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EEVA ERKKO

Vaihtoon!

Vaihtokuumottelua

Vaikka ulkona onkin vielä metritolkulla lunta, alkaa mieli jo siirtyä kohti kevättä. Luonto puhkeaa kukkaan, rannat täyttyvät auringonpalvojista ja teiden varsille ilmestyy paidattomia, trimmattuja
asfalttimiehiä.
Riuskojen asfalttimiesten lailla myös uudet toimarit ovat astuneet
virkoihinsa. Intoa puhkuen he tarttuvat yhteiseen toimeen ja saavat
asioita aikaan. Yhdessä rakennetaan teitä, kiltaa ja toimintaa meille
kaikille. Kaikkien panostus ei näy paljaalla silmällä, vaan joidenkin on
tehtävä pohjatyö, jotta muut voivat luoda jotakin näkyvää. Palkinto
on kaikille sama: tyytyväisyys omiin aikaansaannoksiin on tärkeäpää
kuin aineellinen korvaus tai ääneen lausutut kiitokset. Aina ei tietenkään ole hauskaa: jokainen joutuu kuulemaan huonoa palautetta,
tehtävää on paljon ja aikaa aivan liian vähän ja kaikkiin kivoihinkin
hommiin kuuluu aina jotain mikä ei kiinnosta.
Kiltatoiminta ei kuitenkaan tarkoita vain asfalttikasan lapiointia vaan
myös nauttimista auringosta yhdessä loistotyyppien kanssa. Lapioinnin lomassa kannattaa muistaa pysähtyä ja hengittää ikimuistoisia,
bitumintuoksuisia hetkiä. Mieleenpainuvimmat kokemukset eivät jää
kokouksista tai sähköpostin pyörittelystä, sitseiltä tai niiden jatkoilta
(ymmärrettävistä syistä) eivätkä siitä kun kaikki menee niin kuin on
suunniteltu.
Ikimuistoisimmat kokemukset syntyvät yllätyksestä. Voit tanssia
Huoratronia huoltotunnelissa, myöhästyä laivasta Tukholmassa tai
lähteä alasti Entropyn fetissibileisiin. Tai voit vain antaa hetken viedä
ja katsoa minne päädyt. Tärkeintä on jättää suunnitelmat taka-alalle
ja tehdä se, mitä ikinä teetkin, hyvässä seurassa.
Tämäkin vuosi on täynnä kokemuksia. Älä jätä tarttumatta niihin.
Emil Virkki
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Vaihto-opiskelun oppaissa lukee monta syytä, miksi kannattaa lähteä vaihtoon. Ne vakuuttavat, että vaihtovuonna saa
paljon uusia kavereita, tutustuu uuteen kulttuuriin ja se
on paras vuosi elämästä. Syitä
lähteä voi keksiä loputtomasti.
On innostavaa lähteä hetkeksi
uuteen ympäristöön ja etsiä sieltä uusia inspiraatioita
jumittuneseen opintojen
suunnitteluun. Kankea opintopisteiden sijoittelu eri
moduuleihin ja opintokokonaisuuksien puntarointi saa
uutta virettä kursseista, jotka
käsittelee vaikkapa valtamerien kasvustoa tai feminismin
vaikutuksia maailmanpolitiikkaan.
Parasta on lähteä paikkaan,
jossa saamiaan kokemuksia
ei voi ennustaa. Vaihdossa voi
tarttua siihen kivempaan vaihtoehtoon ja jättää omatunnon lojumaan samaan pinoon
huomisten koulutehtävien
kanssa. Riittää tietää, että
tuolla on varmasti paljon huippusiistiä koettavaa enkä mä

halua jäädä niitä ilman. Odottamattomuus, miten ihanaa
olla kerrankin välittämättä.
Syitä lähteä vaihtoon on
paljon. Toisille riittää lukea ne
oppaasta, toiset eivät edes
hihkaise niistä muille. Joku voi
haluta vaihtaa nahkan uuteen
ja testata salaista alter egoaan
todellisuudessa. Lähtemättä ei
kannata jättää!
Kolumnin idea on tulla kuuluksi Berliinistä, liuottaa paksu
mielikuva Erasmus-bileistä
sekä vakuuttaa myös ne
lähtemään vaihtoon, jotka
ovat aina kuvitelleet kodin
olevan paras paikka.
KUGGA
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ASTA LÄNSIMIES

Selviytyjät:

The Transatlantic Edition
Kuinka nainen selviytyy kaukana tutusta ja turvallisesta arjesta,
kun edessä on kahden viikon Atlantin ylitys Royal Caribbeanaluksella? Voiko tylsyyteen kuolla, kuinka helposti aallonharjalta
putoaa? Kugga antaa vinkit elämäsi koettelemukseen.

Vieroitu Facebookista. Laivan
netti on niin kallis, että rahat
on parempi käyttää päivän
drinkkeihin. Huomaat, että
päivässä jää monta tuntia
enemmän aikaa istua jacuzzissa, kun et jatkuvasti päivitä
statustasi. Korvaushoitona
suosittelemme kirjoittamaan
post-it-lappuja konferenssihuoneen seinällä olevalle
juorupalstalle.
Sano kyllä...
... kun sinua pyydetään
käytävällä pukeutumaan
pelastusliiviin ja ahtautumaan
hissiin kymmenen muun
Wavesilaisen kanssa. Joku ottaa kuvat, ja joku rauhoittelee
ohikulkevia mummoja.
... kun illallissalin tarjoilija
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ehdottaa, että tilaat kolme
jälkiruokaa. Miksi joutua päättämään, kun Atlantin aalloilla
voit saada ne kaikki?

... kun jacuzzissa yritetään taas
uutta mahtumisennätystä.
Jos tällä kertaa mahtuisi 40
weivaajaa?

... kun uusi kaverisi haluaa hypätä kanssasi uima-altaaseen
keskellä yötä, vaatteet päällä.

Osallistu virallisiin workshopeihin. Huomaat, kuinka
mielenkiintoisia asioita myös
akateemiset ihmiset voivat
tehdä. Voiko olla kivempaa
tapaa saada noppia? Kurssikaverit ovat yhtäkkiä todella
erilaista sakkia, mihin olet
Otaniemessä tottunut. Taiteelliset, tekniset ja talousnäkökulmat törmäävät ja lopputuloksena on jänniä oivalluksia siitä,
miten asioita voidaan tehdä eri
tavalla. Nää tyypit onki oikeesti
tosi fiksuja, näiden kanssa
voisin ehkä tehdä muutakin
kuin dokata. Kurssimotivaatio
nousee huimasti, kun opet-

... kun saat mahdollisuuden
pukeutua vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin illaksi ja
koettaa vokotella mahdollisimman paljon sekä oman porukan transvestiitteja että laivan
muita puumia.
... kun voit tilata aamiaisen
suoraan hyttiin.
... kun joku tarjoaa ilmaisen
hieronnan.

taja päättää luennon siirtyvän
tänään jacuzziin. Pakollisia
artikkeleitakin aletaan lukea
jacuzzissa, ja yllättäen
huomaat keskustelevasi
tieteen tekemisestä, designista
tai käyttäytymisteorioista täysin spontaanisti, ilman proffan
käskyä.
Tankkaa talon vettä. Laivan
säännöt kieltävät, mutta
festareilta kokemusta kerännyt matkaseurueesi oppii pian
miten sisälle kuljetetaan mitä
tahansa. Toisinaan joku joutuu uhraamaan sen Kanarialta
ostetun parin euron punkun
ruumaan, mutta suurin osa
vesipullojen etanolipitoisesta
sisällöstä (ja ihan alkuperäiset pakkauksetkin) katsotaan
sormien läpi turvatarkastuksessa. Talon vesi on uskomattoman monikäyttöistä, mutta
helpoiten nautit siitä sekoitettuna solarium-kannen hanasta
juoksevaan ilmaiseen limonadiin. Jos laiskuus iskee, sen voi
myös tilata huonepalvelusta ilmaiseksi ennen puoltayötä. Älä
unohda tilata jääpalaämpäriä!

Nauti miehistä. Pojat on
kivoja, sen jo tiesitkin. Aalto on
Wavesilla niitä sattuu olemaan
naisia enemmän, joten seuraa
riittää. Poikien kanssa voi
tehdä monia asioita. Voi tanssia sambaa, käydä istuskelemassa jacuzzissa, antaa heidän
tehdä kaikki työ puolestasi
työpajoissa ja sekoitella sinulle
drinkkejä talon vedestä, ja
tietysti nauttia heistä spooning
workshopeissa.
Käy hyttijatkoilla. Siellä
tapahtuu jännittäviä asioita,
saat selville matkatovereistasi
paljon enemmän näin kuin
kreisibailaamalla heidän kanssaan laivan yökerhossa.
Käy toisella puolella. Laivan
henkilökunta jättää toisinaan
staff only-tilojen ovet lukitsematta. Löydät ainakin hämmentäviä kylttejä uniikeiksi
kotiinviemisiksi. Huhu kertoo
myös, että henkilökunnalla on
omat baarit ja hupialueet jossain alakansien syvyyksissä.

Vaadi palvelua. Laivan henkilökunta taistelee tipeistä ja
etenee urallaan asiakaspalautteen perusteella. Jos tarvitset
ylimääräisen lakanan toogabileitä varten tai ylimääräisen
juustolautasen illallisella,
pyydä sitä. Vain osa on valmis
uhmaamaan laivan uskomattoman tiukkoja määräyksiä: siis
mitä, ainoastaan serbialainen
tarjoilija suostuu tuomaan
drinkit jacuzziin asti?
Katso tähtiä. Star gazing
deckillä tapahtuu öisin
muutakin jännää, mutta täysin
kirkas tähtitaivas on usein jo
aivan tarpeeksi. Tähdenlennot
ja aaltojen sulosoinnut pysäyttävät ajan. Kun heittäydyt
hommaan täysillä, huomaat
auringon jo nousevan. Kohta
avautuukin aamiaisbuffet ja
voit jatkaa eeppisyyttä taas
seuraavaan auringonnousuun.

Kaksi viikkoa meneekin
nopeasti ja olet yhtäkkiä
Brasiliassa. Siirryt risteilykuplasta karnivaalikuplaan,
joka edelleen muodostuu
sadasta muusta sekopäästä.
Seuraavat pari viikkoa hukut
Nuku riittävän usein hytissä. caipirinhaan ja sisäfileisiin.
Vaikka kannen aurinkotuolit ja Suomeen palaaminen
eteläisen Atlantin lämpimät il- aiheuttaa niin järkyttävän kultmavirrat houkuttelevatkin nuk- tuurishokin, että siihen autkumaan ulkona, ovat hytteihin taa vain workshoppaaminen
Osallistu epävirallisiin work- sijoitetut sängyt oivallisia ener- muiden wavesilaisten kanssa.
shopeihin. Näitä syntyy koko
gian tankkaamista varten. Kun Kuten sanotaan, vaikeat kokeajan, joka puolella laivaa.
uppoat pehmeän patjan ja
mukset kasvattavat: vaikka
Toisinaan aiheena on talon
vastavaihdettujen lakanoiden
Aalto on Waves olikin yksi
vesi, toisinaan teekkarilaulut
väliin oman hyttisi rauhassa,
elämäsi suurimmista haasteistai miesmallien runway walklaivan keinunta tuudittaa sinut ta, tiedät pystyväsi pääsemään
off-haaste. Tarkoituksena on
vuosisadan unille hetkessä. Ik- yli jo astetta suuremmista
keksiä aina uusia workshopkunoiden puute saattaa häiritä ongelmista. Vaikka on todella
peja hämätäkseen itseään:
vuorokausirytmiäsi sen verran, vaikeaa kivuta riippumattoon
“We’re not on a holiday here,
että huomaat nukkuneesi illal- caipirinha kädessä ja MacBook
we’re really working hard,
lisen ohi. Ei hätää, huonepalve- Pro toisessa, voit ehkä selvitä
another workshop coming up!”. lu on puhelinsoiton päässä.
siitäkin hengissä.
KUGGA
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MARIANNA MATTILA

Yhdistä kuvat:

Justin vs. Robin
Tänä talvena harva kiltalainen
on välttynyt kuulemasta
turkulaispoika Robinin herkkää skeittianthemia tai noteeraamasta nuorempien vuosikurssien epäilyttävää Justin
Bieber-mieltymystä. Viime
vuoden fuksispeksihitti Epic
Sax Guy on saanut väistyä paikaltaan, kun nämä Youtubesta
ponnistaneet teinisensaatiot
ovat täyttäneet Olkkarin pakahduttavilla melodioillaan.
Empiirisen tutkimuksen mukaan Justin ja Robin ovat
aiheuttaneet suorastaan
huolestuttavan voimakkaita
mielihyvän ja aggression
tunteita T-talon asukkien
sydämissä. Huhu kertoo, että
toverimme tikkiläiset ovat
levittäneet käytävillä Justin
Bieber-vihapuheita ja jättäneet
tukahdutetun rajuja ”Ei enää
Bieberiä! Hyi” -viestejä Paniikkiin. Oman kiltamme sisällä
on heitelty epäileviä kyselyjä
siitä, tykätäänkö täällä oikeasti
näistä artisteista vai ei.
Toisaalta taas athenelaisten
järjestämät bieberaiheiset
elokuva- ja peli-illat puhuvat
puolestaan.
Oheisen puuhatehtävän avulla
voit vahvistaa justin- ja robintietämystäsi ja pohtia samalla
omaa suhtautumistasi näihin
somen synnyttämiin söpöliineihin.
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1,228 likes

40,537,942 likes

Sanoita yksin tai kaverin kanssa killalle uusi sitsibiisi.

_____ ja mä
Niemessä taas
illat _____llaan
_____illassa, k________ä
äänet kaikuu taas
Ei ______, ei _________
ei kiire mihinkään
Sitten pari ________ siihen ilmestyy
ja sekottaa ________ pään
Hei lainaa, ______ sun ______aa
Mä silmiäni usko en
kun se ______ teki sen
________sen __________________en
Mä sivuosaan pelkkään jäin
kun se veti yllättäin
_________sen ___________________en
_________ ja mä
sen jutun jälkeen
harvoin _________llaan
Geneerisiä täyttövinkkejä:
shotti, fuksipoika, kännivuosikurssi, Vesa, tuta, wappu, tentti,
jotime, lakki, kossu, Kela, opintotuki, sauna, kilta, humanisti,
gorsu.
KUGGA
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MERITUULI MELKKO

Katsoit sitten mitä tahansa naurettavan ällöromanttista Hollywood-leffaa tai selailit Cosmopolitanin opettavia sivuja etsimässä neuvoja kuihtuvaan rakkauselämääsi, törmäät jossain vaiheessa
väistämättä ohjeeseen järjestää omalle kultsipuppelillesi jotain kynttilänvalossa. Nämä ohjeet
kuitenkin harvoin spesifioivat, minkälaisia kynttilöitä sitä pitäisi näitä eventtejä järjestäessä käyttää ja kynttiläbisnekseen aiemmin tuntematon ei juuri kuvista osaa tihrustella, minkälaisia kynttilöitä sitä Tom Cruisen ja Angelina Jolien pöydällä lepää.

Kugga testaa:

Koska kuitenkin Cosmopolitan kovasti korostaa kynttilänvalon mystistä, ihmissuhdetta parantavaa vaikutusta, koin asiakseni testata muutamia yleisiä kynttilöitä muutamassa romanttisessa
tilanteessa voidakseni tarjota teille asiantuntevaa neuvoa siitä, mitä kynttilöitä kaupasta pitäisi
ihQ-romanttista iltaa varten ostaa.

Romanttisimmat kynttilät

Kynttiläillallinen

Kylpyhetki (tarvitset
kylpyammeen!)

<3 <3: Valaisee hyvin eikä
lämmitä viiniä pahasti.
Näyttää kuitenkin hieman
makaaberilta pöydällä.

<3 <3 <3: Ei haittaa vaikka
vähän roiskii (tirsk), tämä
liekki on hyvin suojattu
roiskeilta (tirsk). Kylvyssä
vähempikin valo toisaalta
riittäisi.

<3 <3: Sopivan pieni.
Yksittäinen ei valaise
tarpeeksi, suosittelen
varaamaan monia. Varo
kuitenkin laittamasta niitä
pöydän reunoille asti tai
ovat kohta lattialla.

<3 <3: Sammuu helposti.
Toisaalta helppo asetella pitkin kylpyammeen
reunoja, toisaalta tekee
kylvystä nousemisen
varsin pelottavaksi. Näyttää sievältä, mutta ei ole
käytännöllinen. Valaisevuusaste varsin sopiva.
<3 <3: Tämä liekki ei
sammu ihan helpolla,
mutta syy lienee enemmän kynttilän koossa kuin
suojauksessa. Ei oikein
mahdu kylpyammeen
reunoille, lattialla kylpyammeen vieressä OK.
Voisi olla himmeämpikin.

<3: Vie liikaa tilaa, vaikka
kattiloita ei romanttiselle illalliselle pöytään
tuodakaan. Pienempään
pöytään ei mahdu lautasiakaan. Lämmittää liikaa
ja pöydän yli ei kumarrella, ellei halua pitkätukkaisemman daamin hiuksien
syttyvän tuleen.

Makuuhuoneessa
<3 <3: Aika turvallinen, ei tarvitse
huolehtia paloturvallisuudesta.
Luo jotenkin kauhuleffamaisen
tunnelman, etenkin jos meinasit lojua seksikkäästi lakanoilla
odottamassa hanipöötäsi (saatat
nukahtaa ja aiheuttaa sydänkohtauksen mussukallesi tämän
löytäessä sinut liikkumattomana
sängyltä hautakynttilöiden valosta).
<3 <3: Näitä tarvitset paljon ja ne
tekevät liikkumisen huoneessa
aika jännäksi. Avotuli aiheuttaa
pientä tulipalon riskiä, valaistus
on kuitenkin aika kiva.

<3: Romanttisesta hetkestä saattaa tulla liiankin kuuma silkkilakanoiden syttyessä tuleen. Muuten
luo kivan villin leirinuotio-tunnelman. Toisaalta jos talon palaminen aktin puolivälissä on ok,
suosittelen polttavan lämpimästi.

Asiantuntevan arvioni lopputulokseksi sain, että arvioitavista kynttilöistä tällaiseen käyttöön sopii
parhaiten hautakynttilä, joka valaisee jo yksittäisenä varsin mukavasti ja on kynttilöistä paloturvallisin. Ulkotuli oli epäkäytännöllisen kokoinen ja muutenkin sopii ehkä nimensä mukaan paremmin
ulkokäyttöön, tuikkuja taas tarvitsi koko pussin, että ylipäänsä jotain valaistusta saisi aikaan.
Jos joku jotain tunnelman luomisesta huuteleekin, ei sitä puitteilla luoda. Saat pisteet vaivasta ja
loput tunnelmasta voit luoda katselemalla intensiivisesti hanipuppelisi taivaansinisiin/suklaanruskeisiin/athenenvihreisiin silmiin hautakynttilöiden valossa.
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Ruusuista
punaisin
Elettiin kevättä 2012. Tuona
kauniina, huuruisena pakkasaamuna Mikko heräsi
eräässä Otaniemen tunnetuimmassa solussa. Hän oli
jälleen joutunut paheidensa uhriksi edellisenä iltana;
olipa tuo herra Alkoholi ottanut vallan hänen keskushermostossaan. Hän tarkkaili ympäristöään ja hänen
relatiivisen kapea näkökenttänsä keskittyi nurkassa
pilkottavaan punaiseen objektiin. Mikä oli tuo tuntematon, mutta hämärästi assosiaatioita herättävä objekti?
Mikko yritti metsästää usvaisia muistikuvia yön tapahtumista...
Ilta oli lähtenyt käyntiin,
kuten useat illat jo aiemmin.
Keltsun happy hour oli houkutellut porukan niille kuuluisille yksille.
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Samantien sisään astuttuaan
Mikko aisti paikan ilmapiirissä jotain erilaista. Mikko
suuntasi kuitenkin tapansa
mukaan tiskin kautta paikan iloisimpaan nurkkaan.
Bönthöistäkin bönthöisemmän seurueen juttu lensi
kuin lentokoneet 9. syyskuuta 2001 konsanaan. Yhtäkkiä
Mikko kohotti vaistonvaraisesti katseensa, joka osui
muutaman pöydän päässä
nauravaan naishenkilöön.
Ennen kuin Mikko ehti
kääntää katsettaan, nainen
vastasi siihen viattomalla,
mutta kutsuvalla hymyllä.
Mikko ei tiennyt, mitä tulisi tapahtumaan, mutta
hän kumosi puolilla olevan tuoppinsa yhdellä kulauksella ja asteli itsevarmempana kuin koskaan
naisen pöytään.

Seuraavien tuntien tapahtumat olivat päässeet pyyhkiytymään Mikon kovalevyltä.
Muistinsa syövereistä hän
kuitenkin onnistui kaivaa
esiin hetken, jolloin hän
ja tuo salaperäinen vaaleaverikkö olivat kävelleet
Jämeräntaivalta
pitkin
kohti TNT-solua. Sisälle
päästyään he olivat sulkeutuneet solun perimmäiseen
huoneeseen. Huoneessa oli
hämärää ja siellä tuoksui rakkaus. Siinä hetkessä Mikko
sähköistyi päästä varpaisiin. Nainen oli ottanut askelen kohti Mikkoa ja laittoi
hempeästi kätensä Mikon
kaulan ympäri ja kuiskasi
tämän korvaan: ”Tanssitaanko?” Tilanteensta hämmentymättä Mikko kaappasi
naisen riuskalla otteellaan ja
kaatoi tämän sohvalle. Naisen hengitys tiheni entisestään, kun Mikon sormet vilistivät kiihkeästi pitkin hänen
muodokasta vartaloaan.

Intohimoinen pari katsoi
toisiaan silmiin ja molemmat tiesivät haluavansa toisiaan enemmän kuin mitään
muuta sillä hetkellä. Nainen tutki huulillaan Mikon
alavatsaa. Näppärin sormin
Mikko avasi naisen hameen
vetoketjun ja alkoi hitaasti
hivuttaa tätä naisen päältä.
He tunsivat himon poltteen
leviävän yhä kiihkeämmin
kaikkialle kehoonsa. Naisen
hengitystihenijahänensuutelunsa kävi määrätietoisemmaksi ja kosteammaksi.
Tämän otteista huokui kokemus, ja se sai Mikon kiihottumaan joka sekunti enemmän
ja enemmän. Kumpikaan ei
voinut enää vastustaa poltetta, joka kihelmöi heidän
alavartalossaan.

tämän punaiset stringit ja
puski valtavaa lekkeriään
kohti naisen pyhistä pyhintä
Eedeniä. Kiihtyvällä tahdilla
hän työsti maata odottaen
seuraavaa sadetta. Mikon
tahti koveni kovenemistaan
ja naiselta pääsi yhä kovempia ääntelyitä. Mikon muistikuvat katoavat hetkeen,
jolloin hän kylvi nuoruuden
siemensä naisen puutarhaan.

ja katsoi Mikkoa hämmästynein silmin. Huomattuaan
huoneen nurkassa lojuvat
stringit, nousi hänen kasvoilleen velmu virne. ”No,
pökkäsitkö?”, Viikinki kysyi.
Mikko kertoi Viikingille muistikuvansa edellisestä illasta
ja kysyi, oliko tällä tietoa
mysteerinaisesta.
Viikinki
ilmoitti tulleensa samaa
matkaa takaisin asunnolle,
mutta sammuneensa pian
tämän jälkeen asunnon vessaan. Mikko huokaisi syvään.
Viikinki kuitenkin ymmärsi miehen tuskan ja käveli
jääkaapille noutamaan kaksi
kylmää bisseä. Hän ojensi jääkylmän
tölkin
Mikolle,
joka korkkasi välittömästi.
Ystävykset istuivat vierekkäin
tuolla syntisellä sohvalla ja
joivat kaljaa auringon noustessa. Uusi päivä oli valmis
alkamaan Otaniemessä.

Mikko istui jälleen huoneessa. Ainakin nurkan punaisen
objektin arvoitus oli ratkennut. Mutta missä viime yön
pubir... siis mysteerinainen
oli? Kovin kauaa hän ei ehtinyt arvoitusta miettiä, kun
huoneen ovi rävähti auki.
Säikähdyksestä hän pomppasi pystyyn ja ovelta kuuKun Mikko ei enää voinut lui mylvivä ääni: ”Etkä pökvastustaa himoaan, hän repi kää!” Mikko ihmetteli ovelle
ripein ottein ottein naisen ilmestynyttä figuuria. Vaalea
Viikinki käveli sisään huonee- Kirjoittanut nimimerkki HV
jalasta
seen
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KOONNUT: ANASTASIA LIPIÄINEN

Testaa sitsaajahoroskooppisi
Testaa sitsaajahoroskooppisi. Oletko mystinen viettelijä vai viaton hauskanpitäjä? Ota selvää ja lue
kokonaisvaltainen analyyttinen luennehdinta persoonastasi kysymysten alta!

Hyvä kysymys

“Oi Kugina,
Olen Olkkarilla ollessani kokenut, että
minua arvostellaan ulkoisin seikoin
(mm. kannettavan valmistaja). Miten
voisin lähestyä vastakkaista sukupu“Miksi rapsuttelen jatkuvasti kivekolta näistä rajoitteista huolimatta?”
siäni?”
“Steve ei olisi halunnut tätä”
Ilkka
Osta mäkki.
Mahdollisesti housusi ovat liian pienet,
tai mikä todennäköisemää sinulla on
varmaan liian suuret kivekset. Luultavasti
“Hei rakas Kugina,
myös peniksesi on usein tiellä. Tämä on
Olen jo pitkään miettinyt, miten voisin vakava ongelma, joka vaivaa miehekpyytää tehtäviäni tarkastavaa assaria käitä miehiä - kyse on kaveskisvu (lat. Patreffeille. Onko tämä edes oikein?”
retus Sulitus) nimisen bakteerin jekkuiRubyricrakkautta lusta miehen haarovälissä. Syytä huoleen
Meillä Kugan toimituksessa ollaan oltu
ei kuitenkaan ole. Ongelma on helppo
aina sitä mieltä, että sydäntään on seur- ratkaista hankkimalla suuremmat pöksyt
attava. Vei se sitten minne hyvänsä ja
ja mahdollisesti vaihtaa myös väljempiin
kenen luokse tahansa. Tapauksesi ei ole kalsareihin. Tällöin bakteerin elinolot
mitenkään erikoinen, ja vastaavaa käytmuuttuvat epäsopiviksi ja se kuolee
täytymistä esiintyy jo usein alakoulussa
vähitellen. Vakavissa tapauksissa radija päiväkodissa. Suosittelen, että tutustut kaali ratkaisukeino vaatii perinteisistä
paremmin tähän nk. assariisi ja harkitset housuista luopumista ja perehtymistä
uudestaan perustuuko rakkautesi todel- Aku Ankan tai skottien alaruumiin vaatelisuuteen vai kauniiseen ajatukseen.
tuskäytäntöihin.
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1. Illalla on poikkitieteelliset
sitsit Smökissä. Miten valmistaudut?
a) Etsit kaapin pohjalta siveellisen ylioppilasmekkosi ja
isoäitisi perintöhelminauhan.
Taustalla soi Samuli Edelmannin tulkitsema virsi -- hiljaisella
tietenkin.
b) Seulot seksikkäimmät uroot
facebookin vieraslistalta. Et
osaa päättää, pukeutuisitko
mustaan vai tulipunaiseen
pitsiin.
c) Lipität ihanien tyttöystiksien
kanssa niinku fresitaa. Kerrot häpeänsekaisella innolla
tarinaa viimeviikonloppuisesta pusikkopissauksesta, kun
huomaat olevasi jo myöhässä
cocktail-tilaisuudesta.
2. Sinut on plaseerattu
tuntemattomien keskelle.
Reaktiotasi kuvaa parhaiten…
a) Hymyilet vienosti -- ehkä
saat uusia kavereita tänään!
b) Kaikki tutut onkin jo testattu.
c) SIIS MÄ EN KESTÄ!!!!!!!!
3. Pöydässä suloinen nappisilmäinen tutalaispoju
istuu ujosti viereesi ja riisuu
laivastonsinisen puvuntakkinsa. Sinä…
a) Punastut ja epätoivoisesti
yrität esittäytyä. Kaino hihitys
kuitenkin saa sinusta vallan.
b) Tunnet sen jo kasvavan…
c) Jatkat juoruilua pissiskaverisi kanssa ja annat poitsun
tuijottaa avoimesta mekostasi
paljastuvaa pitkää selkääsi.

4. Aveccisi polvistuu viereesi ja aloittaa heleästi Tapio
Rautavaaran rakkauslaulun
ensimmäisen säkeistön…
a) Nieleskelet, kihertelet ja
tuijotat varpaitasi
b) Tuijotat poikaa intensiivisesti silmiin ja vaivihkaa annat
kielesi sipaista tummanpunaisia huuliasi
c) Siis hyi vittu mikä luuseri!
Ällöö! Etsit katseellasi bfftytsyäsi.
5. Retuperän WBK:n soiva
sammutusosasto töräyttää
ilmoille ranskalaista valssimusiikkia…
a) Et uskalla avata suutasi,
mutta toivot, että joku söpö
ja selväpäinen poika tarttuisi
käteesi ja veisi sinut valssin
pyörteisiin.
b) Alkaisipa jo jatkot, eihän
tämän tahtiin voi edes keikuttaa persettä.
c) Vihdoinkin voit kaulailla
ihania ystäviäsi. <3 <3 Kyl nyt
kaverit voi hei valssata keskenään!

6. Rantasaunalla jengi alkaa
olla jo aika vitun rännissä.
Joku jäbä avaa vyönsä ja tekee tanssilattialla täydellisen
frontside ollien…
a) Olet jo kiltisti nukkumassa ja
kuulet tästä vasta aamulla. Onneksi et ollut näkemässä…
b) Silmiäsi usko et!
c) Olet tyttöjen kanssa nurkassa ryystämässä siduggaa etkä
huomaa mitään.
7. Seuraavaa aamuasi kuvaa
parhaiten…
a) Heräät kahdeksalta puurtamaan kompleksianalyysin
laskuharjoituksia. Olipa mukava ilta!
b) Nyt kyllä hävettää…
c) Lataat 159 uutta kuvaa facebookin bilekansioosi. Hyväksyt
Jonniinan avioliittopyynnön
ja kirjoitat jotain söpöä statukseesi. <3
Tarkista horoskooppisi:
Eniten a-vastauksia
Biletät ilman morkkista!
Eniten b-vastauksia
Mikä sun puhelinnumero on?
Eniten c-vastauksia
Oletko jo kuullut, että Tukiaisen siskokset etsivät kämppäkaveria?

Kysy mitä haluat, mistä aiheesta tahansa!
Kugina vastaa.
Kugan toimitus toivoo lukijoiltaan kysymyksiä uudelle palstalleen. Sinulla voi
olla suuriakin huolia tai kaipaat vastausta
Sinua jo pitkään vaivanneeseen pieneen
harmiin. Jotta saat vastauksen juuri Sinua
kiusanneeseen kysymykseen, lähetäthän
sen toimitukselle hiekkalaatikko@athene.
fi. Kysymystäsi käsitellään luottamuksellisesti ja julkaistaan nimimerkillä.

Kirjoittaja: J. Vuolasto
Naisellinen näkökulma: Neiti X
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Kukka 100 vuotta sitten..

aikana. Nuotiosta löytyi yhdet palaneet housut ja tyhjiä nahkaleilejä. Alamme todella
huolestua.

Das Alppimatka: der Wahnsinn von Blumen

ja kuivattua suolalihaa. Sangen merkittävä hyvän
tahdon ele näiltä yksinkertaisilta, kovaan elämään
sopeutuneilta vuoristolaisilta. Kantajamme kiittivät
vuolaasti puolestamme ja pääsimmepä jopa itsekin
sutkauttamaan muutaman puheenparren teutonien
Paikalle sattumalta saapunut kylän seppä kummasteli kielellä: “Fiilen dank fyyr iihre froindlikheit!” Tuttaihastellen varusteitamme; eivät liene nähneet kaltaisi- vallisuudet täytyi kuitenkin jättää lyhyiksi, sillä retamme oppineita miehiä sukupolviin. Saapumisemme kikuntamme tuli jo aika rientää kohti uljasta tavoitetsai osaksensa koomillisiakin piirteitä pakanauskoisen taan.
kantajamme langetessa polvilleen vuorten mahtavuuden edessä ja puhjeten raikuvaan valitukseen. Illalla rinteellä sattui ikävä välikohtaus, kun yksi
Alkukantainen mieli voi olla monella tapaa oikullinen. kantajistamme säikähti laiduntavia vuohia, sännäten
päistikkaa rotkoon. Onneksi hänellä ei ollut kantaVierailumme ajaksi olemme päässeet majoit- muksissaan mitään tärkeää, sillä alas kapuaminen
tumaan kylän vanhimman taloon, sillä ta- olisi vienyt koko loppupäivän, jolloin kepeä mielivallinen kylän väki hieman ujostelee läs- alamme olisi haihtunut. On hyvä muistaa, että vuonäoloamme. Huomenna nousemme jo vuorille! rilla pienikin erhe voi olla kohtalokas.
14.1.1912
Sää on ollut mitä suotuisin, retkikuntamme saapui tänään
hyvissä voimissa mahtavien Alppien juurelle. Mieliala on korkealla ja kantajatkin saavat viimein levätä.

17.1.1912
Toverinsa
kohtalosta
järkyttynyt,
heikkopäisin
kantajamme
on viettänyt
pari viimeistä
yötään levottomasti.
Leirimme
herätessä
jouduimme
kiroamaan
raskaasti, sillä
isokokoinen
mies oli
sydänsuruihinsa
tyhjentänyt
kokonaista
gallonan muRetkikuntamme hyvillä mielin, hieman ensimmäisen kantajamme valitettavan menekaan pakattyksen jälkeen. Kuvan on ottanut Boris.
tua “Jägermeisteria”.
Tarvitsimme neljä raavasta miestä pitämään kantajan
15.1.1912
aloillaan, kun lopulta tapasimme tämän petomaisesta
Aamu valkeni aurinkoisena ja heräsimme täynnä tar- hurmiotilasta, käsittämättömiä lauseita suoltamasta.
moa. Hyvä merkki ajatellen edessä olevaa koitosta.
Vieraanvaraisuudessaan kylän naiset ovat pakanneet Aamupäivän etenimme kaikesta huolimatta joutuivarusteisiimme ravitsevaa muonaa: vuohenmaitoa
sasti, ja saavutimme puolenpäivän aikaan huipun.

21.1.1912
Olemme
vetäytyneet
löytämämme
ränsistyneen ladon suojaan.
Meitä ympäröi sakea
sumu ja suunnistaminen
on lumen vääristämien
muotojen myötä käynyt
mahdottomaksi. Öiset
valoilmiöt ovat yhä
voimakkaammat.
23.1.1912
Tilanne on äitynyt erittäin vakavaksi. Ruokavaramme
loppuivat
kaksi päivää sitten. Ainoastaan
Jägertee-varantomme
ja susikoira
Kantajamme hulluuden kourissa.
Roi -vitsit pitävät meidät lämpiminä. Houreisimman
Riemu on suuri. Joudumme kuitenkin muistuttamaan toverimme tila on suistunut erittäin heikoksi. Kaikki
itseämme tilanteestamme luontoemon armoilla, sillä ovat asiasta hiljaa, mutta kannibalismi voi tulla kytaivaan kansi alkaa kerätä synkkiä myrskypilviä. On seeseen mikäli pelastusta ei kuulu.
näköjään aika kääntyä takaisin...
24.1.1912
Se on tehty. Vedimme näennäisesti pitkää tikkua siitä,
18.1.1912
Etenemisemme paluureitillä on katkennut sankkaan kenet pistetään pataan. Olimme kuitenkin järjestäneet
lumimyrskyyn, jonka raivo yllätti jopa vanhimman niin, että “pitkän” tikun sai porukkamme nihkein
oppaamme. Emme ole kyenneet kuin kokoontumaan tyyppi. Kylläisinä pystymme kuitenkin toteamaan,
hätäiseen tilapäismajoitteeseen ja toivomaan sään pi- että olihan siinä mies paikallaan.
kaista selkenemistä...

TAIVAAN ON VALLANNUT MYSTILLINEN ILMIÖ. Myrsky jatkuu yhä, mutta pyryn läpi loistaa
kelmeä vihreän valon sykkivä kajastus. Toivottavasti
aamulla tilanne on parempi. Otamme kollegaimme
kanssa niin lämmikkeeksi kuin aikammekin kuluksi
pienet napsut paikallista “Jägerteetä” leileistämme.
19.1.1912
Nukuimme sikeästi puoleen päivään asti. Sade on
laantunut ja myrskyn tuhot paljastuneet meille. Kantajiemme asumus on revitty riekalaiksi ja heitelty pitkin mäkeä, eikä kantajiamme näy missään. Joku on
myös syönyt suurelta osin ruokavarantomme yön

26.1.1912
Herran ihme kohtasi retkikuntaamme! Sumu on
viimein hälvennyt, ja ihmetykseksemme totesimme majapaikkamme sijaitsevan aivan vieraanvaraisen kyläpahasemme laitamilla. Voi riemua joka
mielemme valtasi. Olimme kuitenkin vielä illalla
ehtineet vetää tikkua, joten laitoimme vanhan kunnon
Boriksen aamiaiseksi. Hänen tekemänsä jalo uhraus
mielessämme matkasimme nyt kepein mielin kohti
turvasatamaa. Tapasimme kylässä myös kantajamme,
istumassa oluttuvan nurkassa. Voi sitä naurunremakkaa, joka syntyi kun kävimme yhdessä läpi kuluneiden päivien edesottamuksia.

Vapaaherrat Tommi Simell &
Ville Airaksinen

MARIANNA MATTILA

Horoskooppi
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ajalle 1.3.-31.3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Oinas
21.3.-20.4.

Vaaka
22.9.-22.10.

Puolessa välissä kuuta joku jäynää sinua Olkkarilla
postaamalla tunnuksillasi typerän fb-statuksen.
Ole kaukaa viisas ja ryhdy suunnittelemaan kostoa
potentiaalisille jäynääjille jo nyt.

Löydät kuun lopulla täyden kossupullon. Löytäjä
saa pitää.

Härkä
21.4.-20.5.

Skorpioni
23.10.-21.11.

Pähkäilet pää-/sivuainettasi tai vaihtoonlähtöä. Älä
stressaa liikaa, vaan ratkaise huolesi puolueettomalla KSP- tai stetsonmenetelmällä. Ei se niin tarkkaa
ole.

Seuraava opintotukesi maksetaan vahingossa kaksi
kertaa tilillesi. Äkkirikastuneena intoudut litkimään
pullokaupalla Tapiolan Alkosta taksilla haettua
shampanjaa. Pian huomaat, ettei ehkä olisi kannattanut. Ennakoi tuleva talouskriisi ja ota työvuoro
heti huomiseksi.

Kaksoset
21.5.-20.6.

Jousimies
22.11.-20.12.

Rakkauselämäsi on nyt menossa pahasti päin vittua.
Olet onnistunut saamaan aikaan melkoisen sotkun viime sitseillä, etkä selviä siitä enää pelailulla.
Ota Härkää sarvista ja hoida asia kuntoon. Muuten
kiltaan syntyy kokonainen vuosikurssi, jolta et tule
ikinä saamaan töitä tai mitään muutakaan.

Olet vallattomalla tuulella seuraavat kolme viikkoa.
Kanavoi vilkkautesi johonkin järkevään (esim. uusien juomapelien kehittämiseen). Arkistoi tuloksesi
huolella jälkipolvien iloksi.

Rapu
21.6.-21.7.

Jano iskee puolessa välissä kuuta. Tee asialle jotain.

Kuun 18.päivä planeettojen asennot ovat niin sekaisin, että päihdyt nopeammin kuin fuksityttö Unskin
pitkässä. Pidä huoli, ettei illalla ole liian kauaskantoisia seurauksia.

Leijona
22.7.-21.8.
Tässä kuussa Leijonasta ei huomaa, vaikka hän
olisi kuinka naamat. Nyt siis kannattaa ottaa pikku
rohkaisuhömpsyt ennen tenttiä tai työhaastattelua,
sillä kiinnijäämisen mahdollisuus on pienempi kuin
koskaan aikaisemmin.

Neitsyt
22.8.-21.9.
Ylihuomenna tuntematon koneteekkari ilmestyy
kotiovellesi. Hän kertoo seuranneensa sinua koko
lukuvuoden, muttei kuulemma ole vielä uskaltanut puhua sinulle. Go for it, jos imartelu kaikissa
muodoissaan uppoaa tai pinkki lahje puuttuu
kokoelmasta.

Kauris
21.12.-19.1.
Vesimies
20.1.-18.2.
Nyt on oikea hetki järjestää ikimuistoisimmat
bileet, mitä teekkarikansa on moneenkymmeneen
vuoteen nähnyt. Hae Tallinnasta lavakaupalla
metsämansikkalikööriä, piilota kämppistesi kotiavaimet ja hoida tiedotus huutelemalla tulevista
kekkereistä kaikkien kiltojen sähköpostilistoilla sekä
koulukurssiesi irc-kanavilla. Varaudu häätöön.

Kalat
19.2.-20.3.
Heräät kuun alussa killan vaihtareiden välistä.
Tästä innostuneena päätät hakea peruutuspaikkaa
jostain periferian yliopistosta, jonka saat ennen kuin
opintotoimiston täti on edes ehtinyt vilkaisemaan
hakemustasi. Voitkin oikeastaan jo nyt irtisanoutua
duunista ja alkaa pakkaamaan, opetusperiodi takapajulassa alkaa aika nopeasti.

