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no moi oltsu täs :D kirjottamas teille vähän pää kirjotus kontenttii :D tosi
kiva et ootte tullu lukee mun ja mun äijien makasiinii :D yritettiin tehä just
sellasella äijä twistillä et maholllisimman moni teist äijist tykkäis :D
ootteks huomannu et nykyään ei enää näy info keijuja missää :D liha stikkerii
heitetään kyl ovista ja ikkunoista :D kylhän tää mulle ja meiän äijille sopii ku
me nii tykätää duunaa liha safkaa :D sisä filleestä :D no mut enivei :D paras
pihvi tulee kuulemma kun sen duunaa 225 asteen kulmassa
nykyään kun infolla on enää vaa näit isoi äijii :D nii haluttiin kirjottaa sellasta settii mikä maistuu kans niille :D siks väsättiin äijä kukka :D kaikille infon
äijille :D meikä mandariini ei nyt aio puhuu enempää niitten juttujen puolesta
:D antaa niitten puhuu ite omasta puolesta
nyt sitten vaan bichee käteen ja makkara toiseen nii katotaan miten saatte sivui käännettyy :D kyl mä tiiän et äijille se ei oo homma eikä mikään :D
meikä mandoliini tykkää enemmän kyl ääni kirjoista koska ne sivut kääntyy
itestään :D
on se kans muuten hianoo ku saatiin tikin äijilt bilis teiböli :D meikä marakassi niin tykkää ku siin ei tarvii turhii hikoilla :D
must tuntuu et tää pää kirjotus meni vähän kuuseen :D mut niinku meiä
kaikkien oma puhis äijä ville sano :D se on ihan ok olla välillä ihan paska jätkä
:D ville on ainaki ite hyvä jätkä
joka tapaukses toivon oikeest et te äijät tykkäätte täst setist :D meikä lähtee painaa toisiin hommiin mut jääkää te mättää ihan rauhas :D onnee kans
ens vuoden toimittaja äijille :D kyl te pärjäätte :D mul on kova luotto :D
nää infon äijät kyl tykkää kukasta enivei :D
piti kans kiittää koko vuoden timanttisest duunist näille toimitus ja taitto
äijille :D ootte kaikki spesiaalei :D en ois mitenkään pystyny tähän ilman teit
:D
Tämä oli hieno vuosi kukalle kerta kaikkiaan :D
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LIHATARRAN HISTORIA
Lienemme kaikki törmänneet TG-chätissä törröttävään epäilyttävän puhtoiseen
naudan ulkofileeseen, varsinkin useiden fileiden ollessa keskenään peräjälkeen. Tämä
monoliitti herättää monia kysymyksiä: Mistä se on tullut? Mitä se merkitsee? Miksi
juuri minun takapihallani? On aika pyrkiä raottamaan sen mysteeriä ja olemassaoloa
täällä kasvissyöjien valitussa maassa.

Lihatarran tarina alkaa
Infokeijot Telegram-ryhmä perustetaan
17.10.2018. Samana päivänä Waldemar
Lullebacken luonnostelee idean Keijotarrapakkauksesta.
Waldemar Lullebacken
keijoSticker packin vois perustaa
22:16

jotain arvoihin liittyvii kuvii sinne
22:16

kaljasta
22:16

lihasta
Samana päivänä kello 23:02 Suomen aikaa
Antti Nurmilovi postaa ryhmässä ensimmäisen
keijostickerin tekemästään stickerpackista.
Maailman ensimmäinen keijosticker, valkoisella
taustalla lepäävä parsakaali, joka on punaisella raksittu, astelee estradille. Heti perässä
marssivat itsevarmoina tarrat, aiheinaan pala
naudan ulkofileetä, tarinamme päähenkilö, ja
Olvi III 0,33L tölkki. Lihaketjun legenda ottaa
ensimmäiset haparoivat askeleensa.

Ensimmäinen lihajuna
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Ensimmäinen julkinen lihajuna esiintyy samaisessa TG-ryhmässä kaksi päivää perustamisen
jälkeen 19.10.2019. Epäilemättä lihajuna on
ollut terminä tuttu erinäisissä keijokabineteissa paljon ennen ryhmän perustamista, mutta tämä termi vakiintui ilmiön kuvaamiseen

Ensimmäiset stickerit
Keijoliikkeen pioneerina tunnettu, siideriä juova
vegaani, Lullebacken kiinnitti katseensa heti
tähän ilmestykseen.

sticker-liikkeen myötä. Ensimmäinen lihajuna ei varmasti myöskään ollut lihajuna sen
nykyisessä merkityksessä vaan pikemminkin
primaalinen selkärankareaktio keijoliikkeen de
facto -johtajan Lullebackenin uudelle miehiselle vuoden 2018 Marathonilta otetulle profiilikuvalle.
Ensimmäisen lihajunan pääveturina toimi
Lullebackenin oikeana kätenä tai kolmantena
jalkana tunnettu kolmemetrinen Olli Kapeamaa. Toisena ja kolmantena vaununa tässä
järjestyksessä toimivat stickerpäckin luoja
Nurmilovi ja liikkeen valtionvarainministerinä
eli managerina tunnettu Harri Männinen. Nämä
merkkihenkilöt asettivat lihavallankumouksen
liikkeelle kolmen ulkofileen voimalla.

Ketjuttaminen
Muidenkin stickereiden ketjuttaminen, eli
saman stickerin peräkkäinen postaaminen eri
käyttäjien toimesta, oli yleistä ryhmän alkuvaiheissa. Varsinkin tarra “Kiitos Suomi 19171995” oli suosittu niin ketjuissa kuin erikseenkin postattuna lihatarran rinnalla. Lihatarra ja
lihaketju ilmiönä ja terminä saavuttivat erityisasemansa vasta myöhemmin.
Käännöskohta lihaketjun asemassa lienee ollut
19.11.2018 jolloin ennätyspitkä lihatarrojen
ketju juhlisti ryhmässä kansainvälistä miestenpäivää. Lihaketju oli joko laskutavan dogmaattisuudesta riippuen 12 tai 13 lihatarran pituinen.
Copelandin ensimmäisen lihatarran katkaisi yksi
tekstipohjainen viesti, jonka jälkeen tulivat 12
lihatarraa voimakkaana armadana.

Keijostickereiden rantautuminen
toisiin ryhmiin
Ensimmäinen tiedettävä rantautuminen tapahtui IV18 -vuosikurssin ryhmächattiin
24.10.2018 jolloin manageri Hänninen postasi
4:10 yöllä lihatarran. Tarra pitkälti sivuuttettiin
julkisessa keskustelussa. Silloin keskustelua ohjasi eräs vastajulkistettu kananmunan muotoinen tarra. Mutta ulkofileen siemen oli kylvetty.

Ensimmäinen tunnettu lihatarran ketjutus

Lihaketju terminä
Ensimmäinen TG-maininta ilmiöstä sen nykyisellä nimellään löytyy Jaakon pääpäivä
-liveseuranta chätistä 2.12.2018 Kapeamaan
toimesta.
Ilmiön käsitteelliset juuret ovat varmaankin
vuosikurssin suullisessa kansanperinteessä,
mutta tässä viestissä ilmiö sai terminsä kirjattuun historiaan.

Waldemar Lullebackenin senhetkinen TG-profiilikuva, jolle ensimmäinen lihajuna omistettiin.
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Lihaketju leviää infon ulkopuolelle
Aktivisti Vintukaisen vapauduttua vaatimus
bönthöä ja (nuorta) lihaa kohtaan levisi pian
hänen lähipiirinsä ulkopuolelle. 4kr risteilyn
2018 toisena päivänä 3.12. klo 19:18 pastori
Naulatana naulasi 31 lihateesiä Mordorin
seinälle. Lihateesit vastustivat professorien
harjoittamaa anepolitiikkaa, ja Vintukaisen
ja Naulatanan mukaan valmistuminen riippui
pikemminkin omasta uskosta siihen. Monta
infon ulkopuolista oli mukana laatimassa näitä
31 teesiä, ja pian lihaketju alkoikin levitä ympäri laivaa rantautuen myös länsinaapuriimme.

Kapeamaa käytti ensimmäisenä ilmiöstä
termiä lihaketju
Pitkään odotettu Jaskan pääpäivä herätti
yleistä toivoa ja hilpeyttä kansassa. 14 ulkofilettä oli kuin punainen matto Vintukaiselle,
O1- ja Ohjelmointistudio 1:n pidättämälle poliittiselle vangille, kun hän asteli vapaana ulos
T-talon pelätyistä selleistä. Pitkään ihmisoikeuksia puolustanutta Vintukaista oli etunenässä vastassa Amnesia International. Kansa
oli voittanut, ja promillet nousivat sen riveissä
nopeasti. Lihaketjun vaikutusta vapautukseen
ei voida kiistää.
Kansannousu herätti pian ylemmissä säädyissä huolestuneisuutta. Satoja vuosia kestänyt
Jumalalta annettu Status quo oli uhan alla,
kun uusi sukupolvi levitti lihan sanomaa kellareista kellareihin pienillä tarroilla.
Markus Ihamuotila

In reply to this message

Mikä hitto tää lihaketju on :D
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Lautanalan alulle panemat 31 lihateesiä,
kuvassa neljä ensimmäistä
Lienee mainitsemisen arvoista sanoa, että
lihaketju eli laivamatkalla symbioosissa kurkkumopon kanssa. Vivahde-eroista huolimatta
kummatkin lahkot vaativat puhdasta märkää
ilman lasku-anekauppaa, ja että laskarit ja
pyhät kirjat olisivat jatkossa saatavilla koko
kansan kielellä.

Lihaketjun merkitys ja lihaketju
tänään
Lihaketju lienee vakiintunut merkitsemään
suurta kansanjuhlaa, bakkanaaleja ja maskuliinisuuden tai voimakkaan naiseuden ilotulitusta. Lihaketjun pituudesta voi helposti nähdä
tilanteen merkityksen ja energian, ja se kertoo
yleisesti ryhmän jakautuneisuuden asteesta;
pitkät ketjut eivät synny paljolti vastakkain
asettuneissa yhteiskunnissa.
Vaikka lihaketju elää erinäisissä infon TG-ryhmissä melko aktiivista elämää, on vaikea
sanoa onko sen kultakausi ollut ja mennyt.
Vintukaisen koulukunnan hajotessa monet heidän ajamansa ihmisoikeudet ovat toteutuneet
ja Ohjelmointistudio 1 hiipii joka vuosi lähemmäs Geneven sopimuksen allekirjoitusta.

Otamme nykyään 31 lihateesiä itsestäänselvyytenä välillä unohtaen sen muistinpuhdistuksen,
jonka joukko urheitä keijuja ja keijoja sai aikaan
viime vuonna seilatessaan saaristomerellä.
Jokainen ikäluokka kohtaa uudet ongelmat ja
tuovat niihin omat luovat ratkaisunsa. Lihaketjun
kenties vuosien saatossa hiipuessa emme saa
unohtaa sen taustalla olleita uhrauksa, vuosikurssit yhtenäistävää voimaa ja tarinaa. Toivon,
että lihatarra saa nähdä uusien ketjujen synnyn
tuoreiden fuksien käsissä, kun aurinko laskee sen
ylle viimeistä kertaa. Toivon, että voimme olla
täynnä uskoa tulevaan, kun joskus ketjutamme
ulkofilettä viimeistä kertaa.

Sekä kurkkumopo että lihatarra olivat osana
muistinpuhdistusta

6

Johanna on marraskuussa aloittanut postdoc-tutkija, eli riston lisäksi infon toinen oma
työntekijä. kukka lähti selvittämään kuka johanna on, ja mitä hän aikoo saavuttaa infolla.

infon uusi äijä
Kuvat: Erkki Hinkola ja Matti Ahlgren/Aalto-yliopisto

Kuka?
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Johanna on kulttuuriantropologian maisteri ja hän on
väitellytkin aiheesta vuonna
2015. Hän kuvailee itseään
vankkumattomana monitieteisyyden kannattajana. Nyt hän
on tullut Infolle tarjoamaan
yhteiskuntatieteellisempää
osaamista ja tutkimaan digitaalista eriarvoisuutta. Hän on jo
reilut kymmenen vuotta tehnyt
monitieteistä tutkimusta mm.
Oulun yliopistossa tietotekniikan laitoksella sekä Helsingin
yliopiston Kaupunkitutkimusinstituutissa. Seuraavaksi hän
jatkaa Helsingin yliopistolla

alkanutta tutkimusta, jossa hän
tutkii digitaalista eriarvoisuutta
kaupungeissa.
“Teema on tosi laaja, ja tutkin
aihetta useiden aineistojen ja
casejen kautta.” Johanna on
muuan muassa haastatellut
Espoon ja Helsingin digitalisaatiosta ja smart city -kehityksestä vastaavia henkilöitä, ja
rakentaa osallistavan suunnittelun kautta virtuaalitodellisuuden sovellusta kirjastoille,
virtuaalista metsää. “Alunperin
projekti lähti käyntiin Oulun
yliopistossa vuonna 2016,

ja nyt olemme kehittämässä
yhdessä pääkaupunkiseudun
kirjastojen kanssa tapoja, joilla
VR saataisiin kaikkien ulottuville”, Johanna kertoo.

Mitä informaatioverkostot
mielestäsi tarkoittaa?
“Informaatioverkostot on vielä
hyvin hämärä käsite minulle”,
Johanna toteaa, johon kerromme, että niin se on myös
monelle infolaiselle, vaikka
viikkoja ja vuosia olisi takana jo
enemmänkin. Hän jatkaa, että
“Infolla pyritään kouluttamaan
insinöörejä, joilla on ymmärrys
teknologiasta yhteiskunnassa, ja jotka ymmärtävät, että
suunnittelussa ja kehittämisessä tulisi pitää ihminen keskiössä”.

Mitä suunnitelmia sinulla on
infolaisille?
“Olen mukana suunnittelemassa infolle kahta uutta kurssia,
yhtä maisterivaiheen kurssia
ja toista kandivaiheen kurssia.” Kandikurssi keskittyy
tieteenfilosofiaan ja maisterikurssin aiheena on teknologia
ja yhteiskunta, ja erityisesti
näiden kahden yhteispeli.
Uudet kurssit ovat osa tutkintovaatimuksia 2020-2022, ja
ne tulevat tarjolle aikaisintaan
syksyllä 2020.

Mikä on ollut tähän
mennessä parasta?
Johanna pääsi iloksemme osallistumaan Athenen 20-vuotisjuhlaan ja totesi, että hänestä

parasta oli nähdä opiskelijoiden
yhdessä tekemisen meininki
ja tasa-arvoisuus. Hän totesi,
miten hienoa on nähdä tällaista
diversiteettiä tekniikan alalla.

Terveisiä infolaisille?
“Mun mielestä info koulutusohjelmana on ihan mahtava ja
edustaa juuri sellaista ohjelmaa
mitä tänä päivänä kaivataan
yhteiskunnassa. Huikeaa että
mä ja te kaikki olette päätyneet tänne!“

Vasta reilu kolme viikkoa on
mennyt siitä, kun Johanna
aloitti infolla, mutta hän osasi
jo nyt sanoa, että tuntuu kuin
paikka olisi juuri häntä varten
suunniteltu. “Huikeat kolme
viikkoa jo takana!” Johanna
toteaa.
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MÖRKÖVIIKKOREPORTAASI
Olkkarilla on viime aikoina ollut havaittavissa kasvua. Tähän kasvuun
ohjeita ei kuitenkaan löydä Riston Growth Hacking -kurssilta: on kyse
mörköviikoista, kasvua ja voimaa ihannoivasta ilmiöstä, joka herättää
kummastusta – ja toisaalta ihailua. Kukka tapasi mörköviikkojen osallistujia, jotka tässä haastattelussa esiintyvät anonyymeinä mörköinä ja
edustavat koko mörköyhteisöä.

M

i istä on siis kyse?
Mörköviikot on kilpailu,
jossa tavallaan kilpaillaan
ryhmänä kunkin jäsenen
fysiologisia rajoitteita vastaan, mutta
samalla yksilöinä muita mörköviikkojen
osallistujia vastaan. Tavoitteena on
nostaa painoa ja omaa penkkitulosta
kuuden viikon aikana mahdollisimman
paljon ja parhaan yhteistuloksen saavuttaja kruunataan suurmöröksi.

”Ideana on tälläinen terveellinen kilpailu, vähän naljaillaan toisillemme, mutta
tsempataan myös.”
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Mörköviikkojen perustamiskokouksessa lyötiin lukkoon
osallistujat ja säännöt. Osallistujat valittiin motivaatioperusteisin syin, ei kännis ja läpäl.
Kun kokouksessa valinnat oli
tehty, uusia jäseniä ei enää
otettu mukaan. Osallistujat
kertovat kuitenkin toimivansa
mieluusti esimerkkinä ja varjoilemaan pääsee. Paljon oleellista
keskustelua herätti käytettävä
mittaristo: pitäisikö tulokset
suhteuttaa painoon tai yksilöidä muin tavoin? Lopulta päädyttiin kuitenkin mittaamaan
tuloksia puhtaasti kiloina, niitä
mihinkään suhteuttamatta.

havaittavissa. Motivaatio
salilla käymistä kohtaan on
kasvanut huomattavasti
ja eräs osallistuja kertoo
vähät välittävänsä siitä,
mitä syö. Tuntemus omasta
hyvinvoinnista herättää
eriäviä mielipiteitä. Jollain
on koko ajan ”ihan hirveä
olo”, siinä missä toisella
hyvinvointi on lisääntynyt ja
olo parantunut – pääasiallisesti säännöllisen treenaamisen seurauksena. Myös
muutoksia kehoissa, omissa
ja toisten, on havaittu.

”Oon aina halunnut olla vahvin poika hiekkalaatikolla.”
”Vaik mä syön pelkkää
hiilarii koko päivän, ni mä
oon sillee et iha sama.
Siitä tulee kuitenkin
massaa. Mä vedän sit vaa
helvetinmoisen proteiinisheikin ennen ku mä meen
nukkuu.”

”Jos joku kokee et on liian
pieni, niin jengi ajatella meistä
’jos noikin kasvaa, ni mäki voin
kasvaa’.”
”Me ollaan kehonrakentajia, ei
mitään vitun matemaatikoita.”
Tätä haastattelua tehtäessä
mörköviikot olivat edenneet
puoleen väliin: kuusi viikkoa
takana, kuusi edessä. Konkreettisia muutoksia oli jo

”Mun on nykyään mukavampi tulla kouluun, kun
sun olkapäät näyttää noin
hyviltä – ja näin varmaan
kaikki ajattelee.”
Treenaaminen onnistuu, mutta
nimenomaan palautuminen
asettaa rajoitteita: jos nostaa
kerralla treenikerrat kuuteen
kertaan viikossa, on palautuminen tuskaista ja hidasta. Myös
opiskelijaelämä ja alkoholinkäyttö mietityttää.

”Ainoot rajat mitä itellä on tullu vastaan on et reidet ja perse

ei mahdu housuihin enää.”
Tuntuu hankalalta käsittää,
mikä mörköjä toiminnassaan oikein motivoi. Heillä kuitenkin on
heti vastaus valmiina. Keskeinen havainto on, että kuntosali
vaikuttaa positiivisesti myös
muuhun elämään: kun salilta
on päässyt pois, koulu ja työ
rullaavat paremmin. Toisaalta
mörköviikot koetaan uudenlaisena ihmiskokeena – kaikki
osallistuneet ovat tottuneita
treenaajia, joten heitä kiinnosti
kokeilla, minkälaisiin äärimmäisyyksiin onkaan mahdollista
yltää.

”Jos rajoja ei lähde etsimään,
ei niitä myöskään löydy. Oon
aina halunnut olla vahvin poika
hiekkalaatikolla.”
”Mun mieli on jumissa mun
pään sisällä, mutta sillä on
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astia, mitä se voi käyttää. Mitä
paremmin mä tunnen tän mun
oman astian, sitä paremmin
mä pystyn operoimaan tässä
helvetissä mikä tää meidän
neoliberalistinen yhteiskunta
on.”
Muissa ihmisissä mörköviikot
herättää ristiriitaisia ajatuksia –
niin ihailua kuin epäilystäkin.
Möröt kokevat levittävänsä liikunnan ilosanomaa ja
kehopositiivisuutta, mutta
jotkut pohtivat, onko koko
hommassa kyse toksisesta
maskuliinisuudesta. Tätä
väitettä osallistujat eivät
suostu allekirjoittamaan,
sillä heidän käsityksensä
mukaan miesten käynti
kuntosalilla ei ole käytöstä,
joka vahvistaa yhteiskunnallisesti haitallisia asioita
mieheyteen liittyen. He
kritisoivat vallitsevaa käsitystä siitä, että lihaksen
kasvattaminen liitetään
miehiin, mutta toisaalta
iloitsevat myös ilmapiirin
vapautumisesta: vuonna
2019 kaikki saavat kasvaa.

”Jos sä laitat natriumia
veteen nii se räjähtää.
Sille ei vaan voi mitään.”

”Suunta on koko ajan ylöspäin, projektin edetessä
ollaan käännytetty vihaajia
faneiksi.”
”Jos sä laitat natriumia veteen
nii se räjähtää. Sille ei vaan voi
mitään.”

Oli miten oli, jättää mörköviikot
jälkiä niin virallisiin osallistujiin kuin ihmisiin ja yhteisöihin
heidän ympärilläänkin. Möröt
”Se, et me tehään tästä hauska kuitenkin toivovat, etteivät
kisa joka kestää kuus viikkoo,
jäljet ole pysyviä.
ni se on mun mielestä vaan
hauska kisa joka kestää kuus
”Mä en tykkää julkisen omaiviikkoo.”
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suuden tärvelemisestä. Jos
ovista kulkemisesta tulee
hankalaa, toivon että niihin ei
jää jälkiä.”
”Kun kävelet ulkona ja huomaat
pelokkaat katseet.
Ne satuttaa.”

KEIJO-CORNER
Mä tiiän mikä se homma on ysiviis
Mörköviikot, lihaketjut, keijo-asmr, Otaniemen Kiekko-Pantterit... kuulostaako jokin
tutulta? Viimeisen vuoden aikana muun muassa nämä ilmiöt ovat ihmetyttäneet
athenelaisia – niin hyvässä kuin pahassa. Esimerkit eivät kuitenkaan ole yksittäistapauksia, vaan jotkut näkevät ne lieveilmiöinä paljon isommasta, nyt jo Athenen
rakenteisiin vaikuttavasta muoti-ilmiöstä, infokeijoudesta. Infokeijous syntyi vuoden
2018 lokakuussa vastaliikkeenä niin ikään infolaisuuteen yhdistettävälle infokeijuudelle. Tarkoitus oli korostaa yhteiskunnassamme toisinaan jopa halveksuttavina
pidettyjä ja Athenella usein vähälle huomiolle jääviä arvoja, kuten levypainoja, olutta
ja jääkiekon maailmanmestaruuksia, kuitenkin pääasiallisesti näitä kolmea. Kävi ilmi,
että ilmiölle oli kysyntää. Infokeijous on vuoden aikana muuttanut edelleen muotoaan
ottaen muun muassa vaikutteita muinaisilta esi-isiltään, Keravan Sonneilta, joiden
edesottamuksista supistaan toisinaan edelleen ilmiön kanssa parissa työskentelevien
keskuudessa.
On tärkeää huomata, ettei infokeijous katso sukupuolta, maailmankatsomusta tai
ruokavaliota vaan on enemmänkin mielentila – vähän niin kuin krapula. Infokeijojen
välittömässä vaikutuspiirissäkin usea henkilö tunnistaa itsensä lihattomaksi: ”Ku
tässähän pitää tietää et juon siiderii ja oon vegaani et se huumori osuus aukee”,
toteaa eräskin merkittävä IKTK:n jäsen. Voit siis osallistua lihaketjuun, vaikka olisit
kasvisyöjä ja voit haipata Timo Jutilaa tietämättä hänen tekemästään legendaarisesta ja kansakunnallemme kiistatta elintärkeästä hattutempusta MM- finaalissa Globenissa Ruotsia vastaan vuonna 1995. Vittu mikä mestari

Jaska Vintukainen

Kirjoittaja ei pidä juuri mitään paitsi penkkipunnerrusta juuri minään
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Mansplaining
/ˈmanspleɪnɪŋ/

kooste sanoista engl. man, ”mies” ja explaining, ”selittäminen”

Mansplaining on ilmiö, jossa mies kommentoi tai selittää asiaa
itsevarmasti, olettaen tietävänsä enemmän kuin henkilö, jolle
hän puhuu. Sanaa käytetään lähinnä feministisissä yhteyksissä,
jossa se ymmärretään vallankäytön muodoksi. Etenkin naiset
ovat usein mansplainingin kohteita.
Termi on lähtöisin kirjailija Rebecca Solnitin kolumnista Men
Explain Things to Me vuodelta 2008, tosin sen varsinaisesti keksi nimettömäksi jäänyt LiveJournalin käyttäjä. Solnit oli
ollut juhlissa, joiden isäntä kuultuaan Solnitin julkaisseen kirjan
1800-luvun valokuvaaja Eadweard Muybridgesta, alkoi kertoa
juuri ilmestyneestä kyseenomaisesta valokuvaajasta kertovasta
kirjasta. Kirja oli tietenkin Solnitin kirjoittama ja miehen tiedot
siitä perustuivat The New York Timesin kirja-arvosteluun.
Sana valittiin vuonna 2010 The New York Timesin vuoden
sanaksi. OxfordDictionaries.com lisäsi sen sanakirjaansa vuonna
2014.
Suomenkielisiä käännöksiä sanalle ovat mansplainaus ja miesselittäminen.
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piirros: Kaye Blegvad

Selvitä äijänimesi
Päivä
1 Äänekäs
2 Flexaava
3 Lihanhimoinen
4 Vähäsanainen
5 Komea
6 Tunteellinen
7 Voimakas
8 Kokkaava
9 Vegaaninen
10 Fiksu
11 Öykkäröivä

12 Pullisteleva
13 Lihaksikas
14 Rakastava
15 Urhea
16 Herkkä
17 Urheilullinen
18 Herrasmiesmäinen
19 Kaikkiruokainen
20 Patalaiska
21 Miesflunssainen

22 Itsevarma
23 Huomioonottava
24 Mörköviikkoileva
25 Rehti
26 Ujo
27 Ahne
28 Makkaranhajuinen
29 Tyylikäs
30 Skrode
31 Hauskuuttava

Kuukausi
Tammikuu Kulinaristi

Heinäkuu Nautiskelija

Maaliskuu Pleikanpelaaja

Syyskuu Nikkaroija

Toukokuu Lukutoukka

Marraskuu Herrasmies

Helmikuu Salillakävijä

Huhtikuu IT-asiantuntija

Kesäkuu Mörköviikon Mestari

Elokuu Autohullu

Lokakuu Oluthifistelijä
Joulukuu Skeittari

Kukka kan
nustaa kaik
kia
sukupuolest
a riippuma
tta
olemaan ä
ijiä ja kaikk
ia
äijiä olema
an millaisia
haluavatka
an!
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Kuinka olla tosimies?
Vaatiiko sen että synnyttää ilman puudutsta vaiko että on muuten vain tomera?

Se ei ole tosimies mikä ei osaa tulia sytyttää. Se taito miehellä oltava, jos sitä ei osaa niin huh.
Se ei ole tosimies joka tienaa alle satatonnia vuodessa :)

Jotenkin tuntuu että alle 30v. kaupunkilaismiehet eivät osaa käyttää edes lapiota oikein. 30v. sitten

rakennettiin kesät majoja ja leikittiin luonnossa. Sahattiin ja naulattiin. Osattiin tehdä erilaiset solmut
jne. Tällaista ei enää ole, kun lapset eivät pääse nykyään edes pihalle keskenään, ennen kuin karvat
kasvaa. Uusavuttomuus on jo kansantauti, jonka takia osakseen olemme kusessa.

Tosimies tekee mitä haluaa, muut mitä uskaltaa. Tosimiehet eivät hengaile Vauvalla.
tosimies ajaa audilla
Tosimies ajaa Volvolla.
Uskaltaa kavereidensa edessä olla huomaavainen kumppanilleen.
Tosimies on kiva exälleen
Mahdollisimman paljon jälkeläisiä mahdollisimman monen kumppanin kanssa. Evoluution kannalta
sellainen on tosimies. Eli se jätettävä sika.

Tosimies osaa sanoa jos ei osaa jotain, eikä teeskentele osaavansa.
Tosimies ei lenkkeile
TOSImies on tämänpäivän yli-ihminen, joka rikkoo sovinnaiset parisuhdekäsitykset ja luo omat arvonsa ja arvomaailmansa kovan tieteen avulla, jotta arvonihilismi voidaan ylittää.
TOSImies omaa jonkin verran kädentaitoja.
TOSImies arvostaa naista
TOSImies voi olla dumari tai duunari
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Mieshoro-skooppi
Tähtitaivaan asentoja teille tutki luotaimet Lele-Xia ja Yolon-Z.

HÄRKÄ 21.4.–21.5.
Oma rahishärkäilysi ei välttämättä pelasta äijyyttäsi, sillä
ihmiset ympärilläsi saattavat
aiheuttaa sinulle harmaita
hiuksia. Sinunkin maine saattaa kärsiä muiden ihmisten
toimien takia, joten valitse
lähipiirisi huolella.
Kuukauden äijäesikuvasi:
Queen Elizabeth II

KAKSOSET 22.5.–21.6.

RAPU 22.6.–22.7.

Tässä kuussa ihmiset ympärilläsi ovat hämmentävän
ystävällisiä, vain hyötyäkseen
sinun ystävällisyydestäsi. Yritä
päästä eroon kiltalaisista,
jotka eivät vilpittömästi halua
olla kavereitasi. Jos havaitset
tällaisen ihmisen, kosta se hänelle erottamalla hänet omista
kavereistaan.

Överi machoilusi ja ylimielisyytesi ärsyttää kiltalaisia.
Sinusta tulee melko vihattu kiltalainen, joka ärsyttää kaikkia
olkkarihengailijoita. Koita ottaa
rauhassa ja vähentää vihaisen
äijäenergian levittämistä. Karhulla ratsastaminen ei vähennä
sinuun kohdistuvaa vihaa.

Kuukauden äijäesikuvasi:
Inkeri Rouvinen

LEIJONA 23.7.–23.8.
Tässä kuussa sisäinen äijäsi
vapautuu leijonakuninkaan
lailla vapaaksi. Käytä uhkuva
itsevarmuutesi ja tee päätöksesi kuitenkin viisaasti, ettei
ylimielisyytesi kostaudu julmasti itseäsi vastaan. Sopiva
rauhallisuus ja urhea olemus
luovat tasapainoisen äijäkulttuurin.
Kuukauden äijäesikuvasi:
Ville Vuorenmaa
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NEITSYT 24.8.–22.9.
Olet tässä kuussa varsinainen
äijä. Onnistut hetkellisesti
peittämään romanttisuutesi
ja pienimmätkin heikkoutesi
sotilaallisen urhosti. Nauti siitä
vielä kun voit, sillä äijyytesi ei
voi jatkua ikuisesti.
Kuukauden äijäesikuvasi:
Mulan

Kuukauden äijäesikuvasi:
Vladimir Putin

VAAKA 23.9.–23.10.
Äijäinen tasapainosi järkkyy, kun rauhanneuvottelusi
riitaisten kiltalaisten epäonnistuu pahasti. Älä kuitenkaan
lannistu – lopulta sinnikkyytesi
palkitaan ja äijäilysi saa lopulta
kaikki ottamaan chillisti.
Kuukauden äijäesikuvasi:
Tarja Halonen

SKORPIONI 24.10.–22.11.

JOUSIMIES 23.11.–11.12.

KAURIS 22.12.–20.1.

Valloitat ystävällisellä
luonteellasi kaikki kiltalaiset, joten tunnut olevan
kaikkien kaveri. Olet hyvä
äijä! Älä äijäile kuitenkaan
liikaa, jotteivat herkemmät
kiltalaiset säikähdä.

Huout loppuvuoden ajan
rauhallisuutta ja sovittelevuutta, mikä on varsin
epänormaalia sinulle. Onnistut hurmaamaan aaltolaisia
myös muista killoista. Toimi
kuitenkin viisaasti, sillä jos
möläytät vahingossa jotain
epäkorrektia, voivat uudet
ystävästi kääntyä nopeasti
sinua vastaan.

Äijäilet menemään koko
kuukauden T-talon uuden
bilispöydän luona, eikä
opintosi edisty lainkaan.
Muista, että voit olla tosiäijä, vaikka et machoilisikaan
voitoillasi jatkuvasti. Myös
vähemmällä äijäilyllä voi
saada suuria aikaan!

Kuukauden äijäesikuvasi:
Kalle Copeland

Kuukauden äijäesikuvasi:
Paavi Francis

Kuukauden äijäesikuvasi:
Oprah Winfrey

VESIMIES 21.1.–8.2.

KALAT 19.2.–20.3.

OINAS 21.3.–20.4.

Joogaa ja vihersmoothieita – sinun äijäilysi perustuu
tässä kuussa seesteisyyteen ja zeniin. Levität
kiltalaisille omaa energiaasi
ja saat muutkin tarttumaan
vähemmän selkeisiin äijäaktiviteetteihin.

Et löydä lempilihaasi kaupasta ja ruuvivarastosi
tyhjenevät. Tässä kuussa
mikään ei tunnu menevän
tarpeeksi äijästi. Kannattaa
ottaa rauhassa, sillä välillä
vähempi äijäily on varsin
sopivaa. Yritä ulkoisten äijäilyjen sijaan löytää oikea,
sisäinen äijävoimasi.

Olet tosi suosittu äijä.
Oispa kaljaa!

Kuukauden äijäesikuvasi:
Veera Vimpari

Kuukauden äijäesikuvasi:
Sauli Niinistö

Kuukauden äijäesikuvasi:
Luke Skywalker
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