
SÄRKIJÄRVEN  HISTORIA JA TULEVAISUUS     
KRYMPÄTTYNÄ  AIKATAULUNA,  JOSSA MAAPALLOMME   JA KOKO AURINKOKUNTAMME  IKÄ  
MUUNNETAAN  YHDEN  VUODEN  PITUISEKSI 
Vastaa automatkan Tampereen keskustasta Särkijärvelle kutistamista sadasosamillin pituuteen,  
taikka matkan maapallon ympäri suhteuttamista yhdeksän millin pituiseksi. 
 
H I S T O R I A 

 
- Maapallomme syntyi 1.1. klo 00:00:00 (oikeasti 4,6 miljardia vuotta sitten) 

 
- Huhtikuussa alkoi maapallollamme olla vettä jo meriksi ja järviksikin asti  

 
- Viinakoppelinvuori ”siitettiin” kesäkuun puolivälissä. ”Vuoteena” toukokuun alussa  

petattu manner. Akti oli raju, tulivuori syöksytti ”spermaa”, tanner järisi ja repeili... 
 

- Viinakoppelinvuori syntyi heinäkuun alussa, sijaiten silloin Bangkokin korkeudella  
Maaemo oli kasasannut vauvalle turvallisen peiton, 18-kilometrisen poimuvuoriston 

 
- Vuoremme reissasi päiväntasaajan eteläpuolella elokuulta aina marraskuun loppuun 

 
- Eroosio ohenteli peittoa vauvan varttuessa. Marraskuun alussa vuori näki päivänvalon 

 
- Ensimmäiset vesikirpunkaltaiset kehittyivät vesistöihin marraskuun kymmenentenä 

 
- Ensimmäinen kala nousi maalle joulukuun alussa, räpylöitään jaloiksi jumppaamaan 

 
- 15-20 kilometrinen asteroidi törmäsi maapalloon jouluyönä, tappoi dinosaurukset  

 
- Sää alkoi taas 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. ”edellinen Särkijärvi” saattoi syntyä? 

 
- 20 000 vuoden pituinen kesä loppui, Viimeisin jääkautemme alkoi 31.12. klo 23:47 

 
- Sulavan jään reuna saavutti Nisunperän, nyky Särkijärvi vesittyi 31.12. klo 23:58:53 

 
- Särkijärven ja ihmisen ensitapaaminen lienee tapahtunut 31.12. klo 23:59:25 

 
- Maapallon tämän hetken vanhin kasvi nousi Kaliforniassa oraalle 31.12. klo 23:59:27 

 
- Kheopsin pyramidi, maapallomme suurin rakennus, valmistui klo 23:59:30 

 
- Ensimmäinen kesämökki Särkijärven rannalle lienee pykätty klo 23:59:59,8 

 
- Särkijärven Kalastusseura perustettiin 0,14 sekuntia ennen klo 24:00:00:aa 

 
- Särkijärven Sanomat 2010 ilmestyi 31.12. klo 24:00:00 (oikeasti 30.5.2010)    

 
 

TULEVAISUUS 

 
      +   Seuraava jääkausi saattaa alkaa jo uuden vuoden kolmannella minuutilla (oikeasti  
            vuonna 19 500.)  Särkijärven jäänpaksuus kasvaa taas 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 hajoaa taas avaruuspölyksi… 


