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PÄÄKIRJOITUS
Huhhuh, mitä settiä! Tässä numerossa Kukan taso on todellakin
romahtanut ylöspäin.
Tässä numerossa Kukka sukeltaa rikosten maailmaan. Osansa
saavat aikamme kuumat aiheet: mökkimurrot, prostituutio, varastetun tavaran kauppa sekä vakavatkin seksuaalirikokset. Mukana
on kuitenkin myös kevyempi lasten puuhaliite, jossa on lapsille ja
lastenmielisille kivaa rikosaiheista tekemistä.
Myöskään tämän Kukan teosta ei vauhtia ja vaarallisia tilanteita
puuttunut. Murtovarkauden jälkien siivoamisen ja peltivaurioiden
tarkastamisen jälkeen päästiin lehden teko aloittamaan. Viikonlopun ponnistusten tuloksena kädessäsi on 20 sivun tiukka lukupaketti.
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Kukka ei ole minun lähes vuoden kestäneen päätoimittajuuteni aikana narahtanut vielä kertaakaan jutuista, jotka eivät
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pysyminen on toimituksellemme kunniaasia, eikä siitä periaatteesta tingitä.
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Materiaali: on
Ilmoitukset: sivulla 13.
Tietosuoja: Älä lue lehteä, jos olet
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Tämä lehti on painettu paperille.
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Mökkivarkausaalto riehuu Kanta-Hämeessä!
”Kyllä tässä olo aika loukattu olo on. Kallista tavaraa
on paljon, mutta mikään ei kelvannut”, kertoo hämeenlinnalainen mökkiharrastaja Petteri Leskinen
(nimi muutettu).
Hämeenlinnalainen peltiseppä ja sikiönlähdentäjä
Petteri Leskinen kohtasi ikävän näyn saapuessaan
mökilleen Kanta-Hämeen Hattulaan 28.9. Ikkuna oli
rikottu, ja sen kautta murtauduttu sisään. Ikkunan
rikkominen tuntuu tietenkin kurjalta, mutta todella
Petteri loukkaantui huomattuaan mitä mökiltä oli
viety. Torppaan hankitut vakuutuspetostarkoituksiin tarkoitetut kalliin näköiset audiovisuaaliset
viihdelaitteet oli jätetty paikalleen. Edes mummolta
”ennakkoperinnöksi” kavalletuilla rahoilla hankittu
Moccamaster –merkkinen kahvinkeitin ei rosmoille
kelvannut. ”Kyllä tässä vähän sellainen hylätty olo on.
Paljon olen hienoa tavaraa tänne hankkinut, mutta
mikään ei ole kelvannut ryöstäjille edes ilmaiseksi.”
Petteri tilittää.
Konstaapeli Tanttu Panassa (nimi ei-muutettu)
Kanta-Hämeen poliisista kertoo, että Petteri on
jäänyt viime vuosina ikävästi yleistyneen tapahtumaketjun kohteeksi. ”Enää ei rosvoillekaan kelpaa mikä
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tahansa tuvan nurkkiin kertynyt paska, vaan etsitään
kalliimpaa tavaraa”, Panassa selittää. Mökkimurrot,
joilla mitään ei varasteta ovat myös yleistyneet viime
vuosina. ”Minulle on moni takakammarin poika
tullut purkamaan pettymystään viime vuosina, kun
pitkään vaalittu räkäklimppikokoelma ei olekaan
kelvannut murtomiehelle.”, Panassa kuvailee. ”Kyllä minä tätä pidän yhteiskunnallisena ongelmana.
Kansa eriarvoistuu. Toisten tavarat kelpaa, toisten
ei.”, laajentaa konstaapeli Panassa ongelman syväksi
yhteiskunnalliseksi analyysiksi.
Pahimmillaan nämä loukkaukset ovat laajentuneet
rikosilmoituksiksi. Yleisin nimike tällä hetkellä on
kunnianloukkaus, mutta myös herjauksista ja jopa
törkeistä kunnianloukkauksista on ilmoituksia tehty.
”Voidaan katsoa, että tällainen teko on omiaan loukkaamaan uhria. Tapauskohtaisesti näitä katsotaan.
Kyllä näistä on tuomioita tullut”, Panassa kertoo.
Myös Leskinen on harkinnut rikosilmoituksen tekoa.
”Ei se vielä mitään, että joku on täällä käynyt, mutta
kun ei mikään ole kelvannut. Ei mikään.”, Leskinen
avautuu.

Otaniemen omenavarkaat!
Hätäkeskukseen ilmoitettiin perjantaina 28. syyskuuta kello 18.38 epäilyttävästä Toyota-merkkisestä
henkilöautosta Otaniemessä, Aalto-yliopiston tietotekniikan talon parkkipaikalla.
Kaupunginosa tunnetaan pahamaineisena
paikkana, jossa tapahtuu ympäröivää seutua useammin rikoksia.

kassillinen pyyhkeitä ja puolikas pullo yhden tähden
jaloviinaa.

POLIISIUUTISET

Henkilöä epäillään törkeän varkauden
lisäksi geneerisestä kusipäisyydestä.

ESPOO

Poliisipartio löysi paikalta tuntomerkViikon
keihin täsmäävän viiksekkään ulkomaalaistaustaisen miehen. Auton takakontista
paljastui huomattava määrä muodikkain tarroin
koristeltuja kannettavia tietokoneita. Penkkien alle
oli lisäksi piilotettu limaisia tarjoiluastioita, IKEA-

“Onhan se nyt ihan vittu oma vika. Ei
vissiin jätetä sitä Olkkarin ovea auki.
Silloin kun minä olin phuksi niin Olkrikos!!! kari oli perunakellari TiKin kiltiksen
alla. Lisäki tahdon sanoa, että mäkit
paskoja önnönnöö.”, kommentoi tapahtunutta Kukan
tavoittama kyyninen olosetämies.

HUOM!!!!! HUOM!!!!! HUOM!!!!! HUOM!!!!! HUOM!!!!!
Jos huomaat, ettäei lehdessä ole riittävästi huutomerkkejä, voit aina palata tälle sivulle lukemaan
niitä sopiviin väleihin.
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Pelti kiinni Tiiriön mäkkärillä!
Tiiriön Alko oli juuri sulkenut ovensa,
läheisen McDonaldsin autokaistalla jono
eteni rauhalliseen tahtiin. Korvenkyläläinen autoiluharrastaja Erkki Viimil (nimi
muutettu) oli päättänyt hakea hieman
pikkupurtavaa ennen lähtöä rentouttavalle
mökkiviikonlopulle.
Silloin se tapahtui. Jonossa edessä oleva
kuljettaja unohti, minkä niminen Big Mac
on. Onneksi tieto löytyi takana olevalta
mainostaululta. Siispä hän löi päättäväisesti peruutusvaihteen silmään ja tykitti
menemään. Pahaksi onneksi Viimil oli
pysäyttänyt tyttöystävänsä isältä “lainaamansa” Toyotan Corollan (16 valve,
manuaali) autokaistan alkuun. Viimilillä
ei ollut sekuntiakaan aikaa väistää päälle
vyöryvää autoa. Seurauksena edelläajajan vetokoukku upposi Viimilin tulevan ex-apen armaan ajokin
etupuskuriin.
Tapahtuman jälkeen haastateltu Viimil oli tapahtumista luonnollisen järkyttynyt. Tilapäisesti työkyvyttömyyseläkkeellä vakavan kahvinkeitinonnettomuuden seurauksena oleva Viimil oli suunnitellut
ajavansa retkellä isomman kolarin vakuutuspetosrahojen toivossa, mutta tämä valitettava “tömpsy”

sotki hänen suunnitelmansa. “Tuolta se tuli, tuohon
se tuli”, kommentoi Viimil osoittaen Närpiön reissun
jättämiä tahroja auton etupenkissä. Kun pyynnöstäni
Viimil palaa tähän Hämeenlinnan turmaan, ei hänen
järkytyksensä vähene. “Vituttaa. Ei auto niinkään
vaan se, että appiukko aikoo nyt varman vetää minua
dunkkuun. Ottaisiko poliisi minut suojelukseensa?”,
Viimil kyseenalaistaa yhteiskunnan nykyisen suunnan.

Tunnistatko
kuljettajan!
Yläpuolella olevassa kuvassa näkyvä auto poistui paikalta 20-24
aikaan jätettyyään nimensä ja yhteystietonsa Viimilille. Kävi kuitenkin niin, että humalassa suoritetun vedonlyönnin jälkeen Viimil nieli
paperin, joka nämä tiedot sisälsi. Havaintoja kuljettajasta ja autosta
otetaan vastaan Kukan vihjepuhelimeen numeroon 99599 3729 022
1177 tai faxilla numeroon 99599 3729 022 6969.
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Kukka testaa: Huussi!
Piilopirtin huussi on asemoitu liiterirakennuksen
päähän, mikä saa sen sulautumaan mökkimaiseman rakenteelliseen
maisemaan mainiosti. Ongelmia tuottaa
kuitenkin huussin matala
muotoilu, mikä hankaloittaa pidempien käyttäjien asiointia. Istuimen
kansi nousee poikkeuksellisen saranamaisesti
nojaamaan takaseinää
vasten, mikä aiheutti
ongelmia pimeässä.
Käsin tunnustelemalla
reikään kuitenkin pääsi
käsiksi kohtuullisen
lyhyessä ajassa. WC-paperien laaduista voidaan
kiistellä ikuisuuksiin asti, mutta sateisen ilman kostuttama, perinteinen Lotus helli testaajan ihoa erit-

täin miellyttävästi. Huussin viihtyvyyttä lisää lähellä
virtaavan puron suloinen lorina, joka rauhoittaa virtsaamistilannetta. Seiniä
koristavat “Naivistit
Iittalassa” -julisteet, jotka
eivät jätä yhtäkään taidetapahtumien ystävää kylmäksi. Käsiä ei tarvitse
jättää likaiseksi huussista
poistuessa, sillä veden ja
saippuan lisäksi huussin ulkopuolelta löytyy
myös käsidesiä. Alkoholin tuoksuiset kädet
ovat mökillä sitä pientä
luksusta, joka saa hymyn huulille. Naapurien
väärinkäyttöä on pyritty
estämään lukollisella
ovella. Huussista jäi yleisvaikutelmaltaan positiivinen
kuva.

Arvosteluperusteet:
Käyttömukavuus
Ominaisuus ilmaisee huussin kykyä tyydyttää huussikävijää rutiinitoimenpiteen aikana. Avainsanoina istumamukavuus, paperin laatu sekä huussin mitoitus.
Hygienia
Tämä termi kuvaa puhtauden mielikuvaa, jonka huussikäynti jättää
jälkeensä.
Viihtyvyys
Tällä parametrilla ilmaistaan
huussikävijän hymyn kaarevuutta.
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Erikoisreportaasi:
Prostituutio rehottaa Hämeenlinnassa!

On lauantai-ilta Hämeenlinnan laitakaupungilla. Autoja liikkuu hiljakseen. Ravintolan edustalla nainen
odottaa seuraa. Paikalle pysähtyy uudehko auto alkaa keskustelu hinnasta. Nainen nousee kyytiin.
Kyseessä on tyypillinen lauantai-ilta Hämeenlinnassa, Suomen irstailupääkaupungissa. Kymmenet
ilolinnut odottavat asiakkaita pubien, hieromalaitosten ja pienkonekorjaamoiden edessä.

ajava kusipää.” Suurimmaksi ongelmaksi Vivian
kertoo yötyön - lisiä ei tässä ammatissa makseta.

Mutta miksi fiksu nuori nainen myy itseään Hämeenlinnalaisen hautaustoimiston edessä? “Aluksi
koitin tulla toimeen opintotuella, mutta eihän sillä
maksa edes TV-lupaa”, Vivian tilittää. Kylmän käteisen lisäksi myös joustavat työajat, liikunta ja proteiinipitoiset välipalat motivoivat ammattiin. Myös mahdollisuus valita asiakkaansa on tärkeää. “Vaikken mä
kyllä itse voi valita, kun pitää saada sitä rahaa”, Vivian
myöntää. Mukavat asiakkaat saavat myös hymyn
prostituoidun huulille: “Toisin kuin usein luullaan,
asiakkaat ovat tosi mukavia. Paitsi se yksi Audilla

Mikä sotketaan usein ihmiskaupan uhriin? Sperma!
Hehehehehe!” Jätämme iloiset lainvalvojamme jatkamaan hyvin ansaittua ruokataukoaan ja palaamme
kaduille.

Vivian on selvästi ylpeä ammatistaan. “Pidän ammattitaitoa arvossa ja haluan panostaa osaamisen
ylläpitämiseen. Siksi kävinkin Hämeenlinnan
työväenopiston tarjoamalla Vaativia käsitöitä-kurssilla, jossa mennään syvemmälle aiheeseen ja tehdään
ihan hands-on -harjoituksiakin.” Vivian myös suoriutui ruotsinkurssin päätteeksi järjestetystä oraalisesta
Lähestymme haastattelu mielessämme kadun varresta löytynyttä vaaleatukkaista neitoa. Hän esittäytyy tasotestistä kurssin primuksena.
Vivianiksi. “En ole kotoisin täältä” hän kertoo. NaiPaikallisesta hampurilaisravintolasta tavoitettu
nen paljastaa opiskelevansa Otaniemessä ja käyvänsä ylikonstaapeli Reima Tina-nappi Kanta-Hämeen
Hämeenlinnassa vain viikonloppuisin “töissä”. “Tää
poliisilaitokselta valaisee Hämeenlinnan prostituuon kyllä ihan kauhee kaupunki, en kyllä missään
tiotilannetta. “Aika kallistahan se on. Mut haluutko
nimessä haluais asuu täällä. Mut täällä on hyvä tehdä kuulla hyvän vitsin mikä keksittiin ton mun työparin
töitä, koska kukaan ei tunne mua täällä.”, hän kertoo. Timpan kanssa yövuorossa eilen? Se menee näin:

Liikenne hiljenee ja kadut tyhjenevät. Viimeiset
ilolinnut, jotka eivät saaneet keikkaa palaavat pettyneinä koteihinsa. Toiset takovat rahaa rakkauden
vasaralla. Huomenna on taas uusi päivä ja uudet
asiakkaat. Maailman vanhimmalle ammatille on aina
kysyntää.
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Eläimiinsekaantuja avoimena!
”Naama hevonvitulla jo kymmenen vuotta”
Kukan toimitus ei ole koskaan kaihtanut kyseenalaisiakaan aiheita. Useista se on suorastaan nauttinut.
Nyt meillä on erikoishaastattelussa paatunut zoofiili,
mikkeliläinen betoniraudoittaja Raimo ”Rapsa” Kangas (nimi muutettu).
Raimo, voisitko kertoa mistä kaikki alkoi?
”No taisin olla viidentoista kun ensimmäistä kertaa
huomasin tuntevani vetoa pikkusiskoni poniin. Sen
turpa oli niin turpea ja häntä niin tuuhea. Tahdoin
aluksi vain silittää sitä, mutta pian ymmärsin, että
halusin enemmän. En koskaan halunnut olla tällainen. Ehkä täysi-ikäiseksi tultuani ymmärsin, että
tämä on zoofiliaa. Tunnen olevani itsekin uhri.”
Miten himosi ilmentyy?
”No sillä tavalla kuin voisi olettaa. Mikä helvetin
kysymys tämä nyt oikein oli?”
Oletko hakenut apua vaivaasi?
”Käyn joka toinen viikko vertaistukiryhmässä, joka
onkin auttanut minua paljon. Olen ymmärtänyt, että
meitä on muitakin, ja että haluja vastaan voi taistella. Tässä yhteydessä haluaisin lähettää terveiset Istolle ja Hannulle (nimet muutettu). Ja Timolle (nimi
ei-muutettu) voimia. Ei auta kuin pysyä kovana.”
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Tietävätkö läheisesi taipumuksistasi?
”Vaikea heille oli kertoa, mutta onneksi he ovat suhtautuneet ymmärtäväisesti. Vaimoni, kunnaneläinlääkäri Tarja (nimi muutettu), on auttanut minua
paljon. Hän jaksaa aina kuunnella minua ja ymmärtää fantasioitani.”
Miten yhteiskunta on taipumukseesi suhtautunut?
”Hirveä häpeähän tämä on. On ollut vaikea hakea
apua, kun tietää, miten ihmiset suhtautuvat. Joidenkin mielestä eläimiinsekaantuminen on hauska
läppä, mutta ei minusta. Aihe on kipeä. Jotkut suhtautuvat meihin tosi vihamielisesti ja olen kokenut
uhkailuakin. Silloin minun tekisi ihan mieli vetää
turpaan.”
Onko eläimiinsekaantumisesi vaikeuttanut
elämääsi?
”Kyllä. Yhteiskunta suhtautuu meihin niin epäilevästi, että monet arkiset asiat ovat minulle vaikeita. En
voi esimerkiksi hakea sellaisia töitä, joissa haluaisin
toimia. Rakastan eläimiä myös platonisesti, mutta
olen estynyt toimimaan esimerkiksi hevostenhoitajana. En voi myöskään pitää koiraa, vaikka sellaisen
haluaisin. Kukaan kasvattaja ei halua luovuttaa
minulle koiranpentua kun kuulee hieman minusta.
Ihmiset eivät ymmärrä, että rakastan eläimiä. En
voisi koskaan satuttaa heitä.”

Testaa, mikä eläin on sinua varten!
Parisuhteeseen kohdallasi pätee:
a) Suhteesi on kestänyt jo pitkään.
b) Itsenäisyytesi säilyttäminen on sinulle tärkeää.
c) Ryhmäkiva on parasta kivaa!
Paras paikka harrastaa seksiä?
a) Luonnon rauhassa maaseudulla.
b) Uima-allas tai järvi.
c) Missä tahansa.
Kumppanin välineet:
a) Mitä isompi, sen parempi!
b) Käyttökyky on tärkeintä.
c) Mitä tiukempi, sen herkumpi.
Mitä mieltä olet kumppanisi karvoituksesta?
a) Luonnollisuus on ihanaa!
b) Karvoitus on vain tiellä.
c) Mitä pörröisempi, sen parempi!

Seksuaaliset erikoisuutesi?
a) Mitä rajumpi, sen parempi.
b) Nautin kuristamisesta / Nautin autoeroottisesta
asfyksiaatiosta.
c) Singer-tyyli kuvaa minua.
Kuinka usein harrastatte seksiä kumppanisi kanssa?
a) Yksikin kerta kaipaa suunnittelua.
b) Kumppanista riippumatta aina kun sinä sitä
haluat.
c) Aamupano on se parhain, mutta koska vaan käy!
Seksi-salaisuutesi?
a) Olen käyttänyt / harkinnut käyttäväni prostituoidun palveluksia.
b) Minulla on raiskausfantasioita.
c) Olen exhibitionisti.

Eniten A-vastauksia:
Eläinmaailmasta lempparisi on poni. Kaipaat lähellesi isoa, eikä manatee style ole painavammassakaan skaalassa ongelma. Seksielämältäsi kaipaat rajua yhteismielistä seksiä. Kiireistäsi johtuen et useinkaan ehdi kumppanisi luokse, joten valitettavasti joka kerta vaatii suunnittelua, mutta innosta ja kiireestä johtuen on sitäkin
rajumpi ja löydätkin usein kumppanisi hirnumasta innosta. Muista kuitenkin kiihkosikin keskellä varoa
loukkaantumisia.
Eniten B-vastauksia:
Eläimistä eniten pidät delfiinistä. Tältä raiskaajien kuninkaalta löytyy isommallekin välineelle käyttötaitoa homodelfiinien tiedetään tyydyttäneen yhden yön juttunsa jopa hengitysaukon kautta. Arvostat enemmän
yhden yön suhteita ja pikaisia, kiihkeitä toimia kuin hellää rakastelua tai kumppanisi lupaa. Ryhmäkiva ei ole
ongelma, mutta mikä tahansa ratkaisu, jolla sinä saat nautintosi, riittää loistavasti.
Eniten C-vastauksia:
Suosikkieläimesi on selvästikin pupu. Kumppaneiltasi haet ensisijaisesti söpöyttä, voimakkuus tai itsenäisyys
ei ole niin tarpeen. Tärkeää sinulle on heidän ryhmätyökykynsä. Polyamoria, sekä three- ja multisomet ovat
sinulle lähellä sydäntä. Sinulle kelpaa vain tiukin, mutta jatkuvakaan jyskytys ei ole millään tapaa ongelma toisaalta kaipaat toimissasi aina yhteisön läheisyyttä.
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Odeion kutsuu, lapset ja phuksit vaarassa!
Athenen sisällä on viime vuosina
syntynyt uusi vaarallinen kultti,
Odeionin lapset. Tämä uusi kultti
etsii aktiivisesti uusia jäseniä, jotka
vihitään kultin salaisuuksiin irstaiksi
kuvailluissa menoissa. Tapasimme
kultin johtajan.
Esa Tyvelä (nimi muutettu) näyttää
aivan tavalliselta taiteiden tohtorilta,
kun tapaamme hänet T-talon Sodexossa. Esan lautasella on rapeita
kalapaloja ja perunamuusia aivan
niin kuin muillakin täällä ruokailijoilla. Yksi asia hänet kuitenkin
erottaa muista. Esa nimittäin johtaa
vaarallista lahkoa, jonka julkinen
toiminta on kielletty monissa maissa. Lainsäädäntö Suomessa laahaa
tietenkin perässä, kun poliitikot keskittyvät kaikenlaiseen puuhasteluun,
kuten EU-vakauksiin.
Esa Tyvelä vakuuttelee, että kultin
toiminta ei ole yhtään niin epäilyttävää kuin väitetään. ”Emme me
vaadi, että kaikki meidän mustissa
messuissa uhraamamme olisivat
neitseellisiä phukseja. Meille kelpaa
ihan kuka tahansa kandivaiheessa
oleva”, Tyvelä painottaa. Poliisivoimat eivät kuitenkaan ole kultin toiminnan laillisuudesta samaa mieltä
”Tämä kultti pilaa lapsiamme. Tästä
päästäisiin pedofiileihin, mutta
ei mennä sinne”, kertoo Otaniemen kultteihin ja salaseuroihin perehtyneen osaston päällysmies Teuvo Duunit. Poliisi on kuitenkin
Odeionin lasten kannoilla. ”He ovat kusessa”, Duunit
vakuuttaa.
Kultin toiminnasta liikkuu monenlaisia huhuja. Villeimmissä niistä kultti on sekaantunut suorastaan
elintarvikkeiden jalostukseen. On nähty tilanteita,
joissa kultin tilaisuuksiin on viety lihaa, ja ulos on
tullut makkaraa. Toisaalta kultti on käynyt myös
kalassa. Heidän mukaansa lohessa kannattaa käydä,
vaikkei mitään saisikaan. Varmuutta huhuihin ei ole
kuitenkaan saatu. Sen verran tiedetään, että kultti
kokoontuu TUAS-talolla sijaitsevassa Odeionissa
torstaisin.
Tyvelä ei juuri huhuista eikä poliisista välitä. ”Valtio
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on vain väkivalta-apparaatti. Eiks oo kivaa?”, hän
huomauttaa terävästi. Hän kuitenkin myöntää, että
jossain kultin tapaamisissa on saatettu tahriutua
viattomaan vereen. ”Mä tykkään itse tanssijoista”,
hän kuvaa omia mieltymyksiään. Myöskään julkisuuskuva ei häntä varsinaisesti huoleta: ”Mä olen
kusipää. Mut on koulutettu siihen”, hän täräyttää.
Kultin toimintaa hän ei kuitenkaan sen enempää suostu avaamaan. Kultin menot ovat teoriassa avoimia
kaikille, mutta harva asiaan vihkiytymätön niitä on
uskaltautunut katsomaan. Kukan toimittajaa tilaisuuteen ei kuitenkaan päästetty. Oli kuulemma liian
pahassa darrassa. Kultin ideologinen ihanne kuitenkin suostuttiin paljastamaan. ”Focault. Ranskalainen
homo, kuoli AIDSiin.”

Lukijamme ilmoittavat!
Hei sinä h-tajuinen vaippailusta innostunut
itä-uusimaalainen iso poika! Lähdetään
yhdessä kahville kokeilemaan vaippojen
kastelua, se olisi yhteinen salaisuutemme ;)
Soita numeroon 09 624 444 222!
Nim. kurahousut
Mies ja nukke etsivät vaitiolotaitoista pornoiluseuraa. ps. Olen pyöreä.
Nim. muhkea puhkeaa kukkaan
Viriili nelikymppinen piukka pakarainen ja
kapealanteinen lady kaipaa kiihkeää kaveria
yhteisiin leikkeihin! Lupaan sinulle uusia
kokemuksia! Puh. nro: 040 509 5989.
Nim. miehinen pitkä, ei olut

ILMOITUS

Kiltti setä tarjoaa tuhmille tytöille vahvakätistä kuria! Tunnustaaksesi syntisi, soita
numeroon 0505 327 643.
Nim. H. Koivuniemi
Suomi-Korea ystävyysseurassakin aktiivisena toiminut kokenut Pohjois-Koreanmatkaaja hakee muita yhteiskuntakehityksestä
kiinnostuneita vallankumoustaistelija-tovereita! Keskustellaan yhdessä Kimchin ääressä
toimistamme! Soita: 041 514 0908.
Nim. Kim Jong Sam
ISÄM MAAN PUOLLUSTAJAT HUOM!
TEITÄ KAIVAT TAAN TAAS! RYSSÄIN
MAA SUUNNITTELEE ÖLJY PUTKEN
LÄPI NORJAN KAUTTA ISÄM MAAHAN
HYÖKKÄÄMISTÄ! MATKUSTAM ME
YHDE SSÄ RAJALLE! OMAT ASSEET!
LISSÄ TIETOJA: 040 519 8218
Nim. INT TI KÄYTY
Nuorekas ja aktiivinen 74-vuotias rouvas
henkilö etsii huumorin tajuista vanhempaa
herras miestä leikkeihin Turun seudulla. Ota
yhteyttä ja aloitetaan mustan maijan pelaamisesta :) Puh: 045 2763 593
Nim. kortti pelaaja
Haluan piiskata kaikkia 18-100 -vuotiaita
naisia!
Nim. Pyllyt Pystyyn Juupajoki
Siitä on jo kymmenen vuotta, olisi jo aika
lopettaa asian käsitteleminen! Ettekö te ole
muka nuorena kokeilleet? Nim. Utelias.
Siveysvyön avain kateissa, löytöpalkkio tarjolla! Nim. Siitä on jo 10 vuotta…
Uusi Macbook Pro kateissa, löytöpalkkio
luvassa! Nim. omenisti
Lähes käyttämätön Macbook Pro myynnissä
erikoishalvalla! Nim. Takakontista :)
Thrashmetal-yhtye Scrotal Inflator etsii
uutta solistia tuuraamaan vankeustuomion
ajaksi. Soita!
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Hou hou hou senkin irskotit!
Joulupukki kertoo nyt kesästään. Joku luonnehti niin, että pukin kynästä tulee pelkkää kultaa,
kun sille päälle satutaan. Sanotaan nyt niin, että pukin kynästä on kyllä tullut melkoista kultaa,
eikä aina vain pöntöön, if you catch my drift... Nyt on nimittäin niin, että pukin koprofiiliset taipumukset ovat saaneet kauniin lisän pissaleikeistä. Pukin mielestä pissa menee aivan
hukkaan, jos sen huuhtoo pöntöstä alas. Ei kyllä se on parempi, että sen huuhtoo alas joku yön
lintunen. Kurkustaan. Aamuvirtsa on pukista melko tiukkaa, mutta iltaa kohti maku yleensä
tasoittuu. Suosittelen aloittelijoille yleensä juuri ennen nukkumaanmenoa tiristettyjä kultaisen nektarin tippoja.
Toinen uusi löytö tälle kesälle ovat nuo vaippaleikit. Vielä toukokuussa pukki ei tiennyt mitään
siitä, että jotkut saavat kicksinsä siitä, että nektarit ja kaviaarit eivät tömähdäkkään mihinkään posliinivaltaisutimen uumeniin, vaan jäävät lilluskelemaan siihen aivan ihotuntumalle,
mieluiten useammaksi tunniksi. Pukki lähettää joskus videotonttunsa väärien ikkunoiden
taakse, kun on tarkoitus on napata pahimpia irstailijoita suorastaan itse teossa. Pukki on niin
omistautunut ammattiinsa, että pukki katsoo hyvin tarkasti kaikki tälläisistä syntileikeistä
kertovat videot hyvin, mieluiten hidastuksilla varustettuna. Muoria ei niihn katselusessioihin tarvita, joskus on parasta antaa käsien harhailla ihan poikaporukalla. Palataksemme niihn
vaippaleikkeihin, niin pukki
voi suositella niitä kyllä ihan
kybällä. Kun avoimin mielin
kokeilee, voi saada yllättävän
ison nautinnon ja ajoittaisen
ihottuman. Kaikkea sitä KeskiEuroopassa oppii…
Pukki on muuten ollut aivan
vitun pettynyt kiltaan – jälleen! Vuosi 2011 oli huono,
mutta tämä on aivan paskaa.
Pukki vähän yrittää kertoa
jotain kuulumisiaan, ja heti
on killan nirppanokkaiset
irstauden sipulit sensuroimassa. Ei Pukki näitä kolumneja
huvikseen kirjoita. Jostain
on pukin rahansa riivittävä,
jotta pääsee sitten yhtenä
iltana esittelemään säkkejään
kaikille maailman lapsille. Että
nyt vittu ei kukaan tätä sensuroi. Ihan hyvä läppähän se
on, että Pukki on liian irstas
jopa teekkarilehteen, mutta
ei sillä uusia tauteja slaikkaan
hankita.
Niin ja phuksit, pitäkäähän
mielessä, että Pukki katselee
teitä! Erityisesti silloin kun
olette suihkussa!
Terveisin Pukki
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eri kivaa iltapäivätekemistä vol. 4
Etkö keksi mitään tekemistä koulun jälkeen? Ovatko äiskä ja iskä duunissa
myymässä persettään työnantajalle sen sijaan että olisivat kotona kasvattamassa sinusta vastuullista kansalaista? Hätä ei ole tämän näköinen vaan aivan
toisenlainen: seuraavista lukijavinkeistä löydät nimittäin varman veikeitä vaihtoehtoja kotiläksyjen tekemiselle!
Kivaa pikkupuuhaa: NÄPISTYS
1. ELIKKÄS MEE KAUPPAAN LÄSKI.
KAUPPO:JA ON ESIM: SIWA, S, K,
RENKOMÄEN ABC, ÄRRÄ, ERNON KISKA,
TAX FREE, STOCK MAN.
1.1. JA MYÖS MUITA KAUPPOJA ON
(JOTAIN)!
2. SITTEN: OTA MÄYSTÄÄ TASKUT NIIN
TÄYTEEN KUN MAHTUU!
3. LÄHE KAUPPA;STA HANEEN SIKA NOPEETA!
4. VALMIS!

Kivaa pikkupuuhaa: KUNNIANLOUKKAUS
1. ELIKKÄS SANO JOLLLEKKKIN TYYPILLE:
“OLETTE KUSIPÄÄ HOMO”.
2. TSEKKAA JÄBÄN ILME HEH!??? NYT SE
ON HOMO LOL :___D
2.1 (DONNENS SEDEL)
3. VALMIS!
Lähettänyt Petri 61 v.

Lähettänyt Nico 10 v.
Kivaa pikkupuuhaa: PAHOINPITELY
1. ELIKKÄS ETSI JÄBÄ JOSTAIN EKA:KSI.
2. LYÖ SITÄ 300000 KM/H FEISSIIN!
2.1 HUOM. TAI KASSEILLE KANSSA
IAKA PAHA HEH
2½. TÖRKEÄ PAHOIN PITELY: LYÖ
UUDESTAAN! :---D
2¾. + JOS SULLA ON HIV PANE
SITÄ PERSEESEEN TÄYSIÄ. OK OK
3. VALMIS!
Lähettänyt Tuukka 7 v.

Slem-Erik opettaa sinulle ruotsia
pelti kiinni
loskat naamalle
kaljalalalalaa
NIIN KUUMAA SOOSII
bönthöö
ylilyönti
panomökki

plåten fast
slask på ansiktet
ölölölölööl
SÅ HET SÅS
burkhen
överslag
knullstugan
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Korean kuvasanakirja
Here is really people’s paradise.
여기 정말 사람들의 낙원입니다.
Yoginun jongmal inmin-ui ragwon imnida.

I will drink a toast to a long life in good health
of the great leader Comrade Kim Jong Il.
나는 김정일 동지의 위대한 지도자의 건강 장수에 건
배합니다.
Widaehan ryongdoja Kim Jong Il tongji-ui
mansumugang-ul chungwon-hayo i janul tulgetsumnida.

Pyongyang is clean and beautiful
and seems to have the best housing
conditions in the world.
북한은 깨끗하고 아름다운 세계 최고의
주택 조건이 보인다.
Pyongyang-un kkaekkut-hago arumdaulppun anira inmin-durui juthaek
jogoneso sesang-eso jeil ingot gatsumnida.
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Phuksi!
Ympyröi kuvaan alueet, joista assari
sinua kosketti.
Keskustele asiasta phuksikapteenisi
kanssa.

Rikospähkinän Ratkaisu: Komisario Kookospalmu päätteli heti, että syyllinen on Epäilty numero 2 Roope Murhainen, sillä hän näyttää aivan syylliseltä. Fuxi kuoli.
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Yhdistä pisteet toisiinsa numerojärjestyksessä. Mitä kuvasta muodostuu?
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1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

VAAKA:
1. Talosrikollinen, joka ottaa vastuulleen toisten synnit.
2. Alibi-lehden suosima lukija.
3. Breivik’kin oli.
4. Vesa.
5. Henkilö, joka ei tunne rikollisia.
6. Linnanmäellä suosittu seuranhakija.
7. Pehmeä, pörröinen ja kiimainen karvaturrikka.
8. Kymmenen vuotta sitten.

9. Kirjanpitokielellä voiton maksimointi, konnasuomella keikan arvon kasvattaminen.
10. Tehdään varastossa.
11. Suomen paras lehti.
12. Sotketaan usein ihmiskaupan uhreihin.
13.Toimittajienkin suosikki.
PYSTY:
1. Tein itse ja säästin.
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Onko sinulla jo lakimies?
TEKin jäsenillä on.
Muita hyviä syitä jäseneksi
liittymiseen: liity.tek.fi.

