SUOMEN EPÄTIETEELLISEN SEURAN
JAAKONPÄIVÄN KYLMÄKIVITIEDOTE 2014, vapaa julkaistavaksi
Avaruudesta Sveitsiin kimmonnut kivi hyytää uimavedet Helsingin Kolera-altaalla 25.7. klo 12:00.
Tilaisuus alkaa noin 11.50 erilaisilla oheistoiminnoilla.
Pikku-Heidi löysi Sveitsistä avarudesta tipahtaneen äärimmäisen kylmän kiven ja poimi sen koriinsa reilut
parikymentä vuotta sitten. Siitä pitäen Heidi on pitänyt kiveä kellarissaan, kunnes Suomen Epätieteellinen
Seura sai asiasta vihiä. Epätieteilijöiden sveitsinlähettiläs toi tämän nimenomaisen kiven Suomeen, jotta
vuoden 2014 uimavedet voidaan pilata.
Suomen Epätieteellinen Seura - Det Ovetenskapliga Sällskapet i Finland rakensi pitkän ja perusteellisen
tutkimustyön tuloksena vuosien 2012-2013 aikana pienimuotoisen hiukkaskiihdyttimen, jonka
peruselementteinä käytettiin talouspaperi- ja WC-paperirullien hylsyjä. Tämän projektin päämäärä oli
aikaansaada pieniä määriä antimateriaa tuottava laitos - sitä voitaisiin myydä edullisesti internetin kautta
yksityistalouksiin ratkaisemaan kotitalouksien yhä kasvavaa energiantarvetta.
Optimistisista ennakkoajatuksista ja äärimmäisen tarkkojen laskelmien laatimisesta huolimatta jäi
antimateriasaalis huomattavasti alle taloudellisen rajahyötyteorian vaatimuksen. Myöskään antibaryoneja
eikä tetrakvarkkeja havaittu.
Mutta kuten usein on aikojen saatossa epätieteen teossa huomattu, ilmeni jälkimittauksissa
erikoislaatuinen seikka. Prosessilaitteiston jälkianalyysissä havaittiin, että kiihdytinputken sisäpinnoille oli
härmistynyt outoa ainetta. Epätieteellinen Seura esittää melko suurella varmuudella tämän olevan ns.
jälkipolttoainetta eli pimeää ainetta, joka ei ole yhtään mitään tai sitten on.
Tämä ainutlaatuinen aine raaputettiin talteen vielä julkaisemattomalla menetelmällä ja se on nyt säilöttynä
kiven ytimeen: se on osoittautunut paikaksi, jossa on riittävän pimeää.
Osoittaakseen kaikkien tehtyjen erittäin mutkikkaiden teoreettisten laskelmien paikkansapitävyyden
suorittaa Epätieteellinen seura 24.7.2014 kello 12:00 Jaakon päivänä Helsingin Kauppatorin Kolera-altaalla
empiirisen kokeen, jolla vahvistetaan epätieteelliset tulokset.
Tällä Jaakon kylmän kiven heitolla saattaa olla jopa mahdollista kumota tähän asti rikkumattomina pidetyt
termodynamiikan pääsäännöt.
Paikalle saapuu paloauto miehistöineen ja veteraanisammakkomiehiä, joilla ei ole juuri nyt kutuaika.
Mukana on myös apusammutusyksikkö ja kattoluukusta ponnahtava palomies. Jos jossain kytee, hän osaa
ponnahtaa kuin käki kellosta.
Lähimmäksi kylmä kiveä pääsevä yleisö saattaa päästä nauttimaan myös kylmistä jäätelömaistiaisia.
Jos tulet paikalle, voit hankkia edullisesti virallisen epätietellisen muistipelin paikan päältä tai jos et muista
tulla paikalle, niin voit tilata sen jälkikäteen.
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