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Vastattakoon polttavimpiin kysymyksiin syistä lehden
myöhästymiseen:
Tanssiiko toimitus letkajenkkaa vai
kehruuvalssia?
- Tämä on jokaisen toimituksen jäsenen
henkilökohtainen päätös, jota kunnioitetaan.
Toimituksen kokoukset ovatkin kohtalaisen
sekavia juurikin tämän vuoksi.
Tuleeko tänä vuonna neljä lehteä?
- Kyllä.
Haluan lisää luettavaa! Milloin seuraava lehti
ilmestyy?
- Tämän lehden jälkeen.

Hallituksella on elämänkokemusta..
..235 vuotta
..1394 opintopistettä, joka vastaa 4,6
DI-tutkintoa tai 7,7 kanditutkintoa

Meet Inkuhali ’19

”Yksi hallituslainen on
jodel-meemien
mestari.
Hän on synnyttänyt mm.
’lohi on loppu’-meemin.”

Kyselyyn vastasi ajoissa..
.. 8/11
Koko hallitus asuu..
..kartan osoittamalla alueella.
Keskimääräinen hallituslainen
asuu..
..Kuusisaaressa, kuvan osoittamassa
kiinteistössä. [Kelpaisi kyllä. toim. huom.]

Pauliina Yrjölä Joel Arantola

Mitä tekee hallitus? Millainen on keskiverto hallituslainen? Näihin ja
moneen muuhun asiaan lähdimme hakemaan vastauksia tyydyttääksemme
lukijoidemme kyltymätöntä tiedonjanoa!
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Neljä elementtiä: maa, ilma, tuli, vesi. Mikä niistä olisit ja miksi?

Yrjö Koski
Puheenjohtaja
Fuksi 2015

- Maa, se on vaa niin kaunis!
- Olisin maa, koska muiden elementtien on vaikeaa elää yhdessä ilman
maata. Tämä kuvaa hyvin myös rooliani hallituksessa: pyrin mahdollistamaan kaikille hallituslaisille mahdollisimman hyvän ympäristön toimia
yhdessä.
- Maa, koska maasta tulee metalleja ja metallit on kivoja, koska siitä voi
tehdä kolikoita.

- Ilma. Lentäminen olis ihanaa!
- Ilma, nimeni saattoi myös vaikuttaa valintaani. Jos olisin ilma, osaisin
varmasti lentää mikä olisi todella siistiä. Lisäksi voisin kontrolloida ilmastoa,
jolloin minulla olisi valtaa myös muihin elementteihin.

”Yöllä yhdessä
Ymmärretään ystävää
Yrjön yhtälö”

Miten aiot estää
vallankaappauksen?

muun

hallituksen

suunnitteleman

Stalkkaamalla heitä niin, että tiedän heidän jokaisesta liikkeestään.

Oletko lähempänä Trumpia vai Putinia?
- Tuli, koska teen asioita palavalla intohimolla.
- Tuli, koska tuon mielipiteeni esiin kiivaasti

- Vesi, koska: https://www.youtube.com/watch?v=cJMwBwFj5nQ
- Vesi, juomista nautinnollisin!
- Vesi. Se tekee aina niin hyvää
- Vesi, koska olen aina kokenut sellaista mystisen maagista sukulaisuutta
meren kanssa, uidessani tunnen olevani yhteydessä kosmoksen energiakenttiin ja horoskooppini on melkein kalat.
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Paha kysymys. Ehkä olisin lähempänä Putinia, koska Trump edustaa
pitkälti kaikkea mitä en haluaisi olla. Ei sillä että Putinkaan tuntuisi omalta
johtaja-esikuvaltani.

Inkubion hallitus on päättänyt tukea Ilmastoveivi2019-kampanjaa. Miten aiot johtaa kiltaa, jotta vastaavat arvot
näkyvät myös Inkubion toiminnassa?
Aion ottaa ilmaston huomioon hallituksen ja killan arkipäiväisessä toiminnassa. En ole pakottamassa suuria muutoksia, jotka voisivat jakaa mielipiteitä
killan sisällä, vaan uskon että asian tiedostaminen pienissäkin asioissa pitkin
vuotta tulee kantamaan hedelmää.

Markus Toivonen, Varapuheenjohtaja
Fuksi 2015

Salomo Lassfolk, Yrityssuhdemestari
Fuksi 2016

”Mahtava meno
Maikki memejä monta
Meidän maailma!”

”S’napsi sinun,
surun sinullekin suo,
sairaan syntinen”

Mikä on suunnitelmasi syöstä puheenjohtaja vallasta?
“The unseen blade is the deadliest” - joten en valitettavasti voi paljastaa
huippu pitkälle edennyttä suunnitelmaani valtavirtamedialle.
Johdat Inkubion abimarkkinoinnin kehitystä. Millä keinoin
aiot saada Robinin hakemaan BioIT:lle?
Tämä ei valitettavasti ole tavoitteissani! Tekemällä Inkubiosta mahdollisimman näkyvän tekijän eri rekrykanavilla, voimme kuitenkin ehkä saada
myös Robbarin huomion hänen miettiessään jatkokoulutustaan!

Yrityssuhdemestarin mielipide Tinderistä ja vastaavista suhdeyrityksistä.
Itse olen luopunut Tinderistä, mutta olen kuullut kuuluisan filosofin
Rihannan lausahduksen “we found love in a hopeless place”.
Laadi SWOT-analyysi killan Bio Partner -strategiasta.
S - rahaa,
W - ei tarpeeksi rahaa,
O - enemmän rahaa,
T - YSV 2019

Vili Ripatti, Fuksikapteeni
Fuksi 2017

Antti Huttunen, Rahastonhoitaja
Fuksi 2018

”Ihana vanha
Inkubio verraton
loi liekin voi voi”

”Aallon alakerrassa
abstraktissa avotilassa
auttaa ajattelemaan.”

Olet järjestämässä fuksitapahtumaa, mutta IE ilmoittaa
päivää ennen olevansa kiinni muissa menoissa. Mitä teet?

Poliisi kolkuttaa ovellesi kavallusepäilyn johdosta.
Miten selviät tilanteesta?

Onneksi on toinen IE, joka varmasti on valmiina ottamaan partnerinsa
hanskat ja auttamaan järjestämään unohtumattoman tapahtuman fukseille.
Yritän myös lahjoa IEtä, joka on kiinni nakissa.

Otan rahat ja karkaan ikkunasta ulos.

Kuinka monta fuksia mahtuu veneeseen?
Ilman taikaa 12, jos Hagrid tuuppaa vauhtia niin 79. Toki aina voi värkätä
lisävaunuja.

Kuinka paljon sinun tulee Inkubion tililtä nostaa,
jotta voit ottaa suihkun kolikoiden syrjäyttämällä
vesimäärällä?
Kahden euron kolikon säde halkaisija on 21,25 mm ja paksuus 1,67
mm jolloin kolikon tilavuus on noin 592 mm3 mikä on 0,000592 litraa
ja koska suihkussa vettä kuluu minuutissa 15 litraa ja olen suihkussa 10
min, rahaa tarvitaan noin 25 338 euroa viiden sentin kolikkoina

Ali Salloum, Opintomestari
Fuksi 2015

Maija Vahteristo, Tiedotusmestari
Fuksi 2015/2018

”Aina Ajaton
Aistikkaan Aito Aha
Akateeminen”

”Mahtava Maikki
mukaansatempaava meno
Mimosaa maistoin”

Miten aiot suorittaa enemmän noppia kuin muut, jotta
säilytät opintomestarin tittelin?

TiedotusMaijasteetin asemassa kerro arviosi Britannian kuningasperheen tilanteesta.

Etumatka on sen verran suuri, ettei pitäisi olla mitään hätää. On myös
hyvä muistaa, että opintomestarin uskottavuus muodostuu muustakin
kun opintopisteiden lukumäärästä. Hyvä opintomestari on sellainen,
jolle on helppoa puhua opiskeluun liittyvistä aiheista. Lisäksi on äärimmäisen tärkeää, että opintomestari on ajan tasalla kouluyhteisön esityksistä, uudistuksista ja ylipäätään yleisestä keskustelusta. Ennen kaikkea
koen, että opintomestarilla on suuri vastuu opiskelijoiden identiteetin
vahvistamisessa sekä itseluottamuksen boostaamisessa!

Kuningasperheen suosion säilyttämiseksi olisi ensiarvoisen tärkeää esitellä
kuningatar Elisabethin corgeja enemmän julkisuudessa.
Mistä puusta veistät puujalkavitsisi?
Vanha kunnon Betula Pendula toimii suurimpaan osaan vitseistä. Sen
taivutuslujuus ja kimmomoduuli syiden suuntaan ovat optimaalisia
keskivertojen puujalkavitsien veistelyyn.

Mikä on BioIT:n suurin valtti?
Meidän ahkerat ja tunnolliset opiskelijat, joiden visio on lisätä maailmaamme hyvinvointia.

Max Müller, Sisä- ja ulkomestari
Fuksi 2016
”Maikin mukana
monet meistä matkalla
maahan meioosin”

Mielipiteesi nousevista trendisanoista ”Hygge” ja
”Lagom” suhteessa perinteiseen suamalaiseen ”Sisuun”.
Ei tämmöisistä uusista sanoista ole mitään verrattuna perinteiseen suamalaiseen SISUun!vahvistamisessa sekä itseluottamuksen boostaamisessa!
Kehität vuoden aikana salmiakkiallergian. Miten
ravitset makeannälkääsi loppuvuoden?
Onneksi kiltahuoneelta saa myös salmiakittomia karkkeja.

Onerva Lahtinen, Sihteeri
Fuksi 2018
”Ohjelmointia
opiskelutoverit
oon onnellinen”

Millaisia polvitaklauksia suunnittelet käyttäväsi
mikäli hallitus laiminlyö pöykkyjen lukemisen?
Sen nimi on sakkotaklaus ja se perustuu sellaiseen zeniläiseen väkivallattoman taistelun filosofiaan. Kun sakkoja on kertynyt tarpeeksi, niiden
määrä luetaan ääneen kokouksessa, ja efekti on sama kuin potkaisisi
polvella vatsaan. Tämän jälkeen kaikki katuvat saamattomuuttaan ja
parantavat tapansa loppuvuodeksi.
Mitä mieltä olet nakeistatm ja mikä on suosikki
nakkisitm?
Kyllä nakit yleensä on hauskoja. Suosikkinakkini on sellainen mistä ei
tarvitse stressata.

Ilmari Lehtinen, Emäntä
Fuksi 2017
”Ihana Inkubio
ikivanha ja iänikuinen
Niin ihmeellinen ja iso
oi ihana Inkubio”
Kippari ilmoittaa päivää ennen fuksitapahtumaansa
tarvitsevansa IE:n apua ruoanlaitossa. Mitä teet?
Sanon eka kipparille, että “opi tekee ruokaa”. Jos hän ei vieläkään osaa,
niin IE hoitaa kyllä, koska kippari on bro ja fuksit ansaitsee maukasta
ruokaa.
Usein sanotaan, että isäntä on perheen pää, mutta
emäntä on kaula, joka liikuttaa päätä. Onko tämä
totta myös IE:n kohdalla?
Ei aivan. IE:llä on kaksi päätä, jotka ei tarvitse kaulaa liikkuakseen.
Päät liikkuvat silkasta räjähdysvoimaisesta ajatusten innovatiivisesta
dialogista.

Kaisa Kärkkäinen, Isäntä
Fuksi 2017
”Kaikki katsovat
kun kiltamme kukoistaa
kuuliaisesti”

Mielipiteesi tossuista ja lempitossumallisi.
Turhauttavia, jos eivät pysy jalassa. Parhaita, jos pysyvät jalassa. Sellainen
joka pysyy jalassa.
Emäntä unohtaa patalappunsa kotiin ja rientää
hakemaan niitä. Samalla keittiössä helvetti pääsee
irti. Miten toimit?
Hengitän syvään tilanteeseen sopivan 2 ja puoli kertaa, lukitsen itseni
pimeään pakastimeen 10 muun ihmisen kanssa pois tieltä keittiöstä,
höpsö FKn emäntä, kun unohtelee tollei. Onneks ei ole omat sitsit.

MILLAINEN KILTALAINEN OLET?
Ida Parkkinen, Emma Turkulainen

Aloitetaan helpolla kysymyksellä! Kuinka monta merkkiä olet ommellut haalareihisi?
a. sekosin laskuissa jossain 200 paikkeilla
b. 100ish?
c. parikymmentä, mutta kotona odottaa kaapillinen ompelemattomia merkkejä

1

Kaverisi ilmestyy ovesi taakse tiistai-iltana bp-mukien kanssa. Sinulla on tentti seuraavana aamuna yhdeksältä.
Mitä tapahtuu?
a. menen suoraan nukkumaan kulkematta lähtöruudun kautta, keräämättä $200
b. noooh jos sitä nyt yhet...
c. on sitä ennenkin tehty tenttejä kolmen tunnin yöunilla
d. UUSINTAAN

2

Millainen on VIRPIsi?
a. tämänhetkinen VIRPIni on kolmas, kun aikaisemmat ovat hävinneet, takakansi on irti, eikä laulunsanoista saa
enää selvää kaikkien töherryksien alta
b. miltei jokaisella VIRPIni sivulla on terveisiä, joita on mukava lueskella ja muistella lempparisitsejä
c. VIRPIni on kuin uusi, lukuunottamatta muutaman kaverini ja ISOjen taideteoksia ja läppiä
d. mikä on VIRPI? :o
Inkubion telegramryhmään kilahtaa viesti, johon sinulla on eriävä mielipide. Miten toimit?
a. kerään tilastoja, faktoja ja analyysejä ja muotoilen niistä hyvin argumentoivan viestin, jossa perustelen
kantani järkevästi
b. heitän popparit mikroon
c. ilmaisen, kuinka ennen tehtiin asiat oikein ja nykyään on kaikki pilalla
d. ai whaat onks inkubiol joku tg-ryhmä? :o

4

Ootko mennyt töihin?
a. joo
b. en
c. :o

5

Mitä saat tulokseksi lausekkeesta: (opintopisteet + montako % akkua kännykässä) / (akat. ikä + viimeisin arvosana)
a. en osannu laskee ku ei tota löytyny MAOL:sta
b. 0-42
c. 42
d. >42

6

Keppanabussin kuski pysäyttää bussin kesken matkan, ja käskee matkustajat ulos. Miksi?
a. olemme saapuneet Renkomäen ABC:lle
b. onks keppana jotai muuta ku kaljaa? :o
c. Juhana Kuumeri osallistui paskin vitsi -kisaan

7

Saavut kahvinhimoisena kiltikselle, mutta pannu on tyhjä ja kaikki kupit seisovat likaisena pöydällä. Mitä teet?
a. mouhoat: miksei hallitus tee mitään?!?
b. viet ystävällisesti kupit tiskikoneeseen ja keität lisää kahvia
c. poistut paikalta ja päätät tyytyä R-kioskin kahviin

8

Miten paljon vietät aikaa kiltiksellä?
a. missä kiltis on? :o
b. käyn siellä välillä juomassa kupillisen kahvia
c. koht’ osa sisustusta oon, käperryn fuksein kainaloon, miks kotiin jaksais palatakaan, mua siellä oottaa
läksyt vaan, ei nappaa ollenkaan...

10
a
b
c
d
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Siis haluun vaa...?
a. doka
b. valmistuu

2.
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Laske kokonaispisteesi, oletko...
alle 30: FUKSI
30-60: TUPSU
yli 60: MOUH

Ontologinen tutkielma
Haakanasta
Ihmiset usein tulevat kysymään Haakanasta. ”Hei, sähän tunsit Haakanan.
Millane tyyppi se Haakana oikee oli?” Ja
vastaan aina samalla tavalla: ”Haakana
oli…”
Niin. Kuka oli Haakana?
Voiko tähän kysymykseen edes
vastata? Kykeneekö mikään määrä sanoja
ja lauseita täysin luonnehtimaan jonkin
henkilön persoonaa, luonnetta ja oikkuja?
Lisäksi kun tarkastelemme Haakanaa,
ketä niistä monista
Haakanan ilmentymistä meidän tulisi
käsitellä?
Eilispäivän porvarillinen,
harmaa ja vanheneva
Haakana oli hyvin
erilainen henkilö kuin
vuosikymmenten
takainen Imatrankosken
ala-asteen
riiviömäinen, pulleaposkinen ja nuori
Haakana. Voidaanko edes puhua samasta
entiteetistä? Tiedämmehän, että biologiset
organismit elävät jatkuvassa muutoksen
tilassa, ja se solumassa, joka edusti alkuaikojen huligaani Haakanaa, erosi huomattavasti loppuaikojen herra Haakanasta.
Vaikka heidän ulkoinen olemuksensa sekä

heidän ajatuksensa ja arvonsa poikkesivat
merkittävästi toisistaan, intuitio sanoo,
että nämä kaksi Haakanan ilmentymää
olivat jollakin perustavalaatuisella tavalla
sama henkilö.
Plutarkhos oli eräs antiikin ajan
maineikkaista
kreikkalaisista
filosofeista. Tämä platonilaiseen koulukuntaan
kuulunut suuri ajattelija lanseerasi filosofisen ajatuskokeen, joka kulkee nimellä
Theseuksen laiva. Laiva on nimetty
myyttisen
sankarin
Theseuksen
mukaan.
Ajatuskokeen
voi
muotoilla
jotakuinkin
seuraavasti: Theseuksen
laiva lähtee kotisatamasta pitkälle matkalle.
Matkan aikana jokainen
laivan osa yksitellen
vaurioituu ja jokainen
laivan
osa
vaihdetaan sitä myötä, kun se
vaurioituu. Kun laiva
lopulta, monen auringonlaskun ja kuunkierron jälkeen, palaa takaisin kotisatamaan, kaikki sen alkuperäiset osat on
korvattu. Kysymys kuuluu: onko satamaan
palannut laiva sama kuin se laiva, joka
aikanaan lähti satamasta? Jos ajatellaan,
että palannut laiva ei ole sama kuin satamasta pois purjehtinut laiva, niin millä

hetkellä korjattu laiva lakkasi olemasta
alkuperäinen laiva? Silloin kun sen ensimmäinen osa vaihdettiin? Silloin kun puolet
alkuperäisestä laivasta oli korvattu? Vai
vasta sitten, kun viimeinen alkuperäinen
osa irrotettiin ja vaihdettiin?
Kehomme koostuvat valtavasta kokoelmasta soluja, ja koko ajan soluja kuolee
ja korvautuu uusilla. Aivojen neuronit
eivät juurikaan uusiudu, mutta niiden
väliset synapsit muuttuvat jatkuvasti, ja
neuronien väliset kytkennät hetkellä B
ovat erilaiset kuin minuutti sitten hetkellä
A. Voidaan siis sanoa,
että sekä kehomme,
joka on fyysinen representaatiomme
maailmankaikkeudessa,
että aivomme, joka on
psyykkisen
toimintamme keskus, ovat
alituisessa muutoksen tilassa. Tästä huolimatta koemme, että olemme sama ihminen,
joka olimme eilen ja joka olimme edellisvuona. Tuntemus siitä, että olemassaolollamme on yhtenäistä ja jatkuvaa, on
varsin vakuuttava. Toisaalta kun muistelemme itseämme viisivuotissyntymäpäivillämme, ajatus samasta henkilöstä tuntuu jo
hieman vieraammalta. Intuitio silti sanoo,
että näitä kaikkia itsemme inkarnaatioita
yhdistää jokin muuttumaton Minuus, joka
säilyy, vaikka ulkoinen olemuksemme ja
mielenmaisemamme vaihtuvat.
Subjektiivinen
kokemus
omasta
jatkuvuudesta ei muutu, vaikka henkilön
käytös muuttuu ulkoisten havaitsijoiden
silmissä. Aivojen etuotsalohkon vaurion

”

seurauksena ihmisestä voi tulla impulsiivisempi ja aggressiivisempi. Kuuluisa
kirjaesimerkki tästä on Phineas Gage, joka
rautatietyöonnettomuuden
seurauksena
kärsi otsalohkon vaurion, kun rautakanki
lävisti hänen päänsä. Onnettomuuden
myötä Gagen käytöksen havaittiin muuttuneen äkkipikaiseksi ja äkäiseksi. Gagen
läheiset olivat järkyttyneitä aivovaurion
aikaansaamasta käytöksen muutoksesta,
mutta Gage itse ei nähnyt uusissa toimintamalleissaan mitään poikkeuksellista.
Vaikka henkilö ei itse näe tai koe hänen
Minuutensa muuttuneen,
voidaanko siltikään sanoa,
että aivovaurion jälkeinen
henkilö on sama kuin aivovauriota edeltänyt henkilö?
Kumpi määrittää Minuuttamme enemmän, toisten
arviot meistä vai meidän
oma kokemuksemme itsestämme? Entä
siinä tapauksessa, kun ihminen lakkaa
muistamasta, kuka hän on? Alzheimerin
taudissa henkilön muisti ja muut kognitiiviset kyvyt hiljalleen rapistuvat ja henkilö
alkaa unohtamaan omia kokemuksiaan.
Ennen pitkään hän ei enää tiedä, missä
hän on tai kuka hän on. Kun ihminen
itse unohtaa oman Minuutensa, onko hän
edelleen sama henkilö kuin ennen?
Palatkaamme kuitenkin takaisin
Haakanaan. Jos sallimme, että on mahdollista puhua Haakanasta yhtenäisenä ja
jatkuvana entiteettinä, on tästä huolimatta todettava, että ei ollut vain yhtä
Haakanaa. Haakanoita oli yhtä monia
kuin oli Haakanan tavanneita henki-

			 Kuka oli
Haakana?

löitä. Jokaisella ihmisellä oli oma käsityksensä Haakanasta, oma mielikuvitus
Haakana. Eri ihmisten mielikuvissa
korostuivat Haakanan eri piirteet ja
ominaisuudet. Jonkun silmissä Haakana
saattoi olla ilmestyskirjan peto, kun taas
toiset näkivät Haakanassa uuden ajan
Messiaan. Erilaisten mielikuvitus Haakanoiden lisäksi oli myös itse Haakanan
kokemus siitä, kuka on Haakana. Vaikka
voisi olettaa, että juuri itse Haakanan

subjektiivinen kokemus itsestään olisi
kaikkein täydellisin kuvaus siitä, kuka on
Haakana, on todettava, että ihminen on
usein sokea omalle toiminnalleen. Kuinka
usein olemmekaan havahtuneet johonkin
luonteenoikkuumme tai alitajuiseen
motiiviimme vasta, kun ystävä siitä
ohimennen mainitsee? Sanottakoovn siis,
että edes Haakana ei täysin tiennyt, kuka
hän oli.
Vastaan siis: ”Haakana oli mysteeri,
eilispäivän illuusio.”

Kevään kuumimmat

Meikkivinkit
S’napsin ahkerasta, jatkuvasti uusia journalististia skuuppeja ja syväluotaavia artikkeleita hakevasta toimituksesta, valittiin kaksi asian-

?

tuntijaa raportoimaan peitetehtävissä aiheesta, joka on ollut suuri
mysteeri ilmiö itäisestä satamakaupungista Soukan läntiselle rajalle:
“Mitä on kosmetiikka?”

Meikkaaminen on selkeästi inkrementaalinen prosessi, jossa jokainen taso rakentuu
edellisen päälle. Näin ollen peruskivi tai
perusmeikki tulee tehdä kunnolla. Perusmeikki koostuu useasta osasta. Näistä
ensimmäisenä on

pohjaväri, jonka tar-

koituksena on peittää ihon epäjatkuvuuskohtia. Käytössä Otsolla on Giordani Gold
Liquid Silk Foundation SPF 12 Light Ivory
ja Joonaksella Full Coverage (toisin kuin
testikoodeissa), MÄC Foundation W10 .

Alkuun vaikutti, ettei se
tehoaisi Otson miehisiin
kasvonpiirteisiin ollenkaan, mutta ennen pit-

joista yksikään ei meikkaa. Äiti lienee meikannut, mutta en yleensä huomaa mitään.

Toimituksen keskuudessa oli epäselvyyttä
siitä, kuuluuko “eye shadow” silmän alavai yläpuolelle. Varmuuden vuoksi päätimme testata molemmat lähestymistameikatessa tuntui ole-

POHJAVÄRIN LAITTO-OHJEET:

van haastavaa: Joonak-

1. Hanki peili

sen mielestä Otso näyt-

2. Laita pohjaväri naamaan

tää röyhkeältä, Otson

3. Mene töihin

mielestä Joonas ei osaa

kää hänenkin naamaan
saatiin kaunis muovinen olemus. Joonas
päätti hypätä suoraan pohjaväripurkin
syvään päätyyn ja lopputulos on vahva,
kuten Joonaskin.

Suvun tässä polvessa on seitsemän miestä,

vat. Toisen silmän pitäminen kiinni toista

Pohjaväriä tulee laittaa luultua enemmän.
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Toimii myös nimmareihin
0,00 e, Cadeau Milja || Ella

käyttää silmävarjostinta.
Pitäkää lukijat mielessä, että varjostukset
tulevat silmäluomeen, eivät silmäpussiin.
(Coc Cinelle Câlin 32 ja Nivea Bealite matt
Eye Shadow)
Rajauskynä

osoittautui

maanantaikap-

paleeksi tiistai-iltana (tai lievästi kuivuneeksi), kun kynä tujautti kerralla ja yllättäen silmään tuhdin kerroksen mustaa
väriä. Vaaleampi vaihtoehto ei tuntunut
tepsivän yhtä tehokkaasti, ehkä runsaan
luomivärin johdosta. (Lumene Blueberry
Eye Makeup Pencil with Arctic Blueberry ja
The Body Shop Lip Liner 12 Shade Salmon)
Ripsivärin tehokkuus kasvojen korostamisessa huomattiin nopeasti. Vaikka molemmat välitulokset näyttivät hieman Kellope-

Valovoimaisin
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Paras äänenvoimakkuus
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maitohuligaanilta, olivat tuuheat silmärip-

%

set suhteellisen pienen vaivan väärti. Testauksen tilavuudessa tai ravintoarvossa ei
kuitenkaan huomattu muutosta. (Max Factor X 2000 Calorie Curl Addict ja Essence
Power Volume Instant Volume Boost)

KOKEILE MYÖS NÄMÄ!

Puutereissa kannattaa pitää huolta, ettei
ripurkin töpöttimen puutteessa Villin län-
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nen kauhu Siloposki-Brummer nappasi

ie,

Klassis-romanttiseen tyyliin molemmat

Traumatisoiduin, kun sisko lakkasi

koehenkilöt päätyivät valitsemaan hemai-

varpaankynteni nukkuessani kerran.

sevista punaisen sävyistä. (myös strippa-

Itse olen enemmän mekkomiehiä.

reina tunnetut Maybelline Daring Ruby ja
luonnonläheinen Lumene Wild Rose Fiery
Sky 69)

hyväksikäyttäen ja häikäisi vastameikkaajan täysin. (M Aki Ash Blush Fresh Plum

poskikarvoitus korostu liiaksi. Bilepulve-
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tuu vasta huulipunan lisäämisen jälkeen.

ansiokkaasti poskeensa punahilkkaakin
punaisemman poskipunan vessapaperia

ja puolituntemattomaksi jäänyt Lumene
Kerma)

Joonaksen kulmakynäniekkataidot pysyä
omien

suht’ tuhtien kulmakarvojensa

alueella johtivat brutaaliin, mutta luolamiesmäisellä tasolla kauniiseen kirveellä
veistettyyn tulokseen, johon Joonaksen
äitikin tykästyisi. (Rimmel 001 Dark Brown
Eyebrow Pencil)
Huulipunaa kutsutaan syystäkin meikkien
kuninkaaksi tai kuningattareksi. Meikkikokonaisuuden todellinen olemus paljas-
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sesta saatiin vain parin tunnin vaivannäöllä
toinen toistaan hemaisevampia nuorukaisia; Kuopiolaisen sananlaskun mukaan:

Mielestäni näytän teatterinäyttelijältä parhaitten
vuosiensa jälkeen, ei välttämätät hotsittaisi joka
päivä pistää meikkiä päälle, suht haastavaa. Sil-

“kyllä kehtaisi lähteä tyrkylle”. Kuitenkin
kanssaopiskelijoihin verrattuna epäreilun
kilpailuaseman tasoittamiseksi toimittajat

”

”

Lopputuloksena kahdesta raavaasta urok-

päättivät päivän päätteeksi pestä meikit
pois, joskin tehtävä osoittautui tavallista
haasteellisemmaksi

meikinpoistoaineen

puuttumisen vuoksi.

mätulehdus on vissiin tulossa, kun menin tökkää-

Silmiä kutittaa. Huulipuna tuoksuu

mään silmäkynällä kirjaimellisesti silmään. Ihan

paremmalta kun maistuu. Tekee mieli

hauska kokeilu ja suosittelen kaikkia kokeilemaan

raapia meikkiä pois koko ajan.

ainakin kerran omien kasvojen ehostamista.

Koodi Sutra

Kaipaako koodauksenne lisää intohimoa? Oletteko jumittunut rutiineihin?
Kokeilkaa näitä S’napsipolitanin toimittajien suosikkiasentoja!

Tarjoilija
Toimii missä tahansa ympäristössä, mutta
vaatii vakaata kättä.

Jedi
Tämä asento vaatii paljon voimaa, mutta
onnistuessaan kaikki tuntuu sujuvan pelkällä
ajatuksen voimalla.

Klonkku
Tämä asento on erinomainen, kun haluat viettää hieman laatuaikaa aarteesi kanssa. Slaavikyykkyä pidetään myös erittäin ergonomisena
asentona.

Vanha aviopari
Ettekö parempaan pysty?

Riita
Jos koodi hajottaa liikaa, kannattaa kokeilla
tätä asentoa!

Siri
Siri, code the code please.

Presidentti
GET DOWN MR PRESIDENT

Kosinta
Kun haluat viedä koodisi seuraavalle tasolle.

Heippahei
Mitä tapahtuu???

Lehmihenkilö
Vanha klassikko, mukavuuden maksimoinniksi suosittelemme tyynyjä niskan alle.

Lankku
Tällä saatte sujautettua lisää liikuntaa päiväänne!

Egyptiläinen
Joskus koodiongelmaa ei kannata lähteä
ratkaisemaan suoraan edestäpäin, vaan sitä
kannattaa lähestyä sivusuunnasta.

Venytys vol. 1
Optimaalinen verenkierto aivoihin visaisia
ongelmia varten.

Venytys vol. 2
Haastavampi versio edellisestä asennosta. Ei
kuitenkaan lisää aivojen verenkiertoa yhtä
hyvin.

Nosta hartiat korviisi ja tunne, kuinka niskasi
jumiutuu ja päähäsi ei virtaa yhtään verta.
Purista lihaksiasi vielä enemmän.
Jatka hengittämistä,
sisään ja ulos.
...
Nyt pidätä hengitystäsi. Tunne, kuinka kaikki
deadlinet lähestyvät joka sekunnilla.
Olisit voinut tehdä tehtäväsi aikaisemmin.
Tunne, kuinka maailma romahtaa ympärilläsi.
Tulevaisuutesi synkkenee joka hetki, kun et tee
tehtäviäsi.
...
...

Nyt voit taas hengittää ja rentouttaa lihaksesi.

Stressimeditaatio

...

vierailevat fuksitoimittajat

Sulje silmäsi, hengitä syvään sisään ja ulos.
Tunne, kuinka jokaisella sisäänhengityksellä
lihaksesi jännittyvät.
Hengitä syvään ulos ja jännitä lihaksiasi vielä lisää.
Hengitä sisään ja ulos,
sisään ja ulos.

katso kuva

S’napsin lukijoilta

Siis tapasin yhen söpön biolaisen yksis bileis ja se
oli jotenki nii ihana :DDd olin vähä ujona mut sit
sain jostai voimii mennä juttelee sen luo mut sit en
tienny oikee mist puhuisin sen kaa nii kysyin vaa et
”mitäs perhe” nii se lähti siitä sit sujumaa :-DD siit
on jo 2kk ja ajattelen sitä joka päivä edelleen :3
MaikkiLove99

Olin joskus tenttiviikol stressaantunu ku oli paljo tenttei tulos
ja opiskelin hubissa tietysti. Olin iha rauhassa siin yksinäni,
mut sit sisää astu söpö tyty. Hänen ulkonäkönsä häiritsi kovasti
lukemista, ja sain seuraavan päivän tentistä hylsyn. Ei meistä
kuitenkaan paria tullut, mutta piristipä tyttö päivääni.
Uusintaaodottaen

kuva: Oula Siljamo

Venytä pää pöytään ja laita tietokoneen ruudulle jotain, joka lohduttaa

Rakkaustarinoita...

Pelailin tinderii ihan perus perjantaina ja swaippailin kaiken
elävännäköisen ihmisen oikealle (seassa taisi olla myös muutama
koirafiltterillä varustettua). Matchasin sit yhen tyypin kaa ja sovittii
treffit baarissa. Odottelin kahvilassa hermostuneena treffiäni.
30 minuuttia, ei näy treffikumppania vieläkään. Aloin tajuamaan,
että ehkä minut on lempattu. Huomasin kuitenkin vieruspöydässäni
yksinäisen kundin, joka oli yhtä surullisen näköinen kuin minäkin.
Liityin hänen seuraan ja olutta nautiskellen purimme huolet
toisillemme. Tästä alkoi elämänmittainen veljeys.
#bromance

