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YSTÄVÄNPÄIVÄN lähestyes-
säR-kioski lanseerasi jälleen
rakkausmukit. Tällä kertaa
mukana on asiakkaiden toi-
veesta kolmas vaihtoehto
”sinkun” ja ”varatun”välillä.
Keltaisilla sydämillä va-

rustetussa mukissa lukee
”vaikea selittää”.
– Aina ei ole niin selkeää

kummanmukinottaisi, joten
siinäpiti olla jokuvälivaihto-
ehto. Se on kai jokaisen itse
arvioitavissa, mikä muki
tuntuu milloinkin oikealta.
Ainaeitiedämissämennään,
R-kioskin tiedottaja Karin
Gummerus selitti asiaa.

ILTA-SANOMIEN lukijoissa
kolmas mukivaihtoehto
käynnisti keskustelun, jossa
esitettiin monenlaisia näke-
myksiä siitä, mitä tarkoittaa
”vaikea selittää” -tilanne.

– Jos on on-off-suhde sel-
laiseen ihmiseen, joka on
henkisesti ylivoimainenver-

rattuna kaikkiin muihin,
mutta josta tietää, etteihäntä
koskaansaa,eikähänestä lo-
pullisesti pääse irtikään. Ta-
pailemme silloin tällöin ja
nautin hänen seurastaan ai-
ka ajoin jo seitsemättä vuot-
ta, vaikka periaatteessa

olenkinsinkku jaelänyksin.
Tätä olisi tosi vaikea selittää
kellekään, nimimerkki ”Ei
ymmärrä!” totesi.

– Suhde on vasta aluil-
laan, eikä vastapuoli ehdi
vastata viesteihin niin nope-
asti kuin haluaisin. Vaikea
selittää siis. Jos suostuu tref-
feille ystävänpäivänä, niin
varattu-muki, ”Ihastunut”
kirjoittaa.

MYÖS nimimerkki ”Silti hy-
vinonnellinen”kuvaili tilan-
nettaan vaikeasti selitettä-
väksi. Hän ei ole varattu,
koska ei ole parisuhteessa.
Hän ei koe olevansa myös-
kään sinkku, sillä sinkut ha-
luavat olla parisuhteessa.

– Minä en sitä halua. Olen
yksin elävä, ja niin on erit-
täinhyväolla.Mutta ihmisil-
le, joidenmielestä kaikki ha-
luavat olla parisuhteessa, on
vaikeaselittää sitä, ettäkaik-
kieivät todellisuudessapari-
suhdetta halua.

”Mouruava plikka” taas ei
missääntapauksessahaluai-
si olla yksin.

– Hei! Olen sinkku, mutta
tapaan säännöllisesti varat-
tua miestä, joten pitäisikö
mukin olla Vaikea selittää,
vaiko Sinkku, hän pohtii.

”Semmost” taas näki kai-
kissamukeissavainhuonoja
puolia, mutta kertoi pohdis-
kelunsa olevan kärjistettyä.

– Jos ostaa sinkkumukin,
ihmiset luulevat, että olet
epätoivoinen, ja joku saattaa
tulla ahdistelemaan. Vaikea
selittää -mukin ottamalla ih-
miset luulevat, että et osaa
päättää ja ”vatuloit” jossain
välimaastossa. Osittain

myös seuraavan kohdan
haittoja sisältyy tähän.

Jotkut taas kyseenalaisti-
vat tarpeen vaikea selittää
-mukille.

– Mikäsiinäonniinvaike-
aa, jos on varattu niin on va-
rattu, jos sinkku niin on
sinkku. Siinä ei ole mitään
välimaastoa. Jos ei ole toisen

kanssa tehty yhteisesti pää-
töstä seurustelusuhteessa
niin on sinkku, ihan sama
onko välillä jotain säpinää.
Mutta mukien idea on haus-
ka, nimimerkki ”Punainen
muki” toteaa.

Muutama kommentoija
taas toivoi mukia, joka vies-
tittää kantajansa ainoastaan
juovan kahvia.

– On kai semmoisiakin
mukeja, joilla ei ota kantaa
muuhun kuin siihen, että on
ostanut juotavaa, ”En ota
kantaa” toteaa.

– Aivan. Minä haluan
”Mitä se sulle kuuluu?”-mu-
kin. ”Minä juonnytkahvia”-
muki olis kanssa ihan kiva,
vähän niin kuin Holkerin
malliin, ”Mustana kiitos ja
sokeria” komppaa.

MIIKKA HUJANEN

Mitä tällainen
kahvimuki
viestittää? Siitä
syntyi vilkas
keskustelu IS:n
nettisivuilla.

SEPPO KÄRKI / IS

Sinkku, varattu
– vai vaikeasti
selitettävä?
PARISUHDE:Rakkausmukien parisuhde-
statukset saivat kolmannen vaihtoehdon.

Suhde on vasta
aluillaan, eikä

vastapuoli ehdi
vastata viesteihin
niin nopeasti kuin
haluaisin. Vaikea
selittää siis.
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*Kampanja voimassa niin kauan kuin puhdistustarroja riittää. Apteekista.

www.melarest.fi
®

www.verman.fi/perhe

Melarest Melatoniinin
ostajalle kätevä kännykän
puhdistustarra kaupan päälle!*

Apteekista

Parempi fiilis
hyvillä unilla!
Älä stressaa nukahtamisesta

Melatoniini lyhentää
nukahtamisaikaa ja lievittää

aikaeron vaikutuksia.

KUN HAMPAASI
VOIVAT HYVIN, VOIT
ITSEKIN PAREMMIN.
Hampaista huolehtiminen on aina fiksua. Tee tästä vuodesta
itsellesi hyvinvoinnin vuosi ja varaa aika hammastarkastukseen.
Mehiläisen OmaHammaslääkäri palvelee 21 toimispisteessä ympäri
maan. Varaa aika osoitteesta omahammaslaakari.fi tai soita
numeroon 010 273 8000.

Soitto kiinteän verkon liittymästä 0,0835€/puh + 0,06 €/min,
matkapuhelin liittymästä 0,0835 €/puh + 0,1717 €/min.

Ihmisille, joiden
mielestä kaikki

haluavat olla pari-
suhteessa, on
vaikea selittää sitä,
että kaikki eivät
todellisuudessa
parisuhdetta halua.


