Suomen Epätieteellinen Seura
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Muumion munalla vedet hyisiksi
Epätieteilijöiden X-vuosi JUBILEE-tempaus 25.7. klo 12:00 Koleraaltaalla. Uusi ja ennennäkemätön ratkaisu uimavesien kylmentämiseksi,
sukellusvene havainnoimassa.
Epätieteilijät ovat valmistelleet Jaakon päivän kylmän kiven heittoa hyytävällä huolella. He ovat
lähettäneet Australiaan retkikunnan. Retkikunta tutustui australialaisen Kiwi-linnun
kehityshistoriaan paikallisessa luonnontieteellisessä museossa. Museosta saamiensa tietojen
avulla epätieteilijät löysivät Australian takamailta muinaisen, muumioksi kivettyneen Kiwilinnun kantaemon. Muumiolinnun alta löytyi kiwettynyt muna, jonka epätieteilijät ovat nyt
tuoneet Espooseen. Munaa on jäähdytetty erityisessä kylmähautomossa ja kohmettunut
muumiomuna tuodaan autosaattueessa Jaakon päivänä Helsinkiin ja syöstään Kolera-altaan
mustiin syvyyksiin uimawesiä kylmentämään.
Tapahtuman todistamiseksi Kolera-altaalle tuodaan Suomen Epätieteellisen Seuran virallinen
tarkkailusukellusvene. Yleisöllä on mahdollisuus tutustua sukellusveneen toimintaan ja
havainnoida sen teknisiä yksityiskohtia.
Suomen Epätieteellinen Seura on menestyksellä hoitanut uimavesiemme kausivaihtelua jo
ikimuistoiset ajat. Nyt X- vuotisjubileen juhlavuonna kylmennykseen on haettu muumion muna
aivan planeettamme toiselta reunalta, Australiasta asti. Koska Australia on maapallon ääressä, olivat
Epätieteilijät Australiaan saavuttuaan huimauksestaan pyörällä päin. Onneksi retkikunnalla oli
mukana kello, karttapallo ja kompassi, joten ajan- ja paikan taju eivät päässeet pahasti hämärtymään
ja muna saatiin tuoduksi Suomeen suunnitellussa aikataulussa. Aikataulussa pysymistä helpotti
myös se, että muumion muna ei kuulu enää eläinkuntaan. Näinollen muna ei joutunut sitä maahan
tuotaessa karanteeniin.
Koska maapallo kaareutuu kaikkiaan 360 astetta, on Australia noin 180 astetta meistä poispäin.
Munaa Suomeen tuotaessa nuo asteet vähenivät takaisin nollaan, joten muumiomunaan ne
vaikuttivat 180 astetta alentamalla näin kätevästi sen jo kuljetusvaiheessa. Lisäksi munaa on
kylmennetty Juhannuksesta saakka Epätieteilijöiden hallussa olevalla lähes absoluuttisella
nollapisteellä.
Epätieteilijät hankkivat edullisesti viime vuonna mukanakuljetettavan mustan aukon ja sitä on
talven aikana säilytetty lähes absoluuttisen nollapisteen kanssa samassa kaappikomerossa.
Epätieteilijöitten kauhuksi musta aukko ja lähes absoluuttinen nollapiste olivat liimautuneet
komerossa toisiinsa, mutta onneksi ne saatiin erityisolosuhteissa pesuvadissa liottamalla irrotettua
toisistaan.
Koska moni suomalainen uimari on avannossa karaistunut, ei suomalainen pidä uimaveden
asteittaista kylmenemistä kovinkaan suurena kiusana. Epätieteilijät haluavat kuitenkin korostaa, että
kiusa se on pienikin kiusa. Laajoissa, kansalaisten haastatteluihin perustuvissa tutkimuksissaan
Epätieteilijät ovat todenneet, että maamme uimavesien jäähtyminen vain kymmenelläkin asteella
aiheuttaa sen, että noin miljoona ihmistä jättää uimisen väliin tai välitse. Useimmat uivat
mieluimmin silloin, kun vesi on lämmintä. Avantouimarit tosin nauttivat kertomansa mukaan
muidenkin edestä ja se heille suotakoon.
Epätieteelliset tutkijat ovat piirtäneet tekemistään tutkimuksista pylväsdiagrammin, mutta se ei
mahtunut tutkijankammion ovesta ulos. Jos pylväsdiagrammi saadaan purettua osiin, se tuodaan
myös yleisön ihmeteltäväksi Kolera-altaalle.
Lisätietoja antavat seuran puheen- ja toiminnanjohtaja Jaakko Koskinen (0500 540 111) ja
Wappumestari Jyri Lehtonen (040 511 3817)

