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pääkirjoitus
Käsissäsi, arvon lukija, on tällä hetkellä vuoden 2018 ensimmäinen Kukka-lehti, jo 58. laatuaan. Ensimmäinen Kukka julkaistiin keväällä 2003,
mikä tarkoittaa, että lehti on toiminut athenelaisten äänitorvena jo
15 vuotta! Kuten killan, on Kukankin ulkoasu elänyt vuosien saatossa.
On nähty Porno-Kukkaa ja Kakka-Kukkaa ja onpa se joskus julkaistu
sitsiläsynkin muodossa. Vuodesta 2012 lähtien vuoden toinen numero
on tunnettu Wappukukkana, interaktiivisena Wappukalenterina, joka
ilmestyy luukku kerrallaan Athenen nettisivuilla. Samana vuonna alkoi
myös toinen pitkään jatkunut Kukka-perinne, kun vuoden kolmannen
lehden kirjoittaminen siirrettiin mökkiympäristöön. Reportaasin mukaan samaisella mökkireissulla muun muassa kolaroitiin McDonaldsin
autokaistalla, mutta tämä perinne ei jostain syystä jäänyt elämään.
Kiltalehtemme nykyinen julkaisuformaatti onkin suurelta osin vuoden
2012 Päätoimittajan, Emil Virkin, aikaansaannosta (huolestuttavaa,
eikö?).
Kukalla on tänäkin vuonna huikea toimituskunta, kun toimituksessa häärivät freshit toimittajat: Katri, Katariina, Silvia, Juuso, Ellen,
Liisi, Iines ja Alan. Kukan tavaramerkkinä toimivasta visuaalisesta ilmeestä puolestaan vastaavat taitavat Alexia ja Niina. Kukka on kuitenkin
koko killan lehti ja kenellä tahansa kiltalaisella on mahdollisuus kirjoittaa siihen juttuja. Parhaiten killan ajatukset ja mielenkiinto saadaankin
tiivistettyä samoihin kansiin, kun mahdollisimman moni kiltalainen
mahdollisimman monelta vuosikurssilta on mukana tekemässä yhteistä
lehteämme. Kun saat siistin tai semi-siistin tai edes ei-niin-siisti-mutihan-jees idean, jonka haluaisit kiltalehteen, kerro siitä toimitukselle!
15-Vuotisen Kukka-taipaleen kunniaksi tässä numerossa starttaa koko
vuoden kestävä juttusarja, johon kerätään hauskoja poimintoja vanhoista Kukista. Vuoden ensimmäisessä Kukassa vuorossa on ihka ensimmäinen kiltalehtemme numero - Kukka 1/2003! Juttu löytyy sivulta 8.
Muita yllättäviä 15 vuotta täyttäviä asioita esitellään sivuilla 14-15!

Vincit tarjoaa sangen hyvää palvelumuotoilua ja ohjelmistokehitystä yrityksille ja julkisen sektorin toimijoille. Vincit myöntää
kaikelle tekemälleen työlle 100% tyytyväisyystakuun.
Modernia atk:ta möhlimättömyystakuulla

www.vincit.fi
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T ä m ä
Vammalan la
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Tätä
tyyppiä avuliaampaa
saton vaikea löytää: oli kyse sitten
ojen
jatk
sta,
inni
unnaisen projektin visualiso
stä,
tävä
steh
dau
koo
sta
llise
siivouksesta tai tava
ynsä mukyk
aan
parh
aan
aam
jees
on hän valmiina
t eivät pelota häntä (tai
kaan. Suuremmatkaan haastee
läpi). Kanssakiltalaisiaan
ta
jos pelottavat, niin se ei pais
omatoimisesti tapahtumia,
hän ilahduttaa järjestämällä
on valmiina antamaan
kuten leffailtoja. Siinä missä hän
oppimaan lisää. Huitse
muille, on hän myös valmiina
rimmat haaveet
suu
n
kilö
hen
än
hujen mukaan täm
k Lamarin yksitovat Athene-verkkarit, Kendric
yksityiskeiarin
yiskeikka ja Kendrick Lam
-verkene
Ath
nen
kan kuuntelemi
karit päällä.
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Tällä
Duracell-pupulla tuntuu
olevan energiaa jokaiseen mahdolliseen asiaan ja toimeen. Joskus hänen touhunsa taitaa olla niinkin hyper, että kun totaalinen
väsymys iskee, voi makuualustana tarpeen tullen käyttää
Ullanlinnanmäen vehreää ruohomattoa. Jos pitäisi mainita
lausahdus, joka hänestä parhaiten muistuttaa, olisi se varmasti ”mä oon sun kanssa täysin samaa mieltä, mutta…”.
Tämän henkilön on laajasti huomattu rakastavan omaa
ääntään; tämä käy ilmi sekä hänen hallitusvirastaan että
hänen karaoketähteydestään. Tästä ominaisuudesta
anekdoottina voikin todeta hallituksen kokouksen lyhentyneen ainakin puolella tunnilla hänen lomaillessaan.

!
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Tämän
sydämellisen kaunottaren asenne ja olemus ei jätä
ketään kylmäksi. Jos hänen
naurunsa
ei kantaudu Olkkarilla, on hän
luultavasti
joko solmimassa uusia ystävyy
ksiä killalle tai
järjestämässä jotakin poikkitie
teellistä tapahtumaa.
Äitimäisen lempeän luonteen
sa vuoksi hänet näkee
myös usein halailemassa ja lohd
uttamassa muita töiden uuvuttamia hallituslaisia.
Omasta hyvinvoinnista
on totta kai pidettävä myös huo
li, ja hän ylläpitääkin
muiden samanhenkisten kanssa
Athenen leidien
jumppakerhoa. Vaikka hänet
bongataankin
yleensä tyylikkään mustissa
vaatteissa,
löytyy tältä neidolta puhdas
ta
lämpöä sykkivä sydän.
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slainen selviäisi, tai johon
lannetta, josta tämä hallitu
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Ahkeralla
hallituslaisella on hihat heilumassa aina hymyssä suin oli kyse
sitten tärkeästä tapaamisesta, (varapuheenjohtajan) vastuullisista tehtävistä tai
erittäin huolellisesta virkistäytymisestä. Hän
on nainen, jolle mikään ei ole liian hapokasta.
Yksikin katse sulosilmiin ja hän hurmaa kenet
tahansa aidon rehellisin ottein, mahdollistaen
lähes koko kiltapumppumme toiminnan.
Särmällä draivillaan ja uupumattomalla
innokkuudellaan elämänkoskea eteenpäin surffaava huimapää ei koskaan unohda ottaa muita
huomioon.
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Oikeat vastaukset: 1. Katri, 2. Alan, 3. Joel, 4. Venla, 5. Jessica, 6. Suvi, 7. Ilona, 8. Miska, 9. Pinja, 10. Ville, 11. Markus
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ihka ensimmäinen
Kukka

?
Miten Anssi Kela kävelee
– Näin.
Yrjö 22 v
Mitä Batm
an sanoi Ro
binille enne
kun hän no
n
usi Batmob
ii
lin kyytiin?
– “Nouse k
yytiin.”

Taneli 21 v

Jo Kukan 1/2003 etusivusta huomaa, että jotkin asiat eivät
ole 15 vuoden aikana muuttuneet. Vaikka ensimmäinen
Kukka onkin mustavalkoinen, löytyy heti kannesta jotain
tuttua.
Kukassa suosituimmat juttuaiheet ovat aina olleet
athenelaisia koskevat uutiset ja mitä erilaisimmat “Kukka
testaa: X” -jutut. Myös tangentille on lähdetty useaan otteeseen (niin kuin tässäkin lehdessä) ja otsikkona “Potaatti”
ei herätä suurempaa ihmetystä.
Nimensä Kukka on saanut Athenen alkuaikojen
hippikulttuurista. Ensimmäisestä lehdestä löytyykin tähän
liittyen arvostelu NuSpirit Helsingin - jazzia, soulia ja funkia
yhdistelevän dj-kokoonpanon - keikasta. Mieleen tulee heti
eräs toinen dj-kokoonpano Athenen nykyajoilta. Ensimmäisen lehden Olutmaistelukin voisi ihan hyvin olla tehty
viime viikolla - paikkana toimii Otaniemen Rantasauna ja
jo silloin paikalla on ollut vannoutunut “Karhu-fani”, joka on
jopa luvannut viettää yönsä ulkosalla, jos ei tuntisi mielioluensa makua. Herranjestas.
Oma suosikkini lehdestä on juttu Athenen kiltautumisesta. Siinä kerrotaan, kuinka 13. helmikuuta TKY:n
edustajiston kokous päätti äänin 24 - 13 hyväksyä Athenen killaksi - aika tiukka äänestys siis. Jutun on kirjoittanut
Athenen silloinen puheenjohtaja Henrik Blåfield ja jutussa
hän muistuttaa, että “Killaksi ei ainoastaan synnytä, vaan
paikka on vuosi toisensa jälkeen lunastettava aktiivisella
ja omaleimaisella toiminnalla”. Tämä lainaus on edelleen
hyvä pitää mielessä, varsinkin kun Athene täyttää 20 ensi
vuonna.
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Mitä Pohjois-Koreal
aiset
katselevat nukkue
ssaan?
– Kim Jong Unia.
Jake 21 v

i 22
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hyödyksi?
haitaksi.
– Ei, se on
Pia 22 v
Mihin mait
ovalaat eiv
ät
ikinä saira
stu?
– Osteopo
roosiin.
Anna 21 v

Miksi kuka
t katosivat
puutarhast
– Koska Sy
a?
lvester Sta
llone astui
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n
iidJohn Wayne
otti ne.
Mauno 20
v
ivät yli,
Muut men
Ali.
Mohammed 21 v
Alfred

yssä ei voi
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Jackson 21
Nimet muutettu.

Miksi sukeltajat kaatuvat veteen mentäessä
aina taaksepäin?
– Jos ne kaatuisivat
eteenpäin ne olisivat
siellä veneessä…
Alfonso 21 v

Mitä tapah
tuu
autolla joen jos ajaa
yli
– Joe kuole ?
e.
Tani 21 v
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Matkareportaasi:
Olkkarilta
Länsimetrolle
Toimittaja: Plan Airdrill, kuva: Plan Airdrill

Otakaarella ei ole enää ruuhkaa. Oranssi pötkylä rapakon toiselta puolen on laskeutunut valta-asemaan ja terrorisoi koko lähialuetta yksinkertaisuudellaan. Kyllä, länsimetron tulo herättää itse kussakin meissä tunteita puolesta ja vastaan. Tykkäsi siitä
tai ei - totuus kuitenkin on, että tunnelijuna on nyt täällä. Yläasteen biologian tunneilla viisastuneena Kukan toimitus tietää, että tähän muutokseen on sopeuduttava
sukupuuttoon kuolemisen uhalla, jonka takia päätimmekin tutustua uuteen toimintaympäristöömme ja testata miten homma toimii. Tässä matka-reportaasin erikoisjournalistisessa empiirisessä tutkimuksessa selvitimme miten matka sujuu olkkarilta
metroasemalle. Kuten aina, teemme täsmällistä ja luotettavaa tieteellistä tutkimusta,
joten olkkarin kynnyksen ylityshetkellä lähtee sekuntikello pyörimään.

Matka metroasemalle on pitkä
ja muistuttaa formuloiden monimutkaisimpia ratoja. Lähtöviivalta ensimmäisenä on luvassa
lyhyt, mutta lämmin suora T-talon
ovelle, jonka päässä on hidasteita
kaksin kappalein. Tässä virheliike on ottaa ajokaista sisältä sillä
automaattisesti avautuvat ovet
toimivat yhtä hitaasti kuin päätoimittajan silitysrauta sumuisena
sunnuntaina. Ulko-oven jälkeen
koittaa ensimmäinen kaarre, joka
tuottaa kokemattomalle toimittajalle yllättäviä vaikeuksia. Kaarre on
liukas kuin entinen talousvastaava
paetessaan tilinpäätöksen tuloksia
toiselle mantereelle ja meinaakin
10

viedä jalat alta. Mutkaan kannattaa
tulla leveällä ajolinjalla ja töpöttelyvauhtia hiljentää reilusti, jotta
pääsee ampaisemaan täyttä häkää
tulevalle suoralle.
Radan toinenkin suora
on nopeasti ohi, kun toimittajan
jalat käyvät kuin maantiekiiturin
konsanaan ja matka taittuu viilettäen. Alta aikayksikön onkin vuoro
radan ainoan shikaanin, johon on
hukkunut viikko toisensa jälkeen
useita kymmeniä sekunnin sadasosia odotusaikaa. Tämäkään kierros
ei ole poikkeus. Naapurin Sirpa-Irmeli on ilmeisesti tilannut itselleen
kebabin ranskalaisilla, joten kulmakunnan viritetyimmällä Ford Ka:lla

hurjasteleva pizzakuski lähestyy
risteystä talla pohjassa ja huonosti
itsensä heijastimin koristellut toimittaja on pakotettu pysähtymään
henkikultansa uhalla. Sydän pumppaa kiivaasti. Pump. Pump. Pump.
Nopea katse oikealle ja vasemmalle
- tyhjää täyttä, joten ylityslupa on
saatu. Muutaman askeleen jälkeen
ensimmäinen ylitys on suoritettu ja
toisen suojatienkin kohdalla latujen ollessa ammollaan, on matkan
vaarallisin osuus ohi. Tästä nopean
oikean käännöksen jälkeen suuntaamme kohti radan suurinta nousua.
Momentum on kuitenkin kadoksissa, ja heikosti hiekoi-

tettu tie liukuu alta pois. Speedy
Gonzalekseksikin kutsuttu toimittaja taistelee saadakseen aikaan
downforcea ja pitääkseen tämän
kierroksen ehjänä liukastumisista, mutta se ei ole helppoa. Jalkaa
toisen eteen, muu ei auta kellon
tikittäessä. Kävelynopeutta kasvattaa horisontista jo kuikuileva
metroaseman loisto, joka vetää
vertoja Supreme Leader Kurpan auringonpaisteelle. Olo on suorastaan
euforinen. Tällaiset turhanpäiväiset
haihattelut eivät kuitenkaan kuulu
erittäin eksaktiin tieteeseen, joten
on aika suunnata ajatukset kohti
Liskoläski-neulansilmää. Käännös
on tiukempi kuin naapurin Ursula-Esmeralda nuoruudessaan, joten
sitä kannattaa lähestyä varovaisuudella ja ottaa kurvissa kaiteesta
kiinni. Vielä ovien ohi niin päästään

Kuvitus reitistä T-talolta länsimetrolle.

sisätilojen lämpöön ja sektorin viettävät matkansa läpinäkyvässä
ajaksi löydään kortin leimaushet- häpeän laatikossa. Oli laskutapa
mikä tahansa, alamäen ja nopean
kellä 3:10.26.
välineiden vaihdon jälkeen laji
”Kaikista
nössöimmät vaihtuu perinteiseen matkanmenevät hissillä alas ja käyntiin, jossa nopeiden spurttien
viettävät matkansa läpi- sijaan tasainen työstäminen on
näkyvässä häpeän laati- valttia. Tällä monotonisella osuudella voi painaa surutta täysillä
kossa.”
ja päästä jopa kuuden kilometrin
Länsimetro Grand Prixin jälkim- huipputuntivauhtiin.
Suoran jälkeen on vuomäinen puolisko muistuttaa formuloiden sijaan talviolympialaisia rossa tiukka vasen kohti matkan
ja on rahastohoitajan lemppari sillä viimeistä laskua, jonka aikana
se on laskujen täyttämä. Alamäkien toimittajan retinalle ensimmäismakuun päästään heti, ja tätä var- tä kertaa piirtyy kirkkaan oransten on hyvä muistaa oikeaoppinen si maisema. Tuossa se vihdoin
laskuetiketti. Pujottelua ei sallita. köllöttää - Länsimetro. On tämä
Vasemmalla kaistalla lasketaan hurjaa. Matka-ajaksi varmistuu
supersyöksyä ja oikealla on säi- sekuntikellosta 5:19.45.
kymmille pulkkamäki. Kaikista nössöimmät menevät hissillä alas ja
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15 vuotta sitten...
Ensimmäisen kukan ilmestymisestä on kulunut 15 vuotta, mutta mitä
kaikkea muuta ilmestyi vuonna 2003? Varoitus lukijoille: Kukan toimitus ei
vastaa jutun aiheuttamasta nostalgiasta tai ikäkriisistä.

The O.C.
Tämä jokaiselle 2000-luvun teinille tuttu sarja
ilmestyi ensimmäisen kerran 5.8.2003 ja oli
vuoteen 2007 asti kuumin puheenaihe peruskoulun välitunneilla.

Nokia 3200

Suomen Idols

Puhelimet näyttivät joskus tältä? Tämä
malli ei jäänyt elämään, toisin kuin 3310.

Antti Tuiskun ensimmäisestä esiintymisestä
on jo 15 vuotta???? Mitä helkuttia??

Call of Duty
29.10.2003 sai alkunsa ikoninen
pelisarja, joka vielä nykyäänkin toimii
alustana kimeä-äänisille teinipojille
raivota anonyyminä netissä.

Pirates of the
Caribbean
Kaikki varmasti muistavat
leffan ikonisen päähenkilön
Jack Sparrown, mutta kukapa
olisi uskonut, että Jack
nähtiin ensimmäistä kertaa
valkokankailla 9.7.2003?
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Muita 15 vuotta täyttäviä asioita: 50 Cent - In
Da Club, Linkin Park - Numb, Nissan Sentra
2003, iTunes Store, Silkun huumori.
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Nyt on aika ottaa ohjat omiin käsiin! Miksi
Kukan astrologi-horologi-osasto ennustaisi tulevaisuuttasi, kun voit itse vaikuttaa siihen miten
elämäsi kulkee. Täydennä puuttuvat kohdat
tavoitteillasi ja huomaa kuinka omilla kyvyilläsi
on merkitystä tulevaisuutesi rakentamisessa.

HÄRKÄ (21.4.–20.5.)

OINAS (21.3.–20.4.)
Itsevarmuutesi tulee olemaan huipussaan
_______________. Istuit sitten Olkkarin
sohvalla vieden kaiken istumatilan, ohittelet
Subin ruokajonossa tai viet sen viimeisen
kahvikupin itse kahvin keittäjän nenän
edestä, itsevarmuutesi ja __________
_____ eivät jää keneltäkään huomaamatta.
Toisissa tämä herättää kunnioitusta ja pientä
kadehdintaa, mutta suurimmilta osin ympärilläsi olevat ihmiset tulevat pitämään sinua
pelkkänä _______________.NIIN. Pohdi
siinä sitten kannattiko olla perseestä.
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Villi luonteesi pääsee esiin tämän kuun tapahtumissa ja_______________ seuraa riittää
vaikka muille jakaa. Väärinymmärretyillä löytynyt
_______________ pyörii vieläkin mielessä
ja muistelet hetkeä kun sillisaamun sarastaessa
humaltuneet katseenne kohtasivat jajajatkoilla. Väärinymmärrettyjen silliksen tapahtumia
Kukan astrologi-horologi-osasto ei kommentoi,
mutta sen voimme sanoa, että vastaavanlaista
on tässä kuussa lisää on tiedossa ;) Niitä hetkiä
odotellessa kannattaa kuitenkin pitää seuraa
niille kaikille muille _______________seuralaisille, sillä täytyy muistaa ylläpitää kaikenlaisia
_______________.

KAKSOSET (21.5.–21.6.)

LEIJONA (23.7.–22.8.)

Kukan Astrologi-horologi-osasto
Viime vuoden rohkea olemuksesi
on tällä kertaa päättänyt lopettaa
saa pienen kolauksen. Et kuitenkaan
vihaamisesi ja yrittää ennustaa tulevaa
lannistu vaan _______________.
vuottasi. Uusi vuosi, uusi toimitus ja niin
_____ täyteinen aika on tulossa ja
edelleen. Pitkään jatkunut tietämätsen avulla löydät taas rohkeutesi. Jos
tömyytesi elämäsi suunnasta alkaa
haluat lisää _______________, niin
tämän lehden myötä löytymään. Tunnet
käänny ystäviesi puoleen. Heiltä löytyy
_______________jo saapuvan ja
yllättävän paljon aikaa sinulle.
viettisi alkaa heräämään. Kukas se silRAPU (22.6.–22.7.)
mää miellyttävä _______________
juomapeli-illassa olikaan? Yhteinen
Vaikka välillä tuntuu, että ainut
hetkenne oli kuin kutkuttavaa wapun
läheisyys mitä saat on äitisi halaus,
odotusta ja se ei lopu vielä tähän!
niin nyt viimeistään huomaat lähelläsi sinusta välittäviä ystäviä. Olkkarin
lämmössä tulet yhä uudestaa käpertymään _______________
viereen ja haaveilemaan tulevasta
_______________. Älä kuitenkaan
tuuduttaudu tähän ajatukseen, sillä
kevään edetessä voi asiaan tulla muutos.
Kenen vierestä sinä itsesi löydät kesällä
syntymäpäivänäsi?

NEITSYT (23.8.–22.9.)
Viime lehdessä astrologi-horologi-osasto paljasti villit orgiat joissa
pääsit esileikkien makuun. Valitettavasti
_______________ tuntikausia
kestäviä orgioiden esileikkejä ei ole
pitkään aikaan tiedossa. Nyt on luvassa
_______________ kausi. Mikäli tämä
osoittautuu liian _______________
ajaksi vuotta, kannattaa ilmestyä killan
tapahtumiin vetämään MÄRKÄÄ!!!! Joudut
kuitenkin odottamaan vielä hetkeä kun
pääset esileikkejä pidemmälle.

VAAKA (23.9.–23.10.)
Vaakalaudalla kulunut viime vuotesi jääköön
taakse ja tänä vuonna alat viimein löytämään elämääs _______________
Turhat asiat eivät enää paina mieltäsi ja tämän ansiosta koet olosi
_______________ Sitsien loisteessa
kumoutuu _______________ jos toinenkin ja olet valmis _______________.
Salaperäinen kohtaaminen juuri ennen
_______________ sekoittaa
ajatuksesi ja haluat takasin
_______________ .
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JOUSIMIES (23.11.–22.12.)

SKORPIONI (24.10.–22.11.)
Eräässä illanvietossa kuulet
_______________ uutisia. Tämä
herättää sinussa _______________
ja et ole varma pitäisikö sinun
_______________ . Jodelissakin keskustelu aiheesta käy kuumana ja haluaisit
kovasti tietää lisää. Sotketko itsesi mukaan? _______________ ottaa vallan
ja haluat vain _______________ .
Seuraavalla silliksellä saunassa saat uutta
näkökulmaa tilanteeseen.

KAURIS (23.12.–19.1.)
Kauppareissulla tulet kohtaamaan
_______________ ja tämä saa sinut
ajattelemaan tulevaa kesää. Et kuitenkaan
halua antaa tunteillesi valtaa ja päätät
keskittyä _______________ . Et tule
katumaan päätöstäsi! Kevään alku tuo mukanaan _______________ ja tiedät, että
kaikkea _______________ on luvassa,
mutta mikään ei kuitenkaan vie ajatuksiasi pois
_______________, sillä nyt et tiedä mitään
parempaa!

Kittaat aivan liikaa _______________
ja tästä aiheutuu sinulle
_______________ . Haluat tehdä
pysyvän muutoksen, mutta onnistuuko
se kaiken tämän _______________
keskellä. Opinnot menevät ainakin
_______________ ja kohta on pakko
_______________. Vastaus ongelmiisi
löytyy lopulta Olkkarilta.

Urheilun oikeusturvalautakunta 10.2.2018 §88
Valmistelija: urheilutoimenjohtaja Xxxxx Xxxxxxx, puh. 040 1234567
Laaso Juppalainen on valittanut Ethana ry:n (tästä edespäin “E”) olympiakomitean tekemästä päätöksestä myöntää Athenen Talviolympialaisten 2018 ensimmäinen sija sekä pääpalkinto Leelo Nihtikujalle (tästä
edespäin “N”).
E:n järjestämiä “olympialaisia” on jo pitkään tuomaroitu tavalla, joka on ollut parhaimmillaankin
suunnittelematonta ja täysin valvomatonta. Pitkästä järjestelmättömyyden historiasta sekä puutteellisen, suorastaan puolueellisen, tuomaritoiminnan vuoksi koko ympäröivän alueen olympiahenki on laskenut ennätyksellisen alhaisiin lukemiin. Tiettävästi ainoat olympia-tason tapahtumat, joita Itä-Espoon alueella enää
järjestetään, ovatkin E:n kaksi vuosittaista tapahtumaa: “Olympialaiset” sekä “Talviolympialaiset”.
Valituksessaan Juppalainen ilmoittaa seuraavista Talviolympialaisissa ilmi tulleista epäkohdista:

VESIMIES (20.1.–19.2.)
Talvi tulee tuntumaan pitkältä,
mutta onneksi sinua lämmittää
_______________ . Ilmojen
lämmetessä älä kuitenkaan unohda
_______________ ja sitä mitä se
saa sinut tuntemaan. Luota itseesi ja
_______________ , sillä näin teet
tästä ajasta elämääsi ikimuistoisen. Varo
kuitenkin _______________ ja sen
mukana tulevaa _______________ .
Tämä on sinun _______________ !

KALAT (20.2.–20.3.)
Koko syksyn haaveilit_______________ ja
nyt se on käymässä toteen. Sen ylläpitämien ei
tule olemaan helppwoa. Onneksi saat voimaa
_______________ ja huomaat kuinka tulet
tarvitsemaan _______________ . Sukulaissitsien jälkeinen krapula muistuttaa lähinnä
_______________ ja toivot, että wappu
olisi jo täällä. Mutta ennen wappua elämäsi tulee
olemaan täynnä_______________ !
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Lausunto urheilun oikeusturvalautakunnan päätöksestä (30.1.2018, §39)
Uudenmaan hallinto-oikeuteen tehtyyn valitukseen, Juppalainen

1. Kilpailijoilla sekä yleisöllä oli kentällä mukana kotieläimiä, joita ei pidetty Järjestyslain 14§:n mukaisesti taajamassa kytkettynä. Ääritapauksissa em. Kotieläimet, kuten N:n mukanaan tuoma Koira
(canis lupus familiaris), häiritsivät kilpailijoiden suorituksia varastamalla kilpailuvälineitä sekä
jahtaamalla osallistujia suoritusten aikana.
2. Kilpailutapahtuman tuomarit eivät olleet kilpailutapahtumaa tuomaroidessaan suorittaneet
Suomen Urheiluliiton tuomari- tai kilpailujärjestäjäkoulutusta (edes Tason 1 koulutusta), vaikka
sellaisen käyminen olisi ollut täysin kohtuullisen vaivan takana. Tämä kävi kilpailutapahtumassa
selvästi ilmi etenkin seuraavista syistä:
a) Tuomarit jakoivat sakkoja (Sakko: lisäys suoritusaikaan, pistevähennys, tai vast. virheellisen tai
osittain virheellisen kilpailusuorituksen johdosta) kilpailusuorituksissa mielivaltaisin perustein
sekä mielivaltaisen suuruisina. Sakkojen suuruutta ei ilmoitettu ennen suoritusta, joten tuomarit saattoivat sakkojen avulla vaikuttaa tuloksiin haluamillaan tavoilla, esimerkiksi kohottaen
suloisimman kotieläimen mukanaan tuoneen osallistujan sijoitusta keinotekoisesti.
b) Osallistujien suoritusajat mitattiin kalibroimattomilla ajanottovälineillä, joita ei esiinny yhdenkään kansallisen urheilupiirin virallisten ajanottovälineiden listalla. Usean silminnäkijän
mukaan suoritusten kellotus tapahtui “käsipelillä” ja ajat ilmoitettiin “noin kymmenen sekunnin tarkkuudella”.
3. Vaikka Liikuntalain 2§:n määritellään lähtökohtina tasa-arvo sekä yhdenvertaisuus, kilpailutapahtuman välineistössä selvästi diskriminoitiin isokätisiä osallistujia vastaan. Eräässä lajissa virallinen
suoritusväline, uunihansikas, oli täysin standardien vastaista kokoa eikä mahtunut Juppalaisen
käteen, merkittävästi haitaten hänen suoritustaan sekä tapahtuman yleistä urheilumieltä.
Ehdotus:
E:n Talviolympialaisten tulokset on mitätöitävä nopeimmalla mahdollisella aikataululla, sekä virallisesta
kiertopalkinnosta on pyyhittävä N:n nimi. Tämän lisäksi N:lle on määrättävä kohtuullinen rangaistus
(esim. 12 päiväsakkoa sekä 60 tuntia yhdyskuntapalvelua) yhteiskuntajärjestyksen häiritsemisestä lainvastaisella koiranulkoilutuksellaan. Lisäksi kilpailuissa käytetty uunihansikas on tuhottava polttamalla.
Päätös:
Urheilun oikeusturvalautakunta
Lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yksimielisesti.
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TEE MITÄÄN?

MIKSEI KUKAAN
20

“

Tämä Schrödingerin devausprojektiksikin
luonnehdittu hernesoppa on joidenkin tietojen mukaan valmis, toisten lähteiden mukaan
osittain tehty ja naapurin Pentti-Hermannin
mukaan sitä ei ole aloitettu ollenkaan.

Killan epä-aktiivisin puuhastelukerho, Tietskarijengi, on
viimeaikaisella toimimattomuudellaan herättänyt suurta närästystä. Tuoreen ruotsalaisreportteri Gustaf Håkan
Köttbullarssonin paljastuksen mukaan tietskarijengi ei
yksinkertaisesti saa mitään aikaan. Useiden vuosien aikana monet eri tietskarijengikokoonpanot ovat naputelleet
ja kokoustelleet lukuisia kertoja, mutta tuotokset näkyvät
lähinnä eväskulujen muodossa. Mitä tämä kerho sitten
tekee? Köttbullarsson erittelee tarkemmin näitä eri puuhaprojekteja.
   Aloitamme tietskarijengiprojektien Mount Everestillä – ilmomasiinalla. Tämä puuhasteluprojektien raskassarjalainen jatkaa valmistumatonta putkeaan, jonka
loppua ei ole näkyvissä lähimain. Toimikausi toisensa
jälkeen CTO:t ovat pyrkineet valjastamaan kiltalaisten keskuudesta taitavimmat koodiketut ja webbiwelhot avukseen, mutta tätä vuorta ei olla edelleenkään kesytetty.
Ruotsalainen prokrastinointiguru Ulla-Birgitta Smörgåsbordsson kommentoi aihetta vuotuisessa Maximize Corruption Income in Software Development -seminaarissa
seuraavasti: “This is the single longest project in the history of long projects.”
   Ilmomasiina on kiltalaisille tärkeä työkalu, jonka
kautta voimme kätevästi kyylätä keitä muita on tulossa mukaan erilaisiin rientoihin, joita kilta-aktiivit ovat
päämme menoksi keksineet. Tätä prosessia vaikeuttavat
erilaiset hassuudet, joita ilmomasiinassa on esiintynyt
jo useamman vuoden ajan. Ylläpitopuolella näitä has-

suuksia on vähintäänkin septiljoonakertainen määrä. Toiminnallisuudet toimivat vähän miten sattuu ja suotuisten
olosuhteiden takaamiseksi Köttbullarsson suositteleekin
harrasta kirsikkamehu-joogarituaalia, jolla herätetään lapsi, tytär ja hävytön sielu apuun.
   Tilanteesta erityisen kiusallisen tekee se, että esimerkiksi Puunjalostajakillan Athenen ilmomasiinan pohjalta
jatkokehitetty masiina on myöhäisemmässä iteraatiossa kuin meidän, ja toimii ilmeisesti ilman hassuuksia.
Pöyristyttävää. Miten voi olla, että killan kärkihanke ei ole
vieläkään stabiilissa tilanteessa, vaan toimijat joutuvat
vuosi toisensa jälkeen suuntaamaan katseensa tietskarijengin armeliaihin naputtelusormiin ja anelemaan uutta
masiinaa. Joka vuosi näin käy kuitenkin ilman mitään uutta näytettävää.
   Ilmomasiinan lisäksi Köttbullarsson listaa toiseksi
ikuisuusprojektiksi sähköisen namubufferin, jonka tilasta kenelläkään ei ole varmaa tietoa. Tämä Schrödingerin
devausprojektiksikin luonnehdittu hernesoppa on joidenkin tietojen mukaan valmis, toisten lähteiden mukaan
osittain tehty ja naapurin Pentti-Hermannin mukaan
sitä ei ole aloitettu ollenkaan. Toteutuessaan sähköinen
namubuffa ei parantaisi juuri mitään, vaikeuttaisi ostoprosessia ja olisi täyttä resurssien hukkaamista. Kysyimme
asiasta ruotsalaiselta nitomisekspertti Pernilla-Anette
Surströmmingssonilta, joka kommentoi: “Vad i helvete är
Namubuffa?” Valitettavasti toimitus ei tavoittanut killan
namusetäätisokeriäityli-isukkihenkilöä kommentoimaan

tätä tilannetta.
   Näiden lisäksi killan ainoa hämäräjengi pysyttelee
pääsääntöisesti poissa kiltalaisten näkyvistä, eikä heitä
tapaa olkkarilla usein – varsinkaan koodaamasta. Tämä
on johtanut aivan absurdeihin olosuhteisiin, jossa olkkaritoimikunta on joutunut ottamaan itse devaustoiminnan
käsiinsä ja päivittämään infoscreeniä yksi pull request
kerrallaan. Yleiseksi vitsiksi on muodostunut se, että killan
projektit ovat tällä hetkellä avoimen lähdekoodin projekteja, joihin voi kuka tahansa myötävaikuttaa. Tämän
verhon taakse CTO ja kumppanit piiloutuvat jatkuvasti
ja vetoavat siihen, että jos jokin ärsyttää niin voi itsekin
tehdä muutoksia. Ruotsalainen elämänfilosofi Kalle-Emil
Tunnelbanasson kommentoi tätä saamattomuutta viikottaisessa “Pepper Bells and Cheddar Wells” -podcastissa:
“Det smakar jättebra.”
   Yhteenvetona voidaankin todeta, että tämä kilta ei
voi jatkaa tällä tiellä vastaisuudessa. Tämän puuhastelujengin on aktivoiduttava ja vihdoin tehtävä jotakin. Koko
kilta jää odottamaan killan uuden lupausmestarin, siis
CTO:n, aikaansaannoksia. Onko tämä vuosi vihdoin se, kun
asiat valmistuvat vai onko tämäkin vuosi jälleen kerran
pettymysten pettymys.
– Albert Pärdilsson
Kirjoittaja on entinen tietskarijengiläinen
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PUUHAA!

Voi ei! Phuksi on eksynyt päärakennukseen. Auta phuksia
löytämään luentosali!

Yhdistä pisteet!
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VÄRIÄ!
Nyt on aika kaivaa kynät kaapista ja värittää
infolaiset!
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Sykkiikö runosuonesi? Pystytkö parempaan photoshoppaukseen kuin tämä kuva? Odotatko jo Wappua? Hengitätkö?

Jos vastasit kaikkiin kysymyksiin “kyllä”,“ei” tai “en osaa sanoa”, olet pätevä tekemään luukun Wappukukkaan! Wappukukka on Athene.fi sivuilla ilmestyvä interaktiivinen Wappukalenteri, jonka
sisällöstä päätät sinä! Viime vuosien Wappukukat ovat sisältäneet videoita, kirjoituksia, kertomuksia,
podcasteja, kuvasarjoja, pelejä, aarrejahteja, testejä ja 24h live-streamin. Kuitenkin vain mielikuvitus
ja php-kieli ovat rajoina luukkuja suunnitellessasi. Yksi Wappukukan luukuista tulee tänäkin vuonna olemaan Kukka-Chat, 24h-livelähetys, johon kuka vain athenelainen saa tulla pitämään tunnin
vapaavalintaista sisältöä!
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