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Pääkirjoitus
Nyt alkaa vuosi olla jo pulkassa, ja on vuoden 2022 viimeisen 

S’napsin aika. Tähän vuoteen on mahtunut juttuja laidasta laitaan, 

mukaan lukien runsaasti perinteisiä S’napsi testaa -artikkeleja. 

S’napsi on testannut niin hävikkiruokien valmistamista, viime het-

ken halloween-asuja kuin kirjojen nuuhkintaakin. 

Näin päätoimittajavuoden lopussa emme voi olla kuin kiitolli-

sia tästä hieman yllättävästä pestistä, jonka vuosi sitten saimme 

harteillemme. Isoin kiitos kuuluu ihanalle toimituksellemme, jota 

ilman tämä vuosi ei olisi ollut mitään. Heidän ansiostaan saimme 

kauhukuviemme tyhjien lehtien sijaan neljä paksua S’napsia, joista 

olemme äärimmäisen ylpeitä. Lähdemme tästä virasta haikeina, 

mutta innoissamme kohti uusia haasteita. 

Toivottavasti nautitte tästä vuoden pisimmästä S’napsista! 

<3:llä

Anna & Jenski

Taitto: Jenny-Rosa Mattila, Kuvat: Midjourney2 3



4.11.2022. Jostakin kuuluu vaimeaa karnevaalimusiikkia. Musiikki voimistuu 
voimistumistaan, ja samalla muuttuu vähitellen pahaenteisen epävireiseksi. 
Kolmastoista RekomBIOnaatio saapuu Otaniemeen karmivaalitunnelmissa… 

Tämä on reportaasi 13. RekomBIOnaatiosta eli 

REKORTAASI
Kolmastoista Rekombionaatio alkoi perinteiseen tyy-

liin excursiolla. Tänä vuonna excu suuntautui Paree 

Groupille, jossa esittelyssä olivat Serres ja Innokas 

Medical. Excursiolle osallistui yhteensä huikeat 150 

ihmistä kahdessa eri erässä. Excua pidettiin mielen-

kiintoisena ja toimivana kokonaisuutena, jossa osal-

listujat saivat kuulla kiinnostavia tarinoita työnteki-

jöiden urapoluista. Myös hyvää pullaa oli tarjolla.

Muutaman tunnin vapaan ohjelman jälkeen oli aika 

kokoontua Amfille alkupamaukseen, josta lähdettiin 

seikkailulle karmivaalin kauhean hauskaan maail-

maan rastikiertelyn muodossa. Rasteja oli yhteensä 

12. Rasteilla Rekolaisten taitoja koeteltiin niin pikak-

roketissa, lautapeleissä kuin sormimaalauksessakin. 

Kylmässä marraskuun illassa lämmittivät varmasti 

Just Dance-jamit kiltiksellä sekä R.A.T.T.O.-seuran 

hyytelömaistelu. Opiskelijakulttuurimuseolla Merk-

kimafian rastilla saattoi shoppailla täytettä haalarei-

hin. Myös S’napsi oli mukana pitämässä murhamys-

teeri-teemaista pakohuonerastia, josta kaikki ryhmät 

suoriutuivat mestarillisesti. Yleisesti rastikiertelystä 

pidettiin paljon, ja rastinpitäjilläkin oli hauska ilta. 

Rastikiertelyn aikana oli käynnissä myös bingo, jossa 

oli erilaisia Otaniemeen liittyviä tehtäviä. Sekä bin-

gon että rastikiertelyn voittajat palkittiin jatkoilla.

Rastikiertelystä siirryttiin jatkoille osoitteeseen 

Otakaari 20. Jatkoilla laulettiin karaokea, saunottiin 

sekä reivattiin yläkerran reiviluolassa. Alakerrassa 

oli tarjolla beer pongia, lautapelejä, hengailua sekä 

shottipyörä. Suuren osallistujamäärän vuoksi ulos 

oli pystytetty Inkubion teltta ja naulakoita narikaksi. 

Jatkoilla rekoilijoilla oli myös mahdollisuus maistaa 

herkullista Rekojuomaa!

Seuraavan päivän aamu valkeni Otaniemessä kirk-

kaana. Rekoilija saattoi löytää helpotusta kahdesta 

eri sillisosoitteesta, kun sekä Rantasauna että Gorsu 

oli valmisteltu sillistunnelmaan. Rekon silliksellä saa-

tiin nauttia niin rennommasta löhöilystä, elokuvista 

ja videoista, kuin paljuilusta ja saunastakin. Tarjoi-

luna oli muun muassa tortilloja, pastasalaattia, sipsiä 

sekä karkkia. Gorsu oli vuorattu patjoilla ja varus-

tettu lautapeleillä sekä valkokankaalla. Aamun vie-

riessä eteenpäin Gorsu täyttyikin sillistelijöistä, jotka 

saapuivat katsomaan Oulun suosittua Rekovideota. 

Vaikka S’napsi ei ilmestynyt silliksellä, S’napsi kuiten-

kin ilmestyi sillikselle.

Rekombionaatio huipentui Rekositseihin. Sitsien 

tarjoilut olivat karmivaan karnevaaliin sopivat. Pää-

ruokana oli hurjan näköisiä, mutta hurjan hyvän 

makuisia mustia hampurilaisia pulled tofu- ja coles-

law-täytteellä ja jälkiruoaksi red velvet-kakku. Punai-

set ja mustat harsot himmeine valaistuksineen loivat 

sitsikansan ylle kirotun sirkuksen tunnelmaa. 

Bioteekkarit toimittajahommissa S’napsin rastilla. 

Shottipyörä pyörimään!
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S’napsin Rekorastilla kävijät saivat osallistua lehden 
tekoon vastaamalla vapaamuotoisesti muutamaan
kiperään kysymykseen. Kysymykset olivat muotoa “Mikä 
on parasta {kaupungissa/tapahtumassa}? Seuraavassa 
rekoilijoiden vastauksia:

Otaniemi
Otaniemessä osallistujien mieleen olivat etenkin 

kampus ja sen yhtenäinen ilme sekä eläinystävät.

Tiiliset asunnot
Teekkarikylä

Smökki
Tavarahäkki

Valkoposkihanhet

Se, että se on Espoossa eikä Helsingissä

Sitsien ohjelma oli viihdyttävää, ja lukkaritkin pisti-

vät parastaan. Smökkiin oli rakennettu photobooth, 

joka oli varustettu kätevällä rengasvalolla selfieitä 

varten. Tänä vuonna ei Rekospeksiä nähty, mutta sit-

sien väliohjelmana toimi jännittävä ihmisenkokoinen 

ravit-korttipeli jättimäisillä korteilla. Pelissä kisailtiin 

pöytäryhmien välillä, ja jokaisesta pöytäryhmästä 

yksi pelaaja toimi hevosena. Ohjelmanumero sai 

aikaan raikuvia suosionosoituksia yleisön keskuu-

dessa.

Sitsien jatkoilla esiintyi Otaniemen oma bilebändi 

KNV eli Kivennäisvesi. Tanssittavan setin jälkeen jat-

kojen tunnelma pysyi korkealla, musiikki pauhasi ja 

shottipyörä pyöri. 

Juttu ja taitto: Anna Peltola

Kuvat: Elsa Kattainen

Kiitokset Rekotoimikunnalle materiaalin keräämisestä tätä juttua varten, 

sekä tietysti mahtavasta RekomBIOnaatiosta 2022!

Kun Smökki hiljeni ja viimeisetkin Bioteekkarit löysi-

vät sänkynsä uumeniin tai TUAS-talon lattian sylei-

lyyn, oli heistä kullakin varmasti kasoittain uusia 

muistoja ja kokemuksia haalareidensa takataskuissa.Ravien urheat kilparatsut. 

Tampere
Tampereesta mainittiin niin teekkarielämään liittyviä 

asioita kuin paikallisia perinteitäkin. 

Herwood
Teekkarisauna

Mikontalo
Hervannan yliopisto

Mustamakkara Ilves

Deluxen kebab
Tappara

Että sieltä pääsee myös pois…

Turku
Rekolaiset keksivät monta lempiasiaa Turusta, ja 

ilmeisesti myös Turussa on oma kampuskettu. 

Otaketulta terveisiä!

Bioteekkarit!
Proffan kellari <3

Nucleuksen kiltis
PosankkaKaikki :)

Murre
Kupit eteen, Kupittaa! Kampuskettu

Kyltti Tampereelle t. Tampere

Oulu
Oulussa parasta on tietenkin oululaiset sekä arktinen 

ilmasto.

Sää
Luminen joulu

Oululaiset
Ouluilme (toim. huom. Ouluilmeen voi kuulemma 
havaita pyöräilijän kasvoilla tämän ajaessa 
vastatuuleen Oulussa)

Toripolliisi 
Merikoski

Paska kaupunni

Reko
Rekombionaation suola on tietenkin muut ihmiset ja 

tunnelma. Myös rastikiertelyä kehuttiin ja parhaaksi 

rastiksi nimettiin luonnollisesti S’napsin murhamys-

teeri-pakohuone. S’napsi kiittää rastilla kävijöitä 

osallistumisesta ja terveisistä!

Bioteekkarikaverit <3 +1
Seura!!

Kaikki
Yhteishenki

Kylthyyri

Rastit Murhamysteeri
Tää rasti <3

Sekä tietysti se tärkein, eli
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Geoguessr matkaopas

Matkustaminen on hauskaa, mutta kallista ja kovin aikaa vievää puuhaa. Onneksi on ole-

massa Geoguessr! Geoguessr on verkkoselaimessa pelattava paikan arvauspeli, jossa sinut 

heitetään satunnaiseen paikkaan ympäri maapalloa, ja työnäsi on arvata mihin olet joutunut 

ainoastaan Google Street View -kuvien perusteella.

Arvaaminen voi kuitenkin olla varsin hankalaa. Mistä tiedän olenko joutunut Portugaliin vai 

Espanjaan? Entä mitä teen kun olen joutunut Brasilian syrjäteille, eikä lähellä näy mitään 

asutusta? Nappaa tästä vinkit seuraavaan Geoguessr sessioon. 

Vinkki 1: Kummalla tiellä ajetaan

Se kummalla tiellä ajetaan on yleensä hyvä tapa poissulkea tiet-

tyjä maita pois arvaus vaihtoehdoista. Esimerkiksi Euroopassa 

vain Maltalla, Isossa-Britanniassa ja Irlannissa ajetaan tien 

vasemmalla puolella. 

Vinkki 2: KuvanottopaikkaJos kuva ei ole otettu autosta, silloin se on ns. “Trekker” kuva-
materiaalia. Jos kuvasi on Trekker -kuvaa, on se todennäköisesti 
sellaisesta maasta, jossa Googlen omaa autoa ei ole liikkunut. 
Tällaisia maita ovat esimerkiksi Valko-Venäjä, Kiina, Intia ja 
Pakistan.

Fun fact: Autosta otettua kolmannen osapuolen kuvaa kutsu-
taan usein nimellä “Ari”, juontaen juurensa Ari Immoseen, joka 
on kontribuoinut suureen osaan kuvamateriaalista Suomen syr-
jäteillä.

Vinkki 3: Auringon sijainti
Auringon sijainnilla voi useimmiten helposti rajata oletko poh-

joisella vai eteläisellä pallonpuoliskolla. Ruudulla olevan kom-

passin avulla voit tarkistaa kummassa suunnassa aurinko on. Jos 

aurinko näkyy pohjoisessa, olet silloin eteläisellä pallonpuolis-

kolla, ja vastaavasti jos aurinko näkyy etelässä, olet silloin poh-

joisella pallonpuoliskolla. 

Vinkki 4: Liiku oikeaan suuntaan!
Jos löydät itsesi syrjäteiltä ilman kylttejä tai muita maamerkkejä, 

on hyvä idea yrittää liikkua asutuksen lähelle. Asutuksen läheltä 

löytyy yleensä kylttejä, yrityksiä ja muita maamerkkejä, joita 

voi löytää kartasta. Hyvä nyrkkisääntö on lähteä vastakkaiseen 

suuntaan siitä, mihin suuntaan Google-auto on liikkumassa. 

Google-auto aloittaa aina matkansa suurilta teiltä, jolloin taak-

sepäin meneminen voi tuottaa tulosta, jos auto on suhteellisen 

lyhyellä matkalla eksynyt syrjätielle.

Toisaalta joskus syrjätie saattaa olla pitkä, eikä suurta tietä löydy. 

Tällöin voi olla viisasta yrittää kulkea alamäen suuntaan. Varsin 

intuitiivisesti ajateltuna, asutukset ovat useimmiten laaksoissa, 

eikä korkealla vuorilla.

Vinkki 5: Tien suunta
Tien suunta voi paljastaa paikan, etenkin jos tie on suuri. Kame-

ran osoittaminen suoraan pohjoiseen on helppo tapa saada kar-

tassa oleva tie ja ruudulla oleva tie osoittamaan samaan suun-

taan. 

Juttu ja taitto: Mikael Gustafsson

8 9



Vinkki 6: Verkkotunnukset
Maakohtaiset verkkotunnukset paljastavat usein nopeasti sen, 

mikä maa on kyseessä. Nämä on kuitenkin hyvä opetella ainakin 

jollain tasolla ulkoa, sillä verkkotunnukset eivät aina ole intuitii-

vesti tunnistettavissa. Esimerkiksi .IR tunnus ei viittaa suinkaan 

Irlantiin vaan Iraniin.

Vinkki 7: Aakkoset
Eri aakkosten tunnistaminen voi auttaa suuresti maan tunnis-

tamisessa. Kyrilliset aakkoset tunnistaa luultavasti kaikki, mutta 

tämän lisäksi on hyvä pystyä erottamaan toisistaan esimerkiksi 

korealainen ja kiinalainen kirjoitus.

Vinkki 8: Pelaa lisää!
Lopulta ainoa tapa parantaa suoritustaan on luonnolisesti 

pelata lisää. Lopulta maiden tietyt ominaisuudet alkavat muis-

tumaan mieleen, ja oppii luonnostaan tunnistamaan maita toi-

sistaan kenties pelkästään katutolppien perusteella.

Bonus: Maakohtaista nippelitietoa

Bonus 1: Suomi vai Ruotsi?
Hyvä tapa varmistaa, että olet Ruotsissa, on katsoa Google- 

auton takaosaa. Siellä pitäisi näkyä pitkä antenni. Tämänkaltai-

nen antenni löytyy myös Suomessa liikkuvasta autosta, mutta 

Ruotsissa kyseinen antenni on huomattavasti pidempi.

Bonus 2: Portugali vai Espanja?Portugalin ja Espanjan kielet erottaa toisistaan helposti siitä, että Portugalissa esiintyy usein C-kirjain, jonka alla on pieni väkänen. Kirjain näyttää tältä: ç

Bonus 3: Missä ei nyt ainakaan olla

Kaikissa maissa ei ole Google Street View -kuvia ollenkaan, esi-

merkiksi suurimmassa osassa Afrikkaa ei ole lainkaan kuvia, ja 

virallisia kuvia (Ei Trekker) on vain Etelä-Afrikassa, Keniassa, 

Ugandassa ja Botswanassa. 
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S’napsi testaa: Jouluiset uutuusherkut!

Eräänä marraskuisena maanantaina S’napsin toimitus kokoontui kiltahuo-

neelle maistelemaan lähestyvästä joulusta innoituksensa ammentaneita herk-

kuja. Ostoskassista paljastui innovatiivisia uutuuksia sekä tuoreita versioita 

vanhoista tutuista herkuista niin ruoka- kuin juomaosastoiltakin. Toimituksen 

mielipiteissä oli paikoitellen suurtakin hajontaa ja toimittajat löysivät testattu-

jen tuotteiden joukosta uusia suosikkeja, mutta uutuusversiot tutuista jouluher-

kuista kalpenivat testiraadin mukaan lähes kategorisesti esikuvilleen. Bongaa 

tästä jutusta tulevat suosikkisi sekä tärpit joulun jälkeisiin alennusmyynteihin!

Juttu: Olivia Jaakkola, Linnea Loimu, Emilia Robertson, Saara Sippola

Taitto: Mikael Gustafsson

Julia-suklaapatukka (Fazer)Julia-suklaapatukka (Fazer)
Julia-patukka on näppärä ja litteä versio tutusta 

jouluherkusta.

“Pelottavan kimalteleva.”

“Hyvää, jos tykkää Julia-kar-

keista.”

“Tosi kiinteää.”
Arvosana: 3,5/5

Piparkakku Äppelpaj (Annas)Piparkakku Äppelpaj (Annas)
Omenapiirakka tuli tässä tuotteessa ilmi oikeastaan 

vain tuoksun muodossa maun ollessa tavallisen 

piparinen.

“Omenapiirakkainen 
tuoksu.” 

“Etsin koko ajan omenapii-

rakan makua, joka ei kos-

kaan löytynyt.”

“Ei huomaisi, että kyseessä omenapiirakan makuinen pipari, jos ei tietäisi.”

Arvosana: 2,4/5

Kaneli & Neilikka sokeriton glögi (Pramia)Kaneli & Neilikka sokeriton glögi (Pramia)
Tämä glögi jakoi mielipiteet ja kokonaisarvosana 

kallistui harvojen ystävien puolustuspuheista huo-

limatta negatiivisen puolelle.

“Voisin juoda, jos tilanne 
vaatisi akuutin kännin 
16-vuotiaana.”

“Laiha glögi.”

“Ei vahvaa punaviinin makua.”

Arvosana: 0,9/5
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Geisha Cinnamon (Fazer)Geisha Cinnamon (Fazer)
Perinteisen Geisha-suklaan kanelinen serkku jäi 

jokseenkin mitäänsanomattomaksi makukokemuk-

seksi.

“Kanelinen vivahde hajussa, lopussa kaneli myös maussa.”
“Suklaaksi kerrakseen sielu-ton.”

“Miedompi kuin normaali 

Geisha.”
Arvosana: 2,4/5

Domino Piparkakku (Fazer)Domino Piparkakku (Fazer)
Piparkakun makuinen Domino jakoi paljon mielipiteitä ja sai 

yhdeltä maistajalta arvosanaksi jopa vitosen. Osan mieleen 

taikinainen maku ei kuitenkaan ollut.

“Mieluummin söisin 
oikeita pipareita.”

“Maku muistuttaa raakaa 

piparkakkutaikinaa siinä 

vaiheessa kun taikinaa on 

syönyt liikaa.”

“Tuoksuu hyvältä.”

Arvosana: 2,7/5

Salted Caramel Mallows (Mallow Puffs)Salted Caramel Mallows (Mallow Puffs)
Vegaaninen ja gluteeniton vaahtokarkkivalmiste, joka on 

tummalla suklaalla päällystetty ja makuna on salted cara-

mel. Pyrkii miellyttämään jokaista herkuttelijaa.  

“Koostumus samanlainen 
kuin enkelipatukassa.”

“Hieman keinotekoinen, 

esanssisen makuinen.”

“Voimakas tumman suk-
laan maku, salted caramel ei 
maistu vahvasti.” HMM

Arvosana: 2,8/5

Saltkis-liköörikonvehti (Panda)Saltkis-liköörikonvehti (Panda)
Tummasuklaakonvehti, jonka sisältä löytyy suolaisen kara-

mellin makuista Saltkis-likööriä. Tämä testin yllättäjä sulatti 

nestemäisellä ytimellään liköörikonvehtien vihaajienkin 

sydämet ja nousi makutestin voittajaksi.

“Rakenne kaunis: rapea, 
hajoaa ja neste laskeutuu.”

“Tuntui suolarakeilta 
suussa.”

“Mieto liköörikarkiksi, alko-
holin maku ei jää suuhun.”

Arvosana: 4,3/5

Tip tap tip tap hauskaa joulua Vadelma-lakritsi fudge (Donoka)Tip tap tip tap hauskaa joulua Vadelma-lakritsi fudge (Donoka)
Tämä puoliksi vadelmainen ja puoliksi lakritsainen fudge on hyvää vasta-

painoa suklaisille herkuille ja siksi se sopii hyvin myös joulun jälkeiseen 

herkutteluun. Söpön joulupakkauksensa vuoksi tämä herkku on täydellinen 

joululahja.
“Maistuu siltä, mitä 
lupaa.”

“Tuoksuu pääkallokarkeilta.”

“Hyvää!”

Arvosana: 3,8/5

Ananaskonvehti (Panda)Ananaskonvehti (Panda)
Rakastettu ja vihattu ananaskonvehti on päässyt 

omaan pakettiinsa. Myös testaajien kesken tämä 

klassikko jakoi vahvasti mielipiteitä.“Tunkkainen tuoksu.”

“Suklaisempi kuin konveh-

tirasian versio, miedompi 

ananaksen maku.”

“Huoliteltu ulkomuoto kon-vehdeissa, paketti näyttää myslipaketilta.”

Arvosana: 3,2/5

“Toisaalta suklaata on vaikea 
pilata.”

“Sopiva glögin jälkeen syö-
täväksi yksittäiseksi her-
kuksi.”

Soda Pop Christmas Special (Kane’s)Soda Pop Christmas Special (Kane’s)
Kanelin ja appelsiinin makuinen jouluversio Kane’s virvoitusjuomasta. Lai-

meaa Jaffaa sekä maultaan että ulkonäöltään muistuttava juoma ei herättä-

nyt suurempia tunteita.

“Jos silliksellä ei ole muuta juo-
maa tarjolla, kelpaa tämä.”

“Tulee mieleen C-vitamiini-
poretabletti!”

Arvosana: 2,4/5

“Teen tuoksuinen, maustei-nen juoma.”

Äänestys: onko tämä parempi kuin 

konvehtirasian versio?

 Kyllä: 4 ääntä

 Ei: 1 ääni

 Sama/en osaa sanoa: 3 ääntä

14 15



Kokemusasiantuntijan 
vinkit vaihtoon

 Linnea Loimu

Vuosi lähenee loppuaan ja vaihtohaku häämöttää. Eräs S’napsin ulko-
maankirjeenvaihtaja onkin ottanut tehtäväkseen vakuuttaa jokaisen 
S’napsin lukijan siitä, että vaihtoon hakeminen kannattaa. Tässä tulevat 
siis kokemusasiantuntijan muistelmat vaihdosta viime keväältä Wienistä.

Olin kevätlukukauden Erasmus-vaihdossa koh-

teena Itävallan Wien, tarkemmin Wienin tek-

nillinen yliopisto. Wien valikoitui kohteeksi 

vaihdolleni, sillä halusin vahvistaa saksan kielen 

taitoani. Olen aikaisemminkin asunut Itävallassa, 

joten maana Itävalta on melko tuttu, mutta Wien 

kotikaupunkina tuntematon.

Wieniin hakeminen oli melko suoraviivaista. Aal-

lon vaihtohakemuksen lisäksi minun tuli suun-

nitella vaihto-opintoni Learning Agreementin 

avulla sekä kielikeskuksen kautta hankkia serti-

fikaatit englannin ja saksan taidoistani. Kun sain 

tiedon Aallon valinnasta, täytin varsinaisen vaih-

tohakemuksen TU Wienin sivuilla ja sain postin 

välityksellä tärkeitä papereita yliopistolta.

Suoritin Wienissä kansainvälisen sivuaineen 

kandin tutkintooni. Valitsin kursseiksi niin kandi- 

kuin maisteritason kursseja. TU:lla kursseja tuli 

suorittaa lopulta melko monta, jotta vaadittu 

noppamäärä vaihdon ajalta täyttyi. Tämä johtui 

siitä, että suurin osa yliopiston kursseista oli 3 

opintopisteen laajuisia. Hyvä huomio on myös 

se, että Wienissä lähes kaikki kanditason kurssit 

järjestettiin saksaksi.

Taitto: Henna Kotilainen
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HOX! Tekniikan korkeakoulu-

jen päähaku vaihtokohteisiin on 

10.1.-31.1. Kannattaa varata aikaa 

vaihtohakemusten huolelliseen 

täyttämiseen.

Vaihtokohteena Wien oli mahtava! Lukukausi 

alkoi viikon orientaatiolla, jonka aikana tutustui 

hyvin muihin vaihtareihin. Wienin TU:lla toimii 

aktiivinen vaihtareille suunnattu ESN-opiskeli-

jajärjestö, joka järjestää niin viikottaisia tapah-

tumia sekä pidempiä matkoja. Järjestön tapah-

tumien kautta oli hyvä kokea ja nähdä uusia 

juttuja sekä tutustua muihin vaihtareihin. 

Lisäksi Wienistä löytyy vaikka mitä näh-

tävää ja kulttuuria ja kaupungilla on hyvä 

viba! Lisäksi Wien sijaitsee keskellä Euroop-

paa ja jo muutamassa tunnissa pääsee hel-

posti moniin Keski-Euroopan kohteisiin ja 

Alpeille hyvien yhteyksien ansiosta.

Voin vain suositella Wieniä ja TU:ta jokaiselle 

vaihtoa pohtivalle biolaiselle! Hyvä sijainti, mah-

tava kaupunki asua ja hyvä yliopisto, jossa on 

kiinnostava kurssivalikoima! Jos herää kysymyk-

siä vaihdosta tai Wienistä, voi minulle laittaa 

viestiä Telegramissa @ linnealoimu.

KREIKKALAISET         AAKKOSET
MATEMATIIKASSA JA FYSIIKASSA

S’NAPSI ARVOSTELEE:

S TIER

A TIER
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 kaunis

 helppo piirtää

 tunnistettava mutta tylsä

tulee mieleen yläaste

 samat kuin alfalla

 vähän mausteisempi versio 

alfasta

 ihan kivan näköinen

  tunnistettavuus on ok, 

mutta vähän vaihtelevaa

 siisti

 meh

kurvit puuttuu

B TIER 
  kaunis

 vähän vaikea piirtää

Kalle ja Ville <3

 hyvä tunnistettavuus

 helppo piirtää

ylipäänsä hyvä

 helppo piirtää

 kivan näköinen

nimen pitäisi olla suomeksi omega 

eikä oomega

 helppo piirtää

 kivan näköinen

yllättävä

ei sovi aktiiviseen käyttöön

 helppo piirtää

 siro

ei niin ihmeellisen näköinen
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 kaunis 

 tunnistettava 

helppo piirtää

ikoninen

 kaunis

 helppo piirtää

persoonallinen

 tyydyttävä piirtää

 kaunis

ei tarvitse edes kurveja

 kaunis

 helppo piirtää

tunnistettava

Kalle ja Ville <3

 kaunis

 sulavalinjainen

tyydyttävä piirtää

yksi veto riittää

harjoittelu vaatii aikaa

väsyneenä tulee sotkua

 kaunis 

 helppo piirtää

hyvä tunnistettavuus

TIER-LISTA JA SMASH OR PASS



Pass. Luulee itsestään liikoja. Khiillä on hyvännäköisiä kavereita ja 

hän luulee olevansa myös itse yhtä komea, vaikka totuus on jotain 

aivan muuta. 

Smash. Yhden illan juttu. 

Smash. Mutta vain jos astuu elämään oikeaan aikaan. Ei niitä kirjai-

mia joiden perään jää kaipailemaan.

Pass. Nelikymppinen mies, joka tulee iskemään baarissa ja ehdottaa 

matkaa Georgiaan.

Pass. Ihan kiva, mutta ei sen enempää.

Pass. Puutteellinen.

Pass. Ei kiitos.

Smash. Piissä on jotain mikä kiehtoo. Kemiat eivät kuitenkaan lopulta 

kohtaa kunnolla.

Smash. Milloin vain, missä vain, koska vain.

Smash. Koska fyysikot <3.

Smash. Ehkä jopa useamman illan juttu.

Smash. Dirty pleasure. Hyvännäköinen, mutta ei sen arvoinen.

Smash or Pass
Smash. Se hyvä eka kerta.

Smash. Alfan paras kaveri, joka oli aina vähän kuumempi.

Smash. Kun maku alkaa kehittyä ja tietää jo mistä tykkää.

Smash. Mutta vain epsilonin kanssa.

Smash. Myös ilman deltaa.

Smash. Mutta vain vujujen jälkeen. Eeta näyttää hyvältä frakissa

 tai iltapuvussa.

Pass. Liian syvällä friendzonessa. 

Pass. Pysyn kaukana.

Smash. 110%.

Smash. Kunhan ei valta-asemaa tai sukulaissuhdetta.

Pass. Ei edes kännissä.

Pass. Liian hienostunut. Geelitukka ja huonot iskurepliikit. 

Smash. Nuoruuden idoli, joka ei ikinä lähde sydämestä.

Smash. Jos tarpeeksi kännissä. 

Pass. Tylsä, eikä edes kovin komea.

Pass. Mutta käy kaveriksi.

Smash. Täydelliset kurvit. Fii on kuvankaunis neitonen, joka tekee vaikutuksen 

myös persoonallaan.

 ihan okei

 mitäänsanomaton

 vaikea piirtää

 tulee aina ruma

 vaikea piirtää

 kaunis

muistuttaa lukion fysiikasta

 sekoittuu pikku t:n kanssa

  meh

kaunis kaari

vaikea piirtää tunnistettavasti

 liikaa työtä

 vähän vaikea piirtää kau-

niisti

melko huono tunnistettavuus

näyttää typerältä, kun yrittää 

tehdä tunnistettavan

 mitäänsanomaton

 ruma

 vaikea piirtää

tunnistettavuus huono

epämuodostunut pikku k

 hyi

 vaikea piirtää

ruma

puuttuu kurvit

 tunnistettavuus erittäin  

 huono varsinkin v:n ja u:n 

kanssa käytettynä 

miksi joku tekisi näin?? 

hyi

 näyttää epsilonilta, jossa on  

 lisäkiekuroita

vaikea piirtää 

surkea

huono

aiheuttaa hämmennystä

 kamala piirtää

 outo

ei sovi käsialaan

ei kurveja
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C TIER

D TIER vaikea piirtää 

 kaunis

aviopuolisomme fyysikkokillan 

logo <3

 erilainen

 ikävä piirtää

siisti

 parempi ja elegantimpi  

 versio pikku psiistä
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Ensimmäisenä maanantaina kiltahuoneelle ilmes-

tyi kulhollinen irtokarkkeja. Suurin osa kiltalai-

sista ilahtui yllätyksestä ja piti sitä onnistuneena. 

Jotkut pitivät ajatuksesta, mutta olisivat toivo-

neet erilaista makeisvalikoimaa. Karkeista saattoi 

myös tulla huono olo ja kiltalaisten terveys huo-

lestutti maistelijoita. 

Saman viikon torstaina kiltahuoneen tenttiar-

kiston päältä löytyi kolme pientä viherkasvia. 

Kasvit olivat viirivehka, sirovuoripalmu ja kilpi-

piilea. Kasvit herättivät yksimielisen positiivista 

palautetta. Ne ilahduttivat myös niitä, jotka eivät 

juuri kyseisenä päivänä ehtineet pistäytymään 

kiltahuoneella. Niistä pidettiin, koska ne loivat 

jopa jouluista tunnelmaa ja puhdistivat ilmaa. 

Kasvien olisi toivottu olevan isompia, mutta toi-

saalta todettiin myös, että pienistä kasveista on 

hyvä aloittaa. Huolta herätti, että säilyvätkö kasvit 

hengissä.

S’napsi testaa kiltalaisten ilahduttamisen

Kolme S’napsin toimittajaa huomasi kiltalaisten 

kaipaavan piristystä marraskuun pimeneviin päi-

viin. He ryhtyivät toimeen ja suunnittelivat neljä 

yllätystä Inkubiittien iloksi.

Seuraavan maanantain yllätys oli lahjoitus Luon-

nonperintösäätiölle, jolla suojeltiin 20 neliömetriä 

suomalaista ikimetsää. Lahjoituksesta pidettiin 

kovasti. Yllätys ilahdutti erityisesti yhteisön jäse-

nenä. 

“Pelasti maanantaini.”

“Kasvit on aina kiva yllätys! Söpöjä!”

Viimeinen yllätys koitti torstaina, jolloin kilta-

huoneen täytti hedelmien raikas tuoksu. Yllä-

tys oli c-vitamiinipommi terveellisen välipalan 

muodossa.  Välipala sisälsi omenoita, banaaneja, 

satsumia sekä viinirypäleitä. Hedelmätkin olivat 

kiltalaisten mielestä onnistunut yllätys. Ne oli-

vat maukkaita ja piristivät päivää, joka oli monelle 

rankka. Myös niiden tuomasta tuoksusta pidettiin. 

“Yllätys toi hymyn poskille ja auringon 
harmaaseen maanantaiaamuun.”

“En ole ostanut vitamiineja, niin tämä 
kirjaimellisesti pelastaa terveyteni.”

“Mietin voiko tämä olla totta.”

Yleinen mielipide yllätyksistä oli siis hyvin posi-

tiivinen. Killan Telegram-keskusteluryhmään 

laitettiin kokeilun päätteeksi kysely, jossa jokai-

nen sai äänestää mielestään parhaita yllätyksiä. 

Voittajaksi pääsivät huonekasvit, joita äänesti 41 

% vastaajista. 

Teksti: Aino Kuusi, Jenny-Rosa Mattila ja Klaus Hakulinen

Taitto: Aino Kuusi

Inkubio kaipaa ilahdutusta,
On Maikki väsynyt, sielultaan musta.
On kahvi ja Redbull raukkoja varten,

Vaan karkit ja hedelmät kuningatarten.
Aino…

Jenski…
Me tähtäämme lahjoitukset aarnimetsiin,
Astukaa alas tai tartumme kilpipiileisiin!

Klaus, juuri niin!
“Kyllä lämmittää valmistuneenkin 
sydänalaa tällainen positiivinen kilta-
meininki!”

“Pienet iloiset yllätykset ovat odottamat-
toman arvokkaita. Onneksi tällaisia on 
mahdollista järjestää muissakin yhteyk-
sissä ja kenen tahansa toimesta. Hyvin-
kin pienellä teolla voi olla todella iso 
(myönteinen) vaikutus.” 

Me S’napsissa haastammekin juuri Sinut teke-

mään jotain pientä jonkun kiltalaisen ilahdutta-

miseksi!



SS''napsi testaanapsi testaa
Kirjojen nuuhkuttamisenKirjojen nuuhkuttamisen

Einsteins Vision, John A. Wheeler 1968

Mmmmm paha, hyi; Ei haise kirjalle; Tämän on sak-

saa ymmärrän tätä.

Lasten sormivärien haju. Liima tai muovailuvaha. 

Kaikki kemikaalit, kenties kuoleman haju. Erikoinen 

muovisivu (lisäosa), se haisee vähemmän. Haju mie-

tonee loppua kohden.

Matrix calculus, E. Bodewig 1956

Haisee vanhalle kirjalle, mutta pahalla tavalla. Tuok-

susta erottuu sivujen homeinen aromi ja sisällön 

ajaton raikkaus. Hyvä vanhan kirjan haju, ei kun tää 

sivu haisee pahalle. Kansi ei haise miltään. Vanhan lii-

man haju taas. Eli alkutuoksu hyvä, mutta jälkituoksu 

polttaa ja pistelee.

Introduction to Thermomechanics, Hans Ziegler 
1977

Haisee isovanhempien ullakolta. Tätä ei ole avattu 

pitkään aikaan. Joku on alleviivannut sanoja, hyi. 

Vieno unohdetun viisauden tuoksu leijuu kirjan 

ympärillä. Yleisesti kirjoissa tuoksu on voimakkaampi 

keskiaukeamalla kuin reunoilla. Ei inspiroiva haju. 

Ummehtunut, mutta potentiaalia.

Classical Mechanics, Herbert Goldstein 1959

Vähän kuin edellinen, mutta huono sivuhaju. Moder-

nin kirjan sivuhaju, tässä on varmaan modernin kir-

jan liima. Eltaantunut muovinen haju ympäröi alansa 

perusteosta. Tuoksu aiheuttaa aggressiivista irvis-

telyä. Aiheuttaa yskimistä. Se kun mennään ullakon 

syvään osaan. Fermentaatio aiheuttaa traumoja. 

Hajun voimakkuus on parabolinen, mutta profiili 

lineaarinen.

Mathematik für Technische Hochschulen BAND 2, 
N.S. PISKNOW, 1966

Miellyttävä haju, ei voimakas eikä suoraan vanhan 

kirjan haju: mäntyisä ja hedelmäinen. Löytyy myös 

ajoittain ripaus pahaa kirjan hajua. Onko tätä kirjaa 

koskaan avattu? Loppupuolella haju on miedompi ja 

miellyttävämpi.

Differentiali- ja Integralilasku ja sen sovellutukset 
II, Ernst Lindelöf, 1932 

Tässä on vähän erikoinen haju. Vanha paha kirja: 

ummehtuneen kitkerä. Tämä kirja on ollut avaamat-

tomana liian pitkään. Puiseva, keskiaukeamalta huo-

kuu puiseva hiekkainen yleisaromi. Kitkerä ullakko. 

Voimakkain tuoksu tähän mennessä, johtuuko se 

suomalaisuudesta.

Sources of the self, Charles Taylor, 2002

Modernin kirjan ummehtunut haju. Kirja näyttää pal-

jon modernimmalta kuin haisee. Kirja ei ole nähnyt 

paljoa elämää. Miksi se on ummehtunut. Ekan luo-

kan äikän kirja. Hento uuden kirjan haju yhdistettynä 

20 vuotta hyllyssä käytämättömänä istuneen kirjan 

hajuun.

Discrete Time Hinf Algebratic Riccati Equations, 
Jarmo Malinen 2000

Hyvin erikoinen haju, mikä se on. Ei haise paperille. 

Pistävä haju. Halpa 2000-luvun muovin haju. 

S’napsin toimitus kävi Aalto-yliopiston salaisessa MS-kirjastossa testaa-
massa kirjojen nuuhkuttamista, jottei sinun tarvitsisi. Tässä mielenkiin-
toisia havaintoja eri kirjojen tuoksuista.

Antti Huttunen, Aino Kuusi, Oula Siljamo ja Tommi Malmelin
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Älä kyllästy jouluruokaan!

Piparkakku-glögitrifle

Hyödynnä kaapin pohjalle jääneet ylimääräiset pipa-

rit ja glögit tähän helppoon ja herkulliseen jälkkäriin!

AINEKSET
1 dl glögiä

2 dl mustikoita

150 g piparkakkuja

2 dl kuohukermaa

200 g (maustamatonta) tuorejuustoa

1 rkl sokeria

1 tl vaniljasokeria

OHJE
Kaada kulhoon mustikat ja glögi. Jätä maustumaan. 

Murskaa piparkakut.

Vatkaa kuohukerma ja tuorejuusto sähkövatkaimella 

kuohkeaksi vaahdoksi. Lisää sokerit.

Peitä lasin pohja piparimurskalla. Nosta päälle mus-

tikoita ja glögiä, ja tähän päälle kerma-tuorejuusto-

vaahto. Toista samassa järjestyksessä. Lopuksi voit 

koristella triflet piparimurskalla ja mustikoilla. Anna 

jähmettyä kylmässä noin tunti ennen tarjoilua. 

Konvehtimutakakku

Tästä ei kakku helpommaksi muutu! Tähän saa hyvin 

käytettyä ne konvehdit, jotka jäävät aina paketin 

pohjalle odottamaan loppusijoitusta (köh köh, karpa-

lomarmeladi...)

AINEKSET
300 g konvehteja

2 munaa

1 dl vehnäjauhoja

1 tl leivinjauhetta

Alkaako kinkku kyrsiä? Odotatko kauhulla konvehtikasaa, josta ei oike-
astaan jaksaisi syödä kuin ne aivan lempparit? Vuoden viimeisiksi hävi-
kinestoresepteiksi esittelemme neljä herkkua, joilla saat helposti vaih-
telua joulun klassikoihin!

HÄVITÄ HÄVIKKI!

OHJE
Surauta konvehdit tehosekoittimessa paakkuiseksi 

massaksi. Lisää joukkoon munat, ja jatka surrut-

tamista kunnes munat ovat sekoittuneet. Sekoita 

leivinjauhe vehnäjauhon joukkoon, ja lisää konveh-

ti-munaseokseen. Jatka tehosekoittimen ajamista, 

kunnes taikina on täysin sekoittunut.

Vuoraa 17 cm irtopohjavuoka leivinpaperilla. Kaada 

taikina vuokaan. Paista 175 asteessa noin kymmenen 

minuuttia. Mutakakku saa jäädä keskeltä löysäksi.

Vinkki! Tämän reseptin toteuttamiseen et oikeasti 

tarvitse edes uunia: jaa taikina kahteen hyvin voidel-

tuun mukiin ja lämmitä mikrossa noin 2 minuuttia.

Älä kyllästy jouluruokaan!
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Joko ajatus kinkkusiivuista perunalaatikon kera puu-

duttaa? Haluaisitko jo päästä syömään pastaa ja piz-

zaa? Vastaus ongelmaasi on tietysti tehdä kinkusta 

pastaa, perinteiseen italialaiseen tyyliin!

AINEKSET
400 g spagettia

150 g joulukinkkua

2 kananmunaa

1 tl mustapippuria

100 g parmesaania

OHJE
Vatkaa kananmunien rakenne rikki ja mausta musta-

pippurilla.

Raasta juusto raastimen pienellä terällä.

Keitä spagetti miedosti suolalla maustetussa vedessä. 

Käytä vettä niin vähän kuin mahdollista.

Suikaloi kinkku. Paista rasvassa rapeaksi. Ota pois 

liedeltä, kun on valmista.

Kun pasta on kypsää, ota keitinvettä talteen ainakin 

muutama desilitra.

Lisää pasta kinkun joukkoon lämpimälle pannulle, 

joka ei ole enää liedellä. Sekoita hyvin. Kaada kanan-

munat joukkoon koko ajan vatkaten ja ripottele heti 

perään puolet juustoraasteesta. Jatka vatkaamista ja 

lisää hieman kuumaa keitinvettä. Lisää loput juus-

tosta huolellisesti sekoittaen.

Pastan tulisi olla kiiltävän kosteaa, mutta kulhonpoh-

jalla ei saisi olla runsaasti lientä. Lisää keitinvettä, jos 

koostumus on liian kuiva.

Tarjoa heti.

Vinkki! Käytä vähän laadukkaampaa spagettia. Spa-

getin keitinveden tärkkellys auttaa kastiketta suu-

rustumaan kermaiseksi, ja laadukkaammasta pas-

tasta sitä liukenee enemmän.

Kinkku-carbonara

Perunalaatikko-voitaikina

Helppo ja monipuolinen versio voitaikinasta, jonka 

voit leipoa piirakaksi tai pasteijoiksi ihan oman maun 

mukaan. Täytteeksi sopii niin erilaiset kasvikset kuin 

kala- tai lihaherkkujen jäämätkin! Esimerkkikuvassa 

näkyy S’napsin koekeittiön pinaatti-fetapasteijat, 

jotka maistuivat oikein makoisilta.

AINEKSET
250 g voita tai leivontamargariinia

250 g perunalaatikkoa

250 g (noin 4,5 dl) vehnäjauhoja

(ripaus suolaa)

OHJE
Vaivaa kulhossa ainekset tasaiseksi taikinaksi. Jos 

käytät leivontamargariinia, kannattaa taikinaan lisätä 

ripaus suolaa. Taikina saattaa tuntua löysältä: tällöin 

kannattaa laittaa taikina kylmään pariksi tunniksi 

jähmettymään.

Pasteijoita varten kauli taikina noin sentin paksui-

seksi suorakulmioksi. Leikkaa levystä neliöitä. Aseta 

täyte neliöille, ja käännä vastakkaiset kulmat yhteen, 

jotta saat kolmion. Painele reunat yhteen haarukalla.

Paista 225-asteisessa uunissa noin 12 minuuttia. 

Nauti haaleana. Teksti: Viivi Kivinen, Karoliina Lehtinen
Taitto: Karoliina Lehtinen
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Talvicocktailit
Glögi Sour
Resepti:
60 ml vaaleaa glögiä

40 ml sitruunamehua

1 valkuainen (tai ~20ml aquafabaa)

15 ml hunajaa tai agavesiirappia

Ohje:
Kaada ainekset shakeriin ensin ilman jäitä ja 

ravista noin 5 sekuntia. Seuraavaksi lisää sha-

keriin jäitä ja ravista 10-15 sekuntia lisää. Kaada 

lasiin siivilän tai vastaavan läpi. Juoman päälle voi 

halutessaan pudottaa muutaman pisaran angos-

tura bittersejä tuomaan neilikan aromeja vaah-

toon.

Toimittajien arvio:
Mukavan jouluinen ja kirpeä juoma. Cocktail 

näytti kauniin pehmeältä lumihangelta ennen 

kuin lisäsimme siihen Angostura Aromatic Bit-

tersiä. Sour-cocktailiksi mieto, sillä yleensä 

niissä pohjana jotain jykevämpää alkoholia. Tässä 

cocktailissa ainoa alkoholipitoinen ainesosa on 

glögi, joten siitä on helppo tehdä myös holiton. 

On hyvä huomata, että sour-cocktailien vaahto 

koostuu valkuaisesta, mutta tämän voi korvata 

aquafaballa, eli säilykekikherneiden ja -papujen 

liemellä.

Toimittajien arvosana:
4,5/5 - vähän prosentteja, mutta riippuu 

glögistä

Karpalo mojito
Resepti:
60 ml vaaleaa rommia

½ lime

20 ml hunajaa tai agavesiirappia

10-12 mintun lehteä

30 ml karpalomehua

Kuplavettä

Ohje:
Leikkaa puolikas lime sopivan pieniksi paloiksi ja 

kaada ne lasin pohjalle hunajan ja mintun lehtien 

kera. Purista limejä kevyesti survimella. Kaada 

lasiin jäät, rommi ja karpalomehu ja sekoita. 

Täytä lasi kuplavedellä ja koristelle runsaalla 

mintun varrella.

Toimittajien arvio:
Jees ja fresh ja hitusen kirpeä. Rommi maistuu 

jälkimakuna mutta ei viinaisesti, mikä saattaa 

johtua tavallista ikääntyneemmästä rommista. 

Tavallisesta mojitosta karpalo mojito eroaa kar-

palomehulla, mikä antaa cocktailille kauniin 

punaisen värin. Koristeena on myös klassisesti 

mintun lehtiä ja punainen + vihreä = joulu.  Kar-

palomehu maistuu hyvin läpi, mikä oli miellyttä-

vää. Listan alkoholillisista cocktaileista tämä on 

toisiksi miedoin, sillä mojito tarjoillaan perintei-

sesti jään kera. 

Toimittajien arvosana: 4,5/5

Suklaa martini
Resepti:
60 ml vodkaa

30 ml baileys

20 ml suklaa siirappia

Ohje:
Kaada ainekset sekoittami-

seen soveltuvaan lasiin jäi-

den kera ja sekoita, kunnes 

lasi tuntuu kylmältä koske-

tukselle. Kaada juoma lasiin 

ilman jäitä. Voit halutessasi 

esimerkiksi koristella juoma-

lasin reunat suklaasiirapilla 

ennen juoman kaatamista.

Toimittajien arvio:
Kuin joulun suklaakonvehti 

nestemuodossa. Ainesosista 

huolimatta cocktail on maul-

taan mukavan tasapainoinen. 

Vodka tuo suklaan rinnalle 

mukavasti potkua. Makumaa-

ilma kuitenkin hieman yksi-

toikkoinen. Suosittelemme 

etsimään koristelua varten 

mahdollisimman ei-juokse-

vaa siirappia tai jopa käyttä-

mään sulatettua suklaata. 

Toimittajien arvosana: 3,5/5

Stinger 
Resepti:
60 ml konjakkia

30 ml crème de menthe

1 tl absinttia (bonus)

Ohje:
Kaada ainekset shakeriin jäi-

den kanssa ja ravista 5-10 

sekuntia. Kaada juoma lasiin 

ja täytä loput lasista jäämurs-

kalla. Suosittelemme koriste-

lemaan juoman mintun var-

rella.

Toimittajien arvio:
Ylivoimaisesti tujuin cocktaili 

tällä listalla. Kaikki aineisosat 

maistuvat vuorotellen. Vaikka 

kaikki ainesosat ovat  hyviä 

erillään, jäimme kaipaamaan 

jonkunlaista makujen yhteis-

harmoniaa. Stinger-cocktailit 

koristellaan komealla jääpa-

lakukkuralla, johon istutaan 

nippu mintun lehtiä. Talvi-

suuspisteet cocktail saakin 

minttuviinasta ja jäävuoresta. 

On kuitenkin hyvä ottaa huo-

mioon, että jääkukkura lai-

mentaa juomaa.

Toimittajien arvosana: 
3/5

Green tea hot 
toddy
Resepti:
30 ml appelsiinimehua

20 ml sitruunamehua

20 ml hunajaa tai agavesii-

rappia

½-1 rkl kanelia

Vihreää teetä

Ohje:
Kaada ainekset lasiin ja täytä 

lasi teellä. Juoman voi koris-

tella kelluttamalla pinnalle sit-

ruunaviipaleen, tähtianiksia ja 

neilikkaa.

Toimittajien arvio:
Listan mocktail perustuu 

perinteiseen hot toddy-juo-

maan, millä ei varsinaista 

vakiintunutta reseptiä ole. 

Listan version pääraaka-aine 

on vihreä tee, joka onkin juo-

man esille astuvin maku. Sit-

rukset tuovat juomaan muka-

van piristävän twistin, mutta 

kaneli jäi valitettavan piiloon. 

Jos olet kanelin ystävä kannat-

taa jopa ehkä tuplata kanelin 

määrä. 

Toimittajien arvosana:
3,25/5

Juttu: Joonatan Kumpulainen & Stella Levander

Taitto: Jenny-Rosa Mattila
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i Kandiopiskjelijan pahin painajainen: Kandityön DL 

tikittää huolestuttavan lähellä ja tekstiä työstä löytyy 
nipin napin seitsemän sivua. Lisäaikaa ei enää kerkeä 
pyytämään ja jotain pitäisi tehdä. Seuraamalla näitä 
S’napsin testatusti toimivia vinkkejä opinnäytetyön 
kosmeettiseen pidentämiseen sinukin kandisi voi ylit-
tää maagisen viidentoista sivun vaaditun rajan. Hur-
raa!

Kandissa on seitsemän sivua leipätekstiä. Kandin 

fontti on tieteellisen tylsä Times New Roman, fontin 

koko on 11 ja työn riviväli 1,15.

Vaihdetaan fontin koko 12:een ja riviväli 1,5:een sekä 

varmistetaan, että jokainen kappale alkaa rivinvaih-

dolla sisennyksen sijaan. 

Näillä muutoksilla allekirjoittanut sai kandiinsa vain 

kaksi sivua lisää pituutta, joten pitää siirtyä järeäm-

piin keinoihin.

Korjataan ensin perusasiat

Hienovaraiset muutokset

Törkeät muutokset
Jos hienovaraisilla muutoksilla saavutettu pituus ei 

riitä on aika siirtyä räikeämpiin, vähemmän sallittui-

hin muutoksiin.

Vaihdetaan riviväli 1,5:stä 1,55:een. Tällä muutoksella 

pituutta saatiin puoli sivua lisää ja nyt työ on tasan 

kaksitoista sivua.

Lisätään työhön kuvia niin paljon kuin ikinä kehtaa. 

Jotta kuvien lukumäärä ei herätä työn arvioijan huo-

miota, kuvien ei kannta olla erityisen suuria, mutta 

niitä tulee olla paljon.  Kuvien pariksi työhön kirjoite-

taan jokaiselle kuvalle kuvateksti, jonka tulee ulottua 

vähintään kahdelle riville. Allekirjoittaneen kandissa 

on viisi kuvaa, jotka vievät noin 1,5 sivua tilaa. Lisäksi 

kuvatekstit lisäävät kandiin 15 riviä tekstiä, sillä jokai-

sen jälkeen on rivinvaihto. Näin työhön saatiin kaksi 

sivua lisää ja sen pituus onkin tasan neljätoista sivua.

Viimeinen keino venyttää kandityön pituutta on leik-

kiä fonttivalinnan kanssa. Fonttivalinta on ensiarvoi-

sen tärkeä, sillä kaikki fontit eivät ole samankokoisia. 

Fonttia muuttamalla sivuja saadaan roimasti lisää, 

mutta samalla työn ulkonäkö voi kärsiä. Jos yrittää 

käyttää liian rohkeaa fonttia, saattaa ohjaaja valittaa 

siitä ja ohjeistaa sinua käyttämään jotain tiettyä pie-

nempää fonttia. Fontti täytyy siis valita niin, että se 

on tarpeeksi iso, että saadaan puuttuva pituus lisät-

tyä eikä yhtään sen enempää. 

Fonttikoko on kandityön ohjeissa määrätty ja sen 

tulee olla 12, mutta itse fontista on ohjeistettu vain 

se, että fontti saa olla mikä tahansa asiallinen serif-

fontti. Näin ollen esimerkiksi Times New Romanilla 

kirjoitettu neljätoista sivuinen kandidaatintyö on 

S’napsin perusfontilla Loralla jo huikeat seitsemän-

toista sivua. Allekirjoittaneen kandityöhön tarvi-

taan vain yksi sivu lisää tekstiä, joten fontiksi vai-

taan Times New Romania vain vähän isompi Google 

Docsistakin löytyvä Gerogia. Näin työn lopulliseksi 

pituudeksi tulee vaaditut viisitoista sivua ja tämäkin 

S’napsin anonyymi toimittaja pääsee valmistumaan.

Johdannon ja yhteenvedon tulee molempien olla 

juuri ja juuri yli 1 sivu tekstiä. Johdanto ja yhteenveto 

ovat kandin helpoimmat osiot kirjoittaa, sillä niiden 

ei tarvitse olla lähdeviitattua asiatekstiä. Varsinkin 

yhteenvedon yhteyteen voi kirjoittaa omaa pohdin-

taa, jonka ei tarvitse perustua mihinkään tieteelli-

seen tekstiin.

Venyttämällä johdannon ja yhteenvedon kahdelle 

sivulle kandityö yltää nyt yhdelletoista sivulle.

Työssä tulee olla mieluummin enemmän kuin vähem-

män otsikoita. Otsikot vievät paljon tilaa, ne voivat 

olla isommalla fontilla ja sekä niitä ennen että niiden 

jälkeen voi laittaa rivinvaihdon. Otsikoita räikeästi 

lisäämällä kandityöhön saatiin sivu lisää pituutta ja 

nyt työn pituus on huikeat 11,5 sivua.

Lähtötilanne
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Kauris (22.12-19.1)
Sinulla on paljon haaveita, joita haluaisit saavuttaa. 

Tarvitset kuitenkin tarkkaan määritellyn konkreet-

tisen määränpään, jotta tiedät mihin olet menossa 

ja miksi. Vuoden tärkein tehtäväsi on tehdä tavoit-

teistasi konkreettisia. Haaveilu tulee päätökseensä 

ja tekeminen tulee tilalle. Pippurisen ja pätemiseen 

taipuvaisen persoonasi vuoksi saatat joutua kiviselle 

tielle edetessäsi kohti päämääriäsi. Tuleva vuosi tuo 

mukanaan myös irtipäästämisen pakkoa heti alusta 

lähtien. Alkuun tämä vaikuttaa ylitsepääsemättömän 

vaikealta, mutta kun uskallat irrottaa, tajuatkin, että 

olet vapaampi hengittämään. Irtipäästämisen tuoma 

vapaus saattaakin sopia sinulle ja avata myös reitin 

syyttä taakse jääneisiin hyviin asioihin. Ehkä löydät 

vanhan harrastuksen uudestaan tai vanha ystävä saa 

uudestaan isomman roolin elämässäsi.

Rakkauselämä

Rakkauselämäsi kaipaa uusia kokeiluja, vapaamielistä 

eksploraatiota. Rapu vetää sinua poikkeuksellisesti 

puoleensa. Vastakohdat viehättävät ja voivat johtaa 

polttelevaan intohimoon, mutta malta ruumiillis-

ten viettiesi kanssa. Pyri sukeltamaan myös hänen 

mieleensä. Muita yhteensopivia merkkejä ovat kalat 

ja leijona. Pelaat riskipeliä, mikäli valitset kaksoset. 

Väärät strategiset liikkeet voivat johtaa omanarvon-

tuntosi horjumiseen.

Do’s
Argumentointi

Mielikuvitus

Spiritismi

Don’ts
Secondguessing

Vihollisten hankkiminen

Päästä irti

34 35

Vuodenvaihde on mielenkiintoista ja kutkutta-

vaa aikaa. Hetkeksi pimeys väistyy ilotulituksen 

tieltä ja sitä kautta näemme välähdyksen tule-

vaa. Ennen uutta alkavaa vuotta on aika kerätä 

kasaan menneen vuoden muistoja ja miettiä, 

mitkä asiat jatkavat elämässäsi seuraavaan vuo-

teen ja vastavuoroisesti mitkä asiat voisivat ihan 

hyvin jäädä vuoteen 2022. Olemme keränneet 

tulevan vuoden tärkeimmät ajatukset ja itsetut-

kiskelun alustukset teille, rakkaat kiltalaiset, jotta 

pääsette vauhdilla eteenpäin uuteen vuoteen.

Lisäksi olemme kuulleet teitä ja sydämenne 

sykettä. Venus hallitsee rakkautta, voi-

mista ylivertaisinta ja Cupido, hänen poi-

kansa, on tähdännyt nuolensa. Kuten ounas-

telimme, rakkaus uhkuu teistä, kiltalaiset. 

Kuulkaa siis synastrian osoittamat todet ihmis-

suhteistanne meidän astrologien välittämänä.

Anni Penttilä, Pinja Tiainen ja Iiris Ihalainen

UUSI 
VUOSI, 
UUDET 
KUJEET



Oinas (21.3.-19.4.)
Oinasta hallitsee planeetoista Mars, sodan jumala. 

Tämä ilmenee oinaan toimissa monilla tahoilla. 

Tulevana vuonna yhä enenevissä määriin kuiten-

kin onneksesi Marsin huonot vaikutukset heikke-

nevät. Yllättäen erittäin jääräpäinen oinas voikin 

alkaa löytää jouston varaa. Tulevana vuonna sinun 

täytyykin pyrkiä vähentämään “vaikka läpi harmaan 

kiven” -asennettasi ja pyrkiä pois omasta putkinä-

köisestä perspektiivistäsi. Sinnikkyys ja periksianta-

mattomuus ovat arvostettavia ominaisuuksia, mutta 

liiallisuuksin menevinä ne kääntyvät sinua vastaan. 

Opettele luopumaan käsityksistäsi täydellisyydestä. 

Ehdottomuutesi varjoissa vaani yksin jäämisen vaara. 

Sinun täytyy pystyä vähentämään vaatimuksiasi niin 

itseäsi kuin muitakin kohtaan ja opetella ottamaan 

tarjottu apu sellaisenaan vastaan. Aina ei tarvitse 

pärjätä yksin, mutta ensiksi apua täytyy opetella 

ottamaan vastaan. Löydä lempeyttä ja kuuntelemi-

sen taitoa, näillä valmistat itseäsi yhä merkittävim-

piin vallankumouksiin.

Rakkauselämä
Kaipaat yleisesti tulisuutta elämääsi, niin myös rak-

kauselämääsi. Kylmästä talvesta kuitenkaan tuskin 

löydät liekkejä, joita niin kovin etsit. Kiinnostuksesi 

kohdistuu härkään ja kauriiseen. Erityisesti härän 

itsevarmuus voi tuoda kaipaamaasi kuumotusta rak-

kauselämääsi. Älä kuitenkaan hae lohtua oman tähti-

merkkisi edustajalta, tendenssisi perfektionismiin ja 

omien tarpeiden priorisointiin ei samanlaisessa seu-

rassa jalostu kauniimmaksi. Vastakkaisen merkkisi 

vaa’an lempeys ja maanläheisyys voisi opettaa sinua 

näkemään asiat uusin silmin.

 

Do’s 
Irtipäästäminen

Siivous

Kylmät juomat

Don’ts
Vertailu

Pessimismi

Uraputki

Vesimies (20.1.-18.2.)
On aika uusille virtauksille. Sinulta ei kokeilunhalua 

puutu ja nyt on aika tuoda sisäiset supervoimasi esiin. 

Tuleva vuosi on puolellasi ja sisältää ennennäkemät-

tömän määrän mahdollisuuksia. Kuitenkin aaltoilevaa 

vesimiehen mieltäsi pitää turhaan kiirei-

senä lukuisat eri projektit. Tulevan 

vuoden aikana on vihdoinkin 

aika opetella sanomaan ei 

ja keskittämään energiasi 

tehokkaammin. Aina ei 

voi aloittaa uutta pro-

jektia vanhojen vielä 

ollessa kesken. Paras 

lopputulos syntyy, 

kun hoidat asiat kun-

nolla loppuun ja sitten 

vasta siirrät ajatuksesi 

seuraavaan. Vesimies 

hyötyy tulevasta vuoden 

nousuvedestä tekemällä 

sille ominaisia älykkäitä valin-

toja niin ihmissuhteissa kuin 

arjessa ja intohimoissaan. Luovuutesi 

ja mysteerisyytesi pääsevät esille uudessa valossa.

Rakkauselämä
Sinulla on silmää kauneudelle, olet taipuvainen 

asioiden romantisointiin. Näet ympäristössäsi pal-

jon mahdollisuuksia onneen. Ole siis rohkea ja aloit-

teellinen, älä ensisijaisesti priorisoi muiden onnea. 

Kokeilemalla ja heittäytymällä asetat itsesi alttiiksi 

kivulle, mutta vain siten voit ymmärtää kunnolla 

omia tarpeitasi ja halujasi. Vastakkaisessa merkissäsi 

leijonassa piilee uhka. Samanlaisuus viehättää sinua 

aluksi, siksi kalat ja kauris vetävät sinua puoleensa. 

Tee kuitenkin harkiten valintoja, sillä ailahteleva, 

mutta miellyttämiseen taipuva osa persoonastasi 

tarvitsee voimakastahtoisuutta parikseen.

Kalat (19.2.-20.3.)
Kalan taipumus velloa pienissä arjen murheissa voi 

saada hänen otteensa lipsumaan tasapainosta. Kalan 

täytyy tulevana vuonna oppia priorisoimaan ja lait-

tamaan asiat tärkeysjärjestykseen. Tee muutoksia 

niiden asioiden tiimoilla, joita voit muut-

taa. Älä jää jumittamaan asioihin, joi-

hin sinulla ei ole vaikutusvaltaa. 

Avaa silmäsi isolle kuvalle 

niin näet, kuinka hyvin asiat 

todella ovat. Kun näet 

kaiken hyvän ympä-

rilläsi, keskity siihen, 

iloon ja nautintoon. 

Kalana taipumuksesi 

murehtimiseen näkyy 

myös huolena lähim-

mäisistäsi. Lähimmäi-

sesi arvostavat huolen-

pitoasi ja sitoutumistasi, 

mutta välillä se on heistä 

jopa hieman liikaa ja he ovatkin 

huolissaan sinun hyvinvoinnistasi ja 

siitä muistatko hoivata tarpeeksi itseäsi. 

Ota tämä huoli tosissaan ja tulevan vuoden aikana 

opettele kuuntelemaan itseäsi yhtä taitavasti kuin 

muita kuuntelet. Sisimmässäsi on paljon toiveita ja 

haluja, jotka kaipaavat pääsyä kuulluksi.Do’s
Speak up

Luottamus

Odd logic

Don’ts 
Velvollisuuksien välttely

Filtteröinti

FOBO

Do’s
Ironia

Sitoutuminen

You

Don’ts 
Sulkeutuminen

Salt and vinegar

Kuiva maa

Rakkauselämä
Sinulla on tapana kietoa pikkusormesi ympärille yksi 

jos toinenkin kilpakosija, sillä luontainen viehätys-

voimasi on ylimaallinen. Älä kuitenkaan lähde pelei-

hin tai antaudu orjallisesti himoillesi.  Omaa sisäistä 

kipuasi kannattaa oppia ymmärtämään. Näin sen 

projisoiminen omiin ihmissuhteisiin alkaa pikkuhil-

jaa hiipumaan. Kaipaat henkistä läheisyyttä, ja niin 

myös ihminen, joka vastikään on lipunut lähemmäs 

kuin osasit odottaakaan. Yhteensopivuus kauriin ja 

jousimiehen kanssa on silminnähtävä. Potentiaalinen 

pari on myös vaaka, mutta pimeä energia voi tulla 

välillenne, jos keskusteluyhteys katkeaa. Varo sot-

keutumasta useaan merkkiin kerrallaan, se aiheuttaa 

elämääsi vain turhaa sekavuutta.
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 Rapu (21.6.-22.7.)
Kesän lapsena talviajan pimeys painaa sinua omiin 

oloihisi. Nyt on kuitenkin se hetki, kun on sinun vuo-

rosi astua esille ja tsempata. Olet vuoden kuluessa 

jonkun verran jäänyt tahallasi taustalle ja laimin-

lyönyt vastuitasi. Syyt tälle ovat sinulle 

yksityisiä, eivätkä ne vaikuta ulo-

santiisi ja ansaitsevatkin jäädä 

menneeseen vuoteen. On 

aika vähän suoristaa sel-

kää ja ottaa vastaan 

eteen tulevat asiat sel-

laisina kuin ne ovat. 

Se voi tuntua välillä 

vaikealta ja raskaalta, 

mutta et pääse eteen-

päin ilman pientä vas-

tatuuleen puskemista. 

Kyllä sinusta on siihen, 

kunhan nyt vähän yrität. 

Ravulle tyypillinen paksu, 

kova kuoresi saa sinut välillä 

sulkeutumaan omiin maailmoi-

hisi. Tulevana vuonna älä vaivu kuoresi 

pimeyteen, vaan anna omien mielipiteittesi ja tuntei-

desi tulla esille. Silloin muutkin pystyvät paremmin 

ymmärtämään sinua ilman ylimääräisiä väärinkäsi-

tyksiä ja konflikteja.

Rakkauselämä
Rakkauselämäsi on ollut viime aikoina hapuilevaa. 

Löydät kiinnostuksen kohteita jatkuvasti, muttet 

koe löytäväsi heihin syvempää yhteyttä. Sen sijaan 

koet voiman itsessäsi. Muista silti, että itsetutkiskelu 

hyvässä seurassa voi helpottaa pidäkkeellisyyttäsi. 

Fyysisluontoiset suhteet ovat makuusi, ne eivät vaadi 

liiallista sitoutumista tai omien ajatusten alttiiksi lait-

toa. Uuden kokeileminen voi kuitenkin yllättää. Ole 

rohkea ja lähesty kaksosia, oinasta tai jousimiestä. 

Jos he ovat lipuneet lähipiiriisi, yritä päästää heidät 

entistä lähemmäs ydintäsi. Neitsyt voi osoittautua 

uhaksi.

 Leijona (23.7.-22.8.)
Tuleva vuosi tulee olemaan sinulle suurissa saap-

paissa kävelyä. Tulet myös täyttämään nämä saap-

paat niin että isommatkaan eivät olisi pahitteeksi. 

Pidä kuitenkin nöyryys aina mukanasi vaikka ihmiset 

ympärilläsi osoittavatkin lähes jatkuvaa 

ihailua tekemisiäsi ja sanojasi koh-

taan. Seuraavana vuonna sinun 

tulee pystyä näkemään itsesi 

myös toisten silmin. Toi-

mit monille esikuvana ja 

lukuisat silmäparit tark-

kailevat sinua. Vaikka 

vastuu ja esikuvana toi-

miminen saattaa eriko-

koisine velvollisuuk-

sineen tuntua alkuun 

hyvin rankaltakin, olet 

valmis ja selviydyt. Muista 

myös välillä levähtää hake-

malla hoivaa läheltäsi.

Rakkauselämä
Kaipaat vastapuolelta lempeää ohjastusta, mutta 

samanaikaisesti vahvoja otteita. Uudet kohtaamiset 

kiehtovat kokeilunhaluista ja vapaata mieltäsi. Kova 

vauhtisi voi toisinaan aiheuttaa empimistä ja levot-

tomuutta ihmissuhteissasi. Tarvitset vierellesi voi-

makastahtoisen ja tarkkanäköisen kumppanin, jolta 

ei jää huomaamatta pienetkään mielialan muutokset. 

Kun hänet löydät, pysähdy hetkeen ja nauti. Kiinnos-

tuksesi kohdistuu erityisesti kauriiseen, yhteenso-

pivuuden todennäköisyydet ovat puolellasi.  Lisäksi 

suhde neitsyeen tai oinaaseen voi tuoda ihmissuh-

de-elämääsi uutta intohimoa. Vastakkainen merkkisi 

vesimies on skorpionin rinnalla potentiaalinen uhka.

 

Do’s
Juttelu

Pienet tilat

Ilmaise tunteesi

Don’ts
Wandering eyes

People pleasing

Pakene

Do’s
Rauhoittuminen 

Rehellisyys

People watching

Don’ts
Kangistu kaavoihin

Rahvaantuminen

Yli 400 mg kofeiinia päivässä

Härkä (20.4.-20.5.)
Viimeisin ajanjakso on koetellut sinua ehkä tarpeet-

tomankin paljon. Varsinkin nuorille härille erittäinkin 

rajut elämäntavat ja korkea moraali ovat tyypillisiä. 

Nyt oletkin joutunut uudestaan ajattelemaan omia 

motiivejasi ja olet päässyt pohdinnoissasi jo pitkälle. 

Tulevana vuonna jatka samaa rataa, mutta kuiten-

kin varo omaa suoritusalttiuttasi; päätäsi et voi sel-

vittää valmiiksi määritellyllä aikataululla, se ottaa 

oman aikansa. Asioita, joita härkä ei voi itse kiirehtiä, 

on hänen vaikea suodattaa. Härän äly on kehittynyt 

ja härät ovat myös lahjakkaita ja eteenpäin pyrki-

viä. Tämä ominaisuus tekee heistä kärsimättömiä ja 

härälle tuleekin vaikeaksi hyväksyä se tosiasia, että 

tietyt tunneprosessit tulevat todennäköisemmin kes-

tämään vielä seuraavaakin vuotta kauemmin. On aika 

hellittää kiirehtimisen kulttuurista ja ottaa hieman 

rauhallisemmin. Takanasi on ollut pitkä työputki, nyt 

on aika ottaa rennommin ja nauttia talvesta kevyin 

mielin. Puolitehollakin kulkeutuu eteenpäin tarvit-

taessa.

Rakkauselämä
Rakkauselämää et voi kuitenkaan elää puoli-

teholla. Valitse joko priorisoida itseesi 

tai katsoa jaetut kortit kunnolla. 

Älä kuitenkaan hyllytä ajatusta 

kohtaamisten kertaluontoi-

suudesta, siten voit oppia 

katsomaan maailmaa 

toisen perspektiivistä. 

Sinulla on luontainen 

kyky vietellä kohteesi, 

mikäli niin päätät. Älä 

siis kyseenalaista itseäsi 

tai mieltymyksiäsi. Uskalla 

ilmaista tarpeesi, heti kun 

olosuhteet ovat siihen suotui-

sat. Sinun luonteenpiirteesi ovat 

yhteensopivat tähtikartan merkeistä 

vaa’an sekä vesimiehen kanssa. Suhde vastak-

kaiseen merkkiisi skorpioniin johtaa suurin todennä-

köisyyksin raadolliseen taistoon.

Do’s
Puoliteholla

Aloitteet

Sokeri

Don’ts
Tunteiden tukahdutus

Riitele

Pikkulaukut

 Kaksoset (21.5.-20.6.)
Olet sähäkkä ja aikaansaava. Tykkäät aina olla liik-

keessä ja se onkin sinussa hienoa. Taipumuksesi kai-

vata dynaamisuutta ja jännitettä arkeen ei jätä sinua 

rauhaan. Oman pääsi vangiksi sinun on varottava 

jäämästä. Pysy hyvässä seurassa ja vaadi valitsemal-

tasi seuralta henkistä vastavuoroisuutta kohtaami-

sissasi. Kuuntele tarkkaavaisesti, kun sanat alkavat 

löytää tiensä ulos. Vaikka syksy on ollut monivaihei-

nen ja raskas, koita vielä jaksaa hetki painaa. Kohta 

saa hengähtää. Ensi vuosi on sinulle ihmissuhteiden 

kulta-aikaa. Suhteet ihmisiin ympärilläsi ottavat lisää 

syvyyttä, osan niistä häipyessä vähitellen varjoihin 

luonnollisen jatkumon myötä. Halusi tulla nähdyksi 

ei jää vain toiveeksi sinusta muille välittyvän lämmön 

ja valon myötä. Uskalla myös näyttää haavoittuvuu-

tesi, sillä ihmisten kohtaaminen on vahvuutesi.

Rakkauselämä
Et ole hempeilijä, vaan kaipaat kovempia otteita ja 

rehellistä puhetta. Jo olemassa olevien ihmissuh-

teiden rinnalla anna itsellesi lupa antau-

tua vaistojesi varaan. Niiden viitoit-

tama suunta voi johdattaa sinut 

uudenlaiseen harmoniaan ja 

voimaantumiseen itsessäsi, 

muita kuitenkaan alenta-

matta. Yhteensopivuus 

härän kanssa on huo-

mattava. Molemmille 

merkeille ominainen 

vahva omanarvontunto 

takaa tasapainoisen ja 

sopivasti ajatteluasi haas-

tavan suhteen. Olet luon-

teeltasi dynaamisuutta ja uusia 

haasteita kaipaava, uskalla siksi 

tutustua koko spektrin laajuudella täh-

tikartan merkkien kantajiin. Vältä kuitenkin 

vesimiestä, sillä seksi ja aggressio eivät kaksosilla ja 

vesimiehellä kohtaa.

Do’s
Tanssi, laula, tee laillisia asioita

Ihastele

Kävelyt

Don’ts 

Name dropping

Dip n skip

HTR
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Taitto: Aino Kuusi

Skorpioni (24.10.-22.11.)
Lähitulevaisuudessa sinun kannattaa keskittyä jaka-

miseen. Varsinkin arjen jakaminen jonkun tietyn 

henkilön kanssa tuo sinulle paljon voimaa. Erityisesti 

kun ihmissuhteesi saattavat tulevana vuonna hieman 

hankaloitua, olisi tämä yksi mukanasi kulkeva henkilö 

tärkeä tukipilari. Vaikka ihmissuhteiden yllä saattaa-

kin pyöriä harmaita pilviä, alkavat elämäsi muiden 

osa-alueiden hankaluudet setviytymään. Toivo on 

kuitenkin tulevan vuotesi kultareunus. Skorpioni on 

merkkinä synnynnäinen taistelija ja symboloi myös 

uudelleensyntymistä, joten sinulle haasteet ovat 

tehty voitettaviksi. Älä kuitenkaan väärinymmärrä 

voiton merkitystä vaan pidä mielessäsi, etteivät 

ihmissuhteetkaan ole koskaan valmiita. Ne kehittyvät 

ja muovautuvat koko ajan eteenpäin, vaikka ovatkin 

välillä hankalia.

Rakkauselämä
Sinulla on toisinaan liian suuret odotukset erotiikan 

alueella. Voimakas eroottinen latauksesi vetää puo-

leensa, mutta voi  samalla luoda vastapuolelle pai-

netta. Tunnet voimakkaasti ja tunteesi 

ovat tyypillisesti joko puolesta 

tai vastaan. Älä kuitenkaan 

jaa ihmisiä mustavalkoi-

sesti, vaan ota vastaan 

eri tavoin värähtelevää 

energiaa ennakkoluu-

lottomasti. Yritä löy-

tää uusien kohtaamis-

ten kautta kokemus 

omasta eheydestäsi. 

Hallitset ja lumoat 

koko tähtikartan laa-

juudella. Kiedot piikkisi 

ympärille laajan ihailija-

joukon, mutta se voi myös 

koitua kohtaloksesi. Skorpioni 

on tähtikartan merkeistä ainoa, joka 

ei ole immuuni edes omalle myrkylleen. Lei-

jonan tulinen luonne on vaara skorpionille.

 Jousimies (23.11.-21.12.)
Elämäsi on junnannut kauan paikoillaan, mutta sisim-

missäsi levottomuus kasvaa ja olet valmis uuteen 

sutinaan. Olet valmis tekemään pitkästä aikaa suu-

ria muutoksia ja planeetat ovat myös suotuisia tälle 

vaihtaessaan itsekin suuntia. Muutoksen mahdolli-

suus kuitenkin herättelee sinussa epäilijän ja ristirii-

taiset tunteesi aiheuttavat sinulle suurta päänvaivaa 

ja hämmennystä. Muista kuitenkin, että tunteet eivät 

ole pysyviä ja elämääsi ei juuri nyt tarvitse löytyä sel-

koa. Tämä ei juuri nyt ole edes tavoiteltavaa, ja jos 

pyörteen silmässä koitat vaatia selkeyttä jarrutat 

muutoksen tuulta. Tunteiden voimakkuutta ja voimaa 

ei silti pidä vähätellä. Koita unohtaa epävarmuuden ja 

pelon tunteet. Vasta niiden alta paljastuvat todelliset 

tahtosi. Älä taistele vastaan vaan ole rohkea ja nauti 

muutoksen kutittavasta ja ravistelevasta tuulesta.

 

 

Rakkauselämä
Jousimiehen rakkauselämä näyttää ulkoapäin tasai-

selta, jopa vaniljaiselta. Katseilta piilossa sen kuu-

muus käy kuitenkin käsinkosketeltavaksi. 

Herkkyytesi ja emotionaalinen 

älykkyytesi on poikkeuksellista 

ja itseilmaisun haastavaksi 

kokeva seura saattaa sinut 

kärsimään kohtuuttomasti. 

Anna siis kaksosten ja 

kalojen viehätysvoiman 

vallata itsesi. Pyri vält-

tämään rapuja. Suhde 

skorpioniin sisältää mys-

tiikkaa. Sinun on vaikeaa 

tulkita hänen viestejänsä, 

mutta mikäli osaat kana-

voida energiasi oikealle taa-

juudelle, voi välillenne syntyä 

jotain kutkuttavaa. Suhtaudu suh-

teeseen vaa’an kanssa varauksella.

Don’ts
Makkaravalmisteet

Hutilointi

Turhat riskit

Do’s
Buffet

Tuijotuskilpailu

Rakkauskirjeet

Do’s
Kuuntele jätkeäsi

Rakasta

Kokeile parfymoida elä-

määsi

Don’ts
Skip the dip

Liiallinen diplomatia

Sydämettömyys

Vaaka (23.9.-23.10.)
Tulevana vuonna on aika ottaa itseäsi niskasta kiinni 

ja hoitaa asioita. Tällä hetkellä kulutat voimavaro-

jasi tyhjään työhön ja kulutat itseäsi loppuun, 

kuitenkaan saamatta aikaan mitään 

konkreettista. Tapanasi on lii-

dellä omiin atmosfääreihisi, 

jolloin unohdat kaiken muun. 

Tulevana vuonna opettele 

käyttämään sitä tarvitta-

vissa tilanteissa hyödyksi. 

Tulet sen avulla viemään 

omia asioitasi eteenpäin 

ja myös oppimaan teke-

mään päätöksiä muiden 

ajatuksista piittaamatta. 

Vaa’alle, joka usein tun-

netaankin tasapainoa toi-

vovana muiden miellyttäjänä, 

päätöksenteko on usein vaikeaa. 

Muiden miellyttäjän roolissa et voi 

päästä niin pitkälle kuin pääsisit opet-

telemalla ilmaisemaan omat mielipiteesi ja 

seisomalla omien sanojesi takana. Et ole vastuussa 

muiden ajatuksista tai tunteista. Luota itseesi ja vah-

vista itsenäistä ajatteluasi.

 

Rakkauselämä
Viimeaikaiset koettelemukset rakkauselämässäsi 

palaavat mieleesi. Ajan kanssa kipu hiipuu ja alat 

vähitellen taas näkemään kauneutta ja elinvoimaa 

ympärilläsi. Aiemmin sinulle ominaisia ovat olleet 

konventionaaliset eksklusiiviset suhteet. Ennen kuin 

sitoudut uuteen ihmiseen, on aika tarkastella suh-

dettasi maailmaan platonisten suhteiden myötä. Älä 

kuitenkaan tukahduta fyysisiä viettejäsi, tarpeen tul-

len anna niiden ohjailla. Ole uskollinen omalla libe-

raalilla tavallasi. Tähtimerkeistä kalat kiehtoo miel-

täsi ja välillenne voi syntyä poikkeuksellinen side. 

Toinen yhteensopiva merkki on skorpioni. Pyri vält-

tämään jousimiestä.

Do’s
Outous

Tuplatreffit

Kieltäytyminen

Don’ts
Jatkuva myöntyminen

Bad business

Heiluminen

Neitsyt (23.8.-22.9.)
Viimeisimmät vuodet ovat olleet täynnä suuria 

muutoksia, mutta tuleva vuosi alkaa kohdallasi sel-

keämpilinjaisena. Älä pelästy, vaikka näkyvyys 

tulevaan on vielä huono, anna sen 

muotoutua rauhassa. Uusia 

odottamattomia ja uskalta-

misen arvoisia tilaisuuksia 

tulee  eteesi paljon. Haasta 

itseäsi vielä vähän enem-

män. Kunnianhimoisena 

tähtimerkkinä tämä ei 

tule sinulle olemaan 

ongelma. Ongelmaksi 

voi muodostua liiallinen 

stressi. Vaikka kunnianhi-

mosta ei pidä hankkiutua 

eroon, täytyy sinun keskittyä 

keksimään tapoja helpottaa sii-

hen kytkeytynyttä stressiä. Tämä 

vaatii luopumista joistakin tutuista 

käytännöistä ja syvään juurtuneista ajatus-

malleista. Itsepäiselle merkille, kuten sinulle, 

uudenlaisen yhtälön toteuttaminen voi ajaa hetkeksi 

epämukavaan tilaan, mutta tähän tottuessasi alkaa 

mielesi kirkastua ja tarkemmat suunnat todella piir-

tyä eteesi.

Rakkauselämä
Rakkauselämäsi kaipaa dynaamisuutta ja uusia 

mausteita. Sinun tulee löytää kanava päästää syvältä 

kumpuava erotiikkaa tihkuva voimasi ulos. Älä anna 

mielen esteiden rajoittaa itseäsi ja aloitteentekoasi. 

Naturalistisuutesi ja alkuvoimaisuutesi nähdään hel-

posti lähestyttävyytenä ja lämpöä huokuvana läsnä-

olona. Näytä moninaiset puolesi tarkkaan valituille 

kumppaneille ja vaali näitä suhteita olemalla saata-

villa, pyrkimättä kuitenkin suhteen alkumetreillä liian 

lähelle. Sinulle yhteensopivia merkkejä ovat vaaka ja 

leijona, lisäksi vastakkainen merkkisi kalat on ris-

kin arvoinen. Vaara piilee suhteissa vesimieheen ja 

rapuun.

Do’s
Jakaminen

Urheilu

Nostalgiset kuvat

Don’ts
Copypaste

FOMO

Talousahdistus
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Carita
Five things I’ve learned from my time at Futurice

Carita has been at Futurice for just over 10 years now, and she’s 
learned a lot about the company culture and her own skills in that time. 
She reflects on some of the key insights that she’s gained during her 
Futurice career.

P R O F I L E

Helsinki, Finland

Espoo, Finland

Current location

Hometown

Driving forces

Having an impact, learning new 
things, building something amazing 
with the team

StorytelLast used app

��

Favourite animal

Time travel or teleportation

Board games or movies

1. PEOPLE ARE HERE TO HELP 

This is one of the first things I noticed when 

I joined Futurice from another company 

that has a very different culture. During my 

first project here I remember feeling frus-

trated because I couldn’t get the software 

I was using to work, and I was complaining 

out loud about it. I was just talking to myself 

really and I would have been ignored in my 

old job, so it was a complete surprise when 

two people came straight over offering to 

help! I immediately realised that the culture 

here is very much focused around how we 

can support each other, and this moment 

has really stayed in my mind ever since.

2.SOFT SKILLS ARE ESSENTIAL

Despite being consultants who spend 

a lot of our time at our customers’ 

offices, our work isn’t all about tech-

nical and project skills – there’s so 

much more to working with other peo-

ple than being good at programming, 

or whatever they’ve hired you for. You 

also need to be very aware of the peo-

ple there and adapt to their culture, 

as well as interacting with the people 

in your team, so the softer skills such 

as listening, open communication and 

awareness of others’ feelings are 

often more important in this work.

we sometimes needed to stop and wait before 

continuing with urgent tasks.

4: CHANGE IS NEVER EASY

Change is hard work for everyone – when 

you’ve been working a certain way for a long 

time it can be really challenging to change, 

even if you know it’s for the best. Some 

people have less of a change-oriented mind-

set, and there’s no magic solution for that as 

everyone is different. I’ve found it can help 

to explore the reasons for the change and 

discuss what needs changing in advance. 

It’s also good to constantly encourage peo-

ple to keep pushing for change, because 

even if we know the results will be posi-

tive, it doesn’t always happen overnight.

5: ENCOURAGEMENT LEADS TO GROWTH

It’s a lot easier to grow professionally when 

somebody believes in you, as the steps that 

take you forward aren’t always the most 

comfortable ones. When I first joined Futurice 

I didn’t have the confidence or foresight to 

take on tasks and responsibilities that would 

3: WE CAN ACHIEVE MORE AS A TEAM

Our teams always focus on working together 

towards a common goal – we simply couldn’t 

accomplish the same results if we were all 

working on our tasks separately. In the project 

that I’d say I’m proudest of overall, we set up a 

few ground rules from day one, including that 

we would never work on anything alone; when 

you’re working that way there’s always some-

one backing you up, so if you’re unavailable 

your teammates can ensure that the project 

is progressing and the customer isn’t kept 

waiting. As a result we were always prioritis-

ing the most important work, and the differ-

ence was clear compared to projects where 

help me progress in my career, and I ended up 

choosing similar projects that allowed me to 

stick to what I already knew. My current super-

visor is a real people person who is also solu-

tion oriented, and by taking the time to listen 

to my concerns, showing trust and building 

my self-esteem, she’s helped me go beyond my 

comfort zone and challenge myself to achieve 

even more positive outcomes in my work.

Curated by our developers, Dev Breakfast is your monthly 
dose of the latest in tech: futurice.com/devbreakfast
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Joonas Laitinen 
Diplomi-insinööri

Improving EMG tolerance of EEG-based 
depth of anesthesia monitoring

GE Healthcare

Klaus Hakulinen 
Tekniikan kandidaatti

Koneoppimisavusteisten palvelujen rajoit-
teet ja vaatimukset terveydenhuollossa
Tuotantotalouden laitos, Aalto-yliopisto

Valmistuneet


