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Tutkijoista ja tutkimuskohteista

Suomen Biologian Seura Vanamo ry

Hallitus

Puheenjohtaja Prof. Jouko Rikkinen, biotieteiden laitos, kasvibiologia, PL 65 (Viikinkaari 1), 00014 HeLsingin yLioPisTo;
✆ 02941 57793; telekopio 02941 57788;
jouko.rikkinen@helsinki.fi
Varapuheenjohtaja Dos. Leena Lindström, bio- ja ympäristötieteiden laitos, PL 35 (survontie 9), 40014
JyVäskyLän yLioPisTo;
✆ (014) 260 4197; telekopio (014) 260 2321;
leena.m.lindstrom@jyu.fi
Rahastonhoitaja intendentti Mikko Piirainen, kasvimuseo, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 HeLsingin
yLioPisTo; ✆ 02941 24438; telekopio 02941
24456; mikko.piirainen@helsinki.fi
Sihteeri FM Annina Launis, kasvimuseo, PL 7 (Unioninkatu 44), 00014 HeLsingin yLioPisTo; ✆
040 849 8808; annina.launis@helsinki.fi
Kirjastonhoitaja Tutkija eeva-Maria kyheröinen, eläinmuseo, PL 17 (Pohjoinen Rautatiekatu 13), 00014
HeLsingin yLioPisTo; ✆ 02941 28865;
eeva-maria.kyheroinen@helsinki.fi
Lisäjäsenet
FT Jaanika Blomster, ympäristötieteiden laitos, PL 65
(Viikinkaari 1), 00014 HeLsingin yLioPisTo; ✆
050 415 6659; jaanika.blomster@helsinki.fi
Tutkija Jarmo saarikivi, ympäristötieteiden laitos, PL 65
(Viikinkaari 1), 00014 HeLsingin yLioPisTo; ✆
02941 57714; jarmo.saarikivi@helsinki.fi
Lehtori Jukka Talvitie, Laivalahdenkaari 21 B 27, 00810
HeLsinki; ✆ 040 779 4476;
talvitie.bmol@gmail.com
Prof. Jari Valkonen, maataloustieteiden laitos, PL 27
(Latokartanonkaari 5—7), 00014 HeLsingin yLioPisTo; ✆ 02941 58387;
jari.valkonen@helsinki.fi

Vanamon yhdyshenkilöt

Joensuu
yliopistonlehtori Teemu Tahvanainen, itäsuomen yliopisto, Joensuun kampus, biologian laitos, PL 111, 80101 JoensUU; ✆ 050 355 9177;
teemu.tahvanainen@uef.fi
Jyväskylä Dos. Leena Lindström, bio- ja ympäristötieteiden laitos, PL 35 (ssurvontie 9), 40014 JyVäskyLän yLioPisTo; ✆ (014) 260 4197;
leena.m.lindstrom@jyu.fi
Lahti yliopistonlehtori Anne ojala, Helsingin yliopisto,
ympäristöekologian laitos, niemenkatu 73, 15140
LAHTi; ✆ 02941 20340; anne.ojala@helsinki.fi
Oulu Dos. Annamari Markkola, biologian laitos, PL
3000, 90014 oULUn yLioPisTo;
✆ (08) 553 1530;
annamari.markkola@oulu.fi
Turku Dos. Timo Vuorisalo, biologian laitos, 20014
TURUn yLioPisTo; ✆ (02) 333 5792;
timovuo@utu.fi

ulkaisin hiljattain neljän muun tutkijan kanssa tieteellisen artikkelin, jossa pohditaan maailman ainoaa lehtivihreätöntä havupuuta
vakavasti vaivaavien kilpikirvojen alkuperää. Uuden-Kaledonian
syrjäisissä vuoristometsissä elävää kasvia on hyvin vaikea löytää, eikä
edes parhaiten tunnettu populaatio juuri satu satunnaisen matkailijan
reitille. Niinpä päädyimme siihen, että saaressa aiemmin tuntematon
kilpikirvalaji on hyvin todennäköisesti kulkeutunut kasvin riesaksi kaltaistemme tutkijoiden ja innokkaiden kasviharrastajien mukana.
Kansalaistiede (engl. citizen science) on vahvassa nousussa. Sillä
tarkoitetaan tieteellistä tutkimusta, jonka harrastajat tai muut tutkijayhteisön ulkopuoliset tekevät joko kokonaan tai osittain. Eri eliöryhmistä intohimoisesti kiinnostuneiden luontoharrastajien työpanosta tullaan
varmasti tulevaisuudessa hyödyntämään yhä laajemmin lajiaineistojen
keruussa ja käsittelyssä. Tämä on sinänsä hyvin kannatettavaa kehitystä, mutta se nostaa väistämättä esiin monia luonnonsuojeluun ja tutkimusaineistojen laatuun liittyviä kysymyksiä.
Luonnon Tutkijan tässä numerossa Suomen ympäristökeskuksen
tutkija tarkastelee Örön saaren eliölajistoa ja pohtii siihen vaikuttaneen
ihmistoiminnan luonnetta. Myös tämä aihe sivuaa innostuneen luontoharrastuksen ja tutkimuksen häilyvää rajapintaa. Vanamo ei ota kantaa
artikkelin ympäristönsuojelullisiin tai ympäristöhallinnollisiin ulottuvuuksiin, mutta tieteellisen seuran näkökulmasta kriittinen keskustelu
lajistoaineistojen laadusta ja siihen vaikuttavista tekijöistä on tärkeää
ja tervetullutta.
Tässä yhteydessä on hyvä muistuttaa, että Luonnon Tutkijan julkaisupolitiikka perustuu tarjottujen käsikirjoitusten asiatarkastukseen. Sisällöltään moniulotteiset käsikirjoitukset käyvät läpi vertaisarvioinnin,
ja jos asiantuntijoilla ei ole sisällön suhteen huomautettavaa, ne pääsääntöisesti julkaistaan. Vastaavasti voimakasta ja perusteltua asiasisältöön kohdistuvaa kritiikkiä kohtaavia käsikirjoituksia ei julkaista.
Jouko Rikkinen

Jäsenyys ja jäsenmaksu

Vanamo-seuran jäseneksi voi hakeutua maksamalla jäsenmaksun ja ottamalla yhteyttä seuraan. Vuonna 2017
on Luonnon Tutkijan tilaushinnan sisältävä jäsenmaksu
37 euroa (opiskelijoilta 30 euroa) ja puolisojäsenmaksu
10 euroa. Maksut suoritetaan Vanamon tilille Danske
Bank Fi51 8000 1100 0702 50.
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