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elsingin yliopiston bio- ja ympäristötieteellisessä tiedekunnassa on tutkintorakenteiden perusteellisen uudistuksen jälkeen
viisi syksyllä 2017 aloittanutta monikielistä maisteriohjelmaa.
”Monikielinen” tarkoittaa, että opetuskieli on lähtökohtaisesti englanti, mutta tenteissä voi vastata ja esseet tai opintopäiväkirjat kirjoittaa
suomeksi tai ruotsiksi. Ohjelmiin otetaan sekä ulkomaalaisia että suomalaisia soveltuvan kandidaatintutkinnon tai vastaavan suorittaneita
opiskelijoita. Yksi ohjelmista on kasvitieteen maisteriohjelma, jonka
johtajana olen alusta asti toiminut. Ohjelma on bio- ja ympäristötieteellisen sekä maatalous-metsätieteellisen tiedekunnan yhteinen, mikä
takaa monipuolisen kurssitarjonnan sekä perustutkimuksesta että soveltavasta kasvitieteestä kiinnostuneille opiskelijoille. Ohjelma antaa
erinomaisen tietotaidon myös biologian opettajiksi opiskeleville.
Luulisi tällaisen ohjelman kiinnostavan biologiasta tai muilta läheisiltä luonnontieteellisiltä aloilta valmistuvia kandeja — mutta ei vain
kiinnosta. Vuosi vuoden jälkeen ohjelman hakijamäärät ovat olleet pienimmät kaikista yliopiston maisteriohjelmista. Kiinnostusta ei tunnu
löytyvän myöskään ”omien” biologian tai ympäristötieteiden opiskelijoiden keskuudesta, joille tämä maisteriohjelma on yksi jatko-optio.
Samaan aikaan genetiikan ja molekyylibiologian maisteriohjelmaan on
todellista tunkua eikä neurotiede jää paljon jälkeen. Missähän se sylttytehdas mahtaa olla?
Aktiivinen kasvitieteen maisteriohjelman opiskelija kyseli äskettäin
Helsingin yliopiston biologian ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoilta heidän käsityksiään kasvitieteestä. Vastaukset olivat valaisevia ja
musertavan masentavia. Fiksut nuoret ihmiset pitivät kasvitiedettä
linnéläisenä emien ihasteluna ja heteiden ynnäilynä aitoon 1700-luvun
malliin. Sehän on kaikenlaisten hemulien ihan harmiton harrastus, vai
mitä? Jos ja kun nämä ihmiset olivat opiskelleet biologiaa lukiossa,
syyttävällä sormellani, joka on pyörinyt neuvottomana kuin kompassineula magneettisessa myrskyssä, ei ole muuta vaihtoehtoa kuin jämähtää vain hieman väristen osoittamaan koulun ja lukion biologian kurssien sisältöjä ja painotuksia.
Lukion biologiassa kasvit jäävät seinäkukkasiksi. Kursseissa on
ihan tarpeeksi ihmisen biologiaa sekä genetiikkaa ja geenitekniikkaa,
mutta kaikki aineisto ja esimerkit ovat eläimistä. Jossakin kohdassa sivutaan kasvien ja ehkä sientenkin merkitystä muun elämän ylläpitäjinä. Yhteyttämisen perusreaktiot ja merkitys käydään läpi, mutta missään vaiheessa mielenkiinto ei kohdistu kasveihin itseensä monimutkaisina ja kasvuympäristöönsä ja liikkumattomuuteen monin tavoin
sopeutuneina organismeina. Ei selitetä, että kasvit ovat hämmästyttäviä kaksoiseliöitä, jotka auringon valon energian avulla ottavat ilmasta, mitä sieltä tarvitsevat, ja bakteerien ja sienten avulla ottavat maasta, mitä sieltä tarvitsevat. Ei painoteta, että juuri tämän vuoksi kasvien
ei tarvitse vaihtaa paikkaa toisin kuin eläinten, jotka hortoilevat ympäriinsä etsimässä jotakin syötävää eli kasveja tai eläimiä, jotka syövät
kasveja. Symbioosin yhteydessä mainitaan sienijuuret ja niiden merkitys kasvien ravitsemuksessa, mutta unohdetaan se, että maassa kasvavat sienirihmaverkot toimivat kasvien tietoverkkona, jossa siirtyy monenlaista informaatiota jopa lajirajojen yli. Ei pihaustakaan kasvien
kyvystä havaita erilaatuista valoa ja ääntä ja reagoida tarkoituksenmukaisella tavalla eli toimia älykkäästi. Lukion biologian suoritettuaan
oppilaspoloiset eivät tiedä kasveista oikeastaan mitään, ja tilannetta on
vaikea paikata kandiopintojen alkuvaiheessa, kun lukujärjestys on täyteen tupattu. Pelkäänpä pahoin, ettei muutosta ole odotettavissa, koska
monet tulevia biologian opettajia kouluttavista eivät tiedä kasveista
juuri sen enempää. Siksi kasvitiede ei kiinnosta.
Johannes Enroth
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