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Päätoimittajan terveiset

Makasin lauantaiaamuna laiturilla katselemassa pintaa syvemmälle.
Sammatin mökillä on kaksi laituria, yksi rannassa lähempänä mökkiä ja toinen hieman kauempana. Makasin lähemmällä, se on vanha ja osittain sammaloitunut, lähellä veden pintaa ja tästä on mukava katsella mitä pohjassa
tapahtuu. Vesi oli siinä aika matalaa, ja kauhean syvälle ei päässyt. Tämän
lehden sisältö kuitenkin korjaa asian. Tässä käydään syvällä monessa
mielessä, mm. Suomen syvimmässä kalkkikiviluolassa, jossa jotkut kävivät
syvemmällä kuin toiset. Makailun aikana yritin ottaa kuvaa pohjassa kipittävästä pieneliöstä, mutta kännykkäkamera tarkensi pintaan.
Tällä kertaa Sammatissa oleva porukka koostui myös toimituksen ulkopuolisista tekijöistä, hauskaa oli silti. Alussa äänestettiin teemasta, viikonlopun
aikana syötiin hyvin ja pulahdetMee ittees – päätoimittajan vinkit
tiin järveen. Tällä kertaa portaat
kuinka päästä syvälle omaan
eivät vielä olleet jäätyneet kasisimpään:
likaksi, vaikka vesi olikin kylmää.
Ja lukemaan siitä! Muut ovat
tehneet paljon kiinnostavampia
juttuja kuin minä.

1.

2.

3.

4.

Päätoimittajanne,

Annika Viitala
Issues in sustainability politics
-luennolla 15.9.2022
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Erakoidu – tällä tavalla et voi
välttää itsesi seuraa, heivaa veke
kaikki päätelaitteet ja lopeta
yhteydenpito ulkomaailmaan
Lähde matkalle yksin – Älä ota
käyttöön ulkomaan dataa ja
joudut pakolla olemaan läsnä
itsesi kanssa ja vieraassa paikassa tulee helposti ajateltua
eri tavalla olemistaan suhteessa
ympäristöön
Lähde Viroon vappuviinaristeilylle – kaljan kärrääminen niissä
pienissä mustissa kärryissä tuo
sut lähemmäs itseäsi kuin haluaisit ja saattaa herättää yllättäviäkin
tunteita
Kävelyt – lähde kävelylle, tähän
sukellukseen betonia jalkoihin
valaa surku-musiikki (musiikki,
jonka tahtiin mielelläsi itket/itkisit)
ja pääset vikkelästi syvälle

Kaikkia näitä yhdistää se, että olet yksin ja tarjolla on helpompia ja hieman
toteuttamisen vaivaa tarvitsevia ratkaisuja. Se miten näistä pääset takaisin pinnalle on omalla vastuullasi mene syvälle, mutta älä tartu pohjaan.

Syviä vastauksia
pinnallisiin ongelmiin
Toimituksettomuuden pinnallisin alajoukko vastaa
pinnallisiin ongelmiin kaikella ajattelunsa syvyydellä.

“Paljonko teillä on rahaa?”
Liikenne- ja viestintäverkkojen määrärahoista valtaosa eli 1,4
miljardia euroa kohdennetaan teiden, ratojen ja vesiväylien
perusväylänpitoon. Perusväylänpitoon tehdään vuoden 2020 alusta parlamentaarisen työryhmän esityksen mukainen 300 miljoonan euron pysyvä
tasokorotus.
Lähde: Hallituksen esitys LVM:n hallinnonalan budjetiksi 2020

“Tissit vai perse?”
Tämä näennäisen pinnallinen kysymys on pohdituttanut ihmisiä
ja Valtteri Luodemäkeä jo pitkään. Saavuttaaksemme tieteellistä
yhteisöä tyydyttävän konsensuksen, on meidän lähestyttävä
ongelmaa matemaattisesti.
Olkoon t = tissit ja p = perse.
Todistus lähtee väitteestä, että yksi tissi on visuaalisesti ja funktionaalisesti parempi kuin yksi
pakara.
Tällöin

1/2 * t > 1/2 * p
Oletetaan t:n ja p:n kasvavan lineaarisesti.
Seuraa siis
			t > p

Lähde: Matematiikka ja kehollisuuden dualismi, Nurmi (2022)
Todistusta kohtaan on esitetty kritiikkiä, jonka pääasiallinen kohde ovat sen
premissit. Luotettavaa todistusta t:n ja p:n lineaariselle käyttäytymiselle ei
olla pystytty esittämään. Sen sijaan on esitetty ajatuksia synergioista, joiden
seurauksena asiat olisivat enemmän kuin osiensa summa. Tässä tutkimuksessa
ei kuitenkaan vastata tähän tai muuhun kritiikkiin millään tavalla.

“Mikä on toimivin kaappien pintamateriaali?”
Kalusteiden ja koneiden vakiosyvyys on noin 60 cm.
Lähde: Keittiökalusteet, Wikipedia

“Mikä on syksyn väri jossa ei
nolota saapua luentosaliin?”

Etäaikana luentosaleja on totuttu tarkastelemaan hyvinkin pinnallisesti Zoom-ruudun välityksellä. Tänä syksynä pääsemme kuitenkin
vihdoin värittämään arkeamme etenemällä syvemmälle salien sisään.
Värit johtuvat kappaleiden pinnallisista ominaisuuksista, sillä ne ovat
syvällisesti tarkasteltuna valon heijastumista kappaleiden pinnasta.
Värejä kuitenkin voidaan kuvailla syvinä, esim. syvän punainen, syvän
sininen. Toimittamattomuus suosittelee tutustumaan näihin värisävyihin,
sekä sukeltamaan syvälle omiin värimieltymyksiin.
Lähde: #deep

“Miten pysyä pinnalla?”
Noste on ylöspäin kohdistuva voima, joka vaikuttaa
nesteessä tai kaasussa olevaan kappaleeseen.
Arkhimedeen lain mukaan nosteen suuruus on sama
kuin kappaleen syrjäyttämän neste- tai kaasumäärän
paino. Mikäli kappaleen tiheys on nesteen tai kaasun
tiheyttä pienempi, kappale ei syrjäytä koko oman tilavuutensa kokoista tilavuutta, vaan jää kellumaan.
Mikäli tiheys on puolestaan suurempi, kappale uppoaa.
Jos kappaleen tilavuus on lähes sama kuin nesteen tai
kaasun tilavuus, jää kappale leijumaan.
Lähde: https://peda.net/pieksamaki/peruskoulut/hiekanpäänkoulu/ol/fysiikka/8-luokka/noste

“Mikä on elämän tarkoitus?”
Kuksii ja tapella.
Lähde: Ruger Hauer, Charlie Mansonin häät.

5

4

6

– pre Beta –

sä kävit edellä jalan,
mä kävin kädel.
jälki kätee, tulee Jälki käteen
mut silti ennen mua

,nalaj ällede tiväk äs
.ledäk niväk äm
neetäk ikläJ eelut ,eetäk ikläj
aum nenne itlis tum

oon kestävä, mut en vedenkestävä
silti mut on pestävä,
Kestätsä?
kipuu, tai 20 sekkaa
päätä sä.

ävätseknedev ne tum ,ävätsek noo
,ävätsep no tum itlis
?ästätseK
aakkes 02 iat ,uupik
.äs ätääp

kaikki on syvältä, paitsi mun ajatukset
mun pää o täynnä pahvii
Onksul kahvii?
alotin paaston,
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paskaa: myös kusi.

ilo ikkiak uk ,naksap noo te niseit tiis
.isuk söym :aaksap

Ne sano et aattele laatikon ulkopuolelt.
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:liemubla ipmel näske nes
,aaksaP atsilleetiatoket
?aaskaj ääne ätät akuK

Oon sekasin teipeis
ja rullattu Taipeis
Voiks maksaa mun vuokran?
vitsi vitsi, ei mul oo kotii
heitä rööki
tai anna mun kattoo kun sä poltat

siepiet nisakes noO
siepiaT uttallur aj
?narkouv num aaskam skioV
iitok oo lum ie ,istiv istiv
iköör ätieh
tatlop äs nuk oottak num anna iat

Jos stögäät muhun,
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– palavaa rakkautta
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– pahvi K –
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HuutONAURU:

HuutOITKU:

HuutOHÄPEÄ:

kts. huutistelu

huutonaurun

usein pinnallista, toisinaan

ilmiönä. Huono

vastakohta → Syvä

syvää. Muuntuvaa, henkilö-

huutis!

huutis!

kohtaista, agiilia. Syvä huutis!
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“Sith” theory confirmed:

Eero the sith lord, deep secret
Kysyimme kiltalaisilta juoruja syyskuussa. Yksi juoruista pisti erityisen paljon
toimituksen silmään. Ajattelimme että väite on täysin päätön ja ei voi mitenkään pitää paikkaansa.
Huhun mukaan Kukka-lehden oma toimittaja Eero, koko nimeltään Eero
Lindbohm on jo aikaisin lapsuusiällään pimeälle puolelle kääntynyt sith-lordi
“Darth Valdemar”. Huhu vaikuttaa täysin päättömältä. Miten ihmeessä tämä
killan hymyilevä kultapoika olisi jo vuosia onnistunut salaamaan todellisen
luonteensa?
Kun kuitenkin rupesin tutkimaan asiaa tarkemmin, löysin yllättäen monia asiahaaroja jotka vahvistavat teoriaa:
•
•

•
•
•

Eero myönsi avoimesti olevansa sith
lordi vuonna 2021 julkaistussa “real sith”
stickerissä
Eero valittiin oman phuksispeksin
pääosaan. Eero on selkeästi jotenkin
vaikuttanut vuosikurssilaistensa
vapaaseen tahtoon.
Eero voitti Kriston bilisliigassa, vaikka ei
ole aikaisemmin pelannut bilistä.
Kristo vahvisti tämän vaativan jeditaitoja
Eero pyytää aina kavereita mukaan
miekkailemaan
Eero joukkue pääsi saunanlämmityksen MM-kilpailuissa top 15 joukkoon
kesällä 2021. Epäilemme että tässä on käytetty pimeää voimaa.

Enää tässä vaiheessa ei jää eipäilystäkään: Eero on sith! Kysymys herääkin,
mitä “Darth Valdemar” pyrkii saavuttamaan soluttautumalla Athene-yhteisöön
ja informaatioverkostojen koulutusohjelmaan.
Seuraavaksi eksklusiivinen haastattelu Eeron kanssa:

Myönnätkö olevasi sith-lordi?
You got me, piileskelyn aika on ohi. Pimeä puoli vyöryköön päällenne
Miksi valitsit pimeän puolen?
En päässyt Habbo Hotel -jedi akatemiaan.

Missä opit “sith”-taitoja?
Vuosaaressa

Oletko käynyt kuolemantähdellä?
En päässyt Habbo Hotel -jedi akatemiaan.

Mitä pidit Tähtien sota -elokuvasarjasta?
Liian väkivaltainen, huono loppu.

Mitä haluat athenelaisista?
Ihan pimee kilta, täynnä patsaidenkoskettelijoita. Me likey.

Miksi tulit opiskelemaan informaatioverkostoja?
Haluan alistaa kaikki maailman kansat myös digissä. Kuulin kolme vuotta
sitten nettikiusaamisesta, mutta en tiennyt silloin mitä se
tarkoitti. Käyn ainakin informaatiomanipulaatiokurssin ja
sitten haen maisteriin TuTalle.
Mitä mieltä olet deep-techistä?
Mikä helvetti? Tein just vasta VJP:n... Ai black
boxeja? Kuulostaa äly-pimeeltä?
Onko sinulla harrastuksia?
Kirjojen lukeminen puistossa ja peilin edessä
nauraminen

Ee

ro

s

it h
-lo
rdi
na

Mitä mieltä olet Lordi-yhtyeestä?
En tunne, kuuntelen vain mahdollisimman
pehmeää jazzia. Varmaan ihan paskaa.
Mitä sinusta tulee isona?
Management konsulttifirman rekrytoija. Kysyn
kaikilta lukion ja peruskoulun todistukset.
Mitä tekisit, jos et olisi “sith”-lordi?
Myisin jäätelöä ja vaipuisin syvään masennukseen.
Mitä jäätelöä myisit?
Mansikkajäätelöä, huonoin jätskimaku eikä se edes
maistu mansikalta.
Toivotko ihmiskunnan rappiota ja kaikkien maan
asukkaiden alistumista valtasi alle?
Kyllä.

9

10

Syvältä

puhelimen

uumenista
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Syvää kuilua
etsimässä

“Haluan etsiä kuilun ja katsoa sinne
niin, että kuilu katsoo takaisin.”
Aurinkoisena lauantaiaamupäivänä epätoimituksen
kolmikko Herne Muussi, Pieksämäen Sonni ja Y. Kyykky
suuntasivat ulos. Retken tarkoituksena oli tutkia Sammatin ympäristön kuilu-, kanjoni- ja rotkotarjontaa, sekä
pohtia näiden luonnonmuovaamien elementtien merkitystä ja merkityksettömyyttä. Työryhmän innostus syviin
muodostumiin on peräisin Sanden ja Suvi-Tuulin seikkailuista, joiden elämään tutustumista suosittelemme.

klo 11.54

Herätty Sammatissa. Rotkot on vielä bongaamatta, mutta paljon metsää ja kalliota löytyy, mikä
tuntuu lupaavalta. Lähdetään ylöspäin niin
on helppo lähteä alaspäin. Luissa tuntuu, että
kyllä täältä vielä rotko löydetään.
Mitä toivotaan rotkolta? Y. Kyykky nosti
syvyyden pöydälle. Myös katsekontakti rotkon kanssa on yhteisenä pyrkimyksenä. Ei
tavoitella hyppäämistä, mutta odotetaan
rotkon vaikuttavan meihin.

klo 11.55

Huh huh. Syyskuu lähestyy puolta ja vielä
löytyy mustikoita! Kohta ne paleltuu.

klo 11.57

Siirryttiin tieltä metsään ja pohdittiin, että
mikäköhän on rotkon määritelmä. Ei kuitenkaan
kiinnostanut niin paljoa, että oltaisiin selvitetty se.
Nopeasti havaittiin, että tiivis pöheikkö ei anna
avartavia tunteita mihinkään syvyyssuuntaan.

klo 11.58

Piilouduttiin, kun auto
ajoi ohi.

klo 12.02

Käytiin läpi aikaisempia rotkokokemuksia Sammatin rotkotarjonnan ollessa heikohko. Herne Muussi oli
kilpaillut etelän lomalla mummeleiden kanssa siitä, kuka
laskeutuu nopeiten alas rotkoon. Taisi voittaa. Mummot
eivät välttämättä tienneet kilpailuasetelmasta. Y. Kyykky
päätyi kerran Vuosaarelaiseen rotkoon. Se oli pieni, mutta
miellyttävä yllättävyytensä vuoksi.
Pohdittiin, millaista on kohdata rotko
yksin ja millaista se on porukalla.

klo 12.04

“Oho, pohjalla ollaan.”
– Y. Kyykky Vuosaarelaisessa
rotkossa

Poimitaan mustikoita. Analysoidaan integroitumista Suomeen.
Poimitaan lisää mustikoita. Analysoidaan Antti Holmaa.

klo 12.13

Herne Muussi alkaa ottamaan fyysistä etäisyyttä mättäiden taakse.

klo 13.20

Tässä vaiheessa rouva päätoimittaja kutsui
retkikunnan takaisin tukikohtaan. Saatana.

klo 17.02

Mökin isäntä oli suunnitellut retken Torholan
luolalle. Ei rotkoa, mutta mahdollisuus tämäkin. Kävellään jonossa,
kuin ala-asteen luokkaretkellä konsanaan.

“Eiks oo tosi kiva
tulla tänne reikään?”
– Anonyymi päätoimittaja

klo 17.09 Olemme matkalla pohjalle, tuoksuu märkä
kivi ja multa. P. Sonni haluaa jättää vaivaavan vitutuksen tänne pohjalle. On pimeää, kuilu ei
katso takaisin. Odotetaan vielä hetki
sitä katsekontaktia.
klo 17.17 Laulettiin otteita muutamista suomiklassikoista. Finlandiaa ja
Märkää. Henkevä olo.
klo 17.53 Takaisin autossa. Syvältä
olevia tunteita jätettiin luolan pohjalle.
Epätoimituksen kolmikkoa olisi kiinnostanut kokeilla
luolassa laulelun lisäksi myös syvyyksiin huutamista.
Yleinen konsensus oli kuitenkin se, että
rotkon etsiminen oli syväluotaava matka
mieleen, luont... Eiku hei nyt pitää lopettaa kun tohon tuli joku tyyppi ragee. Pus
mus mus pus mus pus mus pus mus.
13
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Diippiä

Spotikkaan

Spotifyn alkuvuodesta lanseerattujen uusien
sisältörajoitusten myötä sensuuri iski useaan
silloista rajoitustilannetta käsittelevään podcast-jaksoon. Monelta on kuitenkin jäänyt
huomaamatta, että alustan sisältörajoitukset
myös aktiivisesti pureutuvat vaaralliseen
tai laittomaan sisältöön myös musiikin
muodossa.
Kieltolistalla
on
esimerkiksi
materiaali, joka “tukee säänneltyjen tai
laittomien tavaroiden kauppaamista”, “glorifioi
tai tukee väkivaltaa tiettyä henkilöä tai ryhmää
kohtaan”, tai “levittää tai tukee väärää tai
vaarallista lääketieteellistä informaatiota, joka
saattaa uhata kansallista terveyttä.” Väkivaltaa
ja huumekauppaa on kuitenkin moderni
hiphop-maailma pullollaan. Eli - miten rankkaa
sisältöä edellytetään, jotta musiikista tulee
oikeasti sopimatonta Spotifylle?

Sensuroiduista kappaleista ei ole listaa,
eikä niitä ollut varsinaisesti helppo löytää.
Mitkä ovat kappaleiden taustat, mitä rajoja
niissä ylitetään, ja miten vakuuttuneita
niiden vaarallisuudesta on rajojarikkovan,
kontroversiaalin kiltalehden toimittaja?
Juju - Tuku Tuku (feat. MEGA-Ertsi, Jones,
Mikko Tähti, Jontti, Sialune, HenxXxeli,
Tesoman Apteekkari & Tomi Randomi)
Olen useasti kritisoinut Ertsin tuotantoa
sanoin
“geneerinen
dancehall-renkutus”,
sekä “se sama pyllybiisi uudelleentehtynä
joka julkaisulla”, joten odotukset eivät biisin
osuessa silmiin olleet kovinkaan korkeat.
Täytyy kyllä kuitenkin tietyllä tasolla arvostaa,
että jäbän uusi suunta onkin kertosäe
eliittisukujen demonisuudesta lähes yhdeksän
minuuttisessa, koko keston täyttä vainoharhasalaliittotykitystä puskevassa kansankapinafantasiassa.

Frej Larsson - Då ska hon skjutas
Useita kohuja ja suurta mediahuomiota
ympärilleen kerännyt ruotsalainen räp-artisti
Frej Larsson on perustanut koko diskografiansa
klassisiin gangstarap-teemoihin (raha, seksi,
huumeet, pyssyt). Tuotannolle on kärkkäästä
kritiikistä ja kauhisteluista huolimatta kautta
aikojen löytynyt massiivinen kuulijakunta.
Tämä
uhkaussyyteen
ja
korkeimpaan
oikeuteen asti päätyneen käsittelyn poikinut
kappale kuuluu kuitenkin verrattain matalista
striimausluvuista
huolimatta
epäilemättä
Larssonin
merkittävimpiin
julkaisuihin.
Artistille vaadittiin syyttäjän toimesta jopa
vankeusrangaistusta. Pääosin sanoitukset
ovat melko tyypillistä “F—k the police”
-kritiikkisisältöä, jossa lainvalvojat kuvataan
väkivaltaisina, vähemmistöjä ja taiteellista
ilmaisua harjoittavien ihmisten kiusaajina.
Artistilla oli toki itselläänkin ikäviä kokemuksia
paikallisesta poliisilaitoksesta, joka oli kotietsinnän yhteydessä takavarikoinut tämän
tietokoneen, sekä uutta musiikkia sisältävän
levyn sen CD-asemasta. Varsinaisen kohun
kappaleen osalta aiheutti Larssoniin ja
tämän
yhtyeeseen
kohdistuneeseen
huumausaineratsiaan osallistuneen poliisin
mainitseminen nimeltä, tämän rinnastaminen
kalaan,
sekä
kalan
fileeraamisesta
ja
paistamisesta räppääminen tavalla, joka “oli
omiaan aiheuttamaan vakavaa väkivallan
uhan pelkoa.”
Poimittua:

“Jag säger en gång, lägg dig ned om livet
är dig kärt
Vi svänger hem och husrannsakningsordern har jag glömt
Jag vill inte ha weedet, jag vill ha dina
maskiner
Jag vill ha det du skrivit, liv tar slut som
Houdinis”
“Annika Ljung är en ful fisk
och då ska alla små fiskar få lida (Yeah)
(Wrong!)
Inte simma mer, du är som Hitta Nemo,
du är (Gone!)
Du blir fiskfilé, du är riktigt stekt i min
(Sauce!)”
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Sanoituksista
paistaa
läpi
taidealojen
äärimmäinen
rasitus
julkaisuhetkenä
vallinneita rajoituksia kohtaan, mutta meininki
on kyllä paikoin aika jäätävän ekstraa.
“Plandemian” taustalla ovat raamatullisen
pahuuden ohjaamat hämyiset kaapuveijarit,
ja rajoituksia ylläpitävät aseistetut sotajoukot
ovat jo ihan kulman takana. Q-anon ja
Illuminati -henkinen ääriufoilu ovat omiaan
syömään
touhun
uskottavuutta,
mutta
kieltolistalle
epäilemättä
nosti
COVIDmisinformaation ohella myös väkivaltaan
kannustava viranomaisten ja valtiovallan
“todellisten tarkoitusperien” maalailu.
Poimittua:

“en anna kenenkään määrittää
mua kahleisiin,
lukisin hesarii mut en usko
niitten valheisiin”
“vapaudet viety, yleisö vaan hurraa,
pakkopiikitetään, suunnitellaan
kansanmurhaa”
“en mä edes haluu päästä stobelle,
mä ootan puukko kädes
piikkipartioo mun ovelle”

Vaarallinen? 2.5/5 - Tästä tuskin vakuuttuu
kukaan, joka ei jo valmiiksi ole salaliittoteorian
kannattaja. Tarjoaa kuitenkin suht hyvät olosuhteet lopulliseen flippaamiseen, mikäli
tällaiselle ajattelulle on jo altis.
Kuunneltava? 3/5 - Klassisen henkinen 9000 biitti ja muutamia ihan siistejä efektejä.
Äänidesign pääosin ihan kohdallaan, ja
jatkuvalla syötöllä vuorottelevat artistit tuovat
kivaa dynamiikkaa. Oikeastaan merkittävin
heikko kohta on sanoitusten herättämä rankka
myötis.

Artisti vapautettiin korkeimman oikeuden
toimesta syytteistä, koska tuomioistuin
ei Larssonin historian huomioiden nähnyt
kappaleen julkaisemista vakavasti otettavana
uhkauksena. Perusteluihin liitettiin taiteellisen
vapauden korostaminen, sekä artistin rooli
“yleisenä
kiusanhenkenä”,
jolla
rajojen
kokeilemisesta ja aggressiivisesta imagosta
huolimatta ei ollut taustaa väkivaltarikoksissa.
Spotifylle case oli kuitenkin liikaa, eikä biisi
vielä toistaiseksi ole palannut striimattavaksi.
Vaarallinen? 1.5/5 - Biisin tulkisteminen
vakavaksi uhkaukseksi ei varsinaisesti tunnu
vedenpitävältä, koska merkittävä osa Larssonin
musiikista on muutenkin sanoituksiltaan
melko liioiteltua. Mies on milloin “vetänyt
kaikki maailman huumeet samanaikaisesti”,
ja milloin “nussinut jokaista maailman äitiä
siihen malliin, että on todennäköisesti isäsi.”
Kuunneltava? 2,5/5 - Biitti on jäätävää
808-rätinää perinteistä ruotsalaista syntymäpäivälaulua paikoin lainaavalla kertosäkeellä.
Larssonin ääni on ärsyttävä sekä suurilta osin
aivan liian överi - kuten tyyliin on perinteisesti
kuulunut.
Loppukaneettina toimittaja ei suosittele
kielletyn musiikin kuuntelemista. Väkivalta
ja laiton sisältö eivät kuulu taiteeseen. Palaan
nyt tutun ja turvallisen Rise Againstin ja Gucci
Manen pariin.
- Babyboy

Syväluotaus Tepsyyn
Koulun päättäjät ovat olleet jo
pitkään tyytymättömiä infoon
infolaisten jatkuvien ylilyöntien
vuoksi ja tajunneet että infolla
ei saavutettukaan ihan sitä mitä
haettiin. Nyt he ovat löytäneet
ratkaisun, nimittäin teknillinen
psykologia eli tepsy. Tietääkö tepsy infon tuhoa, se jää nähtäväksi.

Janne Lindqvist, tepsyn vastuuproffa, on väitetysti Tietotekniikan
laitoksen uusi johtaja. Teimme
kuitenkin tutkivaa journalismia
ja selvisi, että Janne Lindqvist on
todellisuudessa stunt-näyttelijä
(Instagram: @jannelindqvist_
stunts).

Tepsyläisen moodi
◆

20-vuotias espoolainen
nainen, joka on tullut
suoraan lukiosta ja hakenut
tepsylle 1. vaihtoehtona
(lähde vipunen.fi).

◆

Infolaisesta poiketen on ns.
kunnon tekniikan opiskelija
eli osaa fysiikkaa tai edes
kemiaa.

◆

Opinnot
pähkinänkuoressa:

Ei tiedä yhtään mihin
soppaan on lusikkansa
työntänyt.

◆

Psykologia 35 op

◆

Fysiikka 20-30 op

◆

Matematiikka 25 op

◆

Tietotekniikka 15-25 op

◆

Yleis- ja kieliopinnot 15-17
op

◆

Tuotantotalous 5 op

SKUUPPI
Deep Kilta sotkeutunut
pepu-arvontaan
Ensimmäinen virallisen PePu-ryhmän kautta
suoritettu
arvonta
tapahtui
perjantaina
10.9.2021, jota ennen ryhmittymä kuitenkin oli
toiminut maanalaisesti perjantaista 20.11.2020.
Arvontasarjan noin kahden vuoden elinkaaren
aikana
on
tätä
artikkelia
kirjoittaessa
(10.9.2022) arvottu yhteensä 91 perjantaipulloa.
Jo
UG-aikoina
arvontapiirin
toimiessa
salamyhkäisessä “IV20 <3 Isot” -ryhmässä,
huomattiin tämän joukkorahoitteisen viikonlopunpiristäjän
poikkeuksellisen
usein
päätyvän kahden skandaaleissa ryvettyneen
hahmon - Irpo Niemenmaan ja Viljami Narisen
huomiin.
Salailuyrityksistä
huolimatta
toimituksen tutkimusosasto on onnistunut
selvittämään tähän mennessä suoritettujen
arvontojen osallistujamäärät sekä voittajat.
Näiden 91:n pullon arvonnat keräsivät yhteensä
reilu 1541 listattua ilmoittautumista (kolmen
arvonnan yhteydessä ei tuntemattomasta
syystä julkaistu osallistujalistaa.) Keskimäärin
yksittäiseen arvontaan osallistui noin 36.7
toiveikasta pepuilijaa, joilla kullakin siis oli
arviolta 2.7% todennäköisyys voittaa kukin
arvonta. Tilastollisesti siis jokainen pepua
alusta asti viikottain pelannut osallistuja olisi
kitkattomassa tyhjiössä voittanut keskimäärin
2,48 pulloa.
Epäiltyjen “riggaajien” yli kaksinkertaiset
voittotilastot asettavat arvontamenetelmien
luonteen äärimmäisen vakavan epäilyksen
alle. Myös äärimmäisen luotettava datamme
(saatiin Ullikselta screnu joka listas ekat 37
voittajaa) ja erheetön laskutoimituksemme
(ilmoittaudun todariin heti kun se aukee)
perusteella on selkeää, että molemmat
“perjantaipullokuninkaat”
ovat
räikeästi
vetäneet järjestelmää höplästä.

Sekä I. Niemenmaa, että V. Narinen
ovat voittaneet pelaajauransa aikana
5 perjantaipulloa.
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On ilmeistä, että riggauspiirin pelistrategia
hyödyntää hämäriä keinoja, sekä mahdollisesti
noituutta.
Tällaisten pimeiden voimien hyödyntäminen
myös viittaa selkeään yhteyteen monien kiltaaktiivienkin kritisoimaan deep kilta -piiriin.
Tämä salamyhkäinen ryhmä entisiä sekä
nykyisiä hallituksen jäseniä harjoittaa niin
luotettavien lähteiden, kuin jodelhuhujenkin
perusteella aktiivista
kiltatoiminnan ja
Otaniemen kulttuurielämän manipulaatiota.
Ryhmittymän epäillään säätelevän PePutulosten lisäksi Marathonin jonoa, toimikuntien
virkistysrahoja, sekä kaljan hintaa A-Blocin
Alepassa. Asiaan liittyvien toimijoiden on
epäilty myös kaapanneen Nuutin kaljat uhrina
käytettäväksi demonisessa rituaalissa, jolla
rahastonhoitajien nuorekas olemus on saatu
yliluonnollisesti säilymään killan tilitasapainon
luoman paineen alla.
Monet pelkäävät tuoda epäilyksensä esiin deep
killan väistämättömien kostotoimenpiteiden
johdosta, mutta hiljaisuus ei enää ole kestävää.
Kukan toimitus on valmis vastaanottamaan
pahastonhoitajan viskaaman herjan nimelleen,
mikäli lukijoiden oikeudet rehelliseen PePuarvontaan voidaan sillä saada turvattua.
Vaadimme oikeutta PePu-rymälle. Eläköön
demokratia! Eläköön vapaus! Eläköön totuus!

“Eläköön totuus,,
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KUKKA
KOTIMAA

18
TILAA LEHTI

ULKOMAA NIEMENMAA VIIHDE

TIENAA

DIGILEHTI

KÄYTTÖ
Luetuimmat
Juuri nyt
IE-parin kauhuilta: humalaiset
vieraat sitoivat jatkoilla muutakin
kuin kengännauhoja.
Kohuälykkö kertoo
paljastuskirjassaan: Göbekli
tepe on rakennettu tietotaidolla
joka on siirtynyt metsästäjäkeräilijöille atlantiksen tuhosta
selviytyneen sivilisaation
jälkeläisiltä, josta syntyi edelleen
ensimmäiset tuntemamme
korkeakulttuurit.

TIETOVUOTO!! Toimitukselle lähetetyt viestit
paljastavat lahjuskeplottelun

Huijasi tiensä huipulle?: Eräs
Athenen valokuvaaja ei omista
kameraa.
FTMK:n sisäinen skandaali:
Fuksimajurilla on keskimääräistä
rajumpi musiikkimaku
Aalto yliopiston syvät piirit
raottavat salaisuuden verhoa:
“Athene ja Prodeko muodostivat
vuosi sitten Prothenen, mutta
kenellekkään ei kerrottu”
Artesaani kahvibloggarin
ja hifistelijän murska-arvio:
Prodekon kiltahuoneen kahville
mittaushistorian matalimmat
pisteet. OLOhuoneen kahvi taas
kerää kehuja ympäri kampusta.

Kuva: Jasse Ahokas

Kohublondin matkasuunnitelmat: Kavalsiko
rahastonhoitaja J. A. killan rahat?

Yllättävä paljastus: IE parin toisen
puoliskon kirjoittaessa juttuja
kiltalehteen, toinen kaatoi puita.
Ethanan kulisseissa kytee
doping-skandaali: onko pelaajien
kisakunto kovan työn tulos,
vai löytyykö palautusjuomista
muutakin kuin proteiinia?
Käsittämättömän upea suoritus:
Katso listaus tänä vuonna
kandinsa kirjoittaneista.
Uudet tuulet puhaltavat ja
vanhat rakenteet rikkoutuvat:
Infon syk-mafia menettänyt
jalansijaa – Historioitsija R. S.
raportoi.

Kuva: Santeri Iltanen

Athenen EVP-Puheenjohtajan
salasanaskandaali olikin likainen mainostemppu
Fingerpori -brändätylle simatuotteelle?

Raju välienselvittely: Kukan
toimituksen suurimmat
veriviholliset O. M. ja E. L. yllätetty
pelaamassa koripalloa.

Tykkäätkö
Tykkäätkö
Bountysta?
Bountysta?

Syvällinen
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Ei syvällinen

J. (Joba) Eronen
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Deep kukka paljastaa phuksikapteenin
Deep kukka sai orientaatioviikolla ainutlaatuisen
mahdollisuuden hyödyntää Athenen tuoreiden
phuksien ammattimaista
toimittajanvaistoa.
Kävi ilmi, että Athenen
oma kansikuvakapteeni,
sydämellinen kaikkien
kaveri, Laura Puusola
omaa myös pimeämmän
puolen.
Deep kukka julkaiseekin
nyt skandaalinkäryiset
paljastukset, jotka tulevat suoraan Athenen
phuksien lahjomattomilta kyniltä. Kukan
toimitus ei ota mitään
vastuuta väitteiden todenperäisyydestä…

21

Pimeän
puolen
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Syviä asioita
▼

Titanic - 13 000 jalkaa syvällä

▼

Dyynin sandwormien koti

▼

Z-akseli

▼

Otaniemen syvin reikä (OSR)

▼

Musta aukko (ehkä)

▼

Mariaanien hauta

▼

Grand Canyon

▼

Deep fakes

▼

Torholan kalkkikiviluola

▼

Rakkaus, jos se on syvää

▼

Valtteri Luodemäen velkakierre

▼

Kovat tieteet

▼

Kaninkolo

▼

Avoimet ajatukset

▼

Solipsismi

▼

Tyhmät ihmiset

▼

Sisu

▼

Pilkkiminen

▼

Andrew Tate

▼

Kaamos

▼

Märät sukat

▼

Tyynyn lämmin puoli

▼

Homehtunut bataatti vihanneslaatikon pohjalla

▼

Ohjelmistojen asentaminen koodikurssin alussa

▼

Toksinen maskuliinisuus

▼

Tahmaiset kädet

▼

Se ruma syvänmeren löllökala

▼

Hiukset lattiakaivossa

▼

Kovat tieteet

▼

Olkkarin sisustuselementit (ainakin otmk:n mielestä)

▼

Hallitus

▼

Oppositio

▼

Athenen killan telttapaikka Wappu Ulliksella 2022 (suorastaan
oksettava)

Asioita,
jotka ovat syvältä
23
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Syvässä päädyssä:
kalastusvinkkejä
teekkarin nappaamiseen
Haluatko napata itsellesi teekkarivonkaleen?
Oletko aivan varma?
Jos vastasit kahdesti kyllä, olet oikeassa paikassa!

Huom. teekkarius! Ei soveliasta soveltaa lakittomiin!

Kalastuspakin perustarvikkeet:
1. onki = kohtuulliset vuorovaikutustaidot
2. viehe = fyysinen läheisyys
3. kela = Ala selittämään väärin jostain, niin sinut tullaan ystävällisesti korjaamaan

Q&A:
Toimiiko uistelu?
Ei.
Mikä on paras vieheen väri?
Riippuu mistä roikkuu.
Mikä on viehe?
Hauki on kala.

Kokemusasiantijat kertovat:
“Perhokalastusviehe oli hintansa veroinen, maksoi varuste.netistä
opintolainan verran, mutta kyllä siitä hyötyäkin oli. Nyt minullakin on
kotona yksi ylimääräinen teekkarilakki ripustettuna seinälle.”
“Olin huolissani siimojeni vahvuudesta, mutta FWGTWP-metodi (First
We Give Them Siima, Then We Pull) loi uudenlaista itsevarmuutta.”
“Olohuoneella keitetty herkullinen kahvi kelasi sisään ihastukseni! Hän
tarjosi Namubufferista suklaapatukan kahvin kylkeen.”
*Kesäillat ovat tuotteliainta saalisaikaa! Jopa Otaniemen kaislikoissa
suhisee yöttöminä öinä.”
“Ennakkoluuloton onkija kokeilee myös pilkkimistä! Vaikka ajatus voi
aluksi kylmätä, hyvällä valmistautumisella pilkkiminen tuo uusia ulottuvuuksia harrastuksiin.”

Vinkkejä! Kokeile näitä!
Syvällisten puhuminen:
voi syventää suhdettanne. Toisaalta ei suositella syvässä päihtymystilassa.
Puhuminen:
voi syventää suhdettanne. Toisaalta voi myös
pelottaa pois arimmat yksilöt.
Nauraminen:
voi syventää suhdettanne. Toisaalta ei ole
syytä nauraa kuitenkaan liian huonoille vitseille,
skippaa ne ja seuraavaa kalaa koukkuun.
Fyysinen läheisyys:
Voi syventää suhdettanne. Toisaalta myös
kääntää sen pinnalliseksi. Muista tarvittava
välineistö.
Mitäs nyt sitten? Kala on haavissa eikä lähde pois.
Muikkua pannulle, naulaa seinälle. Vaihtoehtoisesti
heitä takaisin veteen; joidenkin vonkaleiden
kannattaa antaa mennä.
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Tervetuloa ratkomaan!
Alla oleva ristikko on tarkoitettu killan pienimmille <3 tai suomea
opiskeleville kiltalaisillemme. Seuraavan sivun ristikko vaatii puolestaan
hieman syvällisempää ristikko-osaamista.
Ratkonnan iloa!
– Homegirl

�12

�6

1. Rakas kiltalehtemme
2. Talvinen urheilulaji

�5
�2

3. Soitin

�13

4. Planeetta tai patukka

�7

5. Esim. Athene, Prodeko, TiK...
�9

6. Teatteri Otaniemessä
�1

7. Interaktiivinen teatteriesitys
�3

8. Ensimmäisen vuoden opiskelija
9. EIT-opiskelijat usein täältä

�8

10. Otaniemen Suurin _____

�4

11. Ei kissa
12. Ei koira
�10

�11

13. Täällä pelataan biljardia

Created with XWords – the free online crossword puzzle generator
https://www.xwords-generator.de/en
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1. Rakas kilt

�14

�11

2. Jos sun k

�2

itsekin?
�6

�8
5

3. Lautasen

9

�16

�10
8

10

4. Rotko Ar

14
�19

5. Kuoli '74

2
�18

6. Myyttinen

6
�15

�17

7. Z-akseli
�4

8. Puukotet

�20

�13

9. Luennoit

13
12

7

10. Häviää M

11. Prosessi
�1

12. Prosessi

13. Näky ja k
�5

�7
15

14. Amor

3

15. Ilman ov

4
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1

16. Sn ja Tu
17. Zn

18. OLO-me

19. _____ B
1

2

3

4

5

6

7

8

9
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11 12 13 14 15

1. Rakas kiltamme
7. Z-akseli
with
XWords hyppäis
– the free online 8.
crossword
puzzle generator
2.Created
Jos
sun
kaverit
Puukotettukin
https://www.xwords-generator.de/en
tänne, hyppäisitkö itsekin? 9. Luennoitsija ja puun alku
3. Lautasen ja lasin yh10. Häviää Megaskaban
distelmä
11. Prosessi, jonka munkit
4. Rotko Arizonassa
käyvät läpi
5. Kuoli ‘74 (R.I.P.)
12. Prosessi, jonka munkit
6. Myyttinen saari veden alla käyvät läpi
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13. Näky ja kiltalainen
14. Amor
15. Ilman ovea
16. Sn ja Turner
17. Zn
18. OLO-menetelmän
seitsemäs vaihe
19. _____ Bra
20. Vaalivihannes

20. Vaalivih

HOROSKOOPPI

Kuulaiden syyspäivien keskellä Merkurius pyörii väärinpäin, joten eksät palaavat
ja kommunikaatio on vinksallaan. Oikeastaan kaikki on ihan pian vinksallaan ja
kaaoksessa, joten pysykäähän kaikki varuillanne.

Kauris

Vesimies

Tunnet alakuloa syksyn pimetessä.
Muista, ettei elämä ole niin vakavaa
ja kiinnitä huomiota pieniin iloihin,
kuten tieteeseen.

Löydät itsesi kolmiodraaman
keskeltä. Siinä on hyvä olla, sillä et
sentään ole kolmion kulma. Ota
rauhallisesti ja auta ystäviäsi.

“Pimein hetki on usein juuri ennen
auringonnousua.”

“Olemme toistemme ympäristö.
–E. S.”

Testaa: Iloinen Tiede (Nietzsche)

Testaa: Rakkaudesta toiseen
(Heinämaa & Oksala)

22.12.-20.1.

Kalat

20.2.-20.3.
Joku havittelee omaisuuttasi. Muista lukita pyöräsi T-talolla, ulko-ovesi
illalla ja pidä silmät selässäsi.
“Kun kirjoitat elämäsi tarinaa, älä
anna kenenkään muun pidellä
kynää(si).”
Testaa: Kalevala (Koonnut
E. Lönnrot)

Härkä

21.4.-20.5.
Itku pitkästä ilosta, pieru kauan
nauramisesta. Juo vettä ja nauti
mureasta olotilasta.

Oinas

21.3.-20.4.
Rehellisyys ei aina peri maata,
välillä kannattaa ottaa se kolmas
kalapala. Pidä kehosi ja mielesi
ravittuna.
“Jos et kylvä, älä odota satoa.”
Testaa: Kalavale (Valepukit)

Kaksoset
21.5.-21.6.

Välttelet jotain, jatka sitä. Syvään
päätyyn hyppääminen voi pelottaa,
ja joskus niin ei kannata tehdä.

“Älä koskaan kadu mitään, mikä
joskus teki sinut onnelliseksi.”

“Muista nauraa omille vitseillesi,
sillä kukaan muu ei välttämättä
naura niille.”

Testaa: Rapeat kalapalat (T-talo)

Testaa: Pintaliito

Rapu

Leijona

Olet suuren päätöksen edessä. Ole
avoin vaihtoehdoille, myös alaspäin
viettävä suunta saattaa kannattaa.

Jokin asia vaivaa sinua, vaikka sen
ei pitäisi. Vapauta itsesi, ei sillä ole
väliä.

“Yhdessä vuodessa on 365 uutta
mahdollisuutta.”

“Hakuna matata.”

22.6.-22.7.

Testaa: Syväsukellus

Neitsyt

24.8.-23.9.
Vaistosi käskee suojelemaan itseäsi
tietyiltä tunteilta. Ole tarkkana siitä,
että tarvitsetko todella suojelua.
“If you can dream it, you can do it.”
Testaa: Suomen luonnonsuojeluliitto

Skorpioni
24.10.-22.11.

Ryömit mudassa ja suossa, mutta
kyllä se aurinko vielä suokuoppaankin paistaa.
“Aurinko valkaisee pissatahrat.”
Testaa: Ihon syväpuhdistus
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21.1.-19.2.

23.7.-23.8.

Testaa: Riippuliito

Vaaka

24.9.-23.10.
Elät muutoksen aikaa. Anna sille
mahdollisuus ja tartu lekaan ennen
kuin leka tarttuu sinuun.
“Not all those who wander are
lost.”
Testaa: Pieni pintaremontti

Jousimies
23.11.-21.12.

Elämä on keitto, sinä olet matala
lautanen. Tsemppiä.
“Mä-mä-mä-mä-märkää”
Testaa: Keittolautanen
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Ilmoituspalsta
Etsitään

Muutoksia

Kursseja hands-off-experiencellä.
Jesus take the wheel!
Athenen
epävirallisella
naisten
jalkapallojoukkueella FC Persefonella on
aina haku päällä. Nykäise hihasta Olkkarilla!
Haku päällä myös sponsorien suhteen.
Tarjoamme: mainospaikka pelipaidassa.
Haluamme: rahaa.
Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun paras
jalkapallojoukkue on Vesan Pallo. Haku
ei ole päällä, joten älä nyi hihoista (paitsi
seksiin.)

Vastanaineet
V.V. & L.K. Toimitus onnittelee!

Kaatuneet:
London Bridge
Nousseet:
Ei vieläkään Jeesus. Jatketaan odottamista.
Nous see:
Me näemme.
Stabiilit:
Ahdistuksen määrä.
Stab-biilit:
Puukkottavat autot. Varo vaaraa.
Horjuvat:
Motivaatio.

Yleistä asiaa
Vihaan sähköpotkulautoja. Ennemmin
vierin kuin otan Tierin. Rotkoon joutaisivat.
ystv. terv. toimittamaton99

Vasta naineet

Eräs toimittaja ja eräs toimittamaton
saapuessaan myöhässä leffailtaan.
Toimitus onnittelee!

Vastan aineet
Koivu, naru.

Vasta-aineet

Auttavat myrkytystilaan!

Haistakaa otmk vittu kun minun autoni
heititte menemään tai itäkeskukseen myitte.
Ikävää viikon alkua toivotellen,
katkera_kilta_aktiivi_95
Rajattomasti ilmaista kaljaa tarjolla
Prodekon kiltahuoneella. Ole yhteydessä
Prodekon hallitukseen!
Luotettavan
lähteen
(fi.wikipedia.org/
wiki/Risto_Sarvas) mukaan Risto Sarvas
menehtyi vuonna 1974. Lepää rauhassa,
muistelemme lämmöllä.
A.T. sekä A.A. muuttavat Servinkujalle!
Tervetuloa muuttotalkoisiin <3

Markkinapaikka
Ostetaan: uusi diskopallo.
Myydään: Juhannussimaa. Itse pantua. Ota
yhteyttä @herra_puheenjohtaja_emeritus
Vuokralle tarjotaan: Otaniemen Suurin
Teltta. Ota yhteyttä hallitus@athene.fi
Otetaan: tänään.

Helsingin paras baari on Mr. Don.
/ Ämpärineuvos
Maisteriphukseja: 5kpl. Voi nähdä villinä
kampuksella. Lähesty rohkeasti.
/ Kääpäkapu
FC Persefone kiittää Man@gerin Kiaa ja
Tuomasta Hervannan kierroksesta!
/ FC Persefone

meta-verse
Tää verse kertoo ehkä siitä,
miten metaverse on täynnä pinnallisuutta.
Tai miten uus “meta”
on vetää huumeita
ja miettiä mistä tää kaikki koostuu,
ja mitä on tän kaiken takana.
Näiden sanojen takana on
neljännen seinän rikkoja.
Näiden sanojen takana on
myös äänteitä, kuten:
hnnggg gn äng murr aeio
ja dippi dappi dilpidappi
Joidenkin mielestä
syvällisyys on syvältä.
Musta se tuntuu hyvältä.
Vai tunnenko mä oikeesti mitään,
ja onko mua oikeastaan olemassa,
ja mitä on hyvyys?
Kirjotanko mä nyt oikeesti mitään,
vai oonko mä vaan osa jonkun unta.
Onko aika vaan ulottuvuus,
jota mennään edestakas, mut,
josta ei voi koskaan poiketa.
Tää oli aika vaikeeta.
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Oon kurkku,
tosi pitkä vihannes.
Syvyyden potentiaali.
Syö mut, mut älä puraise.
Oon täynnä vitamiineja
ja tärkeitä elektrolyyttejä
Sitä mä teen vapaa-ajal
Oon kurkku, boi. Ei muut.
Soittaisin kitaraa, mut
Mulla ei oo plektraa tai
käsii. mitä järkee täs on
kuka tätä ees lukee …
oon kurkku, mulla ei oo
tulevaisuuden prospekteja,
samalla tavalla kuin muilla.
Ootan vaan et mut syödään
osana jotain paskaa salaattia.
Halusin niin paljon enemmän.
Mut kukaan ei haluu kuulla, mitä
kurkku sanoo, vaan tuntee,
miltä kurkku maistuu.
It’s a pickle.

