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MATTI PURSULA
KGB:N LEIVISSA?!

KUKKA ON ATHENEN
SUURIN KILTALEHTI!

Levikki 100 kpl

ILMAINEN
VIHJEPUHELIN:
0700 715517

ukka

Matti Pursula, tässä Juhani Mykkänen informaatioverkostojen kiltaleh-
ti Kukasta. Keksimiemme tietojen mukaan toimitte 1980-luvun alussa 
KGB:n leivissä. Pitääkö tämä paikkansa?

-No varmaan sillä tarkkuudella kuin voi olettaa, jos juttu on keksitty.
Eli ei pidä paikkaansa?

-No ei.
Mitä sitten teitte 80-luvun alussa?

-Olin TKK:n rakennusosaston liikennetekniikan laboratoriossa hommissa.
Eli ikäänkuin alibi on sitten kuitenkin olemassa?

-Joo on.

Seiska-Kukan tietojen mukaan Teknillisen 
korkeakoulun rehtori Matti Pursula on toimi-
nut aikoinaan itänaapurimme salaisen tiedus-
telun KGB:n piikkiin. Mistä ihmeestä on kyse? 
Haastattelimme kiireistä rehtoria puhelimitse.

T ule lähemmäksi ja mun tukkaa kosketa 
- kai sä tajuut että se on ihan oikea – mä 
oon tullut äitiin - olen perinyt sen älyn 

- työnnän hakaneulan poskeen - aiheutan siis 
hälyn.

Tässä julkaisussa on melkein yhtä paljon tolk-
kua kuin PMMP:n rääynnässä, kun he laulavat 
olevansa isin pikku tyttöjä. Ja tämä lehti on ihan 
yhtä totta.

Päivittele, huokaise, tuomitse ja tunne vahin-
goniloa, sillä – killastamme löytyy ihan pöyristyt-
tävää asiaa! 

Asiattoman toimituksen puolesta, kaiken 
edesvastuun luokattoman huonosta kiltalehdestä 
ottaen, 

Annu

TYONNA
HAKANEULA

NYT PUHUU
ANNU!!
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POSKEEN!

SAIN LIUKUPORTAAT
Monet nuoret miehet vain pelaavat tieto-
konepelejä ja kuuntelevat räp-musiikkia. 
Mutta jotkut tekevät ihmeitä.

Olin 5. kerroksen Spirit Storessa 
tarkistamassa mitä uutta kivaa 
rättiä sen viikon lähetyksessä oli 

myyntiin tullut. Harmaata Dieselin lauk-
kua käpistellessäni tulin jälleen kerran 
itkeneeksi henkilökunnalle, miten rai-
vostuttavaa on kiertää se kymmenen 

metrin lenkki joka välitasanteella matkal-
la viitoseen. Saatanan saatana. 

Antti Vassinen (a.k.a. Serge), siviili-
säädyltään ”haku päällä”, seisoo tapah-

tumapaikalla ja kuvailee sitä 
päivää. Tunteet ovat 

yhä pinnassa. Mutta Antti, mitä todella 
tapahtui? Miten sait Kampin liukuportaat 
kääntymään? 

-Avauduin, miten idioottimaista ja 
nöyryyttävää on tuollainen lapsellinen 
kävelemään pakottaminen. Rakkaat ystä-
väni Spiritissä olivat samaa mieltä. Ja kun 
se hissikin on niin pirun hidas.

-Ostosten kanssa kotiin päästyäni 
katsoin netistä toimitusjohtajan nimen 
ja soitin penätäkseni vastauksia: ’Antti 
Vassinen Helsingin kauppakorkeakoulun 
Markkinoinnin laitokselta päivää.’ Ukko 
oli kuitenkin ollut jo ainakin muutaman 
päivää entinen toimitusjohtaja ja häntä 
ymmärrettävästi kiinnosti kovin vähän 
murheeni. Toinen soitto oli jo hieman 
menestyksekkäämpi. Minua kuunneltiin 
ja luvattiin katsoa, mitä voi tehdä.” 

Antti ei itse jäänyt tapahtumapaikal-
le seuraamaan työnsä etenemistä, vaan 

jatkoi vaatimattomana elämäänsä. Hän 
kuuli ihmeen toteen käymisestä Interne-
tistä. ”Pari viikkoa myöhemmin Ilu kertoi 
irkissä, että portaat pyörivät nyt fiksum-
min.

Antti on ihan normaali ihmeidentekijä. 
Hän on komea, nuori ja vielä voimissaan, 
horoskooppimerkiltään rapu. Mutta mikä 
motivoi nuorta ihmistä hyvän tekemiseen 
kun ajan voisi käyttää myös kartsalla? 

-Urheiluallergia. Ja jossain määrin 
mun velvollisuus liiketaloustieteen tut-
kijana ja opettajana on myös ruoskia 
vastaan tulevia päättömyyksiä ym. tuuli-
myllyjä. 

Antissa näyttää olevan vaikuttajan 
ainesta. Aikooko hän hakea nyt politiik-
kaan?

-Raadettuani neljän vuoden rupeaman 
TKY:n varaedaattorina poliittinen ura on 
toistaiseksi houldilla. Mutta ehkä vielä 

”Seuraavaksi

keskityn turkistar-

haajien työehtojen

parantamiseen.”

Ihmeidentekijä:

joku päivä, Antti spekuloi ja muistuttaa:
-Ihmeitä saa aikaan ihan kivasti myös 

kuiskimalla pylväiden välistä.
Tällaisia nuoria miehiä maailma tar-

vitsee! Onko Antilla lista hyviä tekoja, 
joista hän suorittaa aina yhden päiväs-
sä?

-Pelkästään lista adjektiivittomia te-

koja. Normatiivisuus on mielestäni tär-
keää jättää lehdistölle, varsinkin jos kyse 
on yhtään enempää tunteita herättäväs-
tä tai merkityksellisestä kysymyksestä.  
Seuraavaksi olen keskittymässä turkis-
tarhaajien työehtojen parantamiseen.

Seiska-Kukka toivottaa kaikkea hyvää 
ja siunausta Antin valitsemalle tielle!

Häiritsevätkö sinua alati soittele-
vat puhelinmyyjät? Eivätkö tele-
markkinointiestot ole pitäneet? 

Soittaako puhelinmyyjä juuri silloin, kun 
hetki on pahin tai odotat jotakin tärkeää 
puhelua? Seiska-kukka kertoo kahdeksan 
vinkkiä, joiden avulla pääset helposti ja 
hauskasti eroon puhelinmyyjistä. Muis-
tathan kuitenkin, että hekin tekevät vain 
työtään, joten pieni valkoinen vale on 
aina parempi kuin puhelimeen haistatte-
lu tai luurin korvaan iskeminen. 

1. Kerro myyjälle, että tilaat lehden heti, 
kun eduskunta päättää tehdä korotuksen 
opintotukeen. Lehtipaperi on kuitenkin 
hyvin vähäravinteista eikä kattoa pään 
päälle tuo.
2. Jos myyjä aloittaa kysymällä: ”Mitä 

kuuluu?” niin vastaa: “Hauskaa kun 
kysyit, sillä juuri tällä hetkellä kolmen 
harjoitustyön deadline hengittää nis-
kassa eikä viikon päästä alkava tent-
tiviikko paljoa valoa pimeään syksyyn 
tuo. Toisaalta vähän aikaa sitten uusittu 
webtopi eli Teknillisen korkeakoulun…” 
Onhan se kiva, kun kerrankin joku on 
aidosti kiinnostunut.

3. Kerro myyjälle, että olet töissä samas-
sa yrityksessä kun hän.

4. Myyjän aloittaessa puhelun: “Hei 
olen Jaana ja soitan abc-yhtiöstä”, sinä 
jatkat: “Jaana sinäkö? Pitkästä aikaa, 
on ihana kuulla ääntäsi. Mitä kuuluu? 
Kuule muistatko sen Rahikaisen Peten, 
joka…”

Antti Vassinen
on kaikkien lais-
kojen sankari.

Kuvan upseeri on Kukan 
keksimien tietojen mukaan
Matti Pursula 80-luvulla.

Informaatioverkostojen kilta 
Athenen kiltalehti

Painopaikka Laserpaino Helsinki

Painos 100 kappaletta

Päätoimittaja Annu Nieminen

Toimituspäällikkö Juhani Mykkänen

Taitto Juho Makkonen

Toimittajat
Ilona Kuusela, Eero Martela, Petteri 
Noponen, Suvi Numminen, Juho 
Ojala, Mikko Porkola, Anu Saarinen, 
Tapio “Tassu” Takala, Niina Varonen,  
Nina Vilja, Sofia Ziessler

Kuvitus
Ilona Kuusela, Eero Martela, Henna 

5. Kerro myyjälle, että koulusi kiltahuo-
neelle tilataan kaikki kyseisen lehtitalon 
lehdet, jolloin saat ne kaikki halutessasi 
luettavaksesi ilmaiseksi.

6.Kerro myyjälle, ettet voi tilata lehtiä 
kotiisi ollenkaan niin kauan kun asut 
soluasunnossa, sillä et kestäisi tilan-
netta, jossa uunituore lehti hautautuisi 
itsekkään kämppiksesi makuuhuonee-
seen tai löytyisi keittiönpöydältä kaatu-
neen maitopurkin alta.’

7. Jos myyjä sanoo olevansa se ja se sii-
tä ja siitä yrityksestä, niin pyydä häntä 
tavaamaan nimensä ja yrityksen nimi, 
sitten kysy missä kyseinen firma sijait-
see. Jatka kyselemällä henkilökohtaisia 
kysymyksiä tai kysymyksiä hänen fir-
mastaan kunnes he lopettavat.

8.Sano myyjälle, että akku loppuu ja sul-
je puhelin.

TORJU PUHELINMYYJA!
Mattila, Juhani Mykkänen, Annu 
Nieminen, Petteri Noponen, Marjut 
Nousiainen, Suvi Numminen, Mikko 
Piiroinen, Mikko Porkola, Tiia Suo-
malainen, Nina Vilja

www.athene.fi

KAANTYMAAN

Toimitus on
rappiolla.
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HIRVION KANSSA!!
ASUIN

Opiskelijatytön koettelemus

Heroiinia ja
sadomasokismia!

Heini Hartikainen, 21, vietti elämänsä hir-
veimmän ajanjakson syksyllä 2005. Tuol-
loin hänajautui sattuman kautta asumaan 
saman katon alle erään sittemmin Suomen 
julmimmaksi nuoreksi naiseksi tunnistetun 
henkilön kanssa. Tämä on Heinin tarina.

Elokuun lopussa 2005 Hartikainen 
oli hankkimassa itselleen opiske-
luasuntoa Espoon Otaniemestä. 

Teknillisestä korkeakoulusta paikan saa-
nut Heini luki asuntoilmoituksia Helsin-
gin Sanomista, kun hänen silmiinsä osui 
lupaavan oloinen teksti. 

“Hei! Olen 19-vuotias naisihminen 
vailla kämppäkaveria. Aloitan

opiskelut TKK:lla ja etsin samanikäistä 
iloista ja fiksua tyttöä

jakamaan kolmion ja vuokrakulut. 
Asunto Espoon Otarannassa!”

Ilmoituksen oli jättänyt tyttö nimeltä 
Karoliina Pekkarinen. Hartikainen otti 
tähän yhteyttä, ja kämppäkaveruudesta 
sovittiin saman tien puhelimitse. Heini 
oli juuri tehnyt elämänsä pahimman vir-
heen.

Narkkareita ja orgioita

Hartikaisen helvetti alkoi heti ensim-
mäisellä syyskuun viikolla. Kuopiolaisen 
Pekkarisen asuintottumukset olivat alus-
ta alkaen liikaa Iisalmesta kotoisin oleval-
le Heinille. 

Jotain olisi pitänyt ehkä huomata jo 
muuton yhteydessä.

“Karo toi muutossa asuntoon ainoas-

luonaan käy vakituisesti Otaniemen kir-
kollisen järjestön Otapappien palkkaama 
terapeutti. 

Heinillä on diagnosoitu tason neljä 
posttraumaattinen pelkotila ja hän syö 
säännöllisesti valiumia. 

“Myös diapamit maistuvat, mutta ne 
eivät salpaa hajuaistia tarpeeksi täällä 
jätteiden keskellä”, Hartikainen valaisee.

Heinin ainoa tulevaisuudensuunni-
telma tällä hetkellä on tutkinnon suo-
rittaminen loppuun TKK:n informaati-
overkostojen tutkinto-ohjelmassa. Hän 
valmistuu näillä näkymin vuoden 2010 
keväällä pääaineenaan yritysten viestin-
täjärjestelmät.

Tyypillisesti seurue halusi vielä harras-
taa tölkkipuhelinseksiä juuri Hartikaisen 
nukkumatilaksi varatussa lavuaarin-
aluskaapissa, joten Heini ei käytännössä 
kyennyt nukkumaan lainkaan ensim-
mäisten päivien aikana.

Karkuun ja äkkiä!

Pekkarisen meno jatkui muuttumatto-
mana viikosta toiseen. Ainoana poikkeuk-
sena oli vieraiden vaihtuminen ja keskelle 
lattiaa kerääntyvän huumeneulapinon 
kohoaminen. Heini joutui toistuvasti 
myös puuteroimaan naamaansa naarmu-
jen vuoksi, sillä Pekkarisen vakituisena 
huvina oli Hartikaisen nukahdettua kai-
vertaa tämän kasvoihin ja ylävartaloon 
kirjoitusta jollakin lattialta poimituista 
likaisista neuloista.

Karoliina myös sätti Heiniä jatkuvas-
ti. Hän saattoi lukita tämän kymmeniksi 
tunneiksi vaatekomeroon ja huutaa ulko-
puolelta solvauksia ja uhkailla tätä väki-
vallalla, joka seuraisi, jos hän vain löytäisi 
taas hukkaamansa avaimen uhrinsa ko-
meroon.

Lopulta Marraskuussa Hartikainen sai 
tarpeekseen. Jatkuva henkinen ja fyysi-
nen väkivalta olivat tehneet tehtävänsä 
ja Heini karkasi asunnosta Pekkarisen 
jäätyä loukkuun sammuneen korsolaisen 
kassatädin alle.

Hartikainen juoksi pää kolmantena 
jalkana läheisen jätekeräyspisteen suo-
jiin. Hän asuu siellä tälläkin hetkellä, ky-
kenemättömänä pakenemaan kauemmas 
koulunkäyntinsä vuoksi.

Hermoromahdus ja terapiaa

Hartikainen majailee vihreässä puo-
lentoista kuution jäteastiassa. Hänen 

taan seksileluja ja neljätoista metriä piik-
kilankaa. Hän ilmoitti saman tien, että 
minä saan nukkua lavuaarin alla olevassa 
kaapissa, ja että minun sänkyni tullaan 
pyhittämään hänelle”, Hartikainen ker-
too.

Tuolloin hän ei vielä tiennyt, että py-
hittäminen tarkoitti lakanoiden ja runko-
patjan uittamista sian veressä.

Alkujärkytyksen jälkeen varsinainen 
helvetti alkoi.

Pekkarinen säilytti jääkapissa jatku-
vasti pieniin hiekkaämpäreihin sullottuja 
kalanpäitä. Pakastelokero oli varattu ben-
samehujäille. Eräänä iltana Heinin laitet-
tua viileässä säilytettävät astmapillerinsä 
jääkaappiin Karoliina kävi välittömästi 
vaihtamassa pillerit samankokoisiin 
syanidikapseleihin. Heini kuitenkin huo-
masi vaihdon, sillä Pekkarinen suoritti 
sen humalassa Hartikaisen seisoessa pa-
rin metrin etäisyydellä.

Varsinainen tuska alkoi kuitenkin Ka-
roliinan raahatessa satunnaisia  tutta-
vuuksiaan asunnolle. 

Kahden päivän kuluessa asuntoon 
muuttamisesta kämpässä oli vieraillut 
yhdeksän vakavasti huumeongelmaista 
islantilaista naista, joiden kanssa Pekka-
rinen piikitti heroiinia useaan otteeseen.

�

Seiska-Kukka tavoitti Karoliina Pek-
karisen tämän kotoa lokakuisena maa-
nantai-iltana, noin vuosi tapahtuneen 
jälkeen. Selvästi juopunut Pekkarinen ei 
kuitenkaan kyennyt vastailemaan kysy-
myksiin kovin pitkäjänteisesti.

Karoliina, miksi kohtelit Heiniä 
niin kehnosti?

-Siis häh? Heiniä? En minä missään 
ladossa asu. Painukaa helvettiin.

Heini Hartikaista, entistä kämppä-
kaveriasi? Teit hänen elämästään 
helvettiä viime syksynä.

-Ai niin sitä. Sanokaa sille että lavuaa-
rin alla on vieläkin sen kamoja ja jos se 
ei hae niitä niin saatan ilmoittaa asiasta 
jonnekin.

Mutta eikö Hartikaisen pitäisi pi-
kemminkin tehdä teistä ilmoitus 
viranomaisille?

-Ei kun sittenkin ota se tonnikala pois 
ja tilalle oliivi.

Heini osoittaa 
taloa, jossa hän 
ja hirviö asuivat.

AS YRITTI KAAPATA
ATHENEN PHUKSEJA!

Athenephuksien
nimet ovat
AS:n listoilla.

Naapurista kuuluu kummia. Seiska-kukka 
onnistui paljastamaan pahamaineisen AS-
killan salajuonen, jonka tarkoituksena oli 
Athenen phuksien kaappaaminen.

Tässäkö on
OLOhuoneen
tulevaisuus?

Toimittajan taannoinen markus-
telusessio oli saada järkyttävän 
lopun. Phuksi, jonka luultiin ole-

van tukevasti Athenen suojissa, löytyi 
pahamaineisen AS-killan listoilta. Asiaa 
tarkasteltaessa kävi ilmi, että kyseessä ei 
ole yksittäistapaus, vaan listalla oli use-
ampiakin nyt jo Athenen hoiviin päässei-
tä nuoria – jopa infotsiksejä.

Itsensä thierryksi itsensä esittelevä 
phuksi kertoo selvinneensä AS:n kynsistä 
viime hetkillä.

-Kun sain kotiini elokuussa kirjeen AS-
killan varASlähdöstä, tiesin, että on tosi 
kyseessä. Olin jo henkisesti sitoutunut 
Atheneen ja luulin tehneeni sen kaikille 
selväksi. Ilmeisesti viesti ei ollut mennyt 
perille. Athenen IRC-porukka tuki minua 
kuitenkin päätöksessäni, ja he käski-
vät minun sanoa suorat sanat: “Pitäkää 

smurffinne!”
Thierryn rohkeutta voikin vain ihailla. 

Hän näyttää sähköpostiviestiä, jonka on 
lähettänyt AS:n pahamaineinen isopomo: 
“Et sinä meistä noin helposti pääse eroon, 
jos Infon killan Athenen kanssa pyörit.”

-Pitkän väännön jälkeen viesti kuiten-
kin meni perille. Toiset kaverini eivät ol-
leet yhtä onnekkaita. Heidän nimensä oli 
AS:n listoilla vielä syyskuun puolivälissä.

Vielä ei ole täysin selvää, kuinka moni 
on vuosien saatossa yritetty kaapata. Tiet-
tävästi ainakin tänä vuonna ja viime vuon-
na athenelaisiksi haluavia on joutunut 
tekemisiin AS:n kanssa. Myös Athenen 
istuvan puheenjohtajan menneisyydestä 
huhutaan löytyvän salattu AS-episodi. 
Nykyuhreista suurin osa on ilmeisesti 
erehtynyt ottamaan yhteyttä liigaan siinä 
luulossa, että Athene ei huolisi heitä. Eräs 

“moponpalvojat” ja “roboreinot” viittaa-
vat, tuskin ovat itseään kunnioittavalle 
menestyjälle tervettä toimintaa.

Kaappausyritysten taustalla lienee tais-
telu T-TUAS -kartellin herruudesta. Tällä 
hetkellä valtaa kartellissa pitää Tietokilta 
126 vuosittaisella uudella jäsenellä. AS on 
toisena 65 uudella kokelaalla. Informaa-
tioverkostojen kilta Athene on kartellin 
osakkaista selvästi pienin, mikä tekeekin 
siitä alttiin muiden hyökkäyksille. Koska 
kilta on pysytellyt DIA-yhteistyön ulko-
puolella, on se uhka monelle, sillä kame-
leonttimaiset Athene-tulokkaat saattavat 
sulautua muiden listoille. Tämä voikin 
saada muut luulemaan, että Athene veisi 
heidän phuksejaan. 

Ilmeisesti AS ei ole valmis tunnusta-
maan infophuksien itsemääräämisoike-
utta.

heistä, Pyry_ (nimi muutettu), kertoo ko-
kemuksistaan seuraavasti:

-Mä olin epävarma tilanteestani ja 
tässä herkässä olotilassa AS:n päällekäy-
vät abi-infoojat ja veppisivut käytti mua 
raa’asti hyväkseen.

Kysyttäessä, mitä AS:n rekrytoijat tar-
josivat hänelle, infophuksi vastaa:

-Tyhjiä, katteettomia lupauksia muka-
vista fysiikanopinnoista ja vakaasta tule-
vaisuudesta.

Sisäinen valtataistelu

Kukan tietojen mukaan AS-kilta, on 
yksi vaarallisimmista TKK:n liigoista. 
Vaikka sen tuntevat vain harvat, kylvävät 
violetit haalarit pelkoa ympäri Otanie-
meä. Heidän arveluttavat tapansa, joihin 
myös heistä kaduilla käytettävät nimet 

�

Taustalla taistelu

T-TUAS -kartellin

herruudesta!
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OMISTAA
KAIKKI

REMMIT
Juho Ojalan, 22, on helppo hymyillä. Hän 

on juuri tehnyt elämänsä parhaat 
kaupat. Tästä lähtien makeisremme-

jä ei osteta Olohuoneelta – niitä saa, jos 
Juho suo.

Juho, oliko kyseessä vallan ostami-
nen rahalla? ”Ne maksoi yhteen-
sä kolme euroa.” Oletko sitä 
mieltä, että tällaisia summia 
voisi olla kenellä tahansa 
kiltatoverillasi? ”En.” 

Juho on tunnetusti 
yksi taloudellisesti 
nohevimpia olohuo-
nelaisia. Hänellä 
on kyky haistaa 
hyvä investointi, 
kuten yhden sentin 
kappaleelta maksavat 
makeisremmit. Rem-
mit ovat vanhentuneet 
keväällä 2006.

Toimitusjohtaja Juho

Namutädiksi?

Makeaa

mahan

täydeltä!

Nyt puhuu Anonymous:

Siellä oli sellainen japanilainen mies, joka tykkäsi 
syödä kalaa ja sitten sen pää tuli kipeäksi. Sen 
pää avattiin. Näytti kauheelta, siellä oli kymmeniä 

tuhansia matoja, Janne Käki, 23, kertoo siitä illasta. 
Janne ei ole sen jälkeen pystynyt syömään kalaa.

Joskus on ihan pakko jakaa löytämänsä aarre 
ystävien kanssa. Kaikki eivät kuitenkaan arvosta 

samoja asioita, ja vastuu teoistaan on kannet-
tava. Anonymous, 2�, haluaa tunnustaa 
toimensa.

-Monta kertaa puhutaan että kuka se oli. 
Joka pastesi tonkin ja ton. On helpompi 
elää itsensä kanssa, kun on ihan se mikä 
on. Nyt tiedätte, pastesin kaikki. 

Anonymous toivoo, ettei häntä julki-
suuteen tulemisen jälkeen kuiten-
kaan osoitettaisi sormella kadulla. 

-Yritän nyt vain jatkaa elämääni 
siitä, mihin jäin.

RATKESI

Vielä phuksisitseillä 
raittiuslupaus piti. 
Ilmaiset alkumaljat 
vetivät mietteliääksi.

Vielä phuksisitsien ajan At-
henen namutäti Karolii-
na Pekkarinen piti kiinni 

lupauksestaan olla loppuvuosi 
juomatta. Ilmaiset alkumaljat 
vetivät tosin Karoliinan suun 
mutruun. Jo tuolloin esitettiin 
epäilyjä siitä, kuinka kauan 
lupaus tulisi pitämään.

Kuvanottohetken jälkeen ti-
lanne onkin muuttunut ratkaise-
vasti. Karoliina avautuu asiasta 
avoimesti blogissaan: “Riipaisin 
kunnon kännit.”

NAMUTATI

PASTESIN
  KAIKKI!

Otaniemessä keskiviikko-
aamu 6.9. valkeni kirk-
kaana kaikille muille paitsi 

informaatioverkostojen phukseille, 
joita oli pahan kerran jallitettu TKY:
n tiistain Otasuunnistuksessa. 

Härski väärinkäytös paljastui, 
kun kolmen parhaan ryhmän nimiä 
luettiin Smökissä suunnistuksen 
jatkoilla. Listalta puuttuivat molem-
mat inforyhmät, vaikka pisteitä oli 
sadellut lukuisilla rasteilla. 

Vielä tunnistamattoman “Ota-
nimenen Sziget-yhdistykseksi” 
itseään kutsuvan järjestön oli 
onnistunut huijata infophukseja ja 
monia muita tuhlaamaan aikaansa 
yhdistyksen varjorastilla.

-Meille kyllä kerrottiin varjoras-
teista ja kehotettiin olemaan varo-
vaisia. Sziget-yhdistyksen rastilla ei 
kyllä tullut mieleen epäillä mitään, 
kun rastinpitäjät olivat mukavia 
killasta tuttuja poikia, nimettönmänä 
pysyttelevän infophuksi kertoo. 

Sitä petetymmiksi infophuksit 
tunsivat itsensä myöhemmin 

tajutessaan, etteivät “killasta tutut mu-
kavat pojat” olleetkaan niin mukavia.

Kyseenalaisella rastilla oli myös 
kyseenalainen tehtävä, jossa phuk-
sien fyysistä terveyttä vaarannettiin 
törkeästi. Phuksit laitettiin Extreme 
Duudson -tyylisesti laskemaan pulkal-
la jyrkännettä alas. 

-Kyllähän siinä meinasi pala nousta 
kurkkuun, mutta pakko siinä oli an-
tautua vaaraan, että 
saisi pisteitä tehtä-
vän suorituksesta, 
infophuksi myöntää. 

Pahinta oli 
kuitenkin henkinen 
tuska, jonka huijaus 
aiheutti. 

-Olen varma, 
että niillä pisteillä 
olisimme päässeet 
kolmen parhaan 
joukkoon ja siitä 
varmasti pidemmäl-
lekin, lopettaa phuksi 
ylähuuli kiristyen.

Rastilla nähtiin mm. 
fyysistä läheisyyttä ja 
tissien vilauttelua.

PUHIS
VOHKI
VIINIT
Herra puheenjohtaja 

yritti vaivihkaa napata 
useamman viinipullon 

mukaansa phuksisitseiltä. 
Herra saatiin kiinni itse teosta 
kaksi pulloa kourassaan!

Viinivoro

VARJORASTI TURMELI
VOITONMAHDOLLISUUDET

KÄÄK
juorut JUHLA-

Paarlevuu!

TUULELLAKeittiössä on paras meininki, sanotaan. Äityivätkö-
hän keittiöbileet jopa liian villeiksi?

Isäntä tarjosi ylijäämäboolia roimalla kädel-
lä nuoremmille tarjoilijoilleen. Parikin henkilökunnan 
jäsentä sähläsi ruokailuvälineiden kanssa juhlavieraiden 
keskellä. 

Huhujen mukaan yksi keittiöhenkilökunnasta jopa 
jätti kesken juhlahumun ja hyppäsi Retuperän WBK:n 
mukaan jatkoille.

HENKILOKUNTA
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Jos pääsykokeessa suositaan patsaiden lääppijöitä ja niitä, 
joiden ajatuksille ei kaksimielisyys riitä, vaan tarvitaan 
väliin kolmaskin objekti, lopputulokset eivät vain voi 

olla onnistuneita. Kun hippi, tutamenestyjä ja nörtti laitetaan 
samaan tilaan on luvassa skandaaleja ja ilmaista vahingoniloa. 
Tervetuloa Kukan mukaan repimään vanhoja haavoja auki!

Jääteeskandaali

Keväällä 2005 hallitus osoitti jälleen pelitaitonsa omaan pussiin 
pelattaessa ja joi IE:n rahat. Phuksien järjestämästä perinteises-
tä juhlasta heräsi kohua, kun kävi ilmi, että hallitus oli ostanut 
rapakon takaista kuulua jääteetä lähes kahdella sadalla eurolla! 
Perusteluna hallitus käytti huolta juomatakuun täyttymättö-
myydestä ja mussun mussun yadayada. Toisten lähteiden mu-
kaan hallitus kuitenkin käytti tätä vain sivujuonena halutessaan 
juhlia omaa erinomaisuuttaan. Jääteet ostettiin kuitenkin niin 
aikaisin että takuun täyttymiselle oli vielä aikaa useita tunteja, 
ja rahasumma ylittyikin roimasti. Skandaalin käry ei ole vielä-
kään täysin laskeutunut, vaikkakin virallisesti pahat teot on hy-
vitetty mm. jokaisen maksaessa jälkikäteen omat juomansa.

OLOhuoneen sijoitus

Entisen kiltahuoneemme, Atheneumin, käydessä pieneksi tuli 
Athenen toimipisteen siirto Otaniemeen ajankohtaiseksi. Tilo-
jen sijoituksesta käyty taistelu kävi kuumana, ja luonnollisesti 
kaukana rivikiltalaisista. TKY:n antamat määrärahat pätettiin 
sijoittaa OLO-huoneen lisäksi hallituksen virkistystoimintaan. 
“Pitkään pähkäiltiin hommataanko vesipiste vai Tyco-autora-
toja. Tai no niin pitkään kuin ex-Tikkiläiset nyt yleensä miettii 

kolean lelun ja hygienian välillä…”, valaisee nimimerkki Fättis. 
Aikojen saatossa lelut hajosivat mutta hygienia jäi. Tätä kelpaa 
muistella matkatessa vessaan hakemaan kahvinkeittimeen vettä.

Pantavin Athenelainen

Geneerisen killistin aloittaessa killan kotisivujen keskutelupals-
talla gallupin aiheella “pantavin athenelainen”, alkoivat pienet 
vihreät ystävämme upota sieraimiin. Keskusteluun ilmestyi nope-
asti nimiä vuosikursseineen ja yhtä nopeasti virisi metakeskuste-
lu. Threadi jakoi killan kahtia – huumorintajuisiin ja huumorin-
tajuttomiin. Ainakin “huumorintajuisten” mielestä. Perusteluina 
keskustelun hyväksyttävyydelle käytettiin sanan “pantava” pää-
kaupunkilaismerkityksen laimeutta. Toinen puoli piti aihetta, 
varsinkin oikeilla nimillä höystettynä, törkeänä ja loukkaavana. 
Epäselväksi taisi kuitenkin jäädä loukkaannuttiinko nimen löyty-
misestä vai löytymättömyydestä enemmän…

Kiltabändien kriisi

Vuosi sitten uusien fuksien keskuudessa nousi musiikki-into, 
jonka hedelmänä syntyi fuksibändi, [Naarasvaara]^. Vanhempi-
en opiskelijoiden yhtye, Artist formerly known as Kyrkoherden 
ei kuitenkaan katsonut asiaa hyvällä. “Meidän piti hoitaa Hö-
pöhöpön viihdepuoli”, kertoo person formerly known as fuksi. 
“Kun AfkaK:n jäsenet sai tietää, mun elämä muuttu helvetiks. Ne 
auto-completionit oli viimeinen tikki…”, hän jatkaa pala kurkus-
sa. Athenen johto otti tapaukseen selvän kannan. “Kaikki on kui-
tenkin Höpöhöpössäkin ihan naamat ja naula otsassa. Kuka nyt 
muka muistaa seuraavana päivänä keitä siellä stagella heilui tai 
koveroiko ne Sibeliusta vai Shitter Limitediä. Uuniin koko köö-

ri josseivat opi olemaan”, argumentoi Hallitus (nimi muutettu). 
Jännittynyt tilanne raukesi ryhmähaliin vappuna.

Salailua hallituksen riveissä

Vuoden 2006 hallitus on julkisesti todettu täysin sisäänpäin 
kääntyneeksi hallitukseksi, joka yritti pimittää kaiken normaa-
leilta kiltalaisilta. Yksityiskohdat vuosivat julkisuuteen kun eräs 
hallituksen jäsen paljasti ajattelemattomasti tuttavalleen olleen-
sa muun hallituksen kanssa ilmaisella korruptiolounaalla! Ny-
kyinen avoin johtamismalli on lepyttänyt osan kiltalaista, mutta 
epäilyksien ja epäluottamuksen varjo häilyy yhä. Salailuhallituk-
sen tiedottaja, Masa, kertoo seuraavaa. “Salailtu on ihan alusta 
asti, ei näy loppua sille tielle. Onhan tämä vähän raskasta, aluksi 
ei kerrottu hallituksen jäsenillekään esimerkiksi kokouspaikko-
ja. En tiedä miten mä pystyn maksamaan kaikki ne sakkokaljat. 
Kosteat illanvietot kiltalaisten kanssa ei tee siitä yhtään helpom-
paa.”

Muista myös nämä:
- vuosijuhlan nimeksi Persepolis -skandaali
- hippiklubiksi profiloitumiskysymys -skandaali
- syksyn 2005 phuksit ei tuu toimeen keskenään -skandaali

Tässä muutamia ehdotuksia, joista joku voisi 
seuraavaksi vetää herneen nokkaansa:
- haalarimerkin uudistaminen
- Studio1 -deadlinen ajan muuttaminen
- hallituksen salainen sitsipöytäkirja

Esittelyssä:

ATHENEN SKANDAALIT!
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Postia hakiessani katselen suku-
nimien rivistöä postilaatikkojen 
kyljissä. Pitäisikö olla välittämättä 

siitä, ettei minulla ole aavistustakaan, 
keitä nämä peltilaatikkojen edustamat 
henkilöt ovat? 

Huoli naapureista vieraantumisesta ja 
sosiaalisen pääoman tulevaisuudesta saa 
minut äkkiä tuntemaan velvollisuudekse-
ni luoda suhteita naapurustooni. Mutta 
miten? En ehdottomasti halua olla heidän 
kanssaan missään tekemisissä. Ehkä van-
ha kunnon kyttäys voisi olla hyvä ensias-
kel luomaan pitkäkestoisia ja tunnepitoi-
sia suhteita naapurieni välille. 

Taloyhtiön asukkaiden runsaus saa 
minut kuitenkin hämmentymään. Kenet 
oikein valitsisin uhrikseni? Sitten huo-
maan postilaatikossa tutun nimen: Tii-
likainen-Miinala. Naapuristossani asuu 
missi. Koska velvollisuuteni on naapurina 
ja ihmislajin edustajana olla paremmin 
selvillä taloyhtiön alfaparin tekemisistä, 
pyhitän päiväni Suvi Tiilikaisen (os Mii-
nala) kyttäämiselle.

Asetun kyttäysasemaan keittiön ikku-
nan ääreen. Täältä näen pensaikon, jon-
ka takana Tiilikaisten asunto häämöttää. 
Vietän aamupäivän seuraten, jos Suvis-
ta tai hänen Jukka-miehestään näkyisi 
merkkejä. Heidän autonsa on kuitenkin 
poissa pihasta, ja ympäristö tuntuu täysin 
kuolleelta. Tunti toisensa jälkeen vieräh-
tää. Ei tästä tule mitään. Kaikki-mulle-
nyt-ja-heti-sukupolvesta ei ole pitkäjän-
teiseen vakoiluun.

Tyrmäävä näky kotipihalla

Jätän kyttäyspaikkani ja lähden ka-
lastamaan muilta naapureilta herkullisia 
juoruja. Kysyn “Ikkunaurkkija”- ja ”Baby 
Jane”-nimimerkeillä esiintyviltä naisilta 
Suvista.
Millaista on asua samassa taloyhti-
össä Suvi Tiilikaisen kanssa?
Ikkunaurkkija: Onhan se mielenkiin-
toista. Jos oikein kurkkii, ei tiedä ketä 
kaikkia julkkiksia voi nähdä menevän hä-
nen ovestaan sisään.

Baby Jane: Sitä tuntee itsensä jotenkin 
paremmaksi ihmiseksi ja kuuluvansa 
”eliittiin”. Aloin arvostaa asuinaluettani 
enemmän sen jälkeen, kun Suvi muutti 
tänne.
Näettekö Suvia usein?
I: Noh, sanotaan kerran kuussa. Meillä ei 
näköjään ole samat kotiintulo- ja meno-
ajat. Näen joskus kun hän menee autolle 
ja tulee sieltä tai ulkoiluttaa pientä kää-
piökoiraansa.
BJ: En näe Suvia kauhean usein, sillä 
elintapamme eroavat. Häntä näkee kui-
tenkin aamujumpissa läheisessä urhei-
lukeskuksessa, vaikka ei olekaan kovin 
hyvä. Iltaisin hän ulkoiluttaa pikku chi-
huahuaansa. Hän lähtee aina näyttävän 
näköisenä ja on tyrmäävä näky kotipihal-
lakin. Heidän autossaan on muuten tum-
mennetut lasit. 

Baby Jane ilmaisee paheksuntansa 
tummista laseista, ja epäilee, menisikö 
auto katsastuksesta läpi.
Osallistuuko Suvi pihatalkoisiin?
I: Ei ainakaan viimeksi keväällä. Ne tai-
sivat olla monta viikkoa poissa, varmaan 
jossain lomamatkalla. Mutta odotamme 
innolla syystalkoita. Voisi seurata, millai-
nen on muodikas pihatalkooasu.
BJ: Hänen miehensä on kyllä osallistunut 
talkoisiin.

Kimi ja Jenni kyläilevät

Houkutteleeko julkkisnaapurien 

läsnäolo ympäristöön myös muita 
julkimoita?
BJ: Kimi ja Jenni ovat käyneet heillä 
kylässä. Lisäksi heillä pidetään bileitä, 
joissa miehet mesoavat saunassa ja pihal-
la kuin kakarat. Suvi ei taida olla silloin 
paikalla. Kun Suvi piti polttarit, hän lähti 
seurueineen pukeutuneena isoon afrope-
ruukkiin. Seurue ajoi pois punaisella Fer-
rarilla. Myöhemmin näin saman porukan 
Kaivohuoneella samanlaisiin peruukkei-
hin ja aurinkolaseihin pukeutuneena, 
kamalassa kunnossa. Kukaan muu ei kui-
tenkaan tunnistanut häntä.
Olisiko vielä joitain mehukkaita 
juoruja?
BJ: En ole ikinä nähnyt heidän tuovan 
ruokaostoksia, mutta pizzataksi käy kyllä 
usein. Ja heillä riippuu kuivumassa rup-
panan näköisiä lakanoita.

En ole nähnyt Suvista päivän aikana 
vilaustakaan. Ainoa kommentti, jonka 
olen häneltä tätä juttua varten saanut, on 
teipattu hänen postilaatikkoonsa: ”EI IL-
MAISJAKELUA”. 

Kyttäyskeikkani on osoittautunut suu-
reksi pettymykseksi. Välini Tiilikaisiin ei 
ole lähentynyt yhtään, eikä heidän elä-
mänsä kuulosta niin mielenkiintoiselta, 
että sen seuraaminen kävisi edes roska-
viihteestä. Taloyhtiön julkkishan voisi 
olla melkein kuka tahansa virtanen, joka 
ulkoiluttaa kahvikupin kokoista koiraan-
sa, liikkuu yöaikaan ja käyttää afrope-
ruukkia.

EI ILMAISJAKELUA!!
Suvi Miinala:

Naapureistaan vieraantuminen saa Kukan 
toimittajan tuntemaan piston sydämessään. 
Ehkäpä vuoden 2000 Miss Suomen Suvi Tii-
likaisen (os. Miinala) kyttääminen voisi olla 
ratkaisu ongelmaan.
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Suvi Miinalan talo
pilkottaa puiden
välistä.

Tiilikainen-Miinala
ei kaipaa kotiinsa
turhaa paperiroskaa.

Miinala ei juuri ros-
kaa tuota, tai sitten 
laatikko on tyhjen-
netty hiljattain

Parkkipaikalla
Miinalan auton alla
on paljon pieniä 
kiviä.

Pizzataksi 

vierailee usein

Miinalan 

luona!

Tuli olo, että ei, ei, ei! Nyt saa riit-
tää, kuvailee Tiia Suomalainen 
tuntojaan kotona vietetyn kesän 

jälkeen. Tiia asuu yhdessä ystävättären-
sä Marjut Nousiaisen kanssa hulppeassa 
merenrantaresidenssissä Espoon Servin-
niemessä. Vuonna 1968 valmistuneeseen 
idylliseen punatiiliseen kerrostaloon tytöt 
muuttivat ensimmäisen kerran kevättal-
vella 2006. 

-Tuosta keväästä ei olla vieläkään kyllä 
täysin toivuttu, huokaavat tytöt yhdestä 
suusta. 

-Yhteinen sävel löytyi vähän liiankin 
nopeasti, tuumailee Marjut. Pimeät talvi-
illat kirkastuivat margaritoja siemaillen 
ja Sinkkuelämää silmäillen.

Kilttien tyttöjen fuksisyksys-
tä 
syöksykierteeseen!

Vielä ensimmäisenä syksynä nykyisten 
toisen vuosikurssin opiskelijoiden opin-
not etenivät vauhdilla ja opintopisteitä 
kasaantui ropisten.

-Kyllä koulu tuntui luistavan. Matikka-
kin sujui kuin rasvattu, Tiia vakuuttaa. Ja 
syystäkin: molempien arvosanat olivat te-
rävintä kärkeä. Kotona vanhempien luo-
na aikaa riitti rutkasti kotilaskuille.

Metsäkeikka päättyi 
pihapuun oksalle!

Hiljaiseloa ei Servinniemessä vietetty 
talven pakkasista huolimatta. Reippaat 
tytöt retkeilivät lähiympäristössä ahke-
rasti. 

-Tajusimme usein aamuyöstä että 
hittolainen, emmehän me ole liikkuneet 
täältä koko päivänä yhtään mihinkään! 
Happihyppelylle olikin lähistöllä erin-
omaiset edellytykset. Erityisesti tyttöjä 

houkutti ikkunan alla kasvava pihapuu 
jonka oksalla istuessa vierähti usein tunti 
jos toinenkin.

-On näitä sattumuksia tässä muuten-
kin ollut, Marjut vihjaa. Kerran parvek-
keelle oli ilmestynyt kaksi vierasta tuolia 
luojatietää mistä. Ja kerran neitokaiset 
yllättivät keittiön lattialta aamu-unisen 
nuorukaisen!

”Pakenimme putkimiestä 
peiton alle!”

Fuksikevät huipentui vappuviikkoon 
joka päättyi vapunpäivänä alkaneeseen 
remonttiin. Jotenkin tohinassa se oli 
päässyt toveruksilta unohtumaan. Huol-
toyhtiön aikataulu ei kuitenkaan pettä-
nyt.

-Pakenimme keittiöön ilmestynyttä 
putkimiestä piiloon peiton alle, Tiia ku-
vailee.

”Löysin sisäisen rauhan!”

-Harmoninen kotimme on remontin 
jälkeen pelastanut minut hermoromah-
duksen partaalta, paljastaa Marjut. Myös 
Tiia on viihtynyt uudistuneessa kodissa. 
Vaiheikas vuosi näyttää opettaneen tyt-
tösille paljon.

-Päivääkään en vaihtaisi, mutta kyllä 
nyt on aika kääntää uusi sivu elämässä, 
hymyilee Tiia. Tätä nykyä työt nauttivat 
kodinaskareistakin aivan uudella taval-
la. Tiskivuoroistakin on jo sovittu kun 
remonttimiehen räjäyttämä amme on 
poissa. Tiskauksesta on tullut väkisinkin 
sivistyneempää kuin likaiset astiat eivät 
enää loju kylpyhuoneen lattialla. Ko-
dinonnea häiritsee enää vain siivousko-
meron jumiutunut ovi. 

-Mutta aina ei voi valita niitä rusinoita 
pullasta”, Marjut tietää.
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Blondikommuunin kiemurat auki

KISSAKAKSIKKO
JALLEEN KASASSA!

Yhteisen taipaleensa 
aikana kaksikko on 
kumonnut marga-
ritan jos toisenkin.

Marjut kuvattuna kiikkerästä kulmasta. Mitä onkaan kupissa?

Tiia pitelee käsissään mysteeristä kappaletta. Tästäkö alkaa putki? 
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TOHTORI
TIETÄÄ

Tekniikan tohtori
Tapio Takala

APUA! HARMAANNUTTAAKO
STRESSI HIUKSENI?

Hei muuttuuko hiukset oikeesti harmaiksi stressaamisesta?
-Ippe    e 

Sanotaan, että suru voi harmaannuttaa hiukset yhdessä yössä. 
Tämä ei pidä paikkaansa. Stressi ja alkoholi vanhentavat ihoa, har-
maantuminen johtuu geeneistä, eikä sille voi mitään. Mutta ei syytä 
huoleen, Richard Gere on vallan seksikäs harmaahapsisenakin. 
Säilytä itsevarmuutesi, vaikka peilistä näkyisi kuka hyvänsä.

LIIKUNTA UUVUTTAA MINUT!
Moi, oon 22-vuotias espoolaisopiske-
lija (175cm/60kg, ok?), ja mulla olis 
ongelma. Harrastan liikuntaa moni-
puolisesti näyttötason säätämisestä 
näppistason säätämiseen. Tästä 
huolimatta huomaan hengästyväni 
monissa askareissa, kuten ruokalasta 
olkkarille kiivetessäni. Lihaskuntoni 
on mielestäni kohtalainen, normaa-
lit arkipäivän toimet sujuvat hyvin, 
mutta  esimerkiksi raskaampien, 
paristokäyttöisten langattomien 
hiirten käyttö käy voimille. Onkohan 
kyseessä jokin sairaus? Mitä kannat-
taisi tehdä?

-Baby Cryptic Slaughter

Kuvauksesta päätellen kyseessä saattaa 
olla Pohjois-Suomen tunturialueella 
harvinaisena esiintyvä nivelrikko (Saxif-
raga Arthritis). Geneettisenä tautina se 
on parantumaton ja aiheuttaa myöhem-
mällä iällä muitakin oireita, joita voi toki 
lievittää monin tavoin. Tarkista aluksi, että 
ruokavaliossasi on riittävästi kuituja ja että 
kengänpohjallistesi magneetit ovat oikein 
päin. Vältä myös chättäilyä epäillyttävis-
sä osoitteissa. Jollei tirkistelynhalusi ole 
herännyt � päivän kuluessa, ongelmasi on 
mitä ilmeisimmin freudilais-oidipaalinen 
kompleksi (ks. Lasten Odysseia, olkkarin 
kirjastossa). Varaa aika vastaanotolleni 
tarkempia tutkimuksia varten.

AIVOJEN

ASKARRUTTAA
KOOSTUMUS

NUORI LIHA
HOUKUTTAA

Menneen kesän kesäheilan kanssa meni poikki juuri en-
nen syksyn opintojen alkua ja nyt tunnen kummallista 
vetovoimaa itseäni nuorempia kiltatovereitani kohtaan. 
Onko tämä normaalia? Pitäisikö minun yrittää tehdä 
asialle jotain? 

-Oubsin päätoimittaja

Maailma on täynnä niin kummallisia perversioita, ettei tämä 
huoli tunnu missään. Tiedotusalalla toimivana julkkiksena 
sinulla voi olla edessäsi loistava ura pedofiilien puolueessa.

Onko tervettä nukkua kahdestaan 90cm leveässä sängyssä?
-Ihkuu mä seukkaan

Vanha kansan sanonta kertoo totuuden: “Yhelle ahas on kahelle 
paras”. On vain ratkaistava kumpi on alla ja kumpi päällä. 
Hengenahdistuksen välttämiseksi on syytä vaihtaa asentoa yön 
mittaan.

LIIAN AHDASTA NUKUNTAA?

Onko poikien aivot oikeesti putkimaisia?
-Hevoskuiskaaja

Ovatko ihmisen aivot xml-tiedosto, käsitekartta, 
relaatiotietokanta vai kenties joku muu?

-Cazy

Aivotutkimus näyttää kiinnostavan Kukan lukijoita, 
joten vastaan samalla kertaa kahteen kysymykseen. 
Lääketiede ei ole onnistunut tätä usein kysyttyä ongel-
maa vielä tyydyttävästi selvittämään. XML 
ja relaatiot eivät riitä selitykseksi, 
mutta mahdollisesti aivot voidaan 
konstruoida nanoputkista 
muodostuvana informaa-
tioverkostona. Tämä 
ratkaisu saattaa 
tulevaisuudessa 
osoittautua 
jopa nykyistä 
biologista mallia 
kustannuste-
hokkaammaksi. 
Poikien ja 
blondien välillä 
ei ole mitään 
eroa, kummalla-
kin tuulitunneli vetää 
yhtä hyvin kuiskauksia 
puolelta toiselle.

Tuttumme jonotta-
vat rivissä papin 
pakeille.

Nokia-missiota todistanut:

JEESUS
PARANSI

Paatori painaa kätensä
Juhanin otsalle.
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YSKANI

Saavumme ystävieni Annan, Juha-
nin ja Mikon kanssa puoli seitse-
mältä Helsingin kulttuuritalolle. 

Ovella meidät toivottaa tervetulleeksi 
”Vastuunkantaja” -nimikylttiä rinnukses-
saan pitävä hyväntuulinen keski-ikäinen 
naishenkilö. Kun tulemme sisään aulaan, 
näemme paljon muita ”Vastuunkantajia”. 
Aulassa jaetaan infolehtisiä ja Nokian 
Mission lehtiä, joiden etusivulla kerro-
taan tuomiokapitulin pidättäneen Mark-
ku Koiviston pappisvirasta toimimisesta.

Tilaisuuden alkaessa kulttuuritalon tu-
hat henkeä vetävästä salista on täytettynä 
noin joka toinen paikka. Lavasta suurim-
man osan valtaavat bändi ja muutamalla 
tuolirivillä istuva kirjava joukko ihmisiä. 
Puhujanpöntön eteen on tuotu vinossa 
makaava risti, ja lavan edessä on harvak-

seltaan kukkaruukkuja. Lavalla paistaa 
mauton yhdistelmä erivärisiä spottiva-
loja, ja videotykillä esitetään hengellistä 
kirjallisuutta myyviä jenkkityylisiä mai-
noksia.

Hieman alle kolmikymppiseltä näyttä-
vä mies saapuu puhujanpönttöön ja alkaa 
puhua. Hän vaikuttaa innostuneelta ja 
puhuu hyvin tunteikkaalla ja voimallisel-
la äänellä. Puhe kiihtyy, ja empatisoidun 
puhujan kasvavaan innostukseen. Odot-
tamatta huomaan, että päällyspaitani 
tuntuu yhtäkkiä liian kuumalta. Mieleeni 
tulevat uskontotunnilla esillä olleet klas-
siset kuvaukset pyhän hengen laskeutu-
miseen liitetystä lämpimästä tunteesta.
Samaan aikaan puhuja sanoo, että ”Jee-
sus on täällä”. Olen varma että kaatuisin, 
kun sen aika koittaisi

Kuin eläkeläiset 
rokkikeikalla

Puheen jälkeen bändi alkaa soittaa vi-
deotykin heijastaessa laulun sanoja sei-
nälle. Ihmiset yhtyvät lauluun ja monet 
ojentavat kätensä suoriksi yläviistoon, 
kämmenet taivutettuna ylöspäin. Ti-
lanteessa on jotakin hupaisaa; samalta 
voisi näyttää, jos joukko vanhuksia lai-
tettaisiin humalassa ensimmäistä kertaa 
rokkikeikalle. Hupi muuttuu kuitenkin 
ärtymykseksi bändin venyttäessä kappa-
leen aivan liian pitkäksi. Kappale tuntuu 
siltä kuin se voisi loppua hetkenä minä 
hyvänsä, mutta se vain ei lopu.

Rukouspalvelun vihdoin alkaessa 
ihmiset menevät lavalle ja sen eteen 

”Ystäväni Anna 

ja Juhani kaatuvat

viereltäni!”

siunattavaksi. Suurin osa siunattavista 
ihmisistä kaatuu, ja osa rojahtaa maahan 
näyttävän näköisesti.

Lavalle mennessäsi huomaan sydä-
meni hakkaavan selittämättömästä syys-
tä. Ylitsevuotavan onnellisen näköinen 
miespastori painaa kätensä otsaani, ja 
alkaa kertoa laivasta, jonka reunat ovat 
nyt paljon korkeammat. Ystäväni Anna ja 
Juhani kaatuvat viereltäni. Itse en kaadu, 
mutta tilaisuuden alussa kokemani läm-
min tunne toistuu.

Lähtiessäni jätän menemättä baarin 
festivaaleilla hankkimieni itävaltalaisten 
tuttavien kanssa. Samaisilta festivaaleilta 
hankin myös yskän. Seuraavana aamuna 
juoksen 400 metriä aikaan 73 sekuntia, 
enkä yski sen jälkeen kertaakaan. Yskä oli 
jatkunut sitä ennen jo kolmatta viikkoa.

Kukan lukija Juho kertoo uskomatto-
man tarinan ihmeparantumisestaan 
Nokia Mission -tapahtumassa.
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Susanna
tietää ja osaa.

Mikko Mäkelä, sivustosi osoitteessa http://www.
miken72.com ärsyttää minua. Mistä sait idean tälläi-
seen PDF-muotoiseen webisivuformaattiin?

-Se nyt oli vaan tuollainen päähänpisto, ihmettelin kun ei 
kellään muulla ole sellaista. PDF:ssä on ainakin niin paljon 
niitä etuja.

Minkä tyyppisille sivustoille se mielestäsi sopii erityi-
sesti tai noin yleisesti? 

-Jos ei nyt mitään kauppapaikkoja tai tietokantaa tarvita 
niin aika hyvin normaalit webisivut, ihan tämmöiset beisik-
pohjaiset. Mitä nyt on toi netti täynnä.

Sopiiko se siis dynaamiseen sisältöön ollenkaan tai 
kuinka hyvin?

-Ei se oikeen sovi siihen dynaamiseen, kun siihen ei oikeen 
pysty rakentamaan mitään sellaista tietokantasysteemiä.

J: Minkäkokoiset Visual Conceptin sivut on?
-No se on iso, koska mulla on niit referenssei siellä kanssa 

niin paljon. Se on muistaakseni 6 megaa. On kuitenkin tarkoi-
tus et ladataan ne koneelle, jolloin siinä saa mennäkin hetki 
aikaa.

J: Mikä on mielestäsi hyväksyttävä latausaika vaikka-
pa
yrityksen etusivulle?

-Joku alle 10 sekuntia, nykyään on kuitenkin nämä ADSL:t.

J: Vielä ei ole ollut asiakkaita PDF-formaatissa?
M: Ei, se on kuitenkin niin mörkö, että ei ole niitä ollut.

J: Hieman kummastutti tekstin laittaminen rasteri-
grafiikkana joissakin teidän PDF:istä. Tuoko se jotain 
muita etuja kuin sen, että tekstiä ei voi helposti kopi-
oida? 

M: Nuo on laitettu nopeesti pystyyn leikkaamalla ja liimaa-
malla kuvankäsittelyohjelmasta. Tuo kun ei ole päätyöni, niin 
siinä ei ole mitään painoa. Muutenkin polkee aika paljon tyh-
jää tällä hetkellä.

Juho Ojala kysyy:

MITA V***UA?!

Cankar Mihael
Adapted Wizard-of-Oz Simulation: Stu-
dying User Behaviour for Mobile Locati-
on-Based Services

Jalonen Meri
Tuotantotiedon merkitys valmistavassa 
teollisuudessa: teoreettinen tarkastelu ja 
tuotantotiedon arviointimenetelmä

Mäkäräinen Meeri
Expressions of Emotion on an Animated 
Face Model

Piispanen Janne
Specification of a Pricing Tool for Sawn 
Timber Products

Rantanen Pinja
Palveluiden hankintaprosessissa tarvitta-
va osaaminen - Tapaustutkimus kuntien 
sosiaali- ja terveyspalveluiden hankin-
noista

Rusanen Liisa
Introducing Test Management Software: 
Evaluating the impacts in terms of usabi-
lity and test process changes

Savolainen Maija
Käyttökontekstin ja -ajan vaikutus työn-
tömastotrukin käyttäjäkokemukseen

Savolainen Tomi
Toimituksellinen yhteistyö mediayhtiös-
sä

Tiainen Jasse
Report generation system for systems 
biology data warehouse

Timonen Hanna
Knowledge acquisition in new product 
development: The knowledge acquisi-
tion models of small and medium sized 
enterprises’ new product development 
processes

VALMISTUNEET!
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Lähestyn varovaisin askelin Kyype-
linvuorta, tuota Sipoon metsien 
kalliomuodostelmaa. Yhtäkkiä nä-

köni pimenee ja vaivun tiedottomuuteen.
Yhteyshenkilöni on ottanut yhteyden 

minuun. 
Herään pimeydessä kosteuteen. Vaikka 

tiedän yhteyshenkilöni luotettavaksi, mie-
leni hätääntyy lähes aistittomasta tilasta. 
Kauhistun huomatessani sisällöttömien 
kaapujen lähestyvän minua tyhjästä. He 
ovat lähellä. Tajuan olevani kiinnitettynä 
keskiaikaiseen kidutuspenkkiin. Kuinka 
pitkäksi raajani venyisivätkään tässä hir-
vityksessä! 

Yksi kaavuista astuu lähemmäksi 
mumisten jollain tavalla tutulla äänellä 
muinaista hepreaa. Hänen asusteistaan 
kaivamansa tikari saa minut sätkimään, 
mutta suuni on kuin nörtillä. Mitä he ovat 
tehneet minulle? Mitä he tulevat teke-
mään?

Kaukaa jyrähtää huuto. Erotan vain 
sanat ”messukeskus”, ”läpimurto” ja ”po-
liisisaattue”, sillä aivan muu asia on kiin-
nittänyt huomioni. Olen kuullut tämän 
äänen ennenkin. Elvis! Kaavut kääntyvät 
arvokkaasti ympäri ja katoavat nopeam-
min kuin Matin ja Mervin yksityisyys. 

Kuvittelenko, vai puhuivatko he maail-
manrauhasta poistuessaan? Virun pime-
ydessä vääntelehtien. Pakko päästä irti. 
Pulssini kiihtyy tajutessani laihan käteni 
hiljalleen irtoavan kahleista. Onnistun ir-
rottamaan loputkin raajani. Luojan kiitos 
Atkinsille dieetistään! 

Käsitykseni lopuista tapahtumista on 
hämärän peitossa, sillä jokin suloinen 
tuoksu on alkanut sekoittaa päätäni. Vii-
meisiä muistikuviani on sali, jonka pää-
dyssä on kerrostalon kokoinen kultainen 
H:n muotoinen rakennelma.

Jotenkin onnistun löytämään tieni ulos 
mystiikan tyyssijasta, sillä herään aamul-
la Mäntyniemen pihan rantasopukasta 
kaikki jäseneni kipeinä ja väsymyksestä 
nääntyneenä. Pakko soittaa apua. Kai-
velen taskujani, mutta niissä majaillutta 
omaisuutta ei löydy mistään. Ainoastaan 
kulunut paperinpala, jossa lukee punaisin 
kirjaimin: 14.4. Sen vieressä on töherrys-
tä, joka näyttää muodostavan tekstin K 
Annan. Mitä tarkoittanee?

En pääse omin voimin ylös. Uupu-
muksen sekä epätoivon lyömänä silmäni 
sumenevat jälleen. Seuraavaan näkyyn on 
vaikea uskoa. Tasavallan presidentin kas-
vot. En saa sanaa suustani, vaikka hän so-

pertelee jotakin puliukoista. Hän saattaa 
minut vakavana pihalta tielle, missä taksi 
odottaa minua. Kaikki on sekavaa, mutta 
muistan kahden hahmon tarkkailleen toi-
mintaa Mäntyniemen ikkunasta – toinen 
heistä on lyhyempi, mutta kovin leveä, ja 
toinen on pitkä, jonka siluetin rikkoo outo 
hiuskiehkura.

Taksissa selvitellessäni kaikkea tapah-
tunutta itselleni mieleeni juolahtaa tas-
kustani löytynyt paperi. Käyn sopukkani 
saman tien läpi, mutta turhaan.

Yhteyshenkilön tarkkoja tietoja ei voi-
da paljastaa. Hän sijoittuu ”Otaniemen 
humanistien toiminnan keskiöön.”

Puhekykyni ei ole vieläkään muuta-
man viikon jälkeen palautunut, mutta 
olen muuten toipunut kauhun hetkistäni 
täysin. Tekemäni rikosilmoitus on hylätty 
syyttä. Oikeuslaitos ei ole ottanut asiaani 
käsiteltäväksi. Olen ensin Helsingin yli-
opiston kirjastossa ja myöhemmin Lon-
toon kuninkaallisen kirjaston arkistoissa 
tutkinut, mihin näkemäni kultainen H 
sekä 14.4 voisivat viitata. Tutkimusteni 
mukaan tuon päivän ja merkin yhteys 
yltää aina Rooman valtakunnan ajoille 

asti – ehkä jopa muinaiseen Kreikkaan. 
Rooman aikoina faktat tuntuvat liittyvän 
tasavallan palauttamiseen, mutta myö-
hemmin termi “maailmanrauha” liittyy 
poikkeuksetta saamiini tietoihin. Tunnen 
itseni uhatuksi.

SALASEURAN JALJILLA

Toimittaja soluttautui orgioihin

Kaapu tutkii mui-
naisella heprealla 
kirjoitettua kirjaa.

Salainen kokous sa-
laisessa temppelissä. 
Mutta missä on Elvis?

HAUSKAT
kirjeet, kuvat ym.

Hyvä Athenen istuva hallitus,

mitä mieltä oikein olette killan ri-
veissä kihisevästä joukosta nimeltä 
Katkerat portot? Ihanan, viehkeän 
ja hymyilevän infotsiksin maine 
kärsii tällaisesta
negatiivisesta ja huoraamiseen 
viittaavasta termistä. Eikö tämä ole 
asia, jolle hallituksen olisi tehtävä 
jotain? Vai apitatteko mahdolliset 
toimet senkin asian hyväksi?

Yst. terv.,
Hauska Lukija

Portoilla on 
angstia ja paina-
vaa sanottavaa.

Moi, olen
  Kebab-eläin!

Susanna Rahkamo, on hienoa 
huomata, ettei urheilumenestys ole 
noussut päähäsi, vaan rohkenet 
tulla samalle TKK:n kurssille ihan 
meidän tavallisten perusopiskeli-
jatallaajienkin kanssa. Saamme 
varmasti Tiedon ja osaamisen 
johtamisesta nyt enemmän irti, kun 
mukana on todellinen itsekurin ja 
suunnitelmallisen etenemisen am-
mattilainen. Jatka samaan malliin!

Niina Varonen

KIRJE
JULKKIKSELLE

Oho,
 mikäs se
   siellä!
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JANNE KAKI
JANOAA VALTAA!

Kaikki tuntuvat tietävän, kuka Jan-
ne Käki on. Hän on informaatio-
verkostojen oma julkkis, eräänlai-

sen kilta-aktiivin perikuva, vaikka häntä 
ei ihan jokaisessa illanvietossa näekään. 
Athenen hallituksessa Käki on opinto-
vastaavana, mikä tarkoittaa, että hän voi 
vaikuttaa mm. siihen, mitä kursseja info-
laisten pitää käydä ja mihin moduuliin ne 
pitää laittaa HOPSissa. Näin ollen hän voi 
muokata infoa haluamaansa suuntaan ja 
vähä vähältä muuttaa informaatioverkos-
tot ”käkiverkostoiksi”.

Janne Käki aloitti informaatioverkos-
toissa syksyllä 2003. 

-Tiesin, et musta voi tulla ihan  mitä 
vaan, piti vaan valita mitä haluan musta 
tulevan”, Käki kertoo. 

Maailmanvalloitukseenkin on hyvä olla 
joku koulutus, ja tällainen poikkitieteelli-
nen ala antanee siihen hyvät eväät. Ennen 

infoa Käki harjoitteli armeijan johtamista 
kouluttajana Dragsvikissä. Sotilasarvol-
taan hän on aliluutnantti.

Assariuransa Käki aloitti toisena opis-
keluvuotenaan Studio1 –tuntiassistent-
tina. 

-Pikkuhiljaa alkoi tuntua, et mulla ois 
kaikkia päättömiä ideoita tän kurssin kie-
routtamiseksi entisestään, ja niitä en pää-
sis ihan helpolla tollai riviassarin virassa 
toteuttamaan, Käki paljastaa.

-Kun selvis, et uutta pääassaria hae-
taan, se oli kyl parhaita uutisia mitä olin 
ikinä kuullu. Käki haki ja pääsi kieroutta-
maan Studio1 –kurssia, aloittaen syksyl-
lä 2005. Hän oli myös Studio4 –kurssin 
pääassistentti keväällä 2006, ja sanoo 
haluavansa assaroida loppujakin studio 
–kursseja. Kurssiassarointi on hyvä te-
kosyy opetella ulkoa opiskelijanumeroita, 
joita Käki todennäköisesti käyttää aivo-

pesuun ja propagandaan. Hän muistaa 
sinunkin opiskelijanumerosi.

Opintovastaavaksi Käki haki tehdäk-
seen informaatioverkostoista laatuyksi-
löiden koulutusohjelman. 

-Tän pitää olla vähän niinku se paikka 
minne kaikki koleimmat haluu ja mistä 
tietoyhteiskunnan parhaimmisto ja 
osaavimmisto on lähtöisin, Käki kertoo 
suurista suunnitelmistaan. Hänen omat 
opintonsa alkavat vähitellen lähetä val-
mistumista, mutta Käki aikoo jatkokou-
luttautua proffaksi asti. Haluaako Käki 
Tassuksi Tassun paikalle? -Haluan toki, 
joku päivä. Sit isona. Hmm, kun kaik-
ki KV:ssä [käkiverkostoissa] on täysin 
vallassani, Käki tunnustaa. Hallitsijana 
hänen olisi kuitenkin pakko hieman ja-
kaa valtaansa, koska kaikkea ei enää voi 
tehdä itse.

-Hallitseminen on kovaa hommaa, ei 
varmaan ihan joka detaljia ehdi viilata 
mitä haluais.

Punoo juoniaan öisin

Käki tunnetaankin osin siitä, että hän 
on kaikessa mukana itse tekemässä – 
monet ovat miettineet, nukkuuko mies 
ollenkaan. Koska Käen täytyy esittää 
tavallista opiskelijaa päivisin, jää maa-
ilmanvalloitussuunnitelmien hiomiselle 
vain yön pimeät tunnit, jolloin uni saa 
väistyä. Käki myöntää kuitenkin, että 

joskus hänkin nukkuu, yleensä aamuyös-
tä: 

-Nukun aina silloin, kun väsymys al-
kaa haitata näiden suunnitelmien täysi-
painoista implementointia. Keskimäärin 
ehkä viis-kuus tuntia yössä. 

Käen unirytmin voi osittain päätellä 
muutaman tunnin hiljaisista kausista ir-
kissä.

Käki on jo ujuttanut jalkaansa Athenen 
ja informaatioverkostojen tulevaisuudes-
ta päättävien elinten ovien väliin, ja on 
parissa vuodessa muodostanut tukevan 
kannattajaverkoston varsinkin Athenen 
piirissä. Uudet phuksitkin opetetaan heti 
ensimmäisestä syksystä asti pitämään Kä-
keä tärkeänä auktoriteettina. Mikä sitten 
on Janne Käen strategia käkiverkostojen 
ja lopulta maailman valloittamiseen? 

-Olennaista on olla kärsivällinen, ra-
kentaa sellainen status ja asema, jonka 
varassa voi toimia vapaasti, Käki selit-
tää, -Se ei tapahdu hetkessä, vuodessa 
tai parissakaan. Mut aina pitää olla joku 
projekti työn alla, joku semmonen, joka 
tukee kokonaisuutta. Mä tosin oon aina 
tehny lähinnä vaan semmosia juttuja, 
jotka tuntuu kivoilta, en niinkään sillai 
määrätietoisesti ja suunnitelmallisesti 
kaikkee, mikä vois olla hyödyks kokonai-
suuden kannalta. Mut näköjään se toimii 
näinkin. Ilmeisesti mä tykkään oikeista 
asioista. Niin, kukapa ei pitäisi vallantun-
teesta.

Hän on killan hallituksessa, hän on #purkuses-
sion statsien kärjessä, hän on studio1:n pääas-
sistentti – Janne Käen, 23, nimeen törmää joka 
paikassa. Kuka todella on mies nimen takana? 
Toimittaja naamioitui tupsuphuksin irkkinikin 
taakse ja paljasti totuuden.

Kiinnostava kiltalainenKukan valokuvaaja onnistui 
ottamaan kuvan salaisesta 
kokouksesta, jossa Käki ja 
hänen kannattajansa juonivat.

Hän muistaa

sinunkin

opiskelijanumerosi!


