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PÄÄKIRJOITUS

Kesä kääntyi totisesti syksyksi ja kiltavaalitkin ovat tulossa. Kuten aina 
aikaisempinakin vuosina, uudet phuksit saapuivat kiltamme keskuteen, 
mutta mikään muu ei olekaan ollut samoin kuin ennen. Phuksit, olette 
killalle arvokkaampia kuin osaattekaan uskoa. Olette tärkeä tekijä siinä, 
että kilta elää ja hengittää virkeästi.

Muutoksen tuulet pääsivät ujeltamaan jo perinteeksi muodostuneen 
Mökkikukan järjestelyihin. Aiempina vuosina toimituksella on ollut ilo 
vastaanottaa joukkoonsa lisävahvistuksia, kun työryhmä on vetäytynyt 
viikonlopuksi metsän keskelle kasaamaan kokoon yhden kiltalehden. 

Tänä vuonna toimituksemme kerääntyi vain omalla porukallaan 21,5 
neliön kokoiseen töölöläisyksiöön tuottamaan uuden numeron Kukkaa 
24 tunnin aikana. Valitettavasti yksi toimituksesta oli määrätty kotikar-
anteeniin, mutta etäolkkarin avulla hänkin pääsi osaksi tätä upeaa ja 
kreisiä tapahtumaa. Osallistuipa eräskin toimittaja lehden tekoon kau-
kaisesta maasta, jossa Ruutu-palvelu ei meinannut aluksi toimia. Tästä 
lisää myöhemmin.

Pääkirjoitusta kirjoittaessa noin kello 3.30 allekirjoittanut totesi ääneen 
muulle toimitukselle, että kyllähän tämä oma idea taisi olla. Samaan 
hengenvetoon vielä esitin vaativan kysymyksen muille: “Miks te an-
noitte tän tapahtua?” Olen kovin vaikuttunut: kyllähän sitä nyt hyvällä 
porukalla aina yhden kiltalehden saa kasaan muutamassa tunnissa, 
mikäli tahtotila on vain oikea. En kuitenkaan suosittelisi kenellekään 
tätä kokemusta. Kiitos kuitenkin koko työryhmälle.

Tämän lehden aihe on demokraattisesti päätetty #purkusessioon jae-
tussa äänestyksessä, jonka vastausvaihtoehdot on kerätty anonyymisti 
kiltalaisilta. Sen suuremmin sisältöä selittelemättä nauttikaa tästä leh-
destä, tätähän te (kai) halusitte ja tämän te saitte.

Kukka rämpii ajassa mukana, kuten aina.

Omalla päätoimittajan vuorollaan,

RaLena Heutiainen
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Mätte katsoo TI
Töölökukka-toimitussession aikana 
selvisi, ettei toimittajamme Mätte Ak-
inen ollut ikinä katsonut kokonaista 
jaksoa Temptation Island Suomi -sar-
jaa. Tämä vääryys piti korjata, ja Mätte 
raportoi tuntemuksensa minuutti min-
uutilta tutustuessaan tämän TV-histo-
rian merkkiteoksen uusimman kauden 
ensimmäiseen jaksoon.

00:00 VPN Tanskasta Suomeen, Check. 
Popparit, Check. Sitten mennään.

01:25 Kauden teaser takana, luulen 
nähneeni kaiken oleellisen. Joko voi 
lopettaa?

3:14 “Toivottavasti täältä löytyy ne rip-
peet joita olen etsimässä” Ruoantäht-
eet? Oluen rippeet? Kunnioituksen 
jämät? Nyt ei ihan auennut mitä hän 
on etsimässä

4:04 Vuosi seurustelua ja tempparei-
hin, jösses

4:58 “Tullaan hyvin toimeen ja vielä 
paremmin kännissä”, suomalaisten so-
siaalinen elämä pähkinänkuoressa

9:33 Olisi ollut mielenkiintoista kuulla 
ohjaajan ohjeet kuvaajille: “keskittykää 
takapuoleen” “ai naamaa, juu ei, ei 
tartte kuvata”

14:27 Kolmannes takana, ehkä tästä 
selvitään

15:25 Tai sitten ei, myötähäpeä...

21:20 Kurosella tuulitakki ja aikamoinen 
tuuli, mahtaakohan iltanuotio edes syttyä 
tuolla kelillä

22:00 Ensimmäinen sinkkumiehen esitte-
lyhän oli varsin sympaattinen, positiivinen 
yllätys

24:07 Se niistä laadukkaista esittelyistä 
sitten

26:20 Se siitä sitten

Metripitsan mainos on 
viihdyttävämpi ja 

pervompi kuin itse jakso 
tähän mennessä

26:21 [toimittaja hakee oluen]

27:53 “Tänään kun päästään irti niin ei oo 
parempia bileitä täällä vielä nähty” niin no 
ei kai, jos ne on ensimmäiset

28:00 “Muutama olut ja sitten nukkumaan” 
toteutuu aivan yhtä varmasti temppareissa 
ja höpöhöpö-sitseillä. eli ei toteudu.

30:00 Metripitsan mainos on viihdyt-
tävämpi ja pervompi kuin itse jakso tähän 
mennessä
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36:14 Pitäisköhän mullakin olla joka 
kaudelta joku suosikkisinkku jota fan-
ittaa, ja jonka haluan synttäreilleni 
esiintymään?

36:34 Luulin tienneeni melko mon-
ta termiä humalalle, mutta “skuigeli” 
kieltämättä yllätti

38:25 “Oon itse ollut mustasukkainen 
ja toivoisin että myös Lance kokis sen”, 
logiikka on samaa tasoa kuin “mulla 
on poski kipeä ja toivoisin että säkin 
kokisit sen [läts]”

41:12 “Noniin, noniin”, tää ei kyllä pär-
jäisi lukkarina minuuttiakaan

42:45 “Ei mikään lokinpoikanen vaan 
täysverinen munahaukka” [toimittaja 
naurahtaa ensimmäisen kerran]

43:47 Lopputekstit rullaa, se oli siinä

Kiitos anonyymistä copy-pasta helmestä Qukkabottiin
66



Athenen 
suurimmAt 

houkutukset
Kukka kyseli kiltalaisilta suurimpia 
houkutuksiaan, ja tässä ovat tulokset!

Ruokaan, juomaan ja muihin nautin-
nollisiin aineisiin moni myönsi lan-
keavansa. Denssi, suklaa, irtokarkit, 
Maxicola ja Aino ihana maitosuklaa 
-jäätelö saivat maininnan killan hou-
kutuslistalla. ”Siinä on se jumalainen
maku”, “Mielihyvä”, ”On hyvvää”,
”mahdollisuuksia täynnä” ja ”Se nyt
vaan on niin ihana” kuuluivat perus-
telut näille houkutuksille. Myös in-
fokeijut saivat maininnan: ”Viettelys,
kiusaus, houkutus”

Monen houkutuksena olisi selvästi 
vaihtaa maisemaa. Näitä houkutuksia 
näyttää myös vahvistavan nykyinen 
pandemiatilanne: 

”[Haluaisin] Matkustella, vaikka se on 
tällä hetkellä hyvin syntistä.”

”Jättää koulu ja duuni ja lähteä liftaa-
maan purjeveneissä maailmalle. An 
adventure like no other!”

Toimituksen mielestä uniikeimpia 
houkutuksia olivat dognappaus ja 
houkutus kasvokkain tehtäville ry-
hmätöille. Dognappaajan unelmana 
oli kidnapata kaikki dogit ja muuttaa 

niiden kanssa paratiisisaarelle, koska 
1. Koirat ovat söpöjä 2. Koirat ovat
ystävällisiä ja 3. Koirat ovat loistavia
kumppaneita. Ryhmätyöhoukutukses-
ta mainittiin, että “Kielletty kiinnos-
taa!”

Myös jokunen boomeri oli eksynyt 
Google Formsin pariin: “[Haluaisin] 
Kysyä tässä, että mitä houkutuksella 
tarkoitetaan. Koska mä en tarkalleen 
ymmärrä mitä tuossa kysytään ja hal-
uaisin tietää”

No sehän määrittyy seuraavanlaisesti:
1) Viettelys
2) Kiusaus
3) Temptation
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TILASTOJA, FAKTOJA, 
ANALYYSEJÄ

4 pariskuntaa viedään 
3 viikoksi paratiisisaarelle (tai kainuuseen)

12 miessinkun ja
12 naissinkun kera

2014 esitettiin eka kausi, jonka jälkeen
8 tuotantokautta eli
7120 minuuttia eli
4,9 vuorokautta
100 prosenttista laatuviihdettä

61 varattua saarilla ja
194 sinkkua, joista
10 tuplaosallistujaa (tyhmät tai tavattoman rohkeat)

23,5 osallistujien keski-ikä ja mediaani
23 vuotta

3 temppariparien saamaa vauvaa
404 not found kertaa kettu käynyt 
kolossa

mutta temppareissa
on ollut
vain 
1 diplomi-insinööri
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ILON
Vuosi 2020 ei varmastikaan ole monella mittarilla sujunut parhaalla mahdollisella tavalla, ja on help-
poa vaipua epätoivoon. Kukka haluaa muistuttaa, että Otaniemessä on syksyllä tapahtunut onneksi 
muutakin positiivista kuin uuden tempparikauden alku. Tässä muutama kohokohta syksyn varrelta:

25.08.  Athene sai uuden teltan, joka on Otaniemen suurin

31.08. Phuksit saapuivat, Athene sai 59 uutta jäsentä! Plus ulkkarit!

25.09. Kaikkien aikojen pisin katkeamaton lihaketju purkusessiossa (87 lihastikua!)

30.09. Lakinlaskijaiset

01.10. Aalto alkoi jakamaan ilmaisia kasvomaskeja opiskelijoille

07.10. Phuksit saivat haalarit & uusi tempparikausi alkoi

09.10.  Opiskelutiloja avattiin

10.10. Uusi Kukkalehti julkaistaan

- Purkusession keskustelut ovat olleet aktiivisia ja moni kiltalainen on intoutunut keskustelemaan

- Opiskelijaravintolat ovat edelleen auki, ja spaghettihimoa pääsee tyydyttämään Täffälle

Muistetaan pysyä positiivisina (ei koronatesteissä), nauttia pienistäkin iloista ja pitää toisista huolta! 
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Kiitokset Yhdysvaltain presidentille 
äänestäjien aktivoinnista ja ainoan 
oikean teeman tukemisesta:

Aamiaismuronen:

Vuoristopuronen:
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YLEISTIETOA ISLANNISTA

Islanti on saarivaltio. Islanti on Atlantin valtameren pohjoisosas-

sa. Se on välittömästi pohjoisen napapiirin eteläpuolella. Islanti 

on pinta-alaltaan noin kolmasosan Suomesta. Väkiluvultaan se on 

selvästi pienin Pohjoismaa. Maan pääkaupunki on Reykjavík. Siellä

asuu noin kolmannes Islannin väestöstä. Se on maailman pohjoisin

itsenäisen valtion pääkaupunki.

ISLANNIN LUONTO

Saarella on geysireitä. Siellä on kuumia lähteitä ja tulivuo-
renpurkauksia. Luonto on karu ja omaleimainen. Vuoden 2008 
talousromahduksen jälkeen maa sai Kansainväliseltä valuutta-
rahastolta IMF:ltä hätäapua. Ennen sitä Islannissa oli paljon 
pankkeja

Islanti haki Euroopan unionin jäsenyyttä 2009. Sen talous oli 
ajautunut suuriin vaikeuksiin.
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Islannissa on kymmenen vuoden oppivelvollisuus. Kouluvuosi on 
yhdeksän ja puoli kuukautta. Koulu alkaa elokuun viimeisellä 
viikolla ja loppuu kesäkuun ensimmäisellä viikolla. Kaikki koulut 
pitävät joulu- ja pääsiäislomaa ja useimmissa kouluissa on lisäk-
si muutaman päivän talviloma. 

Perusopetus Islannissa

Islannissa on kymmenen vuoden oppivel-
vollisuus. Kouluvuosi on yhdeksän ja puoli 
kuukautta. Koulu alkaa elokuun viimeisellä 
viikolla ja loppuu kesäkuun ensimmäisellä 
viikolla. Kaikki koulut pitävät joulu- ja 
pääsiäislomaa ja useimmissa kouluissa on 
lisäksi muutaman päivän talviloma. 

Islantilaisilla on hienoja 
kansallispukuja. Islannissa 
syödään paljon kalaa. 

Lähteet:
Wikipedia
Google
Google-kuva haku
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TUTA TEMPPARIT
Uramahdollisuudet Johtotehtävät Julkkis

Tunnetuimmat hen-
kilöt

Risto Siilasmaa Kaikki voi  olla 
tunnettuja

Sika? Juhlat Mika
Sateenkaari? Haalarit Saari
Sisäänpääsy Yhteishaku Haku on auki!
Homman vakavuus Kaameeta grindaa-

mista 
ja bilettämistä

Kaameeta grindaa-
mista
ja bilettämistä

Saako olla lapsia? Joo Ei
Saako olla lapsi? Joo Ei
Mihin loppuu? Burn-out Vote-out
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SIKA-MIKASIKA-MIKA
Sika-Mika, 39, oli Temppareiden Sika-Mika, 39, oli Temppareiden 
kakkoskauden vanhin kakkoskauden vanhin 
herrasmies. herrasmies. 

Sika-Mikasta sanottua:Sika-Mikasta sanottua:

vauva.fi: Kakkos kauden Sika-Mika taitaa 
olla ainoa ns. aikuinen osallistuja tähän 
mennessä... vai onko niin että kypsemmät 
ihmiset ei vaan lähde tällaiseen 
pelleilyyn?

twitter: Ei varmaan oo naisesta mikään
kivempaa kuin hyvinsyönyt humalainen
setämies iholla niinku liian pienen 
kylppärin halpa suihkuverho
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KUVAREPORTAASI TOIMITUKSEN 

TÖÖLÖ-HOUKUTUKSISTA

Toimituksen ensimmäinen houkutus oli 
skumppapullo, joka tuli tietenkin tyhjentää 
ennen kuin mitään muuta pystyi aloittamaan.

Kukan toimittajia houkutteli myös 
turvallisuus, joten maskit sekä muut 
viritelmät olivat tuttuja näkyjä illan mittaan.

Kun striimisetuppi oli saatu pystyyn, toimitus 
antautui ruoka- ja juomahoukutuksille. 
Taka-Töölön S-Market vietteli toimittajia isolla 
valikoimallaan ja halvoilla hinnoillaan.

Ostetut eväät houkuttelivat toimitusta läpi illan. 
Huomionarvoista on, että ruokien ja juomien 
viettelyarvo väheni lähes lineaarisesti yön 
edetessä.

(ensimmäisten 12 tunnin ajalta)(ensimmäisten 12 tunnin ajalta)
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KUVAREPORTAASI TOIMITUKSEN 

TÖÖLÖ-HOUKUTUKSISTA
Ravintola Zuhatin “Vöner ranskalaisilla” 
-ateriaelämyksen jälkeen oli viimein aika
aloittaa työt. Viiden Töölö-yksiössä paikalla
olevan toimittajan lisäksi lehteä tekivät etänä
Discord-yhteyden avulla myös kaksi muuta
toimituksen jäsentä.

Kellon lähestyessä kymmentä toimitus havahtui 
yllättävään tosiseikkaan: baarit eivät ole enää 
kauaa auki! 

Paikallinen kantapaikka “Janoinen lohi” 
houkutteli toimitusta hyvällä sijainnilla sekä 
kilpailukykyisillä hinnoilla.

Toimituksen mielipiteet valitsemistaan oluista:

Gamma Ray APA: 
“Pilvinen, hento, syleilevä, pehmeä. Houkuttelee”

Ice Cream Porter:
“Maistuu ihan kaljalta.”

Craft Pils:
“Vähän kitkerä, mutta ei maistu 
opiskelijatapahtumalta”

Czernobog Baltic Porter:
“Baltia tuoksuu ja maistuu.”

Ice Cream Porter (myös):
“Petyin, kun ei maistunutkaan jäätelöltä”.

Baarireissun jälkeen ruokaeväät alkoivat jälleen 
houkuttaa toimitusta, ja kellon lähestyessä 
keskiyötä etätoimittajat päätyivät unten maille.
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Illan vaihtuessa yöksi kofeiinihoukutuksille 
antauduttiin yksi kerrallaan, ja kauan 
kaivattujen energiapiikkien jälkeen sekä 
Papyrus- että Comic Sans -fontit alkoivat 
vietellä lehden taittajien mieliä.

Lehden päätoimittaja osoittautui toisinaan 
vaikeaksi asiakkaaksi muiden toimittajien 
kanssa, sekä välillä myös itsensä kanssa 
asioidessa.

Kellon lähestyessä kahta uni houkutteli 
salakavalasti yhä useampaa henkilöä, joten 
yhteispäätöksellä toimitus päätti lähteä 
etsimään virkeämpiä houkutuksia Töölön 
yöstä.
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Etsiessä inspiraatiota lehden kansikuvaa 
varten toimitusta houkutteli bändipromokuvien 
ottaminen katuvaloissa.

Kuinka onnistunut toimitus oli näiden kuvien 
suhteen, voi kukin lukija itse päättää.

Paluumatkalla eräs toimittaja päätyi 
nappaamaan mäkkäristä Big Macin ja 
Tuplajuusto, kun taas toinen toimittaja kävi 
ostamassa hammasharjan 24h Alepasta.

Töölön toimistolle palattua ja kellon 
lähestyessä kolmea toimitus oli yksimielinen 
seuraavan houkutuksen kanssa: oli aika 
tarttua härkää sarvista ja luoda taidetta. 

Meno villiintyikin seuraavina tunteina 
huomattavasti, eikä niistä sovikaan enää 
lukijoille kertoa...

18



VAAKA
Vaa’alla on tänä syksynä kova draivi päällä! Multitaskaus zoom-luennoilla on huipus-
saan ja matikan laskutehtävät kirjoittavat kuin itse itsensä. Muista myös välillä höllätä 
hurjaa vauhtiasi: jos ylisuoritat liikaa, unohdat helposti nauttia elämästä. Nauti siis 
elämän pienistä hetkistä - kuten siitä, kun perjantaina pääset avaamaan illan ensim-
mäisen öölyen.

JOUSIMIES
Odottamaton tapahtuma horjuttaa tasapainoasi lähiviikkoina. Tilannetta saattaa pa-
hentaa entisestään raidejokerin massiivisen mylläykset Otaniementiellä, mutta pian 
kokemasi järistykset ovat enimmäkseen henkisiä. Älä kuitenkaan anna syksyn har-
mauden lannistaa liikaa, sillä sinulla on eväät tämän koettelemuksen selvittämiseksi. 
Yritä löytää sisäinen rauhasi, kokoa itsesi - graballz!

SKORPIONI
Tässä kuussa sinua vaivaavat hallituksen asettamien fyysisten rajoitusten lisäksi 
myös mentaaliset rajoitukset. Saattaa tuntua siltä, että henkinen tolppa on välissä 
erottamassa sinut kaikesta olennaisesta, etkä näe eteesi kunnolla. Älä pillastu liikaa, 
sillä aina ei tarvitse tietää kaikesta kaikkea - vaikka mieltäsi raastaisikin, mitä ihmettä 
sen tolpan takana tapahtuu?!?!

KAURIS
Lokakuu on Kauriin henkinen Thainuu - vaaroja vaanii jokaisen kulman takana. Saatat 
esimerkiksi joutua kiihkeään sanaharkkaan #purkusessiossa, tai törmätä lenkkipo-
lulla hurmaavaan phabuun - mitä tahansa voi tapahtua! Älä anna houkutusten vietellä 
sinua rehelliseltä tieltä, pystyt hoitamaan tämän kunnialla loppuun!

VESIMIES
Lokakuu on itsetutkiskelun aikaa Vesimiehelle. Tuntuuko kulkemasi polku omalta, vai 
tunnetko salaa tarvetta poiketa tieltä? Onko patsaiden koskettelu sittenkään kutsu-
muksesi, tai kuinka syvälle hiekkaan ne varpaat oikein täytyy työntää? Pidä mielesi 
avoimena, nyt sinulla on oiva mahdollisuus sukeltaa syvälle filosofisiin kysymyksiin, 
sillä kyllähän ne ajatukset aina on mielessä. 

KALAT
Tänä syksynä elämääsi ilmestyy eksoottinen muukalainen, joka muuttaa elämäsi su-
unnan totaalisesti. Kohtaamisenne tapahtuu rajoja rikkovissa olosuhteissa, kenties 
pääsette sattumalta livahtamaan samaan aikaan suljetulle Olkkarille. Anna uudelle 
tulokkaalle mahdollisuus, sillä saatatte hyvinkin olla todellinen match heaven!

TEMPPARIHOROSKOOPIT
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OINAS
Elämäsi saattaa tällä hetkellä tuntua varsinaiselta vuoristoradalta. Varo pitkää ja hiljais-
ta nousua - sitä seuraa useimmiten vatsaa kouraiseva ja hermoja raastava alaspäin 
syöksy. Koita löytää jarrukytkin pikaisesti minimoidaksesi välttämättömät vahingot; 
muista että tekemätöntä ei saa tekemättömäksi. 

HÄRKÄ
Härkä - pidä pää omassa elämänpelissä. Keskittymisesi on koetuksella, ja jos mis-
saat oman vuorosi, voi koko elämäsi järkkyä. Varo rajojen rikkomista, sillä mistään et 
tähän hätään saa vapaudu vankilasta -korttia. Vaikka tilanne voi vaikuttaa vaikealta 
tulee sinun muistaa, että liha on aina heikkoa. Jos onnistut pitämään pääsi kylmänä 
ja käytät siirtosi oikein, pääset alta aikayksikön shakkaamaan vastustajan. 

KAKSONEN
Kaksosen sisäinen villi lapsi on irrallaan syksyn hämärtyessä. Kuun valossa seikkailu 
viettelee sinua kohti kaikenlaisia houkutuksia, ja pystyt viimein vapautumaan esto-
istasi. Pidä silmät ja korvat auki, seuraa kohtalon vihjeitä ympärilläsi ja antaudu seik-
kailuun! Tähdet sen kertovat: eihän se ole pettämistä, jos käyttää kortsua. 

RAPU
Syksy tuo Ravulle mukanaan suuren määrän niin haastavia koettelemuksia kuin hou-
kuttelevia tarjouksiakin. Rapu on siis valintojen edessä: sinulla ei ole aikaa kaikkeen, 
vaan tänä syksynä priorisointitaitosi joutuvat testiin. Sinun on itse nyt pidettävä huoli 
siitä, ettei lautasella ole liian montaa palaa tai lasissa pintaan asti viiniä - muista sa-
noa oikealla hetkellä “sit ku riittää”. 

LEIJONA 
Tämä syksy ei missään nimessä kuulu leijonan parhaimpiin hetkiin. Vaikka kuinka 
karjuisit, ei mikään tunnu menevän tahtosi mukaan: zoom-luennot käyvät raskaaksi 
sekä sinulle että läppärillesi, harrastukset ovat vaakalaudalla THL:n rajoitusten vuok-
si eikä kettukaan millään tahdo löytää koloon. Koita jaksaa, talveen mennessä kyllä 
helpottaa! Kun tilanne on parantunut, on tiedossa kolome viikkoo hölömöilyy.

NEITSYT
Neitsyellä on edessä pitkä kuiva kausi niin töissä, harrastuksissa kuin rakkau-
selämässäkin. Turhaan yrität kostuttaa tilannetta tempparitasoisella biletyksellä - se-
kään määrä märkää ei riitä tällaista Saharaa kastelemaan. Huomaat, ettei edes 24 
senttiä uppoa helposti ja nopeasti. Ainoa ratkaisu tässä tilanteessa on pitäytyä ti-
ukalla vesilinjalla ja yrittää anella avuliaalta kaverilta frendifeivöriä.
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TOIMITUS ESITTÄYTYY

Ralena Heutiainen

Mä oon Ralena ja mä oon tän koko homman 
pomo. En mee mistään lukkoon, vaan hoidan 
hommat kuntoon.

Lastori Neutanala

Moi mä oon Lastori! Olen huomaavainen 
ja huumorintajuinen kaveri!

Ingtteri Valervo

Mä pidän huolta et sulla on hauskaa tällä 
reissulla, ja jos sul tekee mieli makeaa mä 
voin leipoo sulle voisilmäpullaa

Keevo Pakkonen

Mun nimi on Keevo. Mun sukunimi ei 
turhaan oo Pakkonen, koska mä oon 
kone.

Kamma Enkkunen

Mun nimi Kamma. Pidän huolta ettet tee 
mitään tyhmää nii laitan sun karkit jem-
maan.

Juheel Jola

Voin kertoa, että täällä on kuumempi kuin 
pizzauunissa, joten en ihmettelis yhtään jos 
mut nähtyäs menisit sekasin suunnissa.

Mätte Akinen

Mä en oo työkseni hoitaja, vaan oon 
sisimmässäni voittaja.
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Noniin aiiat, ootte ansainnut tan 

Tanaan svodaan hvvin Tehaan wokkii koko toimituksene 

TTiKU 

22


	Sisällysluettelo
	TEMPTATION_KUKKA_3
	TEMPTATION_KUKKA_2
	joel_taitot
	TEMPTATION_KUKKA
	Pääkirjoitus
	Atte katsoo TI
	Killan suurimmat houkutukset






