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Jaakko ei anteeksi anele
Kesä on ollut kalsa ja kalsareita on tarvittu. Uimarit ovat joutuneet pulikoimaan jo valmiiksi
kylmässä vedessä. Nyt koittaa jälleen Jaakon päivä ja Jaakko heittää kylmän kiven jordaaniin
Helsingin Kolera-altaalla Wanhan kauppahallin päädyssä 25.7.2017 klo 12:00. Sata ensimmäistä
paikalle tulijaa pääsevät maistelemaan jäätelöitä kylmän kiven läheisyydessä. Heiton jälkeen
veteen pudotetaan erillinen stabilaattori, jota on säilytetty kuumassa pallogrillissä, jottei veden
kylmeneminen lähtisi ihan lapasesta. Varmuudeksi perässä lentää myös kuuma nakki.
Sata ensimmäistä paikalle tulijaa pääsee maistelemaan maksuttomia jäätelöitä kylmän kiven
läheisyydessä.
Oikeusasiamiehenä toiminut ja ansioitunut Jaakko Jonkka siirtyi tänä vuonna eläkkeelle. Tämän
tapauksen ja Suomen satavuotisuuden kunniaksi Suomen Epätieteellinen Seura kävi omin luvin
lainaamassa Eduskuntatalon perustusten kulmakiven, jota on säilytetty pienen kotimaisen
jäätelötehtaan kylmäuumenessa Helsingin Kontulassa. Kivi on heittohetkellä takuulla varsin kylmä.
Koska kylmänä toimiva perustusten kulmakivi on Eduskuntatalolle tärkeä rakennuselementti,
epätieteilijät palauttavat kiven takaisin työmaalle – semminkin kun se on sijainnut aivan
perustuslakivaliokunnan istumishuoneen alapuolella. Jos kiveä ei palautettaisi takaisin ennen
eduskunnan väistötiloista paluuta, voisi eduskunta mennä vinoon ja kaikki lait säädettäisiin pieleen.
Suomen Epätieteellinen Seura ei ole poliittinen toimija eikä se ota kantaa alkoholilain muutokseen
lukuun ottamatta yhtä poikkeamaa. Epätieteilijät toivovat, että vappuisin kuohuviiniä ja samppanjaa
sallittaisiin myydä ruokakaupoissa. Epätieteellisen seuran tunnusmerkit ovat valkoinen lääkärin
takki ja ylioppilashattu. Lääkärintakin voi korvata myös teurastajan takilla, mutta ylioppilas pitäisi
olla. Mutta jostain ei pidä tietää ollenkaan mitään. Naisia seura ei syrji, koska on seura on tasaarvoinen. Naiset ovat yleensä tietävinään kaikesta vaikka mitä, joten heidän on vaikea päästä
seuran jäseneksi. Jokunen on kuitenkin onnistunut. Yleensä ottaen naiset eivät tiedä mitään
mopedin korjaamisesta, joten sisäänpääsykoe on heidän helppo suorittaa.
Suomen Epätieteellinen Seura perustettiin kymmeniä vuosia sitten ja perustajajäsenet ovat joko
eläkkeellä tai eläkeiän kynnyksellä. Tutkimuslaboratoriossamme tutkitaan parhaillaan, että mitä
kävisi jos kylmää kiveä ei heitettäisi vaan laskettaisiin se jorpakkoon vähin äänin. Media ei siitä
varmaan tykkäisi, koska kylmä kivi on kesän keskeisin vetonaula ja sen mulskahdus kuuluu kauas.
Epätieteilijät suunnittelevat nyt ensi kesäksi 2018 keksintöään. Se on nelituumainen rautanaula ja
sitten liitännäisenä on semmoinen vaatteen läpi laitettava pyöreä peltireikä – siis eräänlainen niitti
– ja rakennussarjan ostaja voi niitata peltirenkaan uikkareihinsa ja lyödä sitten naulan seinään.
Naulassa uikkarit pysyvät hyvässä ruodussa sitten seuraavaan uimakauteen saakka. Naulalle
epätieteilijät antavat sadan vuoden takuun. Takuuehtona on, että naula ei saa olla palautettaessa
vino eikä ruosteessa.
Seuran jäsenten keskuudesta pulpahti pintaan ajatus, että heittäisimme erityisen pienen kylmän
kiven, jotta vedet eivät edelleen kylmenisi. Se ei kumminkaan käy, totesi seuran hallitus lähes
yhdestä suusta. Seura ei kuitenkaan repeä soraäänistä huolimatta kahtia, koska näyttävä
molskahdus on aina parempi kuin soma pieni pulskahdus – ja mitä isompi ja kuta kylmempi kivi on.
Lisätietoja voi anoa seuraavilta persoonilta:
Seuran puheen ja toiminnan johtaja Jaakko Koskinen 0500 540 111, seuran ritari ja parooni Caj
Munck 040 567 7731, vappumestari Jyri Lehtonen 040 511 3817.

