pari

MIEKKOSTA!
todella hyödyllinen
palavan kuuma

TINDER-TESTI!

MEIKKIEXTRA!
näin

TREENAAT
oikein!

koska kukaan ei tiennyt vielä:

DIEETTIVINKIT!
16 piristysruisketta

PUNKKAPUUHIIN!

tajunnan

VIRTAA!

PÄÄTOIMITTAJALTA

ILMOITUS

Heippa vaan kaikille!

no photoshop

wow

such smell
smellfume

very classy

#6
KANELI
wow

smooth lips

Wappuna oli se tuttu, levollinen tunne. Opiskelut
jatkuvat vasta neljän kuukauden päästä ja kesällä
on kaikki maailman aika elää täysillä ja tehdä
itsensä onnelliseksi. Jos yhden ihmisen elämää
kuvattaisiin kellotaululla, vuoden 2014 kesä olisi
täyttänyt siitä kuitenkin alle kymmenen sekuntia.
Ja siltä tämäkin kesä on taas tuntunut - liian nopeasti se meni ohi.
En ole tehnyt mitään järkevää. Olen puuhaillut
liikaa kaikkea järkevää. Muutin pois ahtaasta
solusta. Olin kolme kuukautta töissä ja kulutin
seitsemän kuppia automaattikahvia päivittäin.
Kävin kolmilla festareilla. Oli speksin, hallituksen,
cancanin ja rahisten kesäpäivät. Näin ikiwanhoja kavereita ja tuoreempia. Olin arkiabsolutisti.
Totuttelin kaksi kuukautta menemään aikaisemmin nukkumaan. Tein tilikirjanpitoa, tätä lehteä,
vuosijuhlien kutsuja, julistetta ja pohdin tulevaa
lukuvuotta. Tiskasin paljon ja kävin mato-ongella.
Ulkoilutin koiria keskiyöllä Otaniemen rannalla. 		

Ilmeeni kun vika työpäivä.

En ole tehnyt mitään järkevää! Mutta ei sillä niin väliä ole, ei kaikkien tarvitse parantaa
maailmaa. Maailman parantamisen sijaan voimme tehdä vaikka uuden lukuvuoden lupauksia. Voi vaikka yrittää menestyä paremmin opintopisteiden hankinnassa. Itse lupaan tämän
lehden olevan juuri niin tasokas kuin mitä toimituskuntamme järjenjuoksu on.
Tämä Tisle, joka kulki työnimellä Cosle, on saanut inspiraationsa kiltahuoneelle lahjaksi
tilatusta naistenlehdestä. Oli aika piinaavaa taittaa tätä Maarilla, kun sai pidätellä naurua
selaillessa internetistä lisäinspiraatiota. Samalla kun pitäsi niihin kolmeen elokuun ja syyskuun vaihteessa olevaan tenttiin lukea. Tietenkään lehti ei ole pelkää naistenlehtihömppää,
ei tätä muuten pystyisi millään lukea. En myönnä lukeneeni koskaan yhtään naistenlehteä
kannesta kanteen!

wow

so trendy
this meme is so old... just like this perfume
obviously very high class... buy it...

Kiitos kaikille lehteen juttuja tehneille! Pakko myöntää, että ilman teitä Tislettä ei olisi.
Toivottavasti kaikkien jonnejen ja muiden torveloiden kesä on sujunut rattoisasti! Nyt takaisin opiskelemaan tai nauttimaan suoritetuista opinnoista. :)
Lukuintoa toivottaen,

Kia
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SYYSPUHINAA
Hups. Jälleen kesä(töide)n oravanpyörässä on pyöritty riittävän pitkään, että kesä on päässyt
kääntymään ehtoon puolelle, elokuun illat pimenevät entistä sateisempina ja pHuksiviikko
lähestyy jälleen uhkaavasti! Kesä on ollut timmi pakkaus työtä ja hauskoja viikonloppuja,
mutta nyt, totta puhuen, kaipaan visusti takaisin koulun penkille ja kiltahommiin. Jälkimmäiset ovatkin jo alkaneet ryömiä erinäisistä elektroonisista viestintävälineistä tajuntaan. Näyttäisi ainakin siltä, että mahtavan hauska kiltasyksy tulossa ja jopa kohtuullisesti tekemistä
pHuksiviikolla, vaikka niitä pHukseja ei olekkaan.
Raadin kanssa tarkoitus on vetää syksy
vähintään yhtä hyvällä meinigillä kuin
aikasempina vuosina, parantaa siellä
täällä ja sopeuttaa killan toimintaa
muutoksiin sen rakenteessa. Syksyn
suurimpia haasteita on oikeastaan kaksi
eli huisin isojen Neon Rave -bileiden
järkkääminen sekä killan jäsenmäärän
säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.
Toki kuihtuva jäsenmäärä lienee varmasti
suurin haaste, jonka kilta on kohdannut
pitkään aikaan, mutta yritystä ja ideoita
on ilmassa! Tapahtumien saralla, RAVEjen
lisäksi syksyllä on luvassa mm. ennen
näkemättömän hauska Kotimaan pitkä
–XQ, HV-skabaa, Böleä ja tietenkin jänniä
sitsejä. Eli mitä mahtavinta meininkiä,
pidetään hauska syksy, Kemistikilta!

Palaute
tislelista@list.ayy.fi
Paino
Picaset Oy, 100 kpl
Polin suojissa,
Puheenjohtajanne

Turri
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MÖLINÄN ULINAT

TUNNUSTUKSIA

Terve toverit!
Kesä ja kärpäset on aika tunnettu sanonta. Tänä kesänä se ei ole ihan toteutunut ja
ehdotankin uudeksi sanonnaksi kesä ja ampparit! Enkä tässä tarkoita maailman parasta
mehujäätä.
Tänä vuonna ampiaiset menivät jotenkin ihan sekaisin ja niitä oli joka puolella ja koko ajan.
Muutaman vuoden aikana naisgeeni on saavuttanut minut ja juoksen karkuun amppareita
kuin pikkutyttö. Ä-R-S-Y-T-T-Ä-V-Ä-Ä! Ei ne ees tee mitään! Tänä
kesänä minua vieläpä pisti amppari ekaa kertaa eikä se nyt ollut
edes paha. Joku siinä pistossa kuitenkin jännittää edelleen, joten
juoksentelu jatkukoon.
Kävin kesällä todellisessa ampparisiedätyshoidossa. Kaverin mökki
oli muuttunut todelliseksi amppareiden valtakunnaksi. Asiaa pahensi entisestään amppareiden läheisyydenkaipuu kuningattaren
heitettyä ne ulos pesästä. Ampparipojat halusivat pussailla kaikkia
jokapuolelle mutta kaikkein röyhkein tapaus tuli suoraan huulille.
Osa amppareista oli niin epätoivoisia, että myös humalahakuinen
juominen sekä taipumus itsemurhaan alkoholin väärinkäytöllä
olivat tulleet vaihtoehdoiksi. Mitään sen kummempia amppariansoja ei nimittäin tullut kokeiltua, vaan avonainen siideritölkki teki
tehtävänsä. Tämä saikin aikaan aikamoisen vainoharhaisuuden ja
aina ennen juomista oli pakko tarkistaa tölkki, ettei siellä ole kutsumattomia uimarivieraita. Niitä oli meinaan tosi usein.
Tämän jälkeen myös kommuunissa alkoi taistelu ampiaisia vastaan. Tussitaulu pyyhittiin
ulinoista ja tilalle tuli Kommuuni vs Ampparit taulukko. Ampparit eivät aluksi tajunneet, että
täällä oltiin tosissaan (ne eivät selkeästi olleet nähneet Ghostbustersmeinikejä tai banaanikärpästen massamurhaa) ja lentelivät sisälle hakemaan huomiota. Nopeasti taulukkoon
alkoi ilmestyä viivoja kaatuneiden amppareiden merkiksi, eikä aikakaan kun saimme olla
rauhassa. Tällä hetkellä käynnissä onkin arvuuttelu, mitä amppareille todella tapahtui.
Mitäpä veikkaat?

Elina

Olin poikaystäväni kanssa Stadikalla uimassa, ja hän halusi hyppytorniin. Itse en uskaltanut hypätä, mutta menin torniin mukaan
henkiseksi tuekseen. Seisoimme kahdestaan
kymppitornissa, kun rupesin pelleilemään.
Seisoin selin reunaan ja kysyin, uskoiko
poikaystäväni, että uskaltaisin hypätä. Hän
ei uskonut. Hypähdin hieman taaksepäin
pelleilläkseni ja huomasin kaatuvani. Olin
hypännyt niin reunalle että tipahdin. Koko
Helsinki kuuli huutoni, kun kiljuin pudotessani. Noloa...
- pellehyppis

Rapsutin koiraani niin, että se makasi lattialla ja peppuni oli aika lähellä koiran naamaa.
Minulla oli kova vessahätä, ja yhtäkkiä
pieraisin vahingossa koirani naamalle. Koira
alkoi tuijottaa minua silmät pullistuneina
ja näytti pelästyneeltä. Ryntäsin nauraen
vessaan.
- PaukkuPete97
Olimme erään tuttavaperheemme juhlissa.
Olen ollut ihastunut heidän poikaansa jo
kauan. Kun saavuimme ravintolaan, olin
melkein kuolla onnesta kun hän istui minua
vastapäätä. Kaikki sujui hyvin, kunnes piti
tilata pääruoka. Äiti alkoi jaarittelemaan
kovalla äänellä, kuinka minä en saisi tilata
mitään rasvaista tai tuhtia koska se saattaisi
pahentaa akneani ja lihottaa. Isäni liittyi
keskusteluun heittämällä vitsejä siitä, miten
valitan koko ajan ruoasta. Pahin hetki koko
tilanteessa oli kun äiti vihjasi tulisen ruoan
aiheuttavan minulle löysän mahan.
- TOSInoloosiis

Katselin ihastukseni kuvia kännykästäni.
Ajattelin lähettää yhden niistä kaverilleni,
mutta laitoinkin sen vahingossa profiilikuvakseni WhatsApissa. Olin aivan paniikissa
ja vaihdoin sen hätäisesti, mutta pian
ihmiset kyselivät, miksi minulla oli ollut se
profiilikuvanani. Jouduin keksimään hätäisiä
selityksiä.
- KäNnikkÄ
Olin perheeni kanssa kauppakeskuksessa.
Erään liikkeen ikkunassa oli näytteillä Justin
Bieberin uutta Girlfriend-hajuvettä. Kun
astuin liikkeeseen, huomasin, että vieressäni
seisoi Justin itse. Olin hypähtää kattoon ja
aloin välittömästi kaivaa kameraani esille.
Pian tajusin, että kyseessä onkin vain pahvinukke. Pikkuveljeni räkättivät takanani, joten
kokeilin hajuvettä rauhallisesti ja poistuin
liikkeestä vähin äänin.
- bieberfani

Olin parin ystäväni kanssa Linnanmäellä.
Vaihdoin päivän aikana katseita komean
työntekijän kanssa. Olin juuri tullut Tukkijoesta, ja housuni olivat kastuneet takapuolesta. Vaihdoimme laitetta, ja sanoin isoon
ääneen ystävilleni pissaavani housuun, sillä
minua pelotti. Tämä komea työntekijä tuli
tarkistamaan, ovatko laitteet lukossa ja
nauroi kommentilleni. Kun lähdin laitteesta,
sortseissani oli suuri märkä läntti, joka oli
kastellut myös penkin. Lähdin laitteesta naama punaisena saman työntekijän katsoessa
oudosti ensin penkkiä ja sitten minua.
- Mitähittoa

Olin kaupassa ja aloin venytellä kireät pillifarkut jalassa. Yhtäkkiä kuulin rasahduksen
ja kappas, mustista housuista pilkotti neonvihreät pikkarini. Päätin kiiruhtaa autolle
rivakkaan tahtiin.
- Nolis
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DEITTIPALSTA
Hei.
Rukoilen sinua, anna minulle yksi minuutti huomiota niin selitan.
Haluan ensin esitella internetin kautta ja tama on hyvin huolissaan.
Nimeni on Eugenia, en todellakaan halua tavata sinut. Nyt olen oman kaupungin.
Juuri muutin tahan kaupunkiin. Ja minulla ei ole ystavia taalla. Olen melko yksinainen.
Joten haluan tavata. Ongelmana on, etta tama on valiaikainen sahkoposti,
mutta minulla onsivunverkkosivuilla DATINGCHARTE.BIZ. Minun tunnus 1749596. Pyytaa
sinua rekisteroitymaan talla sivustolla, se on taysin ilmainen ja voit rekisteroitya ilman mitaan
ongelmia. Siella voimme
tavata ja puhua online video chat. Lahetin sinulle kuvan, toivon etta pidat minusta.
Odotan teitapaalla.

Hi! My name is Emilia. I’m lonely and bored to be here all alone. Now I’m in your town.
I’m in a hotel in which I shall be three weeks. At the moment I am not looking for a serious relationship.
I just want to have sex with you just because you are very interested in me.
I miss male affection. I very much hope that you will not mind spending time with me?
I send you my picture, and I hope that you are very interested in me?
I can not answer you by e-mail, and you can find me on the site is free: chatsexmeeting.
biz,
My ID - 3420149
This site has my most intimate photos, which I have prepared for you personally. Every
day I’m on this site online.
I really hope that once you read my letter, can be given three minutes
and register on this site. I look forward to wait for you on the site. I kiss you passionately.
Emilia!

“Katoin linkin. Aika hottis.“

Good evening. I hope you read my letter to the end. my name Claire and I beautiful, kind and
sexy girl.
I’m 31. I’m looking for men to meet, sex, and just to talk. Your Email address gave me our
common friend Honour.
She also told me that you’re good in bed. And it gets me really. I really want to know you
better faster. You’re very cute and handsome man. I send you my photo and I hope that
you like it. Now I would like to report important news. My boss sent me on a business trip.
Very soon I’ll have to fly on a plane to your country. I will stay close to your town. We have
a great opportunity to meet. Meet to know each other, spend a nice evening together and
night;) For me, money is no problem and I can not pay all of our expenses with you.
If you are interested in my offer I beg you to find me online from (mygreatsexwoman.biz) my
nickname Krasivaja.
Do not write me Email.
I very rarely come on my email. Find me on the site. Also there you can find my contact
details. Especially for you, I recorded a video clip and posted it on his page. I ask you to look
at it.
I could not send it to you by Email it as it is too large.
I will wait for you on the site.

I am very worried and do not know how to start this letter to you.
But I ask you to give me a minute and I’ll explain attention to you all.
Has long I like you, and every day I see how you get out of the house.
every day I look at you from the window of his house and can not seem to have the courage to come to you.
I badly want to meet you.
Hesitation over how to meet you, I came up with the idea to record a video clip for you.
I beg you to give me 3 minutes of attention and watch this video clip.
That’s how much I needed that time to tell you about their feelings.
I know that after watching the video you immediately recognize me.
For me it’s a huge step, and I am very much afraid that you will laugh at my act.
The video was posted on my personal page on the site allsweetgirl.biz.
I beg you register on the site and find me there. My id 73589663.
There you can see the video that was recorded for you. And look at my photos.
I beg you not to tell anyone about it.
After you watch the video you know me 100%
I ask you after watching the video call me.
You know my phone number.
I hope that you will not be difficult to register on the site and watch this video.
Kiss and embrace you tenderly.
I hope that you will answer me.

PS I’ll do anything you want
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LISÄÄ PEUHAUSTA PETIIN
Uusi lukuvuosi - uudet kujeet. Listasimme 16 vinkkiä parempaan seksielämää:
1. Kuuminta on sovintoseksi. Menkat ja “mielialavaihtelut” (= oikeutetut kiukkukohtaukset)
ovat vain kerran kuussa, joten järjestä vähintään kaksi kertaa viikossa naismainen raivokohtaus (sopii myös mehille). Säästövinkki: IKEAsta saa halpoja lautasia.
2. Roolileikit. Ropeconin innoittamana. Kuka muka voisi vastustaa itsetehtyä örkkipukuasi?
Vinkki: Nopat tuovat mukavaa lisäjännitystä, esim. 1 = työntö sisään, 2 = työntö ulos, 3 =
ennenaikainen tuleminen, jne.
3. Perusperjantain kännipano. Tarpeeksi humalassa jokainen on hyvännäköinen (tähän
vaadittu promilleraja vaihtelee tapauskohtaisesti). Muista tosin päätyä aina vastakkaisen
osapuolen asunnolle, jotta pääset pakoon ennen aamua, sillä et todellakaan halua tietää,
mikä sieltä Bada Bingin nurkasta tarttuikaan mukaan.
4. Vaienna kiusalliset äänet. Unohditko taas rasvata sängyn jalat vai valittavatko naapurit
liian usein sian teurastusta muistuttavista äänistä asunnossasi? Speksiltä saa vuokrattua
sopuhintaan ihan OK mökävehkeet. Pussana se, että vuokraan kuuluu miksaaja, joten ei tarvitse itse huolehtia volyymitasoista. Jos tuhlasit jo kaikki kesätyörahasi, killalta saa varmasti
lainattua humppista sopihintaan.
5. Vaihda paikkaa. Kun oma makuuhuone alkaa olla aika nähty, vie deittisi naapuriin. Vieras
makuuhuone saa sukkasi pyörimään jalassa, eikä sinun tarvitse huolehtia siitä, että deittisi
haluaisi jäädä yöksi. Senkus jää, menet vain itse kotiin. Toimii erittäin hyvin kerrostalossa,
jossa on soluasuntoja. Vinkki: naapurisopu säilyy, kun tuot lahjana korvatulpat sekä jätskiä.
6. Inspiroidu elokuvien seksikohtauksista. Tilaa pizzaa, kutsu putkimies korjaamaan keittiön
“vuotava” putki, jätä laskut maksamatta ja odota ulosottomiestä, mitä näitä nyt on.
7. Urheiluhullu. Telkkarista tulee tiukka Suomi-Kazakstan jääkiekkopeli etkä saa kumppanisi
päätä käännettyä pois ruudusta. Ei muuta kun peli pyörimään läppärille, kone selän päälle
ja doggystyle toimii. Vinkki: jos haluat hemmotella kultaasi aseta selkäsi pääll myös tuoppi
kylmää olutta ja pientä naposteltavaa.
8. Raiskausfantasia. Testien mukaan noin 10-80 % naisista ja 3 % miehistä fantasioi
raiskatuksi tulemisesta. Sukka suuhun ja kuivana kakkoseen (ykkönenkin on OK, kunhan on
kuiva) niin saat varmasti aamiaisen sänkyyn kiihkeän yön jälkeen. Vinkki: Ei = Kyllä.
9. Peilit. Asenna peilejä mahdollisuuksien mukaan mahdollisimman paljon ympäri makuuhuonettasi. Voit keskittyä täysillä kommentoimaan kumppanisi mahdollisesti huonolta
näyttäviä asentoja/ilmeitä ja upea kokemus on taattu. Itsehän olet kuin suoraan Piratesin
kohtauksesta. Vinkki: IKEAn palapeili ei pysy seinässä/katossa K-Raudan palapeiliteipillä.

11. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Tiskit on taas jääneet tiskaamatta. Ei huolta, nainen
pystyy tekemään kahta asiaa samaan aikaan ja kun ostat hänelle seksikkään sisäkön asun,
nainen luulee, että siivoojan “esittäminen” saa sinut kiihottumaan. Toimii lähes missä vain
kotitöissä. Miesten kanssa ei kannata vaivautua.
12. Eka kerta. Kukaan ei voi unohtaa ekaa kertaa ja olihan se mahtavaa (totuus: ei). Aika
kullittaa muistot, joten ehkä tämä vinkki olikin semihuono eikä siitä sitten sen enempää.
Jätetään ne fuksit rauhaan jookos vaikka kyseessä onkin ironisesti kultavuosi.
13. Laululeikit. Lasten laululeikeistä saat uusia ideoita ja koreografioita petihommiin. Kokeile
esimerkiksi seuraavia ikivihreitä: Sor-sorsormileikki alkaa ja Sutsisatsi.
14. Ruoka. Jäätelö ja suklaakastike toimii
toki aina, mutta kokeile ensi kerralla koko
päivällistä. Kumppanisi ei meinaa pysyä
nahoissaan kun asettelet hänen päällensä
kunnon naudan sisäfileepihvin kermaperunoiden kera. Muista nuolla “lautanen”
puhtaaksi ;)
15. Surprise butt sex. Nuff said.
16. Virittäydy tunnelmaan etukäteen. Et
kuitenkaan kiihotu kumppanistasi enää,
joten fantasiointi lempiartististasi tai -näyttelijästäsi ennen tositoimia auttaa hyvin
alkuun. Vinkki: printtaa kuva fantasiasi kohteesta ja laita se kumppanisi päähän, näin
mielikuva ei pääse särkymään.

Kun olet kokeillut nämä kaikki vinkit ja kaipaat vielä lisää on luultavasti jo ystävänpäivä ja
Fifty Shades of Gray on ensi-illassa. Varaa liput jo etukäteen.
- Oletko parisuhteessa: Nice, saat varmasti.
- Oletko sinkku: Laita harmaa kravatti kaulaan ja mene hyvissä ajoin ennen elokuvan loppumista postailemaan ulko-oven luokse. Saatat yllättyä saamastasi huomiosta.

10. Älä keskity vain häneen. Tai oikeastaan, älä keskity häneen. Sinä olet tärkein.
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TINDER EXPERIMENT
Kesän aikana Tisle teki Tinder experimentaation, jossa käytimme alusvaatemallia, toimittajaamme ja epämiellyttävän näköistä miestä hahmoina. Kaikilla olivat samat säännöt ja samat
taglinet. Kaikkien kuvista tykätään ja taglinenä oli ”En useinkaan laita ensimmäisenä viestiä”.
Poikkeuksena ulkomaalaisen alusvaatemallin (Seppo, nimi muutettu) tagline oli englanniksi.
Ikäraja 18-30, alue 40 km ja tätä jatkui noin viikon. Tulokset olivat vähintäänkin huvittavia,
mutteivät mitenkään odottamattomat.
Matchit: Malli: 1500, toimittaja: 200, rumilus: 10
Mallille naiset laittoivat viestiä noin joka kymmenes. Toimittajamme ei saanut kuin pari yöllistä: ”moi miten menee?” –viestiä joihin vastaaminen ei tuottanut lisäviestejä. Rumilukselle
ei sanottu mitään.

Seuraavat viestittelijät olivat vain tylsiä hymynaamoja tai ”Hi” viestejä, eihän nyt herranen
aika itseään kunnioittava alusvaatemalli noin helposti innostu. Heille ei vastattu. Parin
pelkän ”Wow” viestin jälkeen oli pakko hämmästyä siihen, että naiset olettivat sen olevan
kiinnostava keskustelunaloitus. Mitä helvettiä siihen nyt pitäisi vastata? Liian monelta tuli
jokin variaatio tästä: ”I’m obviously not good looking enough for you to message me first?”
tai muuta selitystä ”I’m not that kind of a girl that usually messages first but…” Usein kysyttiin löytyykö instagramia tai snapchattia, mutta näitä ei valitettavasti pystytty valmistelemaan.
Mutta sitten räjähti pankki...

Ensimmäinen viestittelijä. Tämä viehättävä naikkonen Helsingistä aloitti keskustelun
kanssani. Keskustelu kuitenkin oli mennyt jo päin honkia ennen kuin se edes alkoi. Toini oli
feministi. Hän selvästi halveksui tinderin ideaa ja tunsi olevansa muita ylempänä. (Miksi
helvetissä Toini käytti Tinderiä?) Hän ei selvästikään ajatellut alusvaatemallimme tunteita
ilmoittaessaan ensivaikutelmansa tästä. Ja mikä parasta, Toini nussii vain mustia.

Ehdotettiin seksiä ihan suoraan. Eihän tätä osannut odottaa, toimitus hämmästyi pyynnön
suoruudesta eikä jatkanut keskustelua. Vastaavanlaisia pyyntöjä tuli muutama, enimmäkseen kuitenkin kysyttiin missä hotellissa alusvaatemallimme yöpyi Helsingissä ja olisiko
mahdollista tulla kylään. Ottaen kuitenkin huomioon Tinderin yleisen maineen ja sen täysin
ulkonäköön perustuvaan arviointiin tämä voidaan antaa anteeksi.
tl;dr: Naiset ovat ihan yhtä vaativia miesten ulkonäön suhteen kuin miehet naisten.
Tinderin teesit:
1. Näytä hyvältä
2. Älä näytä rumalta

12

13

Bilemeikki Bada Bingiin

Syksy tulee - ovatko meikkitutisi valmiina? Eipä tietenkään, mutta Tisleen ammattitaitoinen
toimitus auttaa. Kokosimme vinkit kolmeen kuumaan naamarityyliin.
Meikki: Perá, Uhri: Ellu, Kuvaaja: Kinkké

Aloita levittämällä karvamatolle kaikki meikit ja siveltimet.
Tarkasta laatu. Siirrä rikkinäiset välineet johonkin toiseen
käyttöön, esimerkiksi kuvan sienihommelia voi käyttää vaikkapa hampaiden välien puhdistamiseen. Meikkejä nyt voi
yleensä käyttää, vaikka ne haisisivatkin vähän jännälle tai
olisivat tahmaantuneita. Noniin hyvin kaikki on varmaan!
Uidessa ne norovirukset leviävät, eivät meikkien mukana.
Kuvan luomivärisuti on rikki. Heitä tämän näköiset roskiin
ellet ole todella köyhä.

Varaa aikaa n. 30 min.
Kunnon meikkipohja on kaiken A ja Ö. Piilota
kaikki virheet! HOT TIP! Maksimoi mattapinta illan aikana puuteroimalla perunajauhoilla. Tee pohja kuten arkimeikillä, mutta
sivele iholle vähintään sentin kerros pakkelia.
Myös punanaamaisten miesten kannattaa
rohkeasti käyttää ihomeikkejä.
Poskiin pinkin väristä punaa. Glitter ei ole häpeä. Aurinkopuuteria niin paljon kun iho sallii ja
enemmän! Baareissa on niin pimeää, että erotut eduksesi kun olet hieman oranssin värinen.
Tee vahvat, muttei vihaiset kulmat. Muista myös nyppiä niitä joskus (ei playerilovea). Baareissa juuri nyt kuuminta huutoa on siittiön muotoiset kulmakarvat. Säädä tässä kohtaa vähän
kaikkien meikkien kanssa.
Yritä etsiä seuraavaksi karvamatolla lojuvista tuotteista sopivat luomivärit. Tiedätkö, miten
saat täydellisen symmetrisen ja väreiltään sointuvan luomimeikin? Ei mekään. “Tää on
paskaa! En tiedä mitä teen. Otan jonkun räväkän värin tästä sulle.” Hennes & Mauritzilta saa
halpoja ja riittävän hyviä meikkejä. Luomivärejä saa sutia ihan ajan kanssa, lopputulos kun
ei ikinä näytä oikein hyvältä. Varo suhimasta siveltimellä silmää, kuulemma jollekin kasvoi
ameeba ja näkö lähti pois. Syksyn trendivärit: musta ja keltainen. Liilalla saa. Ainakin silmän
näyttämään nyrkätyltä. Häivyttäminen on turhaa. Muista olla itkemättä nousuhumalaitkuja!
Säästä kyyneleet loppuillan laskuun sillä mikään muu ei pilaa täydellistä pokailuiltaasi kuin
poskille valuneet vihreänvioletit värinorot.
Säädä taas vähän kaikkien meikkien kanssa ja käytä sitten ripsientaivutinta. Tämä on vaikea
tehdä toiselle ja vaarana on ripsien irtoaminen… Jos jäljellä kuitenkin on vielä taivuttamisen
jälkeenkin ripsiä, lisää mustaa niihin. Älä laita ripsaria kulmakarvoihin. “Tää on menetetty
peli!” Varo myös tökkäämästä ripsiväriä juuri laittamasi luomivärin sekaan!
Laittele huuliin kuumaa punaa ja olet valmis! Let’s get mortal at Bada Bing!

Arkimeikki
Varaa aikaa n. 10 min.
Sudi ihon värisellä huulipunalla naaman
huulienväriset kohdat piiloon. Laita
mielellään ihon väristä puuteria ympäri
naamaa, mutta vähän tummempikin käy
koska rusketus on kuumaa ja saa kaikki
haluamaan sinua. Jotain punaista väriä
voi laittaa kehon kaikkiin poskiin! HOT TIP:
paremman puutteessa myös huulipuna käy
tähän tarkoitukseen. Laita kulmiin ruskeaa
väriä. Älä piirrä YK-tyylisiä (Yhdistyneet Kulmakarvat) kulmia, ne olivat paljon ennen edellistäkään seasonia. Voit käyttää kulmakarvojen
korostamiseen myös HB-lyijykynää. Pöyhi vähän näpeillä kulmakarvoja luonnollisen lopputuloksen aikaansaamiseksi. Laita lopuksi vähän mustaa ripsiin.
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Bada Bing -maskin meikit.
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Kondismeikki
Varaa aikaa yli tunti.
Laita Yotubesta pyörimään joku juhlameikkivideo. Putoat kärryiltä kuitenkin sen
muijan höpöttäessä liikaa, joten jätä video
taustalle, lue nämä ohjeet ja tee perässä.
Vuosijuhlat ovat arvokkaat juhlat ja meikin
on syytä olla sen mukainen. Tee vielä
paksumpi pohjameikki kuin baarimeikissä,
mutta tällä kertaa vältä oranssia väriä ellet
ole todellinen ginger. Juhlaan kannattaa
myös ottaa pakkelit mukaan, koska kaikki
muutkin ovat aina tukkimassa kylppärit meikkisessioillaan. Kuka nyt siellä pöydässä jaksaa
tuijottaa tyhjää lautasta. Ihon ei tarvitse olla aivan niin tukkoisen näköinen, joten lisää jotain
kuultavaa hommaa poskipäihin. Jos ei ole muuta, leivontamargariinin luulisi toimivan. Älä
innostu liikaa kuultoaineen kanssa, sillä juhlissa on aina joku räpsimässä kuvia salamalla ja
näytät vain enemmän hikoilevalta kuumottelijalta kuin todellisuudessa olet!
Tee perustemput kulmien kanssa. Nyt se lyijykynä käyttöön! Olet opiskelija ja tulee originaalin näköiset. Syksyn teema on edelleen black & yellow, joten tee pronssisen ruskea
silmämeikki laittamalla tököttiä luomeen. Ruskea on sellainen väri jonka kanssa on vaikea
mennä metsään t. Perá. Silmänympäryksesi ovat kuitenkin niin väsyneet, ettei virhesohimisia paljoa erota ryppyjen joukosta. Muista lisätä ripsiväri hippilookin välttämiseksi.

Pro tips! Varvasmeikit
Pikkuvarpaisiin tummaa lakkaa, koska ne
ovat niin pienet. Erottuvat paremmin. Ja
saat goottivarpaat!
Laita keltaista ja sinistä lakkaa päällekäin,
saat ruotsalaiset kynnet!
Kynsiin voi lakata pirteitä kuvioita, kuten tatteja. Kuviot ovat muodissa juuri nyt! Suosi
syksyllä maanläheisiä ja räväköitä värejä. Eli
kaikkia heh heh.
Uusia ideoita: keltainen manikyyri ja ei
tähän voi enää mitään lisätä.
Peukalonsormi kannattaa pitää suttukyntenä. Ihan sama miltä ne varpaat näyttää, ei
kukaan koskaan näe.
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RUOKAVALIOEXTRA
Tervetuloa Cosleen ruokavalioextraan! Kesällä hankitun vatsaan integroidun uimarenkaan
käyttöikä alkaa taas tulla tiensä päähän ja talvea (ja kanssaihmisiä) ajatellen siitä pitäisi
päästä eroon pikimmiten. Eihän tuon näköisenä kehtaa käydä edes luennoilla. Moni on
sen jo sisäistänyt, sillä luentosalit huokuvat usein tyhjyyttä. Ja äläkä selitä, että olisit muka
hyvässä kunnossa. Katso peiliin läski!
Jotta uimarenkaan lähtö olisi mahdollisimman tehokas ja pääsisit luennoille pikimmiten,
tähän on kerätty parhaat vinkit uimarenkaan hävitykseen.
1. Virheä ruoka on terveellistä. Olet varmaan kuullut näistä: parsa, pavut, kurkku, selleri,
ruoho jne. nyt kun kuitenkin haluat nopeita tuloksia, laitetaan HC-vaihde silmään: Osta
vihreää elintarvikeväriä, eikä sinun tarvitse enää koskaan miettiä, mitä suuhusi laitat ja
uimarengas tyhjenee silmissä.
2. Kuidut. Kuidunsaanti on todella tärkeää painonpudotuksessa. Jos luomukuitu (esim. puun
kaarna, oksat ja havunneulaset) arveluttavat voit aina turvautua prosessoituun vaihtoehtoon eli vanhaan kunnon A4-arkkiin. Opiskelijan näkökulmasta mahtavaa tässä on myös
hinta-laatu -suhde. Esimerkiksi Clas Ohlsonilta löytyy loistava tarjous: ympäristömerkittyä
paperia 500 kpl 2,90€ ja 240 pakkauksen ostajalle vielä kotiinkuljetus kaupan päälle. Pesee
Alepan kauppakassipalvelun mennen tullen. Toki jos rahat ovat tiukassa kannattaa harrastaa
luentoprujujen ahkeraa printtailua. Muste tuo myös oman uuden makuvivahteensa, jos
tyhjän arkin maku kyllästyttää. Parhaan tuloksen saat kun ostat vihreää paperia tai värjäät
arkit itse. Pro tip: Suikaloitu paperi käy mahtavasti spagetin korvikkeena, rutattu paperi
korvaa täydellisesti perunan ja jos olet riisin ystävä, voit joko silpoa paperin pieneksi silpuksi
tai unohtaa koko riisin.

•

Kemisteille suositeltava vaihtoehto on kumihanskan imeskely, jos tykkäät rapeammasta
napostelusta, kasta hanska ensin nestetyppeen muutaman sekunnin ajaksi.

•

Biohipeille parasta herkkua ovat pienet kivet (luomua!). Näitä löytyy hiekoituskauden
alkaessa näppärästi lafkan ympäristöstä mutta jos käy oikein hyvä tuuri saatat bongata
muutaman pyörimässä pitkin käytäviä. Lisäksi näitä naposteltavia on helppo kantaa
mukana esimerkiksi kengänpohjissa. Suositeltavaa on kuitenkin olla pureskelematta
näitä pikkuherkkuja ellei suunnitelmissasi ole hammaskalustosi uudistaminen.

•

Prosessikemisti saa parhaan nautinnon herkkuhetkensä vanhoissa kunnon mikroluokissa. Mahtavan mielikuvituksen ansiosta näppäimistön kirjaimet näyttävät
silmänräpäyksessä Aakkospussin sisällöltä. Hipstreille on suositeltavaa jättää kemman
mikroluokka rauhaan ja siirtyä Learning Hubin Maccien kimppuun. Eipä niillä muutakaan virkaa ole.

3. Napostelun välttäminen. Napostelu on monelle pahe, joka estää laihtumisen. Ratkaisu
tähän ei suinkaan ole napostelun lopettaminen, sillä eihän vanha koira kuitenkaan opi uusia
temppuja joten turha edes yrittää, vaan naposteltavien asioiden vaihtaminen. Keräsimme
helppoja ja terveellisiä naposteltavia, joita löytää rankan koulupäivän aikana.

 . Juo paljon. Mitä korkeampi promilleraja, sitä vähemmän tulee syötyä -> profit. Vatsa4
laukun säännöllinen tyhjennys nopeuttaa prosessia.
5. Rasvaimu. Okei, ei sulla kuitenkaan ole varaa, joten unohda. Vain Westendiläisille.
Näillä viidellä todella yksinkertaisella vinkillä saat uimarenkaasi tyhjennettyä tehokkaasti.
Älä kuitenkaan luule, että muutos on pysyvää, sillä eihän kukaan jaksa mitään diettiohjelmia
kovin kauaa. Onneksi vuodenvaihde on jo aika lähellä ja uudenvuoden lupaukseksi sopii taas
hyvin aloittaa dietti. Ota siis tämä sivu talteen. Kivaa syksyn alkua ja dietti-intoa kaikille!
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Kuukauden mies
PAAVO!
Mitäköhän kiltamme salskean komean isännän kiharaparven alla
oikein liikkuu? Tisle paljastaa isäntämme pohdinnat ja kaikki mitä
olet aina halunnut hänestä tietää (muttet ole uskaltanut kysyä)!

YHEN SIVUN
MIESEXTRA
Aamuisin heti herättyäni... otan pitkän virkistävän suihkun.
Suihkussa... saippuoin itseni huolellisesti.
Mottoni on... ”Se on suoritus, ei nautinto.”
Toivon... oppivani nauttimaan.
Seksikästä on... öljy, varsinkin auringonkukkaöljy;)
Naisen tulee olla valmis... seikkailuihin [ja kantamaan kaljalavoja toim. huom.]
Autiolle saarelle ottaisin mukaan... ihmemies Macqyverin.
Haaveilen... omasta (velattomasta) talosta
[ja omasta emännästä kyökissä<3 toim. huom.]
Syksyllä aion kokeilla... jotakin uutta ja jännittävää [fuksia toim. huom.]

TREENIVINKIT

Kuntosalilla parhaat tulokset saa keskittymällä hauistreeniin. Tällöin oikeaoppinen tapa
toimia on valita sen verran raskaat painot, ettei niitä jaksa nostaa ilman miehekästä kokovartaloheijaria. Pari toistoa tätä ja sen jälkeen voikin mennä peilin eteen ottamaan pyllykuvia,
joita on sitten kiva laittaa instagramiin pääministerin ja muiden pervojen ihailtavaksi.
Joku voisi väittää, että esimerkiksi pyöräily on paljon parempaa pyllytreeniä kuin hauiskäännöt. Pyöräilyyn liittyy kuitenkin se riski, että pyöräilijät ovat vaarallisia sosiopaatteja. Jos siis
pitäisi valita tehokkaan, mutta mielenterveydelle vaarallisen ja vähemmän tehokkaan, mutta
turvallisen pyllytreenin väliltä niin kyllä turvallinen tapa on se järkevin. Pyllyhommien kanssa
ei kannata lähteä turhaan leikkimään.

SIHTEERIN VAATEVINKIT
1. Jokaisella naisella tulisi olla vaatekaapissaan…
Hyvin istuvat housut ja oikeen kokoset hinkkiliivit
2. Pukeutumisessa tärkeintä on…
Tuntea olo mukavaksi ja itsevarmaksi
3. Tyyli-idolini on..
Isosiskoni Ella, puss

Jos vaaralliset tilanteet kiehtovat sinua eikä muiden ihmisten
avoin halveksunta sinua haittaa, niin ehkä polkupyöräily on
paras sopii sinulle. Siinä tapauksessa sinun tulee välittömästi
ostaa nopea polkupyörä (mitä
kalliimpi sitä nopeampi) sekä
pyöräilytrikoot. Koska tavallisissa urheiluvaatteissa pyöräily
on kerta kaikkiaan mahdotonta.
Niistä syntyy ihan helvetinmoinen ilmanvastus, ja onhan se
nyt noloakin.
Nyt ajauduttiin kuitenkin
hieman aiheesta sivuun, kun
annoin polkupyöräilijäinholleni
vallan. Isoisäni nimittäin joutui
polkupyöräonnettomuuteen
tässä taannoin. Polkupyöräilijä
ajoi risteyksessä hänen autonsa
alle suistaen isoisäni ojaan.
Joka tapauksessa juokseminen
on paljon polkupyöräilyä miellyttävämpää. Se on halpaa eikä läheskään niin vittumaista kuin
mitä voisi kuvitella. Oikeastaan vaikeinta oli juoksukenkien ostaminen. Urheiluliikkeessä oli
monta erilaista kenkää joilla oli olevinaan jos jonkinlaisia ominaisuuksia. Oli ylipronanointia
ja -onanointia ja ties mitä keksittyjä markkinointisanoja. Aikani etsittyäni löysin kuitenkin
kengät, joiden tuotekuvauksessa kerrottiin niiden olevan juoksukengät. Laitoin siis ne jalkaani ja juoksin liikkeestä ulos.
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4. Kauneuteni salaisuus on..
Nauru ja hymy!
5. Joka-aamuinen kauneusrutiinini on..
Joogatunti Balilla, vihreä tee & superfood
6. Täydellisessä tyttöjen illassa..
On hyvää viiniä! Ihania ystäviä, joiden kanssa juoruta tunteja pojista ja poneista

Pus pus, terveisin sihteerinne

Emppu
23

NÄIN PUKEUDUT NÄTISTI
Muodin viidakko on täynnä äkkisyviä kuoppia, ansoja ja upottavaa juoksuhiekkaa, mutta Cosleen muotivinkkien avulla selviät tästä viidakosta ulos ehjin nahoin ja olisit vieläpä valmis suoraan Kouvolan
catwalkeille!
< Tuliko kesällä vähän mässäiltyä ja kerättyä pientä pelastusrengasta lantiolle? Ei hätää, sillä mikään ei hoikenna kuten vaaleat värit ja vaakaraita!

Vaatteiden toimiminen yhdessä eli ”mätsääminen”
on nykyään todella tärkeää ja helpoitenhan tässä onnistut on pukeudut
kiireestä kantapäähän siihen
samaan lempiskottiruutuusi! >
Vaikka kesä onkin jo lopuillaan ei se
tarkoita, että sen pitäisi vaikuttaa pukeutumiseesi. Näytä kesäinen luontosi vielä
syksylläkin ja muista kesämuodin ensimmäinen
sääntö: paljas pinta on hot. Nyt siis ne pakarat
paljastavat pikoshortsit jalkaan ja napaan ulottuvat kaula-aukot käyttöön!

Muuan viisas mies sanoi kerran, että vain teolliset
prosessit tuovat ruokaan aidon maun. Sama pätee
myös vaatteisiin. Mitä synteettisempi materiaali,
sitä mukavampi se on päällä. Puhumattakaan
keinokuitujen kestävyydestä.
Korut kruunaavat asun kuin asun, joten älä pelkää
laittaa päälle koko korukokoelmaasi kun uskot asusi
vaativan sitä. Muista myös yhdistellä rohkeasti eri jalometalleja keskenään. Räppärit ovat tälläsaralla usein
hyviä esikuvia.
Ikuinen klassikko: sukat ja sandaalit.
Miehet (miksei naisetkin), pysykää vahvoina älkääkö
antako sandaalikauden päättyä koskaan. >

Merkkivaatteita ostaessa kannattaa kiinnittää huomiota
logon näkyvyyteen. Mitä iloa siitä olisi, ettei kukaan tiedä,
että jalassasi olevat kengät ovat aidot Malono Blahnikit?
Mitä näkyvämpi logo, sitä tyylitietoisemman kuvan
annat itsestäsi. Huippumerkkien vaatteilla asukokonaisuus ei vain voi mennä vikaan. Erikoistilaisuuksia
varten voit myös yrittää pukeutua esimerkiksi
pelkkään Tiger of Swedeniin.

Retro on nyt muotia. Mitä
vanhempi, sen parempi. Nyt
onkin siis aika kysyä löytyisikö
antaisiko isoisäsi käyttöösi sen
ihailemasi harmaan Hugo Bossin
hakaristein koristellun puvun
vuodelta 1945! Äitien 70-luvun
neonväriset veryttelyasut ovat myös
nyt viimeistä huutoa retropiireissä!
< Mikään ei kerro miehen tai naisen
tyylitajusta ja XXX enemmän kuin
vyölaukku. Tuo seksikkyyden ja
käytännöllisyyden symboli kuuluu
jokaisen itseään kunnioittavan fiksun
kuluttajan jokaiseen lookiin. Kannoit
siellä sitten paksua rahapussiasi tai
vinoa pinoa kondomeja ei vyölaukkusi
varmasti jää huomaamatta keskustan
terasseilla tai yön sykkeessä klubeilla.

< Löysitkö tyköistuvan puvun tai mekon? Osta varmuuden
varalta koon tai kaksi suurempi kasvuvaraa varten! Eihän sitä
voi koskaan tietää minkä muodon oma kroppa ottaa vuoden
päästä. Tällä pukeutumistyylillä viestit myös muille olevasi viisas
kuluttaja.
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MIKSI ORAVAT EIVÄT SYÖ PITSAA
No johan nyt keksin otsikon tällekin pläjäykselle. Paitsi että aihe on varsin epätavallinen,
on vastaus myös sehr obvious: KOSKA ORAVAT EIVÄT LÖYDÄ PITSAA LUONNOSTA
… mutta entäpä jos löytävät? Niin, villioravat syövät pähkynöitä vallan mielellään ja on
niiden nähty muutakin popsivan, kuten siemenniä, marjoja sekä LINNUNPOIKASIA. Wikipedia kusettaa ääh! Vai kusettaako? Entäpä jos kotoinen city-oravamme onkin VERENhimoinen SAAlistaja ja iskee SISÄÄN yöllä avoimesta ikkunasta… Dracula! Vampyyrikosmos!
Atte kumiorava, varo imuketta! Joka sanoi maailman olevan turvallinen paikka puhui
KUKKUA.
ONKO PUTIN ORAVA
Tähän kysymykseen löydämme helposti vastauksen kansainvälisten tietoverkkojen avoimia arkistoja. Haulla ”Putin Squirrel” löydämme todisteet ettei PUTIN OLE ORAVA. Sen
sijaan hän on ollut oravalle vihainen ja pidellyt oravaa sylissään, kuten myös poseerannut
oravan ja muiden suurmiehien kanssa yhteiskuvissa. Orava on eittämättä tärkeässä asemassa maailmanpolitiikassa ehkä jopa kuuluisan ORAVANPYÖRÄN alulle laittaja.
…
Anteeksi, erehtyin etsimään pornoa oravista. Palatakseni alkuperäiseen kysymykseen
voin vain todeta, että pitsassa on oltava ananasta ja bbq-kastiketta. Muuten pitsa ei ole
hyvä. Koska oravat syövät myös hetelmiä ja ananas on tällainen, on mahdollista ellei
peräti todennäköistä, että oravat ovat suuria pitsojen ystäviä.

Tajunnan virta

POSTI@ SINULTA

Tisle ottaa vastaan ja julkaisee tyhmiä kysymyksiä osoitteessa tislelista@list.ayy.fi.
“Olen tässä kaverini Sorkkarauta-Peten (nimi muutettu) kanssa pohtinut, että mitäköhän
järkevää tekemistä sitä keksisi esim. viikonloppuisin? Yleensä vaan ryypätään ja sekoillaan. Alkaa kyllästyttää hieman tuo koheltaminen, joten olisi kiva keksiä jotain järkevää
tekemistä, mutta ei me tiedetä mistään järkevästä. AUTA!!!!!! :( Asutaan niemes, tykätään
tytöistä ja viinasta. Ja kun tytyjä täällä ei juuri ole niin viina vaan jää jäljelle.“
- Jack Potato
Hyvä Jack Potato,
viikonloppusin ainakin me toimituksessa tykkäämme opiskella. Voisitteko tekin ehkä harkita
lopettavanne tuon rotan elämän, leikata hiukset ja alkaa tekemään jotain rakentavaa, esimerkiksi legotalon rakentaminen? Toimitus on ainakin tykästynyt wiinattomaan elämään.
“Olen vuosikausia mielissäni lueskellut lehteänne, mutta tästä vankasta teoriapohjasta
huolimatta on vielä jäljellä yksi viimeinen, lähes eksistentiaaliseen mittakaavaan kasvava kysymys, johon vastausta ei ole vielä ollut kellään. Olen komeahko, akateemisesti koulutettu,
hyvätöinen, hauska, iloinen mies, ja ystävieni mukaan älykkäämpikin kuin useimmat. Silti tai
juuri siksi en tutustu mieleisiini naisiin, koska kaipaisin todellista älyllistä haastetta. Harmikseni en viihdy baareissa, olen liian ujo pokausrepliikkeihin ja liian vanha opiskelijabileisiin.
Kavereistani ei ole avuksi. “
- Mikä mättää
Hyvä Mikä mättää,
oletko kokeillut Tinderiä? Tässäkin lehdessä on esitelty kyseinen sovellus. Täytyy kyllä
myöntää, ettei sovelluksesta paljoa hyötyä tilanteeseesi ole :DDDDDD itse ainakin käytän
sitä huvikseni kun on tylsää enkä koskaan vastaa kellekään paitsi tutuille. Ja tollasia ne kaikki
muijat siellä on t. mä. Et koskaan tule löytämään vaimoa, joten opettele nyt viimeistään
pesemään pyykit ja tiskaamaan.
“Tykkäisin nörttimiehistä. Mutta miksi kaikki tapaamani on niitä kotisohvalla jähiviä,
mikropizzalla eläviä mähöjä, joilla ei ole muuta sosiaalista verkostoa ku ne WoWin, LoLin
ja Minecraftin pelikaverit? Ne on niitä, jotka vaihtaa lakanat kerran puolessa vuodessa,
jotka ei osaa kuoria perunoita, vaihtaa pölypussia tai pestä vessaa ja joiden kuntoilu on
tietokoneelta lähisiwaan, mieluiten autolla, koska raidi alkaa vartin päästä. Löydänkö
koskaan sellaista pelaajaa, joka olis sosiaalinen, älykäs, ekstrovertti ja vieläpä oikeesti hyvän
näkönen? Läski ei tunnu hyvältä mun käteen. Löydänkö sellaista Niemestä vai pitääkö lähtee
muualle hakemaan?
Mistä löydän sellasen miehen, jonka kanssa vois vetää jotai zombiemättöjä, mutta myös
kulkea kaupungilla kahvilla tai syömässä, leffassa, harrastuksissa.. Onko mulla vain typerä
fantasia ja tarviinkin viis eri miestä? “
- Mymmeli

[Toim. huom: mitä helvettiä nyt taas? Kyllähän syö.]
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Hyvä Mymmeli,
Ei tuollaisia ole täällä. Muuta Ruotsiin.
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KEMISTIEN STREETSTYLE
No ei kyllä löytynyt kadulta kemistejä niin tutkittiin sitsaavien muotia.

Kuvat: Otto Köylijärvi, Teksti: Ei ainakaan kuvissa olevat henkilöt :D

Masa
Ikä: 20
Kotipesä: Pyhtää
Paras vaatekauppa: Varusteleka
Kuvan asu: T-paita vissiin jostain
H&M:stä. Lakki Wahlmanin tietenkin,
en mie halunnut repsottavaa tupsua!
Naamalla olevat alushousut jostain komerosta. Kaulassa on Pyhtäällä ampumani
sarvikuonon nenähammas.
Tyyllini kulmakivet: Koska intti jäi tällä
kertaa kesken, haluan palata noihin aikoihin pukeutumalla maastokuosiin! Ennen
käytin enemmän esimerkiksi Lacosten
vaatteita, mutta nyt pitää varautua joskus
tulevaisuudessa odottavaan inttiin.

Taakka Minninen
Ikä: 27			
Kotipesä: Pieksemismäki
Paras vaatekauppa: Metsä
Kuvan asu: Metsästin ja nyljin karhun. Vainosi jotain pikkulapsia ja näin mahdollisuuteni.
Tyyllini kulmakivet: Itse tehty on puoli ruokaa! Pätee myös tässä asussa, hih hih.

Röpäle
Ikä: 24
Kotipesä: Lautta-jumankauta-saari
Paras vaatekauppa: Ikea
Kuvan asu: No mul ois nyt tää Ikean
kylpypyyhe päällä, koska kuvittelin sitseistä
tulevan kosteat. Kuvittelen edelleen niin.
Näkökin alkaa olla jo vähän vinossa, vaikka
alkuruoka vasta saatiin pöytään

Duke
Ikä: 204
Kotipesä: Singapore
Paras vaatekauppa: Ketä vaatekauppa?
Kuvan asu: Jos kukaan ei vielä tajunnut, olen
tiikeri. Kissat on kivoja, joten päätin pukeutua
tänään kissamaiseen kuosiin. En tosin keksinyt
muuta kuin tämän rusetin.

Tyyllini kulmakivet: Tää kylpypyyheestä
askartelemani mekko on ihan mukava. Saa
jalat tuulettua, mutta en paljasta liikaa.
Mielestäni paljasteleminen ei ole tyylikästä.
Jotain tosin taitaa tässä kuvassa vilkkua, kun
Elina taustalla noin nauraa.

Tyyllini kulmakivet: Punaiset housut ovat kuulemma muotia! Tykkään pukeutua metroseksuaalisen trendikkäästi, kuitenkaan olematta
minkään heseletin näköinen.
Totuus: Tyttöystävä valitsee vaatteeni.
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HORO SKOOPPPI
20.1.-19.2. Vesimies

Raha: Shoppailukuume iskee sinuun kovaa
syyskuun alussa, että tuhlaa vaan kaikki rahat
heti, tulee jännä vuosi.
Rakkaus: Loppuvuosi on sinulle rakkaudentäyteinen, älä epäröi vaan anna mennä
täysillä!
Työ: Etsit kuumeisesti töitä, mutta älä huoli, kova yrityksesi palkitaan vuoden loppuun mennessä. Jollain tavalla. ET SIIS VÄLTTÄMÄTTÄ SAA TÖITÄ!
Viettelytaktiikka: Fifty Shades of Gray, nuff
said.

20.2.-20.3. Kalat

Raha: Raha ei ole sinulle niin justiinsa, sillä
kumppanisi kuitenkin maksavat about kaiken
mitä haluat.
Rakkaus: Et kaipaa nyt rakkautta vaan seikkailuja (=seksiä)! Bada Bing is the place to be
;)
Työ: Sinun ei tarvitse tehdä töitä. Luultavasti koskaan. Paitsi jos rupsahdat eikä kukaan
maksa plastiikkakirurgia. Tosin luultavasti
joku senkin maksaa.
Viettelytaktiikka: Flirttailevat katseet saavat
sinut sulamaan. Vaikka kaipaatkin läheisyyttä
haluat antaa hieman haastetta. Kuukauden
vinkki: harjoittele vinkkaamaan silmää kummallakin silmällä erikseen.

21.3.-20.4. Oinas

Raha: Olet taloudellisesti vakaassa asemassa. Rahaa ei ole järkyttäviä määriä, mutta et
myöskään joudu pihistelemään.
Rakkaus: Sinulla on joku jota rakastat ja joku
joka rakastaa sinua. Toivottavasti nämä ovat
sama henkilö.
Työ: Kaipaat haasteita tasapaksuun työviikkoosi. Jätä nykyinen työsi ja etsi jotain aivan
uutta. Löydät menestyksen jostain sellaisesta, jota et ikinä olisi osannut kuvitella, esim.
sirkuksesta.
Viettelytaktiikka: Sinut on jo vietelty ja
sinäkin olet jotenkin ihmeen kaupalla onnistunut siinä myös. Ei kannata miettiä aihetta
enää.

21.4.-20.5. Härkä

Raha: Kaikki kesätyörahat pääsivät kulumaan
matkusteluun. Kannattaisi liftata ensi kerralla.
Rakkaus: Olet kokenut kovia rakkausrintamalla. Se on kuitenkin vain vahvistanut sinua ja
nyt olet valmis uusiin seikkailuihin!
Työ: Vaikka työnteko ei pimeässä syksyssä innosta just suck it up. Mitäs et liftannut!
Viettelytaktiikka: Uudet fuksit tulee kohta,
ne on helppoja ;)
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21.5.-21.6. Kaksoset

Raha: Sinulla on hallussasi rahaa, joka ei kuulu sinulle. Älä repsahda tuhlailemaan, sillä se
kostautuu myöhemmin.
Rakkaus: Et halua mitään muuta niin paljon
kuin rakkautta vastakkaiselta sukupuolelta.
Epätoivosi alkaa olla jo niissä mittapuissa,
että sukupuolella ei pian ole väliä. Muista
kultainen sääntö: Rakkaus tulee vastaan
silloin kun sitä vähiten odottaa. Lakkaa siis
stressaamasta asiaa vaan nauti elämästäsi!
Kaikille on kuitenkin olemassa se yksi oikea!
Työ: Sinulla riittää hommia aina kun niitä kaipaat. Osaat kuitenkin ottaa omaa aikaa aina
kun työtaakka alkaa tuntua liian raskaalta.
Muistat sit kans ottaa!
Viettelytaktiikka: Sinut voi vietellä todella helposti, lähes millä tahansa tavalla
epätoivoisen rakkaudenkaipuusi vuoksi. Ota
kuitenkin itseäsi niskasta kiinni! Vinkki Sen
Oikean löytämiseksi: yritä saada itsetuntosi
kukoistamaan ja sinut huomataan.

22.6.-22.7. Rapu

Raha: Olet saanut rahallista tukea. Muista
olla siitä kiitollinen sillä ilman sitä elämäsi
olisi huomattavasti vaikeampaa.
Rakkaus: Rakkaus on todella suuri osa
elämääsi ja nyt se joutuu koetukselle. Älä
kuitenkaan luovuta, sillä olette luodut toisillenne.
Työ: Et juuri nyt ehdi tehdä töitä, etkä kyllä
oikeastaan haluisikaan. Onneksi hätä ei ole
tämän näköinen, ensi kesänä ehtii taas kivasti duuniin.
Viettelytaktiikka: Oma käsi on tällä hetkellä
sinulle paras vaihtoehto. Vaihda kättä välillä
niin kokemus on täysin uusi. Käden tahallinen puuduttaminen tuo jo ihan HC vivahteen tähän “harrastukseen”.

23.7.-22.8. Leijona

Raha: Sinulta ei raha lopu kesken, välillä tuntuu vaikealta jopa keksiä mihin kaikkeen sitä
käyttää. Koska säästäminen on heikoille, ne
on kuitenkin pakko tuhlata johonkin. Tough
life. Voimia.
Rakkaus: Älä ärsytä kumppaniasi vaan muista antaa hänelle aikaa. Jos sinulla ei ole
kumppania, hanki sellainen ASAP! Sitten voit
koittaa vähän ärsyttämistä. Jos näyttää pahalta, lopeta.
Työ: Lomafiilis jäi päälle ja työnteko takkuaa.
Kivat työkaverit saavat sinut kuitenkin innostumaan taas hommistasi.
Viettelytaktiikka: Nettiseksi saa sinut syttymään aivan uudella tavalla.

23.8.-22.9. Neitsyt

Raha: Teit kesätöissä ihan jäätävän määrän
rahaa, joten haudo niitä koko loppu elämäsi
äläkä vahingossakaan käytä niitä mihinkään.
Roope Ankkuus there you go!
Rakkaus: Sinulla ovat edessä villit sinkkuajat!
Ajattele kuitenkin naapureitasi ja rasvaa pliis
ne sängynjalat.
Työ: Töitä pukkaa, mutta älä ajaudu burn
outtiin. Tai no, se saattaa laihduttaa ;) Kesäkuntoon 2015!
Viettelytaktiikka: Kaikki huomionosoitukset
toimivat. Olet herkässä tilassa ja no.. mitä
tässä enempää kiertelemään, OLET HELPPO.
Et kuitenkaan varma.
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SYKSYN VIIHDEKATSAUS
23.9.-22.10. Vaaka

Raha: Olet tehnyt töitä kovaa tahtia, mutta
rahaa ei tule. Missä vika? Ainiin, ilmoittauduit vapaaehtoiseksi. Parempi onni ensi kerralla.
Rakkaus: Tunteesi rakkaintasi kohtaan roihuavat nyt kovempaa kuin ennen. Oli se sitten kuka tai mikä tahansa.
Työ: Töitä todellakin riittää kuin sieniä sateella. Kaksi kirjainta (E ja I) saattavat pelastaa
sinut totaalihajoamiselta.
Viettelytaktiikka: Söpöily on loppuvuoden
juttu. Osoita pieniä hellyydenosoituksia ja
saatat saada hieman suurempia takaisin.
Muista kuitenkin, että yksi pieni ≠ yksi iso.

23.10.-22.11. Skorpioni

23.11.-22.12. Jousimies

Raha: Tahtoisit uudistaa koko elektroniikkakokoelmasi mutta kallis makusi estää. Pro
tip: hanki rikas kumppani ;)
Rakkaus: Sinulla on salainen ihailija. Kaikki
muut näkevät sen, mutta tunnetusti ihastuksen kohde ei koskaan tajua. Et ehkä koskaan
saa tietää kuka tämä mysteeri-ihastus on.
Työ: Sait kesällä paljon vastuuta ja se on
kasvattanut itseluottamustasi. Käytä tätä
hyödyksesi syksyllä.
Viettelytaktiikka: Tanssi saa sinut syttymään.
Siirry siis kuumille tanssilattioille ja koet upeita hetkiä.

22.12.-19.1. Kauris

Raha: Sinä todellakin elät elämää tässä ja
nyt. Et stressaa rahasta (paitsi välillä kun sitä
ei ole) vaan elät täysillä! Säästäminen ei ole
sinua varten.
Rakkaus: Olet hämmentynyt omista tunteistasi. Saat kuitenkin vastauksia kaikkiin kysymyksiisi vuoden loppuun mennessä.
Työ: Sinut halutaan about joka työpaikkaan
minne vain haetkin eli jos kaipaat töitä, ei
pitäisi olla kovin vaikeaa.
Viettelytaktiikka: Nyt ei auta kiertelyt ja
kaartelut vaan kaipaat suoraa toimintaa. Toimi siis itsekin niin ja lopputulos on sinulle
mieluisa.

Raha: Tähdet ovat pian otollisessa asemassa
ja Kauriille se tarkoittaa onnekkaitta päiviä.
Nyt kannattaa lotota!
Rakkaus: Olit pitkään ihastunut ihmiseen,
joka ei vastannut tunteisiisi. Olet vihdoin
päässyt tästä yli ja sen ansiosta silmäsi ovat
nyt auki ja tapaatkin ennen vuodenvaihdetta
mielenkiintoisen uuden tuttavuuden (voi olla
myös vanha tuttavuus, et vain ole aiemmin
tajunnut kemiaa välillänne).
Työ: Olet iloinen, että sait työsi hoidettua
ja pääset taas keskittymään täysipäiväisesti kouluun. Alat löytää uutta mielenkiintoa
opiskelujasi kohtaan. Hyvä homma hei!
Viettelytaktiikka: Vihjailevat Whatsapp-viestit saavat sinut kiinnostumaan. Lähde rohkeasti mukaan viestittelyyn!

Putous

Voiko huonompaa tv-sarjaa enää keksiä?? Kerran viikossa
esitettävässä “viihde-ohjelmassa” joukko kilpailijoita seikkailee jossain päin Arfikkaa etsimässä suuria putouksia, joille
pitää ladella paskaa läppää tavoitteena saada vesi kulkemaan
alhaalta ylös. Trailerin mukaan läpät ovat niin tasottomia,
että joka kerralla onnistutaan. Voittaja on se, kuka on hauskin
täti-ihmisten ja alle 10-vuotiaiden tyttöjen mielestä. Ketään
muuta tämä sarja ei kiinnosta, toisin kuin Iltalehden uutisvirrasta voisi päätellä.
Jos pidät sarjasta, olet nössö.

Vain elämää

Syksyn surullisimmassa ja ideaköyhimmässä sarjassa seikkaillaan Norjan vuonoilla seitsemän
ihmisen voimin. Kilpailijat asuvat autiotalossa ja
yrittävät raiskata mahdollisimman monta biisiä.
Voittaja on se, kuka on onnistunut tekemään jo ennestään junteista kappaleista vielä tuskaisempaa
kuunneltavaa. Kilpailijoille ei etukäteen kerrota,
että häviäjät heitetään kalliolta alas. Tämä taitaa
nykyään olla ainoa keino karsia surkeat suomalaiset artistit mäkeen. Yolo!
Sarja on suunnattu aivokääpiöille. Älä katso tai
muutut muumioksi. Arvostelu: 0/5.

Big Brother

Monta vuotta jatkunut kestosarja palaa taas
tauolta. Sarjassa ryhmä tunnettuja poliitikkoja
eri puolueista suljetaan luksusmökkiin jonnekin
päin Espoota ja seurataan heidän yhteiseloaan
jouluun asti. Poliitikot jaetaan aluksi natseihin
ja kommunisteihin ja annetaan heille tehtäviä.
Tehtävillä mitataan hyvävelipotentiaalisuutta.
Kerran viikossa 1-2 kilpailijaa potkitaan pihalle
ja heidän tulee siirtyä Vihreisiin. Kisan voittaja
valitaan Suomen presidentiksi automaattisesti.
Sarjassa kilpailijat saavat pisteitä vehkeilyllä,
minkä ei luulisi olevan heille vaikeaa. Ihan kelpo
viihdettä, ainakin sivistyy ja oppii poliitikkojen
nimiä.
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