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Pääkirjoitus

Wappu tulee, ja Sperminaali lentää kiltalaisten syleihin.
Tämän vuoden Sperminaali on saanut vaikutteita naistenlehdistä, eritoten eräästä tietystä nimeltä mainitsemattomasta nuorten naisten lehdestä. Sisältä löydät Wapun
horoskoopin, Wappueläin-testin, seksivinkkejä ja asiaan
kuuluvia leffa-arvosteluja.
Tietenkään yhtäkään Terminaalia ei voi jättää ilman hyvin
vakavaa sisältöä, sitä paikkaamassa on tällä kertaa vierailevan toimittajan tuottama Kurssiksely 2014, joka tutkii
tekniikan alan kurssitarjotinta objektiivisesti ja asiallisesti.
Sen suuremmitta puheitta siirrytään olutarvosteluun:
Pääsiäislauantaina piti hakea maitokaupasta olutta, ja valkkasin Brewdogin kolmea eri sorttia niinkuin olisin Alkostakin. Näistä maistuvin oli Dead Pony Club, mieto
kalifornialainen IPA. Olutopas.info on kanssani samoilla
linjoilla, joten suositellaanpa ihan julkisesti.
4/5 lisempää alkoholia.
Rattoisaa Wappua toivottaen,
Uula Ranta
Päätoimittaja

Osoite:
Oulun Tietoteekkarit ry/Terminaali
PL4500
90014 Oulun yliopisto

http://www.otit.fi/site/index.php/kilta/terminaali
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Wappu tulee!

Y

llätyksenä tämä ei varmaan kovin monelle tullut, varsinkaan kun luet
Terminaalin perinteikästä wappunumeroa. Tietenkin jossain nurkassa
saattaa vielä joku fuksi olla joka ei ole kuullut että fuksiwappu on se paras ja ainutkertaisin. Nyt tämäkin lähes lakisääteinen klassikko on tähän
palstaan ympätty. Kyllähän se kovasti todelta vaikuttaa. Saa nähdä miten
pj:n wappu pärjää vertailussa.

Misuja.

K

evätlukukausi on aikalailla mennyt, vähemmän lipastolla opiskellessa
ja enemmän kiltahommia säätäessä. Terveydenhuollon ammattilainen saattaisi olla huolissaan edustustehtävien vaarallisuudesta maksan ja
muun ruumiin kunnolle. Noppia voi kerätä sitten kesällä tenttejä uusiessa
ja aina tulee uusi vuosi menneen tilalle jos tänä vuonna ei opiskelu ihan
täydellisesti sujunut. Toki hurjimmissa haaveissa siintää mahdollinen
kandin tutkinto syksyn aikana. En toki vielä ole valmis lyömään vetoa sen
puolesta.

T

ammikuussa huomattiin että Blankolaisten kanssa oli mukava saunoa
talolla ja yhdessä leikkimistä päätettiin jatkaa kutsumalla Blanko ja
TOL mukaan opetuksenkehittämisseminaarin. Kokemukset olivat edelleen
myönteisiä, joten toivottavasti yhteistyö tästä jatkossa vain syvenee. SIKkiäkään ei suinkaan olla unohdettu, yhteistä KMPtä uskallan väittää varsin
onnistuneeksi reissuksi.

http://www.reddit.com/user/I_WILL_BOLD_COMMENTS

http

V

kaboo

ser/Bin

.com/u

.reddit
://www

iime palstalla mainitsin palautteen annosta. Kiltalaisille tarjottiin mahdollisuutta nillittää järjestämällä kysely. Hallitus otti maltillisen nillityksen määrän hyvänä merkkinä, eikä aio jatkossakaan tehdä muuta kuin
ryypätä. Toisinaan pidetään halkoja, että saadaan päätettyä missä pidetään etkot.
Wappua hieman peljäten, mutta innolla odottaen
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Antti Möttönen
Puheenjohtaja
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Suuri Kurssikysely - kevät 2014

Näin lukuvuoden lopuksi on
hyvä kerätä hieman palautetta
kaikista viime vuosina käydyistä kursseista. Tätä ei voitu tietenkään (kiltalehden journalismin tason perinteiden mukaan)
voitu toteuttaa asiallisesti tahi
tieteellisesti vaan toimittajamme järjesti ainoastaan kyselyksi naamioidun haukkumakierroksen OTiT:n kiltahuoneella.
Myös joidenkin muiden teekkarikiltojen ilmapiiriä käytiin haistelemassa tiukasti teeskennellyn ammattitaidon viittaan
kääriytyneenä.

6

OTiT:ilta 18 henkilöä haastateltiin ja 36 ääntä annettiin
(18*36 + 18 = 666 Sattumaako?) tarkoituksena siis selvittää vihatuimpien kurssien Hall
Of Famen jäsenet. Jokaiseen
ääneen sai myös laittaa haluamansa määrän perusteluja
joita kertyikin 46. Seuraavaksi
esitetään joitakin mukatieteellisiä diagrammeja, joiden ainoa
tarkoitus on saada helppotajuisuudellaan lukija vakuuttumaan omasta loogisen päättelykyvyn olemassaolostaan,
ettei vain tulisi paha mieli.

Jo alkuun jokainen kunnon feministi kaaviosta huomaakin
sen, että kysely on toteutettu
täysin sovinistisesti ja naisten
arvoa härskisti polkien. Kyselyn tekijä on välittömästi tuomittava kunnianloukkauksenta ja sukupuolirasismista väh.
ehdottomaan 12kk vankeuteen
ja koviin sakkoihin. Asian korjaamiseksi on myöskin miesten
antamia vastauksia hylättävä niin kauan kunnes naisten
vastauksien osuus ylittää 60%
ehdottoman minimirajan. Tämä
on välttämätöntä todellisen tasa-arvon toteutumisen kannalta. Se, joka muuta väittää syyllistyy kaikkiin olemassaoleviin
ja tuleviin rikoksiin.

Kahteen äänen ylsivät SMTP,
PK2, PK1 ja Tekniikan viestintä.
Yhden äänen nappasivat itselleen Tiedoliikenneverkot 1,
Digitaalinen
videonkäsittely,
Tekniikan englanti, Digitaaliset
suodattimet, Internetin perusteet, Digitaalitekniikka 1, Diffis,
Tietoliikennetekniikka 2, Satunnaissignaalit, Säätö/systeemitekniikka(lopetettu?), Tilastomatematiikka, Lämpöoppi ja
Aaltoliikeoppi.
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Mikä ihmeen excu??

Excursio on yritysvierailu, opintomatka tai vastaava. Excursiolla
voi olla erikseen virallinen ja vapaamuotoinen osuus, eli esimerkiksi yritysvierailun jälkeen on tapana viettää iltaa osallistujien
kesken. Pituus vaihtelee, mutta yleensä kestää vähintään yhden
yön yli.
Merkittävää korrelaatiota ilmaantui seuraavissa:
Ohjelmistotekniikka loisti aiheen turhuudessa.
Tietokonetekniikan halveksijat
pitivät työmäärää liian suurena.
Muitakaan teekkarikiltoja ei tietenkään unohdettu. Optiemin
jäsenten painajaisiin tunkeutuu
Johdatus markkinointiin sekä
Suullinen viestintä. Kauhulla
muisteltiin myös vuosien takaista Digitaalitekniikka 1:stä.
Prosella inhoreaktion aiheuttivat Teollisuustalouden peruskurssi, Tuotannollisen talouden
peruskurssi, Tekniikka ja yhteiskunta(lopetettu?), Tekniikan
viestintä ja Reaktorianalyysi.
Sikin jäseniltä virran veivät
Tietokonetekniikka ja Tiedonhankintakurssi. Koneesta sai
savun nousemaan Lujuusoppi
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1, Teollisuustalouden PK, Diffis
sekä kaikki fysikaaliset kurssit.
Ympillä ilmaa pilasivat Kenttäkurssi ja Reaktorianalyysi.
Tämäkin juttu on hyvä päättää
joihinkin sitaatteihin:
”Ei taulukkoja, ei laskinta fysiikan tentteihin”
”Comic Sans on paras”
”Kaikki 4 nopan kurssit ovat tuskaa”
”Tietoliikennetekniikka 2 oli kokonaisuudessaan katastrofi”

Miksi excursioihin kannattaa osallistua?

Excursioilla saat tietoa alan yrityksistä joissa käytte vierailulla.
Lisäksi tutustut kätevästi uusiin ihmisiin ja ennen kaikkea pääset pitämään hauskaa.

Kuinka selvitä excursiosta?

Pidä aina lähettyvilläsi alkoholia, sillä se auttaa viihtymään huonossakin seurassa ja loiventamaan huonoa oloa aamulla. Myös
aika-ajoin suositellaan nauttimaan kiinteitä aineita. Mikäli kiinteää nautittavaa ei ole saatavilla excursioilla nälän voi tyydyttää
myös nestemäisellä leivällä.
Mitä excursion jälkeen?

Usein excursion jälkeen lepo on tarpeen, etenkin jos kesto on
ollut useampia päiviä. Lisäksi hyvin syöminen kannattaa, sillä
reissussa ei kovin usein tule syötyä hyvin.

Toimittanut Jukka Pajukangas
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Kuukauden teema
Pomottaminen. Sinusta tuntuu siltä että kunhan kaikki menee
sun munan mukaan, olet tyytyväinen
Kuukauden mantra
”I can do this.” Et epäile omia pick-up taitojasi, joten annat vain
mennä.
Vältä tätä
Sinulla ei puhti riitä seuraamaan jokaista joka kiihottuu sinusta.
Valitse parhaat.
Viettelytaktiikka
Kutsu joku mukaan roadtripille. Nämä ovat yllättävän kiihottavia.

Härkä

20.4.-20.5.

Oinas

21.3-19.4.

Kuukauden mantra
”Kerron, mitä ajattelen.” Et pääse toisen lähelle jollet avaudu. Eli
avaudu.
Vältä tätä
Älä ole mustis. Kyllä sun kumppani saa pitää hauskaa muidenkin
kanssa.

21.6.-22.7.

Viettelytaktiikka
Olet ihana vuoden jokaisena päivänä, wappuna saa päästää irti...

Kuukauden teema
Työpaikka. Pomo päättääkin laittaa uusia naisia ympärillesi,
etkä ihan heti sopeudu muutokseen.

Kuukauden teema
Tähtitaivaan alla. Täysikuu näyttää tietä, seuraa sitä seuraavan juoman luo!

Kuukauden mantra
”Uudet maailmat.” Käy kirjastossa ja lainaa seksi-kirja. Kannattaa valita kirja, jota et vielä ole lukenut. Se tekee tulevasta
wapusta hieman... mielekkäämmän.

Kuukauden mantra
”Hemmottelen ystäviäni.” Uiminen virkistää ihoa ja mieltä!
Suosittelen Wappuna!

Vältä tätä
Syö vähemmän, niin et tule läskiksi!
Viettelytaktiikka
Viikonloppuna on hyvin aikaa kuhertaa uudessa pesässä!

Kuukauden teema
Koulutus. Kouluttaudu uuden seksi alueen saloihin, ehkä nyt
voisi kokeilla anaalia...
Kuukauden mantra
”Seuraan visiotani.” Anna mennä, älä pelkää. Muillakin on yhtä
tuhmia ajatuksia...

Kaksoset

Viettelytaktiikka
Toteuta yhdessä joku hyvin perus-askare, se johtaa tuhmiin
ajatuksiin...

Leijona

Vältä tätä
Odota omaa hetkeä. Älä tule liian aikaisin.
Viettelytaktiikka
Kokeile toisen ideaa kerrankin. Muillakin voi olla hyviä ideoita...
sitä kautta pääsee tuhmalle puolelle...

Neitsyt

23.7.-22.8.

Kuukauden teema
Hyvinvointi. Ei voi olla liian kännissä. Kroppa ei voi hyvin ellei saa jokavuotista Wappu-annosta alkoholia!
Kuukauden mantra
”Kohtuus kaikessa.” Muista kans levätä. Vaikka se käsi heiluukin hyvin, niin
elin jaksaa vaan sen max 6 kertaa päivässä.
Vältä tätä
Avaudu päin toisen naamaa. Kukaan ei tykkää vittuilusta tekstin välityksellä.

Vältä tätä
Kavereitten kanssa saa riidellä. Älä huoli.
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Rapu

Kuukauden teema
Petipuuhat. Et malta pysyä housuissasi. Keksit uusia kikkoja
seksiin jatkuvasti, ja niitä pitää heti päästä kokeilemaan.

21.5.-20.6.

23.8.-22.9. Viettelytaktiikka
Joku muu antaa sinulle idean, joka kuulostaa hyvin kummalliselta. Lähde

kuitenkin avoimin mielin mukaan, sillä tämä voi olla elämäsi paras kokemus.
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Kuukauden teema
Ulkoilmabileet. Vie porukkasi jonnekkin ulos päivän päätteeksi
harjoittelemaan kaljan juonnin jaloa taitoa.
Kuukauden mantra
”Oma koti kullan kallis.” Kerää kotiisi alkoholi-muisto merkki!

Vaaka

Kauris

Vältä tätä
Älä luovuta. Jaksat vielä juoda yhden!
Viettelytaktiikka
Järjestä omat etkot kotonasi! Wapun alla on tapahtumaa muualla.

Skorpioni

24.10.-22.11

23.9.-23.10

22.12.-19.1.

Kuukauden mantra
”Laatu korvaa määrän.” Suurempi % kyljessä tarkoittaa parempaa juotavaa!
Vältä tätä
Älä kanna kaunaa, juo pullo tyhjäksi eka.
Viettelytaktiikka
Järjestä hetki kahden kesken jallu-pullon kera...

Kuukauden teema
Perhe. Vietä rauhallinen viikonloppu perheen kanssa. Sitten
alkaa wappu.

Kuukauden teema
Luotettavuus. Usko pois, jos sä sanot että sä juot sen, sä juot
sen. Jos sä sanot että sä panet sitä, sä panet sitä.

Kuukauden mantra
”Olen rehellinen.” Sano vaan suoraan. Sä haluat sitä!

Kuukauden mantra
”Värien maailma.” Tällä kertaa voisi olla musta nainen...

Vältä tätä
Juo kalja loppuun ennen kuin avaat seuraavan!

Vältä tätä
Se perus asento ei tällä kertaa ole tarpeeksi hyvä... kokeile
vaikka Lusikkaa.

Viettelytaktiikka
Baarissa löytyy se eniten kännissä oleva nainen! Siitä on helppo lähtee!

Kuukauden teema
Tuumasta toimeen. Huuda ”KORKKI” ja toteuta ajatuksesi!
Kuukauden mantra
”Kiltteys on uusi musta.” Juo yksi kalja joka päivä, niin mieli
paranee!

Jousimies

Viettelytaktiikka
Ne eriväriset ihmiset ovat erilaisia. Sopeudu.

Kalat

Vältä tätä
Sulla riittää virtaa vaan yhteen naiseen kerralla! Nauti siitä niin
pitkään kun se jaksaa sua!
Viettelytaktiikka
Vanha eksä ottaa yllättäen yhteyttä. Mee ottaa toinen kierros
ihan vain koska pystyt!
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Kuukauden teema
Sulla avautuu mahdollisuus tienata lisää rahaa. Wappuna kuitenkin on niin paljon menoja!

Vesimies
vesimies

20.1.-19.2.

Kuukauden teema
MINÄ! Mä oon tän kaupungin kuulein jäbä! Usko se, niin myös oot!
Kuukauden mantra
”Annan luovuuteni virrata.” Toteuta jokainen ajatus joka tulee mieleen jos vain pystyt.
Vältä tätä
Suurin osa osaa laulaa teekkarihymnin, sun ei sitä tarvii opettaa
kaikille.

23.11.-21.12

20.2.-20.3.

Viettelytaktiikka
Romantiikka on ilmassa, eli hanki uudet lakanat.
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Testaa sisäinen Wappueläimesi
Oletko kännikala, Torileijona, vai jotain ihan muuta.

1. Montako päivää aiot viettää Wappua?
a) 1-2
b) 2-4
c) 4-6
d) 7+
e) 0

2 . Millainen ihminen olet mielestäsi?
a) Tyyni ja rauhallinen
b) Kiimainen kolli
c) Hullu kuin pullosta tullut
d) Innokas ja riehakas
e) ”Siis vähäx niinq sellane ihq”

a) Limppari
b) Sima
c) Olut
d) Absintti
e) yli 50€/plo maksavat viinit

6. Millaisia elokuvia katsot mielelläsi?
a) Komediat
b) Toimintaelokuvat
c) Trillerit
d) Fantasia tai Sci-Fi
e) Twilight
7. Aiotko suorittaa Wappuchievementsejä?

3. Minkä väriset alushousut sinulla on jalassa?
a) Ei mitkää allaolevista
b) mustat
c) pinkit
d) leopardikuvioiset
e) ”En minä nyt sulle kerro, pervo”

4. Pyritkö harrastamaan seksiä Wapun aikana?
a) En
b) Kyllä, mutta vain eri sukupuolen kanssa
c) Kyllä, mutten vain saman sukupuolen kanssa
d) Kyllä, hole is a hole
e) Kyllä, vain eläimien kanssa
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5. Mikä on Wappujuomasi?

a) Aion lukea ainakin ne läpi
b) Muutaman suoritan mitä sattuu tulemaan
c) Suoritan kaikki mitä pystyn
d) LISÄÄ! ENEMMÄN! ONE MORE WACH!
e) En suorita, mutta merkkaan ne tehdyksi kuitenkin

8. Jos olisit eläin, mikä seuraavista olisit?
a) Yksisarvinen
b) Rantaleijona
c) Laiskiainen
d) Päivänkorento
e) Kebabeläin
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9. Miten kuvaisit rakkauselämääsi yhdellä sanalla?

12. Mikä?

a) Foreveralone
b) Kallis
c) Siedettävä
d) Legen-WaitForIt-Dary
e) Insestinen

a) A
b) B
c) C
d) DD
e) Holy fuck what are those?!

10. Mikä seuraavista on paras Wapputapahtuma?
a) Wappukulkue
b) Waaton bileet
c) KKL
d) Wappureivit
e) WoWia ja virvoikkeita kämpillä,
yksin, pimeässä

Tarkista tuloksesi sivulta 23!

11. Mikä seuraavista on esteettisimmän näköinen
penis?
a)

c)

					

		

d)

b)

TISSIT!
Koska hilightit ärsyttää.
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			e) Hyi, penis...

17

Leffanurkka

Tämän kertaisen lehtemme teeman mukaan yritin valita
mahdollisimman hyvin kontekstiin sopivat elokuvat tiukkaa
analysointia varten. Elokuva-arvostelussa on tällä kertaa
romanttiset komediat Bridget Jones – elämäni sinkkuna, ja
Sinkkuelämää-elokuva. Päädyin näihin pätkiin, koska ne
edustavat ehkä parhaiten Terminaalin sanomaa: nuorehkot sinkkunaiset haluavat säpinää miesrintamalle. Ennen
kuin sain tietää teeman olin jo varautunut katsomaan leffat kuten Mega Shark vs Giant Octopus ja Roskisriiviöt.
Onneksi kuitenkin jouduin tutustumaan hieman erilaiseen
genreen. Ehkäpä ihan hyvä niin.

Zellweger onnistuu roolissaan Bridgetinä hyvin. Esiintyminen on luonnollista ja hallittua. Voisin kuvitella, että
jotkut naiset pystyvät todella samaistumaan Bridgetiin.
Elokuvan muut ihmishahmot jäävät liian pinnallisiksi.
Cleaver on tyypillinen karismaattinen naistenmies, joka
puhuu mukavia, mutta on pettämässä tilanteen tullen.
Mark on ylimielinen, mutta sosiaalisesti kömpelö tylsimys. Bridgetin vanhemmat ovat outoja hössöttäjiä ja kaverit ovat jatkuvasti kiroilevia bilettäjiä, joista yhden on
tietenkin oltava homo. Alkuasetelma on parisuhdeleffoista tuttu 1 girl 2 guys, mikä erinäisten suhdekiemuroiden
kautta päättyy onnelliseen loppuun.

Bridget Jones - elämäni sinkkuna (2001)
Elokuva kertoo kolmekymppisestä brittinaisesta Bridget
Jonesista (Renée Zellweger), joka on kyllästynyt ikisinkun
elämäänsä. Päiväkirjaan rustatut romanttiset unelmat kariutuvat aina käytännön tilanteissa. Juhlinta, ylipaino, alkoholi ja tupakka ovat ongelmia(???), joista Bridget päättää
luopua kertapäätöksellä. Hänen työpaikkansa, kirjakustantamon pomo Daniel Cleaver (Hugh Grant) alkaa lähettämään flirttailevia sähköposteja kesken työpäivän. Cleaver
on komea ja limainen hurmuri, jolla on kaikki piirteet mitä
Bridget vihaa, mutta silti hän tuntee vetoa pomoaan kohtaan. Tilannetta seuraa vierestä katkera ja tylsä juristi Mark
Darcy (Colin Firth).
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Tätä elokuvaa pidetään ilmeisesti yhtenä romanttisten komedioiden merkkiteoksena, jolloin odotin suuria tunteita
ja osuvaa huumoria. Rakkauden paloa ei ollut tarpeeksi
enkä edes saanut nauraa kertaakaan. Tilannekomiikka
oli paikoin ihan onnistunutta, muttai jäi valitettavasti tasolle hymähdys. Kokonaisuutena aika mitäänsanomaton
parisuhdehömppä, josta ainakaan miespuolinen katsoja
ei saa kovin paljoa irti. Toisaalta en varmaan kuulu ensisijaiseen kohdeyleisöön, niin en ole paras henkilö kyseistä elokuvaa arvostelemaan.
Kokonaisarvosana 2.5/5, kyllä tämän kerran katsoo.
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Sinkkuelämää (2008)
Sinkkuelämää-sarja on ollut nimeltä jo kauan tuttu, mutta en ole tiennyt mitä sarjassa todella tapahtuu. Kyseinen sarja alkoi 1998 ja sitä tehtiin kuusi tuotantokautta.
Sarjan tarinan keskushahmona on Manhattanilla asuva
Carrie Bradshaw niminen toimittaja, joka kirjoittaa elämästään lehtijuttuja. Carrie on osana neljän naisen kaveriporukkaa, joidenka elämän tarkoitus on puhua miehistä, ostaa todella kalliita muotivaatteita, viettää aikaa
New Yorkin trendiravintoloissa ja puhua edelleen miehistä ja irtosuhteistaan. Itse asiassa kuvailin juuri elokuvan
juonen suurilta osin.

Tämä kaksi- ja puolituntinen paketti alkoi tylsistyttämään ensimmäisen vartin jälkeen. Hyvin nopeasti huomasin ettei elokuvalla ole juurikaan juonellisesti mitään
annettavaa. Ilman pientä googlettelua ennen elokuvan
katsomista alkuasetelma olisi jäänyt hieman pimentoon. Ilmeisesti ohjaaja (Michael King) on olettanut,
että elokuvan katsojat tuntevat sarjan hyvin entuudestaan, sillä sarjan päähenkilöitä ei esitellä laisinkaan.
Tämä on hieman negatiivinen asia, mutta en usko että
sillä olisi ollut katselukokemukseen juurikaan vaikutusta, koska kosketus naisiin jää niin pintapuoliseksi(tirsks). Näyttelijät ovat samat kuin tv-sarjassa ja näin
amatöörikriitikon silmin näyttelysuorituksissa ei ole mitään vikaa lukuunottamassa Kihoa (Chris Noth). Kihon
patsastelu ja ”teen mitä vain sinun vuoksesi”-fraasit lähinnä naurattavat.

Perse.

Sinkkuelämää-elokuva on vain pidennetty versio sarjan
jaksosta, joka vain esitetään neljä vuotta sarjan päättymisen jälkeen. Elokuvalla ei ole mitään erityistä teemaa
tai sanomaa. Jos juonesta pitää jotain sanoa, niin se
menee pitkästi sanottuna näin: Carrie ja hänen pitkäaikainen miesystävänsä ”Kiho” päättävät muuttaa yhteen,
jonka seurauksena he haluavat naimisiin. Kiho ei usko
avioliittoon ja hääpäivänä tekee Carrielle oharit. Loput
kaksi tuntia surraan ja kerrotaan vähän myös muun naisnelikon elämästä.
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Kiho saa naista tärkeämpää sähköpostia

Elokuva on tehty selvästi sarjan faneja ajatellen ja
heille on haluttu antaa katsaus naisnelikon elämästä
sarjan päättymisen jälkeen. Tässä tavoitteessa jossain
määrin onnistutaan. Sinkkuelämää on kevyttä viihdettä, joka ei kerro mistään, mutta se on ehkä jopa tarkoituksellista.
Lopuksi ei voi todeta kuin, että tulipahan tämäkin katsottua. Maanantain ja tiistain välisestä yöstä olisi
voinut käyttää 2.5h nukkumiseenkin. 1/5 tähteä.
Ossi
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Kymmenen kuumaa
vinkkiä makuukammarin puolelle

Joskus tulee niitä aikoja kun syystä tai toisesta koodi ei tahdo
luistaa, mutta se kuitenkin pitäisi saada valmiiksi nopeasti.
Sängyn kutsu voi noina aikoina toisinaan olla varsin kova, joten tässä kymmenen vinkkiä onnistuneisiin sänkysessioihin.

4. Tulkoon valo
Vaikka pimeys voikin tuoda tiettyä sopivan mystistä tunnelmaa ja saada
mielikuvituksen hyödyllisesti lentoon, silti on parempi pitää valot päällä.
Riittävän kirkas valo vähentää pienempienkin tapaturmien riskiä ja pitää
silmät paremmassa kunnossa.

5. Ei tyhjä säkki pystyssä pysy
1. Puhtaus on puoli ruokaa
Suihku ennen vällyjen väliin pyrkimistä tuo mukavan raikkaan olon ja vähentää mahdollisia hajuhaittoja.

Lattea patja yksinään ei ole paras alusta miellyttävien asentojen muodostamiselle tuen puuttumisen vuoksi. Tyynyjä sopivasti kasaamalla saat
helposti niskaa ja selkää paremmin tukevan maaston.

6. Puhumatta paras
2. Kylmä kahvi kaunistaa
Sängyn viereen sopivalle etäisyydelle kannattaa varata makunsa mukaan
joko kofeiini- tai alkoholipitoista juotavaa - tai molempia - jaksamisen ja
luovuuden tehostamiseksi. Juoma voi myös toimia hyvänä aloitusrituaalina
tunnelmaan pääsemiseksi.

3. Ei lämmin luita riko
Lämpimässä pedissä, etenkin kuuman sylinlämmittimen kanssa, palelu
voi olla varsin epätodennäköistä paitsi ääreisverenkierron alueilla. Tuskin
kukaan tykkää kylmistä varpaista. Jos jalkoja tuppaa palelemaan, niin lämpimät sukat ovat ehdoton varuste.
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Et keskity tarpeeksi jos samalla vilkuilet irkkiä tai kännykkää. Pois päältä
moiset intensiivisten sessioiden ajaksi tai laatu ja intensiivisyys kärsii.

7. Tasainen tahti
Aloita näpyttely varovaisen hellästi ja jatka samaan malliin jaksaaksesi pitkään. Välillä toki tulee hetkiä, jolloin tuntuu että pitää kovemmin ja
nopeammin, mutta kiihdyttämisen jälkeenkin tasaisella tahdilla voi päästä
tyydyttävimpään lopputulokseen.
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A

8. Vaihtelu virkistää

KK

Pitkään samassa asennossa väkertäminen aiheuttaa helposti lihasten
jumiutumista. Kokeile siis monenlaisia erilaisia asentoja ja vaihtele niitä
aika ajoin.

Etenkin jos luovuudelle tuntuu olevan suurta tarvetta, leluja kannattaa hyödyntää. Mielikuvituksen ja väsyneiden hermojen stimuloinnin lisäksi niihin
voi kääntää huomionsa hetkeksi tarpeen tullen, jotta jaksaa taas paremmin hetken kuluttua niillä vähän leikittyään.
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Taitoin myöhässä!

ÄN

10. Huvinsa kullakin

HÄ
PE

Jos esimerkiksi satut asumaan kämppätoverin tai useamman kanssa voi
tunteiden purkauksista syntyneitä ääniä olla hyvä hillitä. Muussa tapauksessa sopii antaa palaa ihan vaikka tunnelman luomiseksikin.

UR

9. Äänellään se lintukin laulaa

En kirjoittanut!
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Laske pisteet yhteen seuraavasti:
Jokaisesta a) vastauksesta lisää itsellesi 1p
Jokaisesta b) vastauksesta lisää itsellesi 3p
Jokaisesta c) vastauksesta lisää itsellesi 4p
Jokaisesta d) vastauskesta lisää itsellesi 10p
Jokaisesta e) vastauksesta jaa tuloksesi nollalla, Hävisit
pelin. Häpeä
12-26p Olet Wappukissa, oikeasti ei kiinnosta, mutta kun
muutkin käy niin sinäkin uskallat päiväksi ulos katsomaan
mistä pirusta on kyse.
27-50p Olet Wappukarhu, nouset luolastasi kerran vuodessa elämään ja keräämään läskiä kyttyrääsi, jotta voit
opiskella uuden vuoden kuolematta vitutukseen, tai ehkä
vain nautit siitä, sadisitinen otus.
51-75p Olet Wappukameli, pitäkällä harjoittelulla ja valmistautumisellä vietät loistavaa Wappua ja tulet muistamaan
sen vielä aikojen taa aina kuolinvuoteellesi 50 vuotiaana.
76-100p Olet Wappuorava, ihmiset pohtivat, miten jaksat,
mutta saunamakkaran ja oluen voimalla jaksaa pitkään ja
jätät nuorempasi varjoosi vielä vuosikymmenien taa.
100+ Olet maaginen Feenixlintu, joka elää ainoastaan
Wappuna, sillä se on ainoa syy miten olet voinut elää yli
18 vuotiaaksi, syntyy joka vuosi Wappuna uudestaan.
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