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TIEDOTE TOIMITUKSELTA

Viime vuoden finaalileh
ti saapui melkoisen my

öhässä, mihin 

lehden toimitus ei voi
nut mitään. Tähän on k

uitenkin ole-

massa syy, josta ei vo
i enää vaieta.

Tämän numeron oli tark
oitus kruunata vuosi 2

015 paljasta-

malla erinäisiä luuran
koja erinäisistä kaape

ista. Julkisen 

Sanan Neuvosto kuitenk
in otti toimitukseen y

hteyttä ja 

yritti painostaa lehde
n toimitusta vaikenema

an. Siihen, 

mistä JSN oli saanut s
elville tulevan lehden

 sisällön, voi 

vain esittää arvauksia
, mutta todennäköisest

i Readme on en-

simmäistä kertaa joutu
nut viranomaisvalvonna

n alle. Readmen 

toimitus ei tähän suos
tunut, minkä seuraukse

na toimituk-

sen jäsenet ovat ollee
t jonkinlaisen epämäär

äisen Suojelu-

poliisin erikoisyksikö
n raskaan painostuksen

 alla. Mitään 

virallisia viiteitä mi
stään erikoisyksiköstä

 ei kuitenkaan 

löydy, joten voimme va
in arvata, mikä taho t

odellisuudessa 

on kyseessä.

Koska Readme kuitenkin
 puolustaa vapaata maa

ilmaa sekä le-

hdistön- ja sananvapau
tta, Readme julkaisee 

suunnitellusta 

sisällöstä sen, mitä s
iitä on enää jäljellä.

 Näin ollen 

tässä kansiossa olevie
n dokumenttien paljast

ama totuus on 

vain osittainen, ja lu
otamme siihen, että vi

ranomaispeit-

tely saadaan tulevaisu
udessa murtumaan ja ka

nsa näkemään 

koko totuus.

Oman sekä perheeni tur
vallisuuden vuoksi sii

rryn Readmen 

toimituksesta syrjään 
ja luovutan raskain sy

dämin tehtäväni 

“agentti Essille“.

Pysykää lujina. Totuus
 on tuolla ulkona.

M***** A***,

Readmen taittaja



TEHTÄVÄRAPORTTI AA-23-2187 (HYS)

Readmen paralyyttisiin esoteriteetteihin erikoistunut toimittajaryhmä on 
etsinyt johtolankoja valtakuntamme harmaista eminensseistä tarkkailemalla 
epäilyttäviä järjestöjä jo vuosikausien ajan. Vasta viime kuukausina su-
urennuslasimme linssi tarkentui täysin harmittomalta vaikuttavaan Helsingin 
Yhdistyneet Salaseurat ry:hyn (HYS).

Soluttautuminen salamyhkäisen järjestön toimintaan osoittautui yllättävän 
vaikeaksi. Kokouksia käydään mm. lukitussa kiinteistössä, josta tiedetään 
vain koodinimi “Christina Regina”. Tiedustelemaan lähetetyt tutkivat jour-
nalistimme eivät koskaan palanneet.

Koko operaation ollessa vaakalaudalla meidät pelasti nimetön tietovuotaja, 
joka vaarasta piittaamatta toimitti meille Yhdistyneiden Salaseurojen hal-
lituksen kokouspöytäkirjan.

----

PÖYTÄKIRJA
Helsingin Yhdistyneet Salaseurat ry (HYS):n kokous xx/20xx

AIKA Maanantai XX.XX.20XX kello 17:XX
PAIKKA Christina Regina, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu 11

PAIKALLA

Hallitus
Kuha Kuhanen
Elias Peippo
Alexander Stubb
Jouni Mäki
Petteri Lindström

Muut
Charles Pennon (poistettiin kohdassa 4)



1. Kokouksen avaus

Avattiin kokous kello 17:XX

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteami
nen

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Hyväksyttiin työjärjestys.

4. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen

Pennon tiedusteli onko soluttajilla toisista salaseuroi
sta puhe- ja läsnäo-

lo-oikeus. Oikeus evättiin hallituksen yksimielisellä p
äätöksellä. Pennon 

poistettiin.

5. Saapunut posti

Kutsu Matelijoiden vuosikokoukseen.

Lasku Laitilan Homokaasutehtaalta.

6. Ilmoitusasiat ja toiminta

Stubb tiedusteli, jatketaanko takaperin käännettyjen sa
atananpalvontavies-

tien lisäämistä musiikkitallenteisiin. YYY ehdotti, ett
ä saatananpalvonta-

viestit lisättäisiin jatkossa etuperin. Ehdotusta ei ka
nnatettu.

Mäki ilmoitti kokoustilassa haisevan omituiselta.

Kuhanen esitteli kansalliseen yleisradioyhtiöön solutta
utumisensa hedelmiä: 

homosaation edistämistä, toisinajattelijoiden media-ajo
jahtia ja suomalais-

en kulttuuri-identiteetin tuhoamista kehuttiin.

bStub esitteli uutta maailmanjärjestystä. Päätettiin ja
tkaa vanhalla vielä 

toimintakauden loppuun.

Mäki ilmoitti kehittäneensä prototyypin rokotteesta, jo
ka sisältää sekä au-

tismigeenin että valvontananobotit.

Lindström tiedotti, että Apollo 11 todella laskeutui ku
uhun. Kolumbuksen 

Intian-matka sen sijaan lavastettiin, ja tapahtui tosia
siassa Amerikassa.

7. Organisaatioyhteistyö

Päätettiin katkaista yhteistyö tiedustelupalvelu NSA:n 
ja hakukoneyhtiö 

Googlen kanssa eettisin perustein.

8. Muut esille tulevat asiat

Kokouksen viinibingon voitti Stub.

9. Seuraava kokous

Päätettiin järjestää seuraava kokous maanantaina 31.12.
2015 kello 17:00 

paikassa Christina Regina, Domus Gaudium, Leppäsuonkatu
 11.





Direktiivi TK-421

Testaa onko läheisesi reptiliaani

Reptiliaanien eli liskoihmisten soluttautuminen maapallolle etenee. 
Alpha Draconis-tähden aurinkokunnasta peräisin olevilla reptiliaaneil-
la on monia tavoitteita, joiden toteuttamisessa ne ovat häikäilemät-
tömiä. Valtioiden hallituksiin ujuttautumisen lisäksi reptiliaaneja on 
aivan tavallisten ihmisten joukossa. Testaa onko sinunkin läheisesi 
korvattu liskolla!

1. Miltä hän näyttää?
a) Lyhyt ja tanakka
b) Lyhyehkö ja pulleanpuoleinen
c) Melko pitkä ja laiha
d) Silmiinpistävän pitkä ja laiha ja kulkee hiukan kumarassa, iho on 
suomumainen

2. Peruuko hän sovittuja tapaamisia lyhyellä varoitusajalla ja tar-
joamatta uskottavaa selitystä?
a) Ei koskaan
b) Harvoin
c) Silloin tällöin
d) Usein, mutisten jotain “kokouksista” tai “johtajien” käskystä

3. Oletko koskaan nähnyt häntä alasti?
a) Olen, enkä huomannut mitään epäilyttävää (esim. häntää)
b) Ohimennen
c) En
d) En koskaan, hän ei suostu riisuutumaan edes saunassa

4. Räpytteleekö hän silmiään?
a) Yhtenään
b) Normaalisti
c) Harvoin
d) En ole koskaan nähnyt hänen räpsäyttävän silmiään

5. Kannattaako tai ihaileeko hän tunnettuja reptiliaaneja (esim. 
Barack Obama, Paavo Lipponen)?
a) Päinvastoin, halveksii heitä
b) Ei
c) Joitakin
d) Fanaattisesti



6. Huomaatko muuttavasi hänen seurass
aan mielipidettäsi yllättäen, 

kuin telepaattisen manipuloinnin tulo
ksena?

a) En

b) Harvoin ja vain pienissä asioissa

c) Toisinaan

d) Ihmettelen usein jälkeenpäin valin
tojani, esimerkiksi puolueisiin 

liittymistä tai merkittävien rahasumm
ien lahjoittamista

7. Sietääkö hän kylmää?

a) Hyvin

b) Kohtalaisesti

c) Huonosti

d) Valittaa palelevansa kun aurinko m
enee pilveen kesälläkin ja käyt-

tää pitkiä kalsareita vuoden ympäri

Tulokset:

a - 0 pistettä, b - 1 piste, c - 2 pi
stettä, d - 4 pistettä

0-6 pistettä: Läheisesi on reptiliaan
i, mutta peittää sen hyvin. Hän 

kuuluu siis johtoportaaseen tai muute
n hyvin koulutettuun soluttau-

tujajoukkoon. Katkaise suhde mahdolli
simman pian, mutta älä missään 

nimessä paljasta selvittäneesi henkil
ön identiteetin.

7-17 pistettä: Läheisesi on melko tod
ennäköisesti reptiliaani tai rep-

tiliaani-ihmishybridi. Varmista asia 
esimerkiksi pudottamalla “vahin-

gossa” raakaa lihaa lattialle hänen l
ähettyvillään.

18-721 pistettä: Läheisesi on ilmisel
vä reptiliaani, hiukan liiankin 

selvä. Kts. ohjeet reptiliaania esitt
ävän Vapaamuurari-agentin tunnis-

tamisesta.










