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Ensinnäkin: käsidesiä ei ole tarkoitettu juotavak-
si! Käsien desinfiointi hidastaa taudin leviämistä. 
Aluksellamme leviää parhaillaan useita ylähengi-
tystieinfektioita. Näistä ei ole minkäänlaista vaa-
raa aluksen kansalaisille.

Toinen vakava ongelma, josta toki ei myös-
kään ole minkäänlaista vaaraa, on avaruushul-
luus (Space Madness). Erityisesti astmavinttikoi-
rat ovat alttiita avaruushulluudelle ja kissat (sekä 
kissatytöt) väitetysti immuuneja, mutta tämä ei 
pidä paikkaansa. Kaikenlaiset turrit, furrit ja po-
nit ovat aivan yhtä alttiita kuin ihmisetkin!

Avaruushulluus voidaan todeta kortisolin 
määrästä kehossa. Vapaaehtoiset säännölliset 
kortisolitestit ovat aluksella tästedes vapaaehtoi-
sen pakollisia. Taudille altistuneet otetaan nope-
asti ja tehokkaasti kiinni, he pääsevät hyvään ja 
huolelliseen hoitoon ja tehokkaaseen lääkehoi-
toon suljetulle osastolle, eli mitään pelättävää ei 
ehdottomasti ole! Tarkkailkaa muita matkustajia 
ja ilmoittakaa lähimmälle viranomaiselle jos ha-
vaitsette tautioireita.

Matkustajien on suositeltavaa pysytellä ryh-
missä, koska yksinolo saattaa aiheuttaa taudin 
puhkeamisen. Tiiviistä ryhmistä ja yhteisöistä on 
apua. Ryhmä tai yhteisö ei kuitenkaan saa olla lii-
an tiivis. Ryhmäpaine saattaa pakottaa henkilön 
työskentelemään liikaa tai mukautumaan liial-
lisesti ryhmän vaatimuksiin. Sitä paitsi ryhmän 
johtohenkilöt saattavat olla avaruushulluuden 
vallassa. Pitäkää siis silmällä ryhmänne jäseniä!

Avaruushulluuden oireisiin kuuluu epäluu-
loisuus ja paranoia. Sairaat alkavat juonitella toi-
sia vastaan. Mikäli huomaat sinuun kohdistuvaa 
juonittelua ja tarkkailua, näillä henkilöillä saattaa 
olla avaruushulluus. Ei kannata suhtautua toisiin 
liiallisen luottavaisesti, sillä niitä voi olla missä 
tahansa.

Sairailla on myös taipumusta ilkivaltaan ja 
ns. käytännön piloihin. Juuri äskettäin käytävällä 
kaatui ilmoitustaulu kovalla rysähdyksellä! Sai-
raat selvästi tahallaan yrittävät aiheuttaa kovia 
ääniä jotta he voisivat häiritä lehdistönvapautta. 
Tällainen äkkinäinen kova ääni aiheuttaa pääki-
pua joka säteilee ilkeästi silmien taakse asti. Toi-
saalta toimituksen huoneen ilma on omituisen 
tunkkaista. Laskevatko ne tänne kaasua?

Joka tapauksessa: muistakaa reipas mieli, yh-
teishenki ja työn ilo! Näillä lääkkeillä estämme 
avaruushulluutta. •

Cami, ehdotus! Ota Conipeli1/Coni-
peli2-tiedostoista tähän keskeltä joku 
täysin muokkaamaton ote ja käsittele 
se näyttämään konekirjoitetuilta muis-
tiinpanoilta osin repeytyneellä paperilla 
tmv. Sitten tehdään paljastusjuttu siitä, 
kuinka löydettiin aluksen psykiatrin 
muistiinpanoja kadulta tj. Voi “sensuroi-
da” osia mustilla laatikoilla!

Kuva: Ote Forellin vuotaneista potilasasiakirjoista.

Asiakirjaskandaali! Kohupaljastuksia lähdön jälkeisestä Maasta!
Avaruusaluksen psykiatrin, tohtori Forellin, luottamuksellisia ja erittäin ar-
kaluontoisia potilasasiakirjoja on löytynyt aluksen vessan roskakorista. Kansa 
taisteli, sienet kertovat -lehdellä ei tällä hetkellä ole luotettavaa tietoa siitä, miten 
asiakirjat roskakoriin löytyivät. Psykiatri kieltäytyi kommentoimasta asiakirja-
löytöä varsin kireään sävyyn.

Asiakirjoista selviää muun muassa kolmiodraamoja, henkirikoksia, vakoilua 
sekä traagisia lemmikkikuolemia. Kaksi paljastusta on kuitenkin ylitse muiden.

Kohupaljastus #1! Ennen Omegan lähtöä on useiden kaupunkien vesijohto-
verkkoon tavalla tai toisella päässyt hengenvaarallista myrkkyä. Tämä ”kissan-
myrkkynä” tunnettu aine voi olla syypää jopa tuhansien ihmisten kuolemaan. 
Vaan mitkä kaupungit joutuivat myrkkyiskun kohteeksi?

Kohupaljastus #2! Pian Omegan lähdön jälkeen anarkistivasemmistoryhmä 
Keltainen Kauris kaappasi ydinsukellusveneen ja laukaisi useita ydinohjuksia 
suurkaupunkeihin. Uhreja voi olla miljoonia, mutta missä päin maailmaa?

Kansa taisteli, sienet kertovat selvittää molempia paljastuksia ja pyrkii saa-
maan psykiatrin asiakkaita haastatteluun seuraavaan numeroonsa! •Toimitus: Santtu Pajukanta, Niilo Paasivirta, 

Maria Laukkanen, Cami Vilpas


