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Tulva

Johnstown, USA 1889

Toukokuun viimeisen päivän aamuna vuonna 1889, Johnstownin pikkukau-
pungissa Yhdysvalloissa, rankkasateet olivat jatkuneet monta päivää ja ka-
duilla oli vettä. Kauppiaat siirsivät tavaroitaan talojensa ylempiin kerroksiin. 
Perheet siirsivät kalusteita ja tarvikkeita, joita he tarvitsisivat selvitäkseen 
tulvan laskeutumisen aikana.

Kaupungin reunoilla virtasivat kaksi jokea, jotka yhdistyivät toisessa päässä 
suuremmaksi joeksi. Ainakin kerran vuodessa toinen, joista tai molem-
mat tulvivat kaduille lähettäen kaupungin asukkaat kiireisesti suojelemaan 
kotejaan ja omaisuuttaan. Tulvat olivat siten hyvin tuttu asia tämän pienen 
teollisuuskaupungin asukkaalle 1800-luvulla.

Siispä, myöhäisenä iltapäivänä toukokuussa 1889 ihmiset olivat kerääntyneet 
kotiensa ylempiin kerroksiin, odottaen pahimman menevän ohitse, kuten he 
olivat tehneet monta kertaa ennenkin.

Samalla kun Johnstownin asukkaat valmistautuivat pitkään odotukseen, joen 
yläjuoksulla toimittiin kuumeisesti. Padon, joka pidätteli yksityisen virkis-
tysklubin järveä, pelättiin sortuvan.

Aamusta asti viranomaiset olivat työskennelleet ankarasti jotta hätätilanne 
vältettäisiin. Patoon yritettiin lisätä korkeutta, sitten kaivaa toinen uoma 
paineen vähentämiseksi, ja lopulta vapautettiin raskaat levyt jotka estivät 
kalat karkaamasta alavirtaan. Iltapäivällä, kun suurin osa Johnstownista oli 
asettumassa odottamaan tulvan ohimenoa, padon luona tilannetta seuran-
neet katsoivat hämmästyneenä ja kauhulla kun pato ”vain siirtyi pois”.
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Vesimassa, jonka tuon ajan insinöörit arvioivat olevan yhtä voimakas kuin Nia-
garan putoukset, vyöryi Johnstowniin. Ne, jotka näkivät sen tulevan kuvailivat 
sitä vyöryväksi kukkulaksi täynnä hylkytavaraa. Suurin osa ihmisistä vain kuuli 
jylinän sen vyöryessä kaupunkiin. 

Kuusivuotias Gertrude Quinn Slattery oli yksi niistä, jotka tulva-aalto tempaisi 
mukaansa. Vuosia myöhemmin hän kirjoitti kokemuksistaan, miten hän syöksyi 
virtojen läpi lautalla joka koostui ”märästä mutaisesta patjasta ja petivaatteista”.

”Uskoin vahvasti että minua ei hylättäisi”, hän kirjoitti. ”Ajatellessani niin, suuri 
katto tuli kelluen kohti minua kyydissään noin 20 ihmistä. Huusin veden yli ja 
pyysin apua, mutta miten he olisivat voineet auttaa? Yksi katolla olleista mie-
histä kuitenkin tuli muiden vastusteluista huolimatta katon reunalle ja hyppäsi 
pyörivään veteen.

Mies joutui välillä pinnan alle, nousi sitten taas esiin, joskus kadoten näkyvistäni 
kokonaan, ilmestyen aina uudestaan esiin vähän lähempänä lauttaani. Kun kat-
soin tämän miehen kamppailua vedessä, päätin että hän olisi pelastajani. Lopulta 
hän pääsi luokseni, veti itsensä ylös patjalle ja nosti minut syliin. Laitoin molem-
mat kädet hänen kaulansa ympärille ja pidin kiinni tiukasti. Yhdessä menimme 
alavirtaan pyörteissä, rojun ja ihmisten mukana. 

Ajalehtimisen jälkeen näimme pienen valkoisen rakennuksen, joka oli veden 
reunalla, ilmeisesti kohdassa josta kukkula alkoi. Ikkunassa oli kaksi miestä, jot-
ka yrittivät seipäin pelastaa ohitse kelluvia ihmisiä. Olin liian kaukana yltääkseni 
seipäisiin, joten miehet huusivat: 

”Heitä lapsi meille!”

Sankarini sanoi: ”Luuletteko että saatte hänet kiinni?”

He sanoivat: ”Voimme yrittää.”

Johnstown flood, 1889. ’The broken dam at South Fork Lake’.

Lähde:

http://witnify.com/witness-johnstown-flood/

http://witnify.com/witness-johnstown-flood/
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Joten auttajani heitti minut veden yli – jotkut sanovat 6 metriä, toiset 5. Sitä 
pidettiin Johnstownissa suurena urotyönä, tiedän sen.”

Vastaus katastrofiin oli välitön, kun yli 100 sanomalehteä ja aikakauslehteä lähet-
ti kirjoittajia ja kuvittajia Johnstowniin kertomaan tarinaa maailmalle. Raportit 
koskettivat ihmisiä, ja kaupunkiin lähetettiin rahaa, vaatteita ja ruokaa. Monet 
lääkärit saapuivat paikalle auttaakseen ihmisiä, ja talojen korjaamiseen lähetet-
tiin puuta. Punaisen risti rakensi hotelleja ihmisille sekä varastoja, joissa valtava 
määrä vastaanotettuja avustustarvikkeita voitaisiin säilyttää. 
 
Heinäkuuhun mennessä Johnstownin pääkadun kaupat aukesivat jälleen. Viisi 
vuotta myöhemmin katsojan olisi ollut vaikea kuvitella laakson tuhoa toukokuun 
viimeisenä päivänä 1889. 

Kuitenkaan yksikään kaupunki, kunta tai osavaltio asettanut lakeja tai säädöksiä 
suojellakseen ihmisiä samankaltaisilta katastrofeilta tulevaisuudessa. Kanteita 
nostettiin yksityisen järviklubin jäseniä vastaan, mutta ajan hengen mukaisesti, 
oikeusistuin katsoi padon sortuneen Jumalan tahdosta, ja eikä korvauksia mak-
settu selviytyneille.

Johnstownissa jatkuivat vuotuiset kevättulvat, jotka toivat vettä kaduille ja kella-
reihin. Kesti vielä 47 vuotta ja vaati lisää omaisuuden tuhoutumista ja henkien 
menetyksiä, ennen kuin vedenkulkua Johnstownin läpi yritettiin hallita.

Lähde:

Hutcheson 1989, Floods of Johnstown

Johnstownin pääkatu tulvan jälkeen.

Lähde:

http://witnify.com/witness-johnstown-flood/

http://witnify.com/witness-johnstown-flood/
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Maanjäristys / tsunami

Simeulue, Indonesia 1907 – 2004 

Olethan hyvä ja kuuntelet tätä tarinaa 

kerran menneisyydessä 

kylä oli uppoamassa 

sen oli kerrottu 

  alkavan maanjäristyksellä 

  jota seuraa suuri aalto 

  koko maa on silloin uppoamassa 

  heti 

kun suuri maanjäristys 

ja meri laskee 

etsithän nopeasti 

korkeamman paikan

sen nimi on Smong 

  esi-isiemme tarina 

  muistathan aina 

  viestin ja ohjeen 

Smong on kylpysi 

maanjäristys on kehtosi 

myrsky on musiikkisi 

salama on lamppusi 

Sukupolvi toisensa jälkeen on laulanut tätä laulua vuoden 1907 jälkeen Intian valtamerellä, Simeuluen saarella. 
Smong tarkoittaa ”tsunamia” paikallisella kielellä. Tuona vuonna voimakas maanjäristys aiheutti tsunamin, joka 
koitui kohtaloksi suurelle osalle Simeuluen asukkaita. Muisto tästä mullistuksesta kulki sukupolvelta toiselle 
lauluina, sanontoina ja runoina. 

Lähes 100 vuotta myöhemmin, tapaninpäivänä 2004, Intian valtameren pohjassa syntyi yksi voimakkaimmista 
tunnetuista maanjäristyksistä, joka sai aikaan valtavan tsunamiaallon. 

”Maanjäristyksen jälkeen kaikki kylässä jättivät tavaransa ja alkoivat juosta sisämaahan. Olin lapsi, enkä todella-
kaan ymmärtänyt mitä tapahtuu. Muistan vain että kaikki huusivat Smong! Smong! Ja juoksivat. Niinpä minäkin 
juoksin.” Simeluelta kotoisin oleva Jai kertoo kymmenen vuotta tsunamin jälkeen.

Simeuluen saari sijaitsee vain 60 kilometrin päässä maanjäristyksen keskuksesta, ja tsunami osui sinne vain 15 
minuuttia järistyksen jälkeen. Simeuluella asuu 78 000 ihmistä, mutta vain seitsemän henkilöä menehtyi. 

Lähde:

Syafwina, 2014: Recognizing Indigenous Knowledge for Disaster Management: Smong, Early Warning System from Simeulue Island, Aceh 
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Maastopalo

Australia, Mogo 2017 

”Harva asia on elämäni aikana pelottanut minua… tämä palo tuli helvetin voi-
malla ja osoitti miten haavoittuvaisia kaikki olemme. Palon päivänä 13-vuotias 
lapseni oli todella peloissaan ja sanoi yhdessä vaiheessa, ”Äiti, me tulemme kuo-
lemaan”. Otin hänen kasvonsa käsiini ja sanoin: ”Kaveri. En anna sinun kuolla, ei 
äidin vahtiessa. Pystymme tähän, kaikki tulee järjestymään.”

Vielä useita päiviä palon jälkeen, paikalliseen alkuperäisväestöön kuuluva Sher-
rie oli liian peloissaan poistuakseen kotoa. ”Lopulta menin tapaamaan muu-
tamaa yhteisön Vanhimmista ja minulle tuli siitä parempi olo. Sitten aloimme 
yhteisönä toimimaan ja järjestelemään asioita, aloimme vain auttamaan kaikkia”, 
sanoo Sherrie, joka on elänyt koko elämänsä samassa pikkukaupungissa.

”Tämä kokemus on tuonut koko yhteisön yhteen, ja olemme saaneet upeaa 
tukea. En tunsimme olomme yksinäisiksi, mutta sitten tuntui että tulemme sel-
viämään, kaikki tulee olemaan ok. Kyse ei ole vain alkuperäisväestöön kuuluvista 
ihmisistä, vaan koko alueesta. Tapasimme ihmisiä joiden emme edes tienneet 
asuvan täällä. Nyt olemme aina: ’Hei, miten menee?’, kyselemme aina toisen 
kuulumisia. Sellaisia yhteisöjen pitäisi olla.”

Tuli poltti suurimman osan Sherrien puutarhasta, tuhosi asuntovaunun ja 
kanakopin, mutta jostain syystä ei osunut puiseen taloon. Avustusjärjestöjen 
kautta saapunut rahallinen tuki tarjosi Sherrielle mahdollisuuden korvata patjat, 
petivaatteet ja vaatteet. ”Lapseni kärsii ahdistuksesta ja savunhajusta vuodevaat-
teissa ja huoneessaan. Hän nukkui pitkään vain päivän aikana, kun hän pystyi 
avaamaan ikkunan ja joku oli hereillä kertomassa että talo ei ole tulessa.”

Tukien avulla järjestyi myös erityinen perhepäivällinen Sherrien pojan 21-vuo-
tissyntymäpäivänä. ”Meitä oli 18 henkeä ja oli todella hienoa päästä pois kotoa 

Nykypäivä

ja ajatella muita asioita… koska yleensä kaikkialla minne meneekin, joku puhuu 
tulipalosta tai on jotakin joka muistuttaa siitä.”

Kun he toipuvat palosta, Sherrie sanoo että hän saa voimaa perheestään. ”Minul-
la on viisi uskomatonta lasta jotka ovat 13-25 vuotiaita enkä voisi olla ylpeämpi 
heistä… ja sitten minulla on neljä lastenlasta, jotka ovat pian viisivuotiaita… He 
ovat kaikki kotona minun kanssani ja rakastan sitä. Joskus on vähän äänekästä ja 
hullua ja hektistä, mutta en vaihtaisi sitä pois mistään hinnasta.

”Yksi asia josta olen todella ylpeä näiden kuuden kuukauden aikana, on se miten 
perheeni on yhdistynyt… läheisyys ja side ja miten kaikki ovat pitäneet yhtä – 
selviämme tästä yhdessä”.
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Jotkut päivät ovat vaikeampia kuin toiset ja perhe saa apua palon emotionaalis-
ten vaikutusten käsittelyyn.

”Me kaikki kärsimme vähän ahdistuksesta kun olemme erossa toisistamme… 
Aina kun lähdet kotoa, huolettaa vähän tulevatko kaikki takaisin. Tällä hetkellä 
elämme pelottavassa maailmassa – on pelottavaa mennä kauppaan, pelottavaa 
mennä töihin. Tämä on ollut suuri testi voimillemme.”

Sherrien työ on suojella luontoa yhtenä alueen metsänvartijoista. Hän sanoo että 
hän tuntee ihan kuin olisi jotenkin pettänyt ympäristön, hänen esi-isänsä ja yh-
teisönsä. ”Se on verottanut mielenterveyttäni … kesti kauan ennen kuin pystyin 
hyväksymään että vaikka teen parhaani luonnon hyväksi, en voinut estää tällaista 
katastrofia.

Yli kuusi kuukautta palon jälkeen hän kaipaa lintuja palaaviksi puutarhaansa – 
niitä jotka herättivät hänet joka päivä. ”Haluan sen päivän koittavan taas. Haluan 
herätä viideltä aamulla ja kuulla niiden kirkuvan ympäriinsä.”
Jos jotain hyvää voi seurata tällaisesta tragediasta, Sherrie toivoo että tämän 
kesän tapahtumat ovat opettaneet useampia ihmisiä kunnioittamaan luontoa. 

”Luontoäiti on vihainen ja näin tulee tapahtumaan uudestaan jos emme kuuntele 
hänen merkkejään ja huolehdi hänestä kunnolla. Tästä voi tulla säännöllinen ta-
pahtuma tulevaisuudessamme. Se on viesti jonka haluan välittää kaikille, meidän 
on todella ajateltava miten kohtelemme Luontoäitiä.”

Sherrie on hiljattain palannut töihin ja tuntee olonsa hyväksi sen suhteen.
”Se osoittaa lapsille ja muille yhteisössä, jotka katsovat minuun esimerkkinä, että 
vaikka palo sai minut polvilleni, nyt olen taas jaloillani ja menen eteenpäin.” Hän 
sanoo että hänen esi-isänsä, jotka joka päivä antavat hänelle voimaa ja johdatus-
ta, olisivat myös ylpeitä siitä ettei hän antanut tämän haasteen lannistaa häntä. Ja 
vaikka toipuminen on pitkä prosessi, joka ei ole ohi kuudessa tai edes 12 kuukau-
dessa, se on matka jonka hänen yhteisönsä kulkee yhdessä, Sherrie sanoo.

”Rakastan kuulumista yhteisöön. Voit parantaa itsesi, mutta ei ole mitään ideaa 
olla parantunut jos muut ympärilläsi ovat yhä särkyneitä. Siksi meidän täytyy 
kaikkien kävellä tämä tie yhdessä, lopulta olemme kaikki parantuneet.”

Lähde:

IFRC, Red Cross Australia
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Hirmumyrsky

Mosambik, Nhamatanda 2019 

Olin teknikkona Mosambikin Nhamatandassa, missa Idai-myrsky oli tuhonnut 
paikallisen sairaalan.  Rakensimme paikalla ensin koleraklinikan, koska myrsky 
oli myös turmellut kaivoja ja koleraepidemian uhka oli ilmeinen.  Koska myrsky 
oli tuhonnut paljon muutakin, muun muassa tieverkostoa, jouduimme välillä 
odottelemaan tavaratoimituksia.  Odotellessamme kiertelimme sairaalan aluetta 
ja etsimme lisää korjattavaa ja paranneltavaa.  Sillä tavalla löysin sairaala-alueen 
reunalta lasten leikkipaikan, josta ei ollut enää jäljellä kuin rikki ruostunut karu-
selli ja keinun metallinen tukikehikko.  

Koska meillä oli ylimääräistä aikaa ja varastossamme oli muutamia lyhyitä laudan-
pätkiä sekä runsaasti köyttä ja muoviputkea, päätimme parin paikallisen apurin 
kanssa hetken mielijohteesta korjata keinut.  Jotta ne kestäisivät pidempään, tuim-
me hankautuvan osan muoviputkella ja solmimisen asemesta punoimme keinui-
hin köydet.  Uteliaat silmäparit seurasivat touhujamme sairaalan muurien takaa.  

Kun seuraavana aamulla puoli seitsemältä palasimme sairaala-alueelle, kuului 
nurkan takaa lasten naurua.  He olivat kiivenneet varhain aamulla sairaalan 
muurin yli päästäkseen kokeilemaan keinuja.  Mikään avustustöissä kokemani ei 
ole ollut yhtä riemastuttavan palkitsevaa kuin tuo lasten nauru.  Elämä alueella ei 
ollut palautunut normaaliksi ja haasteita oli vielä paljon, mutta pari keinua riitti 
irrottamaan kulmakunnan lasten naurun ja riemun.  

Keinut olivat ahkerassa käytössä joka päivä koko sen ajan kun olimme siellä, toi-
vottavasti myös pitkään sen jälkeen.  Eivätkä lapset olleet ainoita joiden näimme 
siellä keinuvan!

Lähde:

Friman, SPR


