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Pelin nimi: QWOP
Julkaisuvuosi: 2008
Sopii Horoskoopille: Kauris

Juttu ja taitto: Mikael Gustafsson
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Jos pelaamisesi syy on dediksiltä pakeneminen, on
tämä peli ainakin temaattisesti oikea valinta. Pelin
tavoitteena on suorittaa 100 metrin pikajuoksu
nopeimmalla mahdollisella ajalla. Kuulostaa helpolta,
mutta haaste tulee ohjausmetodista. Pelissä ohjaat
juoksijan jalkojen reisiä ja pohkeita erikseen (Pelin

+
-

Ohjausmenetelmä sopivan haastava
Motivoiva musiikki voimistuu, mitä pidemmälle pääsee
Liian hyvä (unohtaa, mitä olikaan tekemässä)

Pelin nimi: Motherload

nimi tuleekin siitä, että jalkojen lihakset on näppäimillä Q,W,O sekä P!). Pelissä on rutkasti haastetta, ja
maaliin pääsemisestä tulee melkein yhtä hyvä fiilis
kuin kaikkien dedisten suorittamisesta.

Pelin nimi: Raft Wars

Julkaisuvuosi: 2004
Sopii Horoskoopille: Leijona

Julkaisuvuosi: 2007

Jos sydämessäsi elää pienen pieni kylteri tai olet

Esitietovaatimus: ELEC-A3110 Mekaniikka

Sopii Horoskoopille: Härkä

tyystin ihastunut Otaniemen Starshippeihin, voi
tämä peli olla juuri se, mitä tarvitset!

Tässä pelissä ohjaat kahden lapsen vastarintaa meri-

Pelissä ohjaat pientä robottia, johon on kiinnitetty

teja ampuvaa kanuunaa. Jos pelit kuten “Worms” ovat

rosvoja vastaan, hyödyntäen tennispalloja ja kranaattuttuja, on tämän pelin kulku selvää. Pelaaja ampuu

pora, jolla on tarkoitus louhia jalokiviä ja arvokkaita

vuorollaan merirosvoja päin näkemättä suoraan,

metalleja maaperästä. Arvoesineet luonnollisesti
myydään eteenpäin, jolloin vauraudella voidaan päivittää robottia. Haasteena on se, että robottia ei ollut
vielä vuonna 2004 keksitty tehdä sähkökäyttöiseksi,
joten se käyttää bensaa polttoaineena. Tällä on kaksi
sivuvaikutusta: 1. robottia pitää tankata ja 2. se räjähtää, jos bensa loppuu.

+
-

Helposti ymmärrettävä konsepti
Haaste tuo jännitystä
Tärykalvoja tuhoava äänenvoimakkuus
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Bängerimusat! (Jotka ei ole liian kovalla)
Worms-vibat

ja laskelmoida pallon kulkurataa päässään (kts. esitietovaatimus).

Lievä yksitoikkoisuus

Pelin nimi: Bloons TD (alkuperäinen)

Pelin nimi: Dino Run

Julkaisuvuosi: 2007

Julkaisuvuosi: 2008

Sopii Horoskoopille: Rapu

Sopii Horoskoopille: Kaksonen

Mikäli vihaat intohimoisesti ilmapalloja, on tämä

Mikäli haluat nähdä millaista oli vuonna nakki ja

peli varmasti mieleesi. Pelissä asettelet hiiren avulla

muussi, on tässä erinomainen simulaatio. Pelissä

pelikentälle erilaisia apinoita, jotka itsenäisesti heit-

ohjaat pientä dinosaurusta, joka yrittää juosta kar-

televät vastaantulevia ilmapalloja tikoilla. Realistiset

kuun omaa sukupuuttoaan hyppien yli kivien ja rot-

poksauttelufysiikat (fun fact: ilmapallot poksahtavat

kojen. Peli on hyvin yksinkertainen (ei tarvitse kuin

kun niihin osuu terävä esine) takaavat miellyttävän

+
-

+
-

mihin pallo menee. Pelaajan pitää siis pysyä tarkkana

pelikokemuksen. Pelin pelattavuus tuntuu kuitenkin
hieman aikansa nähneeltä, ja kenties liian hidastemPoksauttelufysiikat (+ äänet!)

poiselta zoomereille. Tämän vuoksi suosittelenkin

Ei musiikkia :(

modernimpaa.

kaikille paitsi N:mmille pelaajille mieluummin jotain

+
-

Yksinkertaiset mekaniikat
Epärealistinen genetiikka

(Tämä oli näistä peleistä mielestäni paras!)

juosta eteenpäin ja hyppiä), mutta tarjoaa jännittävän
ja koukuttavan aikasyöpön. Pelissä leikitään lisäksi
genetiikalla, sillä jokaisen kentän jälkeen pääset
päivittämään dinosauruksesi kykyjä hyödyntämällä
DNA:ta (tämä ei ole realistista).
5

Toisen roska on toisen siivousväline
Lattialle tippuneen juomalasin sirpaleet voivat olla
haastavia siivota. Huolimattomalla lakaisulla pienimmät sirut voivat jäädä huomaamatta ja pahimmassa
tapauksessa kulkeutua sukkien mukana ympäri kotia.

Kymmenen tehokasta vinkkiä
Wapun jälkeiseen siivoukseen

Kokeile seuraavaksi kerätä lasinsirut pois painelemalla aluetta pussin pohjalle jääneellä paahtoleivällä.
Sirpaleet tarttuvat höttöiseen leipään, minkä jälkeen
ne on helppo hävittää leivän mukana roskikseen.

Munkit kuuluvat ehdottomasti vappuun. Jos tänä

Wapun jäljiltä koti voi olla varsinainen kaaos. Siivoamisen aloittaminen saattaa olla vaikeaa
tai hankalat sotkut aiheuttaa päänvaivaa. Helpottaakseen lukijoidensa siivousurakkaa S’napsi
päätti tarjota parhaat vinkit myöhäiseen kevätsiivoukseen.

vuonna aiot valmistaa nämä suussasulavat vappuherkut itse, muista pitää huoli siitä, että hävität munkkirasvan oikeaoppisesti. Voit esimerkiksi säästää tyhjän
maitotölkin ja kaataa jäähtyneen rasvan sinne. Tölkki

Teksti: Olivia Jaakkola ja Anna Peltola Taitto: Anna Peltola Kuvat: unsplash.com

teipataan kiinni ja lajitellaan sekajätteeseen.

Motivaatio hukassa?

Koti järjestykseen

Tuntuuko siivoaminen liian isolta ja aikaa vievältä

Siivoaminenkin on helpompaa, kun tavarat ovat jär-

projektilta? Laita menevä biisi soimaan ja siivoa sen

jestyksessä. Kannattaa esimerkiksi säilyttää vessan

aikana niin paljon kuin ehdit. Siivoamisesta tulee

pesemiseen tarkoitettuja aineita ja välineitä vessassa

supertehokasta ja aikaansaamisen tunteen vuoksi et

ja keittiösuihketta keittiössä siivouskaapin sijaan.

välttämättä malta jättää siivoamista vain yhteen bii-

Kun aineet ovat siellä missä niitä tarvitaan, on helpom-

siin. Varmaa on ainakin se, että helpotat seuraavaa

paa tarttua spontaanisti rättiin tai pölyhuiskaan.

siivouskertaa huomattavasti.

Ota kuvia! Ennen ja jälkeen -kuvat auttavat näkemään

Palkinnot toimivat aina. Mikä olisikaan parempi tapa

Pidä ulko-oven lähettyvillä pientä koria tai kippoa,

työn tuloksen. Parhaiten tämä vinkki toimii, jos uskal-

lopettaa pitkä siivouspäivä kuin pesuaineen tuok-

johon voit tyhjentää taskusi kotiin tullessasi. Näin

lat lähettää ystävillesi kuvan lähtötilanteesta. Kave-

suinen leffailta puhtaisiin lakanoihin kääriytyneenä?

esimerkiksi avaimet pysyvät varmemmin tallessa,

risi janoavat nähdä pian säihkyvät ikkunasi ja puhtaan

Kokeile palkita itseäsi myös siivouksen lomassa esi-

eivätkä mukana kulkevat esineet pyöri ympäri asun-

tiskipöytäsi, etkä varmasti halua heidän pettyvän.

merkiksi herkuttelemalla tai mielenkiintoista pod-

toa.

castia kuuntelemalla.
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S’napsi

Siivouskemiaa

Fuksit testaa!

Ikävästi tukkeutuneen keittiön altaan viemärin saa
auki ruokasoodan ja etikan avulla. Kaada viemäriin noin 1 dl ruokasoodaa ja sen päälle saman verran etikkaa. Etikka ja ruokasooda reagoivat nopeasti
muodostaen hiilidioksidia, jolloin liuos alkaa kuplia.

Eräässä keväisessä rastikiertelyssä fuksit saivat tehtäväkseen testata kolme asiaa

Odota muutama minuutti, ja laske sen jälkeen perään

Helsingin keskustan ympäristössä mahdollisimman nopeasti. S’napsi esittelee nyt
testien tulokset yksinoikeudella.

kuumaa vettä. Toista käsittely tarvittaessa.

Teksti: Fuksit Taitto: Anna Peltola Kuvat: Fuksit

Ruokasoodasta on moneksi: emäksisyytensä ansiosta
se neutralisoi tehokkaasti erilaisia hajuja. Jos

Maastonsävyiset asusteet: 3/5. Pisteitä siitä, että ne sopi-

unohdat spaguannoksen viikoiksi jääkaapin perälle,

vat Athenen haalareihin hyvin, miinusta siitä, että haalarit

jätä avonainen ruokasooda-astia yön yli jääkaappiin

ovat silti paras osa asua.

raikastaaksesi valkosipulin löyhkän. Ruokasoodaa
voi ripotella myös esimerkiksi maton päälle tai lenk-

Stockan liukuportaat: Sulava liike, vauhti: vakio, tunnelma:

kareihin. Muista kuitenkin kaataa jauhe pois ennen

pirteä, kokonaisuudessaan 3,5/5.

kenkien jalkaan laittamista.
Stockmannin WC: 4,25/5. Oli tilaa, oli puhdas, oli putket
auki.
Citycenterin vessa: 2/5, paperia lattialla, outo haju, mutta
ei likainen!
Irish pubin vessa: 0/5, lennettiin ulos.
Jos aamukahvi maistuu kuralta, syynä voi olla hanavedestä kalkkisaostumia kerännyt kahvinkeitin.

Vessa on ihan hyvä, mutta istuin vähän liikkuu. 4/ 5.

Emäksiset kalkkisaostumat tottelevat happamia puhdistusaineita. Kokeile vaikka apteekeista tai kauppojen maustehyllyiltä löytyvää sitruunahappoa. Lisää
kahvinkeittimen vesisäiliöön 1 litra vettä ja 3 ruokalusikallista sitruunahappoa. Anna seoksen vaikuttaa
noin 10 minuuttia, jonka jälkeen käynnistä kahvinkeitin. Käsittelyn jälkeen keitä 2-4 pannullista pelkkää
vettä ja tiskaa keitin huolellisesti.
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S’napsi testaa?

Vegaani Oat Choco Hasselpähkinä
Arvosana: 3

…FAZERIN UUTUUDET 2022

Turkinpippuripastillit

“Vegaanisuklaat maistuu lähinnä halvalta maitosuklaalta. Yllättävän hyviä kuitenkin ollakseen

Arvosana: 1,8

vegaanisia omasta kokemuksesta.”

“Mikä näiden pointti on?”

“Miks mä en maista mitään”

“Näistä voi saada ripulin”
Fazer julkaisee joka talvena, keväänä, kesänä ja syk-

S’napsin toimitusillassa keskiviikkona 29.3 pääsimme

synä uutuustuotteita. Tällä kertaa Fazerin uutuus-

maistelemaan näitä uutuuksia. Ruokaraatimme arvioi

boxista löytyi Caramel Popcorn -suklaalevy, Kismet

tuotteiden makuelämyksen asteikolla 1-5, missä 1 oli

Dumle, Creamy Liqueur -täytesuklaalevy, Remix

Semi huono ja 5 tarkoitti Oikein maukasta. Tämän

Hevix -karkkipussi, turkinpippurikarkkipussi, rasi-

jälkeen tuotteista sai heittää omia kommenttejaan

allinen

vapaasti ja anonyymisti.

sokerittomia

turkinpippuripastilleja

sekä

“Oispa pelkkää tätä rapeeta kuorta”

Mikä oli olo kaiken tämän karkkimäärän jälkeen?
Vegaani Oat Choco

vanha tuttu Ässä Hässäkkä, joka teki paluun kaupan

“Nyt on ällö olo”
“Pettymys”

hyllyille. Uutuusboxin lisäksi päätimme testata myös

Arvosana: 2,6

“Maailma tarvitsee ruskeita turkinpippureita”

uusia vegaanisia suklaalevyjä - kaurasuklaa sekä kau-

“Musta tää oli tosi hyvä”

“Tää vihree (vegaani hasselpähkinä oat choco) oli

rasuklaa & hasselpähkinä.

Paketti on todella pieni: 62 grammaa ja maksaa “var-

parasta!”

maan noin 50 euroo”

“Tänään vedettiin ja kovaa”

Suklaasta jää muovinen jälkimaku suuhun

Caramel Popcorn

Remix Hevix

Arvosana: 3

Arvosana: 3,2

“Testaajilla on eriäviä mielipiteitä suklaalevyn oikea-

“Nää Darth Vaderit on hyviä”

oppisesta avaamistavasta”

“Ei nää oo yhtään hevi”

Juttu: Emmi Suikkanen, Taitto: Antti Huttunen

“En ostaisi tätä”
“Tässä on epäilyttäviä keltaisia kikkareita sisällä”
“Popparisuklaa on oikeesti superhyvää, kaikki muut

Ässä Hässäkkä

on vaan väärässä.”

Arvosana: 3

Dumle Kismet

“Tää on hauska, koska näitä karkkeja
voi yhdistää niinku palapelin paloja”

Arvosana: 2,6

Karkit ei kuitenkaan sovi yhteen

“Äklömakeaa”

täydellisesti :(

Turkinpippuri
Creamy Liquer
Arvosana: 2,8
Arvosana: 3,8

“Vihdoin saa vain hyviä turkinpippureita ilman niitä

“Tätä mä ostaisin!”

turhia turkinpippureita!”

“Tulee mieleen Baileys ja Baileys-suklaa”

“Tää ruskee on paskin maku”
“Pitäis tehä pehmeitä turkinpippureita”
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S’napsi testaa

Kuivatut hedelmät

Oletko koskaan miettinyt, miltä viinirypäle maistuisi kuivattuna? Entä kiivi tai ananaskirsikka? Ovatko kuivatut
kumkvatit olleet liian kalliita opiskelijabudjetille? Harmittaako, että kaupasta ei löydy kuivattua päärynää? Ei
hätää! Kuivasimme 10 eri hedelmää ja maistelijat antoivat niistä arvionsa. Laskimme myös tuotteille kilohinnat
vertailun tueksi!

Ananas
9.4/10

Banaani

18 e/kg
Maistelijoiden kommentit:
“Öylätti”

8.3/10

Viinirypäle

“Murot ananasmehussa”

8.8/10

“Ananassipsi”

26 e/kg

Ananaskirsikka

10 e/kg

Päärynä

“Ei mitenkään verrattavissa

7.4/10

Maistelijoiden kommentit:

68 e/kg

“Rapea ja makea”
“Hauskaa pureskeltavaa”

Maistelijoiden kommentit:

“Ihan superhyvää”

“Todella hyvä ja sitruksinen”

“Maistuu enemmän banaanilta

“Todella kirpeä ja kuminen”

kaupan kuivattuun ananakseen”

Maistelijoiden kommentit:

8.6/10

“Miten kuivattu hedelmä voi

“Muistuttaa enemmän viiniry-

9 e/kg

olla raikas?”

pälettä kuin rusinaa.”

“Haluun lisää”

“Premiumrusina”

Maistelijoiden kommentit:

“Maistuu enemmän banaanilta
kuin banaani”

kuin kaupan kuivatut banaanit””

“Se mitä kumkvatilta odotti”

Omena

“Ei huono muttei lemppari”

“Ihan niinku karkkia”

“Hienon näköinen”

Kuivaajien kommentti:

“Kiva koostumus”

“Näyttää sienen ja sipsin sekoi-

7.8/10

“Rasittava leikata, mutta ehdot-

“Raikkaampi

tukselle”

9 e/kg

tomasti vaivan arvoinen”

kuin viinirypäle”

“Aika karkkinen maku, samalla

“Aika candy”

kuitenkin raikas”

Maistelijoiden kommentit:

”Muistuttaa tuoreena maultaan

“Ihan eri asia kuin rusina”

“Kovia tuntemuksia ja karhea”

“Aika basic”

ja koostumukseltaan aika paljon

“Parempaa kuin omena!”

“Raps”

kirsikkatomaattia.”

“Harvinaista herkkua!”

“Pehmeä!”

Kuivaajien kommentti:

“Gurmee”

“Sipsi mutta makea”

“Tosi hyvää, mutta ei kuiten-

“Paras”

“Maistuu samalta kuin kaupan

ja

maukkaampi

“Vetäisin pussikaupalla”
“KIRPEÄ”
Kuivaajien kommentti:

kaan taida voittaa hinta-ma-

omenalastut”

ku-suhteeltaan kaupan 3 e/kg

“Perushyvää”

rusinoita”

“Klassikko, toimii aina”
Kuivaajien kommentti:
“Ympärivuotinen halpa herkku”

Fruit fact: Banaanit ovat kloomaailman

Kuivaajien kommentti:

banaaneista on Cavendish-laji-

“Omenankuorintalaite

ketta, joka ei pysty lisääntymään

kuulostaa turhalta mutta on

läheistä

suvullisesti.

oikeasti 6/5”

Tomatillo on kuitenkin eri asia

neja.

Suurin

osa

ehkä

Fruit fact: Ananaskirsikka on
sukua

tomatillolle.

kuin tomaatti.
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Kiivi

Kumkvatti

Papaija

5.5/10

4.1/10

3.1/10

22 e/kg

82 e/kg

69 e/kg

Maistelijoiden kommentit:

Maistelijoiden kommentit:

• Hedelmien kuivaus on hel-

“Käpristynyt ja ruskea”

“Alkoi tosi hyvin raikkaalla sit-

pointa ruokakuivaimella, mutta

“Ruma”
“Ruma, mutta maistuu kiiville”
“Maistuu kalaisalta”

ruunakarkkimaisella

Luumu

“Kirpeä ja kuminen”

4.6/10

“Hyvä kiivin maku”

39 e/kg

maulla

teeseen ja loppuu pettymykseen”
“Todella

rapea

ja

Hedelmien kuivaus
kotona 101

Bonus: Inkivääri

mutta jatkaa maun syöksykier-

“Ei niin makurikas”

Innostuitko kokeilemaan itse?

pirtsakka

se onnistuu myös uunissa tai
jopa huoneenlämmössäkin.

2.5/10

• Kuivaamiseen kannattaa varata

67 e/kg

aikaa, koska siinä voi mennä

maku. Kamala saippuainen jäl-

yllättävän kauan!

“Parempi kuin normi kuivattu

Maistelijoiden kommentit:

kimaku”

Maistelijoiden kommentit:

kiivi”

“Ei hyvää, kuin jauhaisi purkkaa”

“Maistuu mandariinin kuorelta”

“Syömäkelvoton”

• Hedelmät on syytä leikata

“En tykännyt”

“Olisin halunnut tykätä enem-

“Erikoista, hyvin erikoista”

“Tää on ihan liikaa”

tarpeeksi

“Olisin toivonut raikkaampaa”

män kuin tykkäsin”

“Appelsiinisaippua”

“Polttaaaaaa”

jotta ne kuivuvat kunnolla. Liian

“Kitkerä jälkimaku”

“Hyi”

ohuiksi

viipaileiksi,

Maistelijoiden kommentit:

“Onpa tulinen”

ohuet siivut taas menevät hel-

“Todella kitkerä ja kova huonolla

“Sitkeä ja mauton”

“Tosi jees, jos tykkää inkivää-

posti rikki.

tavalla”

“Mauton ja kova”

ristä”

“Tuntuu hankalalta syödä”

“Kuin puunkuorta söisi”

“Iso pettymys”

• Jos haluat hedelmistä karkki-

“Siinä on reikä!”

“Kuin kovaa paperia söisi”

“Äitini tykkäisi tästä”

maisempia tai jos satuit hankki-

“Ei maistu yhtään miltään”

“Veljeni kuoli näin”

maan raakoja päärynöitä, ripot-

“Pettymys”

tele siivuille sokeria makusi
Kuivaajien kommentti:

Fruit

fact:

Eurooppaan

Luumu

saapui

ristiretkeläisten

mukana.

Kuivaajien kommentti:

“Kannattaa pitää erillään muista

“Mistä tietää että papaija on

kuivattavista tai muuten joku voi

• Hedelmien lisäksi voit kuivata

kypsä? Kuuluuko sen olla vihreä

kokea ikävän yllätyksen”

marjoja, sieniä ja mitä ikinä vain

sisältä?”

Tiesitkö?

mukaan ennen kuivausta.

keksitkin!

Kiivi on myös UudestaSeelannista kotoisin oleva
lentokyvytön lintu.

Kuivaajien kommentti:
“Ei kannata ostaa kumkvatti-

Fruit fact: Papaijaa voidaan

puuta”

käyttää purukumin raaka-ai-

Teksti: Aino Kuusi ja Klaus

neena.

Hakulinen
Taitto: Aino Kuusi
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Happy Joe Dry Apple Alcohol Free 0%
”Tuoksuu omenamehulta, ehkä hennosti siideriltä.”
•

”Tää on vähän vetinen Happy Joe.”

”‘Oikea’ siideri on snadisti kuivempaa.”

Alkoholi, tuo ihmisen ja teekkarin katalin ystävä.
Lymyilevä varjo pimentämässä aurinkoisimmankin aamun.
Ikuinen houkutus, kuiskimassa korvaasi mitä ihanampia lupauksia.
Entä jos ei olisi aina pakko ottaa? Ja onneksi ei olekaan! S’napsi testasi
kevään kuumimmat holittomat juomat, jotta juuri sinun wappusi voisi
olla raikkaampi.

Crowmoor White Crow Dry Apple 0.0
”Maistuu pilaantuneelle omenalle.”
”Tää ei oo vetinen toisin kuin kaikki muut.”

Original Long Drink Grapefruit 0%
”Haisee ihan lonkerolta. Tuoksu on just oikee.”
”Ihan tismalleen sama ‘oikeen’ lonkeron maku, mut 50% lisää vettä.”
”Maku vissy. Tää on näistä kaikista vetisin.”

Crisp Tumma Lager
”Likaisen vessan haju. Ei haise kaljalle.”
”Tosi vetinen, pahan hajuinen ja pahan makuinen.”
”Ei maistu tummalle oluelle, maistuu ruisjauhoille/mämmille.”

Olvi Iisalmi Appelsiini lonkero 0,0%
”Ei niin vetinen kuin kaikki muut, mutta silti vetinen.”
”On valmistettu 100% ylijäämä appelsiineista ja maistuu siltä.”
”Ei maistu appelsiini lonkerolle, maistuu appelsiinin kuorelle.”

Corona Cero
“Snadisti vetinen kalja, mut muuten maistuu about siltä miltä kuuluukin.”
“Tosi kellotettavaa. Ei oo yhtään happoja.”

”Miks nää kaikki maistuu siltä, et näihin on laitettu
vettä viinan sijaan?”

16
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HÄVITÄ HÄVIKKI!

Simakuppikakut
Varoitus: Soveltuu vain makean ystäville! Näissä

muuten taikinasta voi tulla sitkeää.

supersöpöissä kuppikakuissa yhdistyy Wappuisa
siman aromi, kostea, mutta kevyt kakku sekä ker-

Jaa taikina muffinssivuokiin. Älä täytä vuokia

maisen täyteläinen kuorrute.

yli kahteen komasosaan, sillä kakut nousevat
uunissa. Paista 175:ssä asteessa 18-20 minuuttia.

Kuppikakut

Kuppikakut ovat valmiita, kun voit pistää cock-

3 dl vehnäjauhoja

tailtikun keskustan läpi ilman, että siihen tarttuu

1.5 tl leivinjauhetta

taikinaa.

1 tl vaniljasokeria
ripaus suolaa

Kuppikakkujen ollessa uunissa ja jäähtymässä,

1.75 dl sokeria

tee kuorrute valmiiksi. Keitä simaa korkealla

85 g leivontamargariinia

lämmöllä, kunnes siitä on haihtunut noin ¾, noin

1 kokonainen kananmuna ja 1 valkuainen

kymmenen minuuttia. Anna jäähtyä hetki ja sivele

1.25 dl vahvaa simaa

sen jälkeen seosta kuppikakkujen päälle muutama sivellys. Säästä ylijäänyt simaseos kuorru-

Jäikö simaa juomatta? Kuivuiko munkit kivikoviksi? Olisiko vielä Wappumieli korkealla, mutta samat herkut kyllästyttää? Ei hätää! Tähän
numeroon ideoimme taas neljä ihanan herkullista reseptiä Wappuhulinoiden ylijäämistä, joiden avulla Wappu ei tosiaankaan lopu, vaan
kehittyy evoluutiossa askelen, jopa kaksi, ja joilla ruokit Wapunnälkäiset ystävätkin vaikkapa lautapeli-illan yhteydessä!

Kuorrutus

tetta varten.

2.5 dl vahvaa simaa
115 g leivontamargariinia

Aloita kuorrute vatkaamalla huoneenlämpöi-

3-4 dl tomusokeria

nen margariini pehmeäksi sähkövatkaimella. Ala

1 tl vaniljasokeria

lisätä tomusokeria hiljalleen kunnes seos on pak-

ripaus suolaa

sua mutta vielä tasaista. Lisää vaniljasokeri, suola,

värikkäitä nonparelleja

ja loppu simaseos. Sekoita. Jos kuorrute alkaa
siman lisäämisen yhteydessä paakkuuntua tai

Laita uuni lämpenemään 175 asteeseen. Laita
muffinssipaperit

valmiiksi

tuntua liian löysältä, voit lisätä vielä tomusokeria.

muffinssivuokaan.

Reseptistä tulee noin 10 kuppikakkua.

Kuorruta täysin jäähtyneet kuppikakut pursottamalla kuorrute esimerkiksi ruusukkeiksi. Koris-

Sekoita vehnäjauho, leivinjauhe vaniljasokeri ja

tele vielä värikkäillä nonparelleilla, niin saat Wap-

suola keskenään. Vaahdota huoneenlämpöinen

puisan ilmeen muuten vaaleisiin kuppikakkuihin.

leivontamargariini ja sokeri sähkövatkaimella

Suosittelemme

vaaleaksi kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää kanan-

kanssa!

nauttimista

tietenkin

siman

munat yksi kerrallaan hyvin sekoittaen. Lisää
joukkoon jauhoseos ja sima vuorotellen pienissä
erissä. Jatka vatkaamista, kunnes kaikki aineet
ovat hyvin sekoittuneet keskenään. Vatkaaminen
kannattaa kuitenkin lopettaa mahdollisimman
pian, kun kaikki aineet ovat sekoittuneet, sillä

Teksti: Viivi Kivinen, Karoliina Lehtinen
18

Taitto: Karoliina Lehtinen
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Munkkivanukas

Kesärullat

Innoittajana tälle marjaisalle herkulle toimi wan-

noin 400g kuivahtaneita munkkeja

Ullispiknikiltä ylijääneet dippivihannekset saa

hanajan pullavanukas, joka muistuttaa maultaan

2 kananmunaa

uuden (lyhyen) elämän keväisen raikkaiden kesä-

Piknikiltä ylijääneet vihannekset ovat jo sopivasti

suhteellisen paljon köyhiä ritareita. Köyhistä

4 dl maitoa

rullien välissä! Väliin sopii kaikenlaiset tuoreet

tikkumaisessa pitkässä muodossa, laita myös kyl-

ritareista tuttu rapeus kuitenkin vaihtuu tässä

ripaus kardemummaa

tikkumaiset vihannekset.

mäsavulohi samankaltaiseen muotoon.

reseptissä miellyttävään vanukasmaiseen peh-

1 tl kanelia

meyteen, joka selittää ruuan nimeä täydellisesti.

lempparihilloa (esim. mustikka ja vadelma toi-

riisiletut (niin monta kuin syöjiä, löytyy val-

Mittaa maapähkinävoikastikkeen ainekset kul-

Reseptiä on helppo tuunata erilaisilla hilloilla ja

mii todella hyvin)

miina pienemmistäkin kaupoista)

hoon, purista lime ja valkosipuli, ja sekoita. Lisää

kurkkua

lopuksi vettä kunnes kastikkeesta tulee hieman

porkkanaa

juoksevampi.

kastikkeilla ja siitä saa myös halutessaan huomattavasti makeamman lisäämällä tujauksen sokeria

Tarjoiluun

Keitä riisinuudeli pikaisesti suolatussa vedessä.

munamaitoon. Myös reseptin kokoa on helppo

kermavaahtoa tai vaniljajätskiä

paprikaa

Tarjoile kuin tortillat. Rapeat letut dipataan

muokata, jos munkkeja on päässyt kovettumaan

tuoreita marjoja

kylmäsavulohta (tyypillisesti kesärulliin laite-

nopeasti veteen ja annetaan pehmetä lautasella.

enemmän tai vähemmän kuin reseptissä: lisää tai

taan katkarapua, mutta muu kala, liha tai tofu

Täytä letut aineksilla ja kääri nyytiksi. Dippaa

vähennä vain munamaidon määrää tarvitsemasi

Riko kananmunien rakenne suurehkossa kul-

käyvät myös)

kastikkeeseen ja nauti.

määrä.

hossa. Lisää maito, kardemumma, kaneli, ja halu-

riisinuudeli

tessasi ripaus sokeria tai vaniljasokeria. Sekoita

(mausteeksi voi myös laittaa myös tuoretta

hyvin. Laita munkit likoamaan munamaitoon

thaibasilikaa, minttua tai korianteria)

vähintään tunniksi, jotta ne ehtivät pehmetä. Jos
munkit ovat kivikovia, kannattaa ne laittaa likoa-

Maapähkinävoikastike

maan jo edeltävänä iltana. Voitele syvä uunivuoka

1 dl maapähkinävoita

ja laita uuni lämpiämään 200 asteeseen. Kun

2 rkl limenmehua

munkit ovat pehmentyneet, revi niistä palasia ja

1 valkosipulinkynsi

lado uunivuokaan. Levitä hilloa munkin palasten

1 1/2 rkl (ruskeaa) sokeria

väliin ja päälle. Lopuksi kaada ylijäänyt muna-

1-1 1/2 rkl soijakastiketta

maito vuokaan munkkien ja hillon päälle. Paista

n. 1/2 dl vettä

noin puoli tuntia. Nauti esimerkiksi kermavaahdon ja tuoreiden marjojen kanssa.

Sima-BBQ-kastike
Wappu on myös oiva aika startata grillikausi!

1 dl kolajuomaa

Halusimme kokeilla jotain hieman erilaista, joten

1 dl simaa

Mittaa kaikki ainekset kattilaan

korvasimme osan nesteestä BBQ-kastikkeessa

2 dl tomaattipyreetä

ja sekoita. Kuumenna kiehuvaksi

simalla, joka lisää makeutta ja hapokkuutta nor-

2 kpl valkosipulinkynsiä

ja sekoittele kunnes seos muut-

maaliin BBQ-kastikkeeseen. Itse tehty BBQ-kas-

0.5 dl punaviinietikkaa

tuu sakeaksi, noin kymmenen

tike on helppo tapa piristää grillipöytää ja sitä voi

2 rkl rypsi- tai oliiviöljyä

minuuttia. Tarkista maku ja lisää

käyttää mausteena vaikka minkälaisissa ruoissa.

2 rkl fariinisokeria

mausteita, jos niitä tarvitaan.

Tällä kertaa leivitimme kanapaloja korppujau-

1 tl suolaa

Tarjoile minkä tahansa grilli-

hoilla itse tehdyiksi nugeteiksi. Rapean kanan ja

1 tl savupaprikajauhetta

ruuan kanssa tai laita vaikkapa

makeansuolaisen BBQ:n liitto on klassikko, joka

(halutessasi ripaus chilijauhetta)

pizzan päälle.

toimii aina!
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Miten nukkua 8 tuntia kolmessa tunnissa?

Kysy toimitukselta

-univaje
Hei univaje! Uskoisimme, että aikadilataatiota voisi
käyttää tässä hyväksi! Kannattaa kokeilla muun maapallon lähettämistä lähes valonnopeudella matkalle,
jonka aikana voit nukkua rauhassa. Tarkat nopeudet ja tuntimäärät kannattaa varmistaa esimerkiksi

Miksi Jeesus ristiinnaulittiin eikä esimerkiksi
kivitetty? ;_;

kvanttikurssin vastuuopettajalta.

-Maria Magdalena

Jos tämä tuntuu haastavalta, voit kokeilla myös varata
enemmän aikaa nukkumiselle. Tärkeää on myös huo-

Miksi Alvarin kassatäti ei hymyilly mulle?

Kiitos kysymyksestäsi Maria! Kuten ehkä tiedätkin,

mioida hyvä unihygienia, jotta unta saa helpommin.

-TiskiJäbä

Jeesus on kristinuskossa hyvin merkittävä henkilö.

On tärkeää juoda tarpeeksi vettä, harrastaa liikuntaa

Tämän uskonnon symboleihin lukeutuu esimer-

ja välttää kofeiinia sekä elektronisia laitteita iltaisin.

kiksi risti. Kivillä ei ole pyhän merkin asemaa, minkä

Hei TiskiJäbä! Naisilla (ja kaikilla muillakin) on oikeus
olla hymyilemättä.

vuoksi ristiinnaulitsemisen ajateltiin kunnioittavan
Jeesuksen estetiikkaa.

Vinkkejä, miten pystyy pitämään vain yhden karkkipäivän viikossa?

Löysin kiltiksen sohvasta karvan! Mitä minun kuu-

-ILoveCandies

luisi tehdä?
Kiitos kysymyksestä ILoveCandies! Karkit voi kor-

-kiltisHenkari

vata vaikka kuivatuilla hedelmillä. Käy kurkkaamassa
Hei kiltisHenkari! Voi ei, onpa ikävää! Ota heti

”S’napsi testaa kuivatut hedelmät” sivulla 12!

yhteyttä tumatoimareihin, sillä asialla voi olla vakavia
seurauksia. Joku voisi vaikka käyttää karvasta löytyvää DNA:ta ikäviin tarkoituksiin!
Miksi en löydä kandiaihetta? En ole hakenut yhtäKuinka rakastaa kuin koira?

kään paikkaa ja kandikurssin vastuuopettaja laittelee

-Villieläin

minulle ahdistelevia sähköposteja aiheen puuttumisesta. Tuntuu, että kandiaiheet vilkuilevat vain muita

Miksi Jeesuksella on paremmat hiukset kuollessa kuin

Hei Villieläin! Koirat osoittavat rakkauttaan heilutta-

luokan tyttöjä. Blondi, lyhyt salilla käyvä kaverini sai

mulla minään päivänä?

malla häntäänsä. Kokeile sinäkin tätä!

kokonaiset kolme kandiaihetarjousta. Mikä minussa

-Teinityty2ekr

on vialla? :(
-ViisiVuottaKandia

Hei Teinityty2ekr! Valitettavasti raamatusta ei löydy
Jeesuksen tarkkaa hiustenhoitorutiinia, joten emme

Moikka ViisiVuottaKandia, tätä olemme toimituk-

osaa vastata tarkalleen, kuinka Jeesus saavutti upeat

sessakin tuskailleet. Oletko kokeillut olla oma itsesi?

kutrinsa.

Kandiaiheiden mielestä kehuminen, lahjojen antami-
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nen ja tunteista kertominen on erittäin viehättävää.

Hiusten hoidossa kannattaa ottaa huomioon sopiva

Lähesty kandiaiheita varovasti, ja yritä löytää yhteisiä

pesuväli, omalle hiustyypille sopivat tuotteet ja ter-

kiinnostuksen kohteita. Älä puhu vain itsestäsi, vaan

veellinen ruokavalio. Oletko kokeillut esimerkiksi

kysy kysymyksiä myös kandiaiheeltasi. Muista, että

curly girl -metodia? Kiharat piristävät ilmettä! Koo-

kandiaiheen saaminen ei määrittele arvoasi, ja olet

dilla Demisnapsi saat -10% heidän tuotteistaan.

hyvä juuri tuollaisena. Jonain päivänä löydät vielä

Netistä löytyy myös paljon vinkkejä kiharoiden saa-

itsellesi oikean kandiaiheen, joka pitää sinusta juuri

vuttamiseen! Muista kuitenkin, että olet upea juuri

sellaisena kuin olet.

sellaisena kuin olet!
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Minun täytyy tunnustaa, että minulla on ollut suuri
ihastus erääseen hallituksen jäseneen viime lokakuusta lähtien, ja tilanne on vain pahentunut. Kaipaan häntä ja haluan käyttää hevosmaailman kuvastoa hänen kanssaan. Miten minun pitäisi toimia?
Auttakaa pls.
-horselover666
Moikka horselover666! Kuulostaa kinkkiseltä tilanteelta. Kokeile kertoa tunteistasi ihastuksellesi, ja
keskustelkaa yhdessä hevosmaailman kuvastosta.
Muista, että sinulla ei ole oikeutta painostaa ihastustasi mihinkään.

Saako minipossun viedä koirapuistoon?
-oontoipossu
Hei oontoipossu! Tässä kannattaa ensin kysyä minipossun ja puiston koirien mielipiteet. Minipossu
saattaa nimittäin rikkoa jonkun koiran rajoja, jos koira
uskoo koirapuiston olevan turvallinen ympäristö,
jossa ei törmää minipossuihin.
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Tekst

Mikä on paras ensimmäinen arvaus Wordleen?
-Koukussa
Heippa Koukussa! Kannattaa kokeilla jotakin englanninkielistä, viisikirjaimista sanaa. Jos haluaa kunnolla
taktikoida, voi valita sanan, jossa on 5 eri kirjainta.

Oletko kutsunut luennoitsijaa äidiksi? Pudotitko viinipullon ihastuksesi uudelle valkoiselle matolle? Pitävätkö kömmähdyksesi sinua hereillä yön pimeinä tunteina? Et ole ainoa!
Inkubiitit paljastivat S’napsille hauskimmat mokansa lukijoidemme iloksi.
Minkä takia collate fn pitäisi palauttaa 2 kertaa
sudokujen edgejen verran kokoinen batch eikä kerran?
-learningsetädeep
Moikka learningsetädeep! Sudokut tosiaan ovat hyvää
ajanvietettä. Niistä nauttivan kannattaa kokeilla myös
sanaristikoita.
Teksti: Aino Kuusi, Jenny-Rosa Mattila ja Tiia
Aaltonen
Taitto: Aino Kuusi
Taitto: Henna Kotilainen Artikkelin kuvat: pexels.com
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’’

Joskus köksän tunnilla käytiin jostain syystä läpi
sisarusten nimiä. Siinä lomassa tuijottelin silloista ihastusta ja kesken kaiken tuli oma vuoro ja

’’

Heräsin yllättäen Wappusitsien jälkeen tietokonelaukku kädessä ja puku päällä JMT1:n erään
solun sohvalta. Harmaa puku maastoutti soh-

’’

Ostin kaupasta liudan asioita, joista yksi oli
paketillinen tofua. Pakkasin sen reppuun muiden asioiden joukossa asiaa suuremmin poh-

suusta tulikin ulos ihastuksen nimi vielä samalla

vaan niin hyvin, etteivät paikalliset asukkaat

timatta. Kotimatkalla pyöräillessä näin, kuinka

ku kaikki, mukaan lukien hän, kattoa mua päin.

havainneet mitään aamupalaa kokkaillessaan.

tofu tippui repustani (joka oli pyörän korissa) ja

Asuvalinta tosin herätti pientä huvittuneisuutta

poimin tofun takaisin reppuun ja laitoin tofun

silliksellä.

mielestäni reppuun niin, ettei se pääsisi enää

Smitten15

Bisnesmies

’’

että tyttöystävänkin voisi saada jos tekis johonkin vaikutuksen. No parin kuukauden treenauksen jälkeen alkoi näkymään tuloksia ja olin
kyllä ihan tyytyväinen itseeni, hartiat leveni ja
käsivarsissa erottui kivasti lihakset. No aattelin
sitten että näitä pitää nyt mennä esittelemään

Kotona purkaessani ostoksia tofua ei näkynyt.
Se oli tippunut toistamiseen mutta tällä kertaa
niin etten ollut huomannut sitä. Ei kai siinä muu

Kävin säännöllisesti salilla ihan harrastuksen
vuoksi ja oli siinä taka-ajatuksena myös ehkä

putoamaan.

’’

auttanut kuin lähteä seuraamaan samaa reittiä

Fuksina lähetin vahingossa puujalkavitsin sen /

takaisin. Onneksi tofu löytyi juuri ennen kuin

puuta botin kautta Inkubion tg-chattiin ja äkkiä

viekas harakka ehti napsia tofut parempiin sui-

nolona poistin viestini, mutta vitsi ilmestyi chät-

hin.

tiin ja aiheutti ihmetystä.

/puuta

Inkubiout

jolleki. No enhän mä kuitenkaan yksin uskaltanu
mennä minnekään vaan pyysin paria kaveria
wingmaniksi killan tapahtumaan ja toivoin, että
ehkä ne vois auttaa mua juttelee joilleki söpöille

’’

tytyille. No jostain syystä siellä killan tapahtumassa oli sitten tarjolla hedelmäsalaattia ja siitä

tänsä ääreen. Olin ajatuksissani, ja huomaamattani aloin hipelöimään ja nyppimään hänen

Ala-asteella joskus unohin lukita vessan oven

sitten mun kaveri Make sai idean millä voisin

käsikarvojaan. Tätä jatkui suhteellisen pitkään,

ja kun istuskelin siellä niin joku toinen (johon

esitellä uusia voimiani ja tytöt varmasti villiin-

koska opettaja ei missään kohtaan pyytänyt

myöhemmi lukios ihastuin) avasi oven.

tyis. No otin sitte yhen päärynän sieltä pöydältä

lopettamaan. Kyseinen opettaja oli hieman

ja heitin sen seinään. No sit kuulu vaan poks ja se

hämmentynyt.

Kusinomaannilkkaan

päärynä vaan katos, ei ees jääny mitään mössöö
tai mtn missää vaa se hävis kokonaan.

’’

’’

Jmt:n varressa on kyltti, jossa lukee ”Rantasauna, Gorsu”. Joskus fuksina sain tästä kyltistä

’’

päähäni, että gorsu on rantasauna ruotsiksi (??)
virheeni, mutta yhä vuosien jälkeen nämä kaksi

kaapista muutamalle kaverilleni. (Kyllä, alkoho-

menevät minulta välillä sekaisin.

kuitenkin ehdottoman positiiviset reaktiot :>

Vois *gasp* välillä juua vähemmän xP

Täti

Karvalover

’’

samassa pöydässä istuvalta ISOlta, onko hänkin
fuksi... hänellä oli teekkarilakki päässä.

Mikä toi hassu hattu on?

tai toinen nimi rantsulle. Tajusin pian onneksi

Saatoin eräiden sitsien jälkeen vahingossa tulla
lilla oli merkittävä osuus asiaan.) Onneksi oli

laseja lattialle, laseista vajaat sata meni rikki.

Fuksisitseillä aloitin small talkin kysymällä

päätyi hänen frakilleen.

Anonyymi

’’

Juuso

Tönäisin vararehtoria, jolloin hänen drinkkinsä
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’’

Menin juttelemaan opettajalleni hänen työpöy-

Fuksina pudotin Apoptoosissa 2 lavaa skumppa-

Idiootti

’’

Närästi. Röyhtäisin. Ilman mukana tuleekin
oksennusta. Laita kädet suun eteen. Oksennus
purskahtaa ympäri lattiaa. Ihastus vieressä.

Tou
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KAKSOSET 21.5.–20.6.
Teemabiisi: Levoton tyttö - Anssi Kela
Toteemikatti:

RAPU 21.6.–22.7.

Teemabiisi: Hetken maailma on tässä
- PistePiste
Toteemikatti:

Tähtien tulkit lukevat teille nyt taivaalta Wapun erikoiset ja
kevätsateen kirvoittamat kaskut.

HÄRKÄ 20.4–20.5.
Teemabiisi: Sun kaa - Pesso
Toteemikatti:

Epävarmuutta ilmassa. Avoin pitää itselleen olla. Ole avoin omille ajatuksillesi,
tuleville käänteille, jotain hyvää se enteilee. Aikasi on muille mieltäsi avata. Yksin
et enää mielesi solmuja kykene setvimään.
On suhteita ja tunteita, jotka nyt tarvitsevat hyvien ystäviesi tulkintaa. Anna kevättuulen puhalluksen kuljettaa. Se johdattaa
sinut lämpimiin kesäpäiviin. Ja jos mieli
on avoimena kyetty pitämään, lopulta jo
kylmeneviin kesäöihin on liittynyt mieluisaa seuraa. Taivaalla leikkivä veden rajaan
syöksähtelevä leikkilintunen ei tänä kesänä
pesää rakenna.

Wappuennustus

Vähän vähemmän sitruunaa simaan tänä
wappuna, ei happamuutta nyt kaivata. Näin
joku muukin saa kuplivasi äärellä nauttia.

Kesällä lähdetään laukalle harja hulmuten. Katseesi porautuu tummiin
silmiin, ja mielesi tekis lennellä pilviin.
Mutta vähän malta, ettei mattoa vedetä
jalkojen alta. Mihin ne sua johdattaa,
vai oisko sittenkin parempaa, kun joen
toisel puol kurkistaa? Oot villi ja vapaa,
harvoin kaltaistas tapaa. Arvon oman
kun muistaa, niin kyllä hommat luistaa. Ja pian joku sun korvaan kuiskaa.
Utelias oo, älä pelkää, vaan mee ja ota
selvää. Välillä pitää ottaa vähän matsia,
jos tuntuu ettei löydy heti tatsia. Joskus kannattaa myös kuunnella, mutta
viime kädessä aina elää tunteella.

Wappuennustus

Wappuna ei ole aika malttaa. Jos silti
hetken pysyt aloillas, voi juhlijain joukosta ajelehtia joku, joka saa sut horjumaan jaloillas.

Kohti kesää mennään, anna sen siis
mennä. Hellitä kontrollin ikeestä.
Laita asiat levälleen, ei ne kuitenkaan
mee retuperälleen. Kaikki narut eivät
löydy omista taskuista. Olet tehnyt
pohjatyön perusteellisesti, asioiden
leväyttäminen pöydälle voi sekoittaa pakkaa parempaan suuntaan. Ota
harha-askel. Horjahda määräämältäsi polulta. Olettamasi horjahduksen
jälkeen, uskallatko todella pysähtyä
ja jäädä tarkastelemaan avautunutta
näkymää? Jos uskalluksesi tähän riittää, silloin ihmiset ympärilläsi odottavat pääsevänsä ajatustenvaihtoon
kanssasi, ryhdy siihen pelottomasti.

Wappuennustus

Lakituksen aikana ihmisjoukosta silmäpari kiinnittyy omaasi. Voisiko
tässä olla maustetta lomaasi?
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LEIJONA 23.7.–22.8.

Teemabiisi: Pummilla Tallinaan – Tuomas Kauhanen, Mikko
Toteemikatti:

NEITSYT 23.8.–22.9.
Teemabiisi: La La Land - pesso
Toteemikatti:

VAAKA 23.9.–23.10.

Teemabiisi: Houkutus – LILBRO, Joe L
Toteemikatti:

SKORPIONI 24.10–22.11.
Teemabiisi: Nautin elämästä - Marilii
Toteemikatti:

Kesä lopulta koittaa, saa vihdoin viettien antaa voittaa. Joku sua salaa kuuntelee, kun aallot paatin laitaa huuhtelee. Haluut ottaa siitä selvää, mut vähän
se voi kestää, syvemmälle kun et nää.
Mut älä anna sen estää, joo nyt mennää. Paljon haluat menoon mukaan,
mutta irtooko kaikkeen kukaan? Joskus
täytyy rauhoittua, vähän maadoittua
ja uudelleen kaavoittua. Kesä on oivaa
aikaa ajatuksiaan kaivaa ja kesäöisin
hiljaisilla kaduilla dallaa. Ja askelia vierellä kävelevän tahtiin mallaa.

Wappuennustus

Kun joukostasi eksyt, älä omille teillesi
liiaksi karkaa. Paras mayhem tapahtuu
siellä mistä hetkeksi erkanit, löydä tiesi
siis mahdollisimman pikaisesti takaisin
omaan joukkoosi.

Onkos tullut valittua hyvää vai sitä
parempaa? Hyvä jää useimmiten
paremmalle kakkoseksi, vaikka onhan
se tosi että hyvä tulee useimmiten
helpommalla. Miksi kuitenkaan ryhtyä
tyytymään, kun voi lopulta joutua ryytymään. Ei tällöin kannata kaihtaa aikaa
ja vaivaa jos parempaan mielii vaihtaa. Kevät on nyt se aika, joka uusien
alkujen lisäksi tuo myös toisia mahdollisuuksia. Kunhan käytät tilaisuutesi
järkevästi, kesäsi näyttää paremmalta
kuin hyvältä. Auringonpaisteen alla
on aikaa miettiä, mihin panoksensa
laittaa. Tulos saattaa hyvinkin olla ei
hyvä taikka parempi vaan paras. Muista
kuitenkin, että ihmisenä, joka herkästi
tuntee, kannattaa sinun tarkoin omia
tunteitasi kuunnella. Myös niitä ikäviä.
Tunteet ovat myös erittäin hyvä pohja
tehdä päätöksiä.

Wappuennustus

Wapun wuorokausina tulet osallistumaan monen moneen loistavaan juttutuokioon, joten korvat hörölle ja mieli
vetreäksi, jottet itsekään sanattomaksi
jäisi.
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Vaakakupissa keinuvat kevään tullessa
mieliteot ja aiemmat myöntymät. Vieläkö tarvitsee sorvin ääressä ähistä vai
voiko jo aurinkoon paeta? Kesän aikana
mieli tekee unohtaa ne mihin aiemmin
on sanottu kyllä, nyt kiikarissa siintää
kaikki lukuisat uudet mahdollisuudet.
Paljon ois tarjolla ja paljon ois saatavilla,
mutta kuinka paljon annat vapauksia
itsellesi? Potki pois painavat pakotteet.
Pitääkö ketään kohtaan olla juuri tietyllä tavalla, miksi et antaisi asioiden
muotoutua juuri niin kuin itse haluaisit. Vain sinä roolitat itsesi suhteessa
muihin. Ansaitset lämpöä, rakkautta,
hyviä sanoja, kauniita ilmoja, kesätuulen hulmuttamia hiuksia ja hempeitä
auringonlaskuja. Kunhan rohkeasti teet
omia juttujasi itsesi takia, pääset vielä
oikeaan kesäidylliin, vaikka joku yrittäisikin estellä sinua.

Wappuennustus

Älä sekoita tequilaa ja simaa, vaikka
tarjolla olisi toisestakin se kultaisempi.
Jos erehdys sattuu, kääntyy wappusi
päälaelleen.

Vauhdilla kesään, nyt mennään. Pidä
vauhti yllä. Kaikkea saa testailla, kattella ja tunnustella. Kuitenkin muista,
että vaikka ensisilmäyksellä jokin ei
olisi mieleesi, saattaa pintaa syvemmältä löytyä jotain uskomatonta. Anna
siis ihmisille vähän enemmän aikaa tai
kokeile jopa antaa jollekin toinen mahdollisuus. Saatat yllättyä. Onko tämänhetkinen tilanteesi niin ehdoton kuin
koet? Ota vaan ihan rauhassa, tutustu
tilanteeseen ilman ennalta päätettyä
päämäärää. Usein, jos asetat itsellesi ja
muille liian tiukat rajat ja ennalta määritellyt lopputulemat, missaat matkasi
mausteisuuden,
moniulotteisuuden,
monimutkaisuuden ja monivivahteisuuden.

Wappuennustus

Nyt on korkealla mahdollisuudet, että
heila helluntaiksi löytyy! (tai vähintään
heila heipattavaksi...)
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VESIMIES 20.1.–19.2.

JOUSIMIES 23.11.–21.12.
Teemabiisi: Manifestoi – Kube, Mari
Johanna, 65uge
Toteemikatti:

Teemabiisi: ihana - F
Toteemikatti:

KAURIS 22.12.–19.1.

Teemabiisi: Kultaa hiuksissa – Olavi
Uusivirta
Toteemikatti:

Teemabiisi: Se soi - Aurora
Toteemikatti:

Olet nuori ja kaunis. Uuden kokeileminen kannattaa, milloin vaan. Mutta
tunnustusta ja tukea välillä tarvitaan.
Jos vakituiseen ei luottaa voi, älä jää
odottamaan milloin ovikello soi. Silloin
voi toiveet tuuleen haihtuu, ajatukset
tiedottomuuteen vaihtuu. Aina ei riitä,
että vain itseään eteenpäin patistaa ja
palaa niihin tapoihin opittuihin. Välillä
voi tukeutua myös muihin. Ulkopuolinen tuki voi tuoda elämääsi uudenlaisia
vivahteita ja lämpöä. Älä jää yksin, älä
oo naiivi. Kohta löytyy taas sun draivi.
Kesällä kokeile uutta, tulkoon siihen
monta tilaisuutta. Älä pyydä niin paljon anteeksi, oot tehnyt ihan tarpeeksi.
Nyt saa käydä vähän levottomaksi.

Wappuennustus

Älä nyt ainakaan mieti, että wappuna
yksin parempi olis. Ulos niin tulee hyvä
lopputulos!
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Olet pitkän aikaa viettänyt poissa
kotoa. Nyt on aika palata juurilleen
ja lepyttää itseään sieltä käsin missä
kaikki tuttu ja turvallinen odottaa.
Joskus saatat kadota uuden luomaan
imuun ja unohtaa asiat edeltävältä
ajalta. On kuitenkin tärkeää muistaa
vallinneet olosuhteet ennen tätä aikaa.
Nimittäin ne ovat juuri ne ajat jotka loivat ne askelmat joidenka kuljettamana,
päädyit nykyaikaan. Nämä suhteet
ovat olleet siellä jo kauan aikaa ja kaipaavat hoivaa ja huomiotasi, eikä niitä
mistään hinnasta sovikaan unhoittaa,
koska sinne ovat juuresi punoutuneet
ja oksasi sieltä kuroutuneet.

Wappuennustus

Wapun aikaan kun vierailet raiteiden
kuljettamana toisessa kaupungissa
syntyvät mieleenpainuvimmat wappumuistosi tämän kylän kupeilla.

KALAT 20.2.–20.3.

Kun kevät pistetään pakettiin, ei
kesällä ole enää aika stressata. Työt on
tehty, niin koulu kuin palkkaduunitkin.
Nyt on aikasi viilettää tukka tuulessa
vaaleanpunaista aurinkolaskua kohti.
Ilmojen lämmetessä suuntaa siis vielä
tuntemattomille maille, ilmoille, vesille
ja tulille. Kun tämän kesän onnistut
seikkailemaan huoletta ja lepäilemään
autuaana rantakallioilla, on jo myöhemmin saapuva syksykin iloinen tuliainen
eikä se nopeasti möröksi muutukaan.
Kaikki tarvitsevat välillä vapautuksen
vastuistaan ja vielä erityisemmin sitä
juuri sinä kaipaat. Vastuista vapautuakseen on kuitenkin itsensäkin huollettava huolettomaan kesäkondikseen.
Laita siis myöhemmälle sysätyt asiat
rauhassa kasaan ja sitten ravistele taakat jaloistasi ja kiiruhda vapauteen.

Wappuennustus

Vesistöjen läheisyydessä pidä omaisuudestasi tiukasti kiinni tai saatat
tavarasi kosteuteen hukuttaa.

Älä aina kuuntele harhojas, oot tosi
arvokas. Raota vähän ovea, anna kevään
laulaa sulle lauluja. Ajatukset sekottaa
pakkaa, eikä ne meinaa lakkaa. Kokeile
hyvään luottaa, mut muista aina itse
oma valos tuottaa. Kun et hae muilta
liikaa validaatiota, alat tekemään itseäs
palvelevia asioita. Kun muille annat
vähän vapaa, tuut näkemään asioita
ihan uudella tapaa. Ulkona on niin paljon kaikkee kaunista, niin paljon vaihtoehtoja. Auringon kajossa valoa ja kipinää, juhannusyössä jälleen uutta sikiää.

Wappuennustus

Wappuaattona kaverisi tunteet kuumenevat, mutta missä mielessä ja kannataako tähän leikkiin lähteä mukaan,
koituuko harmia vai charmia?
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kauris
jousimies 6 %
4%

OINAS 21.3.–19.4.

Teemabiisi: Aikaa ja aurinkoo -Aurora
Toteemikatti:

vesimies
9%
kalat
7%

skorpioni
8%

oinas
8%
Tämän kesän kukkien kukinta-ajan
sinun tulee nauttia rauhallisuudesta, ja
lempeästä kesätuulesta. Tällä hetkellä
kauneus löytyy tyynistä vesistä. Paikallaan olo ei tarkoita sitä, että asiat juoksisivat ohitsesi. Hetkeksi paikalloilleen
jää, mieti mikä tääl on oikeesti pysyvää. Älä ohita tärkeitä hetkiä, ajatuksia,
ja retkiä. Suuntaa niitä nyt ennemmin
lähemmäs kuin kauemmas. Helposti
unohtuu tää, paljon aistimatta, tuntematta, kiireessä jää. Matkaa uuteen
maakuntaan. Elä hitaasti. Tunne täysillä kesän loppuun asti.

vaaka
12 %
härkä
10 %
neitsyt
10 %
leijona
10 %

rapu
7%

kaksonen
9%

Wappuennustus

Ulliksella voi brunssiviltillä vastaan
tulla lämmittävä henkäys. Onko se
lämmin etelätuuli vai eilisyöhön eksynyt ystävä?
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INKUBION HOROSKOOPPIJAKAUMA
Tietoomme on saatettu totuus ja Inkubion
horoskooppijakauma on voitu laatia. Dominoivaksi tähtimerkiksi nousee vaaka (12%),
jota seuraavat loppukesän lapsoset, neitsyt
ja leijona. Marraskuun pimeinä tunteina sekä
talvisen tuulen vihmoessa on siinnyt paljon
pieniä biolaisia. Vähemmistötähtimerkiksi
tutkimuksemme perusteella nousee loppuvuoden jousimies vain neljällä prosentilla.
Jousimiehet, olette harvinaislaatuisia joukossamme. Pysykää uteliaina, älkää koskaan
etsimästä lakatko.

Kokonaisuudessaan kiltamme on horoskooppijakaumaltaan melko heterogeeninen joukko. Diagrammin tasainen jakauma
viittaa siihen, että kiltalaisten keskuudessa
on hyvät aihiot monille suotuisille vastakkaisten merkkien kombinaatioille, joissa
näemme potentiaalia ainutlaatuisiksi ihmissuhteiksi. Toki myös epäsuotuisten merkkien kantajien kohtaamista ei myöskään
tällöin voida välttää. Ilmiön voidaan nähdä
myötävaikuttavan killan uniikkiin sisäiseen
dynamiikkaan. Kantakaa tähtimerkkiänne
täten ylpeydellä.
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