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Apoptoosin juhliminen on aina yksi varmoista 
kevään merkeistä. Kaksi vuotta sitten olimme 
pieniä fukseja Apoptoosinakissa. Siitä illasta 
muodostui yksi fuksivuotemme parhaita 
muistoja ja toisaalta myös viimeisiä normaaleja. 
Juodessamme viiniä valtavista muovimukeista 
jymisevän Smökin katolla emme olisi osanneet 
kuvitella, kuinka erilainen tilanne tulisi olemaan 
muutaman viikon päästä.

Fuksivuoden kauluspaidan tai tupsuvuoden 
arkivaatteiden sijaan pääsemme viimein tänä 
vuonna juhlimaan Apoptoosia juhlamekoissa. 
Vaikka tänä vuonna emme varmaankaan kiipeä 
jatkoilla Skatolle puhaltelemaan saippuakuplia, 
uskomme tästäkin Apoptoosista tulevan yksi 
vuoden kohokohdista. 

Malja meille kaikille ja koetetaan elää täysillä 
maailman menosta huolimatta!

Anna & Jenny-Rosa
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Akateeminen ikä: 2,65
Merkkejä haalarissa: 57,28
Monesko vuosi S’napsissa: 1,70

Toimitus keskiarvoina:

Lempivärit:

Tänä vuonna S’napsin toimitukseen kuuluu kahden 
päätoimittajan lisäksi 26 jäsentä. Toimittajia löytyy 
fuksista ännään ja ensikertalaisesta kokeneempaan 
S’napsiveteraaniin. Päätoimittajat esittelevät nyt 
teille, rakkaat lukijamme, tämän vuoden toimituksen 
kaavioiden ja keskiarvojen muodossa.

Kumpi?Kumpi?

Lopuksi kysyimme kaksi tärkeää “Kumman valit-
sisit mieluummin” -kysymystä, jotka ainakin päätoi-
mittajien mielestä tiivistävät ihmisyyden syvimmän 
luonnon.

Käyttäisitkö päivittäin mieluummin 
klovnin kenkiä vai klovnin 

peruukkia?

Peruukki
Kengät

Haluaisitko mieluummin 10 000 lusikkaa, kun 
tarvitset ainoastaan veitsen, vai että sinulla 
olisi aina veitsi, mutta et voisi koskaan käyttää 
lusikoita?

Aina veitsi
10 000 lusikkaa

S’napsin
     Toimitus
         2022

S’napsin
     Toimitus
         2022

Tee  Kahvi

Laskari Luento

Talvi Kesä

Saunailta Sitsit

Haalarit Lakki

Koira Kissa

Teksti: Anna Peltola & Jenny-Rosa Mattila
Taitto: Jenny-Rosa Mattila



Millaista sitsiruokaa IE loihtisi kotoaan löyty-
vistä tarvikkeista? Mikä on varapuheenjoh-
tajan supersalainen suunnitelma puheenjoh-
tajan syöksemiseen vallasta? Minne tuleva 
fuksikapteeni haluaisi haaksirikkoutua ja 
miksi? Tämän ja monta MUUUta herkullista 
juorua  supattaa korvaasi yksinoikeudella 
S’napsi.

Tapaa

Inkuhali ’22!

“Miksei kiltiksellä voi opiskella kahta päivää putkeen? 
Koska yö on välissä.”
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“Mikä on sellainen piirilevylehmä, josta inkubio-
laiset tykkää, mutta se ei oo Maikki? No onhan se 
Maikki!”

“Mikä on kaikkien Maikkien kavereitten 
nimi? Se on Maik-G”

Kokosimme S’napsin sivuille hallituslaisten kilta-aiheiset suosikkivitsit.

On 21 vuoden ikäinen 

 Uskoo koronan loppuvan 19.4.2022
    Asuu 16 minuutin ja 25 sekunnin matkan päässä kiltahuoneelta

Valmistuu diplomi-insinööriksi 5141,25 opintoihin käytetyn tunnin päästä.

Keskiverto 
    hallituslainen…

“Laura ja Rosanna pelasivat Kimbleä, Laura 
hävisi, etsinnät jatkuvat yhä.”

“Miksi kukaan ei opiskele kiltiksellä? Koska heillä 
oli jotain MUUuuuUuuta tekemistä.”

“Miksi kipparia harmitti esseetä kirjottaessa? Siinä 
oli aika paljon Petrattavaa.”

“Onko kukaan nähnyt mun ääntä, se taisi jäädä Smökille.”

“Mikä on punaruseka ja juoksee metsässä, eikä ole fuksi? 
No olihan se fuksi.”
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Rosanna Manninen
Puheenjohtaja
Fuksi -19

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Valitsisin vesikanisterin, koska sitten minun ei tarvitsisi käydä juomassa muualla.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Kasvaa ihmisenä, tehdä muutakin kuin opiskella.

Kuka on esikuvasi johtajana ja miksi?
Kummitätini. Arvostan hänessä tasapuolisuutta ja kykyä katsoa asioita monesta eri 
perspektiivistä. 

Henna Kotilainen
Varapuheenjohtaja
Fuksi -18

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Inkubion teltan, asuminen olisi hoidettu sillä, kun rakennustaidot eivät riitä muuhun.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Luoda tasapaino opintojen ja muun elämän välille, luoda suhteita tuleviin työkavereihin 
ja muihinkin ihmisiin.

Miten syöksisit puheenjohtajan vallasta?
Mietin tätä jatkuvasti. Lahjoisin MM-kyykkäbussikuskin ja hän veisi sen bussin varmaan 
Venäjälle, jolloin puheenjohtajasta ei kuuluisi enää mitään. Sitten minun täytyisi ottaa 
Rosannan paikka. 

Puhun viikottain
Nuijalla taas sormeen löin
Esli täynnä on

Celcius Peach Vibe
Kädet heiluu Zoomissa
Saatan torkahtaa

Mikko Alikärri
Sihteeri
Fuksi -21

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Kahvikoneen, koska sillä voisi keittää kahvia ja ehkä jopa suodattaa vettä.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Pitää hauskaa.

Miten pitäisit itsesi hereillä aamuyöhön venyneessä kokouksessa?
Ottamalla mukaani riittävästi Red Bullia ja karkkia sekä teipit pitämään silmäni auki.

Yks kaks kol nel viis 
Kirjoitan rivejä siis
Korkki aukeaa

Otto Lahdensivu
Rahastonhoitaja
Fuksi -21

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Sähköpyörätuolin, koska siitä halutaan joka tapauksessa eroon ja se olisi aika siisti.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Kokeilla erilaisia asioita ja miettiä, mikä kiinnostaisi eniten.

Miten toteuttaisit pankkiryöstön?
Kaivettaisiin porukalla tunneli pakopaikkaan, mentäisiin sinne, laitettaisiin kaikki pantti-
vangit juoksemaan ulos sieltä hämäyksenä ja laitettaisiin pyssyt paukkumaan.

Missä on rahaa
Saataisiinko jo lisää
Laskut odottaa
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Laura Vettenranta
Yrityssuhdevastaava
Fuksi -20

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Sähkötuolin, ainakin loma loppuisi nopeasti tai sähköpyörätuolin, koska voisin rakentaa 
siitä jonkun välineen, jolla pääsisin pois.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Voi jestas, selvitä hengissä siitä kaikesta, tai ainakin yrittää selvitä hengissä näin yritys-
suhdemestarina.

Millaisen NFT-kokoelman loisit Inkubiosta ja mihin käyttäisit miljoonien tuotot?
Haalisin Inkubiolle sopivasta markkinaraosta mahdollisimman kattavan lompakon erilai-
sia NFT-tokeneita ja tuotot käyttäisin lentävien lehmien kehitykseen.

Alisa Leskinen
Isäntä
Fuksi -20

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Haluaisin valita Nintendon, mutta se ei toimi ilman telkkaria, joten valitsen lautapelin.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Etsiä itseään, miettiä, mitä haluaa elämällään tehdä ja pitää hauskaa. Testata, onko valittu 
ala se oma juttu ja olipa se sitä tai ei, matkalla oppii jotakin tärkeää.

Millaisen sitsiateriakokonaisuuden valmistaisit kotoasi löytyvistä raaka-aineista?
Leipoisin keksejä ja tarjoilisin niitä alkuruoaksi päärynän ja aurajuuston kera. Pääruokana 
olisi pastaa, pestoa, kirsikkatomaatteja ja juustoa, joka ei valitettavasti ole vegaanista. 
Koristelisin annoksen persiljalla, vaikka se ei siihen sovikaan. Jälkiruokana olisi hedel-
mäinen smoothie ja alkumaljana kivennäisvettä. 

Yritän paljon
Suhteitakin hierotaan
Kaikki iloitsee

Paljon hommia
Hiton hyvä meininki
Ou jee parasta!!

Veera Saarenheimo
Isäntä
Fuksi -20

Minkä asian ottaisit kiltahuoneelta mukaasi autiolle saarelle ja miksi?
Ottaisin mukaani vesikanisterin, koska siinä on makeaa vettä.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Löytää oma paikkansa yhteisössä, saada uusia ystäviä ja ihmissuhteita sekä pitää maksi-
maalisen paljon hauskaa.

Millaisen sitsiateriakokonaisuuden valmistaisit kotoasi löytyvistä raaka-aineista?
Kaapeissani ei juuri ole ruokaa, mutta alkupalaksi valmistaisin pienen salaatin, jossa olisi 
kurkkua, tomaattia ja porkkanaa. Pääruoaksi tarjoilisin soijarouhemakaronimössöä ket-
supin kanssa ja jälkiruoaksi mustikkakeittoa. Juomaksi olisi pelkkää kossua. 

Aivan onnessaan
Vielä jaksaa järjestää
Vaikka väsyttää

Jenny-Rosa Mattila
Tiedotusmestari 
Fuksi -19

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Fiksun tyypin, koska hänestä olisi hyötyä ja seuraa. Jos otan vesikannun, saan vettä het-
keksi, mutta jos otan fiksun tyypin, hän keksii keinon suodattaa vettä, eikä käy niin kuin 
siinä leffassa jossa se tyyppi alkaa puhua sille pallolle. 

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Sama kuin elämän tarkoitus: pitää hauskaa, kehittää itseään ja elää mukavaa elämää.

Miksi kasvosi olisivat Seiskan kannessa?
Koska minut on nähty ulkoiluttamassa kissaa yöpuvun housuissa. 

Minä mietin vaan
Enhän osaa tavuttaa
Mut joo, tiedotan
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Samu Rotko
Fuksikapteeni
Fuksi -19

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Kahvinkeittimen ja generaattorin, koska ilman kahvia ei saa tehtyä mitään, ei edes elet-
tyä autiolla saarella.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Pitää hauskaa ja valmistua joskus, tutustua kivoihin ihmisiin.

Mihin haluaisit haaksirikkoutua ja miksi?
Haluaisin sanoa Karibia, koska se on trooppinen ja kiva ja siellä on lämmin, mutta oikeasti 
vastaan Ahvenanmaa, koska se on tosi siisti paikka ja siellä on parempaa ruokaa.

Daria Liutina
KV-vastaava
Fuksi -20

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Jääkaapin, se olisi varmaankin hyödyllinen.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Tutustua suureen määrään erilaisia, outoja ja ihmeellisiä tyyppejä ja päästä tekemään 
tyhmiä juttuja porukalla, koska työelämässä ei sitten enää pääse tekemään tyhmiä jut-
tuja.

Mitkä ovat parhaat vinkkisi kansainvälisiin suhteisiin?
Sydämen pitäminen avoinna kielimuurista ja kulttuurieroista huolimatta. Sydämessä 
olemme kaikki samanlaisia.

Hallitushaiku
[Tähän jotain siistiä]
Mitähän keksis?

Taas vuosi vaihtuu 
Hallituslaiset katsoo taakse
Paljon on tehty

Heidi Riihilahti
Opintomestari
Fuksi -19

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Killan kaiuttimen, koska tarvitsisin hyvät musat messiin. Eivätköhän satelliittiyhteydet 
toimisi.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Opiskelijaelämän tarkoitus on oppia asioita, mutta myös nauttia elämästä muiden kanssa.

Mitkä ovat parhaat vinkkisi menestyksekkääseen prujaamiseen?
Ottaa mallia maltillisesti ja muokata vastaukset omannäköisiksi.

Koulu hajottaa
Korjataan tämä sotku
Karkaan kokoukseen

Tuomas Laiho
Sisä- ja ulkomestari
Fuksi -20

Minkä asian ottaisit mukaasi kiltahuoneelta autiolle saarelle ja miksi?
Lehmäkuvioisen tyynyn, koska se olisi mukava alusta nukkumiseen.

Mikä on opiskelijaelämän tarkoitus?
Hankkia kavereita, pitää hauskaa ja ehkä valmistuakin joskus.

Millaisen vuosijuhlalahjan tekisit kotonasi löytyvistä tarvikkeista ja mille ainejärjes-
tölle sen antaisit? 
Askartelisin hienon mökin puutikuista ja erikeeperistä ja antaisin sen arkkitehtikillalle.

Kiltahuoneella
Rekombionaatio
Mielessäni on

Jutun kuvat: Rosanna Manninen, Niilo Heinonen, Markus Toivonen, Maija Välimäki
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14 15Juttu: Emmi Suikkanen, Kara Soini Taitto: Antti Huttunen

Opiskelijan päivä 
Suomessa ja 
Ranskassa
Tervetuloa seuraamaan Emmin ja Karan 
mydayta helmikuun alulta. 

Emmi on ensimmäisen vuoden inkubiitti, 
joka asuu Espoossa. Kara on inkubiitti ja 
ensimmäisen vuoden athenelainen, joka 
asuu Ranskan Chamonix’ssa tammi-hel-
mikuun 2022. 

Emmi 11.2.2022

”Herään arkipäivisin aina viimeistään 6.30 herä-
tykseen, ellen jo aikasemmin. Tänään aloitin 
aamulla heti Tuta 1 osapalautuksen kirjoittamisen
ja samalla join kaksi kuppia kahvia. Joskus 7.30 
aikoihin lähdin salille tekemään ensin leukat-
reenin, jonka jälkeen vedin vielä Les Mills the Trip
-sisäpyöräilytunnin (kannattaa tsekata!).
Aamun treenien jälkeen lähdin takaisin kotiin
syömään aamupalaa ja jatkamaan edellä mainitun
osapalautuksen kirjottamista. Koneen ääreen
pääsin vihdoin 11.00 paikkeilla ja siinä istuskelin
seuraavat kolme tuntia. Kun tekstiä oli tarpeeksi,
enkä jaksanut enää keskittyä, kävin keittämässä
itselleni kahvin ja tein lounasta. Näiden jälkeen
lähdin killan Talvipäivään, jossa tarjoilin muiden
R.A.T.T.O-seuralaisten kanssa korvapuusteja ja
kaakaota. En kuitenkaan ehtinyt olla siellä kuin
vähän alle kaksi tuntia, koska minun piti vielä siivota
koko kämppä lattiasta kattoon (ei siis pitänyt,
mutta halusin) ennen 18:00. Halusin siivota, koska 
seuraavana aamuna olisi lähtö 05.00 lentoken-
tälle kohti Ranskaa, ja on kiva palata viikon jälkeen 
takasin siistiin kämppään. Se, että valmista piti
tulla 18:00 mennessä, johtui kiireellisestä lähdöstä
porukoille.
Porukoille päästyämme minä ja siskoni söimme
ilmaiset ruoat ja leikimme koiramme kanssa. Illalla
vielä pakkasin loput laskettelukamat mukaan ja
menin ajoissa nukkumaan, etten heräisi aamulla
kymmenen kahvikupin tarpeeseen.”

Kara 3.2.2022 

”Ranskassa ollessani on korostunut, että en ole 
aamuihminen, koska yhtä aikaiset herätykset 
kuin Emmillä ovat tuntuneet kauheilta. Kuitenkin 
hyvää lunta laskeakseen on tehtävä uhrauksia ja 
niin  herätys soi 6.30 tänäkin aamuna. Aamuru-
tiineihini kuuluvat kouluhommien sijasta sää- ja 
lumivyöryvaroitusten tarkistaminen sekä suoma-
laisten uutisten lukeminen. Päivän ohjelmassa oli 
hiihtovaellus Grands Montets’lla. Joka kerta on 
yhtä upeeta skinnailla ylös ja lasketella alas vuoris-
tomaisemissa, mutta erityisesti tänään koulu-
hommat kummittelivat takaraivossa: taas 

olin (nauhoitettavan) luennon aikana kaukana 
tietokoneesta. 
Lounaat rinteessä tulevat kalliiksi, jos syö ravin-
toloissa, joten opiskelijabudjettiin sopivasti olin 
pakannut mukaani oman lounaan, jota söin 
hieman mielenosoituksellisestikin suoraan rinne-
ravintolan terassin edessä. Suomalaisia opiske-
lijaravintoloita on kyllä tullut ikävä, sillä jos omat 
eväät unohtuvat, on vaihtoehtona syödä kallis, 
mutta ravintoarvoiltaan ja täyttävyydeltään heikko 
juustoleipä. Olen myös alkanut ikävöimään rando-
meita asioita, joita täältä ei oikein löydy: ruisleipää, 
kauramaitoa, halloumia ja härkistä. 
Illat olen pyhittänyt koulu- ja työjutuille. Heti
kotiin päästyäni kello viideltä Ranskan aikaa alkoi
Skipolin hallituksen kokous, joka jatkui pari tuntia. 
Onneksi ei ollut kokkausvuoroni, sillä seuraa-
vaksi alkoi päivän luentojen pikakatselu tallen-
teelta ja Verkkojulkaisemisen perusteet -kurssilla
toteutettavien nettisivujen koodaus. Olen tarkoi-
tuksellisesti keventänyt kevään kurssimäärää, 
jotta pystyisin ottamaan mahdollisimman paljon
irti ajastani Ranskassa, mutta suorittajami-
näni antaa kyllä kuulla tästä päivittäin. Kurssien 
suorittaminen on osoittautunut hankalammaksi
kuin osasin ajatella ennen lähtöäni. Läsnäoloa
vaativat harjoitusryhmät ja osa luennoista ovat
usein keskellä päivää. Silloin on tehtävä valinta,
jääkö koko päiväksi kotiin parin tunnin vuoksi vai
jättääkö harjoituksen tai luennon kokonaan välistä.
Tämän takia jätinkin ranskan kurssin kesken, sillä 
itsekurini ei riittänyt jäämään koko päivän kestä-
vistä hiihtovaelluksista paitsi.
Kimppakämpässä asuminen on osoittautunut 
mahtavaksi jutuksi, vaikka ennen tänne saapu-
mista olin ollut kimppa-asumisesta ennakko-
luuloinen. Koska kaikki talossamme asuvat ovat 
tulleet Chamonix’iin laskettelun ja muiden vuori-
harrastusten perässä, löytyy päivän aktiviteeteille 
aina seuraa. Kotiaskareet jaetaan, mikä vapauttaa 
aikaa opiskelulle, töille tai muille omille jutuille. 
Vakiasukkaiden lisäksi talossa asuu väkeä lyhy-
empiä ajanjaksoja, joten olen tutustunut moniin 
uusiin ja erilaisiin ihmisiin. Talossa asuu myös 
kaksi ihanaa koiraa, jotka lievittävät ikävää omaan 
koiraani. ”



HÄVITÄ HÄVIKKI!
Näillä vinkeillä et enää 
koskaan  heitä ruokaa 
pois!

pyttipannu
Ainekset
600 g keitettyä perunaa
250 g (1 pkt) kasvisnakkeja
200 g (2 kpl) suippopaprikaa
100 g (1 ps) lehtikaalia
1 rkl rypsiöljyä
1 rkl valkoviinietikkaa
1 tl hunajaa
1/4 tl suolaa
1/4 tl mustapippuria rouhittuna
Päälle
kevätsipulia

Pilko kaikki ainekset sen kokoisiksi, että saat ne 
mahtumaan suuhusi.
Aloita paistamalla perunoita, kunnes ne saavat väriä. 
Lisää nakit. Kun olet paistanut hetken niitäkin, lisää 
loput aineet.
Kun pannusi sisältö alkaa näyttää pyttipannulta, 
laita lautaselle ja syö. Silppua päälle kevätsipulia 
halutessasi.

Vinkki Voit käytännössä laittaa pyttipannuun mitä 
vain sellaista, joka kuulostaa mielestäsi hyvältä. Jos 
chili-punasipuli-makkara-peruna-kukkakaali-sal-
miakki-pyttipannu kuulostaa mielestäsi hyvältä ja 
sinulla sattuu olemaan näitä kaikkia aineksia, anna 
mennä, me emme tuomitse, ainakaan paljoa.

Toinen vinkki Voit lisätä päälle paistetun kanan-
munan, kuten pyttipannuun perinteisesti kuuluu, 
jos satut sellaisesta tykkäämään.

Maistajan kommentti “Mmm… Tää on 
pyttipannua!”

värikäs
Teksti: Viivi Kivinen, Karoliina Lehtinen ja Vilma Kahri Taitto: Karoliina Lehtinen

Kuivuva ruisleipä, tummuvat banaanit, viimeiset perunat ja ylikypsäksi keitty-
nyt riisi… 

Kuulostaako tutulta? Älä huoli, sillä me kehitimme neljä nopeaa ruokalajia, 
joilla saat opiskelijalle tyypilliset ylimääräiset perusruoat hävitettyä kaapista. 
Jokaista reseptiä on myös mahdollista tuunata oman maun mukaan, joten syö-
minen ei enää koskaan ole tylsää*.

*S’napsi ei ota vastuuta omasta mielikuvituksen 

puutteestasi

paistettu riisi
Ainekset
4-5 dl keitettyä riisiä 
noin 5 rkl voita tai öljyä
2 kananmunaa
2 valkosipulinkynttä
1 rkl raastettua inkivääriä
1 porkkana
1 pss herne-maissi-paprikaa
1 dl silputtua kevätsipulia tai ruohosipulia
soijakastiketta
teriyakikastiketta
sitruunamehua
 
Kuullota inkivääriraastetta sekä herne-mais-
si-paprikasekoitusta pannulla öljyssä hetki. Lisää 
riisi ja tilkka öljyä. Anna paistua muutama minuutti 
välillä sekoittaen.
Työnnä riisi-kasvisseos pannun reunoille. Riko 
kananmunat yksi kerrallaan pannun keskelle ja 
anna niiden kypsyä hetki. Riko munien rakenne ja 
sekoita riisi-kasvisseoksen joukkoon.
Tarjoile esimerkiksi kevätsipulisilpun ja seesamin-
siementen kanssa.

Vinkki Myös paistettuun riisiin voi laittaa mitä 
vain, mitä kaapista löytyy. Jos haluat ruokaisam-
man annoksen, lisää sekaan proteiiniksi esimer-
kiksi kanasuikaleita tai tofua. Myös maustamisessa 
voit käyttää omaa mielikuvitusta. Esimerkiksi 
teriyakin sijaan riisin voi maustaa osterikastik-
keella, seesamiöljyllä ja chilitahnalla.

Maistajan kommentti “Mmmm… Toimii!”
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Ainekset
5 dl vehnäjauhoja
1 tl ruokasoodaa
ripaus suolaa
½ tl kanelia
115 g leivontamargariinia
2 dl fariinisokeria
2 kananmunaa
80 g (noin puoli purkkia) maustamatonta jogurttia
4-6 ylikypsää banaania (banaanin koosta riippuen, 
noin 5 dl)
halutessasi 100 g esimerkiksi pähkinöitä tai suklaa-
hippuja

Sekoita kuivat aineet keskenään puuhaarukalla ja 
märät aineet keskenään käsivatkaimella. Yhdistä.
Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Voitele lei-
pävuoka.Kaada taikina vuokaan.
Paista leipää uunissa noin 60 min. Aseta puolivälissä 
paistamista alumiinifolio leivän päälle, jottei pinta 
pala. Anna jäähtyä ennen kuin poistat leivän vuo-
asta.
Tarjoile leipä sellaisenaan tai esimerkiksi tomusoke-
rin, sulan tumman suklaan tai kermavaahdon kera.

Vinkki Voit paistaa banaanileivän myös muffinivu-
oissa. Muista, että tällöin paistoaika on huomatta-
vasti lyhyempi.

Maistajan kommentti “Mmmm… Hyvää!”

banaanileipä ruisritarit
Ainekset 
(6 pientä tai 3 vähän isompaa annosta)
6 viipaletta ruisleipää (esim Fazer Puikula)
3 dl maitoa
1 kananmuna
1 rkl sokeria

Paistamiseen
Voita

Päälle
Kermavaahtoa
Mansikkahilloa
(Kinuskikastiketta)

Sekoita maitoon kananmuna ja sokeri. 
Kasta ruisleipiä nesteessä noin 30 sekuntia.
Paista kuumalla pannulla voissa rapeiksi. 
Lusikoi kuumien leipien päälle makusi mukaan 
mansikkahilloa, kermavaahtoa ja halutessasi kinus-
kikastiketta. Voit koristella ruisritarit myös tuoreilla 
marjoilla. Nauti heti.

Vinkki Mikäli syöjiä on enemmän: Reseptissä muna-
maitoa on reilu määrä, eli se varmaan riittäisi aina-
kin tuplamäärän leipiä kostuttamiseen. Itse lisä-
simme yli jääneeseen munamaitoon hieman jauhoja 
ja paistoimme letuksi.

Maistajan kommentti “Mmm… Hyviä, ja rapeampia 
ku perinteiset köyhät ritarit”
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Sille kivalle lääkärisukulaiselle:
“Tällä alalla me kehitetään muun muassa teknologiaa 
jonka tavoitteenahan on siis helpottaa lääkärin työtä, 
eli antaa parempia hoitotuloksia, ja kasvattaa potilas-
tyytyväisyyttä :-).”

Sille ärsyttävälle lääkärisukulaiselle:
“Tällä alalla me kehitetään muun muassa teknologiaa 
jonka tavoitteenahan on siis korvata lääkärit koko-
naan ja vaikeuttaa nykyisten lääkäreiden työtä uusilla 
innovaatioilla, kuten apotin kaltaisilla ihanilla järjes-
telmillä >:)”

On tärkeää asettaa rajat ajoissa:
“Musta tulee diplomi-insinööri, mutta se ei 
tarkoita että osaisin korjata tulostimia tai 
autoja tai mitään muutakaan”

Jos joku kysyy “Miten sun opiskelut sujuu? 
Ootko ihan aikataulussa?”:
“Hyvä kysymys, mut mun pitää nyt nopeesti 
käydä hakemassa lisää juotavaa” [liukene pai-
kalta, ja välttele kyseistä sukulaista kuin koro-
naa koko loppupäivä]

Sille ihanalle mummolle, joka kuitenkin keskeyttää 
kokoajan: 
“joo terveys-” “ei siis ei lääkkeitä vaa-” “no ei kyllä 
hoitojakaan ku-” “joo kai jotkut voi tehdä implantteja 
mutta siis itse-” “Nii monet meillä kehittää just niitä 
hienoja laitteita, mua taas kiinnostaa dat-” “joo kyllä 
mäkin haluan hyviin töihin, mutta ei se kuvantami-
nen ole ainoo-” “Täältä voi päätyä tekemään paljo 
muutakin esimer-” “Joo just sitä, sovitaan näin”

Sisaruksesi poikaystävälle 
Aatulle, joka sijoittaa opinto-
lainansa kryptoihin, eikä voi 
lopettaa asiasta puhumista: 
“Siis täähän on erittäin inno-
vatiivinen tulevaisuuden ala, 
jonne nousee uusia innovatiivisia 
start-uppeja nopeammin kuin 
HS-Visio ehtii niistä kirjoittaa. 
Meillä teknologian ja terveyden 
synergiat kohtaa innovatiivisesti 
innovaatioiden rajapinnalla.”

Rokotekriittiselle foliohattusukulaiselle: 
”Opiskeluihin kuuluu pääsääntöisesti Bill Gatesin 
luentoja, joilla opimme miten integroimme 5G-sä-
teily-aivohallinta-siruja juomaveteen ja rokotteisiin. 
Nostamme manuaalisesti bensan hintaa(50%), joka 
luennon aluksi. Lisäksi vastaanotamme päivittäin 
lahjusrahoja uuden maailmanjärjestyksen liskoihmi-
siltä, jonka tarkoitus on pitää suumme supussa tältä 
kaikelta.”

*bioinformaatioteknologia tavataan 
bi-oin-for-ma-at-i-ot-ek-nol-og-ia 

Pikkuserkulle joka kysyy mikä 
susta tulee isona:
”Sen ku tietäi… siis tietysti joku 
maailmankuulu tutkija, tai sit 
iha vaa työtön.” 

Se yksinkertainen yhden sanan 
vastaus:
“Terveysteknologiaa”

Mikä on BioIT???!?

Oletko kohdannut nämä kysymykset sukujuhlissa ja 
vastannut aina väärin? Tämä on inkubiitin pahin pai-
najainen: Joku kysyy “Niin mitä sä oikee opiskelet?”. 
Kun olet ensin tavannut sanan bioinformaatiotek-
nologia vähintään kahdesti*, seuraa joku kamalista 
jatkokysymyksistä: “Mitä se tarkottaa?” “Mitä sä siis 
teet?” “ Mikä susta tulee sitten isona?” “Mihin sä ajat-
telit mennä töihin?”. Ota tästä S’napsin ehdotukset 
parempiin vastauksiin kuin “En minä helvetti tiedä”.

VAIN S’NAPSI PLUS 
TILAAJILLE

Teksti: Tiia Aaltonen ja Mikael Gustafsson
Taitto: Mikael Gustafsson

Et ikinä usko näitä 10-1=9 vastausta elä-
mäsi vaikeimpiin kysymyksiin!!!!!!! 
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miisa

martio
Valmistuminen, tämä hämärän peittämä ilmiö, 
painaa varmasti ennen pitkää jokaisen mieltä. 
Valottaaksemme tätä iänikuista arvoitusta haas-
tattelimme Biomedical Engineeringistä valmistu-
nutta Miisa Martiota. Miisa aloitti opintonsa bio-
IT:llä vuoden 2016 syksyllä. Kanditutkinnon jälkeen 
hän päätyi jatkamaan opintojaan Biomedical Engi-
neering -pääaineessa. Diplomityönsä Miisa teki 
vuonna 2021 Disior Oy:lle ja hän valmistui diplo-
mi-insinööriksi viime vuoden lopussa. Vuoden 
alusta lähtien hän on työskennellyt Disiorilla sof-
tatestauksen parissa. 

Pyysimme Miisaa kertomaan pääaineestaan 
ja tämän valinnasta. Miisa mietti pääainettaan 
Human Neuroscience and Technology- ja Biome-
dical Engineering -pääaineiden välillä, sillä lää-
ketieteestä kiinnostuneena hän tiesi haluavansa 
tehdä töitä sen parissa. Kandivaiheessa biofysiikan 
kurssin aikana myös kiinnostus fysiikkaa kohtaan 
heräsi, joten hän päätyi tähän fysiikkapainottei-
seen pääaineeseen. Miisa suositteleekin pääainet-
taan opiskelijalle, joka on kiinnostunut sekä lääke-
tieteestä että fysiikasta. Biomedical Engineering 
keskittyy lääketieteelliseen kuvantamiseen, johon 
sisältyy muun muassa lääketieteellisten kuvien, 
kuten tietokonetomografia- eli CT-kuvien, ana-
lysointia. Toisin kuin kandivaiheessa, maisteri-
vaiheessa Miisa pääsi keskittymään siihen, mikä 
oikeasti kiinnosti ja valinnaisuutta oli enemmän. 
Kandivaiheessa Miisa muistelee pitäneensä Pyt-
hon 1 -kurssista ja valitsikin sivuaineekseen tie-
totekniikan. Hän koki, että sivuaineesta oli apua 
maisterivaiheessa, sillä Matlabin käytön osaami-
nen ja ymmärrys koodaamisesta olivat tärkeitä. 
Miisan mielestä maisterivaiheen kurssit olivat 
kandivaihetta huomattavasti kiinnostavampia ja 
antoivat selkeän kuvan siitä, mitä pääaineesta val-
mistunut tulee tekemään työkseen. Samaan aikaan 
työn määrä kuitenkin lisääntyi, joten pääaine vaatii 
Miisan mukaan ”sinnikkyyttä”. 

Kysyimme Miisalta hänen diplomityöstään - 
aiheesta ja työn tekemisestä. Miisa teki diplomi-
työnsä 3D-malleihin perustuvia analytiikkatyöka-
luja tuottavalle Disiorille.  Työssään Miisa toimi 
ohjelmistotuotteen testauksen parissa. Kyseinen 
ohjelmisto tuottaa kliiniseen työhön tarkoitettuja 
mittalukuja nilkan ja ranteen CT-kuvista. CT-ku-

vien perusteella luodaan 3D-malli, josta sitten 
saadaan käyttötarkoituksellista dataa. Työn tar-
koitus oli kehittää ohjelmiston verifikaatiossa sitä, 
kuinka hyvin ohjelmiston tuottamat mallit vas-
taavat kuvattua kohdetta. “Työ oli osittain todella 
manuaalista”, kertoo Miisa, “Kuvista joutui osittain 
manuaalisesti tekemään referenssituloksen, joihin 
softan malleja testattiin.” Työn tärkeänä osana oli 
määrittää mittari, jolla ohjelmiston luomia tulok-
sia verrattiin Miisan tuottamiin mallituloksiin ja 
perusteet sille, miten testitulos hyväksytään tai 
hylätään.

Tässä kohtaa esitimme kliseiset kysymykset. 
Miltä nyt tuntuu? Mitä nyt? Miisan mietteet val-
mistumisesta ovat ristiriitaiset. On helpottavaa 
saada kova urakka, erityisesti diplomityö päätök-
seen, mutta ajatus siitä, mitä seuraavaksi pitäisi 
tehdä kauhistuttaa. Hän aikoo tehdä töitä Disio-
rilla ainakin niin kauan kun kiinnostusta riittää tai 
hän keksii, minne suuntaisi seuraavaksi. Työ Disio-
rilla tuntuu hyvältä, sillä se on ennestään tuttua ja 
kiinnostavaa.
  
Lopuksi kysyimme vielä Miisalta, olisiko hänellä 
jakaa viisaita sanoja meille Inkubiiteille. 
Miisa muistaa erityisesti kandivaiheen aikana 
stressanneensa työllistymistä paljon, ja kun hän 
ei ahkerasta kesätyönhausta huolimatta jokai-
sena vuonna saanut työpaikkaa, tuli omaa osaa-
mista kyseenalaistettua paljon. “Mulla oli sellai-
nen tunne, että kaikki muut ympärillä sai töitä ja 
muutenkin tekniikkaa opiskellessa työllistymi-
sen olisi pitänyt olla jotenkin ihan superhelppoa.” 
Samanlaisten asioiden kanssa kamppaileville Miisa 
sanoo: ”se, että töitä ei aina löydy, ei tee kenes-
täkään automaattisesti huonoa hakijaa ja vaikka 
omalle alalle tai muihin kiinnostaviin hommiin ei 
ensimmäisellä tai toisellakaan yrittämällä työllis-
tyisi, ei toivoa kannata silti kokonaan menettää, 
vaikka tilanne voikin ymmärrettävästi vihastut-
taa ja ahdistaa. Lisäksi ainakin itse olen hyötynyt 
vähän pidemmistä työnhakujaksoista siinä mie-
lessä, että nykyisin osaan mielestäni kirjoittaa aika 
hyviä hakemuksia ja haastattelukokemusta sekä 
-varmuutta on myös ehtinyt kertyä jonkun verran. 
Kaiken lisäksi olen saanut oikeasti lomailla muuta-
man kesän opintojen aikana, mistä jälkikäteen olen 
vain ja ainoastaan iloinen.”

Valmistunut kertoo: 
“On ok olla hieman hukassa myös 
valmistumisen jälkeen”
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Eräs ratkaisu tehtävään löytyy S’napsin nettiversiosta!      
Teksti: Aino Kuusi ja Klaus Hakulinen

Taitto: Aino Kuusi

Beg for love

Eat healthy

A day in the life 
of Pihvi

A day in the life 
of Pihvi

*based on real life events.

*
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        mango       appelsiini 

      ananas   banaani     viikuna

             avokado       persimon    taateli

           vesimeloni     kookospähkinä

     maapähkinä manteli    mustikka

  vadelma               kirsikka

   tomaatti       porkkana

       munakoiso         bataatti

  kukkakaali   kahvipapu

     ruis

Hedelmävisa
Hedelmäkauppaan on tullut 22 erikoista tilausta ja 
hyllyssä on vain 22 tuotetta. Auta kauppiasta yhdistämään 
tuotteet ja tilaukset niin, ettei yksikään asiakkaista jää 
tyytymättömäksi!

Puu voi kasvattaa jopa 100 kiloa hedelmää vuodessa: 
Koostuu noin sadasta yksittäisestä hedelmästä:     

Nimi tulee sanasta, joka tarkoittaa kivestä: 
On käytetty haarniskoiden valmistukseen: 
Viljellään viljana, mutta on oikeasti heinä: 

Toimii luonnollisena pH-indikaattorina: 
Tuo onnea joissakin uskomuksissa: 

Kasvi kasvaa köynnösmäisenä: 
Voi sisältää kuolleita ötököitä: 
Tunnetaan myös nimellä kaki: 
Luultiin joskus myrkylliseksi: 

______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________
______________________

Sukua cashewpähkinälle: _________________
Ei sukua männylle: _____________________ 
Sukua ruusulle: ______________________ 
Sukua kurkulle: _____________________
Sukua linssille: ____________________
”Kiinanomena”: __________________
Punainen: ______________________
Oranssi: ______________________
Siemen: ___________________________
Klooni: _____________________
Marja: __________________________
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Tervetuloa vuoteen 2022. Tänä vuonna tapahtuu tuplasti, tietty, koska 22. 
Vuoden yleisenä teemana toimii tupla tai kuitti. Vuoden kiinalainen horos-
kooppi on tiikeri ja elementti on vesi. Seuraavat horoskoopit toimivat kunkin 
tähtimerkin johdatuksena tulevan vuoden tapahtumiin.

Yhteensopivat merkit: Härkä, Rapu, Skorpioni, Kauris
Huonosti sopivat merkit: Kaksoset ja Jousimies
Vastakkainen merkki: Neitsyt
Vuoden teema: Opetus ei ole lopetus
Alkuvuoden teemabiisi: Yes I’m Changing - Tame Impala

Kehitys
Vaikka oletkin viimevuonna kehittynyt hurjasti, ymmärtänyt paljon uusia 
asioita itsestäsi ja maailmasta ympärilläsi, ei kehitys voi kuitenkaan vuo-
desta toiseen jatkua eksponentiaalisena. Älä anna tämän masentaa, vaan 
opettele käyttämään vielä paremmin jo viime vuonna oppimiasi asioita. 
Sinulla on jo niin paljon eväitä elämään, että pärjäät niillä eteenpäin vallan 
mainiosti. Uutta on tulossa lisää, mutta nyt on aika keskittyä siihen, mitä 
sinulla jo on. Sinusta kuitenkin tuntuu, että elämässäsi on tyhjiö täytettä-
vänä, älä täytä sitä uusilla asioilla, vaan jo olemassa olevilla asioilla ja niiden 
kasvulla. Pyrkimyksesi pakottaa asioita haluamaasi muottiin tulee vain rik-
komaan sinua. Anna asioiden muovautua luonnollisesti paikoillensa, silloin 
saat ne elämääsi kestävämpinä ja kauniimpina. 

Ihmissuhteet
Älä keskity vain yhteen ihmiseen. Maailmassa on muitakin kuin romantti-
sia suhteita. Tänä vuonna pyri tajuamaan ja löytämään kaikenlaisten ihmis-
suhteiden voima. Jätä vähemmälle huomiolle romanttisten ihmissuhteiden 
kaipuu ja työstä ennen kaikkea pysyviä ihmissuhteita. Sinusta välitetään 
kovasti. Anna ihmisten välittää sinusta omalla luonnollisella tavallaan. Älä 
pakota ketään tiettyyn rooliin elämässäsi. Älä antaudu viettelykselle, sillä 
tänä vuonna se todennäköisesti aiheuttaa enemmän harmia kuin hyvää.

HOROSKOOPIT
Teksti: Anni Penttilä, Pinja Tiainen & Iiris Ihalainen 
Taitto: Henna Kotilainen

OINAS 21.3.-19.4.

HÄRKÄ 20.4.-20.5.
Yhteensopivat merkit: 
Rapu, Neitsyt, Kauris, Kalat
Huonosti sopivat merkit: Leijona ja Vesimies
Vastakkainen merkki: Skorpioni
Vuoden teema: Isojen askeleiden vuosi
Alkuvuoden teemabiisi: 
Kuka sua ohjaa –Kube, Pianomies

Kehitys
Olet ahkeroinut jo pitkän aikaa muiden huo-
maamatta todellista työpanostasi. Nyt on aika 
näyttää muille suurin elein mitä olet työstä-
nyt. Joudut myös jättämään joitakin tekijöitä 
taaksesi, että nousukiitosi pääsisi täysiin mit-
toihinsa. Ahkerointikin tuntuisi entistä miel-
lyttävämmältä, suorastaan ilolta, jos pääsisit 
toteuttamaan itseäsi ilman palloja jaloissa. 

Ihmissuhteet
Jokin läheinen ihmissuhteesi tulee päätökseen 
ja vaikka se sattuu, lopputulos on parempi kuin 
osasit ajatellakaan. Ilman tätä ihmistä hidasta-
massa omaa kasvuasi puhkeat kukkaan. 
Älä sekoita rahaa ja rakkautta. Aito rakkaus 
nostaa elintasoa korkeammalle kuin ostettu 
ihmissuhde. Elämä ei ole vielä valmis, eivätkä 
mahdollisuudet loppuneet, joten fly high äläkä 
etsi paskasta vaaleanpunaista. Älä yritä pelastaa 
uppoavaa laivaa. Anna enemmän aikaa pyyteet-
tömille, kestäville ihmissuhteille. Tällä hetkellä 
tarvitset elämääsi ihmisiä, jotka kannustavat 
sinua eteenpäin, eivätkä yritä käyttää sinua 
täyttämään omia tarpeitaan. 

Yhteensopivat merkit: 
Kaksoset, Leijona, Jousimies, Vesimies
Huonosti sopivat merkit: Rapu ja Kauris
Vastakkainen merkki: Vaaka
Vuoden teema: Nöyrtyminen
Alkuvuoden teemabiisi: 
Can I Call You Tonight - Dayglow

Kehitys
Vaikka omasta mielestäsi koetkin olevasi joi-
denkin asioiden suhteen täysin valmis, kannat-
taa silti ottaa pari askelta taaksepäin ja katsoa 
aikaansaamaasi tuotosta eri perspektiivistä. Saa-
tat huomata parannettavan varaa. Tänä vuonna 
ahkeruutesi palkitaan ja työsi tulee tuottamaan 
hedelmää, mikäli onnistut keskittämään ener-
giasi pysyvämmille urille. Älä anna muiden 
asettua tavoitteidesi tielle. Tämä ei kuitenkaan 
oikeuta jyräämään muita ihmisiä, vaan pyri otta-
maan esteistä opiksesi.

Ihmissuhteet
Ansaitset ymmärrystä omiin asioihisi, anna 
ymmärrystä myös muille heidän tarvitsemallaan 
tavalla. Älä oleta tietäväsi, että oma käsityksesi 
muista ihmisistä on paras. 
Ihmiset ympärilläsi välittävät sinusta, mutta 
pieni määrä lisää oma-aloitteisuutta voi saattaa 
ihmissuhteesi syvemmille tasoille. Uusi vuosi, 
uudet kujeet. Vaali kuitenkin jo olemassa olevia 
ihmissuhteita, tulet löytämään niistä uusia puo-
lia. 

KALAT 20.2.-20.3.
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KAKSOSET 21.5.-20.6.
Yhteensopivat merkit: 
Oinas, Leijona, Vaaka, Vesimies
Huonosti sopivat merkit: Neitsyt ja Kalat
Vastakkainen merkki: Jousimies
Vuoden teema: Tunteella
Alkuvuoden teemabiisi: Villi yö - Leo Luoto 

Kehitys
Ajoittain tekemisesi on täysin pitelemätöntä 
ja nousukiitoasi on vaikea pysäyttää. Ensikoh-
taamisella energiasi voi jopa etäännyttää uudet 
ihmiset, mutta ennen pitkään he päätyvät jälleen 
seuraasi. Älä kyseenalaista omaa preesensiäsi, 
anna mennä. 
Yhteiskunnan imussa voi olla hyvä edetä, mutta 
älä anna normien ja valmiiksi asetettujen raamien 
määrittää polkujasi. Kykysi tuoda ihmisiä yhteen 
on poikkeuksellinen. Muista muille omistautu-
misen lomassa myös kuunnella omien halujesi 
aaltoliikettä. Itsessäsi on osa-alueita, joita et ole 
vielä tutkiskellut. Anna aluksi etäännyttävillekin 
ehdotuksille mahdollisuus, luota omaan teke-
miseen. Kuuntele vähemmän järkeä, enemmän 
tunteita.

Ihmissuhteet
Olemuksesi vetää tauotta puoleensa ihmisiä. 
Huomiosta saa ja pitääkin nauttia, mutta pysy 
uskollisena itsellesi. Pieni kikkailu ei kuitenkaan 
aina ole pahasta. Annat itsestäsi paljon läheisil-
lesi. Vaikka heidän toiminnassaan olisi paikoin 
parantamisen varaa, heille olet korvaamaton. 
Uskot keskustelun voimaan, joten ilmaise myös 
omat tarpeesi. Poreilevan olemuksesi alta löytyy 
monta tasoa, joihin kaikki eivät pääse käsiksi. Nyt 
ei ole aika jäädä varmistelemaan. Lähellesi ajau-
tuu ihminen, josta kannattaa ottaa selvää. 

Yhteensopivat merkit: 
Härkä, Neitsyt, Skorpioni, Kalat
Huonosti sopivat merkit: Oinas ja Vaaka
Vastakkainen merkki: Kauris
Vuoden teema: Oma kasvu
Alkuvuoden teemabiisi: tuliks selväks? - ibe

Kehitys
Katso peiliin, on aika tunnustaa ja tiedostaa 
omat puutteet ja virheet ja mahdollisesti pyytää 
anteeksi, sekä itseltäsi että muilta. Uskalla astua 
ulos omasta kuorestasi. Yritä nähdä itsesi ja 
oma toimintasi muiden näkökulmasta. Tämä on 
ainoa jäljellä oleva keino löytää todellinen itsesi. 
Ota vastuu omista tekemisistäsi. Jos asiat joskus 
menevät pieleen, älä yritä syyttää muita. Aina ei 
myöskään tarvitse löytää ja yksilöidä syyllistä, 
sillä koskaan ei voi tietää, mitä kaikkea on ollut 
meneillään. Elämää löytyy myös sinusta riippu-
matta. Älä yritä aina kontrolloida kaikkea, tulet 
vain uuvuttamaan itsesi turhaan. Arjesta ei tar-
vitse joka päivä yrittää tehdä extreme-selviyty-
mislajia. Joskus voi myös mennä sieltä, missä aita 
on matalin tai jopa aidan ali.

Ihmissuhteet
Tänä vuonna kannattaa hakeutua uusien ihmis-
ten joukkoon. Uudet ihmissuhteet tuovat elä-
määsi raikkautta ja uusia mahdollisuuksia. Kun 
hakeudut rohkeasti uusiin piireihin, kuuntele 
ympärilläsi olevien ajatuksia ja jaa heille omiasi. 
Näin pääset reflektoimaan itseäsi ja ajatuksiasi 
niitä virkistävin tuulin. 

RAPU 21.6.-22.7.
Yhteensopivat merkit: 
Oinas, Kaksoset, Vaaka, Jousimies
Huonosti sopivat merkit: Härkä ja Skorpioni
Vastakkainen merkki: Vesimies
Vuoden teema: Antautuminen
Alkuvuoden teemabiisi: 
Surrender To Me - FireCityFunk

Kehitys
Olet voimakas persoona ja kokemus itsestäsi ei 
horju, vaikka hellittäisit kontrollin ohjaksista. 
Tänä vuonna sinun täytyy uskaltaa antaa myös 
muille lupa viedä. Muista, että muiden päästä-
minen lähemmäs ei tule rajoittamaan sinuuttasi 
eikä vapauttasi. Anna muille mahdollisuus tutus-
tua itseesi ja nähdä sinut haluamassaan valossa. 
Samalla luota siihen, että he tekevät tulkintoja 
eduksesi. 

Ihmissuhteet
Auraasi on vaikea vangita, ihmiset ympärilläsi 
yrittävät päästä osingoille energiastasi. Lähellesi 
tulee pyrkimään joukko erilaisia ihmisiä ja heidän 
joukossaan on henkilö, josta tavalla tai toisella 
tulet ottamaan selvää. Lisäksi ympärilläsi olevista 
paljastuu odottamattomia puolia, mikäli uskallat 
laskea suojauksesi. Odottamattomien kohtaa-
misten sarja johtaa sinut valinnan äärelle. Se on 
varmaa, että olet seikkailijaluonne ja osaat heit-
täytyä, mutta uskallatko ottaa epävarmuuden 
riskin? Älä taistele vastaan, vaan antaudu. Tällä 
kertaa myös ehkä silkalle viettelykselle.

Yhteensopivat merkit: 
Härkä, Rapu, Skorpioni, Kauris
Huonosti sopivat merkit: Kaksoset ja Jousimies
Vastakkainen merkki: Kalat
Vuoden teema: Rohkaistuminen itsessäsi
Alkuvuoden teemabiisi: 
Living on my own - Freddie Mercury

Kehitys
Tänä vuonna on aika tutustua sinuun itseesi 
muista erillisenä yksilönä. Kuka sinä olet silloin, 
kun kukaan ei ole katsomassa? Löydä elämän 
kulmakivet itsestäsi. Tänä vuonna ihminen, joka 
sinun tulee kohdata, olet sinä itse. Lähde seik-
kailulle itseesi ja löydä omat vahvuutesi omana 
itsenäsi. Se, että näkemyksiäsi kyseenalaistetaan 
ei aina ole hyökkäys sinua vastaan. Kuuntele 
muita ja pyri kokeilemaan myös toisten kenkiä 
pelkäämättä muiden mielipiteitä. 
Toisten mielipiteet eivät ole aina absoluuttinen 
totuus. 

Ihmissuhteet
Älä yritä löytää itseäsi muiden kautta. Ota itseäsi 
niskasta kiinni, sinä itse olet vastuussa omasta 
hyvinvoinnistasi. Sosiaalisuutesi ja suuri ihmis-
ten verkosto ympärilläsi kytkee sinut vahvasti 
osaksi yhteisöä. Uskalla näyttää kuitenkin myös 
haavoittuva puolesi. Opettele ottamaan vastaan 
hellyyttä. 

LEIJONA 23.7.-22.8.

NEITSYT 23.8.-22.9.
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Yhteensopivat merkit: 
Kaksoset, Leijona, Jousimies, Vesimies
Huonosti sopivat merkit: Rapu ja Kauris
Vastakkainen merkki: Oinas
Vuoden teema: Toksiinit pois
Alkuvuoden teemabiisi: 
Mä En Jaksa - Ritarikunta

Kehitys
Tänä vuonna sinun on aika opetella tuntemaan 
oma arvosi. Muiden miellyttäminen ja konfliktien 
välttely ei kanna enää hedelmää. Uskot ihmisten 
hyvyyteen, mutta kaikilla ei ole selkärankaa. Älä 
anna muiden hyväksikäyttää hyväntahtoisuut-
tasi. Opettele sanomaan ei. Ala keskittymään 
myös omaan nautintoosi muiden sijaan. 

Ihmissuhteet
Sinua syödään hitaasti sisältäpäin, on aika irtau-
tua myrkyllisestä ihmissuhteesta ja alkaa kuunte-
lemaan omia tarpeitasi. Tarvitset aikaa itsellesi, 
kokemus omasta kokonaisuudestasi ei tule olla 
riippuvainen muiden tarjoamasta validaatiosta. 
Ei tarvitsekaan enää jaksaa. Sinussa on hurjasti 
potentiaalia, uskalla siis päästää irti sinua jarrut-
tavista kahleista. Kaikki ei enää sovi ja kaikkeen ei 
tule myöntyä muiden tähden. Opettele olemaan 
vähän paha. 

Yhteensopivat merkit: 
Rapu, Neitsyt, Kauris, Kalat
Huonosti sopivat: Leijona ja Vesimies
Vastakkainen merkki: Härkä
Vuoden teema: Maadoittuminen
Alkuvuoden teemabiisi: 
Stepping Stone - Eminem

Kehitys
Tänä vuonna keskipisteessä et ole sinä itse. Kes-
kity havainnoimaan muita ja ympärilläsi tapahtu-
via asioita. Olet huomaamattasi käyttänyt lähei-
siäsi ponnahduslautanasi. Yritä löytää fyysinen ja 
psyykkinen yhteys maahan, ja takakireytesi tulee 
helpottamaan. Omissa pilvilinnoissa leijailu ei 
aina ole huono asia, mutta pieni ripaus suhteelli-
suuden tajua ei olisi pahitteeksi edetessäsi kohti 
tämän vuoden tavoitteita.  

Ihmissuhteet
Mitä kuuluu oman elämäsi ulkopuolelle? On 
todella tärkeää, että löydät voimaa omista int-
resseistäsi ja omasta itsestäsi, mutta välillä tekee 
hyvää astua omasta kuplasta ulos. 
Entä mitä kuuluu ystävillesi? Ympärilläsi on pal-
jon ihania ihmisiä, jotka ovat saattaneet jäädä 
sinun suunnaltasi vähemmälle huomiolle. Olisi 
ehkä aika keksiä yhteistä tekemistä ja näyttää 
heille, kuinka paljon välität heistä. 

VAAKA 23.9.-23.10.

SKORPIONI 24.10.-22.11.

JOUSIMIES 23.11.-21.12.
Yhteensopivat merkit: 
Oinas, Leijona, Vaaka, Vesimies
Huonosti sopivat merkit: Neitsyt ja Kalat
Vastakkainen merkki: Kaksoset
Vuoden teema: Minä ensin
Alkuvuoden teemabiisi: Eihä? - Ares, LEWIZKI

Kehitys
On aika nousta omille jaloilleen ja alkaa toteut-
tamaan itseään. Olet itse oman elämäsi pää-
henkilö, suhtaudu itseesi ja elämääsi myös sen 
mukaisesti. Et voi kuluttaa koko elämääsi tois-
ten varjoissa työskentelyyn. Ala pohtimaan omia 
halujasi ja unelmiasi ja lähde rohkeasti toteutus-
linjalle. Asioita voi myös tehdä yksin, enää ei ole 
aika odotella muita. Kun uskallat lähteä omalle 
tiellesi, löytävät myös oikeat ihmiset vierel-
lesi. Ala etsiä nautintoa ensin pienistä asioista 
ja etene onnistumisten myötä kohti suurempia 
koitoksia. Muiden tarinoiden sivuhenkilönä elä-
misen on tultava päätökseen.

Ihmissuhteet
Aktiivisuutesi on nyt kohdennuttava itseesi, ei 
muiden patistelemiseen. You do you. Keskity 
omaan tekemiseesi. Jos jatkuvasti odotat muita, 
jäät junnaamaan paikoillesi. Anna mennä. Riehu 
vähän, niin oikeat ihmiset löytävät luoksesi. 
Kaiken itsetutkiskelun keskellä älä kuitenkaan 
unohda, että sinäkin kaipaat hellyyttä. Osaa 
ottaa sitä vastaan oikealla hetkellä. 

Yhteensopivat merkit: 
Härkä, Neitsyt, Skorpioni, Kalat
Huonosti sopivat merkit: Oinas ja Vaaka
Vastakkainen merkki: Rapu
Vuoden teema: Kovempaa
Alkuvuoden teemabiisi: 
Vauhti kiihtyy – Portion Boys, Matti ja Teppo

Kehitys
Aika ottaa ilo irti, nyt ollaan oikealla tiellä. Paina 
siis kaasua. Et voi voittaa, jos et uskalla koittaa. 
Jos viime vuonna ei rohkeutta löytynyt kokeilla, 
mitä ikinä ajattelitkaan, nyt kannattaa, sillä voitto 
on varma. Tämä pätee kaikilla elämäsi osa-alu-
eilla. Tulet tekemään voitokkaita päätöksiä epä-
varmuudesta huolimatta. Älä pelkää epäonnis-
tumista, koska tänä vuonna sekin johtaa lopulta 
voittoputkeen. 

Ihmissuhteet
Hyvät ihmiset ajautuvat luoksesi, hunajainen 
olemuksesi vetää puoleensa joukon ihailijoita. 
Valitse tarkoin. Et ole kaikkia varten ja kaikki 
eivät ole sinua varten. Kiihtyvä vauhtisi ja voitto-
kulkusi tulee herättämään kateutta ja epäilyksiä. 
Älä anna muiden käyttää sinua ponnahduslauta-
naan.

KAURIS 22.12.-19.1.
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Arjen
haasteetYhteensopivat merkit: Oinas, Kaksoset, Vaaka, 

Jousimies
Huonosti sopivat merkit: Härkä ja Skorpioni
Vastakkainen merkki: Leijona
Vuoden teema: Go with the flow
Sinun vuoden aloituksen kappaleesi: 
Shampoota – Lauri Haav

Kehitys
Älä taistele vastaan, vaan anna virran viedä. 
Pakottautumalla tasapainotilaan saatatkin vain 
haitata sen luonnollista muodostumista. Olet 
syystä syntynyt vuodenvaihteeseen: janoat aina 
uusia alkuja. Tänä vuonna keskity jo meneillään 
oleviin asioihin. Aina ei tarvitse olla tekemässä 
sataa eri asiaa, silloin todennäköisemmin et saa-
kaan aikaan haluttua lopputulosta. Valitse, mihin 
milläkin hetkellä keskityt ja pysy siinä, vaikka 
mielesi tekisikin tehdä kaikkea muutakin. Luota 
siihen, että aikakin tekee tehtävänsä. Luota 
osaamiseesi ja tekemiseesi. Löydä itsevarmuu-
tesi. Sano kyllä.

Ihmissuhteet
Tänä vuonna elämääsi vaikuttavat erityisesti 
ihmissuhteet.
Tänä vuonna etsit elämääsi rauhaa ja vakautta. 
Juuri, kun luulet saavasi otteen elämäsi kiinto-
pisteestä, tulee henkilö lähempää kuin uskot-
kaan ja sekoittaa systeemisi. Tämä ei välttämättä 
ole paha asia. Älä välittömästi taistele vastaan, 
tutkimatta ensin tilannetta. Anna ihmisten joh-
datella sinut seikkailuihin.

VESIMIES 20.1.-19.2.

Aikuisuuden
ongelmat

Opiskelijan
ongelmat

Yleiset
ongelmat

• Kaihdinten puute  
opiskelija-asunnossa

• Pyykkituvassa on 
vuorollasi jonkun muun 
pyykit koneessa

• Tietokoneen laturi 
unohtuu kotiin

• Paketit menevät Poh-
jantähden K-Markettiin

• Kandiaiheen löytämi-
nen

• SISU
• Luennoitsija ei osaa 

käyttää Zoomia
• A Blocissa on ruuhkaa 

klo 12

• Hammaslääkäriajan 
varaaminen ja siellä 
käyminen

• Aikuisuuden vastuu ja 
vapaus

• Töissä käyminen ja 
työttömyys

• Puhelimeen vastaami-
nen

• Kaikki, mikä helpottaa 
elämää maksaa liikaa

• Miksi sähkönsiirto 
maksaa niin paljon?

• Nälkä, mutta et jaksa 
laittaa ruokaa

• Omien vanhempien 
ikääntyminen

• Sinkkuus ja parisuhde
• Lemmikit ja niiden 

puute
• Yksinäisyys
• Kärsimättömyys
• Kofeiiniaddiktio
• Geneettiset puutteet
• Sukassa on reikä
• Kasvomaski huurustaa 

silmälasit
• Ulkona on kylmä ja 

asutaan Suomessa
• Avokadot eivät ole ikinä 

kypsiä oikeaan aikaan
• Saavut ryhmäliikunta-

tunnille viime hetkellä 
ja joudut eturiviin

Teksti: Antti Huttunen, Noora Metsäranta & Henna Kotilainen
Taitto: Henna Kotilainen

”Elämä on keitto, minä olen haarukka” laulaa Pyhimys kappaleessaan v!@%#mikko. Pyhimyksen 
tavoin, mekin koemme elämän haasteelliseksi ja kuten perisuomalaiseen tapaan kuuluu haluamme 
valittaa asiasta.  Keräsimme listan elämän arkisista ja vähemmän arkisista haasteista jotta voisimme 
jakaa v!@%@%&#£n kanssanne.

Näihin, ja muihinkin elämäsi haasteisiin löydät vastaukset keppaS’napsista.32 33
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Puuhanurkkaus

Väritä ja rentoudu!

Miten teet rivin, jossa joka toinen lasi on täynnä ja joka toinen tyhjä? Saat 
liikuttaa ainoastaan yhtä lasia.

Ristikko

Kalle soitti päivystykseen koska oli ottanut metanolia etanolin 
sijasta ja nyt hän oli sokea. Kallen onneksi hän sai lähetteen lääkä-
rille, joka oli keksinyt parannuksen sokeuteen. Lääkäri ohjeistaa 
Kallea hankkimaan kahta eri pilleriä ja ottamaan ne samanai-
kaisesti, jotta sokeus häviäisi. Lisäksi tämä tulisi toistaa kerran 
uudelleen vuorokauden kuluttua edellisestä annoksesta, jotta näkö 
varmasti palautuisi kokonaan. Jos Kalle ottaa vain toista pilleriä 
hänestä tulisi myös kuuro. Kalle saa lääkäriltä pillerit molempiin 
annoksiin pussissa. Pillerit eroavat toisistaan vain väriltä, mutta 
sitä Kalle ei voi nähdä. Miten kalle saa oikean määrän lääkettä 
eikä tule kuuroksi?

Arvoitus

Miten alempi kuva eroaa ylemmästä?

Ratkaisut löytyvät S’napsin nettiversiosta

Matematiikka aiheuttaa usein monenlaisia 
tunteita. Osaatko ratkaista tämän pulman?

Teksti ja kuvat: Olivia Jaakkola ja Stella Levander Taitto: Stella Levander

?



Ristikko

Kalle puolittaa kaikki pillerit ja ottaa toiset puolikkaat. Eli neljä 
pilleriä, kaksi sinistä ja kaksi punaista. Hän ottaa esimerkiksi 
kaikki ylemmät puolikkaat, jossa on kaksi sinisen puolikasta, eli 
yksi sininen pilleri, ja kaksi punaisen puolikasta, eli yksi punainen 
pilleri. Nyt Kalle näkee taas!

Miten alempi kuva eroaa ylemmästä?

Puuhanurkkaus - vastaukset
Miten teet rivin, jossa joka toinen lasi on täynnä ja joka toinen tyhjä? Saat liikuttaa ainoastaan yhtä lasia.

Vastaus: Kaada mehu toisesta lasista viidenteen lasiin.

Matematiikkapulman vastaus: 24

Arvoitus

Hedelmävisa - ratkaisu
Sukua kurkulle: vesimeloni
Vesimeloni sekä kurkku kuuluvat molemmat kurk-
kukasvien heimoon. Samaan heimoon kuuluvat 
myös kurpitsat.
Sukua linssille: maapähkinä
Linssi ja maapähkinä ovat molemmat palkokasveja.
Sukua cashewpähkinälle: mango
Mango ja cashewpähkinä kuuluvat molemmat 
sumakkikasvien heimoon.
Sukua ruusulle: kirsikka
Kirsikka ja ruusu kuuluvat molemmat ruusukas-
vien heimoon.
Ei sukua männylle: ananas
Vaikka ananas on englanniksi pineapple, se ei 
ole kuitenkaan sukua männylle. Se on saanut 
nimensä siitä, että se muistuttaa ulkonäöltään 
männynkäpyä.
“Kiinanomena”: appelsiini
Appelsiinin nimi tulee saksankielestä sanasta 
Apfelsine, joka tarkoittaa “kiinanomenaa”.
Punainen: porkkana
Porkkanat eivät ole aina oransseja, vaan niitä on 
myös keltaisia, violetteja, valkoisia sekä punaisia.
Oranssi: kukkakaali
Kukkakaaleja on valkoisen lisäksi myös violetteja, 
vihreitä sekä oransseja.
Klooni: banaani
Suurin osa maailman banaaneista on Caven-
dish-lajiketta, joka ei pysty lisääntymään suvulli-
sesti. Siksi eri puiden tuottamilla banaaneilla on 
identtinen perimä.
Marja: munakoiso
Munakoison ravinnoksi käytettävä osa on kasvi-
tieteelliseti marja.
Siemen: kahvipapu
Kahvipapu on oikeastaan siemen.
Luultiin joskus myrkylliseksi: tomaatti
Reilu 200 vuotta sitten Euroopassa rikkailla oli 
käytössä lyijypitoisia astioita, ja happamuutensa 
vuoksi tomaatteihin liukeni niistä lyijyä. Lyijymyr-
kytysten aiheuttamien kuolemien syyksi yhdistet-
tiin tomaatit ja niiden luultiin olevan myrkyllisiä.
Tuo onnea joissain uskomuksissa: manteli
Manteleihin liittyy useita uskomuksia, esimerkiksi 

mantelin joulupuurossa uskotaan tarkoittavan 
hyvää onnea seuraavalle vuodelle.
On käytetty haarniskoiden valmistukseen: 
kookospähkinä
Kiribatin tasavallassa Tyynellä valtamerellä 
kookospähkinöitä on käytetty haarniskoiden 
valmistuksessa.
Viljellään viljana mutta on oikeasti heinä: ruis
Ruis kuuluu heinäkasvien heimoon.
Koostuu noin sadasta yksittäisestä hedel-
mästä: vadelma
Nämä hedelmät ovat luumarjoja.
Puu voi kasvattaa yli 100 kiloa hedelmää 
vuodessa: taateli
Taatelit kasvavat palmuissa, jotka voivat kasvattaa 
yli 100 kiloa taateleita vuodessa.
Nimi tulee sanasta, joka tarkoittaa kivestä: 
avokado
Avokadon nimi tulee nahuatlin (yksi Meksikon 
alkuperäiskielistä) sanasta “ahuácatl”, joka 
tarkoittaa kivestä.
Kasvi on köynnösmäinen: bataatti
Bataatti kuuluu elämänlankojen sukuun, joista 
useimmat muodostavat köynnöksiä, bataatti 
mukaan lukien.
Tunnetaan myös nimellä kaki: persimon
Hedelmällä on myös kolmas nimi, sharon.
Toimii pH-indikaattorina: mustikka
Mustikat sisältävät antosyaaneja, jotka muuttavat 
väriä pH:n muuttuessa. Happamissa olosuhteissa 
ne näyttävät punaisilta ja emäksisissä sinisiltä.
Voi sisältää kuolleita ötököitä: viikuna
Viikunat pölyttävä viikunapistiäinen tunkeutuu 
viikunan sisälle ja munii sinne munansa. Ei kuiten-
kaan ole syytä pelätä, että kaupan viikunoista 
löytyisi ötököitä, sillä viikunapuu tuottaa fikaiinia, 
valkuaisaineita hajottavaa yhdistettä, joka sulattaa 
ruumiin nopeasti.
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