niin lähde kuin lähde.
5. Kitupiikki.
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Wikipedia on hieno keksintö. Kuka tahansa voi
kirjoittaa tietonsa samalle sivulle jopa luomatta
tunnuksia. Näin saadaan aikaan hakuteos, josta
löytää vastauksen lähes kaikkeen12. Wikipediaa ei
kuitenkaan useinkaan hyväksytä lähteeksi. Tämän
ongelman voi kuitenkin kätevästi kiertää lukemalla
suoraan Wikipedia-artikkelin lähteistä13. Näin et
käytä kaikkien tuntemaa Wikipediaa, jonka artikkeleita olet itse käynyt kirjoittamassa, vaan turvaudut
ennalta tuntemattoman kirjoittajan laatimaan
selvitykseen aiheesta, jota et kuitenkaan ymmärrä.
Varmuuden vuoksi luet ensin Wikipediasta artikkelin ja katsot Youtubesta selitysvideon, ennen kuin
kirjaat lähteeksi artikkelin, jossa puhutaan samoista
asioista vaikeammin termein. Ehkä kuitenkin
ymmärsit artikkelin oikein.

Wikipedia, tuo tiedon
ehtymätön suoni

Netti on iso1. Useat ihmiset haluavat
jakaa elämäänsä ja mielipiteitään toisten kanssa, joten massiivisen osan maapallon pinta-alasta
kattava tietoverkko on melkoisen
kätevä. Toisinaan hankalaa on, jos
kaiken tämän tietovirran soljunnasta haluaa löytää varmasti todenpohjaista tietoa. Joskus on vain
hauskempaa2 kirjoittaa palturia
kuin yrittää kaivaa mitä todella on
tapahtunut. Vaikka kuinka ärsyttävää se lukijalle olisikaan.

kuvat: freepik.com

Sosiaalisuus mediassa

The Good, the Bad
and
The INTERNET

Ihmisille puhumista yleisesti pidetään ihan kivana6.
Sosiaalinen kontakti pitää mielen virkeänä7. Sosiaalinen media on tuonut mukaansa paljon keinoja
kanssakäymiseen ja fyysisten tapaamisten välttämiseen. Kissavideoiden koti levittää lonkeroitansa
kohti ääretöntä.
Twitterit ja kumppanit antavat jokaiselle mahdollisuuden kertoa maailmankuvastaan. On kuitenkin
tärkeää muistaa, että kaikilla on oikeus ilmaista
mielipiteensä, oli se sitten kuinka väärä9 tahansa.
Tällöin vastaukseksi kuuluu esittää rakentavaa
palautetta ja käydä keskustelua järkevästi ja rauhallisesti. Keskustelukumppanisi vastatessa tarkennetuin loukkauksin äitisi muotoja ja sosiaalista elämää
koskien voi kuitenkin vaihtaa taktiikkaa ja tunkea
hänen sivunsa täyteen omaa vastakkaista mielipidettäsi10. Eiköhän siitä opi. Voit varmuuden vuoksi
myös estää hänet.

6. Ekstroverit olivat samaa mieltä. Introvertit eivät vastustaneet.
7. Ei, Netflixin katsominen ei ole sosiaalista kanssakäyntiä
hahmojen kanssa8.
8. Tyrion ei, ei, ei! Ei Braniä!
9. Objektiivisesti. Tai tarvittaessa subjektiivisesti.
10. Ei, et saa lainata botnettiäni11.
11. Kyllä konstaapeli, juuri tämä kommentti.
12. Lähde: Wikipedia.
13. Wikipedia-artikkelin lähteet-osio, ei Wikipedia-artikkeli: Lähteet
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Karvaiset inkubiitit - Karanteeni Edition
eli S’napsin toimituksen
Karanteenikarvoitusgalleria
S’napsin toimitus haluaa muistuttaa, että ei
haittaa vaikka jäisi hiukset tai muut karvat
leikkaamatta tai ajelematta, oli sitten pysyttävä
kotona tai ei. On myös ihan ok leikata otsis, jos
on tylsää. Muista kuitenkin, että saat syyttää
lopputuloksesta vain itseäsi.

Miten surffaan?

Netissä surffaamisen onnistuminen
on kuten meressäkin. Tarvitaan
hyvät olosuhteet sekä oikea laitteisto.
Kummassakin tapauksessa erikoistetut
levyt ovat keränneet suosiota käyttäjien keskuudessa. Osa haluaa surffata
yhä vain pienemmillä levyillä18, mikä
tekee surffaamisesta mobiilimpaa,
mutta paikoin haastavampaa. Mobiiliudelle voi myös viitata kintaalla, mikäli
haluaa olla ns. vanhan koulukunnan
surffaaja19. Tällöin käytössä saattaa
olla niin sanottu pelilautta20, mistä levy
ei paljoa enää kasvakkaan.

Kalastus

Kalastus on ongen, virvelin, troolin tai muun kalastusvälineen avulla suoritettava aktiviteetti. Verkossa
kalastusvälineet vaihtelevat, kuten myös kalastajien
käytöstavat. Vesistön rannalla kalastaja ei useinkaan
jaa vinkkejään14, mutta netissä kalastajat ovat paljon
myötämielisempiä. Kukapa ei haluaisi osuutta miljoonaperinnöstä15 tai puhdasta kultaa harkkoina kotiovelleen16? Vihdoin on jotain, mitä kehtaa laittaa patjan alle.
Puhetyylikin on yleisesti17 oikein kohteliasta pienistä
kieliopillisista virheistä huolimatta. Näihin viesteihin
vastatessa tulee pitäytyä yhtäläisessä kohteliaisuudessa,
ettei kyseinen prinssi tai prinsessa loukkaannu ja anna
rahojaan naapurin Villelle. Hui kauhistus!

Jolle
Kiitokset inspiraatiosta jutun
tyyliin Randall Munroen teokselle ”What if?”21
14. Kalaonnesta ja ”siitä, joka karkasi” kuulee taasen väsymiseen saakka.
15. Ja vielä verovapaana! Mitä vielä odotat?
16. Tai ehkä kuitenkin toimittakaa ne suoraan pankkiini, kiitos.
17. Paitsi henkilön kuvattua kuinka katsot piratoituja muumeja.
18. Vrt. laskettelu minisuksilla.
19. Mukana on tarpeeksi välineitä koko porukalle, vaikka käyttääkin kaikkia itse.
20. Engl. gaming rig.
21. Kirja, ei elokuva ”What/if”
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Tämän kevään poikkeuksellisista olosuhteista johtuen paljon odotettuja
tapahtumia on jouduttu perumaan.
Erityisesti Euroviisujen peruuntuminen
loi S’napsin toimituksen sydämiin suuren
ammottavan aukon. Onneksi S’napsin
toimitus sai etäkokoustaessaan vision*,
ja jo seuraavan vuorokauden aikana
pisti suunnitelman toteen pisteytyssysteemeineen päivineen.
Niin S'napsin toimitus tuttuun tapaansa
päätti testata, tällä kertaa omaa
luomustaan, S’napsin Eurovision Song
Contest 2020 -simulaattoria. Pitäähän
sitä voittaja selvittää, ja S’napsin toimituksella on absoluuttisen objektiivisesti
katsottuna paras musamaku. Mikäli
sinä, lukija, haluat hypätä samoihin
tunnelmiin, niin soittolistalla kaikista
tämän vuoden viisubiiseistä pääsee
hyvin alkuun:
tinyurl.com/viisulista2020
Simulaatio toimi Inkubion uudelleensyntyneellä Discord-serverillä. Eräs S’napsin toimittaja, joka toimi samalla illan
hostina ja juontajana, oli tehnyt valmiit
soittolistat, sekä suunnitellut pisteytyksen. S'napsin toimitus noudatti testatessaan seuraavaa ohjeistusta kyseiseltä
järjestävältä taholta:
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Kappaleet kuunnellaan ja niiden musiikkivideot katsotaan Discordin striimauspalvelua
käyttäen. Äänestys tapahtuu anonyymisti
äänestys-formien kautta. Juttelu kappaleiden aikana on sallittua, mutta annetaan
pääasiallisesti kuuntelu-/katselurauha. Jos
tulee mayhem, niin organisoiva taho tekee
tarvittavia peliliikkeitä (esim. server mute).
Toimimme virallisten ESC-sääntöjen mukaisesti, mutta jokainen osallistuja edustaa
yhtä "jurya".
• Jokainen osallistuja (eli "jury") pisteyttää kappaleet pisteillä 1-8, 10 ja 12.
• Simulaatio koostuu kahdesta semifinaalista ja yhdestä finaalista.
• Semifinaalit koostuvat 17 ja 18 kappaleesta. Kummastakin semifinaalista finaaliin siirtyy 10 eniten pisteitä saanutta
kappaletta.
• Finaalissa on yhteensä 26 kappaletta:
10 + 10 semifinaaleista, 5 kappaletta
"Big five" -mailta ja isäntämaan (tänä
vuonna Alankomaat) kappale.
• Kaikissa vaiheissa saa äänestää myös
Suomea, koska muuten se saisi 0 ääntä
(tavallisesti omaa maataan ei saa äänestää). Yritetään kuitenkin olla rehellisiä ja
äänestää omien mieltymysten mukaisesti.
* ajattelit kuitenkin
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UMK

Uuden Musiikin Kilpailu
Koska Suomen edustajan valinta meni pieleen, simuloidaan myös UMK
uudestaan. Jokainen osallistuja edustaa yhtä "kansainvälistä juryä".
• Jokainen osallistuja (eli "kansainvälinen jury") pisteyttää kappaleet
pisteillä 0, 4, 6, 8, 10, 12.
• Ehdolla on kuusi kappaletta. Eniten pisteitä saanut kappale on Suomen uusi edustuskappale.

S’napsin Euroviisusimulaattorin lämmittelijänä UMK oli hyvin toimiva kokonaisuus, vaikkakin vain muodollisuus, jotta
saatiin Cicciolina ja Erika Vikman Suomen viisuedustajaksi. Lämppäri onnistui
nostattamaan toimituslaisten viisuinnon
ja hiprakan sopivaksi varsinaista suoritusta varten. Simulaattorin tekninen
puoli tuli testattua, ja toteutuskonsepti
havaittiinkin yllättävän toimivaksi.
Toimituksen kommentointi tapahtui
puheyhteyden sekä äärimmäisen järjestelmällisen dokumentoinnin avulla.

Sijoitus Pisteet
168
1
100
2
76
3
64
4
52
5
48
6

Artisti
Erika Vikman
Aksel Kankaanranta
Sansa
F3M
Catharina Zühlke
Tika

Erittäin lahjakkaan tuomariston mielestä UMKn esiintyjät olivat melko
lahjakkaita. Yritys oli ihan hyvä, mutta
toteutus 3/5. Tuntui, että kokemuksen puute näkyi esiintyjien yliyirttämisellä, joka tavoitteli viisumaisuutta,
muttei ihan kuitenkaan osunut nappiin.
JokuTM oli tehnyt kummallisen linjauksen
esiintyjien musavideoista, joka herätti
juryissa ihmetystä. Esiintyjät olivat kiusallisia laulaessaan vinosti kaukaisuuteen katsoen. Suomen havaittiin olevan
pieni maa, sillä kaksi kuudesta esiintyjästä oli toimituslaisten tutun tuttuja.

Kappale
Cicciolina
Looking Back
Lover View
Bananas
Eternity
I Let My Heart Break

Alusta asti sisältö oli perusviisusettiä: löytyi
useita voimaballadeja, äärimmäistä outoilua,
tanssibiisejä ja jopa kansanmusiikkia nykypäivään
yhdistettynä. Vaikka tuleva alkuun vähän pelotti,
viisujen tarjonta oli oikeasti aika hyvä. Taso oli
yllättävän tasaista, toki joukosta erottui esityksiä niin
positiivisessa kuin negatiivisessakin mielessä. Vahvaa Euroviisusuorittamista.

Simulaattorin konsepti Discordin kautta toimi
yllättävänkin hyvin ja kommentointi kävi
vilkkaana ja värikkäänä tuomariston dokumentoinnissa. Juontajan johdolla tuomaristo
pysyi ruodussa, ja tuomariston johdolla
juontaja pysyi lähes laulamatta. Niin
äärimmäisen viihdyttävää, ettei edes
taukoja pidetty.

i"

Seuraava simulaattorisessio jatkui teknisen tauon jälkeen tärkeällä soittolistan
fiksauksella simulaattorille sopivaksi.
Toinen semifinaali ei sekään jättänyt
Vastapainoksi
tuomaristoa kylmäksi, varsinkaan
riitti myös ballakun juhlajuomat lämmittivät jo
deja, joissa parissa
mieltä mukavasti. Tanssibiiseistä
oli selkeä kantaaotlöytyi menoa eikä etäviisuissa
tava teema odotettuun
kukaan edes nähnyt, jos
viisutyyliin. Mukaan mahtui
tanssimuuvit tuomarismyös kiusallisia ja noloja esityktossa eivät olleet
siä, sekä falskia laulua ja niin tylsä
ihan esiintyjien
biisi, että se hiljennettiin tölkinavausäätasoa.
nen kuulumisen takaamiseksi. Pitkälti juuri
sitä, mitä viisuilta oli odotettavissakin.

Tuomariston dokumenteista katosivat värit ja
kommentointi tapahtui enemmän äänikanavien kautta. Hieman kyseenalaisesti yleisesti tiedossa olleita ennakkosuosikkeja
tuettiin erittäin avoimesti, mikä saattoi
vaikuttaa tuomaristoon. Onneksi ne oliToisessa semivat ihan syystäkin ennakkosuosikkeja.
finaalissa mieleen
Tanssivat karhut hei! Tai oma naama
jäivät Itävallan ja Sveitsin
paidassa! Juontaja innostui jälleen
söpöt pojat, sekä joukko kiulaulamaan. Toisen semifinaalin
sallisia vetoja Kreikasta, Virosta ja
jälkeen viisusimulaattori
Tanskasta. Toimituksen suosikkioletetut
tuntui jo suoritukselta.
Islanti ja Suomi saivat ylistystä. Finaalia ennen
päätettiin pitää ruuanlaittotauko.
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Varsinainen suorittaminen alkoi ensimmäisellä semifinaalilla. Havaittavissa
oli juhlatunnelman nousua, kun päästiin
ihan oikeiden viisujen pariin. Tuomaristokin kasvoi vielä muutamalla henkilöllä,
jotka olivat päättäneet luottaa muiden
kykyyn valita Suomen arvoinen edustaja.
Tässä ensimmäisessä varsinaisessa osiossa oli
tarjolla taattua Euroviisutunnelmaa.
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Tahtotila suorittaa
simulaattori loppuun
kunnialla oli vahva, eikä
finaalin alkaessa havaittavissa
olleesta pienestä uuvahduksesta ollut
enää tietoakaan, kun jatkoon valittujen kappaleiden taso tuntui iskevän
biisi toisensa jälkeen. Joukosta oli
pudonnut nyt suurin osa kappaleista,
jotka olivat tylsistyttäneet tai saaneet aikaan kiivaan vastustuksen.
Hommansa vakavasti myös hiprakassa ottava arvovaltaisa jury
kuunteli tarkasti nyt toistamiseen
jatkoon päässeet semifinaalibiisit,
joista osalle toinen kuuntelukerta
teki hyvää.
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S’napsin toimitus voi lämpimästi suositella Euroviisusimulaattoria tekemisen
ja viisujen puutteesta kärsiville viisumielisille. Aivan sikkehauskaa. Juhlan
tuntua. Erittäin harmillista, että tämän vuoden viisut nyt jäivät välistä,
sillä taso oli yllättävän kova. Varmasti olisi tullut laadukas kokonaisuus ihan virallisenkin tahon järjestämänä.
Mikäli viisuhammasta edelleen kolottaa, voi toimitus
nostaa esiin muiden järjestävien ja televisioivien
tahojen joukosta Ylen 8.5. alkavan yleisöäänestyksen tämän vuoden viisusuosikeista, sekä
lauantaina 16.5. Eurovision Song Contest
-finaalin tilalla nähtävä Europe Shine A
Light. Simulaattori oli toimiva tällä
kertaa, mutta onhan se hyvä,
ettei Euroviisut ole kuin kerran vuodessa.
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Finaalissa kuultiin myös ensimmäistä kertaa “Big five” -maihin
kuuluvien edustajat. Tuomariston
Äänestys oli erittäin vaikea, sillä muistiinpanot siirtyivät henkilötuttuun tapaan viisufinaalissa on kohtaisiksi, ehkä osittain siksi,
huomattavasti enemmän kappa- että haluttiin tehdä varmasti
leita kuin jaossa on pisteitä, joten tarkka päätös äänten ansainneista esityksistä. Tai sitten
yksittäisten pisteiden merkitys
kasvaa. Onneksi esimerkiksi ihan vain siksi, ettei keskittyminen jaettuun dokkariin
toisella päätoimittajalla oli tarkemmat vihkomuistiinpanot kuin enää riittänyt. Viimeistään
tässä vaiheessa huomattiin,
yhdeltäkään etäluennolta.
että tämän vuoden viisuissa
toistuviksi teemoiksi perinFinaalista mieleen jäi kova
teisten modulaatioiden
taso. Suosikit tuntuivat muoja jokavuotisten pyro- ja
dostuneen jo semifinaaleista.
valonäytösten lisäksi
Vaikka ensimmäistä kertaa
nousivat vogueing,
esitetyistä kappaleista jäi
bondage, amisviikset
mieleen Saksan hyvän mielen
sekä levitointi.
biisi ja Alankomaiden söpö
poika, ei se riittänyt enää
samanlaisen innon aikaansaamiseen.

Simulaattori pysyi uskomattoman hienosti kasassa koko kuusituntisen spektaakkelin ajan, ja ensimmäinen tuomariston jäsenen hiljennys tapahtui vasta viimeisen
puolen tunnin aikana. Ennen tulosten julkistamista huolehdittiin luonnollisesti myös
väliaikashowsta. Loppuhuipennus kulminoitui voittajan julistukseen. Tämä tapahtui viimeisestä sijasta edeten jännityksen tiivistyessä kohti voittajaa. Jossain vaiheessa tuomariston joukosta kuului: "Miten vitussa Ciccioliina on vielä mukana !?".
Lopulta voittajan selvittyä, jos jollain oli ollut eriävä mielipide, hukkui tuo ääni
juhlivan viisukansan ääniin.
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S'napsin Euroviisusimulaattorin pisteet ja
tulokset löydät seuraavalta aukeamalta.

Semifinaali 1

Sijoitus
1
2

Pisteet
139
108

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
14
16
17

Valtio
Venäjä
Israel

85
70
62
55
51
40
37
35
19
15
12
9
9
5
3

Ukraina

Pisteet
133
81
79
77
66
61
52
38

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

32
31
17
17
4
3
2
2
1
0

Go_A

Ruotsi
Irlanti
Liettua
Malta
Azerbaijan
Slovenia
Australia
Kypros
Belgia
Kroatia
Valko-Venäjä
Norja
Pohjois-Makedonia
Romania

SemifinaaValiltio2

Sijoitus
1
2
3
4
5
6
7
8

Ar tisti
Little Big
Eden Alene

Islanti
San Marino
Itävalta
Suomi
Georgia
Sveitsi
Bulgaria
Latvia
Tšekki
Puola
Albania
Tanska
Armenia
Kreikka
Viro
Portugali
Moldova
Serbia

The Mamas
Lesley Roy
The Roop
Destiny
Efendi
Ana Soklič
Montaigne
Sandro
Hooverphonic
Damir Kedžo
VAL
Ulrikke
Vasil
Roxen

Ar tisti
gnið
Daði og Gagnama
Senhit
Vincent Bueno
Erika Vikman
Tornike Kipiani
Gjon's Tears
Victoria
Samanta Tīna
Benny Cristo

Alicja
Arilena Ara
Ben & Tan
Athena Manoukian
Stefania
Uku Suviste
Elisa
Natalia Gordienko
Hurricane

Kappale
Uno
Feker libi (ፍቅር ልቤ
)
Solovey (Соловей)
Move
Story of My Life
On Fire
All of My Love
Cleopatra
Voda
Don't Break Me
Running
Release Me
Divlji vjetre
Da vidna (Да вiдна
)
Attention
You
Alcohol You

Kappale
Think About Things
Freaky!
Alive
Cicciolina
Take Me as I Am
Répondez-moi
r
Tears Getting Sobe
Still Breathing
Kemama
Empires
Fall from the Sky

The Grand Finale

Sijoitus Pisteet Valtio
Ar tisti
Kappale
1
111
Islanti
Daði og Gagnamagnið
Think About Things
2
74
Venäjä
Little Big
Uno
3
53
Israel
Eden Alene
Feker libi (ፍቅር ልቤ)
4
49
Ukraina
Go_A
Solovey (Соловей)
5
44
San Marino
Senhit
Fre
aky!
6
41
Suomi
Erika Vikman
Cic
ciolina
7
40
Bulgaria
Victoria
Tea
rs Getting Sober
8
35
Itävalta
Vincent Bueno
Alive
9
31
Alankomaat Jeangu Ma
cro
oy
Grow
10
27
Saksa
Ben Dolic
Violent Thing
11
27
Malta
Destiny
All of My Love
12
26
Sveitsi
Gjon's Tears
Répondez-moi
13
22
Liettua
The Roop
On Fire
14
21
Azerbaijan
Efendi
Cleopatra
15
19
Italia
Diodato
Fa
i rumore
16
18
Slovenia
Ana Soklič
Vo
da
17
14
Puola
Alicja
Empires
18
13
Georgia
Tornike Kipiani
Take Me as I Am
19
10
Irlanti
Lesley Roy
Story of My Life
20
9
Iso-Britannia James Ne
wm
an
My Last Breath
21
7
Latvia
Samanta Tīna
Still Breathing
22
4
Ruotsi
The Mamas
Move
23
1
Tšekki
Benny Cristo
Kemama
24
0
Australia
Montaigne
Don't Break Me
25
0
Espanja
Blas Cantó
Universo
26
0
Ranska
Tom Leeb
Mon alliée (The Best in Me
)

Yes
Chains on You
Supergirl
What Love Is
Medo de sentir
Prison
Hasta la vista

Jos itse päätät kavereiden kanssa myös simuloida
Euroviisut, paatoimittaja@inkubio.fi ottaa vastaan
vaihtoehtoisia lopputuloksia.

Valmistuneet:
Eeva-Sofia Haukipuro - Diplomi-insinööri
3D geometric correction in 2D multi-slice acquired MR images
used in radiation therapy planning
Philips
Melissa Holopainen - Diplomi-insinööri
Regulation and implementation of usability engineering for a medical device
Pauliina Yrjölä - Diplomi-insinööri
Functional cortical networks of early preterm infants
and their relationship to neurological performance
BABA Center, HUS
Ella Hakala - Tekniikan kandidaatti
Aivojen funktionaalisten verkkojen mallintaminen fMRI-datan perusteella
Topi Hämäläinen - Tekniikan kandidaatti
Munuaistoiminnan matemaattinen mallintaminen häiriötilanteissa

