Suomen Epätieteellinen Seura

tiedote, mulkaisuaisuvapaa heti
ja julkaisuvapaa mieluiten vasta
24.7.2010

Uimavedet hyydetään viisastenkivellä
Suomen Epätieteellinen Seura sinkoaa vuoden 2010 uimavesien pilaamiseksi
viisasten kiven, joka on kulkeutunut Suomen Epätieteellisen Seuran haltuun
Delfoin Oraakkelin temppelin raunioista. Delfoin Oraakkeli oli suplikoinnin
mestari ja hän onnistui aikoinaan kiteyttämään kiveen kaiken kreikkalaisen
viisauden jopa pari gigatavua suoraan kykloopin ainoasta aivolohkosta. Kivi
heitetään Helsingin Kolera-altaaseen 25.7.2010 klo 12:00 alkavassa seremoniassa.
Kivi on epätieteilijöitten tutkimusten mukaan kulkeutunut Kreikkaan alun perin
roomalaisilta. Roomalaiset olivat ladanneet päänupeistaan kiveen jo joitakin syvä llisiä
ajatuksia. Keisari Neron ajatukset löytyvät viisasten kiven ytimestä. Kiven ulkopinnasta
epätieteilijät luulevat löytäneensä Kreikan valtionvarainministerin Giorgios
Papakonstantinoun ja hänen edeltäjiensä viisauksia.
Epätieteilijät noloja, koska kreikkalaiset tarvitsisivat nyt viisastenkiveä mitä pikimmin.
Aiommekin luovuttaa kiven Kreikkaan heti, kun sen kivettynyt ja jäätynyt järki on sulanut.
Sympatiamme ovat kreikkalaisten puolella, vaikka vitsit ovatkin sillä suunnalla nyt vähissä.
Viisastenkiven syvälliset ja syväjäädytetyt ajatukset ovat nyt aivan umpijäässä, mutta ne
vapautuvat kohta meren uumeneen. Kun kivi kolentaa Kolera-altaan, pääsee siitä ehkä
jokunen viisaus pulpahtamaan pinnalle. Epätieteilijät puhkovat kuitenkin kaikki pinnalle
pullahtavat ajatuskuplat, joten yleisö voi osallistua turvallisesti tapahtuman seuraamiseen.
Tapahtumaa seuraavien päihin ei siis voi kihota mitään muinaisia ajattelemien aiheita.
Ennen viisasten kiven syväjäädyttämistä epätieteilijät ottivat kiven sisällöstä
varmuuskopion tuhannen gigawatin muistitikulle. Tämä olikin viisasta, koska Kreikan
suurlähetystölle saattoi tihkua tietoja kivestä. Kreikastahan saa kuljettaa muinaisjäänteitä
maan rajojen ulkopuolelle.
Kivi joutui epätieteilijöiden haltuun jo viime vuonna. Kun kivi oli jo syvässä jäässä, rynkytti
kreikkalaisten kivenetsintäpartio epätieteilijöitten kylmälaboratorion ovea. Olisivat
kuulemma kovasti olleet viisastenkiven tarpeessa. Epätieteilijät onnistuivat kuitenkin
sopimaan, että kivi palautetaan Kreikkaan Jaakon päivän jälkeen.
Epätieteilijät tulostivat viisaasti viisasten kiven sisällön muistitikulta paperille. Mukana olivat
mm. Aristoteleen tarkat muistiinpanot siitä, miten kylpyamme on täytettävä, jottei vesi
altaaseen istuttaessa roisku yli. Viisastenkivestä selvisi myös se, että kykloopilla oli vain
yksi aivolohko. Vaikka kyklooppi katsoikin ympäröivää maailmaa yksisilmäisesti, lienee
sen ainoa aivolohko ollut perin terävä ja tehokas. Onhan tuollaisen aivon tiedon siirto näet
varsin nopeaa.
Epätieteilijät eivät ole saaneet vahvistusta teoreemalleen siitä, että kreikkalaiset olisivat
kykloopin jälkeläisiä. Teoreemaa vastaan puhuu myös se, että kreikkalaisilla on nykyään
keskimäärin kaksi silmää. Tämän pystyy todentamaan vaikkapa tavallinen turisti

yksinkertaisella toimenpiteellä: lasketaan ihmiset ja heidän silmänsä ja jaetaan silmäluku
ihmismäärällä.
Epätieteilijät laittavat Kolera-altaalle ympärivuotisen vartioinnin, jottei viisastenkivestä
pääse kuplimaan ihmiskunnalle mitään jälkiviisauksia. Mukana on myös nettikamera, jonka
olemme nimenneet Kykloopiksi.
Toteamme lopuksi ykskantaan ja lakonisesti: vaikka viisastenkiven mereen nakkaus onkin
pieni askel ihmiskunnalle, aiheuttaa se uimareille suuren mielipahan.
Sisäpaisti epätieteilijät uivat aina räpyläniskun verran muiden perässä.
Lisätietoja antavat auliisti Seuran vappumestari Jyri Lehtonen 040 511 3817
ja seuran puheen ja toiminnan johtaja Jaakko Koskinen 0500 540 111

