Jaakot antavat kylmää kyytiä (Taloussanomat)

Keskiviikko työllistää parhaimmillaan kymmeniä tuhansia Jaakkoja. Heidän tehtävänsä on viskata kylmä kivi järveen.
25.7.2007 07:53 Johanna Pohjola

Helsingissä kivi lentää Kauppatorin Kolera-altaaseen kello 12.
Sen lennättää Suomen Epätieteellisen Seuran puheenjohtaja Jaakko Koskinen. Seura on heittänyt kiviä vuodesta 1995.
Koskinen kertoo, että heittokivi kuljetettiin Helsinkiin Pohjoisnavalta. Hakumatka oli erityisen ympäristöystävällinen.
– Mielikuvituksen voimin pystyy liikuttamaan suuria kiviä ilman, että kuluu energiaa ja luonnon tasapaino häiriintyy.
Mielikuvitus on suurin luonnon säästäjä, Koskinen pohtii.
Epätieteilijät toivovat, että Jaakot ottaisivat kunnia-asiakseen viskellä kiviä Suomen kaikissa kunnissa.
Vaikka järvet kylmenevät tilastojen perusteella yleisimmin vasta elokuun alussa, perinne on Koskisesta tärkeä.
– Jos järviä tai jokia ei löydy, voi kiven viskata vaikka kuivalle maalle, hän opastaa.
Jos Jaakot ottavat haasteen vastaan, kannattaa uimareiden varautua viileneviin vesiin.
Väestörekisterissä Jaakkoja on yhteensä 59 993. Rekisteri ei kerro, paljonko heistä on tänään elossa. Suurin osa lähestyy
joka tapauksessa eläkeikää, sillä eniten Jaakkoja syntyi vuosina 1940–59.
Kivi saattaa lentää jopa naisenergialla. Väestörekisteriin on merkitty kuusi naista, joiden nimi on Jaakko. Kaikki ovat syntyneet
ennen vuotta 1940.
Väestörekisterikeskuksesta kerrotaan, että kyse saattaa olla joko ulkomailta muuttaneista henkilöistä, rekisteröintivirheistä tai
todellisista nais-Jaakoista.
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Suomen epätieteellisen seuran mukaan kivi oli peräisin pohjoisnavalta. Seura on heittänyt perinteisen kylmän kiven
järveen jo parikymmenen vuoden ajan.
Jaakonpäivän kylmä kivi on sihahtanut osuessaan veteen harmaiden pilvien alla tasan kello 12 tänään. Helsingin Koleraaltaaseen rukkaskäsin pudotettu kivi oli ratisevan kylmä, sillä siitä piti huolen visusti suljettu kylmälaukku.
Murikan alkuperäksi Suomen epätieteellinen seura ilmoitti pohjoisnavan, josta kivi matkusti sillilaivan kyydissä pohjolaan.
Seuran puheenjohtaja Jaakko Koskinen sanoi juuri ennen harjoiteltua kivenheittoliikettä, ettei seura toivo järvien kuitenkaan
kylmenevän. Lähinnä epätieteilijät haluavat nähdä, mitä vaikutuksia kivellä on tänä vuonna.
Koskinen muistelee, että seura on heittänyt perinteisen kylmän kiven jo toistakymmentä kertaa. Suomen epätieteellinen seura
on perustettu vuonna 1995.

