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Vuonna 1937 hukkuneiden 
vene on löytynyt järvestä

Tämä oli niin sanottu bingo. Kari Ylösen ottamassa kuvassa näkyy 
se hetki, kun kaikuluotaimen näytölle piirtyi ratkaiseva kuva 84 
vuotta sitten kadonneesta veneestä.

Pekka Liiaksen kuvassa näkyy vanhaa mallia oleva perämoottori. 
Juuri tällaisen voisi olettaa olevan peräisin 1930-luvulta.

Vasemmalla perämoottori, keskellä perätuhto ja oikealla veneen 
pohjaa. Juuri tältä paikalta isäntä Juuso Jaatinen kerran huuhtou-
tui aaltojen saaliiksi myrskyssä. Kuva: Pekka Liias.

Pekka Liiaksen laitteilla saadussa viistokaikukuvassa vene erottuu 
selvästi.

Kari Ylösen kalustoa etualalla, ja taustalla Pekka Liiaksen laitteet. 
Liiaksen itse tehty viistokaikuluotain on veneen peräosan päällä.

Kari Ylönen (vas.) löysi kadonneen veneen. Pekka Liias on ottanut 
kohteesta runsaasti kuvamateriaalia.

Yksityiskohdista voi päätellä onnettomuuden tapahtumien kulkua
MITEN onnettomuus sitten tapahtui? Muu-
tamia oletuksia on mahdollista tehdä tie-
dossa olevien tosiasioiden nojalla.

Korpelan talon lehmiä oli Niemisten-
selän toisella puolella Hirtesalon saaressa, 
ja neljä henkeä lähti veneellä saareen il-
talypsylle. Paluumatkalla joukkoon liittyi 
kyntämässä ollut renki. Illansuussa vesillä 
on käynyt melkoinen myrsky, joka puhal-
si etelän suunnasta.

Kun vene on lähtenyt Hirtesalosta 
kohti pohjoista, puhurin on täytynyt is-
keä sen kylkeen heti, kun maaston anta-
ma suoja on loppunut. Tällöin Jaatinen 
on kokeneena veneilijänä melko varmas-

ti kääntänyt keulan kohti myrskyä. Kos-
ka vene oli lisäksi ylilastattu ja painavan 
moottorin takia jo valmiiksi peräpainoi-
nen, tämä manööveri on ollut todennä-
köisin ohjausliike hengen pitimiksi.

Kun vielä keulaa pidetään pienessä 
kulmassa myrskytuuleen nähden, on ti-
lanteessa ollut mahdollisuus, että vene 
olisi tällä keinoin ajautunut hallitusti vas-
tarannalle Niemistenkylän rantaan. Tä-
hän pyrkimykseen viittaa uppoamispaik-
ka.

VALITETTAVASTI näin ei käynyt. Vanhojen 
lehtitietojen nojalla tuuli on ollut kovissa 

myrskylukemissa, koska rakennuksille ja 
puustolle aiheutui huomattavia vahinkoja 
koko maassa. Isäntä Juuso Jaatisen vene-
kunnalla ei ylilastattuna ollut juuri mah-
dollisuuksia selviytyä. Viiden ihmisen li-
säksi veneessä oli tiettävästi täysiä maito-
tonkkia ja piikkilankakeriä.

Korkea aallokko upotti Jaatisen ve-
neen. Viisi ihmistä jäi veden varaan. 
Emme tiedä heidän uimataidostaan, mut-
ta nuorina tai nuorehkoina henkilöinä 
kamppailu pelastumisesta ei ole kuiten-
kaan ollut fyysisistä voimista kiinni. Jär-
kyttävä tilanne päättyi kuitenkin kaikkien 
hukkumiseen.

Sanomalehti Keskisuomalainen kir-
joitti tuoreeltaan: ”Näin ovat hukkuneet 
talollisenpoika Juuso Jaatinen, syntynyt 
v. 1904 sekä hänen kaksi lastaan Pirkko, 
syntynyt v. 1925 ja Raili, syntynyt v. 1929, 
talon renki Onni Salminen, syntynyt v. 
1914 ja 15-vuotias palvelijatar Anni Nie-
minen.”

Syvyys nielaisi uhrit ja veneet 84 vuo-
deksi. Vain kerran, seuraavan kesänä 
1938, pimeys hellitti hetkiseksi otteensa. 
Tuolloin isäntä Jaatisen kalmo tavattiin 
kellumasta keskeltä selkää. Hänet on hau-
dattu Hartolaan kirkkomaalle.

Janne Airaksinen

Joutsan suurin hukkumisonnettomuus tapahtui vuonna 1937, tasan 84 vuotta sitten syyskuun 8. päivänä. 
Tuolloin viisi ihmistä jäi myrskyn uhreiksi heidän veneensä upotessa. Tapaus on ollut arvoitus siitä lähtien, 
kunnes sinnikkäät vapaaehtoiset avasivat uuden luvun kertomuksessa.
TÄMÄN vuoden maaliskuussa 
paikallislehti julkaisi laajan re-
portaasin (nro 11) Jääsjärven 
Niemistenkylän edustalla tapah-
tuneista hukkumisista. Korpelan 
tilan isäntä Juuso Jaatinen ja nel-
jä muuta Hirtesalon saaresta il-
talypsyltä tulossa ollutta ihmis-
tä hukkuivat, kun myrsky upotti 
heidän veneensä Niemistenseläl-
lä.

Jutussa kerrottiin, kuinka Hä-
meenlinnassa asuva Kari Ylö-
nen oli kartoittanut loppuvuo-
desta 2019 ja avovesikaudella 
2020 vesialueen syvyyksiä viisto-
kaikuluotaimella.

Hän jatkoi tänä keväänä tut-
kimuksia. Ollessaan järvellä 11. 
kerran toukokuun 27. päivänä, 
kaikuluotaimen näyttöön piir-
tyi kuvio, joka paljastui tarkem-
missa tutkimuksissa etsityksi ve-
neeksi. Kohteesta on saatu valo-
kuvia ja videokuvaa.

Kuvissa näkyy entisaikojen 
suunnittelutyyliä edustava vene, 
joka makaa järven syvänteen 
pohjassa lähes 30 metrissä sy-
vyydessä oikeinpäin. Veneen pe-
rässä on vanha moottori, mikä 
myös viittaa siihen, että kyse on 
juuri Jaatisen veneestä.

YLÖNEN on tutkinut reilusti yli 
200 hehtaarin vesialueen erittäin 
perusteellisesti viistokaikuluo-
taimen avulla. Aikaa tähän on 
matkat mukaan luettuna kulu-
nut kymmeniä tunteja. Kun sy-
vänteestä viimein paljastui vene, 
päällimmäiseksi nousi löytämi-
sen riemu.

– Onnistumisen ilo oli suuri. 
Olin siinä vaiheessa toista päivää 
kaikuluotaamassa kilometrin 
pitkää ja sata metriä leveää sy-
vännettä, kun näyttöön tuli haet-
tu kuvio, kertoo Ylönen.

Ylönen käytti tuossa vai-
heessa kaikuluotaimen suoraan 
alaspäin suuntautunutta etsin-
täkeilaa, koska viistokaiku ei 
ulottunut kyllin syvälle. Mene-
telmä vaatii noin viisinkertaisen 
määrän enemmän työtä viisto-
kaikuun verrattuna, sillä kaiku-
luotain keilaa suoraan alaspäin 
vain alle 10 metrin leveydeltä.

RATKAISEVA johtolanka mahdol-
lisesta uppoamispaikasta tuli 

esille arkistotutkimuksissa. Tä-
män jutun kirjoittaja kävi Kuo-

pion yliopiston kirjastossa läpi 
noin 30 onnettomuudesta kir-

joitettua lehtijuttua. Mikkelin 
Sanomien tuntemattomaksi jää-


