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Päätoimittajan terveiset
Pitelet käsissäsi vuoden 2016 ensimmäistä
Kukkaa. Lehden julkaisu ajoittuu Kansainvälisen naistenpäivän tienoille, 8. maaliskuuta. Kyse ei todellakaan ole sattumasta
– onhan tämänkin painotuotteen takana
häärinyt joukko innokkaita yksilahkeisia.
Eipä aiemmin Athenen historiassa lienekään ollut näin naisvoittoinen joukko
Kukan toimihenkilöinä. Nyt paitsi päätoimittaja ja toimitussihteeri, myös neljä toimittajaa ja kaksi taittajaa ovat kaikki naisia.
Elämme siis historiallisia aikoja. Nyt jos koskaan päätimmekin antaa
tsäänssille mahdollisuuden, asettaa vaaleanpunaiset pokat silmillemme
ja antaa numerolle toimituksensa näköisen teeman – syntyi Kukkapolitan.
Suurin osa lehden jutuista on siis taattua naistenlehtilaatua, toisin
sanoen vakavissaan tehtyä hömppää! Ja jos se alkaa ärsyttää, voin luvata,
että lehdestä löytyy taatusti kosolti luettavaa ihan jokaiselle sukupuoleen katsomatta.
Jossain vaiheessa mieleeni kieltämättä hiipi, joutuisinko kiltalehden
päätoimittajana yksin syvään suohon. Kokemusta lehtien toimituksessa
työskentelystä kun taitaa löytyä yhtä paljon kuin selviä Väärinymmärretyiltä. Toimitusurani kohokohta lienee ollut ala-asteella julkaisemani yhden kappaleen painos Keppälerttua. Nyt kuitenkin voin unohtaa
huoleni: koko upean ja ihanan toimituksen ansiosta tämä julkaisu on
toivottavasti hiukan kyseistä lehteä laadukkaampi, ja varpaiden upottamisesta siihen mutaisaan suohon voi nauttiakin. Ja patsaiden koskettelusta.

Päätoimittaja

KUKKAPOLITAN 1

kukkapolitan_final.indd 1

1.3.2016 12.22

KUKKAPOLITAN
Tässä lehdessä

KUUMAT JUTUT

10 TUTA/INFO-looks
14 Hallitusesittely
24 3 parasta opiskeluasentoa

KUKKA FIILIS

19 Aloittelevan opiskelijavegaanin ABC
26 Kevään cocktailit
30 Horoskooppi

AINA KUKASSA

1 Päätoimittaja
3 Toimitussihteerin terveiset

KUKKA MIES
4 Aleksi vs Aleksi
12 Miespaneeli
34 Kysy Horhelta

36

"Kaks viikkoo on
aika pitkä aika
pihtaa"

GIN
BASIL
SMASH

Katso resepti
sivulta 27

Kansilook

Alkuperäinen kuva: Unsplash.
Aleksien kasvot: KUVAIN.
Muokkaus: Mari Porko.

2 KUKKAPOLITAN

kukkapolitan_final.indd 2

1.3.2016 12.22

Toimitussihteerin terveiset
Rakkaat lukijat, näin maaliskuun alussa on
aika kevään ensimmäisen Kukan puhjeta kukoistukseensa ja löytää tiensä teidän käsiinne.
Tänä vuonna lehden toimitus on kokenut
melkoisen muodonmuutoksen ja teemakin on
sen mukainen. Sisältöä Kukasta löytyy kuitenkin edelleen moneen lähtöön!
Tämänkertaisen numeron avaa syväluotaavaa vertailua entisen ja nykyisen hallituksen puheenjohtajan välillä tarjoava Aleksi vs.
Aleksi -juttu (s. 4-9). Jos kiltahammasta edelleen kolottaa, Athenen
uuteen hallitukseen voi tutustua sivuilla 14-18.
Puheenjohtajien lisäksi kiperiin kysymyksiin vastaavat Kukkapolitanin miespanelistit (s. 14-18) sekä lukijoiden suosikki, ihmissuhdeasiantuntija Horhe (s. 34-37). Mikäli haluat tietää, millaisista tytöistä Athenen miehet tykkää tai oletko raskaana, suosittelen suuntaamaan
kyseisten artikkelien pariin!
Terveydestä kiinnostuneen kannattaa kääntää katseensa juttuun vegaaniruokailusta (s. 19-21). Uusia ideoita opiskeluergonomian parantamiseksi löytyy lehden sivuilta 24-25. Mukavia yllätyksiä on varmasti
luvassa!
Tyyliäkään ei ole toimituksessa unohdettu. Niin infolaisten kuin tutalaistenkin lookkeja pääsee ihailemaan sivuilla 10-13. Tämän lisäksi
oman ripauksensa glamouria Kukkapolitanin sivuille tuo yhteistyössä
Aalto Cocktailin kanssa toteutettu drinkkikoulu (s. 26-29).
Sokerina pohjalla ovat tietysti horoskoopit (s. 30-33). Mikähän
mahtaa olla juuri sinun salainen paheesi tänä keväänä?
Ihanaa kevättä ja muistetaan antaa kaikkien kukkien kukkia!

Toimitussihteeri
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Kukkapolitanin suuri mieshaastattelu

ALEKSI
vs
ALEKSI
Teksti SVETLANA
Kuvat GRATISOGRAPHY ja KUVAIN

He ovat puheenjohtajia. He ovat hyviä ystäviä. He ovat Alekseja.
Kukkapolitan selvitti muun muassa, miten puhikset hurmaavat
naisen ja minkälaiset unelmatreffit he järjestäisivät.

3X3 KOVAA KYSYMYSTÄ
1. TAITO

Mikä on suurin onnistumisesi elämässä?

PALEKSI: Dear God, aika vaikee heti kär-

keen. Infolle pääsy vois olla sellainen.
TALEKSI: Pitääks tähän vastata ihan vakavasti? Mä sanon suurimmaksi onnistumiseksi sen, että mun huligaaniphuksikurssi
sai lakit päähän wappuna.
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Paras tuloksesi Cooperissa?

on valmis lähtemään jatkamaan haastatteKumpikin myöntää jääneensä aina alle kol- lua Otaniemen urheilukentälle.
men tonnin.
TALEKSI: Mä oon ollu aina aika huono

Mikä on puhiksen tärkein taito?

TALEKSI: Tukea jokaista hallituslaista hei-

Cooperissa. Mun mielestä mulla on 2850. dän omissa hallitusviroissaan.
PALEKSI: Mulla on ihan vähän vajaa 3000, PALEKSI: Se on aika hyvin sanottu.
varmaankin sitten 2880.
Molemmat yhtyvät siihen, että tämän tuen
Tässä vaiheessa uusi puheenjohtaja kyseen- saa aikaan ihmisläheisyydellä ja välittämisellä ja myöntävät olevansa herkkiä miehiä.
alaistaa kolmenkymmenen metrin eroa ja
KUKKAPOLITAN 5
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2. TUNNE
Miten nainen hurmataan?

VAR
Tämä OITUS!
j
muut uttu saatta
taa kä
a
Aleks sityksesi
eista!

Syvä hiljaisuus vallitsee huoneessa, kunnes
Paleksi avaa mietteellään.
PALEKSI: No siis sellaisella niinku. Tähän

voisi keksi vaikka mitä geneerisiä vatsan
kautta –henkisiä juttuja, mutta ne ei pidä
lainkaan paikkaansa.
TALEKSI: Sulavilla sanoilla, herkällä hymyllä ja kauniilla katseella.
PALEKSI: Aika monipuolinen. Sulavilla sanoilla menee kyllä liian liirum-laarumiksi.
Mä vaihdan sen tilalle rehellisen aitouden.
TALEKSI: Ilmiömäinen integriteetti.
PALEKSI: Toi oli taas vähän liian sulava
sana.

Treffit alkavat soutamalla mökiltä auringon laskiessa ravintolaan, jossa nautitaan
huippudinneri. Ravintolassa bändi soittaa
yllättäen romanttisen biisin, johon sitten
menen mukaan laulamaan. Takaisin mökille soudetaan kuutamonvalossa and the
rest is history…

Mitä on rakkaus?

Paleksi painottaa aitouden tärkeyttä, kun PALEKSI: Mä oon salee kuullu jonkun tosi
taas Taleksi myöntää, ettei vastauksessaan fiksun mietelauseen.
ollut mitään aitoa. Lopulta molemmat tunnustavat rahan olevan hyvä keino hurmata
…tai milloin tunnustit rakkautta ennainen.

Minkälaiset unelmatreffit järjestäisit?

TALEKSI: Kittaan pari kaljaa ja punai… ei

ei.

PALEKSI: Mä puhuin tästä aitoudesta, ei

nämä mihinkään kuun tavoitteluun lähde.
TALEKSI: Olin just sanomassa kuutamokävely.
PALEKSI: Näihin treffeihin ehdottomasti
liittyy kynttiläillallinen. Toistaiseksi olen
onnistunut vain Ferra Tonicin voimin,
mutta ruoka on jäänyt kokonaan puuttumaan. Kynttilä oli kuitenkin vieressä,
mutta se ei ilmeisesti ollut riittävä. On
tullut palautetta.
TALEKSI: Kuvitellaan järvi, jonka toisella
puolella on sympaattinen mökki ja toisella
puolella ravintola, jossa järvinäköala.

simmäisen kerran?

TALEKSI: Mä sanoin sen ekan kerran, kun

se tuntu vähemmän pelottavalta sanoa se
ääneen kuin pitää se sisällä.
PALEKSI: Olipa diippi.
TALEKSI: Ja rakkaus on lumivalkoinen.
PALEKSI: Toi ei ollu niin diippi.

…tuntuuko se fyysisesti?

TALEKSI: Miltä se tuntuu? Edestä ja takaa.

Se on jotain järkeä isompaa. Se saa tekemään asioita, joita ei muuten tekisi.
PALEKSI: Ei ehkä järjen eikä etiikan, mutta
jonkun muun vastaista.
TALEKSI: Se on ainoa asia, joka voi kääntää
pimeimmänkin päivän valoon.
PALEKSI: Mä en nyt ihan pääse noin diipille levelille.
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3. ÄLY
Kukka testasi vanhan puhiksen vanhaa tie- PALEKSI: Mä vastaan Janet Käck. VÄÄRIN
toa ja tenttasi uudelta puhikselta tuoreem- TALEKSI: Mä vastaan Astrid Ebeling.
pia faktoja.
TALEKSIN KYSYMYSET

PALEKSIN KYSYMYKSET

1.

2.

Kuka oli Suomen viides
presidentti? (Risto Ryti)
Ei niitä ylipäätään hirveesti ole
ollut. Siinä oli Ryti ja Kallio siinä
jossain lähellä. Mä vastaan Kyösti
Kallio. VÄÄRIN

Kuka voitti nuorten jääkiekon
maailmanmestaruuden vuonna 1999? (Venäjä)
Suomihan on voittanut useamman kerran. Eiks se ollu just saatanan Jokinen, kun oli se kuva, jossa
oli sikari vuonna ’95. Se on salee
Suomi. VÄÄRIN

on Suomen nykyinen
1. Kuka
presidentti?
Sauli Niinistö. OIKEIN

2.

Kuka voitti nuorten jääkiekon
maailmanmestaruuden
vuonna 2016?
TALEKSI: Suomi. OIKEIN
PALEKSI: Mikset vastannut Cana-

da?

3.

Kuka on Athenen hallituksen
viestintäpäällikkö 2016?
Yolona Rahnasto. OIKEIN

oli Athenen hallituk3. Kuka
sen varajäsen vuonna 2002?

Haastattelu oli jo kunniallisesti lopuillaan,
kun herrat ihmettelivät, miksi naistenlehden
mieshaastattelussa ei puhuta seksistä. Pu(Astrid Ebeling)
hutaanpa siis seksistä. Kukaan kolmikosta
PALEKSI: Hallituksen varajäsen!
ei kuitenkaan myönnä lukevansa koskaan
Mitä v***ua!
naistenlehtiä ja siksi hämmennys valtaa
huoneen. Mistä meidän oikein pitäisi puVinkkinä kerrotaan hänellä olevan hua? Mitäs näitä perinteisiä kysymyksiä nyt
ruotsinkielinen naisen nimi.
olikaan…

TALEKSI: Mä itseasiassa saatan tietää.
PALEKSI: Millonkohan Janne Käki on

TALEKSI: Onko koolla väliä? Se on hyvä.
PALEKSI: Ei missään nimessä… Ei liian vä-

TALEKSI: Se ei taida olla ruotsinkielinen

TALEKSI: Mua on turha lahjoo. Paitsi kal-

ollut?

nainen.

kevä.
jalla.
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Yhdeksän kriittistä faktaa Alekseista:

ARVAATKO KUMPI
ON KUMPI?
KOLMEN PISTEEN FAKTAT (hardcore knowledge)
ALEKSI X

Calvin Klein One

ALEKSI Y

PARTAVESI?

Ei hankkinut itse eikä muista
merkkiä

VAATEMERKKI?
Hilfiger

Lanzarote

Ei mitään hajua mistään
omistamistaan vaatteista

MATKAKOHDE?

Lanzarote

KAHDEN PISTEEN FAKTAT (intermediate)
ALEKSI X

Whiskey Sour

ALEKSI Y

DRINKKI?

Gin & Tonic

ASUINPAIKKA?
Helsinki

Espoo

URHEILULAJIT?
Juoksu, sulkapallo, beach volley,
juoksutaksi, eukonkanto-darts

Jenkkifudis, Ethana-lajit, darts,
juoksu-G&T
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"Mä sanon suurimmaksi onnistumiseksi sen, että mun huligaaniphuksikurssi sai lakit päähän
wappuna." TALEKSI

YHDEN PISTEEN FAKTAT (come on!)
ALEKSI X

294

ALEKSI Y

PITUUS?

279

KOTIKAUPUNKI?
Espoo

Nurmijärvi (syntynyt Hesassa)

KILTAMERIITIT?
Varvituksen puheenjohtaja 2016,
Seksikapteeni 2014-2015, Lukkari 2015-2016,VastuuISO 2013,
isoPHABU 2015, Kukan toimittaja
2015, Chief Puking Officer 2013,
Infoähkyn ja Peijaisten fuksiseksivastaava 2014-2015,VJP-assari
2013, Marathon-osallistuja 20122015, Tami-corner 2013-2015,
kellareiden kasvatti 2014, Minuuttikaljan co-juontaja 2014-2015,
Teron ystävä since 2013, Minuuttikalja 100 min 2013

Varvituksen puhjeenjohtaja 2015,
Massipäällikkö 2014, ISO 2012,
Metoskarhun loppuvihollinen
2012, seepran takapuoli 2012,
panssarivaunukuljettaja 2014, Studiobiisonin assari, Marathon-osallistuja 2011-2015, kellareiden
kasvatti 2014, Teron ystävä since
2012, Minuuttikaljan roudaaja-siivooja, ensimmäinen Nurmijärvellä
vuosijuhlat järjestänyt 2016

Jos olet vieläkin epätietoinen kummin päin Aleksit menivät, löydät oikean
vastauksen sivulta 69.
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ukka
KKUUMAT

TUTA/INFO

LOOKS
Teksti SVETLANA ja VEERUSKA
Kuvat SVETLANA ja VEERUSKA

Kaarle, 23, tuotantotalous

Kengät,Vagabond.
Housut, Brothers.
Vyö, Louis Vuitton.
Kauluspaita,
Stockmann. Neule,
Brothers.
Infolta tutalle hypännyt
Kaarle sukkuloi
jo sulavasti
prodekolaisten
pesueessa siistissä
excu-lookissaan.
Somevalveutunut
nuorimies ilmoittaa huolitellun
tyylinsä inspiraation lähteeksi
MenWithClass
–Instragam-tilin.
#menwithclass @
menwithclass

Mnwas, 20, tuotantotalous

Kengät, Nike Air
Max. Housut,
J.Lindberg. Kauluspaita,Tommy
Hilfiger. Kantoside, SmartSling.
Tyyli-ikoni, David
Beckham.
Mnwas on yhdistänyt rennosti
valkoisen kauluspaidan farkkuihin
ja Niken Air Max
-lenkkareihin.
Vaikka Mnwas
on vasta fuksi,
on hän selvästi
saanut tarpeekseen liiallisesta
käsien heiluttelusta ja päättänyt
lepuuttaa vasenta
kättään trendikkään SmartSlingin
kantositeen turvin.
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Kautta aikojen infolaiset ovat
erottuneet muusta teekkarimassasta pukeutumisensa ansioista.
Infolaisia on leimattu niin hipstereiksi kuin kukkaa kyhäileviksi hipeiksi. Mistä tämä erottumisen halu kumpuaa?
Entä mistä ovat prodekon
pojat tehty? Sinisistä kauluspaidoista, ruskeista nahkakengistä
ja Dieselin farkuista? Onko heidän binesvalmiutensa niin syvälle aivoihin ohjelmoitua, että

Otto, 19, tuotantotalous

Kengät, Björnborg.
Housut, Diesel.
Kauluspaita,
Lindex. Koru,
Joku hopeakoru.
Tyyli-ikoni: Kaarle
Leinonen
Ensimmäisen
vuoden tuotantotalouden opiskelija
Otto on omaksunut nopeasti
garderobiinsa
ruskeat nahkakengät, sinisen
kauluspaidan sekä
chino-housut.
Otto kertoo tyyli-ikoninsa olevan
tutalle trendsetteriksi vaihtanut
Kaarle Leinonen.

tutalaisen tunnistaa tutalaiseksi
jo metrien päästä?
Kukka meni ottamaan selvää ovatko aikojen saatossa muodostuneet stereotypiat totta ja asetti tutalaisten ja infolaisten lookit vierekkäin.
Ensin Kukka jalkautui Prodekon kiltikselle löytääkseen huoneen täynnä miehiä,
jotka olivat kerääntyneet harrastamaan
bilispelejä niin biljardipöydän kuin Playboy-lehden ääreen. Kukan tarkka seula valitsi mieslauman joukosta silmäänpistävimmät tyylitaiturit, joiden look on aina valmis
excuun, työhaastatteluun tai tuhannen euron Powerpoint-esitelmän pitämiseen.

Joona, 19, tuotantotalous

Kengät, Ecco. Housut, Martinique.
Kauluspaita, Gant.
Tyyli-ikoni, Kaarle
”Fashionable”
Leinonen.
Myös Joona on
pukeutunut tummiin chino-housuihin ja yhdistänyt
ne Gantin
ruudulliseen kauluspaitaan. Joonan
Desert Boot –
tyyliset kengät - eli
”aavikkokengät” ovat käytännölliset
kuivien kokousten
läpi tarpomiseen
näyttäen samalla
ajattoman tyylikkäiltä.
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Kukka palasi takaisin kotipisteelleen, eli
T-talon turvalliselle olkkarille, Athenen
kiltahuoneelle. Vaikka matka ei ollut
pitkä, on tunnelma täysin eri. Täältähän
löytyy muutakin kuin kangashousuja.
Ovatko nuo mekkoja? Farkkuja? Miehiä? Naisia?!

Saara, 23, info

Anssi, 23, info

Takki, UFF. Huivi,
Samsøe & Samsøe.
Neule, Our
Legacy. Housut,
abc. Kengät, Vans.
Reppu, WANT Les
Essentiels de la
Vie. Pipo, Makia.
Tyyli-ikoni, kaikki
räppärit.
Anssi ilahduttaa
Athenen jäsenten
visuaalista silmää
pistäytymällä aika
ajoin olkkarilla
mukanaan ripaus
jenkkiräppäriswäggeriä. Tälläkään kertaa Anssi
ei petä, sillä hänen
päällään on sun
ukkis takki ja hän
näyttää uskomattomalta.

Kengät, No Name.
Kello, Swatch.
Kauluspaita, kirpputorilta. Mekko,
Marimekko.Tyyli-ikoni, Alexander
Wang.
Urbaani Saara
on pukeutunut
Marimekon viime
syksyn malliston
mekkoon, jonka
alle hän on laittanut berliiniläiseltä
kirpputorilta
löytäneensä boyfriend –paidan. Kun
kysymme Saaralta
hänen siisteistä
tennareistaan,
ilmoittaa hän
valinneensa uudet
pariisilaisen No
Name –merkin
limited edition
-tossut vanhojen
Adidastensa
tilalle, sillä Stan
Smithit ovat liian
”mainstream”.
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“Stan Smithit
ovat liian
		mainstream”
Robert, 21, info

Kengät,T’UOMO.
Housut, Acne.Takki,
ami.Villapaita, abc.
Kaulahuivi,Tommy
Hilfiger. Lasit,Yves
Saint Laurent.
Tyyli-ikonit, Athenen
valovoimaiset
kipparit.
Robert ”Ugert”
Kokkola onnistuu
aina tuomaan
tyyliä tilanteeseen
kuin tilanteeseen eikä hänen
aistikkuutensa jää
koskaan keneltäkään huomaamatta. Nytkin Ugert
on tuonut T-talon
käytäville kuuminta miesten muotia
niin Pariisista,
Helsingistä kuin
Tukholmastakin.
Vaikka Robertin
merkkivalinnat
ovat high-street,
ilmoittamiensa
tyyli-ikoniensa perusteella
hänen jalkansa
silti turvallisesti
athenelaisella
maaperällä.

Joanna, 23, info

Kengät,Timberland
talvimalli. Housut,
Monki. Neule, Monki. Huivi, Monki.
Kukkapaita, Gina
Tricot. Nahkareppu,
Grafea.Tyyli-ikoni,
Luanna Perez-Garrea.
Aina hyvin
pukeutunut
Joanna on valinnut
asukseen rennon
koululookin. Pehmeät neulokset
yhdistettyinä
hauskoihin yksityiskohtiin luovat
mukavan mutta
tyylikkään asukokonaisuuden, joka
ei jätä Joannaa tai
ketään muutakaan
kylmäksi.
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ukka
KKUUMAT

ATHENEN HALLITUS
esittäytyy
2016
Teksti ATHENEN HALLITUS
Kuvat MIKKO MERILÄINEN

Kukka haastoi jokaisen hallituslaisen kertomaan
omin sanoin toinen toisistaan.
Aleksi Talsi, puheenjohtaja
Missään vaiheessa ei ole tullut epäselvyyttä siitä, kuka
täällä määrää. Egyptiläisen faraon hellällä kosketuksella hallitusta piiskaava despoottimme Aleksi tekee sen kerta kerran jälkeen selväksi. Puheenjohtajan ominaisuudessa hänen tehtävänään
on pitää kiltamme hallitus kurissa ja sen hän
tekeekin. Aleksi ylläpitää järjestystä “puhiksen
varveilla” ja sakottamalla pienistäkin virheistä
ankarasti. Joskus hän saattaa jopa estää hallituksen jäsenten puheenvuorot*. Vaalilupaustensa mukaisesti: “Yhdessä, hymyillen, eteenpäin”, niin puhis itse etenee.
* Estetylle puhujalle tarjottiin korvaavaa puheenvuoroa.
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Antti Tolppanen,
yrityssuhdevastaava/VPJ
Tämä charmantti yrityssuhdevastaava ihastuttaa
sekä olemuksellaan että älykkyydellään. Kunnialla
hoidettujen yritystapaamisten jälkeen after work
-bisseille siirrytään vikisemättä, ja usein yhdet
muuttuvat pikkutunneille jatkuvaksi ilotteluksi. Antziboi tunnetaankin yltiömääräisestä tsätteihin tulvivista yöllisistä hyvätunnelmaisista kuvista. Sydämeltään Antti on hyvin välittävä ja auttavainen, ja Olkkarilla
ysvin nauru lämmittää krapulaisempaakin kulkijaa.

Alexia Leimu, pääsihteeri
Aina niin kovin härski Alexia piristää athenelaisten arkea hymyllään ja pirteällä olemuksellaan sekä suurella sydämellä nauraa muiden
erittäinkin huonoille jutuille. Tämä litteroinnin
kuningatar näpytteli itsensä killan sihteeriksi
ja Kukan päätoimittajaksi ja onkin suoriutunut
tehtävistään nohevasti. Pikku Lexymme on hurmannut läsnäolollaan ja vuodenajasta riippumatta
valaisee auringon lailla saaden kaikki Kukat kukkimaan.

Ilona Rahnasto, viestintäpäällikkö
Ilona, myös tunnettu nimellä Yolona, on hallituksemme
viestintä- ja Beer Pong -päällikkö. Somettamisen ja
pallopelien lisäksi tämä OTMK-alumni viettää vapaa-aikaansa muun muassa liaanihyppyjen parissa.
Onkin siis todennäköistä, että Ilonan toteemieläin
on marakatti. Yolona on nimensä mukaisesti elämästä kaiken irti ottava hurjapää, joka ei suostu
tuntemaan krapulaa, vaikka illan pelitreenit olisivatkin venähtäneet yön pikkutunneille.
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Niklas Hellström, rahastonhoitaja
Kiltamme rahat on tänä vuonna on ojennettu kultakutrisen
Niklaksen aka Nännin vastuulle. Tämä hymypoika saavutti rahiksen tittelin ahkeran luonteensa ja valloittavan olemuksensa ansiosta. Ja saattoi siitä suomenruotsalaisuudestakin olla jotain etua, rahoista kun
oli puhe... Itä-Helsingin sammuneen tennistähden
saattaa bongata huristelemasta pitkin kylää faijansa Audilla. Joskus Nännin sattuessa sille tuulelle
kuntoa riittää yhden illan sijasta päiväkausienkin
ajaksi. Ratanännin ryyppyputket kostautuvat rakkaalle rahiksellemme uhkaavalla voimalla ahkerasta
(maksalihasten) harjoittelusta huolimatta. Onneksi
aamun koittaessa Nänni voi vain todeta ”tilatkaa nyt
se vitun Uberi” ja napata lennosta kyydin Fredalle. Ei oo
kato fygyst kii.

Joel Lappalainen, phuksikapteeni
Tämän vuoden phuksikapteenimme on itse ehtinyt
olla kaksi kertaa phuksina ja näiden vuosien aikana
on hän varmasti myös nähnyt Otaniemessä yhtä
sun toista. Kokeneemmissa käsissä eivät ensi syksyn phuksimme voisi olla! Otaniemen lisäksi Joel
on myös viettänyt paljon aikaa kiipeillen ja oppinut
luottamaan siihen, että välillä pitää heittäytyä ja luottaa, että köysi kantaa! Tämä periaate tuntuu ainakin
toistaiseksi toimineen ja takaa sen, että uusille phukseille on tulossa unohtumaton vuosi.
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Jessica Mason, KV-mestari
Jessica hyppäsi ihailtavan pelottomasti phuksina mukaan kiltamme hallitukseen ja lähtee kehittämään
kiltamme KV-toimintaa. Jessicasta huomasi heti alkusyksystä lähtien, että hän on täydellinen henkilö
hoitamaan KV-toimintaa, kun hän luonnostaankin
viettää iso osan ajastaan ulkkareiden kanssa.Yhdessä Joelin kanssa Jessica muodostaa huikean duon,
joka tulee varmistamaan, että ensi syksyn ulkkareiden ja phuksien vuodesta tulee unohtumaton. Huolimatta phuksiudestaan tuntuu, että Jessica on melko
usein yksi harvoista järjen äänistä hallituksessa, kun muut
nimeltämainitsemattomat sankarit keksivät milloin mitäkin.

Sini Leskinen, ulkoneuvos
Sinin vastuulla ulkoneuvoksena on vaatimattomasti
vain Athenen kaikki monimuotoiset suhteet killan
ulkopuolelle - eli keitä leikkikavereita killalle huolitaan. Tämä ei liene kummoinenkaan haaste hallituksen symppiksimmälle tapaukselle, jonka voi toisinaan nähdä kanniskelemassa Minion-pehmoaan
tai isännän kanssa seikkailemassa täysin pysäyttämättömänä kaksikkona. Viattoman ulkokuoren ja
hilpeän olemuksen ei kuitenkaan pidä antaa hämätä,
sillä Sinin lapsenomaisella innolla selittämät jutut voivat vaihdella söpöistä siiseleistä ronskeihinkin vitseihin.

Johanna Rantanen, opintovastaava
Johanna vastaa hallituksessa niin sanotuista oikeista
hommista eli kiltalaisten edunvalvonnasta. Tämä Valkeakoskelta maailmalle ponnistanut on ennen hallitusvuotta kerennyt juosta hallopedina kokouksesta
toiseen ja kerätä hallituskokemusta myös Polyteknikkojen Orkesterissa. Johanna tuntuu ehtivän
aina kaikkialle, vaikkei hänen hymystään kiire paista. Tämä asiallisen iloinen infolainen tulee kaikkien
kanssa toimeen vakuuttaen kovimmatkin kopojäärät
rauhallisella asenteellaan.
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Veera Vimpari, isäntä
Veera tuntuu jaksavan aina pikkutunneille asti ja menestyvän juomapelissä kuin juomapelissä. Hänet
tunnistaa urbaanin trendikkäistä asuvalinnoista
ja coolista olemuksesta.Tämän ulkokuoren alta
paljastuu kuitenkin maanläheinen ja mukava
kajaanilainen. Veeran vastuulla on monen kiltalaisen hyvinvointi, tai tilanteesta riippuen myös
pahoinvointi, sillä killan isännän ominaisuudessa
hän vastaa niin ruoka- kuin juomatarjoilustakin.

Kaarlo Kock, emäntä
Kiltamme uusi emäntä Kaarlo on monessa sopassa keitetty mies, jonka aktiivisen kampanjoinnin ansiosta
Suomen paniniteollisuus on noussut uuteen kukoistukseen. Tämä Tuusulan lahja Otaniemelle
on kyntänyt seitsemää merta laivastomme lippulaivalla ja hurmannut vierassatamien asukkaat autenttisella metsuriseksuaali-habituksellaan. Kaarlo tunnetaan myös kilpailuhenkisen
metsästyksen ystävänä. Tämän miehen tapa
tehdä hommat suurella sydämellä takaakin
killan tapahtumien napakympit, vaikka tähtäinkäsi voikin silliaamiaisen alkaessa hieman täristä.
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ALOITTELEVAN
OPISKELIJAVEGAANIN

ABC

Osallistuin tammikuussa
2016 kuukauden kestävään vegaanihaasteeseen ja opin kokemuksesta muun muassa sen, että
elämä ilman eläinperäisiä tuotteita on helpompaa kuin luulinkaan. Jos
olet kiinnostunut kokeilemaan vegaaniruokavaliota tai haluat muuten vaan tietää kuinka
tehdä parempia valintoja, tähän artikkeliin on
koottuna muutama kysymys, joihin olisin itse
toivonut vastausta.

Teksti MARI HIRVI
Kuvat SWEETONWEG.COM, VEGANBAKING.NET, SONNY ABE
SAMIS/ FLICKR.COM

Mistä tiedän, onko tuote x vegaaninen?
Lähtökohtaisesti vegaanisia ovat ne tuotteet, jotka eivät sisällä mitään eläinperäisiä ainesosia. Näitä ovat tietysti liha,
kala, maito ja munat, mutta myös esimerkiksi liivate ja muutamat lisäaineet.
Oikeiden valintojen tekemisessä auttaa vegaanituotteet.net-sivusto, johon on listattu tavallisista ruokakaupoista saatavia vegaanituotteita. Alkoholijuomien suhteen
tietoa löytyy myös barnivore.com-sivustolta.
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Mistä sitä vegaaniruokaa
saa? Tarvitseeko päivisin
olla nälässä kun muut vetää koulusafkaa?

Huom!

B12-vitamiinia ei löydy mistään kasvikunnan tuotteista,
joten muista huolehtia sen
riittävästä saannista.

Osa opiskelijaruokaloista Otaniemessä tarjoaa täysin vegaanista lounasta. Esimerkiksi ruokalistat.
net-palvelusta löydät vegaanisten
ateriavaihtoehtojen vierestä merkinnän ”Veg”. Aivan joka päivä ei vegaaniruokaa valitettavasti ole tarjolla tai
sitä tarjoava ruokala on jossain hevon
kuusessa, joten ennakointi ja omien
eväiden tekeminen tarvittaessa ei ole
huono idea!
Nälän yllättäessä Olkkarilla täytteetön subikaan ei ole täysin kelvoton vaihtoehto. Leivistä kaikki juusto-oreganoa ja flatbreadia lukuun
ottamatta ovat munattomia ja maidottomia. Vegaanisubin kastikkeeksi
sopivat hunajasinappi, amerikansinappi, BBQ ja Hot Louisiana. Lisämakua ja -täytettä tuomaan voi ostaa
avokadoa, suosittelen!
Jos kokkailet mieluummin kotona, herkullisia vegaanireseptejä suomeksi löydät esimerkiksi Chocochili-blogista (chocochili.net) tai
Vegaanihaasteen
reseptipankista
(vegaanihaaste.fi). Mikäli haluat
pysyä ruokatottumuksissasi, tarjoilee Vegaaninen versio -blogi (vegaaninenversio.blogspot.fi) käteviä
tapoja muuttaa tavalliset ruokalajit
vegaanisiksi.

20 KUKKAPOLITAN

kukkapolitan_final.indd 20

1.3.2016 12.23

Haluaisin kokeilla vegaaniruokaa,
mutta rakastan herkkuja! Mikä
neuvoksi?
Maitoa on jäätelössä ja useimmissa suklaissa, ja
osa karkeista sisältää liivatetta. Hätä ei ole kuitenkaan tämän näköinen, sillä vegaanillekin
on tarjolla herkkuja.
Jäätelöosastolta voi etsiä sorbetteja ja soija- tai kauramaidosta tehtyä jäätelöä. Karkkihyllyllä katse kannattaa kiinnittää erityisesti
lakritseihin ja tummiin suklaisiin. Sipsitarjonnasta osa sisältää maitojauhetta, mutta esimerkiksi useimmat maustamattomat sipsit ovat
täysin vegaanisia. Suosittelen kokeilemaan
erityisesti Pirkan tummaa suklaata minttutäytteellä ja Oatlyn suklaanmakuista kaurajäätelöä. Nam!

Netflixaa nämä

Veganismille on monia syitä. Joku tahtoo parantaa terveyttään, toinen on huolestunut ruokavalionsa ilmastovaikutuksista ja kolmas vastustaa tuotantoeläinten huonoja elinolosuhteita.
Dokumenttien katselu on helppo ja viihdyttävä tapa tutustua tärkeisiin asioihin, jotta niistä
voi muodostaa oman mielipiteensä.
COWSPIRACY

Tutkivan journalismin tyyliin tehty dokumentti paljastaa karjatalouden negatiiviset ympäristövaikutukset ja sen, kuinka ympäristöjärjestöt sulkevat silmänsä tärkeiltä ongelmilta.
FORKS OVER KNIVES

Informatiivisessa dokumentissa tohtorit Esselstyn ja Campbell esittävät, että kasviperäinen, mahdollisimman vähän prosessoitua ruokaa sisältävä ruokavalio on avain sepelvaltimotaudin, diabeteksen, liikalihavuuden ja syövän vastaiseen taistoon.
FED UP

Yhdysvaltalaisessa kouluruokailussa pizza lasketaan vihannekseksi. Uskomatonta, eikö?
Dokumetti pureutuu ylipainoepidemiaan johtaneen yhdysvaltalaisten lasten liiallisen sokerin saannin syihin.
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Kukka mies

Teksti SINISTER Kuva STOCKSNAP.IO

MIESPANEELI

Kukkapolitanin toimitus haastatteli kiltamme miehiä ja selvitti heidän ajatuksiaan naisista. Syvällisissä keskusteluissa paljastui miesten salaisia toiveita ja rohkean rehellisiä tunnustuksia.

Mikä on tärkein ominaisuus naisessa?
MIESPANELISTIT:
PESSE JALO, 23
SINKKU
CARL COCK, 23
SINKKU

PESSE: Kyllä se on semmoset elävät silmät ja hyvä

perse.

CARL: Hyvä luonne; on mukava ja pitää huolta pie-

nestä ihmisestä.

Mitä asiaa et ymmärrä naisissa?

PESSE: Yks vaan? Tää on hankala kysymys… No

se et miksei ne vaan voi olla kavereita keskenään?!
Miks pitää vihaa kaikkii? Kieroja otuksia.
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CARL: Miks pitää jotkut asiat tehä nii hitaas-

ihmeellistä. (nauraa) Sen jälkeen menisin ehti? Niinku joku kaapin järjestäminen, miks se dottomasti käymään ostoksilla ja katsomaan,
on nii vitun vaikeeta? (nauraa)
et mitä kaikkea paskaa mulle koitetaan myydä. Sillä miehethän ei tunnetusti osta ikinä
mitään turhaa. (nauraa)

Asia, jossa kadehdit naisia?

PESSE: Niille tehään niin paljon enemmän

vaatteita! Ite ku koittaa mennä ostaa jotain
niin ei löydä ikinä mitään.
CARL: Baaritiskit. Naiset ei voi
ymmärtää, kuinka vaikeeta se on miehelle
saada tukkoselta baaritiskiltä palvelua.

Mistä naisiin liittyvästä asiasta puhut kavereidesi kanssa eniten?

PESSE: Pyllyt tulee useiten aiheeksi ja sit

kaikkii hyvii läppii, mitä ollaan heitetty et
ollaan saatu muijat nauraa ja me ollaan oltu
sillee ”Jesss!”. Niin ja sit varatut kaverit kertoo siitä, kuinka on tehty lettuja ja ollu ihana
kynttiläillallinen ja me sinkut ollaan vaan et
just..
CARL: Ulkonäöstä, herranjestas. Ei sitä nyt

”Naiset ei voi ymmärtää,
kuinka vaikeeta se on
miehelle saada tukkoselta baaritiskiltä palvelua.”
Asia, jonka toivoisit naisten ymmärtävän
paremmin miehistä?

kuitenkaan mistään tunteista ruveta puhumaan. (nauraa)
Saatanan saatana, ei sitä nyt mitää neitejä PESSE: Se on se klassinen et semmoset vinkit on ihan yees, jos jäbä vaan sattuu tajuu
olla.
niitä... Itsekin kuulun niihin, että ihan sama,
mikä se vinkki on niin ajattelen vaan, että
Jos olisit nainen päivän ajan, mitä tekisit? ”Olipas se kivasti sanottu siltä” ja sit tajuun
PESSE: Kysyiksä tota just oikeesti? No siis.. kaks vuotta myöhemmin, et ”Ei saatana, täs
Hankkisin isomman peilin ja masturboisin ois ollu jotain!”. Ei näitä kierouksia, mistä
raivoisasti kaksitoista tuntia putkeen, jonka puhuttiin jo aiemmin!
jälkeen kävisin manikyyrissä.

CARL: Usein me ollaan pohjimmiltaan tosi

yksinkertasia, ihan oikeesti. Luullaan olevamvitun kaappeja ja kattoo, mikä siin on niin me tosi fiksuja, mutta ei me oikeesti ees olla.
CARL: En tiiä, menisin varmaa järjestää niit
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KKUUMAT

TOP 3

Teksti KUKKAPOLITANIN OPINTOVASTAAVAT
Kuvat STOCKSNASP.IO

OPISKELUASENNOT

Haluatko maksimoida tuloksesi ja onnistumisesi elämässä? Kukkapolitan esittelee kolme parasta
opiskeluasentoa, joiden avulla kävelet kiltahuoneelle iso hymy naamalla joka aamu.

1 Studysome
Ryhmätyöskentelyssä kaiken a ja o on avoin mieli ryhmän jäsenten erilaisille mieltymyksille. Oman tahtonsa saa parhaiten läpi itsevarmalla ja vakuuttavalla
suorituksella. Vankasta ryhmätyöskentelykokemuksesta on etua yhteisen harmonian löytämisessä, mutta
uudetkin opiskelijat otetaan useimmiten avosylin vastaan tuoreilla ideoillaan.
Yksi ryhmän jäsenistä asettaa Macin hellän dynaamisesti syliinsä. Tämä antaa muille ryhmän jäsenille
vapaat kädet ja avoimen mielen luovaan työskente-

lyyn. Operoivan henkilön tulee olla vetreä sormistaan ja vikkelä liikkeissään, sillä muiden ryhmäläisten
sanelemat toiveet saattavat vaatia nopeaa vastinetta.
Macia operoiva jäsen ottaa avoimesti ideoita vastaan,
mutta voi soveltaa niistä omia versioitaan makunsa
mukaan.
Olemme todenneet, että tämä ryhmätyöasento
tuottaa parhaan samanaikaisen räjähdysvoimaisen
yhteisymmärryksen ryhmän jäsenten kesken. Arvosanaksi ei voi tulla muu kuin 5/5.
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2 Macissionary
”Lisämausteena
voit ottaa
mukaan
myös
apuvälineitä.”

Jotkut pitävät tätä opiskeluasentoa turhan tavanomaisena, mutta se on niin suosittu juuri toimivuutensa
vuoksi. Tarvitset vain pöydän ja tuolin ja täydellinnen opintosessio on taattu.
Istu tuolille ja aseta Mac pöydälle eteesi – varmista, että kätesi ulottuvat hyvin näppäimille
ja että näytön kulma on sopiva, jotta sinulla
on esteetön näkymä ruudun tapahtumiin.
Lisämausteena voit ottaa mukaan myös
apuvälineitä – hiiren avulla osoittimen
siirtely helpottuu ja tähtäystarkkuus
paranee. Jos olet kokeilunhaluisella
tuulella, saa asentoon vaihtelua
myös erilaisten istuma-alustojen ja
-asentojen avulla. Esimerkiksi pehmeällä tuolilla opiskelu tuntuu
varmasti miellyttävämmältä,
jolloin tuloksiin pääsee
vaivatta.

Vaikka intensiivinen työskentely muiden kanssa tuottaakin hedelmällisiä tuloksia, on joskus parempi hiukan rentoutua omassa rauhassa. Tässä asennossa korostuvat sekä oma nautintosi että tehokkaat opiskelutulokset.
Etsi mukava ja yksityinen paikka, kuten sänky tai sohva. Asetu mukavaan
asentoon ja ota Mac syliisi, jolloin sinulla on vapaat kädet nopeaan sormityöskentelyyn. Anna tietokoneen miellyttävän lämmön säteillä kehoosi samalla kun
työskentelet kohti odotettua lopputulosta.
Parasta tässä asennossa on sen intiimiys – kun paikalla olette vain sinä ja Macisi, voit todella antaa luovuutesi lähteä lentoon. Jos Macin tuumakoko lähentelee
kahtakymmentä, voi tämä asento kuitenkin käydä pidemmän päälle hiukan kivuliaaksi. Suosittelemmekin kokeilemaan rohkeasti erilaisia opiskeluasentoja, jotta
löydätte juuri teille sopivimmat asennot.

3 iOnTop
”Voit todella
antaa luovuutesi lähteä
lentoon.”

Kukkapolitanin vinkki: On the Go

Juolahtiko mieleesi jokin täydellinen lause täydennettäväksi esseeseesi? Etkö
vain malta odottaa kotiin pääsyä? Onko se saatava aivan heti? On the Go
-opiskelutyyli sopii seikkailunhaluiselle, spontaanille ja luovalle persoonalle.
Julkiset paikat tuovat lisäjännitystä opiskeluusi. Kokeile opiskelua vaihteeksi esimerkiksi bussissa, kirjastossa tai Olkkarilla. Jos sinua eivät häiritse uteliaat katseet Macisi ruudulla, on tämä tyyli juuri sinua varten!
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KTESTAA

KEVÄÄN
			cocktailit
Teksti HENJE KASSLIN
Kuvat ALEXIA LEIMU

Aallosta löytyy kerho, jonka tavoitteena on tuoda cocktail-kulttuuri osaksi yliopiston opiskelijatoimintaa. Vuonna 2011 perustetun Aalto Cocktailin visiona on monipuolistaa opiskelijatapahtumien juomatarjoilua, ja kerhon voikin cocktail-iltojen
ja koulutusten lisäksi tavata pitämässä cocktailbaaria muissa
tapahtumissa.
Aalto Cocktailin puheenjohtaja Pyry Haahtela valmisti Kukalle kolme drinkkiä kevääseen 2016.
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GinMac-issionary
Basil Smash
4 cl Giniä
2 cl sokerisiirappia
1/2 sitruunaa
Kourallinen Basilikaa
Täytä sheikkeri jäillä, lisää kaikki ainesosat
ja ravista voimakkaasti. Kaada siivilän läpi
jäiden päälle lyhyeen lasiin niin, että murskaantuneet basilikanlehdet jäävät siivilään.
Koristele basilikanlehdellä.

Puheenjohtajan kommentti:
“Suomen parhaiden baarimikkojen
Aalto Cocktailille opettama drinkki.
Monien cocktaililaisten suosikki, jota
ei luultavasti saa mistä tahansa. Älyttömän
hyvä, raikas ja yrttinen valinta erityisesti
kevääseen.”
Toimituksen kommentti:
“Mukavan basilikainen, murskatusta
yrtistä tulee kaunis vihreä väri. Kevyt.“
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Lynchburg Lemonade
Puheenjohtajan kommentti:
“Täydellinen drinkki piknikille. Parhaimmillaan, kun sää alkaa olla niin lämmin että
viihtyy ulkona. Tällöin kannattaa kaataa
isoon kanisteriin muutama pullo viskiä,
limpparia ja muut ainesosat ja nautiskella
auringonpaisteessa.”
Toimituksen kommentti:
“Ihanan raikas, tuo mieleen alkukesän.
Persoonallinen, pirskahteleva, kirpeä. Viskidrinkkejä arastelevan kannattaa ehdottomasti kokeilla.”

Vinkkejä omien
cocktailien
tekemiseen
Aalto Cocktail vinkkasi Kukalle kuinka
omia drinkkejä voi
lähteä kehittämään.
Hyvä perusdrinkki
syntyy seuraavalla
kaavalla:
4cl VIINAA:

vodka, rommi,
gin, tequila
JOTAIN HAPANTA:

puolikas lime tai
sitruuna
OHJE

4 cl bourbon-viskiä
1 cl triple seciä
1 cl sokerisiirappia
1/2 sitruuna
Spritea
Täytä sheikkeri jäillä
ja ravista kaikki muut
ainekset paitsi Sprite.
Kaada jäiden päälle
pitkään lasiin ja täytä
Spritella.

VÄHÄN MAKEAA:

sokeria tai limua
Tämän jälkeen drinkkiä voi lähteä rakentamaan pidemmälle
esimerkiksi likööreillä.
Kaikkien drinkkien
tärkein ainesosa on
jäät. Puheenjohtajan
pro tip: hyvälaatuisia
jäitä saa ostettua
säkeissä McDonaldsista.
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A!Cocktail
Puheenjohtajan kommentti:
“Yhdistyksen alkuvuosina kehitetty Aalto
Cocktailin nimikkodrinkki. Melko makea, mutta
mukana myös kitkeryyttä. Sopii esimerkiksi
kevyeksi alkudrinkiksi.”
Toimituksen kommentti:
“Mieto, makeahko ja kevyt, maku tuo
mieleen greipin.”

OHJE

2 cl Aperolia
2 cl triple seciä
4 cl appelsiinimehua
1 appelsiinilohko
Mittaa kaikki ainekset ja purista lohko
appelsiinia ravistimeen. Ravista ja siivilöi viilennettyyn cocktaillasiin.
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Horoskooppi
Teksti HENJE KASSLIN Kuvat STOCKSNAP.IO

OINAS (21.3. - 20.4.)

Kyseenalaisten
sivustojen selailu kesätyöpaikallasi. Et
voi elää ilman kiinnijäämisen uhan tuomaa jännitystä.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Unelmoiva
ja haaveellinen olemuksesi herättää suojelunhalua. Kun olet kerran saanut deittisi kiedottua pikkusormesi ympärille,
hän on niin lumoissasi ettei takaisin ole
paluuta.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Asiat kehittyvät opiskelurintamalla nopealla tahdilla. Järjestelykykysi on alkukeväästä huipussaan
ja työsi tuottaa tulosta, joten kandi tai
projektityö valmistuu ennätysajassa.
Auringon sekstiili Uranukselle synnyttää turbulenssia rakkauselämässäsi ja
sinulla on täysi työ pysyä perässä ihailijoidesi lähestymisyrityksissä.
SALAINEN NAUTINTOSI:

Erehtymättömät neuvosi koodausasioissa avaavat
sinulle mahdollisuuksia esitellä kykyjäsi
muillakin elämän osa-alueilla. Sormesi
osaavat asiansa muissakin käyttöliittymissä kuin näppäimistöllä.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Lupaava kehitys työrintamalla saavuttaa huippunsa maaliskuussa, kun unelmiesi kesätyöpaikka
varmistuu. Jos et ole vielä buukannut
kauan haaveilemaasi matkaa, nyt on
hyvä aika toteuttaa suunnitemasi. Ihmissuhteissa on luvassa suurien tunteiden vuoristorataa. Rakkaudessa ja beer
pongissa kaikki on kuitenkin sallittua,
etkä epäröi ottaa härskejäkään keinoja
käyttöön osuaksesi kilpailijasi death cupiin.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS:

KAKSONEN (21.5. - 21.6.)

Pukea yksin
nukkumaan mennessäsi yllesi ainoastaan vaaleanharmaa silkkikravatti.
HÄRKÄ (21.4. - 20.5.)
SALAINEN NAUTINTOSI: Rohkeiden (tai SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Ylivertairöyhkeiden) aloitusrepliikkien viljele- set neuvottelutaitosi auttavat saavuttaminen Tinderissä. Isoa kalaa ei saa pie- maan haluamasi ilman että toinen edes
huomaa joutuneensa ylipuhutuksi.
nellä madolla.
SALAINEN NAUTINTOSI:
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Sinua houkutellaan
mukaan projektiin, mutta älä lupaa mitään varmaa ellet ole valmis laittamaan
kaikkia paukkuja peliin. Tänä keväänä
poikkitieteelliset tapahtumat eskaloituvat poikkeuksetta eeppisiin mittoihin.
Huhtikuussa kannattaa järjestää romanttinen leffailta - saat vielä huomata,
ettei kysymyksessä ole pelkästään Netflix & chill vaan aito asia.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ:

RAPU (22.6. - 22.7.)
SALAINEN

NAUTINTOSI:

Nautit patsaiden koskettelusta. Äärettömän. Paljon.

Intuitiivisuutesi ja haaveellinen luonteesi saa
ihmiset laskemaan suojakuorensa. Ennen kuin he ehtivät huomatakaan, osaat
jo toteuttaa heidän villeimmätkin haaveensa.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Mars siirtyy Venuksen
eteiseen ja aiheuttaa ennalta-arvaamatonta turbulenssia. Arkinen rutiini aiheuttaa sinulle yllättäviä haasteita ja tarjoaa samalla loistavan bisnesidean.
Pidä maaliskuussa puhelin lähelläsi; tulossa on puhelu, jota et halua
missata. Nyt on hyvä aika lähteä
bailaamaan paikkaan, jossa et
normaalisti kävisi - siitä saattaa
tulla koko kevään paras päätös.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS:

LEIJONA (23.7. 22.8.)
SALAINEN

NAUTINTOSI:

Rentoudut silloin tällöin vetämällä kalsarikännit yksin kotona
pitkän päivän jälkeen.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Puheenlahjoillasi ja luontaisella esiintymiskyvylläsi lirkuttelet kenen tahansa pään
pyörryksiin. Sanotaan nyt vaikka niin,
että kielelliset lahjasi ovat muutenkin
vertaansa vailla.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Kevät 2016 pitää sisällään kuumia öitä. Sinulla on kevättä
rinnassa eivätkä tunteesi jää ilman vastakaikua, mutta varo ettet jätä siltoja
roihuamaan takanasi. Raha-asioissa on
toukokuussa luvassa jännittäviä mahdollisuuksia, mutta mieti kahdesti ennen kuin sijoitat opintolainasi osuuteen
startupissa.

NEITSYT (23.8. - 22.9.)

SALAINEN NAUTINTOSI: Sisäinen vilaut-

telijasi rakastaa lähettää sekunnin mittaisia hämäriä snäppejä.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Kykysi nähdä ihmisten kuoren alle saavat kiinnostuksesi kohteet sulamaan käsissäsi. Treffeillä sinulle halutaan paljastaa paljon
muutakin kuin salaisuuksia.
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matchisi houkuttelee sinut mukavuusalueesi ulkopuolelle, mutta rajoja rikkomalla löydät itsestäsi uusia puolia.
Huhtikuussa on oikea aika sanoa kyllä
uskaliaillekin hankkeille ja heittäytyä
tuntemattomaan. Opiskelurintamalla
luvassa on haasteita, mutta jos selvität
ne kunnialla, todennäköisyytesi valmistua ennen opintotuen loppumista nousee roimasti.

VAAKA (23.9. - 23.10.)

Viettää koko
sunnuntai sängyssä seuranasi vain Ben,
Netflix ja Jerry.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Uskallat
sanoa suoraan mitä haluat. Itsetuntemuksesi tuo suhteeseen kipinää, olipa
kyseessä sitten sitsijatkojen kuuma heila
tai parisuhteen toinen osapuoli.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Kevät 2016 on täynnä
epävarmuutta, mutta älä anna sen ahdistaa vaan pidä mielesi avoinna mahdollisuuksille. Kiinnostava tilaisuus saapuu
silloin yllättävästä suunnasta. Joku koettaa ihailtavalla määrätietoisuudella vietellä sinut vapun alla ja tekee rohkean
ehdotuksen. Älä epäröi vaan anna palaa
- kiität itseäsi myöhemmin.
SALAINEN NAUTINTOSI:

Huumorintajusi murtaa jään tilanteessa kuin tilanteessa. Uskalluksesi nauraa itsellesi rohkaisee myös kumppaniasi ja saa teidät
kokeilemaan villejäkin asioita.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Jos et
ole sitoutunut kehenkään maaliskuun
loppuun mennessä,
päädyt viettämään
villiä vappua vaalean
hurmurin kanssa. Suhteesta ei tule mitään vakavampaa, mutta se saa sinut punastelemaan vielä syyskuussakin. Toukokuussa kohtalo iskee
armottomasti kukkaroosi ja saa sinut
järsimään kynsiäsi, mutta keksit yllättävän ratkaisun.

SEKSIKKYYTESI SALAISUUS:

JOUSIMIES (23.11. - 22.12.)

Seikkailut uusien tuttavuuksiesi Instagram-profiilien
syövereihin.
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Haluat jatkuvasti kokeilla uutta eikä kanssasi ehdi
kyllästyä millään rintamalla. Deittisi
onkin jo ehkä vetänyt aamucappucinon
väärään henkeen yllätystesi kanssa.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Rakkauselämässäsi
on kääntymässä uusi lehti! Tutustut
SKORPIONI (24.10. - 22.11.)
hurmaavaan ja sosiaaliseen ihmiseen
SALAINEN NAUTINTOSI: Käytät Tinde- - ja usko pois, flirtin takana on jotain
riä vain saadaksesi tietää, kuinka kuu- enemmän. Älä himmaile vaan luota
maa kamaa olet parisuhdemarkkinoilla. intuitioosi. Suhde jonka luulit jo hauSALAINEN NAUTINTOSI:
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danneesi palaa äkisti kummittelemaan,
mutta pidä pää kylmänä. Huhtikuussa
kannattaa ostaa liput tapahtumaan jonne et yleensä lähtisi, siitä seuraa jotain
mielenkiintoista.

sen kuin samankin sukupuolen edustajat.
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Pitkään hautuneet
suunnitelmasi alkavat käydä toteen.
Ehkä saat puhuttua itsesi mukaan alan
kuumimpaan startupiin tai saat kuulla
päässeesi vaihtoon ykköskohteeseesi.
KAURIS (23.12. - 19.1.)
Maaliskuun lopussa todistat kuumaa
SALAINEN NAUTINTOSI: Rakastat upotkohtaamista Olkkarilla ja olet joutua
taa jalkasi mutaan ja tuntea mudan noumukaan sotkuun johon sinulla ei ole
sevan varpaidesi välistä.
osuutta, mutta pitämällä kielen keskellä
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Kiltin ja
suuta saatat päästä pälkähästä.
huomaavaisen ulkokuoresi alla piilee
varsinainen villipeto. Tämän puolen
nähdäkseen täytyy päästä lähellesi, mutta sen jälkeen paluuta entiseen ei ole.
KALAT (20.2. - 20.3.)
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Kesä lähestyy levot- SALAINEN NAUTINTOSI: Pukea
tomissa merkeissä Uranuksen tehdessä farkkujesi alle ainoastaan mustat
ellipsiä Neptunukselle, tai jotain sinne verkkosukkahousut. Koskee erityisesti
päin. Olet kokenut turhautumista pai- sinua, mies.
kallaan jumittaneen projektin parissa, SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Olemuksesmutta valjastamalla turhautumisen saat tasi huokuva luonnollisen itsevarmuus
ihmeitä aikaan. Huhtikuun puolivälissä saa aikaan ihmeitä. Kuka muka voisi
luvassa on kuuma yllätys, mutta varo pu- olla värähtämättä määrätietoisen katnahousuista miestä.
seesi alla?
TÄNÄ KEVÄÄNÄ: Kevään loppua kohVESIMIES (20.1.–18.2.)
den otat killassa aiempaa enemmän vasSALAINEN NAUTINTOSI: Saapua aikaisin tuuta, ja tulet saamaan työstäsi paljon
Olkkarille ja valmistaa itsellesi terästet- kiitosta. Toukokuun loppu on kevään
ty aamucappuccino.
romanttisinta aikaa ja täydellinen aika
SEKSIKKYYTESI SALAISUUS: Mielikuvi- uppoutua hattarantahmeisiin unelmiin.
tuksesi on tutan kurssien lisäksi eduksi Elämääsi saapuu kevään aikana uusi ihmyös parisuhteessa. Kujeileva ennakko- minen, joka aiheuttaa sinulle unettomia
luulottomuutesi hurmaa niin vastakkai- öitä - useammallakin tavalla.
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KYSY
HORHELTA

Teksti HORHE
Kuvat STOCKSNAP.IO

Kukkapolitanin parisuhdeasiantuntija Horhe vastaa lukijoita askarruttaviin kiperiin kysymyksiin. Lähetä kysymyksesi Kukkapolitanin
toimitukseen, niin rakkauden ammattilainen ratkaisee pulmasi.

”Minulla on ongelma. Ennen meillä oli
poikaystäväni kanssa hyvinkin kiivas
suhde; olimme koko ajan toistemme
kimpussa ja meillä oli tapana suudella ja kosketella toisiamme kaikkialla.
Harrastimme myös seksiä erittäin
usein. Nykyään tuntuu, ettemme ole
enää niin läheisiä, ainakaan fyysisesti.
Mistä tämä johtuu? Eikö poikaystäväni ole enää kiinnostunut minusta?
Mitä voin tehdä? Olen 172 cm pitkä
ja painan 60 kiloa. Olenko ok?”
-TULINTÄNNEPANEE

HORHE:

Ihan ensimmäiseks, ota kakkoseen,
siitä innostuu aina. Noilla mittasuhteilla minä
ainakin panisin, joten siinä ei voi olla ongelmaa. Mut totuus on myös se, et seksiin vaan
väsyy välillä (en minä). Kokeile jotain erikoisempia juttuja, kattokaa pokee, tunge sormi sen
koloon, valmistaudu et se suuttuu sulle siitä.
Ja sä oot ok, lähetään siitä liikkeelle. Jos äijä ei
haluu panna ni se on sen ongelma, jokainen tilaisuus pitäis käyttää hyväks. Mut on myös mahdollisuus ettei se oo oikeesti kiinnostunu, älä oo
säkään sit. Kysy ja hauku sitä homoks, ni eiköhän
se sen jälkeen avaudu. Jos se itkee, se on homo.
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O

”Kuinka usein seksiä voi harrastaa? ”
- KIPPARINVARVEJAODOT
TAEN

”Päätä haluutko pitkään ja
harvoin vai
lyhyesti ja
usein.”

” Katselimme leffaa kotonani erään pojan
kanssa. Jonkin ajan päästä hän tarttui minuun ja alkoi intohimoisesti suudella minua.
Vietimme koko loppuillan sohvalla päällekkäin, suudellen ja halaillen. Poika lähti
illan päätteeksi omaan kotiinsa ja lupasi
soittaa minulle. Tästä on kuitenkin kulunut
jo kaksi viikkoa, eikä hänestä ole kuulunut
mitään. Mistä tämä johtuu? Miksi hän ei
halua ottaa minuun enää yhteyttä? Minua
myös pelottaa, että olenko voinut tulla raskaaksi? ”
- PHABUNPYÖRITYKSESSÄ

HORHE:

Tää on kyl aivan paska kysymys.
Kuinka usein jaksat? Päivästä toiseen, illasta
aamuun. Muista syödä ja juoda välillä. Ja saada
rahaa, koska Fuck bitches, Get money. Mut tosissaan, aina ko siltä tuntuu (eli usein).
Mä elän nii, et jos voin saada, ni saan. Tai
siis meinaan et mahollisuus pitää käyttää aina
ko sen saa. Mut sä ootki nainen, saat salee mua
useemmin. Tai sit et, mikä on hyvin surullista.
Aina ei tarvii penetroida; 69, käsileikit ja
kaikki muu pikkukiva (lelut tai sen diki, heh
heh) voi toimii kans. Lisää vähä maustetta ja tulisuutta (etenkin chili) eikä aina sitä samaa jyystöö ja läpsyttelyy ja dirty talkia; ”you like this
bitch?” (toimii harvoin).
Päätä haluutko pitkään ja harvoin vai lyhyesti
ja usein. Paikat vaikuttaa kans, ja tietenkin jos
oot kuivapilluämmä ni eihän sua ikinä mikään
kiihota, mee takas keittiöö ja lopeta se iniseminen.

HORHE:

Mitä vittua?! Tiiätkö miten naisen
anatomia toimii? Tiiätkö mitä suutelu on? Jos
penis käy vaginassa, se ei oo enää suutelua. Oot
vaan todennäkösimmin lihonnut. Lähetään
tästä liikkeelle.
Kuka vittu suutelee koko illan? Eiks siihen
väsy? Huulet rohtuu ja kaikkee. Taas on annettu
ymmärtää mut ei kukaan ymmärtäny antaa. Siis
täs tilanteessa on kaikki ihan vituillaan. Ymmärrän jos ois ollu one night stand, eikä se soittais
takasin. Mut jos multa kysytään, niin yhtään
mikään ei tainnut seistä sinä iltana. One night
kissing pikemminkin.
Se on todennäköisesti käyny suutelee (eli
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“Kaks viikkoo on
aika pitkä aika
pihtaa.”

” Haluan poikaystäväni kanssa seksiä, mutta en tiedä, haluaako hän sitä.
En kehtaa kysyä. Mikä neuvoksi? ”
- TUPSUHUKASSA

”Tapasin muutama viikko sitten
koululla erään pojan, jota en ole sen
jälkeen saanut mielestäni. Haluaisin
lähestyä häntä ja ottaa selvää, onko
hän kiinnostunut minusta, mutten
tiedä miten. Mikä olisi paras keino
kiinnittää hänen huomionsa? ”
-PHUKSITYTTÖ96

PANEE) jo jotain muuta. Hyväksy tappios ja
jatka eteenpäin. Oliks se ees niin spessu? No ei
varmaan. Kaks viikkoo on aika pitkä aika pihtaa,
etenkin ko jätkät ei pihtaa. Ehkä se on impotentti? Tunsitko mitään siellä alhaalla? Tiiäks niiko
Saara sanoo ”Meniks pupu pöksyyn vai mikä siellä liikkuu?”. No liikkuko mikään? Puriko anakonda? Tai kastemato? Mikään?
Mä sanon et fuck that guy, eli anna olla vaan.
Jos ei kahteen viikkoon ota yhteyttä, ni sitä ei kiinnosta eikä se oo kiimanen. Tuu f2f juttelee ni
mä opetan sulle miten tullaan oikeesti raskaaks.
Mut en sit maksa mistään, abortti on ilmanen.
Käytetään rappusia tai henkaria.
HORHE: TIETENKI SE HALUAA! Mitä vittua.

Kaikki äijät haluu panna. Siis oikeesti mitä vittua.
Tää on kyl hämmentävin kysymys jonka oon saanu.
Mut tosissaan, kiusottele sitä joskus. Availe housuja ja vedä hitaasti pois, nuolase pikkasen, kyl sä
tiiät. Seksistä puhuminen on melkeen tyhmin asia
heti ei-harrastamisen jälkeen. No ei ihan, mut hiffaat kyl. Ehkä se tulee tosi nopee ”kolme työntöö ja
tuijotus” -taktiikalla ja sit se vaan häpee. Sietäiski.
Sanon et go for it ja sit se hoituu. Anna ymmärtää ja se ymmärtää antaa tää menee yleensä toisten
päin). Toimii mulla hyvin harvoin, mut sä ootkin
mimmi.

HORHE:

No tulisit puhumaan mulle suoraan
vaan, en mä pure. Mä oon koululla harvoin mut tuu
JMT11 käymään ni hoidetaan ujoudet pois alta.
Mut yleisesti kannattaa lähestyy samantien suoraan vaan; ”Lähetääks tsuffelle/pikapanolle?”. Ihan
kumpi vaan on sun juttu. Tai näytä tissit, saat sen
huomion satavarmasti.
Mut tätä mä käytän tosi usein:
Pyydä sitä kaveriks fb:ssä ja alota juttelee ihan niitä
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Horhe on koulutukseltaan
parisuhdeasiantuntija.

sun näitä sen kaa. Älä ikinä sano hyvää yötä. Mee
vaa nukkuu, muuten pitää aamulla taas keksii uus
puheenaihe. Jos vaan ”nukahdat”, ni voit jatkaa samaa keskustelua aamulla. Toimii aina. Lisäks sano
sille jossai vaiheessa et ”meen polttaa budii” tai mitä
ikinä nyt teetkää, ja lisää loppuun ”soitellaan/tekstaillaan”. Now here’s the trick: jos se on kiinnostunu, se hiffaa ”perkele ei mul oo sen numeroo” ja sit
se kysyy sitä sulta. Sit voitte tekstailla ja sekstailla ja
leikkii FaceTimessa. Jos ei oo kiinnostunu, ei kysy.
Jos ei kysy, fuck him, tuu JMT11 ja hoidetaan huolet pois.

Seuraavassa numerossa..

WAPPUKUKKA

Pulppuaako runosuonesi? Syyhyävätkö sormesi kirjoittamaan hulvattomia juttuja? Pysyykö kamera näpeissäsi? Oletko aina halunnut kokeilla
vloggaamista?
Suomen huikein ja wappuisin nettijulkaisu WappuKukka ilmestyy perinteiseen tapaan wappukalenterina 1.4. alkaen!
WappuKukan sisältö on tyypillisesti ollut värikästä ja monipuolista. Kaikki
kiltalaiset phuksista phabuun ovat enemmän kuin tervetulleita tuottamaan
julkaisuun sisältöä!
Jos kiinnostuit, ota yhteyttä kukka@athene.fi.
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