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Kukkahattutädin 
alkusanat
YMPÄRISTÖ on idyllinen: Ikku-
nasta ulos katsoessa näkyy pelto 
täynnä heinäpaaleja, talon toisel-
la puolella kivenheiton päässä 
lehmät vaeltelevat aitauksessaan. 
Ladon kellarikerroksesta löytyy 
salaperäinen Tallibaari, ja innok-
kaat isot paimenkoirat aiheuttavat 
ihastuneita huokauksia jokaisessa 
osallistujassa.

KYSE on tietysti Athenen histo-
rian viidennestä Kukkaviikonlo-
pusta. Kukan toimitus sekä muu-

tamia innokkaimpia kiltalaisia, 
siis yhteensä tusinan verran athe-
nelaisia on kerääntynyt Kehä III:n 
ulkopuolelle peltojen keskeltä 
löytyvälle ranchille ja toteuttanut 
lehden yhden viikonlopun aikana 
alusta loppuun. 

KUKKA 3/2016 on Mökkiextra 
Ilta-Kukka. Ilta-Kukka pureutuu 
ajankohtaisiin ilmiöihin ja päivän 
polttaviin puheenaiheisiin. Toimi-
tuksemme tekemän reportaasin 
myötä on esimerkiksi paljastunut, 
että killan urheilusyksy on skan-
daalinkäryisempi kuin kukaan 
olisi alun perin uskonutkaan. 

LOHJALLA toimitus tutustui pai-
kallisiin tapoihin Tinderin avulla, 
mutta myöskään epämiellyttävil-

tä kokemuksilta ei vältytty, sillä 
koiranulkoiluttaja todisti mystistä 
puskista kuulunutta pöhinää – lue 
dramaattinen tarina sivulta 12. 
Kriittisesti pöhinään suhtaudu-
taan myös esseessä, jossa Athe-
nen nykytilannetta analysoidaan 
aivan uudesta näkökulmasta (s. 
6). 

ILTA-KUKKA ei tietenkään ole 
Ilta-Kukka ilman Kukkatyttöä. 
Seksivau, mirriä paijataan – katso 
Kukkatytön kohukuvat sivulta 16. 

KAIKKI tämä sekä muun muassa 
Viinijooga, MökLooks, horos-
koopit ja kolumnit; kaikki yk-
sinoikeudella Ilta-Kukassa!

TOIMITUKSEN 
INSPIRAATIOBIISIT

 TAIKAPEILI - Yksi-
näinen perjantai-ilta

 EVELYN - Funny 
Bunny Boy

 KALEVAUVA.FI - 
Te ketkä ette harrasta 
usein seksiä

 KALEVAUVA.FI - 
Pitääkö synnytyksessä 
todellakin olla alapää 
paljaana?

Ideoi	 meille	 unelmiesi	 IT-alan	 työpaikka.	 Miltä	 se	 näy7ää,	 tuntuu	 ja	
tuoksuu?	Mitä	se	tekee	ja	mihin	tähtää?	

Toteutuksessa	 voit	 käy7ää	 kirjaimia,	 koodia,	 videota,	 laulua	 tai	 mitä	
tahansa	 muuta	 luovaa	 keinoa	 jolla	 saat	 oman	 näkemyksesi	 vies>7yä	
meille.	

Tarkoituksenamme	 on	 rakentaa	 Suomen	 siistein	 teknologia-alan	 yritys	
ja	 jo7emme	 riistä	 teiltä	 ideoitanne	 ilmaiseksi,	 palkitsemme	 parhaan	
vastauksen	 Huawei	 Honor	 8	 älypuhelimella.	 Lähetä	 vastauksesi	
osoi7eeseen	jasmiina.niitamo@valagroup.com	viimeistään	30.11.2016.

Voita	Huawei	Honor	8	-älypuhelin!	
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ULKONEUVOS SINI LESKINEN
 Iske! Nuolin sun leivoksen
 Uskovien innon seksilelu
 Kusin, kevensi sielun olon

“Erikoista käytöstä vieraiden seurassa!”

KV-MESTARI 
JESSICA MASON

 Maestro-Jack 
massivisen

 Vesirajassa 
metson Mick 

 Virkamiestason 
Mac Jess

Useita hallituksen jäseniä voidaan nähdä 
osallistumassa epäilyttävään toimintaan tässä 
anonyymin lähteen Ilta-Kukalle lähettämässä 
kuvassa. 

Asiantuntija-analyysin mu-
kaan kuvassa on viitteitä 
salaseura ILLUMINATIN 
toiminnasta Otaniemessä.

SALASEURA?

YRITYSSUHDE-
VASTAAVA 
ANTTI TOLPPANEN

 Vessanpytyt 
ravintolaa puhdis-
tetaan

 Vanhustentalossa 
pyydettiin varpaat

 Pronssipatsaan 
venyttely vauhdit-
taa

“Rahat hankittu laittomin keinoin?”Sattumaako?YKSINOIKEUDELLA ILTA-KUKASSA

ILTA-KUKAN suurreportaasi 
paljastaa totuuden tuttujen 
nimien takaa. Järjestelimme 
kirjaimet uudelleen ja järky-
tyimme tuloksista! VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ 

ILONA RAHNASTO
 Sähköpostilla varta-

loni kiinteänä 
 Päällikkötason tari-

noita hälvensi
 Konttoripäällikön 

väline ahtaissa

“Mikä pitää viestintäpäällikön hoikkana?”

“Vallitseeko killassa kauhun tasapaino?”

PUHEENJOHTAJA 
ALEKSI TALSI

 Ahne: “Jes, 
opiskelijat tuh-
laa!”

 Lihaksisto laa-
jene puhjeta

 Jep, lahjoituk-
set alhaisena

ISÄNTÄ VEERA VIMPARI
 Spermaa vääriin veti 
 Epävarma teräs viini
 Miesparat vei värinä

“Paljastui miestennielijäksi!”
EMÄNTÄ 
KAARLO KOCK

 Corona, leka, 
TKK, mää 

 Kock, Otalan 
käärme  

 Rock-kenkää 
omalta

RAHASTONHOITAJA 
NIKLAS HELLSTRÖM

 Lihaksinen rahasto-Ström Lohjalta
 Hjalliksen taloon harhaista, Ström   
 Johtohenkilöt rahalla tanssi mars

“Entinen rocktähti??”

“Käyttää valtaa kyseenalaisesti”

OPINTOVASTAAVA 
JOHANNA RANTANEN

 Rinnastettavaa 
vanhanajan OPOon?

 Painottaa vaan 
harvojen sanonnat?

 Herja sanontaa 
vannovinaan potta

“Outoja mieltymyksiä”
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“Salaseuran uusin jäsen??”

PHUKSIKAPTEENI 
JOEL LAPPALAINEN

 Katsojien kalpeni puhelin Applea
 Killan penthousen peilikaappeja
 Pekalle pepun opiskelijahintaan

“Salailua ja skandaaleja!”

PÄÄSIHTEERI ALEXIA LEIMU
 Aatelismiehiä luxe periä 
 Miehisiä latex epäreilua   
 Asterix hapuilee eläimiä

“Viettää holtitonta kaksoiselämää??”



76 ILTA=KUKKA ILTA=KUKKA
KILTA KILTA

19:18 Pöytä on katettu, joten koh-
ta sitsit alkavat. Cocktail-tilaisuutta 
ei ole järjestetty.

19:30 Sitsit alkavat! “Hyvien ystä-
vien” sijaan ensimmäisenä lauluna 
on “Tänään otetaan! (x5)”.

19:50 Sitsit ovat käynnissä! Osallis-
tujajoukko on alkuun iloinen, mutta 
pientä kireyttä on ilmassa.

19:55 Tunnelma on katossa! L. 
Pemmi (nimi muutettu) kuvaa sitsien 
naistilannetta seuraavasti: “...laadu-
kasta ja sitä oli riittävästi”.

20:20 Alkuruoat on syöty, homma 
eskaloituu! Minuuttiskumppaa pela-
taan #minuutti

21:50 Sitsirahvas tilaa pizzaa 
kesken pöytäjuhlan. Kurdistanilainen 
pizzakuski kutsutaan myös jostain 
syystä sitsaamaan.

Ikuisen teekkarin laulun jälkeen 
meno meni niin hävyttömäksi, että 
sivusta seuraaminen lopetettiin.

OTETAAN NIIN MUKAMAS 
AVOIN LAHKO, jossa aito tek-
niikka korvataan “niin vitun 
poikkitieteellisellä” jargonilla. 
Lisätään pääsykoeprosessi, jos-
sa paistaa kykyjenetsintäkilpai-
lujen teennäinen mahtailevuus. 
Saadaan yhtälö, joka tunnetaan 
Informaatioverkostojen kilta 
Athenena. Vaikka killan pöhinä 
onkin itsessään jokseenkin har-
mitonta, on arveluttavaa, että 
maan johtavat IT-alan yritykset, 
eli infolaisten omat pöhinäpa-
jat, ovat lähteneet hehkutukseen 
mukaan. Hyviä opiskelijoita tu-
lee tietenkin tukea, mutta Athe-
nella ei sellaisia juuri ole.

Yhteiskunnalle hyvä opiskeli-
jayhdistys tekee kolmea asiaa: 
tuottaa osaavaa työvoimaa, mak-
saa veroja ja ratkaisee ihmisten 
ongelmia. Informaatioverkosto-
jen kilta Athene, joka on saanut 
startup-saarnamiesten siunauk-
sen, ei ole hyvä millään näistä 
mittareista. Athenella lupaukset 
maailmaa mullistavista inno-

vaa-
tioista ovat suuria, mutta heh-
kutetut athenelaistuotokset 
tapaavat olla toinen toistensa 
kopioita tyhjänpäiväisistä mo-
biilipeleistä tai applikaatioita, 
joilla voi tilata hampurilaisen 
kotiin.

Työllisyyden osalta olkkaripii-
reissä heitetään korkeimmat 
yläfemmat niille pöhisijöille, 
jotka ovat onnistuneet hyper-
bolisen hehkutuksen avulla kas-
vattamaan oman egonsa mark-
kina-arvon korkeimmaksi niin, 
että arvostavat samalla mahdol-
lisimman vähän lahkon ulko-
puolisia ihmisiä. Aidon teknii-
kan ymmärryksen sijaan nämä 
pöhinämussukat harrastavat 
näennäistä ja pinnallista ”maa-
ilmanparantamista” – sellaista 
kuin esimerkiksi koodauksen 
ilosanoman lähettämistä Afrik-
kaan busseilla. Parikymmentä 
pätevää ihmistä tuottanut ja 
muuten tulosta tekemätön At-
hene voitaisiin myydä parilla 
eurolla Slushin vapaaehtoistyö-
voimaksi. Athenelaisista on iloa 

vain toisilleen, ei juuri muille. 
Paitsi Afrikan lapsille. Ehkä.

NETMEDI HERÄTTI HILJAT-
TAIN ihastusta ja maailmanlaa-
juisen uutismyrskyn kerättyään 
miljoonien rahoituskierroksen. 
Tästä on toki syytä innostua näi-
nä taloudellisina aikoina, mutta 
voitaisiinko myös vähän huoles-
tua? Tilanteen täytyy olla huo-
no, jos yritys ylittää kansainvä-
lisen uutiskynnyksen tekemällä 
sen, mitä sen kuuluukin tehdä, 
eli yksinkertaisesti olemalla 
kusematta silmään sitä kiltaa, 
joka sen menestyksen on mah-
dollistanut. Päinvastaiset tarinat 
ovat lohduttoman yleisiä. Kun 
korkeaan markkina-arvoon puh-
kuttu ja pöhisty athenelaisyritys 
myydään, kiltalaisten huppu-
ja ovat kiskomassa himokkaat 
porsaanreikien nylkyttäjät, jot-
ka varmistavat, että myyntivoi-
tot saadaan verosuunniteltua 
palmun alle turvaan, ennen kuin 
kadonneita sponsseja epätoivoi-
sesti metsästävä yrityssuhde-
vastaava ehtii viattomien tulo-
jen kimppuun.

OLKKARIJENGIN VARJOPUOLI
Olkkaripiireissä on laajem-
minkin tapana nähdä valtion ja 
työmarkkinajärjestöjen kaltaiset 
tahot menneen maailman reliik-
keinä. Ihannekuvien Uber-maa-
ilmassa hyvää pöhinämeininkiä 
ei pilata vastuulla, välittämällä 
työntekijöiden hyvinvoinnista 
tai muulla sellaisella, joka ei 
kuulu lean-mallin mukaiseen, 
karsittuun liiketoimintalogiik-
kaan. Halutaan, että valtioiden 
kaltaiset jäykät ja tylsät tahot 
jättäytyvät leikistä pois, kun teh-
dään edistyksellistä ja disruptii-
vista innovointia siemaillessa 
sponsoroitua hipsterkahvia. 
Harvassa ovat kuitenkin ne at-
henelaissaavutukset, jotka eivät 
lepää valtioiden ja tiedeyhteisö-
jen tekemien keksintöjen, kuten 
tietokoneiden, internetin, GPS:n 
tai sähkön turvallisessa sylissä. 
Ihmiskunnan merkittävimmät 
edistysaskeleet on otettu aidon 
tieteen saralla, ei MacBook Ai-
rit auki siemaillen itsejauhetuis-
ta pavuista keitettyä kahvia.

ATHENELAISTA PÖHINÄ-
KULTTUURIA RUOKKII yli-
vertaisuusharhan lisäksi epä-

realistinen usko onnistumisen 
mahdollisuuksiin. Vaikka minun 
tai sinun kohoaminen seuraa-
vaksi digimiljardöörivisionää-
riguruksi ei olekaan juuri sen 
todennäköisempää, kuin rengin 
oli nousta aatelistoon, tällainen 
nousu tuntuu varsin mahdolli-
selta vaihtoehdolta. Monet info-
laismaailman patologiset opti-
mistit ovat saturoineet mielensä 
Olkkarin kirjahyllystä löytyvän 
pärjäämiskirjallisuuden tarinoil-
la, jotka tuntuvat julistavan, että 
kuka vain voi menestyä isosti. 
Ei tarvitse kuin tehdä töitä vä-
symättömällä uskolla itseensä 
ja viis veisata niiden puheista, 
jotka yrittävät kylvää meihin 
epäilyksen siementä, ja paikka 
voi aueta kenelle tahansa.

Mutta epäonnistumisen tie käy 
tismalleen samaa polkua pitkin. 
Suurin osa athenelaispöhisijöis-
tä, kuten meistä kaikista muis-
takin, päätyy lopulta kapakan 
pöytään sammaltamaan elämän-
tarinaansa nuorille ja innokkail-
le teekkareille, jotka eivät luon-
nollisesti kuuntele, sillä he eivät 
tietenkään tee samoja virheitä. 

Hehän ovat lukeneet viimeisim-
män visionäärin elämäkerran, 
jossa menestyksen pohjaksi ei 
tarvittu kuin autotalli ja kesken 
jätetty koulu.

Jos epäonnistujatkin kirjoittai-
sivat elämänkertoja, saattaisi 
todellisuus avautua eteemme 
hieman nykyistä arvaamatto-
mampana ja kaoottisempana. 
Voisiko olla niin, ettei Netme-
din menestyksen takana olekaan 
mitään suurta salaisuutta tai 
ylivertaista bisnesälyä? Voisi-
ko olla niin, että maailmalla on 
lukemattomia terveydenhuol-
toalan yrityksiä, joilla on ai-
van yhtä hyvät organisaatiot ja 
tuotteet, eikä kukaan oikeastaan 
osaa sanoa, miksi juuri Kai-
ku-järjestelmä on valloittanut 
maailman? On vaikea myöntää, 
ettemme ole niinkään järkeviä 
vaan ennemminkin järkeistäviä 
olentoja.

Teksti on mukaelma AINON 
numerossa 3/2016 julkaistusta 
Juho Rautiaisen esseestä Hup-
paripiirien varjopuoli.

MITÄ IHMETTÄ: 
SITSIT OLKKARILLA??
Kukan toimitus kuuli hämäriä 
huhuja toimitusviikonlopun alla; 
ryhmä opiskelijoita suunnitteli 
sitsaavansa Olkkarilla. Kukan 
toimituksen asiattomuusmies 
lähti selvittelemään illan kulkua. 
Osallistujat kuitenkin tuntuivat 
salailevan jotakin ja vastasivat 
kysymyksiin ympäripyöreästi. On-
neksi asiattomuusmies oli saanut 
haltuunsa kuvamateriaalia sitseis-
tä. Tämän perusteella kykenimme 
kasaamaan kattavan kuvauksen 
illan tapahtumista.  
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USA:N tulevien presidentinvaali-
väittelyiden kuumaksi puheenai-
heeksi on yllättäen nousemassa 
Informaatioverkostojen kilta At-
hene ry:n tulevat vaalit, raportoi 
Yhdysvaltojen-kirjeenvaihta-
jamme Caroline Possi-Tiski. 
Republikaanien ehdokas Do-
nald Trump on esittänyt vaale-
ja valvovalle Federal Election 
Committeelle maan vaalitavan 
muuttamista Athenen mallin mu-
kaiseksi kahdeksantuntiseksi ko-
koukseksi, jossa vallankaappaus 
on mahdollinen puolten äänioike-
utettujen nukahdettua.

TRUMPIN kanssa lehdistöti-
laisuudessa esiintynyt Athe-

nen puheenjohtaja Aleksi Talsi 
kommentoi Ilta-Kukalle, että yh-
teistyötä yhdysvaltalaisliikemie-
hen kanssa saatetaan lisätä myös 
muilla aloilla. “Erityisesti suuren 
mittakaavan infrastruktuuripro-
jekteissa näemme mahdollisia 
synergiaetuja. Prodekon elintilan 
kutistuessa TUAS-talolla muurin 
rakentaminen T-talon sillan tilal-
le – Prodekon laskuun tietenkin – 
on hallitusohjelman kärkitavoit-
teita”, Talsi toteaa ja ottaa toisen 
huikan Keisari-tölkistään.

TRUMPIN kampanjapäällikkö 
Richard F. Oreskin kehuu kah-
den johtajan suhdetta lämpimäk-
si. “Trump ihailee puheenjohtaja 

Talsin kaltaista macho-johtajuut-
ta. Heillä on paljon yhteistä, esi-
merkiksi molempien tavattoman 
suuret kädet, ja kaikkihan tietävät 
mitä se merkitsee.”

Trump Towerissa pidetyn tiedo-
tustilaisuuden jälkeen Talsi tutus-
tui kaupunkiin. Eläkepäivät New 
Yorkissa näyttävät entistä toden-
näköisemmältä Athenen First La-
dyn sopimuksen baseball-jouk-
kue New York Yankeesin kanssa 
astuessa voimaan.

DIPLOMATIAMATKALLE myös 
osallistunut Athenen ulkoneu-
vos Sini Leskinen oli niin ikään 
tyytyväinen neuvottelutuloksiin. 

LUKIJOIDEN 
KOMMENTTEJA:

 “trump lausuu asiaa 
,mukavaa kun joku 
uskatlaa avata suunsa.
kilta on tämän hallituk-
sen valinnut ihmetelen 
enemmmistö on killassa 
duunareita.”

 “Hallituksen pitää ero-
ta, näin epäpätevää po-
rukkaa, jotka ajavat vain 
omia ja rikkaiden etuja, 
kilta antaa epäluotta-
muslauseen, mutta se ei 
auta kun puheenjohtaja 
on niin jäärä ettei tajua 
että tekee Athenelle 
hallaa päätöksillään 
ja aiheuttaa elämän 
kurjistumista niillä joilla 
jo vaikea opintotilanne.

Kurjistamispolitiikalle 
stoppi heti ja ajakaa 
kiltalaisten etuja!! 
Säästöjen pitää lähteä 
hallituksen virkistäyty-
misistä! Virkistäytymiset 
pienemmiksi ja do-
kauskorvauksia myös. 
Myös hallituslaisten 
määrää pitää vähentää 
ja toimareita vähemmän. 
Muistakaa olette halli-
tuksessa killan luotta-
mustoimessa!!!!”

 Edellisen hallituksen 
virheet on korjattava 
nyt. Jos edellinen halli-
tus olisi toiminut järke-
västi ei olisi korjaamista. 
Pyykkösen ja Laakson 
lastentarhoja ei onneksi 
enää ole.

ILTA-KUKKA-ANALYYSI
TÄMÄN hetken poliittinen tilanne 
on kansainvälisesti mielenkiin-
toinen. Ihmiskunnan kollektiivi-
sen internet-siirtymän aiheutta-
maa krapulaa on puitu jo vuosia 
niin kivijalkakaupan ahdingossa 
kuin printtimedian asiakaska-
dossa, mutta vasta nyt alka-
vat ilmetä taudin pitkäikäiset 
haittavaikutukset. Harva olisi 
kuitenkaan arvannut sen ensim-
mäiseksi uhriksi demokratiaa. 

KUN ihmiset siirtävät kommu-
nikaationsa ja tuttavapiirinsä 
verkkoon, he samalla katoa-
vat julkisesta keskustelusta. 
Nykyään erittäin julkisena 
pidettynä Facebook-keskuste-
lukin ajankohtaisista aiheista on 
kuitenkin lokaalia, kun jokaisel-
le näkyvät vain oman piirin jul-
kaisut. Lopulta jokainen yhteisö 
rakentaa oman pienen suljetun 
kuplansa, johon ne päästävät 
sisään vain niitä totuuksia, jotka 
niille sopivat. Internetin syöve-
reistä jokaiselle ajatukselle on 
kaikupohjaa, jossa ne ekspo-
nentiaalisesti väkevöityvät. 
Syntyy polarisoitunut maailma, 
jossa kaikella on faktapohja, 
eikä kukaan ole väärässä.

TÄLLAISESSA maailmassa niin 
Donald Trumpin kuin Aleksi 
Talsinkin populistiset ja täysin 
vailla totuuspohjaa olevat heitot 
voivat menestyä, ja me muut 
voimme vain vieressä toivoa 
etteivät he näin vaalien alla 
ehdi aiheuttaa peruuttamatonta 
tuhoa tälle planeetalle.

Athenen toiminta puhuttaa Yhdysvalloissa

“SOS, hihihihiiii”, Leski-
nen kommentoi loikkiessaan 
Central Parkin ankkalam-
mikkon ympäri. Myöhemmin 
keskuspuiston eläintarhan 
apinahäkistä lemurien kanssa 
jekkua nauttimasta tavoitettu 
Leskinen on tyytyväinen li-
sääntyneeseen yhteistyöhön 
Yhdysvalloissa. “Sä – oot – 
söpö!”, Leskinen laulaa ohi-
kulkevalle pretzel-myyjälle ja 
heittää kuperkeikan suunna-
tessaan kohti liskotaloa.

ATHENEN excursiomatka 
Marathonin järjestämises-
tä Amerikan mantereella on 
myös keskusteltu. 

PRESIDENTTIEHDOKAS 
Trump onkin kutsunut kilta-
laiset vierailulle Las Vegasin 

kasinolleen. Killan emäntä, 
Marathoonari evp. Kaarlo 
Kock tyrmää kuitenkin aja-
tuksen alkuunsa. “Ette te nyt 
saatana minnekään Ameriik-
kaan lähde missä bisse on 
vetistä ja julkinen alastonjuo-
pottelu on pahempi rikos kuin 
murha. On se nyt perkele, ku 
ainoa hyvä asia siellä Neva-
dassa on lailliset bordellit, ja 
niissäkin tarjonta vastaa kes-
kimääräistä halvemman kink-
kibuffan kastikevalikoimaa.” 
Jääkin nähtäväksi pysyvätkö 
Athenen rivit yhtenäisinä 
kiistanalaisten ulkosuhteiden 
kehittyessä.

“EI yhtään tää”, toteaa viestin-
täpäällikkö Yolona Rahnasto 
ranskalaiselta surffirannalta.
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LOHJA:
ILTA-KUKAN SYVÄ REPORTAASI!

ILTA-KUKKA KOKEILEE: LOHJAN TINDER
JANNICAN KESKUSTELUYASMININ KESKUSTELULOHJA, tuo suomalaisen jurou-

den tyyssija. Vai onko? Ilta-Ku-
kan toimitus päätti suorittaa 
Tinderissä peiteoperaation ja sel-
vittää, ovatko hurjat tarinat reh-
din ronskeista lohjalaisuroksista 
totta. Rohkeat toimittajat tekey-
tyivät Yasminiksi ja Jannicaksi, 
paikallisen Tallibaari-yökerhon 
työntekijöiksi ja tinderöivät it-
selleen keskustelukumppanit 
paikallisesta tarjonnasta. 

KESKUSTELU kääntyi yllättävil-
le raiteille varsin pian ja Lohjan 
miehet paljastuivat odotuksista 
poiketen varsin sympaattisiksi. 

Keskustelujen herkkyys yllätti 
mökkikansan ja asetti koko ope-
raation varsin kyseenalaiseen 
valoon. Varsinkin toisen Tin-
der-matchin suloinen hymiöiden 
viljely sai toimituksen katuma-
päälle ja todisti, että lohjalaisten 
jurous on vain myytti. Poistimme 
siis Tinder-tilit ja toivomme, että 
molemmat herrasmiehet löytävät 
jatkossa vilpittömämpää seuraa. 

POJAT, jos luette tämän, kiitos ja 
anteeksi!

YASMIN on 20-vuotias tyttö Loh-
jalta, joka rakastaa matkustamista, 
ruokaa sekä nukkumista. Yasminin 
motto on "live, laugh, love" ja hän 
on liittynyt Tinderiin löytääkseen 
seuraa Lohjan Amarillon tanssilat-
tialle.

JANNICA on 22-vuotias Tallibaa-
rin omistajasuvun kuopus. Hän 
rakastaa lavan loistetta, ja onkin 
yökerhon vakioasiakkaiden suosik-
kiesiintyjä. Jannican unelmien mies 
tukee hänen uravalintaansa eikä ole 
turhan mustasukkainen.

LOHJAN OSUNIEMESSÄ MURHAEPÄILY
SUNNUNTAIN vastaisena yönä 
Osuniemen tiluksilla on sattu-
nut henkirikos. Poliisi tutkii ta-
pausta murhana.  

NUORI yksilö on löytynyt kuol-
leena ylimmän kerroksen vä-
li-ikkunasta. Rikosylikomisario 
Halin mukaan rikosjäljet viit-
taavat uhrin menehtyneen si-
säisiin vammoihin. ”Murhapai-
kalla on havaittavissa selkeitä 
kamppailujälkiä”, kommentoi 
Hali. 

TAPAUKSESTA on ilmoitettu 
varhain sunnuntaiaamuna hätä-
keskukseen ohikulkijan toimes-

ta. Uhri oli menehtynyt avun 
saapuessa paikalle. 

MENEHTYMISPAIKAN lähiym-
päristöstä on löydetty veritah-
roja. Poliisi on ottanut kiinni 
kaksi epäiltyä silminnäkijöiden 
vihjeiden toimesta. 

UHRIN omaiset ovat hyvin 
järkyttyneitä tapauksesta. ”On 
vaikea uskoa tätä todeksi”, 
kommentoi perhe. ”Oma lap-
semme oli meille kaikki kai-
kessa. Toivomme, että tapaus 
ratkeaa nopeasti.” 

POLIISI sekä Ilta-Kukka ottavat 
kaikki vihjeet vastaan. Mikäli 
olet havainnut jotain epäilyttä-
vää liikehdintää Osuniemessä 
lauantain ja sunnuntain välisenä 
yönä, kehottaa poliisi ottamaan 
yhteyttä alla olevaan numeroon. 

+358 69 666 6969
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“Koeta nyt kirjoittaa jo-
tain tähän kiltalehteen. 
Kivaa siitä tulee!” 

Näin minun kollegani 
ovat minulle usein sano-
neet ja yhä kertovat py-
syvänsä näiden sanojen 
takana. Kun journalismi 
kohtaa nyt ennennäke-
mättömiä haasteita ih-
miskunnan kulutuksen 
painopisteen siirtyessä 
perinteisestä mediasta 
kaiken maailman inter-
net-hilavitkutinjuttuihin, 
on totta, että meidän 
täällä Ilta-Kukan toimi-
tuksessa täytyy tehdä 
pidempiä ja tehokkaam-
pia tunteja, jotta voimme 
pitää palkattomat työm-
me ja ruokkia perheem-
me (pelkkä sananparsi, 
olemme kaikki sinkkuja). 
Jossain kohtaa minutkin 
on kuitenkin kohdannut 
epäilys. Kärsiikö Ilta-Ku-
kan toimituksen jour-
nalistinen integriteetti 
täysin edesvastuutto-
masti pelkästään tulok-
sen vuoksi? On jokaisen 
kiltalaisen oikeus saada 
objektiiviseksi mainos-
tettua, mutta täysin sub-
jektiivista propagandain-

formaatiota, jotta kaikki 
voivat tehdä täysin on-
nettomia johtopäätöksiä 
maailman tilasta. Mi-
näkin olen ajanut Län-
simetrolla jo vuodesta 
2014, ja voi että, on se 
mukavaa kun ei ole ruuh-
kaa!

Joka tapauksessa jos-
sain kohtaa tulee jokai-
sella miehellä ja naisella 
rajansa vastaan, ja mi-
nulla se on lähentynyt 
nyt jo huolestuttavasti, 
ja vaikka haluaisin tie-
tysti vain käsi sydämellä 
palvella kiltaani ja jour-
nalistista etiikkaa, tiedän 
etten voi jatkaa ikuises-
ti. Syy ei ole kuitenkaan 
hallituksen riistopolitii-
kassa tai edes valtion 
hallituksen pysäköinti-
kiekkouudistuksessa.

Lähtökohtaisesti minä 
kirjoitan täällä tätä saa-
tanan kolumnia, koska 
melkein kaikki muu tästä 
vitun paskalaitostoimis-
tosta saatana nukkuu 
vaikka kellokaan ei ole 
vittu kuutta aamulla, ja 
voi jumaliste, kun tuo 
Kukkatytönkin kuorsaus 

kuuluu saatana seuraa-
vaan huoneeseen asti! 
Seurana minulla on täällä 
vain niin sanotusti kaksi 
vitun homoa, yksi san-
kari joka kopioi jotain 
helvetin Telegram-chät-
tiä “tutkivan journalis-
min nimissä” ja tämä 
vitun päätoimittaja, joka 
ei saatana edes jaksa 
vilkaista tätäkään saa-
tanan työmaata omien 
yliopisto-ongelmiensa 
alta, vaikka vittu yksin-
kertaisimmallakin ajan-
käyttöexcelillä olisi tuon-
kin vitun projektin voinut 
saatana vaikka ampua 
kuuhun.

Jos jotain hyvää näissä 
helvetin epäonnistujissa 
on, niin se, etteivät ne 
osaa edes juoda vittu 
gin-and-tonic juomiansa 
joten minullakin on jo-
tain, jonka makuun sitten 
kirjoittaa teillekin tätä vi-
tun sontaa.

Ystävällisin terveisin,
Se helvetin saatanan vit-
tutoimitus

KOLUMNI
Jalo Rotta

Kollegani ovat persreikiä

PÖHINÄÄ PUSKISSA!
Koiranulkoiluttaja koki kauhunhet-
kiä Lohjan yössä
"LÄHDIN ulos ja koira oli heti 
jo villinä – se halus ulos ja 
pyrki ulko-ovelle, mikä ei oo 
tavallista. Käveltiin sitten, ja 
koira oli ihan hulluna ja mulla 
oli vaan taskulamppu valona. 
Ja siinä oli puskia, sit tultiin 
siihen niiden luo ja sit rupes 
kuule rätisee niin kovasti! Ja 
yritin kattoo et mikä pervo siel 
on. Olin ihan varma, että se oli 
se sama tirkistelijä ku mul oli 
Otaniemes, se on löytänyt mut 
taas, mut sit en oikeen voinu 
asialle mitään ja piti palata 
base campille. 

TAKEAWAY: Jos ootte Loh-
jalla, brace yourselves, ei voi 
tietää, onko peura vai pervo, se 
raja vähän sumenee!"

LUKIJOIDEN KOMMENTTEJA:

 Joo ne peurat on ihan 
hirveitä! Tiittekö mua on vi-
tuttanu niin paljon kun ne on 
puhkonut mun tyttöystävän 
alusvaatteita rantsulla jo mo-
netta kuukautta putkeen. Ja 
tiedättekö heti kun mentiin 
Rukalle lomalle niin se sama 
saatanan peura tuijotti mua 
silmiin samalla kun se paskoi 
kaikki ne alusvaatteet. Mitä 
mä sille voin, pitäisi lailla 
kieltää tuollainen irstaus?!! 
handsomeman_94

 Ja ne hirvet! Liian moni 
unohtaa ne madafakin hirvet, 
siis hyi vittu kun ne hirvet on 
porannu siellä Otaniemes-
säkin siinä jollain työmaalla 
jo monta kuukautta niin ettei 

saa laisinkaan nukkua ja 
voi vaan kuule kun mentiin 
kiltiksen ulkomaan pitkälle 
niin kaikki taas kaikkialla ho-
tellihuoneessa kuului hirveä 
poraamisen ääni! Kaikki mun 
tyttökaverit sanoi että se 
oli se sama hirvi aiheuttanu 
melua kuin Otaniemessä! 
Siis vittu hirvet jättäkää mun 
kaverit rauhaan! Saara_97

 Tämä on kaikki maahan-
muuton syytä, kalja pitäisi 
saada ruokakauppaan ja 
eikö se Tani Jounola voitai-
si jo paketoida jonnekkin 
Somali-Koreaan?? finnishjar-
mo_57

 Oispa GT. Korla_von_Kack

MAAILMA

Tutkijat löysivät 
uuden lintulajin
JOUKKO otaniemeläisiä tutki-
joita on onnistunut löytämään 
uuden lintulajin, joka on nimet-
ty Uros-kurpaksi (Lymnocryptes 
dokatus). Tämä poikkeuksellisen 
harvinainen laji on tunnistetta-
vissa voimakkaista koipilihaksis-
taan sekä ovelasta katseestaan. 
Uros-kurppaa epäillään kuitenkin 

uhanalaiseksi lajiksi, sillä vaik-
ka sen pääsääntöinen ravinto si-
nilonkero pesii suurissa määrin 
Otaniemessä, on täysikasvuisen 
Uros-kurpan unentarve noin 46 
tuntia vuorokaudessa. Usein lajin 
onkin havaittu saalista juodessaan 
nukahtaneen, vain herätäkseen 
myöhemmin jatkamaan ravin-
tonsa nauttimista. Tutkijat eivät 
ole vielä varmoja, kuinka uuteen 
löytöön pitäisi suhtautua, mutta 
Uros-kurpat ovat enimmäkseen 

vaarattomia ja niiden ruokkimi-
nen pyydystetyillä sinilonkeroilla 
ei haittaa lajin kehitystä. “Otanie-
men luonto on häkellyttävän mo-
nimuotoinen, eikä se ikinä lakkaa 
ihmetyttämästä”, kertoi ornitologi 
K. McDonalds-Kullas innois-
saan tutkijaryhmän havaintojen 
esittelytilaisuudessa JMT1-semi-
naariaulassa.
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 “Sama setti, yhdelläkään 
luennolla en käynyt, mutta 
hyvin meni!” 
@tolppanen

 “Mitäs helevettiä että 
infoähky ei ole väistänyt 
TPJ:tä ja ne on samana 
päivänä?! Mitä tekee halli-
tus??”
@mevimevi

 “Hetkinen nyt 
@aleksitalsi onko toi
vaatteiden silpominen sulla 
yleisempikin harrastus?”
@tolppanen

 “En myönnä harrastusta, 
ihan työkseni teen”
@aleksitalsi

 “Olen tyytyväinen kakko-
seen” 
@lakkapemmi

 “Voisin täyttää huomen-
na jos on vielä soveliasta”
@ollisterr

 “Terve Aleksi Talsi - 
lomalla vielä. Heitätkö 
sähköpostilla muiden haas-
tattelupyyntöjen perään niin 
käsitellään kaikki loman 
jälkeen? Hyvää kesää!”
@henvirta

 “Kuka teistä laitto luren 
T-talolle? :D”
@jespalo

 “Silloin kuin minä olin 
phuksi, before the market 
crash of 2009, …”
@ankkukku

 “Sillon väännettiin panii-
kissa javaa ja ainoo minkä 
perässä juostiin oli Poi-
ka-pullo. Vai mitä muistelee 
Matias?”
@aleksitalsi

 “Joo pakko sanoo kyl et 
aika vähän tää”
@Yolona

 “Onks tää taas sitä rasis-
mia?”
@TheFlyingRussian

 “Se oli sitten semmonen 
perjantai taas että”
@AarneLeinonen

 “Minä sinulle SWAGit 
näytän”
@EevertSaukkokoski

 “pm me”
@bollero

 “Olikos ne pinkiponkiki-
pot jo kaikki viety?”
@aleksipyykkonen

 “Ok. Päätettiin järkä-
tä olkkarilla sitsit nyt klo 
19:00. Tervetuloa!”
@lakkapemmi

 “Seikkailuhatut vaan 
päähän ja menoks”
@Kaarlo

 “Olin unskin pitkäs 2008, 
entäs sitten?”
@ankkukku

 "Tänään lähtee näkö"
@Nuppis

 “Illan mietelause tuli 
rakkaalta ystävältäni
Niklas Niseniltä: "Ota chil-
listi, dokaa villlisti!" 
- siinä hengessä rakkaat 
ystävät!
@henvirta

 “Vegepihvi vittuun per-
jantailta”
@Yolona

 “/tekniikan”
@aleksitalsi

 “...vitun pitkä viesti jos-
tain opintoasioista…”
@MLK 

 “Mitä vauvat normaalisti 
painaa?”
@hthuttunen

 “Olkkarilta saa ilmaseks 
keittoo just ny!”
@lakkapemmi

 “Haluutko soittaa 
studioon ja puhua jeesuk-
sesta?”
@jespalo

 “Onkohan olkkarilla 
sahaa?”
@luukkola

 “Onks olkkaril multaa?”
@Vilibur

 “Haudataan yks ruumis, 
älä kysele tyhmiä”
@Vilibur

 “Nyt kaikki viimeisille 
minuuteille katsomaan”
@qkkachat

 “Miks mun biisonit ei 
liiku?”
@MLK

 “Koko 10 on palanu :( 
asun nykyään kadulla”
@Kaarlo

Disclaimer: Viestit on irrotettu säälimättä kontekstistaan @atheneanam-chatista.Tekstarit

Esmeralda 
Virtanen, 19

PITUUS JA PAINO: 
182cm, 82kg

HOROSKOOPPI: 
Skorpioni

MIESIHANNE: 
Herkullisen iljettävä

HARRASTUKSET: 
Vegaaniset luo-

musmoothiet ja muu 
ituhippeily

LEMPILEFFA: 
Frozen

PARASTA MINUSSA: 
Vaatimattomuus

IDOLINI: 
Gandalf

SUURIN HAAVEENI: 
Perustaa ruokaa kotiin 

kuljettava start-up

KUKKATYTTÖ

  VIIHDE

KATSO KOKOKUVA SEURAAVAL-TA AUKEAMALTA!

OTANIEMI. Aalto-yliopiston 
metroaseman työmaalta on 
paljastunut Aalto University 
Business Students ry:n (KY) 
salainen juoni kampusaluei-
den yhdentymistä vastaan. 
Työmaalta löytyneet sete-
litukut johdattelivat sham-
panjaläikkien jäljille, joista 
selvisi Länsimetron tarkoi-
tus pitää kylteritoiminta 
salaa edelleen Töölössä. Jo 
vuonna 2009 KY pelkäsi sen 
toimintojen siirtyvän Ota-

niemeen ja alkoi rakentaa 
Länsimetroa pakotunneliksi 
Otaniemestä pois. Kuulopu-
heiden mukaan jo nyt ko-
konaisia luentoja on salaa 
siirretty U-siivestä Töölön 
päärakennukseen tunneleita 
pitkin, eikä loppua metro-
rallille näy. “Liibanlaaban-
lii” kommentoi Olkkarille 
soluttautunut rahoituksen 
opiskelija Sooru Ermonen 
ja jatkoi Reaktor-kahvin li-
pittelyä.

PALJASTUS
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KUKKATYTTÖ
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CECILIA, 20

Kaupunkilaistyttö 
SINI on pukenut 
päälleen violetin 
toppatakin ja sopi-
van mukavat, mutta 
kuitenkin trendikkäät 
farkut. Poliittisesti 

epäkorrektina sta-
tement-elementtinä 
asussa toimii isoisän 
peruja oleva Maon 
armeijan tummanvih-
reä lätsä.

Tämä heinähattu 
kanavoi suo-
malaisuuttaan 
anonyymiksi 
jääneen kan-
sallisurheilijan 
(mahdollisesti 
Tommi Evilän) 
signeeraamassa 
Suomi-lippikses-
sä. Oversize-ta-
kin vastapai-
noksi hän on 
valinnut asuunsa 
viisi kokoa liian 
suuret Crocsit 
ja tiilenpunaiset 
villasukat.

  KULTTUURI

MökLOOKS
Tätä lohjalaisen 
muodin edelläkä-
vijää ei voi syyttää 
luonteen heik-
koudesta: Hän on 
päättänyt tuoda 
kypärämyssyn 
takaisin, eikä ole 
suostunut luopu-
maan siitä useista 
pidätysyrityksis-
tä huolimatta. 

Yhdeksi “Mutsis 
on”-terroristijär-
jestön avainjäse-
nistä epäilty VILI 
on yhdistänyt 
myssyn muuten 
värikkääseen, 
mutta melko 
rentoon syysvaa-
tetukseen.

 VEERA, 20

 SINI, 22

 VILI, 23

ANTTI, 23

Ilmalämpö-
pumppuasian-
tuntija ANTTI 
on vannoutunut 
Ferrari-fani ja 
tunnustaakin 
väriä ferrarin-
punaisessa 
lippiksessään. 
Olennainen osa 
miehen työasua 
on myös 
oranssi takki, 
josta tunnis-
taa rautaisen 
pumppausam-
mattilaisen.

Kaipaatko tuoreita ideoita syyspukeutumi-
seen? Toimitus esittelee muodin tuoreimmat 
tuulahdukset suoraan landefashionin kirjavan 
maailman ytimestä, Lohjan Osuniemestä.

Tyylistä tinkimä-
tön maanomis-
tajasuvun nuorin 
vesa tarkkailee 
tiluksiaan rennon 
klassisessa loo-
kissa Pehtoori-lip-
pahattu päässä. 
Tarkasti värikoor-
dinoidut vinta-
ge-takki ja klassi-
seen mökkityyliin 
erottamattomana 
osana kuuluvat 
Crocs-kengät on 
hankittu second-
handina tilusten 
päärakennuksen 
naulakosta. 
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LAURA, 23

Sanni, Evelina, 
LAURA, mitä 
näitä nyt on. 
Kotimaisen 
rap-skenen 
kärkeen pyrkivä 
blondi luottaa 
tyylissään vel-
jeltä saatuun re-
monttitakkiin ja 
Koff-lippikseen. 
Liian maalai-
selta Laura 
ei kuitenkaan 
halua vaikut-
taa – kasvonsa 
salaperäisesti 
peittävä tähtö-
nen vilauttaa 
myös hieman 
paljasta pintaa.

Saunatonttu chic -tyylin 
airut MARI luottaa top-
paliivin ja tuikkulyhdyn 
lämmittävään voimaan 
maaseudun pimeneväs-
sä syysillassa. Tont-
tukoulutuksensa Mari 

on kuitenkin hankkinut 
pääkaupunkiseudulta ja 
edustaakin opinahjoaan 
ylpeänä “Made in Aalto 
University”-printillä koris-
tellussa collegepaidassa. 

MARI, 23

Tallibaarin ko-
vin kukkahat-
tutäti ALEXIA 
on malliesi-
merkki mök-
kihipsteristä 
siistin mustis-
sa lökäreissä 
ja Columbia 
Road -gugga-

libbiksessään. 
Pippurista 
asennetta 
henkivän 
tyylin kruu-
naavat mitkäs 
muutkaan kuin 
sateenkaarivil-
lasukat.

ALEXIA, 21

Tilusten tyylikkäin 
maajussi MARI 
luottaa tyylis-
sään yllättäviin 
väriyhdistelmiin. 
Funktionaalisen 
athleisure-lookin 
kulmakivinä toimi-
vat Raiskin turkoo-
si hiihtotakki sekä 
kirkkaanpunaiset 
polvimittaiset ku-
misaappaat. Sport-
tisessa lippiksessä 
toistuvat takin 
musta ja valkoinen 
highlight-sävy. 
Lapio on kuvaus-
rekvisiittaa. 

MARI, 20

Vannoutuneeksi 
luonnon ystä-
väksi julistautu-
nut STELLA on 
pukenut ylleen 
itse maalitahroil-
la tuunaamansa 
tikkitakin. Puun-

halaamislookkiin 
kuuluvat myös 
perinteiset Rei-
no-tossut. Särmää 
asuun tuo racing 
chic -tyyliä edus-
tava punainen 
ruutulippulippis.

STELLA, 22

Karjatilallinen 
J.R. poseeraa 
ylväästi ayrshi-
re-, limousine- ja 
holstein-nauto-
jensa kanssa. 
Merellisyyttä 
henkivä raita-
neule on yhdis-
tetty rohkeasti 
tartan-kuvioituun 
duffelitakkiin. 
Aina yhtä tyy-
likkään J.R:n 
päätä koristaa 
aito, nimikoitu 
Stetson-hattu.

Isännän ottein po-
seeraava KAARLO 
on pukenut päälleen 
tyylikästä tummansi-
nistä. Miehen rautaista 
can-do-asennetta 
henkivät habituksen 
lisäksi vaatetuksesta 
löytyvät printit “Sel-
va” ja “Nyt on asfaltin 
aika”. Jalassa Kaarlol-
la ovat jokaisen lanta-
lenkkarin unelmapo-
pot, viimeisintä huutoa 
olevat Nike-tossut.

KAARLO, 22

ROBERT, 21
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Ilta-Kukan toimitus tutus-
tui Lohjan villiin luontoon

KULTTUURI KULTTUURI

 Sini koski ekaa kertaa 
lehmää.

 Kaarlo koski ekaa kertaa 
Siniä.

 Kaarlokin koski ekaa kertaa 
lehmää.

EKAKS oli tosi jännää kun tul-
tiin siihen niin kaikki lehmät 
tuli hirveellä ryminällä meidän 
luokse ja luultiin että ne haluu 
tappaa meidät tai jotain mutta 
ei ne sitten halunnukkaan vaan 
tajuttiin että mehän tehään niistä 
burgereita, mutta se tuntu tosi 

väärältä koska ne kaikki oli tosi 
kivoja ja mä en ainakaan enää 
haluis hesen hampparipihviä. 
Koska lehmät on kavereita.

SINI sai pusuja käteen ja antoi 
ruohoja ja heinää ja voikukkia 
kans lehmille. Sitten me pelät-

tiin sonnia. Joka ei ollukaan 
sonni. 

NÄHTIIN jättimäinen lehmäma-
ma. 

STELLA anto niille, mutta sitten 
ne lipas Stellan kättä ja Stella 
säikähti ja sitten ne lehmät säi-
kähti.

IHAN eka me säikähettiin niitä 
lehmiä kun tultiin sinne ja katot-
tiin niitä silmiin (Veera ei pelän-
ny, Sini ja Stella oli ihan lannat 
housussa).

LEHMÄT tykkäs heinästä ja ne 
söi sitä.

KUULTIIN ja nähtiin kun lehmät 
pissas.

SINI halus profiilikuvia lehmien 
kanssa.

VEERA näytti taatelilta (taa-
perolta).

YKS lehmä sai säkärin. Se oli 
traagista.

SINI kerto että eläimiä ei saa 
kattoo silmiin kun Veera leikki 
tuijotuskisaa sonnin kanssa.

PELÄTTIIN myös että hullu naa-
puri tulee ampumaan meidät 
pyssyn kanssa.

"Luultiin että 
ne haluu tappaa 

meidät!"

SONNI on isoin mulk-
ku koko porukasta mutta 
toisaalta se on ainut jolla on 
mulkku.
- Kaarlo Kock, 2016
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RETKELLÄÄN kolmikko törmäsi 
useisiin herkullisiin sieniin ja uudet 
maistuvat reseptit vilisivät Isännän 
päässä. He bongasivat myös useita 
jännittäviä puita sekä muita merkil-
lisyyksiä.

KILLAN reippaat kulinaristit Vee-
ra-Isäntä, Kaarlo-Emäntä ja 
tryffelikoira lähtivät etsimään 
inspiraatiota sekä raaka-aineita 
uusiin soppiin ja sooseihin Loh-
jan hedelmällisestä luonnosta. 

RETKEN tarkoitus ei ollut vain 
monipuolistaa kiltalaisten sitsi-
tarjoiluja lohjalaisilla herkuil-
la, vaan myös hämätä emännän 
päässä jyskyttävää krapulaa ai-
heuttamalla hänelle erilaisia ais-

tiharhoja sekä tutustua Länsi-Uu-
denmaan värikkääseen luontoon.

JOTTA sieniä löytyisi, oli kol-
mikkomme kuljettava raskas tai-
val poikki aukeiden ja idyllisten 
peltojen kohti metsän siimestä. 
Matkalle osui monia haastavia 
esteitä, jotka varsinkin näin lau-
antai-aamuna tuntuivat hyvinkin 
hankalilta. Sähköpaimen sekä 
muut peltojen ihmekapistukset 
kuitenkin selvitettiin leikiten ja 

sienestys saattoi alkaa.

ENSIMMÄISENÄ Isännän hau-
kansilmät paikansivat vaalealak-
kisen sienen, jonka innokas emän-
tä kaappasikin suoraan käteensä. 
Onneksi Isäntä oli taas hereillä 
ja informoi emäntää: “Eihän tuo 
sieni nouse edes päähän, saatika 
maistu hyvälle”. Tästä pettynyt 
emäntä viskasi arvottoman itiö-
pesäkkeen maahan ja tunsi pään-
säryn taas hiukan yltyvän. 

Tämän syksyn 
trendikkäimmät 
sieniherkut löy-
tyvät Lohjalta! Reippaat sienestäjät

  RUOKA

Ensimmäinen 
sieni

Välillä 
Emäntä haki 
läheisyyttä 

koiralta

Edes Ilta-Kukan kokeneet 
sienimetsästäjät eivät tunnis-
taneet tätä kyseistä sientä.

Kakkaa vai sieniä?

Jännittävä 
sienimuo-
dostelma 

HOUKUTTELEVA UKON-
SIENI (Macrolepiota procera) 
Ruskeasuomuinen 
ukonsieni on erinomai-
nen ruokasieni. Tiheässä 
olevat irtotyviset heltat ja 
solakka pitkä jalka miel-
lyttivät Emännän silmää 
ja pähkinäntuoksuinen 
malto nenää. Ukonsie-
nestä Isäntä ja Emäntä 
suunnittelivat valmista-
vansa pihvin.

KÄNSÄTUHKELO (Lycoperdon 
perlatum) hauskutti Isäntää ja 
Emäntää. Känsätuhkelo on 
pienehkö tuhkelolaji. Isäntä 
huomasi, että känsätuhkelon 
nytstyistä palloa painamalla 
sienestä pöllyää ruskeaa savua. 
Edes tämän sienen pössyttely ei 
poistanut Emännän krapulaa.

PIISPANHIIPPA 
(Gyromitra infula) 
on maljasienten 
lahkoon kuuluva 
ruokasieni. Sen 
myrkyllisyydestä 
on ristiriitaista 
tietoa - Wiki-
pedia

Tunnistamaton sieni onnistui peittä-
mään Emännän krapulan oireet. 

VAALEAORAKKAAN (Hydnum repan-
dum) lakissa on piikkejä. Myös vaa-
leaorakas on erinomainen ruokasieni. 

Kuusesta löytyi kiinnostava muoto.
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  URHEILU

ILTA-KUKAN viikon tositarinan-
sa jakaa tumma saksalaissyntyi-
nen kauniaislainen Gandalf, 7. 
Tämä Etelä-Suomen isoin uros 
on kerta toisensa jälkeen yrit-
tänyt mukautua yhteiskunnan 
kokostandardeihin huonoin tu-
loksin. Elämä Kauniaisissa ei 
ole auttanut tilannetta; ulkonä-
köpaineet ovat valtavat tässä 
luokkayhteiskunnassa. 

YHTEISKUNNAN vallitse-
vat ulkonäköpaineet nousevat 
säännöllisesti pinnalle julki-
seen keskusteluun. Gandalfille 
vartalohäpeä on kuitenkin ollut 
arkipäivää jo vuosia. “Oletpas 
sinä iso poika!”, kommentoi lä-
hes poikkeuksetta jokainen vas-
taantulija päin Gandalfin naa-
maa, “Kuinka paljon se oikein 
painaa?”, saattaa joku kysyä 
Gandalfin selän takana. “Aivan 
liian iso!”, toteavat suorimmat. 
Kommentit eivät lopu. Hänen it-
setuntonsa romahti, ja heikoim-
pina hetkinä hänen läheisensä 
harkitsivat Gandalfille jopa 
rankkoja dieettejä. Gandalf on 
viettänyt iltoja peilin edessä kri-
tisoiden jokaista epäkohtaansa. 

KESTI vuosia, ennen kuin it-
setunto oli kasvanut nykyisiin 
sfääreihin ja ylpeys omasta 
kehosta oli löytynyt. Nykyään 
Gandalf on saavuttanut mie-
lenrauhan ja on ylpeä jo-
kaisesta kurvistaan. Ro-
tukoirien postaukset 
Instagramissa eivät 
enää syökse tätä 
vahvaa ja itsenäis-
tä miestä itseinhon 
kierteeseen. Syö-
dessä ei ahdista, 
eivätkä muiden 
kommentit enää 
hetkauta. Ahdis-
tavat rullat vyötä-
röllä ovat nykyään 
muhkeita muotoja, 
ja jokainen ekstrakilo 
on vaan enemmän mitä 
rapsuttaa. Itsevarmuu-
tensa ja ylpeytensä ansio-
ta tämä koolla siunattu 
komistus onkin yllätetty 
lähes jokaisen Ilta-Kukan 
toimittajan vierestä vii-
meisten aamujen varhai-
sina tunteina.

Kuvassa Olympialaisten voittaja 
MARKUS TASKINEN esittelee 
pyssynkäsittelytaitojaan

KOSKETTAVA TOSITARINA:  
Kauniaislainen, joka
on ylpeä koostaan ja tais-
telee vartalohäpeää vas-
taanATHENEN Olympialaisissa kes-

kiviikkona 21.9. jouduttiin todis-
tamaan järkyttävää skandaalia, 
kun viisiottelun voittajaksi suo-
riutui ensimmäisen vuoden opis-
kelija Markus Taskinen. Voitta-
jan otteista oli rehellinen kilpailu 
kuitenkin kaukana. Doping-testin 
tulos oli räikeästi positiivinen. 
Markuksen omien sanojensa mu-
kaan suoritusta ennen oli nauk-
kailtu mömmöjä “flunssaan” ja 
“päänsärkyyn”. Olympialaisten 
järjestävä taho kommentoi selk-
kausta: “Me oltiin Juuson kanssa 
sovittu, että mennään nää kisat 
NHL-säännöillä, eli kasvuhorkka 
olis siis ollu vielä ihan OK. Mar-
kus ei kuitenkaan pelannut mei-
dän sääntöjen mukaan. Phuksien 
toiminnassa ei ole enää mitään 
rotia.”

KILTAMME emäntä oli suorastaan 
vimmastunut tapahtuman jälkei-
sillä jatkoilla: “MITÄ VITUN 
PASKAA TÄMÄ OIKEIN ON, 
JÄTKILLÄ ON KOKO VUO-
SI AIKAA VETÄÄ MÄRKÄÄ 
JA VOITON JÄLKEEN KALJA 
EI MAISTU, EI VITTU MITÄ 
TOUHUA”. Tämän vuoden kil-
pailun ylle heittää ikävän varjon 
myös viime vuotisen voittajan 
Rami Pöyryn viime hetken ve-
täytyminen, sekä moninkertaisen 
voittajan, Edward Landtmanin, 
epäilyttävä Thaimaan-matka. 

URHEILUFARSSI sai alkunsa 

aiemmin syksyllä pelatun Phuk-
sit vs. Phabut -jalkapallo-ottelun 
jälkimainingeissa. Vilppiepäi-
lyt heräsivät, kun ottelu päättyi 
Phuksien voittoon 3 – 2 lukemin. 
Ottelun puusilmäinen tuomari 
Tumu “One More Time” Luuk-
kola kommentoi ottelun jälkeen 
lahjusepäilyä: “Sauna on kyl pa-
rast lenkin jälkeen.” Olympialais-
ten dopingepäilyn johdosta killan 
urheilusektori harkitsee myös 
jalkapallo-ottelun tuloksen mitä-
töimistä ja koko phuksijoukkueen 
asettamista väliaikaiseen kilpai-
lukieltoon. 

TOINEN Olympialaisista nous-
sut tarina on entisen Herculeen, 
Juuso Lappalaisen, rappeutu-
nut kunto. Juuso lähti ennakko-
suosikkina viisiotteluun ja kei-
häänheiton jälkeen Juuson voitto 
näyttikin jo lähes varmalta. Kil-
pakonttaus ei kuitenkaan ollut 
ex-Hercules Lappalaisen vahvin 
laji, sillä radalla mies näytti aivan 
siltä kuin olisi 3 promillen huma-
lassa. Lappalaisen treeniohjelma 
oli ilmeisesti jäänyt puutteellisek-
si, sillä myös tarkkuusammun-
nassa miehen kädet tärisivät kuin 
haavanlehdet. Loppukilpailun 
pisteiden laskun jälkeen J. Lappa-
lainen jäi vasta toiseksi. Luotetta-
van lähteen mukaan Juuso aikoo-
kin jättäytyä pois Marathonilta ja 
palata harjoittelemaan korkean 
paikan leirille.

PHUKSIEN holtittoman toimin-
nan seurauksena myös Olympia-
laisten antiikkinen perintöpokaali 
koki kovia, sillä pokaalia koris-
tava design-kiekonheittäjäveistos 
pistettiin paskaksi. Nykyisellä 
tolallaan kyseinen palkintopytty 
onkin semi hyödytön, sillä siitä 
ei voi toimituksen pettymykseksi 
edes juoda skumppaa. Pokaalin 
korjaus sälytettiin tottakai istuvan 
(korjaus: makaavan) Xenan hom-
maksi niin kuin arvata saattaa.

DOPINGSKANDAALI ATHENEN 
OLYMPIALAISISSA?

 Syksyn urheilufarssi saa jatkoa

 “Salarakas! Ilta-Kukan toimittajan ja IsoG:n lomaromanssi roihusi Lohjalla”
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Ilta-Kukka kokeilee: 
VIINIJOOGA

HUOLET POIS JA KEHO KUNTOON! Syysillan pimetessä on mukava ren-
touttaa kroppaa sekä mieltä. Ilta-Kukan kokeilunhaluinen toimitus suosittelee avaa-
maan pullon maittavaa viiniä ja vaihtamaan bleiserit ja kankeat farkut Startup Lifen 
kollariin ja joogahousuihin. Taustamusiikiksi sopii parhaiten esimerkiksi menoa ja 
meininkiä luova Maria Monden “Maailma” tai sitten vastaavasti rauhallista mieltä 
puoltava Cheekin “Sillat” (feat. Ilta). 

1.
Viini-
soturi 

2.
Upward 
facing 
wine

3.
Viini-

seisokki 4.
Easy blow 

wine

5.
Viini-
pesä

 KOKEILEMALLA asentojamme 
olet itse vastuussa seurauk-
sista. Ennen kaikkea varo 
rikkomasta pulloasi ja muista 
huolehtia nesteytyksestä koko 
session ajan – parhaan tulok-
sen saat, kun yhdistyt harmoni-
sesti tyhjään pulloosi loppuren-
toutuksessa. 

URHEILU URHEILU
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6.
Viini-
käyrä

8.
Viinipää-
seisokki

7.
Queen 
Cobra

9.
Viinipää-
seisokki 
(harder)

10.
Toe to 
mouth

11.
Wineward 

facing 
warrior

12.
Ruumiin-
rentoutus

URHEILU URHEILU
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SARJAT SARJAT

on suosikki illan tänä viikonloppuna.

JOUSIMIES 23.11.-22.12. Tässä 
tilanteessa sinun kannattaa etsiä 
mahdollisuutta uusiin teelaatuihin. 
Ne keltaiset pussit voivat pelastaa 
sinut ennennäkemättömältä kär-
simykseltä. Mies, sinun itseluotta-
muksesi romahtaa. Voit nautiskella 
omasta alkoholistasi. Nainen, muis-
ta aina, ettei kannata koskaan lähteä 

uusiin suhteisiin kokeilematta ensin 
“teehetkeä” toisen miehen sängys-
sä. Vanhat heilat tuovat onnea, jos 
poistat ne maailmasta.

KAURIS 23.12.-19.1. Sinulla on 
edessäsi paljon eroottisia kysymyk-
siä, jotka määrittävät elämäsi suun-
nan pitkälle tulevaisuuteen. Pitkä 
vai lyhyt? Tumma vai vaalea? Älä 
anna ennakkoluulojesi ohjata sinua 

liikaa, vaan kannattaa antautua tun-
teille! Tulinen vai tavallinen? Öljyä, 
tai peräti etikkaa? Lihasta vai vähä-
rasvaista? Näissä kysymyksissä ei 
ole oikeaa eikä väärää, mutta huo-
not vastaukset johtavat kohtalaisen 
inhottavalta ja kurjalta maistuvaan 
voileipään. Muista edes keksikuitti.

VESIMIES 20.1.-19.2. Tulet tu-
levien kuukausien aikana juomaan 
todella paljon vettä, koska et saa 
pidettyä sitä hävytöntä viinaimuriasi 
kurissa, ja todennäköisesti jokainen 
muistikuvasi killan tapahtumista 
päättyy muistikuvaan vihreistä huo-
mioliiveistä. Jos onni käy, saatat kai-
kesta huolimatta herätä darrassasi 
sentään edes jonkun toisen vierestä 
joka saattaa edustaa jopa kauniim-
paa/komeampaa sukupuoltakin. 
(Seksiä? Vau!)

KALAT 20.2.-20.3. Tulevina viik-
koina kannattaa olla erittäin tarkka-
silmäinen, sillä planeettojen asemat 
ennakoivat, että jokin viaton opis-
kelijalounas tai laskuharjoitus tulee 
vielä eskaloitumaan syksysi ro-
manttisimmaksi yöksi. Valmistaudu 
siis jokaiseen päivään kuin se olisi 
elämäsi eroottisin tulikoe! Kukan 
astrologi-horologi neuvookin aloit-
tamaan aamut seksuaalista veto-
voimaa kasvattavalla uutejuomalla, 
jonka voi valmistaa energiajuomaan 
kahvipavuista, fernet-branca -vir-
voikkeesta sekä hammastahnasta 
kotikonstein.

OINAS 21.3.-20.4. Otaniemen ul-
kopuolinen maailma houkuttelee 
sinua tavanomaista viettelevämmin 
lähitulevaisuudessa. Älä kuitenkaan 
antaudu Belsebubin vikittelylle, 
vaan yritä tappaa sisäinen demonisi 
alkoholimyrkytykseen heti alkuunsa. 
Tämän suoritettuasi voit nauttia Nie-
men riennoista kevein sydämin, ja 
saatat ohessa ansaita opintopisteitä 
jopa kelvollisin arvosanoin. Syksyn 
lopulla joudut raivokkaaseen sa-
pelikaksintaisteluun Rantasaunan 
paljussa.

HÄRKÄ 21.4.-20.5. Näet unessa-
si Vesa Kantolan ilmestyksen. Hän 
on paimen, joka johdattaa kaikki 
häneen uskovat kohti kirkkaampaa 
tulevaisuutta. Sinun tarvitsee vain 
ottaa nöyrästi vastaan hänen siu-
nauksensa ja avartaa mielesi. Hän 
sanoo sinulle: “Minä olen hyvä pai-
men. Minä tunnen lampaani ja ne 
minut, niin kuin isä tuntee minut ja 
minä isän. Te luulette olevanne niin 

helvetin fiksuja, mutta ette te juma-
lauta tiedä mitään.”

KAKSOSET 21.5.-21.6. On muu-
ten tyhmä nimi horoskoopille.

RAPU 22.6.-22.7. Keittoaika lähes-
tyy, joten etsi itsellesi kännisuoja tai 
suojakänni. Älä kuitenkaan pelästy, 
vaan ota jokainen mahdollisuus vas-
taan avoimin sylin. Silliksellä eteesi 
tulee valinta, joka määrittää tulevai-
suutesi ja tuo elämääsi aivan uuden 
puolen. Kun tumma muukalainen 
tarjoaa sinulle pulloa, tartu siihen 
kaksin käsin ja helan går. Älä pelkää 
heittäytymistä! InfoÄhkyssä tapaat 
elämäsi naisen, mutta et muista sitä 
enää Purkusession koittaessa.

LEIJONA 23.7.-22.8. Et välttä-
mättä ole tästä tietoinen, mutta Ve-
nuksesi on puhkeamassa kukkaan. 
Tämän takia sinun tulisi olla hereillä, 
sillä unelmiesi Vesimies 
saattaa yhtäkkiä olla 
edessäsi. Varo kuiten-
kin, tämä voi johtaa 
myös turmioon, Vaa’at 
kun ovat tunnetusti äk-
kipikaista sakkia. Ka-
teus ajaa tekemään us-
komattomia tekoja…

NEITSYT 23.8.-22.9. 
Kyllähän nimi sen jo ker-
too, hiljaista on ollut… 
Mullistus voi kuitenkin 
odottaa jo seuraavan 
oven takana, jos vain 
pidät mielesi ja haara-
si avoimena. Riippuen 
mielesi avoimuudesta 
voit kuitenkin rahaa ku-
luttamalla päästä muis-
ta huolistasi. Töissä ei 
ole mitään uutta, yllätys. 
Koirankoppiin sinut on 
ajettu jo vuosia sitten, 
mutta olet jotenkin on-
nistunut vielä roikku-
maan mukana. Paran-
nusta ei näköpiirissä.

VAAKA 23.9.-23.10. 
Kaikennäköisten tähti-
juttuviritelmien osuessa 
kohdallesi on selvää, 
että nämä kuukaudet 
ovat sinulle nyt kuula-
laakeri-kuukausia. Pal-

jon onnellisia muistoja ja tehokkaita 
maksavaurioita tulee sinulle, mutta 
vain, jos muistat jokaisilla sitseil-
lä erikseen pyytää kuulalaakerin. 
Samalla pystyt toimimaan huomat-
tavan vähäisellä kitkalla niin opis-
kelu- kuin työelämässäkin, mutta 
onnetonta rakkauselämääsi ei tä-
mäkään ihme voitele.

SKORPIONI 24.10.-22.11. Älä 
pelkää ravistella asioita tällä viikol-
la! Romance viihtyy sunnuntaina, 
kun spontaanin piknikillä puistossa 
tai kotibileissä voisi osoittautua yksi 
suosikki päivän kesällä. Olet tulessa 
töissä tiistai kun saat validointi VIP. 
Näkösi ainutlaatuinen ja tehokas, ja 
nyt muut ovat vihdoin todella kiinni 
siitä. Täysikuu torstai kuuluu oman 
alueen kodin ja perheen, niin et voi 
olla tärkeä käännekohta kanssa joku 
sisäpiirissä. Laita ohi takanasi ja 
aloittaa uusi luku yhdessä. Perjantai 

Horoskooppi

SARJAKUVAT

LÄHIAIKOJEN SÄÄ




