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Jaksaa, jaksaa!
Kesä tulee kovaa vauhtia, ja valoa näkyy ensim-
mäisen kerran koronatunnelin päästä! Nyt pitäisi 
jaksaa vielä viimeinen etäopiskelurutistus ennen 
epätodennäköistä paluuta normaalimpaan elä-
mään syksyllä. Tässä motivaatiolauseita jaksami-
sen avuksi:

On OK olla OK.Mikään ei jatku ikuisesti.Riittävä on uusi loistava.Vain muutos on pysyvää.Kaikki järjestyy.Välillä on ihan hauskaa.Jonain päivänä sade tulee ja pyyhkii saastan pois 
kaduilta.
Anna hevosen murehtia. Sillä on isompi pää.

Jos ei jaksaa, niin pitää vaan koittaa jaksaa!Antti & Henna
P.S. Nappaa itsellesi talteen lukijalahjana keskiau-
keamalta löytyvä haalarimerkki! 
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Valm
istuneen kuulum

iset 
Osa

  Yrjö Koski, inkubiitti vuosimallia 2015. Valmistuin 
hiljattain Life Science Technologies -ohjelmasta pääai-
neenani Bioinformatics ja Digital Health. Haluan tässä 
jakaa teille yhden tarinan siitä, minkälaisen diplomityön 
pääaineestani voi tehdä, ja miltä valmistuminen tuntuu.

Olen

Teksti: Yrjö Koski  |  Taitto: Vilm
a Kahri

2

Tuntuu siltä,     että diplomitöiden otsikot ovat aina 
mahdottoman kuuloisia sekavia sanapötköjä, joiden 
ymmärtäminen vaatisi vähintäänkin parin tunnin luen-
non aiheesta. Tältä ainakin itsestäni tuntui noin vuosi 
sitten, kun mietin, mistä aiheesta dippatyöni tekisin. En 
ole kuitenkaan täällä antamassa sen pidempää luentoa, 
vaan kertomassa omasta dippatyöstäni ja valmistumi-
sesta (toivottavasti) helposti sulatettavassa muodossa!

Diplomityössäni	 	 		 	 	 	 	 tutkin	 DNA:n	 modifikaatioita	 ja	
addukteja uudenlaisesta nanopore-sekvensointidatasta. 
DNA:n	 modifikaatioiden,	 joista	 yleisin	 ja	 tutkituin	 on	
metylaatio, tutkiminen on kiinnostavaa, koska ne vai-
kuttavat geenien toimintaan muuttamatta itse DNA:n 
emässekvenssiä. Työni tarkoitus oli käyttää uudenlaisen 
nanopore-sekvensointilaitteen tuottamaa dataa näiden 
muutosten tunnistamiseen, eli käytännössä luokitella 
DNA-pätkiä sen mukaan sisältävätkö ne näitä muutoksia 
vai eivät. Menetelmäksi valikoitui ohjaajieni ja oman kiin-
nostukseni vuoksi syväoppimismallit eli tuttavallisemmin 
neuroverkot. Ne ovat kerroksista rakentuvia laskennalli-
sia malleja, jotka jäljittelevät ihmisaivojen rakennetta. Nii-
den kouluttamiseen tarvitaan paljon dataa ja tehokkaita 
tietokoneita ja ne toimivat erilaisissa monimutkaisissa 
tehtävissä, kuten diplomityöni aiheessa, erittäin hyvin!

Käytännössä      työni koostui Python-koodaamisesta, 
tieteellisten artikkeleiden lukemisesta, datan visualisoin-
nista sekä mallien kouluttautumisen odottelusta. Työs-
säni siisteintä oli poikkitieteellinen ja suhteellisen vähän 
tutkittu aihe! Oli mielenkiintoista lueskella artikkeleita 
mm. biologian, kemian ja tietotekniikan aloilta. Oli myös 
todella palkitsevaa, kun sai lopulta aikaan menetelmän, 
joka toimi yhtä hyvin, mutta nopeammin, kuin parhaat 
mallit kirjallisuudessa! Työn tekeminen oli todella itse-
näistä puuhaa ja siksi välillä aika rankkaakin, erityisesti 
näin korona-aikana. 

Itse valmistuminen      ei omalla kohdallani muut-
tanut radikaalisti juuri mitään. Vaikka tietysti onkin 
todella haikeaa jättää yksi merkittävä elämänvaihe taak-
seen, uskon että elämä ei lopu valmistumiseen ja jatkan 
innolla kohti uusia haasteita. Jatkan töitä samassa pai-
kassa suunnilleen saman projektin parissa, ja tarkoituk-
senani on jatkaa tutkimusta ja todennäköisesti suunnata 
kohti tohtorin tutkintoa! Työn ja itseni valmistumista on 
tullut juhlittua matkan varrella useaan otteeseen ja sitä 
pitää tietysti tehdä vielä pandemiatilanteen helpotettua. 
Valmistumisen jälkeen kannattaa myös liittyä alumnijär-
jestöömme BioDI:in, jonka kautta voi muun muassa pitää 
yhteyttä muihin valmistuneisiin sekä kuulla alan uramah-
dollisuuksista.
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S’napsi

testaa:

sukkahousuniksit

S’napsin toimittajat Saara, Emilia ja Antti 
suuntasivat sukkahousuostoksille kolmessa 
eri kaupungissa. He testasivat Niksi-Pirkan 
sukkahousuosion niksejä ja arvostelivat ne, jotta 
sinäkin voisit hyödyntää kaappiin jääneet tai 
silmäpaosta kärsivät sukkahousut aivan uudella 
tavalla.

Tiukka raati arvioi niksit asteikolla 0..5 kolmella 
kriteerillä, sekä antoi nikseille niiden pohjalta 
yleisarvosanat. Kriteerit olivat:

   käytännöllisyys

   innovatiivisuus

   meemiarvo

 

niksit:pirkka - taitto:rasm
usruohola 

yleisarvosana 3,6/5

Niksi: Hyttyspäähine
Onko kiire metsälle eikä hyttyspäähinettä löydy? Ota ämpärin 
kansi, laita se pään päälle ja vedä iso sukkahousu kannen ja 
pään yli. Jos sinulta löytyy jäykkälierinen hattu, voit tietenkin 
käyttää kannen sijasta sitä. Näin vältyt myös hirvikärpäsiltä 
hiuksissa.

”Päähine oli melko kireä päässä ja sen kasaaminen oli melko 
vaivalloista. Ei ollut tähän hätään hyttysiä, joilla testata pää-
hinettä, mutta uskon, etteivät hyttyset pääse sukkahousuista 
läpi. Sukkahousu ei yltänyt kaulaan tai niskaan asti, joten 
hyttyset kyllä pääsevät halutessaan pistämään sinne. Pää-
hine oli niin meemikkään näköinen, etten tiedä uskaltaisinko 
se päässä mennä edes metsään... Etteivät vaan metsän eläi-
met säikähtäisi.

Päähine sopisi hyvin marjastajalle: ämpärin kannen voi laittaa 
marjastuksen jälkeen ämpärin päälle, ja hattu karkottaa hyvin 
kilpailevat marjastajatkin.”
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Niksi: Karkkipussin avaaminen
Karkkipussin avaaminen niin, ettei sen sisältö leviä 
lähiympäristöön. Laita karkkipussi sukkahousujen sisään 
ja rutista pussia niin, että pussi poksahtaa auki. Näin kar-
kit eivät leviä ympäristöön ja saat kaikki karkit talteen.

Niksi: Nyrkkeilytreeniä
Rutista sanomalehti palloksi sukkahousun lahkee-
seen ja sido sukkahousut napakasti päähäsi. Sitten 
palloa lyömään! Hyvä reaktioharjoite.

”Ei toiminut lainkaan, tai sitten toimittajalta vain lop-
puivat voimat kesken. Karkkipussin kanssa  hetken 
kamppailtuani oli pakko myöntää, että se ei tule pok-
sahtamaan auki. Sanoisin, että karkkien muussaantu-
minen niksin johdosta on vakavampi ongelma kuin se, 
että karkkipussi ei muka ilman niksejä avautuisi tar-
peeksi siististi.

En suosittelisi kenellekään. Toisaalta haluaisin tietää, 
saisiko joku painonnostaja niksin toimimaan.”

”Yllättävän hauskaa, sekä itselle että sivusta seu-
raajille. Kuten niksissä mainittiin, myös hyvä reak-
tioharjoite! Pallon keveyden ansiosta ei tarvinnut 
pelätä tapaturmia nyrkkeillessä, mutta toisaalta 
pallo myös lenteli miten sattui.

Suosittelen niksiä henkilölle, jonka tarvitsee pur-
kaa aggressiota paremman nyrkkeilykohteen 
puutteessa. Voi myös laittaa lapselle sukkahousut 
päähän ja testata, kauanko tämä niksi jaksaa viih-
dyttää. Ainakin toimittajaa viihdytti hyvän tovin.”

yleisarvosana 1/5

yleisarvosana 3,3/5

yleisarvosana 4/5

Niksi: Sukkahousutatuointi
Saat helposti tatuoinnin itsellesi juhliin ilman 
kipua piirtämällä sen sukkahousuihin! Etsi 
netistä kuva, jonka tahdot piirtää, ja tulosta 
se. Pujota sitten sukkahousujen sisälle kohtaan, 
johon tahdot kuvan tulevan esim. pullo, jonka 
ympärille kuva on teipattu, ja eikun piirtämään! 
Voit vaihtaa “tatuointia” mielen mukaan, ei ole 
pakko tyytyä vain yhteen kuvaan.

”Otin taiteellisia vapauksia tulostimen puut-
teen takia ja käytin vierailevaa tatuoijaa Rosan-
naa tatuoinnin tekoon. Niksi yllätti toimivuu-
dellaan. Ainakin paikoillaan ollessa tatuointi 
näytti yllättävän hyvältä, jos ranteessa kulkevaa 
röpelöistä rajaa ei huomioida. Kaupanpäälli-
siksi saa mukavan rusketuksen sukkahousuista!

Suosittelen tätä niksiä juuri sinulle, jos haluat 
koronan jälkeen ensimmäisissä smökkibileissä 
säväyttää Otaniemen upeimmalla tatuoinnilla, 
mutta rahat eivät riitä oikeaan! Vaihtoehtoi-
sesti voit hämmentää Instagram-seuraajiasi ja 
vaihtaa jokaiseen kuvaan eri tatuoinnin.”
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yleisarvosana 3,3/5

yleisarvosana 1,3/5

Niksi: Sukkahousut vyöksi
Kylpytakkien vyöt ovat usein 
kadoksissa pesun jälkeen. 
Nylonsukkahousut toimivat 
loistavina vöinä kylpytak-
keihin ja sopivat myös fark-
kuihin: ne joustavat, ovat 
helposti solmittavat ja hal-
vat.

Niksi: Keltaiset kananmunat
Pujota raaka kananmuna sukka-
housujen keskelle, ota molemmista 
päistä kiinni ja pyöritä kananmu-
naa muutaman kerran. Keitä muna 
ja saat keltaisen munan, sillä val-
kuainen on sekoittunut keltuaiseen.

”Niksi toimi niin hyvin, että 
toimittajaa lähes itketti 
hänen muistellessaan vuo-
den 2019 fuksiristeilyä ja 
valuvia haalareita. Olisi kan-
nattanut lukea Pirkkaa!

Niksiä olisi pitänyt suosi-
tella toimittajalle itselleen 
kaksi vuotta sitten, sekä 
Koululainen-lehdessä toi-
mittajan alakouluvuosina 
esiintyneille hoppareille.”

”Huijausta koko niksi, kanan-
munan sisällössä ei tapah-
tunut havaittavaa muutosta. 
Pyöritysoperaatio  sentään 
huvitti toimittajan sisaruksia 
hieman.

Ei voi suositella kuin korkein-
taan halvaksi huviksi lasten-
vahdeille.”



    S napsin
yy

puuhanurkka

Rasmus Ruohola
Fuksi ’14

Haalareissa 240 merkkiä 
(viiden tarkkuudella)

Vanilja Hyppönen
Fuksi ’19

Haalareissa noin 80 
merkkiä ja 7 laikkua

Haalareissa vietettyjen seikkailujen varrelta 
on löytynyt kaikenlaisia aarteita! Kuten 

esimerkiksi Ben&Jerrysin virallinen jää-
telölusikka, Vuorimieskillan käädyistä 

irronnut pieni koru, kiltiksen wanha 
avain, pala Marmon-auton nahkaa, 

sairaalaranneke, ja tietenkin tär-
keimpänä Robin Packalénin nim-

mari.

Pullonavaajia täytyy 
olla ainakin kaksi eli yksi 

kumpaankin käteen. Lemppa-
rihärpäke on muovinen juomapullo 

johon mun sisko maalasi musta kuvan.

2020 kevään karanteenin aikana innostuin kir-
jonnasta ja kirjoin sinne tänne haalariin kukkia 

ja tuunasin pari laikkuakin.

1

2Toimitus: Viivi Kivinen & Henna Kotilainen
Taitto: Henna Kotilainen
Erityiskiitos jutussa esiintyneille toimittajille!

Wappu on vihdoin täällä, ja haalarit ja 
lakin saa kaivaa esiin naftaliinista! Tässä 
onkin pläjäys puuhaa Wappu- tai kesä-
piknikille: yhdistä kuva toimittajasta 
oikeaan swägiin. Apuna voit käyttää toi-
mittajien kertomuksia omista haalareis-
taan. Samalla pääset tutustumaan S’nap-
sin toimitukseen (tai ainakin toimittajien 
haalareihin ja lakkeihin) hieman parem-
min. Oikeat vastaukset löydät sivun 16 
oikeasta laidasta. 
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Henna Kotilainen
Fuksi ‘18

Haalareissa 91,5 
merkkiä ja 16 

laikkua

Lempihaalarimerkkini on se, jossa lukee: 
”Vaikka uskot itseesi, voit silti olla ihan 

paska.”

Lemppari haalarihärpäke on ns. 
dokakaija, eli pehmolelupapu-

kaija, jonka sisältä löytyy pii-
lopullo.

Heijastinkankaasta 
tehdyt laikut on best!

Härpäkkeinä mulla roikkuu mm. pinkki 
pupu, poképallo ja ruotsalainen valkolakki. 

Pupu on symppis kaveri, jonka hankin lohdutta-
maan yksinäisen näköistä skumppalasiani, joka sekin 

on pinkki. Pupu on kyllä ehdoton lempparini – söpö ja 
pehmeä!	Poképallo	taas	on	ISOryhmän	KuuŚi	tunnus	
ja siellä sisällä asustaa ihka oikea Squirtle. Ruot-
salaisen valkolakin sain ylioppilasjuhlissani 
jonkun ruusun mukana.

Santtu Lauronen
Fuksi ‘19

Haalareissa yhteensä 54 
laikkua ja merkkiä

Viivi Kivinen
Fuksi ‘14

Haalareissa 111,5 
merkkiä ja 4 
laikkua

Lempihaalarimerkki: Iskän 
Oulusta tuoma ”Sano ei eläin-

kokeille” -merkki, jossa pupulla on 
kokinhattu ja veitsi tassussa.

Minulla on myös Kopedan haalari 
muistoina niiltä ajoilta, kun opiske-
lin kotitalouspedagogiikkaa HY:lla. 
Niissä tosin ei ole ollenkaan merk-
kejä ommeltuna.

Vilma Kahri   
Fuksi ‘16

Haalareissa noin 220 
merkkiä ja 9 laikkua

Kallein haalarimerkki:
Yksittäisostona varmaankin Avenged Seven-

fold-kangasmerkki heidän Hartwall Arenan keikal-
taan, muistaakseni 15-20€. Jos lasketaan asioita, 

joita tarvitsee yhteen merkkiin, niin todennäköi-
sesti Tampereen Namiappron Läskiponi-merkki, 

joka vaati kolme Namiapproa Tampereella reissui-
neen ja kahvilaostoksineen.

4

5

6
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Rosa Phan
Fuksi ‘19

Haalareissa 80 
merkkiä ja 3 laikkua

Lempihaalarimerkki:
Raketilla vittuun? Se mis on se 
myyrä. Tai Aalto Amazing Race 
-merkki. Siit tulee hyviä muistoja.

Inkubiomerkin jälkeen eka 
merkki, jonka ompelin oli 

fyssan nouseva aalto per-
seen kohalle viideltä 

aamuyöllä laitumelle-
laskun jälkeen :’))

Olen saanut härpäkkeitä mm. toimikun-
nan ja ISOilun kautta. Lemppari on virkattu 
lehmä nimeltä Lasse, jonka äiti on minulle 
tehnyt.

Kallein haalarimerkki: Polin approjen kultainen 
merkki, jossa on kultainen kameli. Paljon sai tuhlata 
rahaa approillessa ansaitakseen sen.

Emilia Robertson
Fuksi ‘19

Haalareissa 10 laikkua ja 
sopivasti merkkejä

7
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Uusia 
quoteja
per vuosi:
2016 
2017   
2018  
2019  
2020 
2021   

Top 5 quotetuinta 
kiltalaista:
Tuomas Poutanen 
Otso Brummer 
Tuomas Rantataro 
Salla Autti 
Joonas Tietäväinen 

Top 5 quotejen 
lisääjää:
Tuomas Poutanen 
Emil Fihlman 
Paavo Hietala 
Aapo Rantala 
Joonas Palosuo 

Hakkeroimme itsemme inkubaattorille ja imu-
roimme Kiltisbotin tietokannasta Inkubio-chatin 

quote-datan. Kävimme datan läpi ja kokosimme 
sen perusteella nämä tilastot.

Artikkelin data haettu 15.3.2021
Quoteja tähän mennessä: 234*

Ensimmäinen quotettu asia: 
”missä ne kaikki fuksien kähmyt on?”

- Matti Suominen lisääjänä 
Tuomas Poutanen 26.10.2016

Toimitus:
Rosa Phan &

Henna Kotilainen

Taitto:
Henna Kotilainen

* Artikkelia tehdessä 
löytyi bugi Telegra-

min bottirajapinnan 
toiminnasta, joten 

numeeristet tilas-
tot eivät pidä 

täysin paik-
kansa.

32
22
16
15
11

:  10
:  112
:  61
:  20
:  27
:  4

18
13
12
12
10
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     “Vois alkaa pitää
  kirjaa mitä vaatteita 

on tullessa ja sit kattoo 
et on mukana lähtiessä”

“Jos	ois	fiksu	nii	
kannattais alkaa jo nyt 

oksentaa ennenkö 
parhaat 

puskat on viety”

“Vaksi alko vaan 
nauraa ja sano ’Se 
on paskana nyt’ ”

“ehdotan, et kupit vaihdetaan 
henkilökohtaisiin riepuihin joihin 

saa imeyttää kahvia pannusta ja sit 
rutistaa suuhun. ei tiskiä ei ongel-

maa”

9

8“jos siitä 
miehestä on 

hajuvettä ja lau-
tapelejä nii saa luvan 
olla kans limpparia. 
jos ei, nii juon sitä 

hajuvettä”

“Onko tässä jo liikaa 
pyllyä Suomen 

kansalle?”12“no nyt se antaa 
jo peniksiä 
putkeen” 4 11

10
“Tarinan opetus: 

olkaa naisia”

6
“No on kyllä tyhmiä valin-
toja elämässä että ostaa 

auton eikä bissee”

2

7
 “Miettikääpä sit ku se alkaa 
innostuessaa vispaa sitä kakkasta 

häntää ku ootte kyydissä”3
“Eiei, ei kiltiksellä käy-
miseen tarvitse syitä”5

addquote
1

“pelkään vaa ku se on nii pieni 
reikä et jos se kuivaa liia nopee oon 

pulassa” 

Jotta kiltisbottiin tallennettu sisältö ei jäisi 
vain numeroiksi esitetyissä tilastoissa, pää-
timme tutkia hieman kiltalaisten siihen tallen-
tamia lainauksia ja poimia niistä hauskimmat ja 
eniten kysymyksiä herättävät. Alle on listattu 
kontekstista poistettuja lainauksia, ja tehtävä-
näsi on pohtia, mihin nämä hassunhauskat lai-
naukset liittyvät. Vastaukset voit tarkistaa seu-
raavalta aukeamalta.
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Olisiko teillä hetki aikaa puhua

biolaisia

ekologisia

hauskoja*

*hauskuus on naurajan mielessä

haalarimerkeistä?

1. Tietokoneen kuulokeliitännästä 
irtosi pala, joka piti saada takaisin. 
Ratkaisuksi ehdotettiin erikeep-
periä ja pikaliimaa, mihin kom-
mentoija suhtautui varautuneesti.

2. Kysyttiin, kuka lisäisi quoteksi 
Fat Lizardin menun. Todettiin, 
että jos on varaa käydä Fat Lizar-
dissa, niin on myös varaa ajaa 
sinne omalla bemarilla. 

3. Ravikärryn kyydissä oleva oli 
huolissaan ponin häntään mah-
dollisesti tarttuneesta ulosteesta.

4. Kiltisbotin /quote-toiminto 
antoi chatissa kaksi kertaa peräk-
käin saman quoten penis-tar-
roista: “tästä lähtien lähetän kiltis-
botille vain penis-stickkereitä”

5. Salla pikkuveljelleen, kun tämä 
kommentoi, että Cosmo on hyvä 
syy tulla käymään kiltiksellä.

6. Asumisaikaa kuluu asepalveluk-
sen ajalta, jos asuu AYY:n asun-
nossa. Kommentoijan mielestä 
kannattaa siis olla nainen, jolloin 
asepalvelus ei ole pakollista ja asu-
misaikaa ei kulu.

7. Ratkaisuehdotus siihen, että 
Salomo unohti neuleensa luento-
saliin.

8. Oskar sanoi menevänsä kilta-
huoneelle vuorokaudeksi juomaan 
Robinin nimikkolimua, kun tämä 
jää keikkatauolle. Ella kommentoi 
tähän sanoen, ettei ole koskaan 
nähnyt Robin-limua. Oskar vas-

tasi juovansa Robinin hajuvettä, jos 
limua ei löydy.

9. Ratkaisuksi käytettyjen kah-
vikuppien jättämiseen kiltahuo-
neen pöydälle ehdotettiin riepujen 
käyttämistä kuppien sijaan.

10. Kommentti kuvaan ensimmäi-
sestä minuuttikaljan jonottajasta.

11. Vahtimestarin reaktio, kun 
hänelle kerrottiin, että koululta 
löytyvä pistorasia alkaa savuta kun 
siihen kiinnittää läppärin laturin.

12. Kommenttina videoon Laski-
aisriehan mäenlaskukilpailusta, 
missä esiintyy paidaton Paavo 
twerkkaamassa mäenlaskuväli-
neessä.
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Kaiken hyvän
alku ja juuri

Harvinaista
herkkua!

Muista soitella 
aina silloin tällöin!

Sponsored by 
HiK

Merkkimafia on biolainen haalari-
merkki-intoilijoiden kollektiivi, joka 
teetättää ja myy tunnettuja haalari-
merkkejä, kuten ”Liian rikas kaup-
pikseen”, ”Integrandi”, Kandi Crush”, 
”Hanhi” ja monia muita.?

’’
- ”Yet another spamchannel”
Ensimmäinen viesti, 7.5.2015
- ”Onko tää merkkimafia?”
Brändi vakiintuu, 15.10.2015
- ”Merkkimafia maksaa”
Päämäärä ymmärretty, 20.6.2016

Hyviä merkki-ideoita kaivataan aina, 
ilman ideaakin innostuneiden kan-
nattaa kontaktoida Inkubio-TG:stä 
löytyvää Kummisetätiä! Merkkien 
marginaalisilla voitoilla on sponsoritu 
mm. VIRPIä ja kiltahuoneen parvea!! Fyysisessä lehdessä tässä 

olisi haalarimerkki!
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SINUSTAKO 
KILLAN

-MESTARI?
MARIO KART

KILLAN MARIO KART -MESTARI?
SINUSTAKO MARIO KART -MESTARI

MARIO KART
-MESTARIKILLAN

Jatkuva pommitus Red Shellejä, toistu-
vat kahdeksannet sijat, ja korvissa soiva 
kiltalaisten “opi pelaa” -kakofonia. 

Kuulostaako liiankin tutulta? 

Kiltahuoneen avaamisen häämöttäessä 
koko ajan lähempänä S’napsin toimitus 
päätti selvittää Mario Kartin mestarien 
parhaat taktiikat, ajoneuvokombot, vin-
kit ja tarkoin varjellut salaisuudet. Näitä 
noudattamalla juuri sinusta voi tulla kil-
lan seuraava Mario Kart -mestari!
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DRIFTAA KUIN CTR-VETERAANI,
KIROILE KUIN MERIMIES.
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BABY ROSALINA
DONKEY KONG

INKLING GIRL
LEMMY

SHY GUY
MAIKKI

MORTON
PRINCESS PEACH

DRY BONES
BOWSER

BABY MARIO

Pienet hahmot ovat selkeästi kyselyyn 
vastanneiden inkubiittien suosiossa. 
Loput hahmovalinnat jakautuvat lähes 
tasaisesti keskikokoisten ja isojen hah-
mojen välille. Pienten hahmojen vah-
vuuksia ovat valoakin nopeampi kiih-
tyvyys sekä erittäin hyvä ohjattavuus. 
Isot hahmot voittavat nopeudessa sen, 
minkä häviävät kiihtyvyydessä ja ohjat-
tavuudessa. Keskikokoiset hahmot 
ovat luonnollisesti näiden kahden väli-
maastossa ja ovat usein tasapainoinen 
valinta, varsinkin aloittelijoille. Lisäksi 
isojen hahmojen ehdoton vahvuus on 
niiden paino ja siten kyky töniä muita 
pelaajia ulos kentältä. 

Mikään ei tunnu paremmalta kuin 
sikailla kaverisi baby-hahmo ulos 
radalta Rainbow Roadin lähtösuoralla.
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DRIFTAAMINEN 
ON HYVÄ OPE-
TELLA EKA.

ILMAN DRIFTAUSTAKIN 
PÄRJÄÄ ALUSSA, KAN-
NATTAA KESKITTYÄ MUI-
HIN ASPEKTEIHIN ALOIT-
TELIJANA
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Ajoneuvojen suosio on selkeästi perin-
teisten kartien puolella. Tämä johtunee 
todella suositusta “biddybuggy”-kar-
tista, jota useimmat inkubiitit tuntuvat 
käyttävän. Tämä ajoneuvo antaa koko 
pelin parhaan kiihtyvyyden, ohjatta-
vuuden sekä mini-turbon. Mootto-
ripyörät ja mönkijät tuntuvat olevan 
inkubiittien keskuudessa harvinai-
sempia. Harva kuitenkaan tietää, että 
moottoripyörä “Mr. Scooty” antaa 
tismalleen samat statsit kuin “bid-
dybuggy”-kart, joten kiihtyvyyttä ja 
ohjattavuutta kaivatessa parhaan ajo-
neuvon valinta on puhtaasti esteetti-
nen. 

Renkaiden suhteen inkubiiteillä 
on täysin selvä suosikki, nimittäin 
pienet punaiset Roller-renkaat. Ne 
mahdollistavat kaikista renkaista 
parhaan kiihtyvyyden. Niillä voi yllä-
pitää hyvän vauhdin myös vedessä 
ja ilmassa. Hyvä kiihtyvyys näyttäisi 
antavan anteeksi muita renkaita 
huonomman yleisen nopeuden. 
Kyselyssä toisen sijan jakavat stan-
dardi- ja lehtirenkaat eivät kiihdy 
aivan yhtä nopeasti, mutta niiden 
vauhti jakautuu paremmin eri ajo-
pinnoille, joita ovat maa, vesi, ilma ja 
antigravitaatio. 

Painavammat liitimet ovat nopeam-
pia ilmassa ja takaavat hyvän ohjat-
tavuuden, mutta kevyemmät kiih-
tyvät painavia paremmin. Super- ja 
lentokoneliidin kuuluvat tässä jaot-
telussa painavampaan, ja jäljelle 
jäävät pilvi-, Peach-päivänvarjo- ja 
kukkaliidin kevyempään sarjaan. 
Näyttäisi siis siltä, että inkubiitit 
arvostavat liitimissään nopeaa kiih-
dyttämistä.

Monesti täydellisen voittajakombon 
rakentaminen vaatii kompromisseja, 
joten omaa kilpuriaan ei valitettavasti 
voi tilata kaikilla mausteilla. Vastauk-
sien perusteella suosituin inkubiittien 
käyttämä mauste mayhemin selät-
tämiseksi on pippurinen kiihtyvyys, 
joka takaa ärhäkän palautumisen tais-
telun osumista. Vauhdin ja vaarallis-
ten tilanteiden lomassa myös hyvää 
ohjausta pidettiin ratkaisevana. Pito ja 
ajokin vauhti eivät saaneet yhtä paljon 
ääniä. Valitsemalla artikkelissa esitel-
lyt inkubiittien suosikit komboosi voit 
olla varma, että nämä ominaisuudet 
toteutuvat myös sinulla!

ne pienet punasetpunaset pienetne pienet punaiset pallurat mil pääsee perkeeleen lujaa
Roller

Roller

punaset pienetRollerit, paras slaidii & nitrotpunaiset tai siniset pienet

super

kukka

pilvi
Peach-päivänvarjo

pilvi

Peach-päivänvarjo

pilvi
super

lentokoneei tällä oo välii

ne pienet punaiset
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Ajoneuvotyyppi?

PITO
VAUHTI
HYVÄ OHJAUS
NOPEA KIIHDYTYS

VALITSE KOMBO JA   
OPETTELE AJAA 
SILLÄ.

Mitä arvostat omassa combossasi?

M
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MOOTTORIPYÖRÄ

KART
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Taktikointi?

Haastattelu! Toim
itus sai käsiinsä itseään M

ario Kart -m
estariksi kutsuvan kiltalaisen. Tunnistatko, kuka m

ysteerim
estari on?

Taktikointi Mario Kartissa on hyvin-
kin tärkeää. Tämäkin jakaa vastaa-
jia, mutta tiettyjä kategorioita on 
löydettävissä. Osa vastaajista oli 
vahvasti sitä mieltä, että kärjessä 
pysyminen on tie voittoon, mikä 
intuitiivisesti kuulostaakin toimi-
valta. Tästä löytyi kuitenkin eriä-
viäkin mielipiteitä. Blue Shellin 
pelko saa osan pysymään hieman 
kärjestä taaempana ja suorittamaan 
viime hetkellä huiman loppukirin 
ykköseksi. Tämä riippuu kuitenkin 
pelattavasta vaikeustasosta, sillä 
esimerkiksi 200cc-kategoriassa 
tuntuvat korostuvan teknisen ajo-
suorituksen merkitys sekä ykkö-
senä pysyminen. Myös mayhemistä 
eli päättömästä mähinästä löytyy 
eriäviä mielipiteitä. Osa karttaa sitä, 
kun taas osalle se on pelin riemu ja 
henkireikä. Perinteisistä taktiikoista 
mainittakoon kilven tai banaanin 
pitäminen ajoneuvon perässä estä-
mässä kilpailijoiden katalat sabo-
taasiyritykset. Myös Super Hornin 
säästäminen varsinkin kärjessä on 
kannattavaa, sillä oikeaan aikaan 
ajoitettuna se tuhoaa jopa Blue 
Shellin.

Vastauksien perusteella inkubiittien 
suosikkikombon selkeästi tärkein 
ominaisuus on kiihtyvyys, ja hyvänä 
kakkosena tulee ohjattavuus. Miten 
sitä muuten pääsisi kiilaamaan 
kanssakiltalaisten ohitse kohti voit-
toa? Nämä ominaisuudet mielessä 
pitäen optimikomboon kuuluu 
ohjaamoon pieni hahmo kuten Baby 
Mario, ajoneuvon rungoksi “biddy-
buggy”-kart, alle pienet punaiset 
Roller-renkaat, sekä varusteeksi 
jokin kevyt liidin, kuten pilviliidin. 
Kokoa siis kombosi ja suuntaa kohti 
Mario Kartin kiltismestaruutta! 

Oon pelannut Mario Karttia jo ihan 
pienestä asti ja ensimmäisiä muis-
toja on ihan Game Boy ja GameCube 
-ajoista alkaen. Switchin tuleminen 
kiltikselle oli tärkeä etappi uralle ja 
henkireikä opiskeluille. Kiltispelailuja 
on jo pari vuotta tullut pelattua.

Ihan pienenä, kun kerran oppi vetä-
mään Game Boy Advancella hullun 
oikoreitin ja voitti jopa pelinteki-
jöiden asettamat aikakisat, oli aika 
hieno ja unohtumaton hetki. Toinen 
oli parisen vuotta sitten, kun pidet-
tiin 48 racen kisa kiltiksellä. Se oli 
tiukka kisa ja kesti useita tunteja. 
Meno oli tosi hauskaa!

Valoisa. Hieman kuitenkin huolet-
taa uuden sukupolven kokematto-
muus kiltiksestä ja Mario Kartista. 
Poikkeusaikojen jälkeen ja kiltiksen 
avauduttua tupsut ja fuksit on saa-
tava heti tutustumaan Mario Kart-
tiin, että pelin perintö siirtyy myös 
sediltä eteenpäin. Lisäisin vielä, että 
Mario Kart on myös hyvä yhteisöl-
lisyyden väline kiltiksellä ja tarjoaa 
hyvää vastapainoa opiskelulle.

Pelaamalla oppii. Ei pidä pelätä kovia 
vastustajia, joten rohkeasti haastaa-
maan myös itse mysteerimestaria. 
Ei pidä myöskään pelästyä huutelua 
ja mayhemia pelatessa. Puolet Mario 
Kartista on kuitenkin psyykkistä 
peliä, joten ihon alle pitää päästä.

KALJAN MITTANEN PYSÄHDYS ALKUUN 
JA ITEMEILLÄ OHI.

OPPILIX
DRIFT
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Jo muinaiset alkuteekkarit juhlivat Walpurin rie-
mujuhlaa, ja niin juhlivat meidän vanhempamme 
ja isovanhempammekin. Koska viimeisintä Wap-
pua on tuskallista muistella, matkustimme aika-
koneella vuosikymmeniä taaksepäin: saimme 
selville, miten Wappua vietettiin wanhoina 
hyvinä aikoina. 

Pirkko, fuksi 1951
HY Maantiede ja biologia, Satakuntalainen osakunta ja 
Symbioosi ry

Mieleenpainuvin Wappumuisto: 
”Fuksipisteitä hankittiin keräämällä lahjoituksia Man-
nerheimin patsaaseen. Itse kiersin Hakaniemessä ovelta 
ovelle, rahaa ei juuri tullut. Fuksipisteitä edellytettiin, 
että pääsi osakunnan jäseneksi.”

Wappuperinteet:
”Mantan lakitus oli keskiyöllä vappuaaton ja -päivän 
välillä, ja silloin vasta painettiin lakit päähän. Aattona 
pidettiin lakit kainalossa.”

Juttu: Anni Niskanen, Noora Metsäranta, Viivi Kivinen ja Antti Huttunen   Taitto: Antti Huttunen
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Mikko, fuksi 1991 
TKK (nykyinen Aalto) Konetekniikka, Koneinsinöörikilta

Mieleenpainuvin Wappumuisto:
”Vappusää ei aina ollut kovin lämmin. Eräänä vappupäi-
vänä nautimme piknikkiä Ullanlinnanmäellä ison koivun 
juurella. Juomia ei tarvinnut erikseen kylmentää, kun 
puusta tippui jäähilettä kuohuviinilaseihimme.”

Wappuperinteet:
”Vapun juhliminen aloitettiin jo melkein viikko ennen 
vappua. Otaniemessä oli monenlaisia bileitä, mm. Servin 
Mökillä aktiviteettia oli päivin ja illoin. Retuperän WBK 
soitti mökin katolla, ellen väärin muista. Tuohon aikaan 
kotiviinin valmistaminen oli muotia, joten välitankkaus-
paikkoja oli teekkarikylässä vieri vieressä. Vapun juhlinta 
huipentui tietenkin Mantan lakitukseen vappuaattona 
ja sen jälkeisiin bailuihin Dipolissa. Vappupäivänä sitten 
piknik isolla porukalla Ullanlinnanmäellä. ”

Rami, fuksi 1989 ja Anu, fuksi 1990
LTKK (nykyinen LUT)
Rami, Tietotekniikka, Cluster 
Anu, Tuotantotalous, Kaplaaki

Mieleenpainuvin Wappumuisto:
”Olimme lukuvuoden 93-94 vaihto-opiskelijoina Yhdys-
valloissa Michigan Technology Universityssä (MTU). 
Opetimme paikallisille opiskelijoille teekkareiden Wap-
puperinteitä järjestämällä Beer Run -tapahtuman. Kisassa 
juostiin baarista toiseen, ja joka paikassa piti juoda Pit-
cher (iso kannu) olutta. Itse kisasimme joukkueella Brief 
History of Beer (kts. kuva vieressä).”

Wappuperinteet:
”Fuksit uitettiin wappuaattona Saimaassa, joka yleensä 
Wappuna oli vielä jäässä! Wappupiknik Lappeenrannan 
linnoituksessa.”

Jouko, fuksi 1972
TKK (nykyinen Aalto) Sähkötekniikka, Sähköinsinöörikilta

Mieleenpainuvin Wappumuisto:
”Polyteknikkojen kuoron Ilmapalloviskaalina toimiminen, 
myytiin Teekkaripalloja Ulliksella. Waputin Vanhalla polilla, 
siellä oli jokseenkin hurja tunnelma, Retuperä soitti, laulu 
soi. Sisälle mentiin lipulla tai jotkut kiipesi köyden tms. 
avulla ulkoa ja ikkunasta sisään toisen kerroksen juhlasaliin. 
Wappupäivän illansuussa tansseihin Vanhaan Maestroon 
Kampissa (sitä ei enää ole...).”

Wappuperinteet:
”Joo, paljon laulettiin. Olin Polyteknikkojen kuorossa ja 
meillä oli wappuaattona bileet, 1. vuosi Vanhan kellarissa.  
Bileet wappuaattona, wappupäivänä heti aamusta Ullik-
selle, skumppaa ja kossupullo repussa.”
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Eeva, fuksi 1982
Eläinlääketieteellinen korkeakoulu (nykyinen HY),
eläinlääketiede, Eläinlääketieteen ylioppilaskunta EKY
 
Mieleenpainuvin Wappumuisto:
”Mannerheimin patsaan lakitus. Paperista askarreltu ylioppi-
laslakki asennettiin ilmapallon avulla Mannerheimin päähän.”

Wappuperinteet:
”Varsa-patsaan jalkojen pintelöinti.”

Börje, fuksi 1972
TKK (nykyinen Aalto), teknillinen fysiikka, Fyysikkokilta

Mieleenpainuvin Wappumuisto:
”Wasenkielisenä joka vuosi Kaisaniemessä: Humpsvakar.”

Wappuperinteet:
”Kaljaviesti ja makkaranpaisto Otaniemen kärjessä.
Kaljaviestissä hauskinta oikeastaan oli olla paikalla katsomassa kun 
muut juoksi, dokasi ja jotkut oksensi. Itse yleensä vaan dokasin.
Humpsvakar oli hauska; enemmän tapahtuma ja show kuin soitto-
kunta, vähän samaan tapaan kuin nykyään. Silloin ei kylläkään ollut 
RumpSkakar-ryhmää.
Kaisaniemi oli parempi paikka kuin Ullis; vähemmän porukkaa, ja 
bändiä pääsi ihan lähelle. Ei ne kai yhtä hyvin soittanu kuin RWBK, 
mutta show oli parempi.”

...kuuluu vanha suomalainen 
sananlasku. Näyttävätkö  

haalarisi tyhjiltä tai kaipaavatko 
ne tuunausta?

S’napsin astrologit  
ennustavat sinulle Wapun  
kuumimmat haalaritrendit, 

ja saat tietää 

mitä 
haalarisi 
kertovat 
sinusta.

Älä huoli

”Haalarit 
ovat 

sielun 
peili”

Teksti: Anna Peltola, Ilona Mattila, Vanilja Hyppönen, Rosanna Manninen 
Taitto: Petra Ekroos
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Otat haalarisi kaapista ja haistat, 
miten viime Wapun skumpat,  

lonkerot ja aamuyön X-Burgerin 
majoneesit ovat marinoineet 

haalariesi pintaa jo lähes vuo-
den. Vastoin kaikkia tunnettuja 

yhteiskunnan lakeja ja kirjoit-
tamattomia sääntöjä, päätät 

laittaa haalarisi pesukoneeseen 
ilman että itse olet niiden sisällä. 

Kämppikselläsi ei ole muuta 
vaihtoehtoa kuin ilmiantaa sinut 
keskusrikospoliisille ja fuksikap-

teenillesi.

21.6. - 22.7.

Rapu

Härkä20
.4

. -
 2

0.
5.

Wapun epävarmuuden takia olet valmistautunut 
tilanteeseen kuin tilanteeseen. Haalariesi taskuista 
ja vyötäröltä löydät kaiken tarvittavan. Taskuissasi 
sinulla on kuivamuonaa, ensiapupakkaus, sekä 
pop-up teltta. Härpäkkeinä sinulla roikkuu vyölen-
keistäsi trangian, kynttilälyhdyn ja paistinpannun 
lisäksi myös retkisuihku. Eräjormahuumassasi 
unohdat kuitenkin ottaa kotiavaimesi mukaan, 
mutta varustautumisesi ansiosta onneksi voit lei-
riytyä Alvarin aukiolle HiK:n kanssa.

Kaipaat turvaa korona-ajan tuomaan epävarmuu-
teen. Wappu, lähestyvä kesä ja taivaankappalei-

den liikkeet yhdessä saavat sinut ymmärtämään, 
että on aika tehdä elämässäsi päätöksiä olosuh-

teiden parantamiseksi. Haluat välttää ylimääräisiä 
kohtalon pistoja, joten ompeluneulan sijaan tartut 

ompelukoneeseen ja surautat sillä tehokkaasti 
haalareihisi ompelemattomat haalarimerkit. Var-

muuden vuoksi käsittelet ompelukoneella myös 
kaikki haalareissasi jo olevat merkit.

24.8. - 23.9.

N
eitsyt

Olet surun murtama. Kevään 
viides Aalto-ihastuksesi 
paljastuikin lahjevarkaaksi 
ja sydämesi lisäksi hän särki 
myös haalarisi: Joudutkin taas 
paikkaushommiin. Edellisen 
syksyn haalaritilauksessa 
hankkimasi varalahkeet 
alkavat käydä vähiin jatkuvien 
myrskyisten erojen vuoksi, 
ja olet alkanut tarkastella 
elämänvalintojasi uudestaan. 
Mielessäsi käy puistattava 
ajatus Tinderin poistamisesta, 
muttet anna idealle enempää 
tilaa. Tyydyt uskottelemaan 
itsellesi, että voit lopettaa 
ihan koska vain.
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Tänä keväänä olet valintojen edessä. 
Pohdit kesäsuunnitelmiasi, ensi vuoden 
kurssivalintojasi, sekä tilaustasi X-Burge-
rin jonossa. Joudut valitsemaan puolesi 
yllättävässä	konfliktissa,	joka	liittyy	lähei-
sesti Smökkiin ja muoviseen skumppa-
lasiin. Ristiriitojen ja maailman käydessä 
liiaksi päälle voit onneksi piiloutua 
haalarisi hupun sisälle omaan rauhaasi 
siemailemaan wappusimaa. Vaa   ka   

24.9. - 23.10.

Jopa koronan aikana olet jaksanut osallistua vapaaeh-
toistoimintaan jokaisessa yhdistyksessä ja toimikun-
nassa, joka vain on hyväksynyt sinut jäseneksi. Keräänty-
neet toimikuntahärpäkkeet ovat kasvattaneet haalariesi 
painoa jo viidellätoista kilolla. Saapumisesi kuullaan jo 
kaukaa, kun lukemattomat skumppalasit, termospullot, 
approkartat, pienoissoittimet, vyölaukut ja muut sinussa 
roikkuvat esineet kolahtelevat toisiinsa kävellessäsi. 
Pestessäsi haalareitasi puolet härpäkkeistäsi putoaa 
Laajalahden pohjaan, mutta nyt voit ainakin kerätä niitä 
lisää.

23.7. - 23.8.
Leijona

Et välitä muiden mielipiteistä, vaan 
toteutat rohkeasti omaa juttuasi. Haalarisi 
ovat niin täynnä Facebookin haalarimerk-
kiryhmistä haalittuja meemimerkkejä, 
että sponsorien logoista hädin tuskin saa 
selvää. Käytät iltasi kuumeisesti etsien 
harvinaisimpia merkkejä, joissa seikkailevat 
valkoiset virtahepoa muistuttavat eläi-
met. Pelkästään haalariesi “Wabu ei lobu“ 
-merkkien määrä pelastaa tämänkin poik-
keuksellisen vuoden tärkeimmän juhlan. 24
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Skorp ioni

Olet joka paikassa. Tai ainakin Täffän 
vannoutunut jäsen sekä muiden kiltojen 

Perjantaipullo-TG-ryhmissä. Vuorovaikutat, 
resonoit, luot verkostoja, haluat sen välit-
tyvän myös haalareistasi. Oletkin parsinut 

niistä sellaisen palapelin, ettei ole toista 
samanlaista nähty koko Otaniemessä. Vaih-

dettujen hihojen ja lahkeiden, sekä täffän 
punaisten raitojen alta ei vilku enää kuin 

pienen pieni viiru punarusekaa, mutta tämä 
ei sinua pysäytä.

Jousi- 
   m

ies
23.11. - 21.12.

Wappuaattona haalarisi komeilee 
täynnä merkkejä, joista lähempää tar-
kasteltuna voit tunnistaa lähialueesi 
jokaisen yrityksen naapurirapun 
start-upia unohtamatta. Huoleton 
ja poissaoleva luonteesi oli saanut 
sinut unohtamaan merkkien hankki-
misen Apoptoosista ja muista killan 
juhlista, mutta onneksi työmessujen 
ilmaismerkit pelastavat. Wappu-
päivänä pelaat kavereidesi kanssa 
yritysbingoa vasemmalla lahkeellasi 
sen mukaan, minkä merkin päälle 
viinitahra sattuu osumaan.

Vesimies20.1. - 19.2.

Sinulle haalareiden yläosa ei ole pelkästään turhaa kangasta, joka 
tulee taiteilla vyötäisille. Sinulle haalareiden yläosa edustaa itse 
teekkariuden ydintä, sitä hetkeä, kun joku tulee kyseenalaista-

maan vetoketjusi kiinninnäisyyden. Näet tämän kokopuvun suo-
man turvan ja Wapun muilta juhlijoilta suojaavat puolet, vakiin-
tuneesti uskotellen itsellesi ettei hiki asusta otsallasi. Salaisesti 

toivot saavasi hihojesi sponsoreilta etusijan työnhaussa, harvahan 
vaalii heidän näkyvyyttään näin vannoutuneesti.

Kauris22.12. - 19.1.

Opiskelu, ruoanlaitto, suihkussa käy-
minen, montako muuta asiaa voit vielä 
potentiaalisesti prokrastinoida samaan 

aikaan? Ainakin yhtä, sillä haalareihisi et 
ole ommellut merkkiäkään sitten fuksiwa-
pun. Tykkäät kyllä suunnitella ja haaveilla. 
Kuitenkin kun pitäisi oikeasti ottaa neula 

käteen ja ommella, alkaa #otaniemi-chatin 
mouhoamisen seuraaminen ja Jodel-lankoi-

hin kommentointi houkuttaa kutkuttavan 
paljon.

K
alat

20.2. - 20.3. 

Äänesi kuuluu yleensä parinkin tiilirakennuksen päähän ja tänä Wappuna 
haluat varmistaa, että sinut myös nähdään vähintään Westendin vihreille 
laitumille asti. Kaivat yläasteelta käyttämättä jääneet strassipaljettisi esille ja 
sommittelet ne haalareidesi kankaalle. Promilleilta tuoksuvat tahmeat tahrat 
auttavat kiinnittämisessä huomattavasti, ja pian sokaisetkin jo kosijoitasi 
take-away jonojen luomassa.O

in
as

21.3. - 19.4.



40 41

Valio Härtelö Salmiakki

500ml   -   5,75 €
Vegaaninen, 

härkäpapupohjainen

Teksti: Olivia Jaakkola, Oula Siljamo, Rosa Phan, Saara Sippola     Kuvat: Rosa Phan     Taitto: Vilma Kahri     Hinnat: Iso Omenan K-Citymarket

Raati ei ollut aluksi erityisen innoissaan 
tästä salmiakkijäätelöstä sen luotaan-
työntäväksi koetun harmaan värin vuoksi. 
Ensivaikutelmana jäätelöstä jäi mieleen 
tunkkaisuus, hieman outo jälkimaku ja 
se, ettei se juurikaan maistunut salmia-
kilta. Hetken jäätelöä maisteltuaan raati 
alkoi kuitenkin löytää mausta salmiakki-
sia vivahteita. Erikoiselle jälkimaulle taas 
löytyi syy, kun jäätelön havaittiin olevan 
vegaaninen ja härkäpapupohjainen. 

Jäätelön koostumusta kuvailtiin normaalin 
tasaiseksi, eikä se juuri herättänyt tun-
teita. Salmiakin ystäville jäätelö voi olla 
kokeilemisen arvoinen, vaikkei jäätelö 
oikeastaan maistunut raadin salmiakki-
faneillekaan. Sinänsä jäätelö on kuitenkin 
ihan kohtuullinen vegaaninen vaihtoehto 
perinteiselle salmiakkijäätelölle.

Ilmastonmuutoksen vastainen taistelu 
ulottuu nyt myös kylmäaltaisiin - Jymy-jää-
telön uudet Taivas-jäätelöt ovat nimittäin 
hiilinegatiivisia, eli niiden valmistuksessa 
syntyneet päästöt kompensoidaan kor-
kojen kera. Jäätelön maku kirvoitti raati-
laisilta runsaasti kommentteja: sen kom-
mentoitiin muun muassa muistuttavan 
esanssisen omenapiirakan makua. Jäätelön 
rakenne on vaihteleva: omenaisen jäätelö-
pohjan lisäksi mukana on kinuskikastiketta 
sekä pieniä piirakanpalasia. Mauista hallit-
sevimmaksi nousi kinuski.

  ”Vitsi, miksi tätä salmiakkia 
on vielä näin paljon jäljellä”

Lumet sulavat, linnut laulavat ja markettien 
pakastinaltaat täyttyvät uusista, toinen toistaan 
erikoisemmista jäätelömakujen yhdistelmistä. 
Koska juuri sen oikean jäätelön valinta voi kui-
tenkin olla hankalaa, S’napsin iskuryhmä jal-
kautui jäätelöostoksille. Poimi siis alta parhaat 
jäätelövinkit valoisten kesäiltojen viettoon!

’napsiS
Jymy jäätelö 

Taivas Omenakinuskicrumble

500ml   -   5,25 €
Hiilinegatiivinen

“En oo mikään suurfani, 
mut jäätelö on jäätelöö, ja 

se on hyvää.”
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Tuttuja vadelman- ja päärynän-
makuisia Lipsi-mehujäitä saa tänä 
kesänä myös sorbettimaisessa 
muodossa. Vadelmaisessa jää-
telössä on päärynäraitoja, jotka 
kuitenkin jäävät vahvan vadelman 
maun alle. Raikkaan ja kevyen Lip-
si-jäätelön koostumus on pehmeä 
ja suussasulava. Raadin mielestä 
tämä jäätelö oli paras neljästä 
makuvaihtoehdosta, muttei kui-
tenkaan täyttänyt täydellisen jää-
telön vaatimuksia.

“Tää voisi sopia hyvin 
jätskiannokseen, jossa 

olis lisäks jotain raikkaita 
makuja.”

Ingman Lipsi 
Vadelma-Päärynä

850ml   -   3,75 €
Vegaaninen ja gluteeniton

“Vois ehkä jonaki 
lämpimämpänä 

kesäpäivänä olla hyvä.”

Valio Fabriikki 
Valkosuklaa-mansikka

480ml   -   4,95 €
HYLA

Raadin mielestä tämä Valion vähä-
laktoosinen valkosuklaa-mansikka-
jäätelö on aika tavallisen makuista. 
Siitä syystä se sopii erityisesti niille 
herkkusuille, jotka eivät halua tehdä 
uutuusjätskin maistelusta liian 
eksoottista kokemusta. Pehmeän 
valkosuklaajäätelön seassa on her-
kullisia valkosuklaahippuja ja man-
sikkakarkin makuista hilloa. Suurina 
annoksina jäätelö on kuitenkin hie-
man tunkkainen ja melkoisen makea. 
Tämä jäätelö sai arvioinnissa toisen 
sijan.



Yrjö Koski, 
Diplomi-insinööri

 Detecting DNA modifications and adducts 
from nanopore sequencing data with 

deep learning methods
 Institute for Molecular Medicine Finland 

(FIMM)

Rasmus Siljander, 
Tekniikan Kandidaatti

 Non-linear regression methods in open source 
platforms for autoantibody 
analysis in type 1 diabetes 

Pediatric diabetes research group, 
Helsingin yliopisto

Ilmari Lehtinen, 
Tekniikan Kandidaatti

 Syväoppiminen magneettikuvien 
segmentoinnissa 

Sähkötekniikan ja automaation laitos, 
Aalto-yliopisto
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