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Vapaa julkaistavaksi
heti tai viimeistään koska vaan

Vuoden 2018 Jaakonpäivän kylmä kivi oli
mammutintappaja
Suomen Epätieteellisen Seuran retkikunta löysi heittovuorossa olevan Jaakon
päivän kylmän kiven Siperian tundralta ikiroudan keskeltä kesken kaivausten.
Samasta kuopasta löytyi mammutinraato, joka mammutti oli menehtynyt
epäselvissä olosuhteissa. Osoittautui, että tylppä esine oli osunut mammutin
nuppiin. Meteoriitiksi osoittautui – ja se tulee näytille kaikelle kansalle 25.07.2018
kello 12:00, kun putoaa 25 metrin korkeudesta.
Siperian kaivauksia johti seuran ulkomaankoordinaatti Pentti Mylläri, joka järjesti myös
katkeamattoman kylmäkuljetuksen kivenheittopaikalle.
Kuluvana kesänä ei ole juuri uikkareita tarvittu, kun nakuna on uida tarjennut. Nyt tämä
kuuma lysti kumminkin loppuu, sen epätieteilijät lupaavat rinta drottningilla.
Kivi noudettiin Siperiasta ja samasta montusta löytyi mammutin raato. Umpijäässä ollut
raato tuotiin lähellä Otaniemeä sijaitsevaan epätieteilijöiden jääkellariin kiven kanssa.
Epätieteilijöiden patologit totesivat kuin yhdestä suusta, että mammutti on kuollut tylpän
esineen iskemään; kallo oli tuusan nuuskana. Selvääkin selvempi oli se, että vieressä
lojunut musta avaruuskivi oli mammutin hengenlähdöksi koitunut.
Kivessä on kuitenkin erikoisia maalauksia ollakseen musta avaruuskivi. Kivi on pikimusta
kuten meteoriititkin yleensä suvaitsevat olla, kun avaruuden läpi maahan tippuvat. Tämän
kiven pintaan on kuitenkin maalattu tikku-ukkoja tai sen tapaisia – aivan kuin kuvat, joita
alkuperäiskansat ovat ikiajat maalanneet kallioihinsa.
Epätieteilijät ovat varmoja, että kivi on ollut jonkinlainen palvonnan kohde kotikonnuillaan,
kunnes se on hautautunut lopulta ikiroutaan – joka valitettavasti nyt on sulamassa.
Suomen Epätieteellinen Seura tutkii kuitenkin mahdollisuutta, olisivatko kiveen piirretyt
kuviot joku ulkoavaruuden oliokunnan yhteydenottoyritys maan asukkaisiin.
Kylmä singotaan Helsingin Kolera-altaaseen Wanhan kauppahallin päädyssä 25.07.2018
kello 12. Allas ei ole presidentinlinnan edessä, vaan Mantan patsaalta katsoen oikealla
suunnalla.
Suomen Epätieteellinen Seura myy mammutinraadon burgeriketjuille huutokaupalla. Siitä
voisi valmistaa ehkä luonnonmukaisia mammuttiburgereita.
Heittopaikalle on tulossa Helaakoski Oy:n nosturiauto, jonka nokasta järkyn painava kivi
pudotetaan alustavan suunnitelman mukaan noin 25 metrin korkeudesta. Sinilevän ja

molskahduksen varalta yleisöä rohkaistaan pysymään kaukana molskahduksesta, ellei ole
sateenvarjoa mukana.
Kiveen on ankkurilla kiinnitetty oin 40 metriä pitkä takasin nostoköysi, koska eihän
tuommoista mötikkää Kolera-altaan pohjaan jättää voi. Toivottavasti köysi kestää, jottei
rautakauppa joutuisi suorittamaan köyden takasin ostoa.
Tapahtumaan on pyydetty poliisilta lupa, koska liikennejärjestelyt sen vaativat. Lupa on
saatu.
Paikalle saapuu Helaakosken nosturiauton lisäksi Lauttasaaren VPK. Lisäksi Suomen
Epätieteellisen Seuran pienoispaloauton kuljettaja Antti Pohjolan-Pirhonen ajaa Seuran
Fiat 500 –paloautoa. Se lähtee aina palopaikoille ensimmäisenä, mutta saapuu viimeisenä
– koska sinä on vain 18 –heppainen moottori.
Sitten sokerina pohjalla: Kontulassa toimiva Kolmen Kaverin Jäätelötehdas on Heikki
Huotarin johdolla kavereineen jakamassa maksuttomia jäätelöpurkkeja. Tule ajoissa –
tosin purkit eivät viime kerralla kesken loppuneet vaikka paikalla oli satamäärin porukkaa.
Tämän kiven Suomen Epätieteellinen Seura tohtisi lahjoittaa Suomen Kansallismuseolle
johonkin vitriiniin – onhan Jaakon päivä sentään alkukantainen jutska.
Lisätietoja voi kysellä reaaliajassa puhelimitse seuraavilta persoonilta virka-aikana ja
vähän sen ulkopuolellakin.
Seuran puheen ja toiminnan johtaja Jaakko Koskinen 0500 540 111
Seuran wappumestari Jyri Lehtonen 040 511 3817
Seuran ritari ja parooni Caj Munck 040 567 7731

