TESTIKUKKA
Kokeilukulttuurin edelläkävijä

Testissä olut!
Avantotesti! Katso kuvat!
Ihastunut? Testaa, sovitteko yhteen!
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Elämä on lyhyt, mutta sen seurauksena
myös kaunista. Rajattu aika tuo
merkitystä elämän tärkeimpiin hetkiin.
Kaikkea ei kuitenkaan ehdi tekemään.
On hyvin helppoa todeta olevansa
tyytyväinen. Vaikeampaa on tietää,
mikä tekisi entistä onnellisemmaksi.
Tämän takia testaaminen on tärkeää.
Otetaan esimerkkinä Buffet-pöytä.
Sinulla on kaksi vaihtoehtoa:
1) Ota vain niitä ruokia joita
tunnet, ja joista pidät. Näin saat aina
mukavan aterian ja vatsan täyteen.
2) Testaa uusia ruokia ja niiden
yhdistelmiä. Riskinä on se että ateria ei
ole mieluisa, mutta mahdollisesti voit
löytää jotain mistä pidät enemmän
kuin mistään muusta.
Testaaminen on aina riski.
Parhaimmillaan se muuttaa elämän
parempaan päin.
Sanotaan että kaikkea pitää testata
ainakin kerran. Vaikka en ole täysin
samaa mieltä, ajatus on oikea. Kulttielokuvassa “Yes-man”, Jim Carrey
esitti hahmoa joka joutui suostumaan
kaikkiin
ehdotuksiin.
Tuloksena
oli täysi katastrofi, joka kuitenkin
päätyi onnelliseen lopputulokseen.
Avoimuus uusille kokemuksille paransi
päähahmon elämää.

INFORMAATIOVERKOSTOJEN KILTA ATHENEN
KILTALEHTI KUKKA, MAALISKUU 2022
JULKAISU 1/22 - “TESTIKUKKA”
KOKEILUKULTTUURIN EDELLÄKÄVIJÄ
PÄÄTOIMITTAJA: ANNIKA VIITALA

Mitä tästä voimme oppia? Jos
“Rane” pyytää sinua viikonloppuna
“kalastamaan”, ei kannata suostua,
mutta uusille ehdotuksille kannattaa
olla avoin. Tämän lisäksi olisi hyvä
tehdä itse uusia ehdotuksia.

PAINOS: 150 LEHTEÄ
PAINOTALO: PICASET OY
3

Pääkirjoitus
Helmikuun toisena viikonloppuna
negatiivisten
pikatestien
jälkeen
kokeilunhaluinen toimitus otti suunnan
kohti Sammattia, jossa vietettiin
tiettävästi
Kukan
ensimmäinen
strategiaviikonloppu ja toimitettiin myös
tämä lehti. Ensimmäiseksi kokeiluksi
osoittautui kuinka paljon tavaraa mahtuu
kahteen toimituksen täyttämään autoon.
Yllättävän paljon. Suipautus vain.

runkulle OLOhuoneelle (runkku on
kokkislangia Runebergintortulle.)
Keskustelussa
kuunnellaan
muita
osanottajia ja ollaan kiinnostuneita
kuuntelemaan muiden mielipiteitä ja
myös mahdollisesti mukauttamaan
omaansa. Uteliaisuus ohjaa eteenpäin.
Se vetää pois omalta mukavuusalueelta
ja joskus työntää syvemmälle omalle
mukavuusalueelle
kun
kokeiltu
asia osoittautuukin itselle erittäin
mielekkääksi.

Tänä vuonna Kukan toimitus koostuu
13 henkilöstä, yksi päätoimittaja, kaksi
taittajaa, kaksi digiloikkaajia ja loput
kahdeksan toimittajaa. Meitä on aika
paljon. Testimielinen toimitus halusi heti
ensimmäiseksi kokeilla fyysisen lehden
tekoa, joten tässä sitä ollaan.

Myös julkaisuna kiltalehti Kukka
on perinteisesti jokaisessa lehdessä
testannut eri teemaa, ja tämä lehti vie
asian askelta pidemmälle. Testikukka
avaa oven kokeilun maailmaan, ojentaen
käden ja kutsuen myös sinut testaamaan.
Vastuullisesti kuitenkin, älä testaa
mitään liian hullua ja syytä siitä meitä.
Pliis.

Infolaisen mielenmaisemaan kuuluu
perustavanlaatuinen kokeilunhaluisuus.
Jos ei kuuluisi, emme olisi opiskelemassa
informaatioverkostoja.
Ennen opintojen suunnan päättämistä
mahdollistetaan erilaisten vaihtoehtojen
testaaminen, koodausta, viestintää,
liiketoimintaa, jopa fysiikkaa. Infolla
kannustetaan kokeilemaan, sen vuoksi
allekirjoittanutkin on tänä vuonna
Kukka-lehden päätoimittaja.

Sammatissa
leivoin
toimitukselle
sämpylöitä
pitääkseni
nälkäiset
toimittajat tyytyväisinä. Keitin myös
linssikeittoa.
Ahkerimmat
olivat
linssikeiton valmistuessa hakanneet
avannon, ja illalla kaikki paitsi yksi
uskaltautuivat
sinne
hankkimaan
jalkansa täyteen mustelmia - rappuset
olivat jäätyneet yhdeksi kalikaksi ja
kuten eräs toimittaja sanoi: *“sinne piti
liukua kuin norppa”.*

Mietiskelin sitä, mitä on kokeilunhalun
ja sitä myötä testaamisen takana. Mitä
tarvitaan? Avoimuus ja uteliaisuus ovat
varmasti eräät näistä perustuskivistä
ja se heijastelee infolaisten kanssa
keskustellessa
niin
olkkarilla,
#purkusessiossa, kuin oikeastaan missä
tahansa missä infolaiseen törmää.
Infolaiset puhuvat avoimesti niin
seksistä, politiikasta, kuin erilaisista
kokeiluista. Ensimmäisestä ei kuitenkaan
ole kyse kun #purkusessioon ilmestyi
tänä helmikuuna viesti siitä, että kaikki
kiltalaiset olisivat tervetulleita tulemaan

Toivottavasti tämä lehti pitää teidät
lukijat tyytyväisinä sämpylöiden tapaan.
Ja jos et ole aiemmin lukenut Kukkaa,
ihana että testaat sitä juuri tämän lehden
kanssa. <3
Päätoimittajanne,
Annika Viitala
Helsingissä 26.2. klo 1.53
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Testi-testi!
Oletko epävarma siitä, mikä olisi juuri sinulle ajankohtaisesti
sopiva testi? Ei hätää! Toimituksen testi-testin avulla voit selvittää,
minkälaiseen testiin sinun tulisi seuraavaksi ryhtyä!
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Ilmoitukset
ETSITÄÄN
Tomeria ja tervehenkisiä nuoria maataloustöihin. Pysyykö lapio kädessäsi, ja kuokka suossa? Osaatko istuttaa kukkapenkin, tunnistatko siiklin
rosamundasta? OTA YHTEYTTÄ:

MYYDÄÄN
1kpl minitapahtuma vastaava
Sisäsiisti, rennosta puuhastelusta ja
yhdessä tekemisestä nauttiva.
Avaamaton ja vain vähän käytetty.
Nyt huokeaan hintaan 50€.

SEURAA HAUSSA
Ulkosuhdetiimi kaipaa kumppaneita
seikkailuihin! Ulkosuhdetiimi on
avoimin mielin liikenteessä, mutta
erityisesti uudet tuttavuudet saavat
ulkosuhdetiimin sukat pyörimään
jaloissa. Otathan yhteyttä, jos olet
kiinnostunut lähtemään yhteiskivaan
kaksin,
kolmisin
tai
vaikka
isommallakin porukalla ;)

!! HAETAAN !!
Hyvänmielisiä mouhoja ja kokeneita
kiltakurppia pyydetään saapumaan
kääpäkahveille ensi kuussa sekä
maassakin !! kOLme kunnollista Ja
Savutonta vahveroa etsii seuraa..
,
neulontaan,
sanaristikoiden
täyttelyyn... ystävyys on elämän
suola ja sienet.
terv. munahokka,liukkutahmelo,, ja
haisuvalmuska.

Haussa tosimielessä ruokailuseuraa

pääsiäisenä pidettävään Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n kustantamaan

MURKINOINTITUOKIOON
jonka ainoa sallittu puheenaihe on edunvalvonta.. Tuokion maksimiosallistujamäärä
on 12 henkilöä.
Kiinnostuitko? Ota yhteys killan ensimmäiseen Opetuslapseen!!
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Kiltaan syntyi 1.1.2022 neljä uutta
TePsy-vaastavaa.
Rakkaat toimarimme

Marraskuussa syntyneet
kaksosemme
Vesi & Peto

Juha, Alli, Vilma ja Niklas

kastettiin 16.1.2022 avannossa

Pienokaisistaan onnelliset
Äiti ja Isä

aikovat päämäärätietoisesti
mm. luoda suhteita Teknillisestä
Psykologiasta vastaavaan Aallon
henkilökuntaan ja kasvattaa TePsytietämystä niin Athenelle kuin myös
muulle maailmalle.

Rakas poikamme/tyttömme/emme
halua määritellä syntyi kiltaan
1.2.2022 ja sai nimekseen

Oi tekniikka,
oi psykologia
Olkaamme heuristisia ystäviä!

Athenen yhdenvertaisuusvastaava

Uudesta alusta innokkaana
Athene

Paljain jaloin, eläköön,
minä hyppään lätäkköön!

Ikionnelliset vanhempi
AH21
Linnunpönttörakennusneuvoston
vuosi on lähtenyt lentäen käytiin.
Vuoden kohokohta on wapun aikana
järjestettävät linnunpönttörakennustalkoot. ”Vuoden paras tapahtuma”,
sanoo Samuel Moawad. Stay tuned

Miksi tehdä töitä, kun voi omistaa?
Niin,
tätä
kysymystä
ovat
athenelaiset pohtineet aikoinaan
muun muassa muuan Marathonilla.
Mikäli omistaminen kiinnostaa,
kannattaa
tutustua
Olkkarin
kirjahyllyn uutuuksiin lukeutuvaan
Seppo Saarion Miten sijoitan
pörssiosakkeisiin -pörssiraamattuun.
yt.Kirjastotäti
ps. kirja on lainattavissa mutta
omistajuus
pysyy
jatkossakin
killalla!!

Hukassa hopeinen kiiltävä kypärä.
Nähty viimeksi Olkkarilla. Huoli on
suuri, esiintymiset tauolla löytymiseen
asti. Tuntomerkejä #purkusessiossa
10.12. Ota yhteyttä pikimmiten.
yt. jäbä Daft Punkist
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Test
Test (wrestler)
(wrestler)
LIVE

0:03
0:45
1:36
1:44
1:51
2:00
2:15
2:20
2:30
2:39
2:46
2:52
3:06
3:28
3:11

KukkaSport Live seuraa Test vs The Hurricane (WWE
RAW) 2002 mittelöä.
https://www.youtube.com/watch?v=JzV-I8Pf6zc
Hurricane tulee sisään, aik oudon näköne äijä. Vähä
outoi shreck-tonttu viboi
TESTI SAAPUU. Testillä parempi asu. ON ÖLJYTTY
Makeet maiharit(margiela?)
Hurricaani iha pelleposes
Cute hug moment
Testi pistää kyynärpäätä
naamaa
EII!!! testi saa pataa
Hurricaani yritti superiskuu mut epäonnistu
SLÄM SLKÄM hurricane
on maassa. Kestää pitkään nousta
Test nosti sen naamast ja löi heti
Hurricane köysis
Ei tää oo oikee oikeet painii aik showh biz
Mikä tän mimmin rooli on ??!
Miks tätä muiduu kuvataa, mitä se meinaa? miks se
nauraa?
kriittistä, hurricane takoo munille Testii
testi just pisti hurricanelle suun tukkoo
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REWIND
3:45

4:03

4:50
4:59
5:07
5:25

5:45
5:53
6:09

Täs on tosi mont hyvää mahollisuut pierasta toisen
naamalle
-Anonyymi toimittaja
UUS REWIND
Devari löi tahtii UUS REWIND
nyt potkitaan
hyppylyönti nähty
POTKU PÄÄHÄ TESTI ON MAASSA
HYPPYPOTKU HURRICANELTA
Hyppypotku meni ohi
Hurricane poistu kehäst (aa se tuli takas)
HYPPYhali
Pirouette
selätys testi pisti hurricanen solmuu
TESTI ON VOITTAJA
MUIDU TULI TAKASI
TEST SKIPPAS MUIDUN
MUIDU HAASTATTELEE TESTII
TEST KATSOO
TÄS ON NY JOTAI ACTIONII
kuiskuttelua
TESTI JA LEIDI PUSSAS
“I LOVE MY TESTICLES” -TEST
(muidu kans)
WHAT THE FUCK?!

Epilogi
Saimme ottelun jälkeen tietää Testin kuolleen 2009 oxycodonin
yliannostukseen.
Lepää rauhassa Test.
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JP

jukka.p@pilipali.io
Kukan Toimitus

Hei,
elämä on täynnä yllätyksiä ja ikinä ei voi tietää mitä kulman takana odottaa.
Täten olen päättänyt, ihan vaan testimielessä, jättää testamentin jälkipolville.
Tämä ei ole kuitenkaan virallinen testamentti, vaan ennemmin testimentti,
joka antaa osviittaa omaisuuteni jaosta tilanteessa, jossa yllättäen poistuisin
keskuudestamme ilman virallisen testamentin olemassaoloa. Täten oheisessa
dokumentissa ei ole todistajia, vaan kirjoitan tätä nyt kynttilöiden valossa
yksin asunnossani Katajaharjussa. Kuu paistakoon kirkkaasti myös kaikille
tämän dokumentin lukeville.
Keep rocking in the free world.
Jukka P, 42, DI + KTM, Lauttasaari

Testimentin tekijä(t):
Jukka P, 42, DI + KTM

Testimentti:
Viski- ja sikarikokoelma - Ossi Törrösen jälkeläiset
Iso öljyvärimaalaus minusta - Informaatioverkostojen kilta Athene, Olkkari
Huutokauppakeisarin huutokaupasta ostamani Napoleonin nahkahanska - Henri Aleksis
Malmberg
Kultainen noutajani Ano - Sanna M.
Ooni-pizzauuni - Tomi Björk
Liekkikuvioinen harrikka - Punkfilosofi Esa Saarinen
Lundian kirjahylly - Otaniemi buy & sell, nouto JMT 1, 3€
Teekkarilakkini - Ensimmäinen poikani Viljami
Velallinen kryptosalkkuni - —||—
Kokoelma lasilintuja - Juhani Mykkänen
Kotipanimovälineet - Niko Ranta-Aho
Makukondomikokoelma - AH22
Rahallinen omaisuus - Toinen poikani Pekka

Paikka ja aika:
Paikka: Katajaharju, Lauttasaari, Suomi
Aika: 20.4.2022

Teen nyt testejä
Identiteettikriisi? Krapula? Dissosiatiivinen amnesia? Välillä, tai ainakin joskus,
suurin osa meistä oirehtii itsetuntemuksen kanssa. Kuka minä oikeastaan olen?
Minkälainen persoona asustaa aivopoimujeni seassa?
Ihmiset ovat harrastaneet itsetutkiskelua vuosikaudet kaikkialla maailmassa, tai
ainakin Thaimaassa, näin siellä meditoivia munkkeja. Meditoivaksi munkiksi ryhtyminen on kuitenkin suurehko askel otettavaksi. Mitenkäs se tutkinto?
Onneksi nykymaailma on kehittynyt tarjoamaan vaihtoehdon pään kaljuksi
ajamiselle: nettitestit! Nykymaailman Siddharta Gautama, herra Buzzfeed tarjoaa meille kaikille mielenrauhan ja selvittää puolestamme sielujemme syvimmät piirteet. Identiteettikriisien aika on ohi!
Testikukan hengessä aion nyt testata perusteellisesti ja selvittää sekä itselleni, että teille arvon lukijoille, minkälainen henkilö oikeastaan olenkaan. Tätä
varten olen kuratoinut huolellisesti muutaman testin sarjan.

Aloitetaan persoonani rakennus klassikolla; mihin Tylypahkan tupaan
minun kuuluisi kuulua? Tohtori Buzzfeed on nerokkuudessaan rakentanut visan, joka määrittää tupani buffet -ruokavalioni perusteella! Annan
makunystyröideni ohjata nyt tieni. Pepperonipizzaa, focacciaa ja paellaa,
nam! Ja pam!
Olen Korpinkynsi, eli siis fiksu ja tylsä. No, en sentään Puuskupuh. Jatketaan matkaa.
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Seuraava määritin on kotimaista tekoa, nimittäin Yleisradio kertoo seuraavaksi, kuinka AIKUINEN olen. Kiinnostavaa! Yle tiedustelee nyt suhtautumistani Visa Electron -korttiin, mietinpä vaan että hyvä kortti! Muutama
muu kryptinen kysymys ja tsäm! Olen ihan oikeasti aikuinen. Kuvituskuvassa näkyy keskivartalolihava, kaljuuntuva mies. Sentään sillä on skumppalasi kädessä. Ei pimeyttä ilman valoa.

Palaan seuraavaksi jälleen erääseen herra Buzz-Feedin mestariteokseen.
Tällä kertaa hänellä on suuri lupaus: hän määrittää mitä teen koko loppuelämäni rakentamani kuuden ruokalajin aterian perusteella. Fascinating!
Leipää, kurpitsakeittoa, pieni taco, salaatti, pihvi ja lopuksi suklaajäätelö.
Pum! Minusta tulee matkustaja, menen kuulemma minne vain pääsen ja
otan useita kuvia. Ihan kiva, emt. Todettakoon että tässä kohtaa testailu jo
hieman tökkii. Kuinka monta ruokalajia pitää vielä valita?

Noniin, otetaanpas vielä yksi. Paras on selvästi säästetty viimeiseksi, sillä
seuraavaksi minulle selviää, mikä Harry Stylesin nänni olen. Pienen ihmetyksen jälkeisen taustatutkimuksen jälkeen minulle on selvinnyt että
suosikkilaulajalla on kokonaiset neljä (4) nänniä! Fascinating! Testi kertoo,
että itse olen yläoikea, ns. koillinen nänni. Vai niin.
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In recent years, avanto dipping has become a
staple recreational activity for self-respecting
Athenians. However, we noticed a lack of
research in the field; even though many have
visited an avanto, no-one knows how avantos
come to be. In this study, with our team of
researchers, we took a hands-on approach to
systematically create a hole in the ice, where
there was no hole before. In the second part
of the study, we put our bodies inside, to
understand the effect of a co-created avanto to
the human body.

Keywords:
Avanto
Ice swimming
À le coq
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1. Introduction
On Wednesday 3 February our distinguished research team received
a dm from R.A, an anonymous
KV-captain. A photo (Figure 1) by
@onlymiddleclassthings depicts a
man who is supposedly healthy because of avanto swimming.
There are numerous claims about
the health effects of ice swimming,
such as improved circulation and
immune system, stress reduction,
as well as increasing the amount of
your inner sisu and perkele.
We decided to dive into avanto
things to find out the accountability
of these claims (and the anonymous
KV-captain R.A).

Figure 1: screenshot of meme, sent by R.A

2. Avanto creation
We have a lake with ice, but no hole. To get hole, we take axe, big iron stick
and shovels. With them tools, we beat ice as follows:

Figure 2: Kristo, ice and axe
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2.1 Making the hole

2.2 Perspective of the hole
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3. User-testing
Aapo Nievela:
We crawled through thick snow to the sauna hut as the freezing wind bit our
bare torsos. Shit in the nest, fire up the stove and sweat on the surface! It’s a
thrill when we’re stumbling towards the avanto. After a few deep breaths, I try
to descend the stairs, but the edge of the ice prevents me. So I sit down on the
edge of the opening and slip in. My feet don’t touch the bottom. Trying to even
out my accelerated breathing, I open a can of beer and taste the malt on my
tongue.
The temperature of the avanto is pleasantly refreshing. I can’t say the same for
the roundness - you have to be careful with the edges of the ice. Getting up is
also a challenge, as the ladder does not help. I put my right knee against the
ice, lift my left foot over it and struggle out. I feel serene and my skin tingles.
The sauna door has been accidentally locked. Niepo and I stay on the dock to
sit and wait.

Irrne Talmenmaa:
I was sure I wouldn’t go to avanto today. I went to the wood-fired sauna on the
beach with the intention of just enjoying the heat and maybe dipping my toes
a little. We then left the sauna for the avanto, and I was still sure I would skip
it. However, after Previous Author’s dip, I decided to go. The water didn’t feel
unpleasant, it woke me up. I was no longer sleepwalking, I was there and alive.
Avanto is a place where a person returns to their body. This is the reverse of
an out-of-body experience and very pleasant, in these times when we are more
on the computer, following the US election battles or the war in Ukraine. In
avanto, you are in your body.

4. Conclusions
This study finds that avanto very nice, much recommended. Flower tip: If you
want visuals for a horror film, take pictures of people in avanto in the dark.
Demonic content guaranteed! Hit @aarnetalvela dms if you want more.
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Testisteroni
Kukan toimitus sai helmikuun alkupuolella
ainutlaatuisen mahdollisuuden seurata
päivän
Athenen
maskuliinisimman
miehen - Aarne Talvelan - päivää. Urheat
toimittajamme roikkuivat sinnikkäästi
hänen perässään kokonaiset 24 tuntia
paljastaakseen, mikä oikein on hänen
suorastaan mytologisen testosteronisen ja
stoalaisen statuksensa salaisuus.

8:30 A. Talvela tekee kolmen minuutin
hengitysharjoituksen juuri ensimmäisen
phuksin saapuessa Olkkarille.
8:33 A. Talvela käy sokraattisen dialogin
phuksin kanssa ja antaa hänelle kirjasuosituksen.
8:42 Päivän toinen deepwork-session,
A. Talvela on harkinnut kauppikseen
hakemista ja kirjoittaa motivaatiota
nostattaakseen kansantaloutta käsittelevän
harjoitusgradun.

Päivä alkaa
3:30 A. Talvela herää retkipatjalta asuntonsa
lattialta.
3:31 A. Talvela riisuu teknisen alusasunsa ja
siirtyy kylmään suihkuun meditoimaan.

10:30 Lounasaika. A. Talvela tilaa T-Talon
Subwaysta kinkkusubin ilman kasviksia,
juustoa, tai kastikkeita.

3:45 Aamupala, 18 raakaa kananmunaa ja
desilitra kalanmaksaöljyä

10:56 A. Talvela ostaa jälkiruoaksi Namubuffasta 4 vihistä ja maksaa niistä 100 euroa
ylimääräistä.

3:55 Kropan herättely päivää varten: 100
punnerrusta, 100 leukaa, puolimarathon

11:04 Päivän kolmas sigma grindset -sessio,
A. Talvela kirjoittaa äskettäisen harjoitusgradunsa
inspiroimana
poliittisen
manifestin
otsikolla
*”Ehdotukseni
maailmantalouden korjaamiseksi”,* ja
lähettää sen YK:n pääsihteerille.

5:30 A. Talvela julkaisee Twitteriin aiemmin
suihkussa syntyneen päivän mietelauseen

12:49 Päivän ensimmäinen kuntosalisessio,
A. Talvela aloittaa kevyellä painojen
nostelulla
ja
rikkoo
Prodekon
penkkiennätyksen 87 kilolla.

5:32 Lähtö T-talolle paljain jaloin kävellen,
jotta jalkapohjan lihakset vahvistuvat. A.
Talvela pitää mielen virkeänä kuunnellen
samalla Sun Tzun Sodankäynnin taitoa.

13:00 Siirtyminen salilta metsään, jossa
painoharjoittelu jatkuu granittiilohkareilla.

6:09 Saapuminen T-Talolle. A. Talvela kuvaa
Linkediniin aamuterveisensä sidosryhmille,
joka alkaa: *”Hello Otaniemi. Life is full of
priceless moments...”*

14:11 Kevyt loppuhölkkä, A. Talvela juoksee
3 kertaa Laajalahden ympäri, muttei lähetä
keräämiään kilometrejä Megaskabaan,
sillä kokee osallistumisensa olevan reilun
urheiluhengen vastaista.

6:15 A. Talvela aloittaa päivän ensimmäisen
deepwork-sessionsa ja tekee 8 Softeng
moduulia kerratakseen 2 vuotta sitten
käymänsä kurssin materiaalia.

16:09 A. Talvela käy suihkun sijaan
avannossa virkistäytymässä ja pyydystää
samalla paljain käsin hauen illalliseksi.
18

16:20 A. Talvela kävelee pelkkä pyyhe
päällä ja hauki olallaan takaisin kotiin.

jälkeen A. Talvela saa puhelun Nobelsäätiöltä.
Häntä
esitetään
Nobelin
fysiikanpalkinnon saajaksi. A. Talvela
kieltäytyy kohteliaasti kunniasta, sillä
Athenen pikkujoulut ovat samana iltana
Nobel-seremonian kanssa.

16:34 Forbesin toimittaja soittaa A.
Talvelalle ja pyytää haastattelua. A. Talvela
suostuu.
16:37 Haastattelu keskeytyy, kun YK:n
pääsihteeri soittaa työtarjouksen tiimoilta.
A. Talvela kieltäytyy kohtealiaasti pestistä,
mutta lupaa palata asiaan mikäli hän joskus
sattuisi tympeentymään kiltahommiin.

23:20 A. Talvela mietiskelee kaksi tuntia.
01:20 A. Talvela rentoutuu mahd
tehokkaasti ennen nukkumaanmenoa
kuuntelemalla
Mozartin
kaikki
68
sinfoniaa nopeutettuna.

16:55 Päivän neljäs grindaus sessio, A.
Talvela koodaa ihmisenkaltaisen tekoälyn,
joka onnistuneesti läpäisee Turingin testin

01:30 A. Talvela palaa takaisin retkipatjalle
nukkumaan.

17:46 Kevyt välipala, A. Talvela juo
proteiinipirtelön,
ja
tarjosi
jopa
toimitukselle reseptiä

Proteiinipirtelö á la A. Talvela

18:00 Iltatreeni, Iivon kultahiihdon
innoittamana A. Talvela hiihtää 15
kilometria perinteisellä tyylillä.

Kourallinen pinaattia

1 dl goji-marjoja

0,5 kg uraania
5 dl kauramaitoa

18:37:54.7 A. Talvela saa 15 kilometria
täyteen.

60 cm rautakettinkiä

18:50 A. Talvela palaa kotiinsa ja
valmistautuu ottamaan vastaan Athenen
hallituksen, jonka on kutsunut perjantaiillalliselle luokseen.

Puolikas avokado
1 rkl chia-siemeniä
3 ml Bull Mentulan kyyneleitä

19:00 AH22 saapuu, ja joukko alkaa
valmistamaan A. Talvelan johdolla illallista
hänen aiemmin pyytämästään hauesta.

Hyppysellinen suolaa
Sekoita ainekset keskenään ja
lisää ne sulatusuuniin. Lämmitä
1540 asteessa muutama minuutti
välillä hämmentäen. Ota seos pois
uunista ennen kuin rauta ehtii
kokonaan sulaa, niin pirtelöön jää
miellyttävä purutuntuma. Nauti
höyryävän kuumana.

21:22 AH22 lähtee A. Talvelan asunnolta
rahastonhoitajan tilaamalla limusiinilla.
21:25 Päivän viimeinen työrupeama, A.
Talvela kirjoittaa tieteellisen julkaisun
otsikolla “Kaiken teoria” ja julkaisee sen
blogissaan.
23:17

Kaksi

minuuttia

julkaisemisen
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Horoskooppi
Kauris (22.12 - 19.1.)
Unohda unelmasi rennosta kesästä. Saturnuksen asema osoittaa selvästi urasi lähtevän nousukiitoon, kunhan muistat hakea vähintään 150
työpaikkaa. Muista myös soittaa suosittelijallesi etukäteen testimielessä.
Älä siis jätä tätä mahdollisuutta käyttämättä, kesätyöpaikat kutsuvat sinua
jo!
Testaa: Punajuuren syömistä sillä hetkellä, kun lähetät hakemuksen! ;)
Älä testaa: Pinaattia, punainen ja vihreähän tunnetusti pilaavat toistensa vaikutukset...

Vesimies (20.1. - 19.2.)
Utelias luonteesi on nyt erityisen alttiina muiden vaikutteille. Testaa uutta
projektiasi siis Athenen hallituksella ennen toteutusta varmistaaksesi sen
olevan linjassa Athenen periaatteiden kanssa. Kekseliäisyytesi saattaa avata
ovia nousukiitoisen startupin perustamiseen. Ole kuitenkin varovainen, sillä
Uranus vihjailee salaperäisen hahmon yrittävän varastaa ideasi.
Testaa: Maljakko keltanarsisseja ikkunan pieleen voi avata mielikuvituksesi
poimuja entisestään
Älä testaa: Unohda sinivuokot, ne tuovat negatiivisia ajatuksia mieleesi

Kalat (20.2. - 20.3.)
Neptunus tuo tulevaan kesääsi haastetta, sillä sinulla ei ole kesällä yhtään
mitään tekemistä. Vietät kesäsi mummolan Aku Ankkoja lukien, samalla
toivoen, että edes joku laittaisi viestiä... Tylsyyskuolemalta sinut kuitenkin
pelastaa Kukan toimitus, sillä tajuat kesäsi kohokohdan olevan Testikukan
lukeminen yhä uudelleen ja uudelleen, koska se vain on niin hyvä.
Testaa: Välillä myös Wappukukan luukkujen katseleminen voisi tuoda vaihtelua
Älä testaa: Älä edes yritä tehdä mitään muuta
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Oinas (21.3. - 19.4.)
Kesäsi alkaa viinaa maistellen, eikä sille ole tulla loppua, sillä jokainen maskuliininen viikonloppusi on täynnä kesäpäiviä niistä kymmenistä eri toimikunnista, joissa olet mukana. Viinapäätäsi testataan urakalla myös ruotsinristeilyllä, jonne lähdet käyttämään viimeisiä wiinapennosiasi, sillä et vain
pysty olemaan ilman alkoholia. Kesän lopulla löydät itsesi asunnottomana
Olkkarilta keskeltä Fireballshotteja...
Testaa: Terästettyä glögiä juhannuksena
Älä testaa: Vettä laivan hanasta

Härkä (20.4. - 20.5.)
Kesääsi hallitsee termi suuri tuottaja. Olet vaivalla saanut himoitsemasi
harkkapaikan mänitsment konsultoinnin parista. Vietät aurinkoiset kesäillat
katsellen offisen ikkunasta juhlijoita näpytellessäsi exceliä kateellisuuden
kaivellessa sisuksiasi. Viideltä aamuyöstä valut kotiisi, kun bussissa vieressä
istuja oksentaa syliisi. Kahden tunnin kuluttua palaat töihin seuraavan 15h
työpäivän pariin.
Testaa: Redbullia viidesti päivässä
Älä testaa: Kofeiinia suoneen

Kaksoset (21.5. - 21.6.)
Onnea! Tervetuloa rakkauden kesä! Merkuriuksen osuessa kohdilleen sinulle
on luvassa vapautta ja kosteaa menoa. Tuhansien ihmisvariaatioiden suloisen
sekamelskan ytimessä kohtaat haasteen. Kuka on sinulle se oikea? Onneksi
ymmärrät, että ratkaisuna on lähettää sähköpostilla lempiehdokkaillesi lovetesti, joka tasapuoliesti todistaa, oletteko yhteensopivia.
Testaa: Testikukan lovetesti
Älä testaa: Dickpickejä
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Rapu (22.6. - 22.7.)
Taiteellinen sielusi herää henkiin ja kauniit kesämaisemat herättävät sisälläsi jotain kauan kadoksissa ollutta. Nauti alusta saakka täysin rinnoin joka
päivästä, sillä Uranus tarjoilee heinäkuussa marmorikuulia sileälle polullesi.
Voit joko hyppiä niiden yli tai kerätä ne talteen Fortunan pelaamista varten
pimenevissä loppukesän illoissa Ossinlammella.
Testaa: Puutyötaitojen verestäminen
Älä testaa: Pleijeriä joka vaikuttaa ensin kivalta

Leijona (23.7. - 22.8.)
Unohda coolit instagram päivitykset - muistatko irc-gallerian? Ommaa
jotain sun frendeille, tiedät kyllä mitä kannattais. Uranuksella on kuitenkin omat suunnitelmat sinun kohdallesi, varaudu äkilliseen positiiviseen
muutokseen Juhannuksen tienoilla. Oletko miettinyt sen viettämistä Otaniemessä?
Testaa: Scrum master koulutus ja ystävyysrannekkeet
Älä testaa: Eksää

Neitsyt (23.8. - 22.9.)
Mieti onko se oikeesti sen arvosta. Jokin saattaa vaikuttaa kivalta, ja vaikka
luulet että olet tehnyt perinpohjaisen selvityksen etukäteen, voi olla, että
sinulta jää jotain huomaamatta. Monta jäätelöä olet syönyt? Syö niistä
useampi kavereidesi kanssa, lähde joskus ajoissa töistä. Kesätyöpaikkasi
pysyy pystyssä ilman sinun tekemiäsi ylitöitä, onhan se kuitenkin Athenen
yritysyhteistyökumppani.
Testaa: Joskus edes relata
Älä testaa: Kiinnostavan tyypin stalkkaamista instassa
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Vaaka (23.9. -22.10.)
Ystävilläsi tulee riitaa sinullekin tärkeästä asiasta heti wapun jälkeen. Milloin
olet viimeksi punninnut prioriteettejasi? Testaa, olisiko jokin mielestäsi jo
kauan pois työntänyt asia oikesti prioriteettiesi kärjessä. Loppukesästä
vetäytyvä Merkurius iskee kapuloita romantiikan rattaisiin, pyydä siis ihastustasi ulos ennen sitä.
Testaa: Festarilippuvakuutus
Älä testaa: Laitepilates

Skorpioni (23.10. -21.11.)
Kesä - Mikä se on? Siellä missä vietät kesäsi sataa kokoajan eikä aurinko
edes pilkahda, onneksi osaat linnoittautua sisätiloihin naimaan koko kesäksi mielitiettysi kanssa. Hän lainasi olkkarilta sateenvarjoa, ettei kastunut
matkalla luoksesi. Loppukesästä Merkurius vetäytyy ja sukset menevät
ristiin myös petipuuhissaa. Sinua mietityttää miksi pitäisi valita vain yksi
kun voit saada monta?
Testaa: Salmiakin makuiset kondomit
Älä testaa: Eksää

Jousimies (22.11. - 21.12.)
Oli suunnitelmissasi kesälle niin seikkailuja kuin rentoutumista riippumatossa. Ehkä niiden yhdistämistä? Vaikka saatat salaa haaveilla johdon konsultin urasta, sydämesi sykkii eettisille hankkeille ja pohdintasi valtsikaan
hakemisesta saa vihdoin vastauksen.
Testaa: Vaellus lapissa
Älä testaa: Prodekoon liittymistä
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Elikkäs tässä siis tässä katsaus kello viiden uutisiin.

Petteri Löppönen: radiouutistenlukija,
mitä tekee telkkaris?

Ukraina-uutinen
Venäjä saattaa hyökätä

“Hei miks tämmöst pitää tehä
iha tyhmä juttu bro!”

Convoy Ranska -uutinen
Ranska on estänyt mielenosoittajien
pääsyn Pariisiin
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Huutikset convoylle

Convoy Suomi -uutinen
Convoy finland tukki manskun hetkeksi.
200 kävelijää oheismielenosoituksessa

Huutikset convoylle

Olli Rehn -uutinen
Olli Rehn vois olla potentiaalinen
pressa Saulin jälkeen

Olli vois kyl olla pressa, iha
mukava bossi salee

Olympiahiihto -uutinen
Suomi neljänneks naisten
hiihtoviestissä

HYVÄ BOSSS
HYVÄ SUOMI
SIT SÄÄTÄ

perjantai

lauantai

sunnuntai

AURINKOA JA
POUTAA
vähä sateista
sunnuntaita kyl
tulossa :(

Joo kyl nää viiden uutiset oli aik whaccccccc. Toimituksen lähes yksimielinen
mielipide on että puoli yhdeksän uutiset on paljon paremmat.
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SUURI OLUTTESTI

Toimituksen strategiaviikonloppuna päätoimittajan osoittama juomaristo sai
tehtäväkseen maistaa ja arvostella lähikaupan koko olutvalikoiman, sekä dokumentoida prosessin artikkelia varten. Myöhäisillan kirjoitusvaikeudet ennakoiden
jäsenet J, H & K päättivät toteuttaa dokumentoinnin klassisella Phillipsin
kenkälaatikkonauhurilla, jolla juomariston kommentit äänitettiin vanhan
bläkkiskasetin päälle. Arvostelun aikana syntynyt nauhoite on tutkivaa journalismia
aidoimmillaan, joskin haasteena ilmeni mm. vaikeus erottaa loppupään kommentteja
kasetille jääneen musiikin alkamiskohdasta. Sisältö saatiin kuitenkin pienestä
vaikeaselkoisuudesta huolimatta transkriptoitua kaiken kansan saataville, jotta se
voidaan valjastaa kiltalaisten päätöksentekoa avustamaan.
Kuuntele alta!
[KOHINAA]
“Tuntematon: nii, eiks näiden nyt siis pitäny
tulla killan budusta?,,

Perlenbacher lager

“J: Haju ohrainen. H: Todella vetinen haju,
tunkkainen. K: Teollinen maku.
H: Maussa vivahteita autoteollisuudesta.
K: Putkitetaan nyt alta pois että
päästään seuraavaan. J: Juotava, muttei
pahanmakuinen. H: Pahanmakuinen, ei
juotava. K: Kaadetaan vähemmän tota
seuraavaa.”
Pisteet(/5): H: 1,5 J: 2 K: 2 - KA: 1,83
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Nobelaner

Heineken

“K:
Lisää
saksan
paskaa.
Shoutout
Jalentin Vutila! J: Tuoksuu koiran urealle.
[Päätoimittajan hihitytä nurkasta]
H: Ensipuraisu hyhyhyhy... K: Tää haisee
kyl viemärille.
H: Muut tuoksui paljon
paremmalta. Täysin mauton J: Aivan vitun
tylsä. Onko tässä alkoholia?
H: Tämä on vettä. Maku on kuin oluen vaahto.
K: Maistuu kurjalalta.”
K: 0,5 H: 2 J: 1 - KA: 1,17
(Toim. huom. juomari H viittaa ilmeisesti
“muilla“ tähänasti maistettuun yhteen
olutmerkkiin)

“K: Mä join tällä ensimmäinen humalani.
[Keskittyminen pettää, keskustelu siirtyy Kn
toimesta Ranskan kesään]
J: Oliko kesä kiihkeä Francescon kanssa?
K: Oli! H: Takaisin oluen pariin! J: Oota oota!
[Keskustelua huimausaineista]
A (nurkasta): Maku on miellyttävämpi kuin
Legendan. Heineken jatkoon! H: Olueeseen!
J: ...mut siis poskeen olin ottanut. H: Mitä?!
[Keskustelua tupakan vaaroista]
K: Olut erinomaista! J: Erinomainen olut! Tää
on hyvää! K: Keskieurooppalaisen mielestä
salee kusta. H: Aika hyvä. Paljon makuja!”
K: 4,5 H: 2,5 J: 4,5 eiku laita 4,0 - KA: 3,67

Olvi III

Pirkka III
“H (ennen avaamista): Hyi helvetti. Laita
mulle vaan vähän. T (saapuu pöytään): Ai
perhana Pirkka III. Klassikko! K: Tiedän
kyllä miltä tää maistuu. Töölössä ei muuta
myytykkään kuin tätä konteissa. J: Oon ehkä
yhden juonu elämässäni. H: Pirkassa on
tunkkanen maku. Tätä mä oon juonu ihan
liikaa. J: Tunkkanen haju. K: Paras lääke
darraan on kannabis. [Kaikki]: En usko!
Päätoimittaja: Laittakaa toi lehteen! Meidän
pitää saada jostain selkee cancelointi et
näkyvyys kasvaa. T: Kokaiinin viihdekäyttö
välittömästi laillistettava! K: Tenttiviikolla
piri ois hyvä! K: Tai siis ei olis, eihän meillä
ees oo tenttejä :D ja olut muuten maistuu
ohramaltaalta, siltä hajulta kun heittää olutta
kikaalle. H: Automaattinen oksennusrefleksi!
K: Tää on tuttu maku. Hyväks todettu. Hyvä
känni. J: Maistuu pahalle T: Mieleen palaa
lähiöromattiset maisemat Runosmäessä. Tai
ainakin palava roskis.”
K: 3,5 H: 0 J:1 T (vierailija): nostalgiasyistä 4
KA: 2,13 (Huom: tämä artikkeli on satiirinen, eikä

“K (ennen maistamista): Mä lupaan, että olvi
on hyvää. J: Pistävä haju, karamellimainen.
H: Juopon kuselta se haisee. J: Suomalainen
jälkipolte. H: Ryhdikäs maku. J: Jälkimaku
haisee kyllä aivan paskalle. K: Kirpeä, mutta
pehmeä. H: Ei oo pehmee. J: Onpa muuten
tosi kuiva maku, ei nesteytä. H: Joo, ei
varmaan toimi palautusjuomanana.”
K: 3,5 J: 2,5 H: 4 - KA: 3,33

Legenda

“J: Tää on muuten ensimmäinen olutmerkki,
jota ostin itse kaupasta taysi-ikäistyttyä.
J (nuuhkaisee): Timanttinen tuoksu! H: Jos
meinasit todella tunkkainen, niin joo.
K: Juu, haju kuin marsun uloste. J: Tää menee
suoraan Kukka hall of fameen. Aion antaa 5/5
(toim. huom. olutta ei ole vielä maistettu)
[Riitleyä pisteyttämisestä muutoin, kuin
maun perusteella]
[Riitelyä aiemmin arvostellun Olvi III:n
pisteytyksestä]
H: Hyi vittu. K: Hyi vittu. J: Tää on ihan vitun
hyvää! H: Ei ole Juomiskelpoista olutta.
[Kellotuksen ääniä taustalla, päätoimittaja
kehuu Legendan vahvaa makua]
J: Kirjota sinne “Maistuu tummalle ja
tuliselle, just the way I like it” K: irtisanoudun
tollasesta käsikirjoitetusta ja kliseisestä
paskasta H: Sama. [Lisää riitelyä]
H: Pahaa K: Vaikka sama, maistuu
perunakellarilta”
K: 1 H: 0,75 J: 4,75 - KA: 2,17

Kukan toimitus vakavissaan kannusta ketään
huimausaineiden käyttöön)

Olut olut
K: Tätä odotan eniten. Perusolut. J: Haisee
oluelle H: Aika sama kuin Perlenbacher,
ei yllätä. K: Tosi laimee ja vetinen. Kunnon
dokausbisse! J: Taloudellinen. T: Tä on
nyt sitä kuuluisaa “tiskivettä.” Maistuu
väljähtäneeltä suoraan tölkistä. K: Tiskivesi!
Se se muuten on! Ehdotan T:lle juomariston
kunniajäsenyyttä. K: Mut tosi kova
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juomabiliteetti on. Tätä vois vetää yhdeltä
istumalta koko kontin. T: Se on dokabiliteetti.
[Riitelyä
“dokabiliteetti”
-sanan
määritelmästä]
K: Ehdotan, että T:n kunniajäsenyys perutaan
välittömästi.
[T poistuu mutisten jotain nykynuorison
sivistyksestä]
H: Ei maistu miltään! Puhtaasti ei miltään.
J: Mun mielestä oli kyllä ikävän karvas maku.
K:4,0 H: Kontti/5 J: 3 - KA: 3,5

Koff (Huuhkajat edition)
“K: Sukupolvien unelma! H: Ihan paska biisi.
K: Se on Paukun veli, siinä on Elastinen
joka ei oo Elastinen. Pakko sanoo et Koff on
toinen nemesis. (Olut kaadetaan) K: Oho :D
tuli vähän paljon. H: Maistuuks pojille?
K: Vaahtoinen, tuoksuu Koffille. H: Ei
tuoksua... tai sit mulla on korona. K: Paska
haisee ja banjot soi. J: Haisee suomelle.
K: Maistuu paskalle, paskiin bulkkibisse.
H: Aika makee. Makee ja neutraali. J: Hemo
makee, tosi halpa suomi olut. Maistuu ja
haisee pultsarin kuselle. K: Hirveetä kuraa
ku Rainbow Sombrero. Mitäänsanomaton ja
huono kalja. J: Tosi vaikee juotava. Ei enää
ikinä Koffia K: Tulee mieleen vaan se piritorin
jäbä joka örisee ja kerjää ratikkarahaa.
‘Onksul heittää kolme euroo skuru lippuun..
pitäis päästä steissille.’”
K: 0.38 H: 3.75 J: 1.2 - KA: 1,78

Karjala
(Toim. huom. osia sisällöstä sensuroitu
viimeaikaisten tapahtumien johdosta)
“K: Mun nemesis J: Laita, että “K: tää on
mun nemesis” K: Tä on aika rahvas J: Tässä
haisee ja maisee amis. H: Kevyt haju. Ei niin
tunkkainen J: Oikeestaan haisee karjalalle.
Voidaanko antaa Karjala Venäjälle?
[Keskustelua Venäjästä ja venäläisestä
oluesta]
H: Paljon parempaa kuin pirkka. J: Venäläinen
olut ei maistu. Mutta venäläiseksi olueksi
ihan hyvä. Maistuu paremmalta kuin haisee.
K: Tää on venäläinen olut, ja sillä sipuli.
Kaadan loput pois.”
K: 0,25 H: 3,5 J: 2 - KA: 1,92

Sandels
“K: Tähän elämykseen kuuluu tarina.
[K lukee mainostekstin tölkin kyljestä]
(Tölkki avataan) K: Voisin kaataa koko
bissen itselleni J: Kaada vähän enemmän
mulle. H: Mulle myös K: Joo, Sandels menee
kokonaan. K (nuuhkaisee): AHHH TUTTU
MAKU- öö.. siis haju. H: En voi sanoa että
on tuttu. J: No onhan tätä nyt maisteltu. K:
Miten niin ei tuttu?? H: Ei oo tultu juotuu
sandelsia tuopista vuosiin. K: Tältä oluen
kuuluu haista ja näyttää. Eiköhän maisteta.
K (maistaa): AH! Orgasmi suussa. Kaikki
tässä on täydellistä. Tämä on taideteos.
J: Täydellinen maku! H: Oikeasti hyvää.
Halusin olla erimieltä teidän kanssa,
mutta on oikeasti hyvää. K: Tulee mieleen
kunnioitettu sotasankari Johan August
Sandels.
J:
Äärimmäisen
eroottinen
hiivapirtelö! K: Lyömätön keskiketterä!
H: Kieltämättä erinomainen olut
[Vartin avautuminen juomari K:lta siitä,
miten sandels on maailman objektiivisesti
paras olut]
J (havahtuu tuijottamasta pöytää): Eiköhän
mennä seuraavaan.”
Yksimielinen 5/5

Aura
(T tunkee ennen arvostelua takaisin pöytään
“tarjoillakseen turkulaisen oluen”)
“K: Pakko antaa pisteitä Hradeckyn
lempparille! K: Toisaalta lasipullossa ja
tuopissa kylmä kusikin maistuu hyvältä.
Haju on tosi turkulainen. J: Haisee Malmin
kebabille. K: Maistuu 87 polkupyörää. T:
Joo, maistuu Helkamalle. J: Tulee mieleen
päärynät ja äpäröinti. (T poistuu pöydästä
vieden lähes täydeksi jääneen Aura-tölkin
mukanaan) H: Samppalinna ei ollu hyvä
mesta. Olut maistuu todellakin turkulaiselle.
J: Tältä maistuu pussailu Samppa Linnan
kanssa. K: Botoksi! Se toi outo sivumaku on.
H: Tässä alkaa kyllä tuntua siltä, et muutama
olut on maisteltu.”
K: 2,5 H:2 J: 3 - KA: 2,5
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A. Le Coq
(Tuuttimörkö lähtee soimaan)
“K: Kyösti! Hauska nimi, siitä plussaa
J: Haisee kukan strategiaviikonlopulle.
K: Paljolti samanlainen kuin Sandels mutta
huonompi.
[3 min Tuuttimörön ihannointia H:n ja T:n
toimesta]
K: Takaisin oluen pariin!
H: Tyhjä canvas, hyvä merkki halpisoluelle
K: Voitaisko me keksiä sille joku termi?
“Dokattava bisse?” H: Miten ois “olut?”
J: Erittäin kypsä halpisolueksi. H: Mun
mielestä tä on todella neutraali. K: Mikä
vittu on kypsä bisse? J: Se on sitä kun maku
on kehittynyt ja monimuotoinen
K: Aivan. Minkäs väriseltä maistuu?
H: Valkoiselta, kuin tyhjä canvas
J: Keltaiselta K: Harmaa kuvaa kyllä mun
mielestä tarkiten.”
K 4 J: 4 H: 2,5 - KA:3,5
Karhu
“K: Intensiivinen haju, tuoksuu Auralta
J: Ihan vitun hyvä maku! Samaa mieltä
auramaisuudesta. K: Erityismaininta siitä,
että Mr. Donin ämpärissä on karhua.
J: Ehdottomasti! jos tätä sais litran niin
syttyisin takaisin elämään K: Tulee Herran
huoma mieleen, sellanen jämerä, vähän
kylmä kahva... H: Elämässä pitää olla kahva
josta ottaa kiinni, ja ämpärissä on sellainen
K: Ämpäri saattaa vinouttaa arvostelua,
antaisin kyl varmaan lapparillekin hyvät
pisteet jos se tulis ämpärissä H: Joo, ämpäri
maistuu vahvasti
[K uppoutuu ämpäristä puhuessaan useaksi
minuutiksi nostalgisoimaan yksityiskohtaista
kendo-tarinaa]”
K: 4 J: 4 H: 2,5 - KA: 3,5
“J: Joo, siinähän ne sit oli... Mä meen kuselle.
K: Mä tuun ristiin!”
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IHASTUSTESTI
“Nämä pariskunnat lähtevät
dettaan”
Marabellaan testaamaan suh
et
“Parien tilanteet ovat edenne
on ‘se todellinen testi’”
alkuhuumasta arkeen, joka

ei ole vielä viikon viestittelyn tai
toisten treffien jälkeen ghostannut?
Onko suhde tuhoon tuomittu, jos
toisen naama alkaa kyllästyttää jo
ensimmäisen neljän seinän sisällä
vietetyn viikon jälkeen?

Romanttista yhteensopivuutta on
ajassamme mahdollista testata mitä
moninaisimmin keinoin. Erityisesti
tosi-tv näyttää meille usein mallia,
kuinka yhteensopivuutta testataan jo
ennen suhteen aloittamista, tai miten
jo olemassa olevan suhteen kestävyys
laitetaan testiin. Eikä ohjelmien
ulkopuolellakaan jäädä testauksesta
paitsi. Deittipalvelut antavat meille
lähes loputtomat mahdollisuudet
testata kommunikaation ja kemian
toimimista kumppaniehdokkaiden
kanssa.
Nykymaailma on taasen tarjonnut
tosi-tv:täkin paremman testin parisuhteelle. Pienessä asunnossa oman
tilan jakaminen tai kaukosuhdetta
rasittavat
matkustusrajoitukset
testaavat suhdetta kovemmin kuin
kuuminkaan sinkku Temptation
islandilla.

Voisiko tähän kaikkeen olla
helpompikin keino?
Tässä kohtaa epätoivo saattaa
vallata mielesi, hyvä lukija. Vaikka
kuinka pohdit, ei mieleesi tule
kaavaa rakkauden testaamiseen.
Hätä ei kuitenkaan ole tämän
näköinen!
Rakkauden
kaava
on kuin onkin olemassa, ja apu
löytyy lähihistoriasta. Kaavan voi
nimittäin löytää ala-asteaikaisista
vihkoista tai päiväkirjoista. Kaikille
se ei kuitenkaan ole tuttu, joten
jaan sen nyt luottamuksella juuri
sinulle, hyvä lukija. Käytä sitä
harkiten ja vain tarpeeseen. Kaavaa
käyttämällä saat tuloksen, joka kertoo
yhteensopivuutesi mielitiettysi kanssa
selkeänä prosenttilukuna.

Mistä voisi tunnistaa sen oikean?
Milloin on oikea hetki sitoutua?
Milloin on parasta päästää irti?
Onko rakkautta, jos Tinder-matchi
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MAIJA MEIKÄLÄINEN
Laskutoimitus tehdään seuraavasti:

MATTI MEIKÄLÄINEN

Kirjoita paperille oma ja
mielitiettysi koko nimi allekkain.

LOVES
20 040

Näiden alle kirjoita LOVES.

2+0 0+0 0+4 4+0
2044

Kirjoita tämän jälkeen LOVES
-sanan jokaisen kirjaimen alle
luku, joka vastaa tämän kirjaimen
määrää nimissänne. Jos luku on
kaksinumeroinen, se lasketaan
kahdeksi erilliseksi numeroksi.

2+0 0+4 4+4
248
2+4 4+8
612

Kaikki luvut lasketaan vuorotellen
yhteen seuraavan luvun kanssa, ja
tulokset kirjoitetaan seuraavalle
riville. Näin jatketaan kunnes
saadaan kaksinumeroinen luku.

6+1 1+2
73
= 73%

Se on rakkausprosenttinne.

Nyt kun olet saanut tutustumisen tai suhteen tilan määrityksen
matemaattista faktatietoa, voit nukkua yösi rauhassa. Voi
myös olla, että prosentin suuruudesta heräsi huoli, oli se sitten
hämmentävän pieni tai suuri. Se mikä prosentti on aidon
rakkauden mitta on sinun päätettävissäsi, hyvä lukija. 19% on
riittänyt jo lähes puoli vuosikymmentä.
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TESTISSÄ OLUT
Testausvälineet:
- A.LeCoq
- Mökki kuusessa (Sammatissa?)
- Ennakkoluuloton testihenkilö
- Kalenterissa tyhjä viikonloppu
Hypoteesi:
1. Maistuu hyvältä
2. Maltillisesti hauskaa

1. Olut (perjantai klo 20:20)

Oluen maku ei ole muuttunut. Onneksi.

Tätä ollaan odotettu koko päivä. A.LeCoq
maistuu hieman karvaalta, mutta juuri
siitä minä pidän. Olo tuntuu pirteältä ja
valmiilta mihin tahansa. Vaikka ei ole
selkeää kuvaa tulevaisuudesta, olo on silti
varma. Ensimmäinen menee alas kuin
vettä vaan. Pian mahtuisi myös toinen.

Olo tuntuu aikaisempaa rennommalta,
mutta hiprakka ei ole kuitenkaan vielä
iskenyt. Toivotaan että testi jatkuu tutun
tasaisella tahdilla.
3. Olut (perjantain klo 21.44)
Perkeleen kylmä ulkona.
Simo Frangénin sanoin: “Elämässä pitää
olla joku kahva josta pitää kiinni ja
oluttuopissa on sellainen”.

Samalla suunnitellaan toimituksen
kanssa, mitä juttuja tehdään tähän
“testi”-kukkaan. Katsoin idiottiitestin
youtubesta ja läpäisin... juuri ja juuri.

Olut lohduttaa ja juttu luistaa.

Kuulemma virtahepojen maito on
vaaleanpunaista. Kuka olisi tiennyt?

4. Olut (parjantai klo 22.30)
Hyvän makuista olutta! Kohta mennään
saunaan! Nyt en enää jaksaisi keskittyä
kirjoittamiseen. Elämä on tässä ja nyt.

2. Olut (perjantai klo 20.59)
Tätä voi sanoa sivistyneeksi intervalliksi.
Vaikkakin, taisin olla ensimmäinen joka
nousi pöydästä. Oluet vietiin jossain
välissä ulos kylmettymään. Todella
ärsyttävää kävellä sukkasiltaan ulkona.

5. (ja tai, tai ja tai) 6. Olut
(perrjantai klo 23.35)
Mieletön meininki! Itse varmuus on
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huipussaan. Eero vaikuttaa olevan
ihan perseestä. Kerron sen hänelle heti
seuraavaksi. En välitä seurauksista.

11.? Olut (lauantai klo 14:15)

Oluen maussa en ole huomannut suuria
eroavaisuuksia. Edelleen maistuu oikein
mehukkaalta.

12. Olut (lauantai 15:31)

Aah, ensi puraisu!

Ja ruoan kanssa, olutta. Vedettiin (linssi)
keittoa ihan kaksin käsin.

En enää välitä kenen lavasta otan.

13. Vesimelonidrinkki (lauantai 16:14)

7. Aarnen mysteeridrinkki (prajantajin,
kol 23.57)
Ihan ok, ei olut.

Tehtiin yksi drinkki vesimelonin sisään.
Laitettiin sinne sinistä elintarvikeväriä.
Drinkki oli suuri hitti.

8. Olut

14. Olut

Nyt olen avoin kokeilemaan myös muita
päihteitä.
Vastustan silti houkutusta.

15. Olut (lauantai 17:15)
17. 18. 19. Olut saunassa (emt lauantai 1820:30)

9. Olut

Maistuu maistuu.

10. Martini

21. Olut

Hyvää yötä.

Tulos:
- oli hyvä viikonloppu
- oli maltillisesti hauskaa
- myös muut juomat alkoivat kiinnostaa
Keskustelua:
Pakko myöntää että jossain vaiheessa
testiä oluen maku vei voitoon miehestä
ja mielenkiinto testiasetelman ylläpitämiseen herpaantui. Myös muut
juomat alkoivat kiinnostaa viikonlopun
aikana, mutta olut säilytti silti
viehätyksensä. Testin tulokset ovat
kuitenkin epämääräisiä sillä kakkia oluita
ei välttämättä kirjattu, ja puolueellisia,
sillä todella pidän oluesta.

Uusi aamu alkoi, näköjään myöhäisillan
oluita ei enää kirjaantunut. Harmi
homma.
Seuraavaksi testataan milloin on
sosiaalisesti hyväksyttävää avata toisen
päivän ensimmäinen olut.
Ja Henri avasi pelin klo 14.14. Luojan
kiitos.
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EESTISSÄ OLLUT
kord läks Henri Eestisse,
ta tundis huvi allveelaevade vastu.
Eesti reis oli tore,
sest Henri leidis allveelaevad.
Järgmisel päeval pidin paadiga
koju tagasi sõitma
kuid Eesti ei lahkunud enam
Henryst alati, kui ta silmad sulgeb.

ta näeb Eestimaa
kauneid kaljusid
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Pistää miettimään
Ihmisen tulisi testata kaikkea kerran, paitsi sukurutsausta ja tanhuamista.
- Arnold Bax
Uteliaisuus tappoi kissan
- Amerikkalainen sananlasku
Se ei testaa joka pelkää
- Tuntematon
Kaikkea tulee kokeilla, paitsi suoraa kansanvaalia ja pomon muijaa etusormella.
- Tuntematon
Savolainen ei usko ennen kuin testaa.
- Kansanrunousarkisto
Testin perusteella olisin muumeista Nipsu
- Mahatma Gandhi
Kerran testasin hiihtoa. Ei ollu mun juttu.
- Prodekolainen
Kerran testasin töitä. Ei ollu mun juttu.
- Athenelainen
Tiedän vain sen, etten tiedä mitään
- Sokratesti
Testi testi, yksi kaksi kolme...
- Ääniteknikko
Testissä makaraa
- Niilo22
TESTISSÄ PIZZABUFFA LAHTI LAUNE KIITOS JEESUS SAPUSKOISTA
- Pasi Viheraho
Jos oireesi ovat lievät, etkä kuulu vakavan koronavirustaudin riskiryhmään, voit tehdä
myös antigeenikotitestin. Kotitestin positiivinen tulos tulisi varmentaa terveydenhuollossa
tehdyllä testillä. Kotitestin tulos on luotettavampi, jos testi toistetaan useana peräkkäisenä
päivänä tai 2-3 päivän välein.
- Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
I love my testicles.
- Test (showpainija)
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JUTTUUN:
KOHUPALJASTUS! Kukan toim
itus
sai käsiinsä Athenen hallituksen
luottamuksellisen dokumentin,
joka
paljastaa kohahduttavia yksityis
kohtia
killan toiminnasta. Näitä et taa
tusti
löydä Viikkiksestä!

TOIMITUKSEN
OT
MUISTIINPAN

EN

SELLIN
OTTAMUK

LU

KukkaLeaks

ATHENEN VARJOTOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen tai säätiön toiminnan suunnitteluun liittyvä
asiakirja, jossa suunnitellaan toimintaa yleensä vuodeksi kerrallaan.
Puheenjohtaja
Puheenjohtajan ensisijainen tehtävä on ohjata ja tukea hallituksen toimintaa. Tänä
vuonna puheenjohtajan tavoite on pitää varjotoimintasuunnitelmassa asetetut
toiminnan varjopainopisteet, seksi ja väkivalta, poissa hallituksen konkreettisesta
toiminnasta kuten esimerkiksi kokouksista.
Sihteeri
Sihteerin vuoden tärkein tavoite on varmistaa, ettei yhteenkään pöytäkirjaan unohdu
jälkipolville tietoa siitä, mitkä toimijat ovat joutuneet hallituksen kokous kokoukselta
pitenevälle muilutuslistalle. Tämän lisäksi sihteeri ylläpitää henkilökohtaista
muilutuslistaansa niistä hallituslaisista, jotka eivät doodlaa ajoissa.
Opintosektori
Opintosektorin tavoite on varmistaa, ettei yhdenkään tulevan vuoden phuksikurssin
vetäjä päädy hallituksen viralliselle muilutuslistalle. Opintovastaava myös
valmistautuu negatiivisen palautteen vyöryyn, kun koronaphuksit joutuvat
ensimmäisiin livetentteihin ja tajuavat että tentin läpäisemiseen ei enää riitä
matematiikkaa opiskeleva kämppis.
Talous
Rahastonhoitajien tavoite on jo useamman vuoden ajan ollut killan varojen rahastointi.
Koska projekti on venynyt, vuoden 2022 rahastonhoitaja on yksinvaltuudella
päättänyt vaihtaa rahojen sijoituskohteeksi henkilökohtaisen ASP-tilinsä. Tämän
jälkeen mr. Moneypenny keskittyy satasella tulevaan rap-artistin uraansa.
Tapahtumat
Vuoden 2022 Isäntä ja Emäntä odottavat jo sormet syyhyten Smökin patojen
ääreen pääsyä. Purkusession järjestely toimi hyvänä kenraalina tulevalle vuodelle,
ja sen perusteella IE:n vuoden tavoitteina on opetella käyttämään herätyskelloa ja
juomaan vettä, jotta edes joskus sekä Isäntä että Emäntä olisivat toimintakuntoisia
yhtäaikaisesti.
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Yhteisö
Ulkosuhteiden tavoitteena on uusien suhteiden keräily. Yhteisöneuvoksen rooli
on hallituksessa melko uusi, minkä vuoksi toiminta hakee vielä muotoaan. Tämän
vuoden neuvos tasapainoilee erityisesti Prodeko-suhteissa kahden toiminnan
painopisteen, seksin ja väkivallan välillä.
Viestintä ja tietojärjestelmät
Viestintäpäälikön vuoden painopisteet ovat selkeässä ja kaikki kiltalaiset
tavoittavassa viestinnässä. Henkilökohtaiseksi tavoitteekseen viestintäpäälikkö on
asettanut sen, että hän ymmärtäisi joskus kokonaisen keskustelun ”Tietskarijengiallstars x VP”-telegram-ryhmässä googlaamatta yhtäkään termiä.
Yrityssuhteet
Vuonna 2022 Athenen yrityssuhdesektori jatkaa aikaisempien vuosien vakiintuneita
yhteistyön ja toiminnan muotoja, pyrkii tuomaan yhteistyökumppanuuksiin
jatkuvuutta ja kestävyyttä sekä yrittää lypsää sieluttomilta korporaatioilta
viimeisetkin pennit, jotta mahdollisimman moni toimikunta pääsisi virkistäytymään,
eli raapimaan ruukkua killan piikkiin.
Phuksikasvatus
Informaatioverkostojen kilta Athene ry:n phuksikapteenin suurin huoli
tulevana syksynä ovat teknillisen pyskologian opiskelijat. Phuksikapteeni pyrkii
pohjustamaan perustaa ProjektiXX:lle. Tämän top secret -hankkeen tavoitteena
on, että TePsyjen mahdollisesti joskus irtautuessa omaksi killakseen, heidän
haalariensa väri tulisi olemaan Sandelsin vaalea.
ISO-toiminta
ISO-toimintaa pyritään kehittämään edeltävästä vuodesta. Konkreettiseksi
tavoitteeksi esitetään, että vähintään 75 % ISO:ista ymmärtäisi, ettei phukseja
oikeasti kuulu kuksia.
MKV-toiminta
MKV-kapteenin 2022 vuoden ensisijainen tavoite on Athenen siirtäminen
konkreettisesti kansainväliseksi toimijaksi. Keinoja tähän olisi esimerkiksi killan
virallisen kotikaupungin siirtäminen läntiseen metropoliimme Turkuun.
Liikuntatoiminta
Herkuleksen ja Xenan vuoden ainoa tavoite on Megaskabamestaruuden
säilyttäminen Athenen nimissä. Tätä tavoitetta varten H&X suunnittelevat
fasilitoivansa kiltalaisille veritankkausiltamat OLOhuoneella, sekä liisteröivänsä
kaikkien prodekolaisten suksenpohjat yön pimeydessä. Jälkimmäinen tosin
toteutetaan vain vihoviimeisenä keinona, sillä sen teho voi olla kyseenalainen
ottaen huomioon, etteivät prodekolaiset muutenkaan osaa hiihtää.
Marathon-toiminta
Tämän vuoden marathoonareiden ensisijaiset tavoitteet ovat hauskan ja
mieleenpinuvan tapahtuman järjestäminen, sekä Aapo Kallungin pysyvä
unohtaminen ensimmäiselle mahdolliselle huoltoasemalle aikataulussa
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CASE: AH22
PUHEENJOHTAJA
Tänä vuonna killan hallituksen ruorissa on
muiden hallituslaisten kuvailun mukaan
määrätietoinen bosslady, tuttavallisesti
puhuteltuna Ullis, jolla on aina homma
hallussa. Tämä IV19 edustava Nöykkiön
Niinistö haluaisi testata vapaalaskemista
Japanissa, jonka jälkeen nauttisi kahvinsa
mielellään pähkinäisellä ja keskitummapaahtoisella tuplaespressolla, vaahdotetun
soijamaidon kera.
Oletko testannut junnujen mm-hopean voittamista?
Ei hätää vaikket ole, ihana ja tehokas puheenjohtajamme on jo sen
tehnyt muodostelmaluistelun saralla!

RAHASTONHOITAJA

Muista kysyä
toimituksen
!!
kis
vir tysbudusta

Hallituksen kesken vekkulina ja härskinä
Turkulaisena
tunnettu
Juho
istuu
Athenen rahakirstun päällä. Nauravainen
ja
rento
äijä
kiinnittää
huomiota
yksityiskohtiin ja sädehtivän rahiksen
voi usein bongata Olkkarilta. IV20:n
ihme on testannut Säkylän sotilasputkaa
vapaaehtoisesti ollessaan armeijan leivissä
ja juttuhommissa, mutta haluaisi vielä
kokeilla asumista jossain ei niin kehittyneen
infrastruktuurin maassa saadakseen lisää
perspektiiviä elämään. Turkulainen tiikeri
nauttii kahvinsa kauramaidolla ja yllättää
nallekarhumaisuudellaan.
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VARAPUHEENJOHTAJA JA SIHTEERI
Monia lankoja käsissään pitelevän Iidan
löytää
niin
organisoimassa
hallituksen
kokouksia, kiltatuotteiden tilausta, kuin
virkistyspäiviäkin.
Muiden hallituslaisten kuvailun mukaan hän
on sipulimainen. Pirteä, letkeä, pippurinen
ja tomera. Olkkarilla kahvin sijaan kupista
löytyy teetä hunajalla ja kauramaidolla.
IV18:n joukkoon kuuluva Vantaan veitsi on
testannut sotalapsen roolia elokuvassa ja
tulevaisuudessa hän toivoo evakkoelämän
sijaan pääsevänsä kokeilemaan vapaaehtoista
yksin
reissaamista
esimerkiksi
Italiaan
tai Kreikkaan. Haastattelun alussa Iida
kuumotteli sen laukaisevan eksistentiaalisen
kriisin, näin ei onneksi kuitenkaan käynyt.

OPINTOVASTAAVA
Opintoasioiden etujasi valvoo kylmähermoinen ja muut aina huomioon ottava
Inkeri. Musikaalinen raumalainen raapija
soittaa saksofonia ja tulevaisuudessa
myös benji-hyppyyrityksen ovikelloa, sillä
hän haluaisi testata benjihyppäämistä.
Muiden hallituslaisten mukaan Inkeri on
myös muiluttava, intohimoinen ja cool.
Hän on testannut carmexia silmässä, ja
se oli virkistävä kokemus. Uskaltaisitko
sinä?
(Haastattelussa ei selvinnyt oliko levityskohta silmäluomi vai
silmämuna, näiden välillä kokemukset voivat erota merkittävästi. )
(Tämä IV18:n jäsen nauttii muuten kahvinsa runsaalla kauramaidolla.)
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VIESTINTÄPÄÄLLIKKÖ
Killan kommunikaation vallan kapulaa
pitelee IV20:n savolainen sniperi Milja.
Haastateltaessa tämä muun hallituksen
mukaan vilkas ja kiltti “iha hyvä äijä”
naureskeli ja nautiskeli kauramaidolla
höystettyä kahviaan Reaktorin laakeasta
kupista Olkkarin iltapäivässä. Hän kertoi
myös ettei tämä ole hänen ensimmäinen
henkilöhaastattelunsa.
Työhaastattelut
puolestaan ovat hymyilevälle ja puheliaalle
Viestintäpäällikölle vieraampia ja hän
kertookin haluavansa testata seuraavaksi
työnhakua. Hän on kuitenkin jo testannut
maailman toiselle puolelle muuttamista
pelkän menolipun kanssa, ja kuten arvata
saattaa, palasi kokonaisena takaisin.

ISÄNTÄ
Sitsiemme työmyyränä tänä vuonna hääräävä, Beccosenakin tunnettu
Rebekka on IV20:n jäsenistöön kuuluva lämminhenkinen hassuttelija.
Rebekka haluaisi päästä testaamaan Speed Ball:in pelaamista phuksien
kanssa sillä se vaikuttaa hienolta ja jännittävältä lajilta. Hallituslaisten
huumorintajuiseksi, sekä pehmeän ja kaaottisen luonteen omaavaksi
kuvailema Isäntä on testannut laulutaitojaan kaikkien 2000-luvun
vaihteen lasten haaveilemassa Staraokessa ja levyttänyt myös lasten
jumppalevyn. Kahvinsa Davenportin damavallabi nauttii Olkkarilla
tilkalla kauramaitoa, ja kotona Nespresso-koneesta vaahdotetun
maidon kera.
Sori! kahvit
vähän läikkyi
Ei muuten nä
ytä jääneen
kahvikupista
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EMÄNTÄ
Tapahtumia on mukana takomassa IV20:n riveissä pelaava
tulinen ja päättäväinen Ruusu. Kahvia ainoastaan viskillä
juova Tuusulan työkone on haastateltavana tehokkain
hallituslaisista.Muille hallituslaisille rakas, mutta yllättävän
pelottava Emäntä haluaisi testata jääkiipeilyä, jossa
apuvälineenä käytetään jänniä kirveitä. Veden nestemäinen
olomuoto onkin jo tullut tutuksi kun hän on testannut
lentävällä veneellä purjehtimista. Ruusulle tuttua on niin
kanteleen kuin tukkutilauksenkaan näppäily.
YHTEISÖNEUVOS
Athenen yhteisöstä pitää huolta ilahduttava
ja persoonallinen Julia. Espoon erikeepperille
maistuu kahveista dirty chai latte, muuten
ei, kofeiini muodostuu kynnyskysymykseksi.
Miltä tuntuu jalan murtaminen astuessa
alas tuolilta? Julia tietää vastauksen, sillä
hän on testannut tätä. Haastatteluun aikana
Julia syö hyvältä tuoksuvaa puuroa, ja kertoo
säännöllisen elämänrytmin tai aamuihmisyyden
kuulostavan testaamisen arvoiselta. Muu
hallitus kuvailee häntä höpöttelevänä mouhona,
joka on myös lämminhenkinen aaltopöhisijä ja
räpätäti.
YRIT YSSUHDEVASTAAVA
Hallituksen kuopus Tuukka hoitaa tänä vuonna
diilit kuin diilit ja pitää huolen, että killan suhteet
yrityksiin ovat timanttiset. IV20:n palaveripöydässä
viihtyvä Vantaalainen vatkaaja on kotonaan myös
keittiösaarekkeen ääressä ja onkin testannut Junior
MasterChefin finaalitaistoa. Hallitus on jakautunut sen
suhteen tuleeko Tuukasta mieleen vauva, keski-ikäinen
perheenisä, vai Narcos: Mexico. Mehukas bisnesmies
juo tuplaespressonsa paljaana, paskoina päivinä triplana.
Testattavien asioiden listalla on vielä lentokoneella
lentäminen, tämä ysvi nauttii korkeuksista.
(Toim. huom. Haastattelun aikana paikalla olleet
hallituslaiset innostuivat antamaan puukotusvinkkejä.)
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PHUKSIKAPTEENI
Helposti lähestyttävä ja aurinkoinen Laura
toimii tänä vuonna aloittavien phuksien
oppaana teekkarielämään. Latokasken lahja
Athenelle ja IV20:lle on herkkä kofeiinille,
eikä nauti kahviaan. Sen sijaan teetä
mielellään hörppivä monitaitoiseksi super
ihmiseksi, symppikseksi ja särmäksi kuvailtu
kippari on testannut helihiihtämistä.
Hän taitaa aidosti pitää korkeuksista, sillä
vielä testattavien asioiden listalta löytyy
varjoliitäminen ja sen tuoman vapauden
tunteen kokeminen. Haastattelun aikana
hänellä oli samaan aikaan luento käynnissä,
mutta piti tätä haastattelua ylivoimaisesti
kiinnostavampana ja kysymyksiä jänninä.

KV-KAPTEENI
Tervetulleeksi kiltaan tänä vuonna
maisteriphuksit
ja
kansainväliset
opiskelijat
toivottava
Rahim
on
hauska ja chilli. Turkulaisen taikurin
kahvi on mielellään espresso paljaana,
ja suodatinkahvi ikaffella. IV18 riveistä
ponnahtanut kv-kapu on testannut
ilmaisia festareita sniikkaamalla sisään
Ruisrockiin muina miehinä vip-alueen
kautta. Haastattelun aikana Rahim
on pohdiskeleva ja valitsee sanansa
tarkkaan, ei ihme että häntä kuvailtiin
myös salaperäiseksi ja mysteeriksi.
Miehelle itselleen benjihyppääminen on
vielä mysteeri ja sitä hän haluaisikin
testata.
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			päärynänkanta
				

pää
ry
nän
kan
ta

päärynän kanta
kaunis ja vihreä, ihanuus
olet aina kaupan hyllyllä, kaunis
vaikka et edes kasva Suomen maalla
kun rahaa lompakossa, päärynä suussa
miksei kaikilla ole rahaa päärynään, niin makea
paras hedelmä, harras herkku, parempi kuin
omena
aissaatana,
parahin päärynä, miks olet niin makea,
älä anna Juuson sua murskata
niin upea, paras päärynä
en halua kuulla sun säätyjä
lempeästi hivelen sua koivunoksalla
mitä vittua
päärynää en saa mun huulilta
...vitun omena

