
KRYMPÄTTY AIKATAULU, JOSSA MAAPALLOMME IKÄ 

MUUNNETAAN YHDEN VUODEN PITUISEKSI 

 
Oma elinikämme on siksi rajallinen, että jo tuhansien vuosien pituuden tajuaminen tuottaa meille 

vaikeuksia, miljoonista ja miljardeista puhumattakaan. Tässä aikataulussa maapallomme on 

tammikuun ekapäivänä muodostunut palloksi, oltuaan sitä ennen avaruudessa ajelehtiva roinakasa.  

Tuon yhdeksi vuodeksi kutistetun ajan viimeisen päivän viimeisellä silmänräpäytyksellä ilmestyy 

tämä Särkijärven Sanomat. Eli muunsin n. 4,6 miljardia vuotta sitten tapahtuneen maapallomme 

”palloutumisen” vuoden syntyhetkeksi, Särkijärven Sanomat 2010:n ilmestymisen vuoden 

loppuhetkeksi. 

 
- Maapallomme syntyi 1. tammikuuta klo 00.00.00 (oikeasti 4,6 miljardia vuotta sitten) 
 
- 8. tammikuuta Marsin kokoinen planeetta törmäsi Maapalloon ja synnytti Kuumme 

 
- Huhtikuussa alkoi maapallollamme olla vettä jo meriksi ja järviksi asti  

 
- Viinakoppelinvuori syntyi toukokuun 27 päivänä, sijaiten Bangkokin korkeudella  

 
- Vuoremme reissasi päiväntasaajan eteläpuolella elokuulta aina marraskuun loppuun 

 
- Ensimmäiset vesikirpunkaltaiset kehittyivät vesistöihin marraskuun kymmenentenä 

 
- Ensimmäinen kala nousi rannalle, räpylöitään jaloiksi kehittelemään, marraskuun 30. 

 
- 15-20 kilometrinen asteroidi törmäsi maapalloon, tappoi dinosaurukset iltasella 25.12.  

 
- Sää alkoi jäähtyä toistuvien jääkausien kaudeksi joulukuun viimeisenä klo 19.30 

 
- Homo habilis, ”Kätevä ihminen” valmisti ensimmäiset kivityökalunsa 31.12. klo 20.37 

 
- Lämmin välikausi alkoi 31.12. klo 23.45. ”Ensimmäinen Särkijärvi” saattoi syntyä? 

 
- 20 000 vuoden pituinen kesä loppui, Viimeisin jääkautemme alkoi 31.12. klo 23.47 

 
- Sulavan jään reuna saavutti Nisunperän, Iso Särkijärvi syntyi 31.12. klo 23.58.53 

 
- Maapallon tämän hetken vanhin kasvi nousi Kaliforniassa oraalle 31.12. klo 23.59.27 

 
- Kheopsin pyramidi, maapallomme suurin rakennus, pykättiin klo 23.59.30 

 
- Särkijärven Kalastusseura perustettiin 0,14 sekuntia ennen klo 24.00.00:aa 

 
*    Särkijärven Sanomat  2010 ilmestyy 31.12. klo 24.00.00  (oikeasti 30.5.2010) 

 
      +   Seuraava jääkausi alkanee jo 2½ tunnin kuluttua (oikeasti vuonna 1 300 000) 
              Särkijärven jäänpaksuus kasvaa ainakin parikilometriseksi 
 
      +   Seuraavana kesänä aurinko kuumentaa vuoremme kiuaskuumaksi, järvivetemme  
 muurinpatalämpöiseksi, Särkijärven vesi alkaakin haihtua avaruuteen... 

 
      +   Seuraavana talvena valtavaksi pullistunut Aurinko sulattaa Viinakoppelinvuoren. 
           Aurinko kutistuu valkoiseksi kääpiöksi, Maapallomme uudelleen avaruuspölyksi... 
 
   Tämän sepitteli ”0,0004 sek sitten”, oikeasti 10.5.2010  Jarmo Ruuhamo 
 


