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Charles Darwinin juhlavuosi
meillä ja maailmalla

Vietämme parhaillaan evoluutioteorian isän Charles Darwinin
kaksinkertaista juhlavuotta. Helmikuussa tuli kuluneeksi 200
vuotta hänen syntymästään, ja marraskuussa juhlitaan hänen

vallankumouksellisen teoriansa perustan luoneen kirjan, Lajien syn-
nyn, ilmestymisen 150-vuotispäivää.
Merkkivuoden kunniaksi meillä ja maailmalla järjestetään yhteensä

kymmeniä, kenties satoja tilaisuuksia ja näyttelyitä sekä julkaistaan lu-
kematon määrä kirjoja ja artikkeleita. Vuoden merkittävin tapahtuma
Suomessa tässä suhteessa on jo takanapäin. Tieteellisten seurain val-
tuuskunta yhdessä muiden toimijoiden kanssa järjesti tammikuussa
Helsingissä viisipäiväiset Tieteen päivät. Päivien teemana oli evoluu-
tio. Aihetta käsiteltiin laajasti aina tähtijärjestelmien kehityksestä kult-
tuurien ja uskontojen evoluutioon. Kansainvälisesti merkittävin tapah-
tuma on epäilemättä Darwinin opiskelukaupungissa Cambridgessä
Englannissa heinäkuussa pidettävä, viikon kestävä Darwin-festivaali.
Evoluutioteoriaa koskevien kirjojen buumi alkoi meilläkin varasläh-

döllä jo viime vuoden puolella, jolloin ilmestyi mm. Darwinin Beaglen
matka Pertti Rannan suomennoksena. Tässä suhteessa tärkeimmän kir-
jan ilmestyminen on kuitenkin vielä edessäpäin. Nykyisen evoluutio-
psykologian perusteoksena pidettävä Darwinin itsensä vuonna 1872
julkaiseman Tunteiden ilmeneminen ihmisissä ja eläimissä -nimisen
kirjan suomennos ilmestyy Anto Leikolan käännöksenä huhtikuussa.
Merkille pantava on myös niin ikään Pertti Rannan tekemä Lajien syn-
nyn uusi suomennos, jonka on luvattu ilmestyvän toukokuussa. Aikai-
sempi, vuodelta 1917 peräisin olevaA. R. Koskimiehen suomennos on
ilmestynyt jo neljänä painoksena, viimeksi vuonna 2000.
Vanamo-seuralla on ollut merkittävä osuus evoluutioteorian tunne-

tuksi tekemisessä maassamme. Tämä toiminta jatkuu nyt teorian juhla-
vuotena siten, että lehtemme tässä vuosikerrassa tulee ilmestymään
useita evoluutiota koskevia kirjoituksia.
Molekyyligenetiikka on mullistanut koko evoluutiotutkimuksen.

Erityisesti tämä näkyy siinä, että nykyisin voimme yhdistää lajinkehi-
tystä ja yksilönkehitystä koskevat teoriat uudessa evo-devo-tutkimuk-
sessa (evo = evolution, devo = development). Tähän biologian uuteen
haaraan voi perehtyä lukemalla yhdysvaltalaisen Sean B. Carrollin
suomennetut teokset Loputtoman kauniit muodot vuodelta 2007 ja Kel-
poisimman valmistus vuodelta 2008. Molemmat ovat Kimmo Pietiläi-
sen suomeksi kääntämiä. Lajien evoluutiohistoria on ikään kuin kirjoi-
tettuna niiden geenien DNA:han. DNA-tutkimus on tuonut ratkaisevaa
lisävalaisua omankin lajimme kehitykseen. On suorastaan sensaatio-
maista, että lähimmän sukulaislajimme, sukupuuttoon kuolleen nean-
dertalinihmisen koko perimä on selvitetty. Sen luonnos julkistettiin
Chicagossa Darwinin syntymäpäivänä 12. helmikuuta 2009Yhdysval-
tain tieteidenedistämisseuran vuosittain toistuvalla tiedeviikolla. Oman
lajimme perimän yksityiskohtainen kemiallinen rakenne on tunnettu
luonnoksena vuodesta 2001 ja kokonaan vuodesta 2004 alkaen.
Viime vuosina olemme saaneet taistella tieteeksi naamioitua evoluu-

tioteoriaan kohdistunutta hyökkäystä vastaan. Tämä ns. älykkään suun-
nittelijan väittämä on lähtöisin Yhdysvalloista, missä se sai jalansijaa
silloisen taantumuksellisen presidentin ollessa vallassa. Nykyinen pre-
sidentti Barack Obama osoitti jo virkaanastujaispuheessaan myötämie-
lisyyttä tieteitä kohtaan. Evoluutiota vastaan kohdistuva asiaton hyök-
käily siis laantunee, mutta Charles Darwinin juhlavuosi velvoittaa mei-
tä biologeja silti terävöittämään ajatteluamme ja ilmaisuamme.
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