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Tapaa Inkuhali ’21!
Teksti: Ilmari Lehtinen & Maria Rajakenttä
Kuvat: Rosanna Manninen & Maija Välimäki
Taitto: Vilma Kahri

Mitä tekee hallitus? Ketkä paimentavat punarusekaa
kansaamme tänä vuonna? Minkälainen on keskiverto hallituslainen? S’napsin toimitus selvitti kaiken
tämän ja hiukan MUUta ikiaikaisen hallitushaastattelun muodossa!

Tilastoja
Faktoja
Analyysejä

Keskiverto hallituslainen…
•
•

•
•
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on 21,7 vuotias
on suorittanut 107 opintopistettä, joka vastaa 36 %
DI-tutkinnosta
on syntynyt 168 km päästä
kiltahuoneelta
uskoo koronan loppuvan
06.02.2022

Max Müller
Puheenjohtaja
Fuksi -16
‘Mullistava, majesteettinen, muikea’
Ihminen, joka
ajattelee kuin
lehmä

Lehmä, joka
ajattelee kuin
ihminen

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Paradise City - Guns N’ Roses
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen sinuun?
Leveämpi hymy.
Millaista diktatuuria tavoittelet?
Eihän Inkubiolla ole mitään diktatuuria. *O jentaa 50€*
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Laura Vettenranta
Rahastonhoitaja
Fuksi -20
‘Lupsakka, ladylike, lystikäs, laatuunkäypä, lokoisa,
luhistumaton, lentokyvytön, lakto-pesco-ovovegetaarinen’

Essi Tallgren
Varapuheenjohtaja
Fuksi -18
‘Elliptinen’
Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Hyvää puuta - Vesa-Matti Loiri
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen
sinuun?
Kiltamme on kaivertanut minuun syvän vihan Last Christmas -kappaletta kohtaan.
Olen myös oppinut pitämään ihmisistä ja yhteistyöstä aivan uudella tavalla.
Mikä on suunnitelmasi syöstä puheenjohtaja vallasta?
Ensin saan hallituksen puolelleni lahjomalla heidät korvapuusteilla. Tämän jälkeen
tuon itseni esille killassa ja syrjäytän puheenjohtajan hiljalleen uskottelemalla kaikille,
että minä teen päätökset ja kaiken työn. Tämän jälkeen lähetän puheenjohtajan Siperiaan.

Iida Loukkaanhuhta
Sihteeri
Fuksi -20
‘Ihana, ihmeellinen, ilmeikäs, ihmismäinen,
innokas, interaktiivinen’
Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Can’t help falling in love - Elvis Presley
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Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Aarne Alligaattori & Viidakkorumpu - Salainen
agentti
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olevan sinuun?
Lehmä on ainakin saanut täysin uudenlaisen roolin elämässäni. Muutama hassu
ystävä sekä liuta mahtavia kokemuksia tulee varmasti jäämään myös mieleen.
Sijoittaisitko Inkubion rahat mieluiten GameStoppiin, Nokiaan vai Dogecoiniin?
Mainituista kohteista Dogecoin on minulle tuorein tuttavuus ja tämän uutuudenviehätyksen innoittamana sijoittaisinkin kiltamme rahat siihen. Ehkä voisimme samalla
kehitellä yhteistyösopimuksen Elon Muskin kanssa.

Salli Hannula
Yrityssuhdemestari
Fuksi -19
‘Salliva, seikkailunhaluinen, selvä, siedettävä,
supersiisti’

Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen sinuun?
Kilta on tuonut itsevarmuutta ja vahvistanut identiteettiäni, sillä killassamme jokainen voi olla juuri sellainen kuin on. Killassa olen myös huomannut, että aktiivisuus
ja innokkuus tuovat paljon mahdollisuuksia ja avaavat ovia, joten niitä piirteitä aion
vaalia tulevaisuudessakin. Olen myös saanut läheisiä ystävyyssuhteita, joiden tiedän
kestävän läpi elämän.

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Ben E. King - Stand by Me

Miten aiot kirjoittaa pöytäkirjoja, jos kätesi halvaantuvat?
Jos käteni halvaantuisivat, hyödyntäisin sanelinta kokouksissa ja ylipuhuisin tai palkkaisin jonkun kirjoittamaan pöytäkirjat. Vaihtoehtona olisi myös opetella kirjoittamaan jaloillani, mutta siihen asti, kunnes se sujuisi, täytyisi luottaa ystävien apuun.
Tässä pohtiessani tuli myös mieleen Elon Muskin Neuralink, josta olisi varmasti hyötyä, mikäli se markkinoille joskus tulee.

Tittelisi vaihdetaan, ja oletkin yritys- ja suhdemestari. Miten hyvä olet
tehtävässäsi?
Yritys- ja suhdemestarina pystyisin osittain hoitamaan virkani hyvin mutta suhteet
kuitenkin riippuu aina kahdesta….

Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen sinuun?
Kilta on rohkaissut pyytämään apua ja uskomaan että sellaista aina löytyy. <3 Myös
uskon, että tippalukollisia kahvinkeittimiä on mahdotonta käyttää.
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Netta Ollikka
ISO-vastaava
Fuksi -19
‘Nauravainen, neuvokas, nöyrä’

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Maustetytöt - Jos mulla ei ois sua mulla ei ois mitään
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen
sinuun?
Uskon, että kilta on opettanut ja tulee opettamaan minulle monia taitoja kuten päätöksentekoa, ryhmätyökykyjä ja stressinsietoa. Myös kaikki muistot killan ihmisistä
ja tapahtumista ovat muokanneet minua henkilönä. Ja tietty killasta saadut kamut
pysyvät. :3 Kilta on kasvattunut myös sanavarastoani. :DD
Suur-Inkubio vai ISO-Inkubio? Perustele.
Suur-Inkubio ehdottomasti. ISO sopii ISOiluun, mutta Suur-etuliite on paljon uskottavampi. Esimerkiksi kuinka hassua olisi, jos Suur-Suomi olisi ollut ISO-Suomi. :D

Silmu Valaskivi
Emäntä
Fuksi -19
‘Seurallinen, suoraviivainen, sauna, silakka, saapas, soijarouhe, spagentti’

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Kirka - Hengaillaan
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen sinuun?
Lehmiä ei voi enää nähdä ajattelematta Maikkia. <3
Heräät varastolta kahden R.A.T.T.O.-seuralaisen välistä sotkettuna kermavaahtoon.
Mitä on tapahtunut?
En tiedä, mutta voin kyllä selittää.
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Siiri Hytönen
Isäntä
Fuksi -19
‘Superoptihupilystivekkuloistokaisen
sekavan sitkeä’
Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Secret agent
Millaisia pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen
sinuun?
Peruuttamattomia, elinikäisiä!
Heräät varastolta kahden R.A.T.T.O.-seuralaisen välistä sotkettuna kermavaahtoon.
Mitä on tapahtunut?
Varaston siivoamiseen otimme avuksi muutaman rattolaisen. Varaston pimeissä syöveressä pesuaineen sijasta käteen tarttui kermavaahto. Rattolaiset eivät tätä huomanneet,
vaan jatkoivat kermavaahdon pursottamista lattialle kuin mäntysuopaa konsanaan.
Lopulta kaaduimme (kaikki kolme paitsi Silmu, koska hän sentään omaa jonkinsortin
tasapainovaistoa) lattialle ja loppu on arvattavissa. (Tuli vähän dark juttu.)

Laura Lumijärvi
Tiedotusmestari
Fuksi -19
‘Lakkahillo, lasillinen, lähes aikataulussa’

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
My Type - Saweetie
Millaisia pysyviä vaikutuksia uskot killallla olevan sinuun?
Killan avulla löysin kaksi ihan uutta puolta itsessäni: teekkariuden ja vapaa_ehtois_
työ_intoilun.
Millainen tulee olemaan Inkubion ensimmäinen valeuutiskampanja Twitterissä?
Jopa 95% viikkomailin lukematta jättäneistä inkubiiteistä kärsii alakuloisuudesta,
huonosta koulumenestyksestä, kehnosta s*ksielämästä sekä rahahuolista.
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Sofia Ojasalo
Opintomestari
Fuksi -18
‘Seesteinen, siisti ja sikahauska’

Rosanna Manninen
Sisä- ja ulkomestari
Fuksi -19
Riemukas, reipas, riittoisa

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
One Way or Another - Blondie
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla
olleen sinuun?
Tähän keksis vaikka mitä, mutta tärkeimpänä ehkä rohkeus kokeilla uusia asioita.
Opintomestarin TOP3 vinkit etäopiskeluun:
• Yritä löytää päivittäiset opiskelurutiinit, vaikka se voikin olla haastavaa.
• Älä päästä kahvi-/Red Bull -varastoja tyhjenemään
• Tärkeimpänä: yritä pitää hyvää huolta omasta hyvinvoinnistasi. Etäopiskelu tuo
kaikille ylimääräisiä haasteita, ja pitää muistaa, että silloin kun jaksaminen on
koetuksella, tärkeintä on levätä eikä huolehtia kursseista.

Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Mac Miller - Best Day Ever
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen
sinuun?
Maria Monden biisien ja Cicciolinan sanat vie surullisen suuren osan mun muistikapasiteetista.
Miten valmistelet kiltahuoneen massiivista yleisöryntäystä varten, kun se vihdoin
aukeaa?
Tietenkin siistisin kiltiksen arvoiseensa kuntoon (uudestaan sotkettavaksi??), avaisin
ikkunan happitason ylläpitämiseksi ja voittaisin pepusta skumppaa nopeimmille tarjoiltavaksi.

Tsemppiä etäopintoihin! <3

Petra Pienimäki
Fuksikapteeni
Fuksi -18
‘Pirteä, pulppuava ja ponteva’
Mikä kappale kuvaa suhdettasi kiltaan?
Ultra Bra - Tule pelaamaan meidän kanssa
krokettia
Mitä pysyviä vaikutuksia uskot killalla olleen sinuun?
Huikeasti kaikkea! Ikimuistoisia kokemuksia, elinikäisiä ystäviä ja hyödyllisiä oppeja.
<3
Millainen on unelmalaivasi?
Unelmalaivani on juuri sopivan kokoinen, että sillä pääsee puikkelehtimaan hienojen
saaristojen läpi. Se mahtuu satamaan kuin satamaan, joten sillä voi reissata mahdollisimman paljon. Sinne myös mahtuu ystäviä, jottei yksin tarvitsisi aikaa viettää. Ulkonäöltään se muistuttaa vanhaa kalastusalusta, ne on mun mielestä söpöjä.

10

Hallituksen anonyymi juorupalsta
”Eräs hallituslainen on kellottanut jallupullon, ja lähtenyt heti
sen jälkeen etsimään kuumeisesti BP-pöytää.”

”Eräs hallituslainen on piileskellyt
useamman hetken (tunnin) ajan vessassa lukkojen takana välttääkseen
Smökin yöllisen siivoamisen.”

”Eräs hallituslainen ei lue viikkomailia.”

”Eräällä hallituslaisella on ollut tuhansia katsojia kerännyt hevosaiheinen
YouTube-kanava.”

”Eräs hallituslainen on viettäny risteilyllä yön hyttinsä vessassa luulen, että
hänet on teljetty sinne (vessan ovi oli
rikki, eikä sitä edes saanut lukkoon)”

”Erään hallituslaisen vakkaripaikka etäluentojen
(miksei liveluentojenkin)
katsomiselle on vessanpöntöllä istuen.”
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Päätoimittajat keräsivät toimituksesta tilastollisia tietoja. Tietojen perusteella
syntyi tarina prinsessa Ainorista. Lue tarina ja tutustu tämän vuoden S’napsin
toimitukseen!
Teksti: Antti Huttunen ja Henna Kotilainen, Taitto: Antti Huttunen

Olipa kerran prinsessa Ainor,
joka asui kauniissa, valtavassa
906,5 m2 palatsissa murhanhimoisen isäpuolensa kanssa,
joka oli kateellinen prinsessan täydellisestä
puhtaan valkoisesta
29,66 hampaan purukalustosta.
Isäpuoli kysyi
eräänä päivä
taikapeililtään:

“Kerro,
kerro,
kuvastin, kellä
on hammaskalusto
mittavin?” Taikapeilin
henki vastasi: “On Prinsessa
Ainorilla purukalusto kiiltävin.” Isäpuoli tyrmistyi tästä
niin, että vangitsi prinsessa
Ainorin linnan torniin ilman
hammasharjaa niin, ettei
kukaan näkisi prinsessan
hampaita ja ne pääsisivät
kellastumaan.
Torni ei kuitenkaan
ollut järin korkea, ja
prinsessa viisaana
tulevana DI:nä osasi
laskea hiustensa
jaksavan kanna-

tella hänen omaa painoaan. Näinpä
prinsessa avasi tornin ikkunan,
levitti vahvat, kauniit seitsemän
metriä ja 36 ja puoli senttimetriä pitkät hiuksensa alas ja
kiipesi niitä pitkin tornista.
Torniinlukitsemisyrityksen epäonnistuttua prinsessan isäpuoli
päätti turvautua
kemiaan. Hän
kehitti laboratoriossaan anestesialääkkeen, joka suun
kautta nautittuna saisi
prinsessan vaipumaan
syvään uneen sadoiksi
vuosiksi. Isäpuoli tiesi, että
Ainorin lempihedelmä oli
mango, ja niinpä seuraavana aamuna isäpuoli vaihtoi
prinsessa Ainorin aamupalamangon lääkkeellä valeltuun
myrkkymangoon. Prinsessa
otti mangosta yhden puraisun ja vaipui heti syvään
uneen.
Vuodet vierivät ja prinsessa vain nukkui. Isäpuoli
vanheni ja lopulta häneltä
tippuivat hampaat suusta.
Linnakin alkoi luhistua. Kuiten-

THE END

Hän meni tutkimaan linnan
raunioita ja löysi sieltä suljetun makuuhuoneen. Makuuhuoneesta paljastui prinsessa,
jolla oli mittavin hammaskalusto,
jonka hän oli eläissään nähnyt.
Hampaista ihastuneena hän päätti
sovittaa kenkää nukkuvan prinsessan jalkaan. Kenkä sopi niin täydellisesti, että prinsessa heräsi syvästä
unesta. Prinssi vei prinsessan
bileisiin, joissa prinsessa
tanssi 67 % todennäköisyydellä, ja he
elivät elämänsä
onnellisena loppuun
asti.

Tausta Designed by lumyaisweet (Image #26972106 at VectorStock.com)

Prinsessa Ainor ja mittava
purukalusto -Toimitus 2021

kin prinsessa säilyi suorastaan maagisen
lääkkeen vaikutuksesta nuorena ja
muuttumattomana. 149 vuoden
unien jälkeen, kun isäpuoli oli
jo kuollut ja metsä vallannut
linnan rauniot, muuan prinssi
etsi prinsessaa, jonka jalkaan
sopisi koon 39,3 lasikenkä.

Työnhaun
101
TEKSTI: VIIVI KIVINEN & ROSA PHAN
TAITTO: VILMA KAHRI

KANNATTAAKO HAKEA
PAIKKAA, VAIKKEI KAIKKI
ILMOITUKSEN VAATIMUKSET TÄYTTYISI?
Ehdottomasti! Työpaikkailmoituksen
pointtina on tuoda esiin tehtävässä
menestymiseen auttavia tekijöitä.
Usein kokemuksessa esiintyvän aukon
voi täyttää halulla oppia ja motivaatiotekijöillä. Ota kuitenkin huomioon,
että jotkin konkreettiset taitovaatimukset ovat haettavan paikan kannalta hyvin oleellisia. Esimerkkinä
tästä toimivat erilaiset ohjelmistot ja
vaikkapa koodauskielet.

14

Kesätyönhaku
on kuumimmillaan ja
ensimmäiset
haastattelukierrokset alkamaisillaan. Tänä vuonna
monella on kuitenkin erilainen tilanne
edessä, kun hakemus- ja haastatteluvaihe
hoidetaan monessa firmassa kokonaan etänä.
Keräsimme mieltä askarruttavia kysymyksiä
niin ensimmäistä työpaikkaa hakevalle kuin
jo kokeneemmallekin työnhakijalle, ja lähetimme ne rekryfirma aTalentin ammattilaisille vastattaviksi. Nappaa siis tästä
kuumat vinkit työnhakuun ja varmista erottumisesi työnhakijamassasta!

MITEN EROTTUA
JOUKOSTA?
Työnhaussa erottumiseen on monta
tapaa, mutta tärkeintä on tehdä niin
sanottu taustatyö hyvin. Aloita prosessi sillä, että tunnistat omat vahvuutesi ja mietit tarkkaaan rooleja
urasi tai harrastustoimintasi aikana.
Missä olet onnistunut, missä epäonnistunut ja mitä olet oppinut? Mistä
olit vastuussa? Mistä pidit toiminnassa ja ympäristössä? Itsetutkiskelun avulla opit hahmottamaan omaa
työntekijäimagoasi paremmin ja
tavoitteesi saattavat selkiytyä.

Tärkeintä työnhaussa erottumisessa on se, että kohdennat
tekemisesi haettavaa paikkaa kohden. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä,
että otat yrityksen taustasta selvää ja
luot hakudokumenttisi eli perinteisessä
mielessä hakemuksen ja CV:n yritykseen
ja rooliin sopiviksi. Peilaa siis omaa osaamistasi tehtävään ja osoita motivaatiosi.
Muista myös, että CV ja hakemus ovat
toisiaan tukeva kombo: hakemuksen ei
siis tule toistaa jokaista asiaa CV:ssäsi tai
toisinpäin, vaan ne kietoutuvat yhteen
sopivaksi informaatiopaketiksi sinusta.
Erottumisessa apuna toimii myös verkostoituminen, josta lisää alempana.
Erotut massasta pitämällä ääntä itsestäsi omissa verkostoissasi ja seuraamalla
itsellesi sopivia kanavia työnhakuun ja
haluttuun alaan liittyen. Muista myös,
että työnhaku on tilanne, jossa koitat
niin sanotusti myydä omaa osaamistasi.
Valmistele siis esimerkiksi oma “myyntipuhe” jolla vakuutat rekrytoijan haastattelutilanteessa.

ONKO SUOSITTELIJOILLA OIKEASTI
VÄLIÄ? KUKA ON HYVÄ SUOSITTELIJA?
Suosittelijoiden merkitys on jokseenkin
ristiriitainen ja niiden tarve jakaa myös
vahvasti mielipiteitä. Toisaalta suosittelijat voivat tukea hakijan työnhakua
erilaisissa prosesseissa, toisaalta rekrytoijan on itse viime kädessä varmistettava hakijan sopivuus haettavaan rooliin. Suosittelijoiden merkitys riippuu
siis täysin siitä, millainen rekrytointiprosessi kussakin yrityksessä on. Usein
suosittelijoiden avulla saadaan hakijasta
ja hänen työskentelytavoistaan subjektiivisempi kuva kuin pelkästään haastattelun perusteella.

Suosittelijan kannattaa olla
henkilö, joka tuntee työskentelytapasi hyvin ja voi kertoa sinusta
työntekijänä konkreettisia asioita sekä
antaa hyvän arvion. Suosittelun voi
antaa entinen työnantaja, esimies tai
kollega, eli toisin sanoen henkilö, jonka
kanssa olet työskennellyt tai jolla on
ollut yhteistä liiketoimintaa kanssasi.
Suosittelijoiksi eivät siis kelpaa esimerkiksi ystävät tai perheenjäsenet, mikäli
työhistoriaa yhdessä ei ole.

JOS PÄÄSEE ETÄHAASTATTELUUN,
KANNATTAAKO HANKKIA HYVÄT
LAITTEET? MUITA VALMISTAUTUMISVINKKEJÄ?
Etähaastattelussa on tärkeää, että välineet ovat kunnossa, jotta haastattelu
sujuu ilman teknisiä häiriöitä. Mitään
kalliita erikoiskameroita tai muita ei
kuitenkaan ole syytä hankkia, vaan toimiva tietokone tai kännykkä (kameralla
ja mikillä) ja nopea nettiyhteys riittävät
täysin hyvin. Asettele läppärisi tai kännykkäsi ennen haastattelua sopivaan
paikkaan äläkä kesken haastattelun korjaile asettelua vaan istu rauhassa kameran edessä.
Teknisten välineiden lisäksi on tärkeää,
että valittu paikka haastattelulle, oli se
sitten kotona tai esimerkiksi mökillä, on
sopiva. Ei siis tiskivuorta tai pyykkitelinettä kuvaan ja varmista, että valaistus
on valitsemassasi paikassa kohdillaan.
Myös ylimääräinen häly on hyvä minimoida videohaastattelun aikana.
Muuten videohaastattelussa kannattaa
ottaa ihan rennosti. Ylimääräinen heiluminen ja kameran liikkuminen
vie voimaa sanomaltasi. Älä kuitenkaan jähmety jääkalikaksi
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kameran edessä: luonnollinen ja ryhdikäs asento antaa
sinusta pätevän ja asiantuntevan
kuvan. Katso suoraan kameraan,
vaikka näkisitkin haastattelijasi myös
ruudulla.
Lopuksi: vaikka kameralle puhuminen
voi tuntua oudolta ja jopa kiusalliselta,
tärkeintä on olla oma itsesi. Heitä liiallinen itsekritiikki roskiin ja muista, että
kameran toisella puolella oleva rekrytoija on myös ihminen.

MITÄ EI KANNATA SANOA TYÖHAASTATTELUSSA? MITKÄ OVAT
PAHIMMAT KLISEET?
Tärkeintä työhaastatteluun valmistautumisessa on huolellisuus. Mieti siis
tarkkaan ennen kuin tapaat rekrytoijan,
minkälaisen kuvan haluat antaa itsestäsi
ja miten vastaat tärkeimpiin kysymyksiin. Mieti myös, mitkä asiat kannattaa
jättää suosiolla ainakin ensimmäisen
haastattelun ulkopuolelle.
Ennen työhaastattelua on tärkeää tehdä
hyvä taustatyö yrityksestä. Kysymys
kuten “mitä te oikeastaan teette”, kertoo haastattelijalle, ettei hakija ole tehnyt kotiläksyjään kunnolla ja herättää
epäilyt hakijan motivaatiosta.
Kysymykset
palkankorotuksista
ja
lomista ovat myös harmaalla alueella
haastattelun aikana. Toki rekryprosessissa on tuotava esiin vaikkapa omat
mahdolliset tulevat lomamatkat, mutta
liialliset kysymykset rahasta tai ajasta
jolloin ei tarvitse tehdä töitä herättävät epäilykset heti. Kysy siis ihmeessä
työpaikan kulttuurista, mutta älä
anna sellaista kuvaa, että menet
mieluiten sieltä missä aita on
matalin.
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Lisäksi: älä puhu pahalla edellisistä työkokemuksistasi. Moni
meistä
valitettavasti
kohtaa
työuransa aikana esihenkilön tai
kollegan, jonka kanssa eivät vain arvot tai
asenteet kohtaa. Joskus taustalla voi olla
jopa kiusaamista. Pidä kuitenkin mielessä, että haastattelu ei ole oikea paikka
purkaa tästä johtuvia tunteita. Ristiriidat menneisyydessä saattavat herättää
kysymyksen omasta toiminnastasi näissä
tilanteissa.
Lopuksi: kysy ainakin yksi kysymys.
Kysymysten esittäminen kertoo haastattelijalle motivaatiosta ja kiinnostuksesta
työpaikkaa kohtaan. Hyviä kysymyksiä
ovat esimerkiksi edellä mainittu kysymys
työkulttuurista tai tulevasta tiimistä sekä
haettavan roolin eri puolista.

ONKO KAIKESTA TYÖKOKEMUKSESTA HYÖTYÄ? KANNATTAAKO
ENSIMMÄISTEN OPISKELUVUOSIEN KESÄNÄ SUORITTAA OPINTOJA VAI TEHDÄ TÖITÄ?
Tähän vastaus on hyvin helppo: kaikesta
työkokemuksesta on hyötyä. Jokaisesta
työroolista ja -tehtävästä saa matkaansa
erilaisia oppeja; esimerkiksi kassatyöskentely pikaruokaravintolassa tai kaupassa antaa arvokasta asiakaspalvelukokemusta. Kiireisessä toimistossa
apulaisena tai assistenttina toimiminen
opettaa projektinhallintaa ja priorisointia.

kolmannen vuoden jälkeen
oman alan töitä löytyisikään,
ei kannata huolestua vaan pitää
silmät ja mieli auki erilaisille mahdollisuuksille. Myös opiskelu on toki hyvä
vaihtoehto, mikäli sitä haluaa ja pystyy
tekemään kesällä.
Työnhaussa kannattaa pitää mielessä
myös esimerkiksi harrastus- ja vapaaehtoistoiminnasta saadut taidot. Esimerkiksi joukkuepeleistä opitut tiimityöskentelytaidot
tai kilpaurheilussa
paineen alla kehittynyt stressinsietokyky
ovat konkreettisia asioita, jotka tukevat
toimimista myös työelämässä.

MITEN VERKOSTOITUA KORONA-AIKANA? KANNATTAAKO LINKEDINIIN LIITTYMINEN?
Verkostoituminen tapahtuu, kuten kaikki
muukin nyt korona-aikana, vahvasti
oman tietokoneen ruudun kautta ja
muiden viestimien avulla. LinkedIniin liittyminen kannattaa

toki, mutta pelkästään LinkdIn
kontaktien iso volyymi ei sinällään auta verkostoitumista tai
paranna mahdollisuuksiasi esimerkiksi
rekrytointitilanteessa. Löydä siis LinkedInissä oma tapasi kommunikoida ja
osallistua keskusteluun niin, että edesautat oman verkostosi laajenemista.
Verkostoitumista ei kuitenkaan tapahdu
pelkästään LinkedInissä. Vanhat harrastusseurat, ystävät, sukulaiset, koulukaverit ja erilaiset tapahtumat ovat
esimerkkejä hyvistä verkostoitumisryhmistä. Mikäli olet esimerkiksi aktiivisessa työnhaussa, pidä siitä ääntä! Kerro
tuttavillesi avoimesti, mikä tilanteesi on
ja mihin haluaisit suunnata tulevaisuudessa.
Kun sitten verkostossasi herää tarve
tekijälle, muistetaan tilanteesi suoraan.
Osallistu halutessasi myös itseäsi kiinnostaviin uratapahtumiin ja pyri olemaan itse tapahtumassa aktiivinen.

Muita vinkkejä työnhakuun löydät aTalentin nettisivuilta
atalent.fi/vinkkeja-tyonhakijalle
Puuttuuko sinulta vielä kesätyöpaikka? Tsekkaa avoimet työpaikat
Inkubion viikkomailista tai tg:stä kanavalta: t.me/inkubiorekry

Olisi suositeltavaa, että oman uransa
aikana kokisi mahdollisimman paljon
erilaisia työtehtäviä, jotta omasta niin
sanotusta skillsetistä muodostuisi mahdollisimman laaja. Eri työtehtävien
kokeiluun ei olekaan parempaa
aikaa kuin uran alkuvaihe, eli
jollei ensimmäisen tai vaikka
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tinaation aiheuttama deadline-orientoituminen, jota S’napsi ei suosittele.
Toimiva tapa saada etäopiskelussa selkeä raja työskentelyn ja vapaa-ajan välille
on työpäivien rytmittäminen. Aloita ja
lopeta siis työskentely aina tiettyyn kellonaikaan. Tällä voi ehkäistä sitä, että
opiskelupäivät joko venyvät vapaa-ajalle,
alkavat viisi Netflix-tuntia suunniteltua
myöhemmin tai eivät ala ollenkaan.
Opiskellessa tauot ovat tärkeitä, ja niitäkin kannattaa aikatauluttaa itselle.
Lisäksi voi myös kokeilla esimerkiksi
Pomodoro-tekniikkaa oman opiskelun
rytmittämiseen.
Opiskeleminen on istumatyötä, joten
taukojumppa on hyvä tapa virkistää
kehoa sekä mieltä. Esimerkiksi ilmaisen
MarsMars -sovelluksen liikekirjastosta
löytyy hyviä taukojumppia ja liikkeitä, joihin on video-ohjeet.

2: No, miten sitten kannattaisi
opiskella etäaikana?
Opiskeluajan ja vapaa-ajan toisistaan
erottaminen näin etäaikana saattaa olla
haastavaa. Tähän auttaa, jos luo itselleen
erillisen työtilan tai opiskelunurkkauksen, jossa tekee vain kouluhommia. Opiskelunurkkauksen tulisi olla sellainen,
että siinä on lähettyvillä mahdollisimman vähän häiriötekijöitä ja turhaa tavaraa viemässä huomiota pois opiskelusta.
Opiskelunurkkausta tulisi käyttää vain
opiskeluun, eli esimerkiksi tauot tulisi
viettää jossain muualla. Tällöin pelkkä
nurkkaukseen saapuminen asettaa aivot
opiskelumielentilaan!
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Jos yksin opiskelu maistuu puulta, kannattaa kokeilla järjestää Zoom-laskareita
kaveriporukalla. Vaikka kaikki kävisivät
eri kursseja tai tekisivät eri tehtäviä, Zoomissa yhteisopiskelussa on hubi-fiilistä.
Mikäli kavereilla on suunnilleen samoja
kursseja, tehtävien ratkominen ‘livenä’
samaan aikaan sujuu nopeammin kuin
tg-viestien välityksellä avun pyytäminen.
Avun pyytämistä ei tarvitse ujostella tai
hävetä. Tehtävistä suoriutuu huomattavasti kivuttomammin ja nopeammin kun
pyytää apua joko kaverilta tai assarilta
ajoissa. Etäaikana ei tule samalla tavalla
spontaaneja kohtaamisia kavereiden
kanssa, vaan pitää olla itse aktiivinen ja
pyytää rohkeasti apua kun sitä tarvitsee.

3: Välttelyn lopettaminen?
Miten? D:
S’napsikaan ei tiedä tähän vastausta,
mutta onneksi Esa tietää!
Eräs (tyhjän)toimittaja poimi Esa Saarisen luennolta vinkit välttelyn lopettamiseen. Ne kuuluvat kutakuinkin näin:
Jos sinulla on jokin tehtävä, jota et halua
tehdä, lupaa itsellesi, että teet sitä 15
minuuttia päivässä. Se on niin lyhyt aika,
että sen verran pystyy ja jaksaa joka päivä,
ja sen jälkeen sinulla on lupa lopettaa.
Lyhytkin aika edistää tehtävän valmistumista ja tehtävä edistyy pieni pala kerrallaan, mikä on parempi kuin ei ollenkaan.

4: Terveyden pyhä kolminaisuus:
fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi
Kaiken tämän jälkeen on hyvä muistaa,
että kunnollinen opiskelu lähtee lopulta
omasta terveydestäsi ja hyvinvoinnistasi.
Kerrataan siis lista yleistä hyvinvointia
ylläpitävistä asioista, joita meille on toistettu jo ala-asteelta lähtien, mutta joista
on erityisen tärkeää huolehtia etäaikana.
Uni, ruoka, liikunta - siitä se lähtee.
Vaikka päivärytmi onkin etäopiskeluaikana hyvin erilainen, kannattaa pyrkiä
nukkumaan yössä tarpeeksi - vähintään 8 tuntia tai jopa enemmän, jos
kehosi sitä vaatii. Säännöllinen
päivärytmi kannattaa pitää
mielessä myös ruoan
kanssa, jotta verensokerisi
pysyy
tasaisena. Parhaassa
tapauksessa ruoka on myös
terveellistä: voit vaikka
valmistaa
viikonloppuna
isomman satsin ruokaa valmiiksi,
jolloin aikaa ei kulu arkipäivisin ruoanlaittoon. Kannattaa myös juoda säännöllisesti vettä ja esimerkiksi pitää työpöydällä vesipulloa, jotta pysyt vireänä.
Jos tarvitset vireystilan ylläpitoon jotain
vahvempaa, myös maltillinen määrä kahvia tai energiajuomaa on täysin hyväksyttävää - näinhän se menisi kiltikselläkin.
Vaikka UniSport on kiinni tai omalle
lähikuntosalille ei viitsisi korona-aikana mennä, ei se tarkoita, etteikö voisi
ja kannattaisi liikkua päivittäin. Jo 15
minuutin kävely piristää kehoa ja mieltä
huomattavasti, ja opiskelun rytmityksen
lisäksi kävelylle voi lähteä myös opiske-

lupäivän jälkeen. Tällöin saat irrotettua
ajatuksesi pois kouluhommista ja siirryt
vapaa-ajalle. Toki muutakaan liikuntaa ei
tarvitse unohtaa: esimerkiksi tätä juttua
kirjoitettaessa ulkona on mitä parhaimmat talviurheilumahdollisuudet.
Etäaikana tulee tehtyä vähemmän kivoja
asioita spontaanisti, kun kynnys lähteä
kotoa on suurempi kuin yleensä. Tämän
vuoksi olisikin hyvä, että tekisi joka päivä
jotain kivaa. Tämä jokin kiva voi olla pienikin asia, kuten elokuva tai vanukas tärkeintä on, että se motivoi sinua päivän
koitoksissasi. Kaikenlaiset vapaa-ajan
projektit ovat myös loistava idea etäaikana. S’napsin toimittajat suosittelevat esimerkiksi askartelua tai
(S’napsi-artikkelien) kirjoittamista.
Moni
meistä
selaa
päivän
mittaan jatkuvasti
koronauutisia. Vaikka
varmasti kaikki haluamme
nähdä koronasta hyviä uutisia, olisi selailu parempi jättää
minimiin ja katsoa uutiset vaikka vain
kerran päivässä. Kun suurin osa uutisista
toistaa samat asiat esimerkiksi rajoituksista, ei niiden liiallinen selailu tee
hyvää kenenkään hyvinvoinnille. Tee sen
sijaan tilaa sosiaaliselle kanssakäymiselle,
joka on jäänyt etäaikana meillä monella
vähemmälle spontaanien kohtaamisten
puutteen vuoksi. Elämä kannattaa aikatauluttaa siten, että sosiaaliselle elämälle jää tarpeeksi aikaa, myös opiskelun ulkopuolella. On hyvä tiedostaa, että
yhteydenpito muihin ihmisiin vaatii nyt
enemmän vaivannäköä. Se on kuitenkin
tällä hetkellä erityisen tärkeää ja vaivan
arvoista.
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millaista on
valmistuminen?
Teksti: Nuutti Sten
Kuva: Markus Toivonen
Taitto: Vilma Kahri

S’napsin haastattelussa vastavalmistunut diplomi-insinööri Nuutti Sten. Mitä
se diplomityön otsikko käytännössä tarkoittaa, miltä nyt tuntuu, ja mitä ihmettä
tehdä silloin kun valmistuminen lähestyy?
Tsekkaa Nuutti ja muut vastavalmistuneet
inkubiitit myös takakannesta!

Diplomityössäni kehitin siirto-oppimismenetelmää molekyylitason elektronisten
rakenteiden simuloinnin optimoimiseksi.
Työn tarkoitus oli lyhyesti mahdollistaa
raskaampien fysiikkasimulaatioiden ajaminen vähentämällä tarvittavien suorituskertojen määrää optimointitavoitteen
saavuttamiseksi. Työ oli jatkoa aiemmin
tekemälleni erikoistyölle (special assignment), jonka tekemistä suosittelen kaikille
joita akateeminen ura saattaa kiinnostaa.
Käytännön työskentelyni koostui Pythonilla koodaamisesta, supertietokoneen
kanssa tappelusta, sekä tietysti itse työn
kirjoittamisesta ja lähteiden lukemisesta.
Oli hauskaa tehdä itsenäistä työtä, ja
nähdä miten oma koodi muuttuu käppyröiksi. Lisäksi oli palkitsevaa huomata, että
aiemmista matikankursseista oli oikeasti
apua, ja jopa kovin parjaamani orgaaninen
kemia osoittautui oivaksi esitiedoksi dippaa varten.
Terveisiä tuonpuoleisesta: Diplomityön
palautettuani vedin ensimmäiseksi navan
täyteen sushia, ja sitten kävin kierroksilla
pari päivää kykenemättä tekemään oikein
mitään. Aloin hakea aktiivisesti töitä noin
kuukautta ennen diplomityön valmistumista, ja pari viikkoa työn palauttamisen
jälkeen alkoi tarjouksiakin tulla. Aloitin
tammikuun puolivälissä Helsingin kaupungilla datatieteilijänä, jossa sovellan
tekoälyä ja edistynyttä analytiikkaa kaupungin, ja ennen kaikkea sen asukkaiden
tarpeisiin. Teen omaa inkubiitin unelmaduuniani!

26

Miltä nyt tuntuu? Tähän kysymykseen
olen saanut vastata jo monesti sitten diplomityön aloittamisen, saati sitten palauttamisen. Kyllähän valmistuminen ja töiden aloittaminen kutisevat päässä kivasti,
vaikka arki ei ole juuri muuttunut. Ensimmäiset kuuluisat DI-rahetkin kilahtavat
tilille vasta tämän lehden julkaisemisen
jälkeen. Valmistumiseen liittyy kuitenkin
tietty haikeus, yhden merkittävän elämänvaiheen loppu ja epämääräisemmän,
alku. Olen kriiseillyt paljon aikuisuudesta,
kaiken katoavaisuudesta ja sen sellaisesta.
Onneksi hauskanpito ei lopu tähän, ja
onhan se teekkariuskin ikuista!
Valmistumiseen liittyen annan kolme
vinkkiä: Ensinnäkin, työnhakua kannattaa
jatkaa siihen asti, kunnes työsopimus on
allekirjoitettu, sillä hyväkin tarjous saattaa
kariutua aivan yllättäen viime metreillä.
Toiseksi, työtarjoukset kannattaa kilpailuttaa jos niitä tulee useampia. Kolmanneksi kannattaa liittyä työttömyyskassaan
ja TEKiin viimeistään siinä vaiheessa, kun
aloittaa diplomityön. Kuuden kuukauden
työsuhteessa tehty diplomityö oikeuttaa
jo ansiosidonnaiseen työttömyysrahaan,
jos vaikka tiedossakin oleva työ ei alkaisi
välittömästi valmistumisen jälkeen. Liiton
kautta saa myös apua työnhakuun ja esimerkiksi työsopimusasioihin.
Ps. Tsekkaa edellinen S’napsi, jos haluat
tietää miten diplomityöni tekeminen eteni!

Teksti: Anna Peltola, Ilona Mattila, Vanilja Hyppönen, Rosanna Manninen
Taitto: Petra Ekroos
Kehys: freepik/visnezh

Horoskooppi
Haluatko osallistua Astrologien toimittamaan empiiriseen tutkimukseen siitä,
miten eri horoskoopit näkyvät Inkubii-

Uudella koronakevään kaudella
tullaan näkemään ennennäkemättömiä inkubiittien selviytymiskeinoja.
Kuka selviää? Kenen rakoilevan
mielenterveyden paikkaa hapanjuurileipä? Ota selvää mitä S’napsin astrologit ennustavat tulevaan
karanteeniisi!

Kalat
20.2. - 20.3.

neeksi entistäkin osuvampia horoskooppeja, tilastoja, faktoja ja analyysia. Linkki
löytyy viikkomailista ja Maikki tiedottaa
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23.7. -23.8.

21.6. -22.7.

Oletko mielestäsi luonnollinen johtaja, mutta sinua ei taaskaan valittu minkään toimikunnan puheenjohtajaksi? Päätät laajentaa Suur-Inkubion politiikan pariin ja haet kuntavaaleihin Suur-MouhoBio-puolueen puheenjohtajana. Ajat
lehmien oikeuksia, 5G-mikrosirujen asentamista jokaiseen
ihmiseen, ilmaista opiskelijaruokailua, kuukauden kestävää
Wappua ja tupsullisten ammattilakkien kieltämistä. Järjestät kampanjakahvien sijasta kampanjaGambinoita Alvarin
aukiolla ja keräät vaikutustaidoillasi ja suurenmoisella karismallasi kanssaopiskelijoidesi äänet. Eduskuntavaalit 2023
on seuraava kohteesi.

Neitsyt

Oinas
Heräät talvihorroksesta juuri sopivasti huomataksesi, että
työnhakutapahtumat ja killan urakirjeet ovat jo historiaa ja
kesätyöpaikat viety. Onneksi OnlyFansiin on suhteellisen
helppo luoda uusi käyttäjätili ja tiesi rikkauksiin voi alkaa.
Etenet nopeasti jalkakuvista rohkeampiin otoksiin. Pölyyntyneet funktiolaskimet, MAOL:it ja teekkarilakit löytävät
uusia käyttötarkoituksia, kun sommittelet niitä taktisesti
peittämään alastonkuviesi kriittiset paikat. Pahimmat pelkosi toteutuvat, kun yksi professoreistasi alkaa seuraamaan
tiliäsi.

Kaksonen

20.4. - 20.5.

21.5. - 20.6.
Diplomi-insinööriopintojesi ohella olet jo pitkään haaveillut somejulkkiksen urasta. Ah, sitä dopamiinin määrää, kun
vain voisit uiskennella tykkäysvirrassa ja vastailla innokkaiden fanien ihasteleviin huomionosoituksiin. Päätätkin pistää pystyyn TikTok-tilin ja postaat sinne päivittäin useita
uuden kissanpentusi kanssa kuvattuja joogavideoita tarkasti minuutilleen aikataulutettuna. Salainen harrastuksesi
päätyy muiden inkubiittien tietoisuuteen, josta notkeat luomuksesi ampaisevatkin suursuosioon. Jodelin @aaltoihastus
kanava täyttyy kommenteista: “Se tiktokmisu <3”, “se söpö
tiktokkaaja aaltosnäppääjäksi!!”. Myöhemmin kuitenkin selviää kommenttien koskeneen kissasi, eikä sinun suloisuuttasi.

Kaipaatko puuhaa käsillesi, mutta ARTSin savenveistokurssit ovat jo täynnä? Opettelet Novitan neulekoulun avulla
kutomaan äidillesi villasukat, ja jo ensimmäisen kerroksen
jälkeen olet koukussa. Katoavat silmukat, tyhjästä ilmestyneet reiät tai putoavat puikot eivät sinua lannista. Neulot
koronakevät part 2:n aikana Lonkero-villasukat, tupsusuojan lakillesi ja elävän kokoisen Esa Saarisen. Olet mahdolliseen Wappuun mennessä neulonut jo koko Suur-Inkubiolle
Maikki-villasukat.

Vaaka
24.9. - 23.10.

24.8. -23.9.

-kanavalta!

Härkä
Onko Hub-huoneissa vietetyistä läheisistä tunneista kulunut jo useita kuukausia? Onneksi sinulla on luontainen
keino tyydyttää ihmiskontaktien tarpeesi: ikkunasi tarjoaa
näkymät monen naapurisi elämään. Oma puuttuva seuraelämäsi unohtuu kellottaessasi naapurirapun aamulenkkiaikaa ja koet onnistumisen tunteita kierrosajan parantuessa
kahdella minuutilla. Tiistaisin 16:37 toisen naapurisi folioverhot kahahtavat peli-illan merkiksi auki ja pääset veikkaamaan voittajaa jälleen kerran. Naapurit loppuvat kuitenkin
nopeasti kesken, joten siirryt ruudun ääreen. Keräät LinkedInissä luokkalaisiasi kuin Pokémon-kortteja ja tiedätkin lopulta 80 ihmisen työhistorian kurssiesi luentoaikoja
paremmin.

Rapu

teissä? Kyselyyn vastaamisesta saat vasti-

21.3. - 19.4.
Kaipaat opiskelijaravintoloiden leipiä niin paljon, että
ahmisit vaikka viimeisen kantapalan leikkuulaudalta. Päätät kanavoida sisäisen leipurisi ja upottaa jauhopeukalosi
taikinaan. Ensimmäinen luomuksesi tulee näyttämään
enemmän suurikokoiselta rusinalta kuin leivältä, mutta älä
lannistu, sillä työsi palkitaan ennen kuin huomaatkaan. Leipurimatkasi lopuksi jääkaapissasi oleva hapanjuuritaikina
kuitenkin kohoaa niin paljon, ettet enää mahdu pitämään
jääkaapin ovea kiinni saati oleskelemaan asunnossasi. Evakuoiduttuasi solun yhteistiloihin päätät pitäytyä tuttujen ja
turvallisten mokkapalojen valmistuksessa.

Leijona

Elämässäsi on ongelma. Olet kanssakiltalaisten innoittamana aloittanut avantouinnin. Viheliäinen lounastuuli kuitenkin jähmettää sinut jo ennen rantaviivaa. Haluaisit hioa
uintiajankohtasi optimiinsa ja muistatkin että, juuri suorittamasi CS-C3240 Machine Learning D #Machinelearning
-kurssi on tuonut ratkaisun avaimet käsiisi. Päätät aloittaa määrätietoisen datan keräämisen päivä kerrallaan, sillä
Ilmatieteen laitoksen datasetit ovat ihan täyttä puppua. The
Data, The Model and The Loss ovat elämäsi uudet kulmakivet ja lausutkin tämän loitsun itsellesi päivittäin peilin
edessä samalla kuunnellen saksalaisen country-musiikin
helmiä.

Skorpioni
24.10. -22.11.
Päätät sijoittaa aikasi bitcoinin osakkeen seuraamiseen.
Tämän päätöksen jälkeen noususi aamulla sängystä tapahtuvat vaivattomasti, sillä et nuku öisin enää ollenkaan seuratessasi Twitterissä ja Redditissä Wallstreetin uusimpia
käänteitä. Nettoat koronan jälkeisessä nousukaudessa huokean omaisuuden sijoittamalla dekaanin stipendistä saadut
rahat, mutta IE:n inspiroimana toteutettu kulttuurimatka
etelään muuttaa kaiken kahisevan nestemäiseen muotoon.

Kauris

Kyllästyt zoomailuun, laskareihin, töihin ja arkeen ylipäätänsä. Päätät ottaa irtioton elämästäsi ja aloittaa retriitin
kaukaisilla vuorilla. Vuoria etsiessäsi päädyt kuitenkin vain
Westendin alpeille asti. TyösuhdeTeslojen kiitäessä ohitsesi
ymmärrät, että fyysistä määränpäätä tärkeämpää on henkinen valaistuminen ja totuuden löytäminen. Edistyt meditaatiossasi lopulta niin pitkälle, että ainoa etäyhteys jonka
muodostat on kolmannen silmäsi kautta.

Jousimies
23.11. -21.12.
Tapahtumien vähyys on verottanut alkoholin sietokykyäsi,
joten Apoptoosin jälkeen koet elämäsi hirveimmän darran.
Päätät, ettet dokaa enää ikinä. Elämänmuutoksen myötä
alat syödä terveellisesti ja kuntoilla, eivätkä edes pakkaskelit tai rankkasade pidä sinua pois Otaniemen urheilupuiston
ulkosalilta. Itsekuriasi koetellaan, mutta vastustat kiusausta
kaataa shakeriisi muutakin nestettä kuin vettä. Kovalla
työllä sekä kanan ja riisin ahkeralla kulutuksella hankit
itsellesi niin leveät hartiat, ettet enää mahdu Zoom-puhelun kuvaruutuun.

Vesimies
20.1. -19.2.

22.12. -19.1.
Karanteenielämä ja sen vastuut alkavat painaa ja pyykkivuoroista taisteleminen on viikko viikolta nihkeämpää.
Päätät palata kotiseuduillesi vanhempiesi huomaan. Olet
juuri löytänyt solussasi itsenäisyytesi heikot rippeet, mutta
jokin kotitalosi sisäilmassa herättää sisäisen teinisi henkiin.
Hermostut kun joudut selittämään porukoillesi, että Esa
Saarisen luentoa ei voi laittaa tauolle vaikka spagettikastike
olisikin valmiina. Vanhempasi saavat tarpeekseen kun kerrot ruokapöydässä viidennen kerran Täffän spagupäivistä ja
joudut voitettuna palaamaan takaisin aikuiselämäsi pariin.

Oletko aina halunnut olla kilta-aktiivi, mutta koronan takia
sitsien järjestäminen tai kiltiksen siivous ei onnistu? Ei
hätää, sillä Sims 4 -maailmassa voit olla fuksikapteeni, SisU
sekä IE samaan aikaan. Rakenna kiltahuone, täytä se tutuilla
mouhoilla ja setädeillä tai järjestä sitsit virtuaalimaailman
Smökissä. Ihmiskontaktijanoasi ei voi tyrehdyttää, pelaat
Simsiä yötä päivää, mutta varo ettet unohda palauttaa
Machine Learning -projektia. Kuka tietää, ehkä Simsistä
oppimillasi flirttailutaidoilla hurmaat mahdollisena Wappuna fyysikkopojun tai -tytyn.
(Horoskooppi ei ole EA:n sponsoroima)
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Juuso Ikola & Saara Sippola

tunnista apoptoosi
S’napsi kaivautui Inkubion kuvagalleriaan ja
kokosi kuvia ikimuistoisista Apoptooseista.
Kultakin vuosijuhlavuodelta 2010-2020 on
yksi kuva. Mikä niistä vastaa minkäkin vuoden
Apoptoosia? Tunnista kuvat minuutissa niin
toosafiilistä ei tarvitse odottaa sekuntiakaan!
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oikeat vastaukset
Teitkö lottorivisi oikein? Tarkista alta!

1
2

Apoptoosi VI
Kuvaaja: Kyösti Jylhä

3

Apoptoosi XVI
Kuvaaja: Robin Rantala & Joona Repo

4

Apoptoosi VIII
Kuvaaja: Anton Hult

5

Apoptoosi VII
Kuvaaja: Kyösti Jylhä

6

Apoptoosi XI
Kuvaaja: Toni Mäkelä

7

Apoptoosi XII
Kuvaaja: Veera Itälinna

8

Apoptoosi XIII
Kuvaaja: Minna Seppälä

9

Apoptoosi IX
Kuvaaja: Mikko Vuorela

10

11
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Apoptoosi X
Kuvaaja: Henna Kosonen

Apoptoosi XV
Kuvaaja: Ahti Brummer, Essi Miettinen,
Antti Raikunen & Markus Toivonen

Viivi Kivinen & Joonas Palosuo

Kevään kalenteri tuntuu olevan täynnä kotona
kohmeilua, mutta murkinan tarve ei ole vielä
vähentynyt. Karanteenileipominen onkin
nykyään muodissa, joten S’napsin toimituksen pätevimmät jauhopeukalot löivät viisaat
sormensa yhteen ja näyttävät, ettei hyvää leipää varten tarvitse nähdä paljoakaan vaivaa.

“Tiesitkö? Sitko syntyy vehnän
gluteiini-proteiinin muodostaessa
verkkomaisen rakenteen”

Jos hiivaa löytyy lähinnä tulehdusten muodossa ja jauhoja suusta Aaltoihastukselle
viestiä laittaessa, niin kannattaa aloittaa uusi
ura Fuksin ensimmäisellä karanteenileivällä.
Taikina valmistetaan alle vartissa, kohotetaan
yön yli ja aamulla herätessä lykätään uuniin,
jolloin päivän pääsee aloittamaan tuoreen leivän tuoksulla.
Jos pullat ovat pysyneet uunissa jo pidempään, suosittelemme hieman edistyneemmän
Hiivaleivän kokeilua! Leivän saa aikaiseksi jo
parissa tunnissa purkamalla taikinaan patoutuneita laskariaggressioita, ja makua ynnä
tekstuuria muodostuu lisäämällä taikinaan
esimerkiksi kaapin perällä vuosia säilöttyjä
siemeniä.

Apoptoosi XIV
Kuvaaja: Henna Kosonen
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Fuksin ensimmäinen karanteenileipä
Aloita leivonta valitsemalla lähin ja paras kulhoastia, johon kaadat 6dl vehnäjauhoja, 2tl
kuivahiivaa ja 1tl suolaa. Sekoita kuivat aineet
keskenään, ja kaada 3dl vettä kulhoon rauhallisesti sekoittaen. Sekoittele taikinaa, kunnes
kaikki neste ja jauhot ovat sekoittuneet keskenään yhdeksi taikinapalluraksi.
Jos löydät kotoasi tai kaverilta uunipadan tai
täysin metallisen kattilan, testaa soveltuvuus
leivontakäyttöön kumauttamalla astiaa iloisesti ja siirrä taikinapallo leivinpaperin päälle
kattilaan/pataan sekä laita päälle kansi. Jos et
saanut pataa taikka kattilaa soimaan, taikinapallon voi kohottaa yön yli myös leivontakulhossa liinalla peiteltynä.
Seuraavana päivänä laita uuni lämpenemään
200 asteeseen ja mene suihkuun. Viillä taikinaan pari syvää viiltoa ja laita taikina uuniin
joko padassa tai leivinpaperilla päällystetyllä pellillä. Jos paistat leivän padassa tai
kattilassa, pidä kansi päällä ensimmäiset 30
minuuttia; tämän jälkeen ota kansi pois ja
paista leipää kannetta vielä toiset 30 minuuttia. Ilman pataa uuniin kannattaa jemmata
kulhollinen vettä, jotta leivän kuori kestäisi
edes hieman pureskelua.
Anna leivän rauhoittua vielä hetki uunista
poistuttuaan ennen sen paloittelua, jottei
tunnelma lässähtäisi. Makoisia murkinointeja!

Vinkki! Korvaa seuraavan reseptin siemenet haluamillasi täytteillä. Ylimääräiset rusinat, pähkinärouheet, juurekset raastettuna tai vaikkapa linssit
tuovat leipään makua ja rakennetta
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- 6 dl vehnäjauhoja
- 3 dl vettä
- 2 tl kuivahiivaa
- 1 tl suolaa

Hiivapeukalon hieno Hiivaleipä
- 11 dl (tai enemmän) hiivaleipäjauhoja
- 5 dl vettä
- ½ dl öljyä
- 2 pussia kuivahiivaa
- 2 tl suolaa
- 1 dl siemeniä, pähkinöitä tai vastaavia

Tarina alkaa sillä, että sekoitetaan öljy ja suola
kädenlämpöiseen veteen sopivan suuruudenhullussa boolikulhossa. Sekoita kuivahiiva
puoliin jauhoista toisessa astiassa ja aloita
hellän dynaaminen kuivien ainesosien kaato
taikinaan, tasaisesti vaivaten. Kun olet lisännyt noin puolet jauhoista, siemennä taikina
makusi mukaan. Jatka jauhojen lisäämistä taikinaa alustaen niin kauan kunnes huomaan
taikinan tuntuvan taikinalta ja se irtoaa iloisesti kulhon reunoista. Hyvän sitkon tunnistaa, kun taikina venyy katkeamatta korkealle
nostettaessa!
Anna taikinan kohota liinalla peitettynä noin
tunti kunnes sen koko tuplaantuu. Taikinan puoliintumisaika koittaa nyt, kun jaat
sen kahteen osaan jauhotetun leivinpaperin
päälle muotoilua varten.
Taikinan pallottelu alkaa taittamalla taikinan
ulkoreunat keskiosan päälle useasti toistaen,
kunnes sen ulkomuoto pyöristyy. Aseta taikinavauva kallelleen ja pyöräytä taikinaa pystyakselinsa ympäri samalla hieman ujuttaen sen
reunoja alleen. Tällöin palluran pinta pyöristyy, kiristyy ja kohoaa. Siirrä kauniin pyöreät
leipäkaksoset inkuboitumaan liinan alle, ja
anna kohota puolisen tuntia.
Toisen nousemisen jälkeen leipiin voi tehdä
vapaavalintaisen taiteelliset viillot ja koristella pinnan siemenillä. Kypsennä leivät uunin
alaosassa 200 celsiusasteessa puoli tuntia,
tai kunnes leivän pinta on kauniin ruskea ja
pohjaa kopauttamalla kuuluu komia kumina.
Ekstrarapeaa kuorta varten laita leivälle
uunikaveriksi astiallinen vettä paiston ajaksi!
Anna leivän seistä hetki uunista poiston jälkeen ennen leikkaamista. Voitele ja nauti!
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Millainen etävuosijuhlija olet?
teksti - Emilia Robertson, Maria Rajakenttä, Olivia Jaakkola, Linnea Loimu | taitto - Rasmus Ruohola | kuvitus - Olena Panasovska, Noun Project

Aiotko osallistua etävuosijuhliin?

Totta kai! Ajankohta on merkitty kalenteriin jo puoli vuotta sitten.
Nyt kun jotakin vihdoin järjestetään, niin miksikäs ei.
Bileet, missä? Aina mukana, jos jossain on menoa!
Mistä on kyse? Onko Maikki kertoo -kanavalla ollut jotain tästä?

A
B
C
D

A
B
C
D

A

Tiistaina luvassa on tanssikoulutusta ja torstaina pääsee 		
laulamaan. Kiirettä siis luvassa!
Aivan kuin tavallinen viikko.
Kroketurnaus kavereiden kanssa vujujen kunniaksi. Kun siitä on
toivuttu, vujuetkot lähtee käyntiin.
Ai mikä vujuviikko? Havahduin vasta vujupäivänä.

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D

A
B
C
D
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B

Miltä vujuviikkosi näyttää?

Monenko ihmisen seurassa aiot viettää vujuja?
Max 2-3 hlö. Onhan nyt kuitenkin poikkeusajat.
Yksin.
Niin monen kuin bileisiin sattuu tulemaan.
Milloinkas se striimi olikaan? Pitää kysellä kavereilta.

							

Miten pukeudut etävujuille?

Iltapuku/frakki. Kampaajalla käyn aamusta.
Mitäpä sitä turhaan etästriimin vuoksi pukeutua. Mahdollisimman rennosti on
mukavinta olla, vaikka kalsareissa.
Korona-aikaan nettishoppaillut bilevaatteet pääsevät vihdoin käyttöön.
Parhaani mukaan kiireestä huolimatta. Eriparisukat saattaa eksyä jalkaan, 		
mutta parhaani yritän.

C
D

		 Kuinka aktiivisesti osallistut vujustriimiin?

Lähettämäni tervehdys vilahtaa striimissä, ja railakas lauluni kuuluu naapuriin asti.
Välillä vilkuilen striimiä laskaritehtävien lomasta, dedis on kolmen tunnin päästä.
BP-turnauksen kannustushuutojen keskeltä on vaikea kuulla striimiä, mutta yritän
seurata.
Oliko se striimi jo alkanut? Pitääpä etsiä linkki.

		

Minkälainen olo on seuraavana aamuna?

Hieman väsyttää, mutta etukäteen noudetut sillisruuat kahvin kanssa kohentavat
oloa kummasti.
Aamu? Herään iltapäivästä, ja olo on aika heikko. Jääkaappi ammottaa tyhjyyttään,
eli ruoaksi on lähinnä sipsipussin jämät.
Herään vessan lattialta, enkä ole ihan varma missä olen. Toivottavasti Otaniemessä,
että pääsen kotiin ennen kuin pää selviää.
Herään yllättävän virkeänä, kun en muistanut edes käydä Alkossa ennen vujuja.
Koskaan en ole voinut näin hyvin vujujen jälkeen.

Jos vastasit useiten...

A

Olet heittäytyjä! Olet täysillä mukana kaikissa vujuviikon tapahtumissa
ja valmistaudut parhaasi mukaan vujuihin. Sanoituskilpailuun lähettämäsi tekele menestyy loistavasti, ja nämä vuosijuhlat eivät unohdu etäilystä
huolimatta.

B

Olet rento loikoilija! Et ehkä jaksa liikaa innostua etätapahtumista,
mutta haluat kuitenkin olla hengessä mukana. Suhtaudut vujuviikkoon
rennolla asenteella etkä jaksa turhaan valmistautua. Mikäs sen parempaa
kuin maata kotivaatteissa sohvalla olut kädessä viihdyttävästä striimistä
nauttien!

Miltä kämppäsi näyttää vujujen aikana?

Spotifysta jazz-lista etsittynä taustamusiikiksi ja valot himmennettynä juuri 		
sopivasti. Tunnelma on kuin suoraan 1920-luvun klubilta!
Saattaa sitä jonkinmoinen tölkkitorni olla, mutta voisihan sitä sentään 		
tiskata vuosijuhlien kunniaksi.
Ai kämppäni? Parhaat juhlat juhlitaan jossain muualla kuin kotona.
Ihan normaalilta. Pitikö tähän jotenkin valmistautua?

Mitä syöt vujujen aikana?

Olen valmistanut kolmen ruokalajin illallisen. Synttärilahjaksi saamani 		
samppanja on hyvä korkata tänä iltana!
Pakastepitsaa ja olutta.
Sipsejä ja huikka kiertävästä pullosta.
Unohdin käydä kaupassa. Ehkä jääkaapista löytyy Täffän spagujämät.

C

Olet kapinoiva bilettäjä! Yrität parhaasi mukaan unohtaa koronan ja
elät vielä Apoptoosia XVI. Koko viikkosi on yhtä juhlaa ja olet odottanut
tätä jo kauan. Kavereiden kanssa vietetty laatuaika ja BP-mestaruus auttavat
onneksi jaksamaan, kun dedikset painavat viikon juhlinnan jälkeen niskaan.

D

Olet hukassa! Se vähäinenkin ajantaju, joka sinulla oli ennen edellistä
Apoptoosia, on etäopiskelun myötä kadonnut. Nyt olisi hyvä kaivaa
kalenteri esille ja tarkistaa viikkomailit. Onneksi kaverisi muistuttavat sinua
viime hetkillä ja pääset nauttimaan vujuista!
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