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Kansallisflatus
Epätieteilijöitten pääkonttori ja lähes olemattomien keksintöjen keskusvarasto on jo pitkään sijainnut
Espoossa. Seuran tunnetuin innovaatio lienee vielä testikäytössä oleva joka kodin musta aukko ja jo
pidempään tunnettu lähes absoluuttinen nollapiste, jolla myös Jaakonpäivän kylmäkivi hivellään ennen
Kolera-altaaseen muljauttamista.
Kaikkihan me tiedämme, että avaruudessa olemattomuuden pullistumana leijuva musta aukko on
näkymätön, koska se imee kaiken valonkin itseensä. Epätieteilijät ovat noutaneet erään suuren mustan
aukon ja pilkkoneet sen laboratoriossaan niin pieniksi, että ne mahtuvat sohvien ja mattojen alle.
Tutkimukset ovat osoittaneet, että satunnainen maton alle katsoja tai sohvan alle kurkistaja ei näe lainkaan
pölyä, koska musta aukko imee kaiken sisäänsä.
Erään epätieteilijän anoppi kyyristyi testisohvan alle löytääkseen sohvan alta pölyä. Musta aukko nielaisi
anopin kaikkine karvoineen ja nyt epätieteilijät yrittävät ravistella epäonnista anoppia ulos mustasta aukosta.
Pää on jo onneksi näkyvissä.
Joka kodin mustaa aukkoa on tarkoitus jatkossa jalostaa monenlaiseen käyttöön ja hyvässä lykyssä
kenenkään ei koskaan tarvitse viedä roskapusseja enää roskikseen. Hyvässä lykyssä mustan aukon voi
teipata vaikkapa kainaloon tai kenkään syömään pahoja hajuja tai mikä parasta, liimata jopa jokaisen
vastasyntyneen nenän sisälle.
Epätieteilijöitten tutkimusryhmä alkoi kuitenkin olla huolissaan siitä, jos kukaan ei haistaisi koskaan mitään.
Kansallismuseon räjähdys oli tästä oiva esimerkki.
Suomen Epätieteellinen Seura on jo epämääräisen ajan ehtinyt ihmetellä, miksi Helsingin Töölössä on jo
vuosikymmenten ajan kuljettu nenä pystyssä. Tämä saattaa olla esiaste pahanlaatuisen haistamattomuusongelman syntymiselle.
Kansallismuseon siivouskaapista saattoi kummuta esiin muinaista pierukaasua. Epätieteilijät uskovat, että
töölöläiset ovat asustaneet seutua, jonka alla piillee maamme suurin kansallisaarre ja mahdollisesti myös
loputon energialähde: kansallispieru. Jos wc-pytyistä poistettaisiin vesilukko, pääsisivät pahat hajut
asuntoihin. Tämä olisi kuitenkin pienempi paha verrattuna siihen, että meidän jokaisen ahtereista kumpuavat
ehtymättömät luonnonvarat johdettaisiin taivaan tuuliin.
Jos kaikkien maailman ihmisten ruuansulatusjärjestelmistä syntyvä metaani johdettaisiin suoraan kotona
oleviin polttokennoihin ja lämpöpattereihin, ei kenenkään tarvitsisi rehkiä liikaa. Paukkupakkasellakin riittäisi,
kun söisi äidin keittämää hernaria ja panisi syntyvien kaasujen talteenottoputken sinne, minne se kuuluu.
Epätieteilijät arvelevat, että Kansallismuseo ja sen liepeillä parveilevat asiantuntijat ovat jo lukuisien
sukupolvien ajan keränneet maan alta kumpuavaa kaasua salaisiin pierusäiliöihinsä tutkiakseen muinaisten
töölöläisten ilmavaivoja ja kehittääkseen maamme energiatuotantoa.
Epätieteilijöitten vappumestari Jyri Lehtonen ja seuran puheenjohtaja Jaakko Koskinen harmittelevat
Kansallismuseossa tapahtunutta kaasuräjähdystä: ”Oli onni, kun kukaan ei loukkaantunut. Tietenkin
harmittelemme, että emme osanneet haistaa ongelmaa etukäteen, vaikka kaikki tutkijat olivat tiedon
alkulähteillä.”

