
Treffit kotona kesäkuussa 2019 
Tiedossa on treffit kotona. Näihin kannattaa varata tunnin 
verran aikaa. Tällä kertaa ohjeistus on yhteinen, 
lukuunottamatta lopun listaa, jota sinun ei tule näyttää 
kumppanillesi. 

Treffeillä harrastetaan tällä kertaa parisuhdebingoa. 

Valmistaudu hankkimalla lapsille hoitopaikka treffienne ajaksi (tai 
ajoittamalla treffit lasten nukkumisaikaan). Treffeille kannattaa pukeutua, 
kuten pukeutuisit ensitreffeille. Näin saatte hieman juhlavampaa tuntua 
tilanteeseen ja irtiottoa arjesta. Varaa kynää ja paperia, sekä hae netistä 
valmiiksi satunnaislukujen arpoja, esimerkiksi tällainen: https://
www.random.org. 

Treffien aikana kumpikin laatii ensin 4x4 ruudukon paperille ja täyttää 
siihen satunnaisesti valitsemansa luvut väliltä 1-30. Kun arvotaan luku, joka 
löytyy paperiltasi, huuda ”hep!” ja ruksi kyseinen ruutu ylitse. Huutaessasi 
”hep!” kumppanisi katsoo omasta listastaan tehtävän, jonka suorittaa. 
Kumppanisi huutaessa ”hep!”, on puolestaan sinun vuorosi katsoa tämän 
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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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ohjeen liitteenä olevasta listastasi, mitä sinun tulee tehdä. Jos kumpikin huutaa ”hep”, ensin huutanut 
saa lunastaa palkinnon ensin. 

Koko ruudukon ensin täyteen saanut voittaa ja saa lunastaa ennakkoon sopimanne palkinnon (esim. 
hieronta tms.). 

Onnea peliin ja ennen kaikkea 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!

http://www.daddyspeziale.com


COPYRIGHT 2019, www.daddyspeziale.com

TEHTÄVÄLISTA – SUORITA ARVOTUN NUMERON MUKAINEN TEHTÄVÄ 
KUMPPANISI HUUTAESSA ”HEP!”

Numero Tehtävä

1 Kehu kumppaniasi jostain mitä hän on tehnyt viimeaikoina

2 Kehu kumppanisi luonnetta (rauhallinen, luotettava, iloinen, pirteä, 
ajattelevainen, asioita monelta kantilta pohtiva, osaa elää hetkessä jne.)

3 Kerro mihin kumppanissasi aikanaan ihastuit/rakastuit

4 Kiitä kumppaniasi jostain viimeaikaisesta asiasta

5 Kehu jotain kohtaa kumppanisi ulkonäössä

6 Pyydå kumppaniltasi jotain viimeaikaista asiaa anteeksi

7 Silitä kumppanisi hiuksia hetken ajan

8 Kerro kumppanillesi arvostavasi jotain hänen taloutenne/perheenne eteen 
jatkuvasti/normaalisti tekemäänsä asiaa.

9 Hiero pienen hetken ajan kumppaniasi hänen haluamastaan paikasta

10 Hiero pienen hetken ajan kumppanisi jalkoja

11 Hiero pienen hetken ajan kumppanisi hartioita

12 Hiero pienen hetken ajan kumppanisi niskaa (varovaisesti!)

13 Hiero pienen hetken ajan kumppanisi päänahkaa

14 Hiero pienen hetken ajan kumppanisi selkää

15 Halaa kumppaniasi vähintään 20 sekunnin ajan

16 Halaa kumppaniasi takaapäin

17 Halaa kumppaniasi vähintään minuutin ajan

18 Istu kumppanisi syliin ja halaa häntä siinä puolen minuutin ajan

19 Pidä kumppaniasi hetken ajan kiinni käsistä ja katso häntä silmiin

20 Suutele kumppaniasi kädelle

21 Suutele kumppaniasi otsalle

22 Suutele kumppaniasi poskelle

23 Suutele kumppaniasi lyhyesti huulille

24 Suutele kumppaniasi pitkään huulille

25 Suutele kumppaniasi kaulalle

26 Suutele kumppaniasi niskaan

27 Suutele kumppaniasi korvalle

28 Suutele kumppaniasi vatsalle (paidan alle)

29 Ota kumppanisi pää kämmeniesi väliin ja suutele häntä intohimoisesti

30 Suutele kumppaniasi selkään (paidan alle)
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