
Kotitreffit toukokuussa 2019 
Tiedossa on leppoisat kotitreffit, joihin kannattaa varata noin 
tunti aikaa. Alla on sinun henkilökohtainen ohjeistuksesi. Älä 
hiisku siitä mitään kumppanillesi. 

Treffien teemana on tällä kertaa sinun tarjoamasi kokovartalohieronta 
kumppanillesi. 

Valmistaudu miettimällä etukäteen, missä kotonanne on paras paikka 
suorittaa hieronta. Yksi tapa on ottaa vaikka sängystä patja olohuoneen 
lattialle ja suorittaa hieronta tämän patjan päällä. Huoneen tulee olla 
lämmin, jotta kumppanisi olisi mukava olla hierottavana, joten nosta 
tarvittaessa etukäteen hieman kyseisen huoneen lämpötilaa. Kannattaa 
varata myös jokunen kynttilä tunnelman luomiseksi, myös nämä tuovat 
hieman lämpöä. Tarvittaessa etsi netistä ohjeet, miten kokovartalohieronta 
kannattaa suorittaa. Hanki halutessasi etukäteen hierontaöljyä. 

Treffien aikana tehtäväsi on tarjota kumppanillesi noin tunnin kestävä ihana 
kokovartalohieronta. Valmistele siis treffien aluksi hierontapaikka, sytytä 
kynttilät ja laita kumppanisi haluama rauhallinen musiikki soimaan. Pyydä 
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1. Sovi treffit 
Sopikaa yhdessä 

ajankohta ja 
hankkikaa 

tarvittaessa 
lastenhoito. 

2. Valmistele 
Tee sinulle vieressä 

ohjeistetut 
etukäteisvalmistelut 

(kertomatta niistä 
kumppanillesi). 

3. Nauti 
Nauti treffeistä ja 
niiden tuomasta 

jännityksestä 
yhdessä kumppanisi 

kanssa.                                      
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kumppaniasi riisuutumaan tällä välin (ja mikäli hän on häveliäs, kietoutumaan lakanaan kuin oikealla 
hierojalla ikään). Hieronnan ei ole tarkoitus johtaa seksiin (ellei kumppanisi tee tähän aloitetta), joten 
käyttäydy asiallisesti ja päätä hieronta pitkään ja lämpimään halaukseen sekä suudelmaan. 

Kumppanisi tehtävänä on tällä kertaa vain nauttia treffeistä. Sinulle ei siis ole tiedossa yllätystä näiden 
treffien osalta. Olen kuitenkin varma, että tällainen kumppanisi hemmottelu maksaa itsensä takaisin 
suhteessanne! 

Hyviä treffejä!
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MITKÄ YLLÄTYSTREFFIT? 
Yllätystreffit oman kumppanin kanssa tarjoavat teille helpon ja 
turvallisen tavan kokea jännitystä yhdessä. Teillä kummallakin on oma 
”käsikirjoitus” treffeille. Yhdessä nämä käsikirjoitukset muodostavat 
kokonaisuuden, joka selviää teille vasta treffeillänne. Älkää siis 
paljastako omaa käsikirjoitustanne kumppanillenne etukäteen! 

Yllätystreffejä järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa. Yhdet kotona ja 
toiset jossain muualla. ”Ulkona” pidettävät treffit julkistetaan aina 
edellisen kuukauden puolivälissä. Kotitreffit puolestaan 
kuunvaihteessa. Näin elämäsi tärkein suhde ei ehdi koskaan jäädä 
pitkäksi aikaa paitsioon!
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