
2016  
 

Joulukuu 2016 [December 2016] 
 Turussa suuri lintutieteellinen kongressi elokuussa 2017 (Turkulainen) 
 Kuhankuonon laavulla (Turun Sanomat) 
 Suljetut kokoelmat aukeavat (Turun sanomat 16.12.) 
 Reindeer victims of climate change (The Chronicle Journal) 
 Vajosuon laavulla (Turun Sanomat) 
 Uhkaako lintuinfluenssa merikotkaa? (Aamulehti; Satakunnan Kansa; Turun 

Sanomat; Kaleva)      
 Eläinekologian professori Erkki Korpimäelle Suomen Valkoisen Ruusun I luokan ritarimerkki 

(TY) 
 Raskasmetallialtistuksen vaikutukset säilyvät vielä saasteiden kadottuakin (Aamuset; 

Verkkouutiset) 
 Luontokirjojen helmiä pukinkonttiin (Turun Sanomat) 
 Carl von Linné kesytti luonnon nimillä ja luokilla (YLE) 
 Murteita analysoidaan biologian menetelmin (Aamuset; Turkulainen; Helsingin Sanomat) 

 
Marraskuu 2016 [November 2016] 

 Isoja kaloja suojeltava (YLE) 
 Kaarina-mitali professori Jouko Sarvalalle työstä Littoistenjärven tilan parantamiseksi 

(Kaarina-lehti 30.11.2016)  
 Kirkonkirjoista uuden ajan evoluutioon (Turun Sanomat) 
 Metsän salainen elämä vuoden luontokirja (YLE; Maaseudun Tulevaisuus) 
 Kasvitieteellisen puutarhan Joulu (Varsinais-Suomen Yrittäjä-lehti) 
 Köyliönjärven tila puhututtaa (Satakunnan Kansa) 
 Piikkiön Kipervuoren huipulla (Turun Sanomat) 
 Kummituspeippo (Ilta-Sanomat) 
 A winning expression of gene expression (ICES) 
 Luonto Plus Paimion Askalassa (Turun Sanomat) 

 
Lokakuu 2016 [October 2016] 

 Luonto-Suomen oravailta (Yle Radio 1) 
 Loiset ja taudit yhteydessä poliittiseen kantaan (MTV; Aamuset; Verkkouutiset; Tekniikka & 

Talous; Demokraatti.fi; Turun Sanomat; Savon Sanomat; Keskisuomalainen) 
 Luonnonvaraiset tryffelit (YLE TV-uutiset; Talouselämä; YLE WWW) 
 Eläinrakkaus on hoivavietti (YLE) 
 Porojen laidunkierrosta apu Lapin jäkäläkatoon (Etelä-Suomen Sanomat; Iltalehti; 

Maaseudun Tulevaisuus; Talouselämä; Kaleva; Suomenmaa) 
 Uhrilähteellä ja kultakaivoksella Halikossa (Turun Sanomat) 
 Ihmisen ja evoluution jäljet näkyvät nykynaudan perimässä (Aamuset; Turun Sanomat) 
 Sienihavainnot kootaan kartalle (Helsingin Sanomat) 
 Molekyylibiologia paljastaa susien liikkeet (Aamulehti) 
 Inkeri Markkula: biologian tutkija ja esikoiskirjailija (Kymen Sanomat) 
 Tutkijoiden yö houkutteli runsaasti kävijöitä Yliopistolle (Turun Sanomat) 
 Linnut ympäristömuutoksen kourissa (YLE Radio 1) 
 Hyppivien geenien avulla uusia työkaluja molekyylibiologian tutkimukseen (Aamuset) 
 Raskasmetallit vauhdittavat talitiaispoikasten ikääntymistä (Aamuset) 
 Puutiaisia ja niiden välittämiä tauteja tutkitaan Turun yliopistossa (YLE; YLEn Prisma Studio; 

Etelä-Suomen Sanomat) 
 Merikotkan ravinto muuttuu (Suomen Luonto 8/2016) 

http://www.turkulainen.fi/artikkeli/469839-turkuun-tulee-kesalla-satoja-ornitologeja
http://www.ts.fi/teemat/luonto/3146084/Varaslahto+luontoon+Nokipannukahveilla+Kuhankuonon+laavulla
http://www.chroniclejournal.com/opinion/editorials/reindeer-victims-of-climate-change/article_99bee832-c6c4-11e6-bd22-bf16f065227b.html
http://www.ts.fi/teemat/luonto/3133549/Luonto+Plus+Vajosuon+nakoalalaavulla
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/uhkaako-lintuinfluenssa-sukupuuton-partaalta-pelastettua-lintua-virus-on-todettu-ahvenanmaalla-kanoissakin-24133505/
http://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/uhkaako-lintuinfluenssa-harvinaista-kantaa-tutkija-merikotka-on-petolintu-joka-liikkuu-yksin-14009264/
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3126635/Uhkaako+lintuinfluenssa+harvinaista+kantaa+Tutkija+Merikotka+on+petolintu+joka+liikkuu+yksin
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3126635/Uhkaako+lintuinfluenssa+harvinaista+kantaa+Tutkija+Merikotka+on+petolintu+joka+liikkuu+yksin
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/uhkaako-lintuinfluenssa-harvinaista-kantaa-tutkija-merikotka-on-petolintu-joka-liikkuu-yksin/745974/
https://intranet.utu.fi/fi/ajankohtaista/uutiset/Sivut/kunniamerkkeja-yliopistolaisille.aspx
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/raskasmetallialtistuksen-vaikutukset-sailyvat-viela-saasteiden
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/raskasmetallialtistus-58790
http://www.ts.fi/teemat/luonto/3117131/Luonto+Plus+Luontokirjojen+helmia+pukinkonttiin
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/12/01/carl-von-linne-kesytti-luonnon-nimilla-ja-luokilla
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/tutkijat-analysoivat-murteita-biologian-menetelmin
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/461901-murteiden-eroja-tutkitaan-nyt-biologian-keinoin
http://www.hs.fi/kotimaa/art-2000004893724.html
http://areena.yle.fi/1-3868026
http://www.ts.fi/teemat/tiede/3006576/Katse+kirkonkirjoista+uuden+ajan+evoluutioon
http://yle.fi/uutiset/3-9309396
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ihmiset-kulttuuri/vuoden-luontokirjaksi-metsän-salainen-elämä-kirja-voi-avata-entistä-monipuolisemman-näkökulman-metsien-käyttöön-ja-suojeluun-1.169646
http://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/14141/Ruissalon+kasvitieteellisen+puutarhan+jouluun+kuuluu+eksotiikkaa+ja+perinteitä
http://www.satakunnankansa.fi/satakunta/koylionjarven-tilanne-keskustelutti-luokkahuoneen-taydelta-13983317/
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2998755/Luonto+Plus+Piikkion+Kipervuoren+huipulla
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001952110.html
http://ices.dk/news-and-events/news-archive/news/Pages/A%20winning%20expression%20of%20gene%20expression.aspx
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2982144/Varaslahto+luontoon+Luonto+Plus+Paimion+Askalassa
http://areena.yle.fi/1-3741162
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tutkimus-loiset-ja-taudit-yhteydessa-poliittiseen-kantaan/6142954
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/loiset-ja-taudit-vaikuttavat-poliittiseen-kantaamme
http://www.verkkouutiset.fi/politiikka/loiset_taudit_poliittinen_kanta-57134
http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/nyt-se-on-tutkittu-loisiminen-todella-yhteydessa-poliittiseen-kantaamme-erityisesti-konservatiivit-karttavat-6595313
http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/nyt-se-on-tutkittu-loisiminen-todella-yhteydessa-poliittiseen-kantaamme-erityisesti-konservatiivit-karttavat-6595313
https://demokraatti.fi/pelkaatko-tartuntatauteja-ja-loisia-0let-todennakoisesti-vanhakantainen/
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2978609/Tutkijaryhma+Loiset+ja+taudit+ovat+yhteydessa+poliittiseen+kantaan
http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Pelkäätkö-loisia-ja-tauteja-Jos-kyllä-taidat-olla-poliittisesti-konservatiivinen/865545
http://www.ksml.fi/kotimaa/Pelkäätkö-loisia-ja-tauteja-Jos-pelkäät-taidat-olla-poliittisesti-konservatiivinen/865542
http://areena.yle.fi/1-3067333
http://www.talouselama.fi/uutiset/arvokas-loyto-suomalaisesta-pellosta-yle-kilohinta-jopa-3-000-6595447
http://yle.fi/uutiset/3-9255594
http://yle.fi/uutiset/3-9248441
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2312835
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016102222501349_uu.shtml
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/laidunkierto-voisi-olla-apu-lapin-jäkäläkatoon-ei-kuitenkaan-helppo-ratkaisu-1.165490
http://www.talouselama.fi/uutiset/laidunkierto-voisi-olla-apu-lapin-jakalakatoon-ei-kuitenkaan-helppo-ratkaisu-6592893
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/jakalakato-paranisi-paliskuntajarjestelmaa-muuttamalla/741531/
http://www.suomenmaa.fi/?app=NeoDirect&com=6/3/166932/69344d785f
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2967722/Luonto+Plus+Halikossa+KultaKustaan+kaivannolla
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/ihmisen-ja-evoluution-jaljet-nakyvat-nykynaudan-perimassa
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2966428/Turkulaisvaitos+Ihminen+muovannut+naudan+perimaa+noin+10+000+vuoden+ajan
http://www.hs.fi/kotimaa/a1476677658301
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/susien-ulosteista-loytyy-tieto-keta-ne-ovat-ja-missa-ne-liikkuvat/
http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/10/15/Malaria%20tappaa%20kaksi%20ihmistä%20minuutissa%20—%20kotkalaislähtöinen%20esikoiskirjailija%20tarttuu%20eriarvoisuuteen/2016321377895/4
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2851746/Tutkijoiden+yo+houkutteli+runsaasti+kavijoita+Yliopistonmaelle
http://areena.yle.fi/1-3672513
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/hyppivien-geenien-avulla-uusia-tyokaluja-molekyylibiologian
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/ympariston-raskasmetallit-vauhdittavat-talitiaispoikasten-biologista
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/10/12/puutiaisista-loytynyt-salakavalaa-borrelia-bakteeria-joka-ei-aiheuta-iho
http://areena.yle.fi/1-3260113
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2311095


 Lintujen Rengastusatlas sai tiedonjulkistamispalkinnon (TJNK) 
 Häviääkö rakkolevä - pelastaako pikkuhauru?(#muutos-lehti) 
 Tutkija täsmentää: lepakot eivät kuole infraääneen vaan tuulivoimalan aiheuttamaan 

paineenvaihteluun (Helsingin Sanomat; Iltalehti) 
 Raisionjoen padoilla (Turun Sanomat) 
 Verottaako metsästys liikaa valkohäntäkaurispukkeja? (Suomen Luonto) 
 Valtakunnallinen sienituntemuksen jatkokurssi (YLE TV1 Luonto lähellä) 
 Researchers found unexpected biogeographical boundaries in Amazonia (Phys.Org; 

PublicNow; Science Daily; Archaecology News Network) 
 Amazoniasta löytyi yllättäviä eliömaantieteellisiä rajalinjoja (Aamuset; Karjalainen; 

Tiedetuubi) 
 Poikkeuksellisen kaunis ruska hellii Lounais-Suomea (YLE) 
 Timo Vuorisalosta Kulttuurirahaston Varsinais-Suomen rahaston uusi asiamies (Turun 

Sanomat)  
 

Syyskuu 2016 [September 2016] 
 Ympäristöolosuhteet vaikuttavat kirjosiepon väritykseen ja väritykseltään erlaisten 

yksilöiden selviytymiseen (Aamuset; Karjalainen; Turkulainen; Turun Sanomat) 
 Porojen laidunnus puhuttaa (Helsingin Sanomat) 
 Sieniatlashanke (YLE TV1 Luonto lähellä) 
 Valkoposkihanhia tulisi sietää paremmin (Verkkouutiset) 
 Kalanpoikasia Ruissalossa (Turun Sanomat) 
 Korvanäytteitä hirvieläimistä punkkitutkimuksiin (Helsingin Sanomat) 
 Fiske förvandlar fiskar till bleka kopior (Svenska YLE) 
 Fishing erodes natural size variation (Phys.org; New Food Magazine; Science Daily; Science 

News; FishingSoc; SciFeeds; Movenergy; WorldNews; GeekJournal; Make Me Feed; 
Pinterest; BilimSol (Turkish) 

 Kalastus pienentää yksilökokoa ja yhdenmukaistaa kalapopulaatioita (Aamuset; Turun 
Sanomat; Karjalainen) 

 Isot kalat parempi säästää vesissä - kalakilpailussakin (YLE) 
 Pölyttäjät valtaavat kasvitieteellisen puutarhan (Aamuset) 
 Ötököitä ja dinoja lasten luennoilla Raisiossa (Aamuset) 
 Molekyylibiologia helpottaa uusien koristekasvien jalostamista (Aamuset) 
 Sienimetsällä Ruissalossa (Turun Sanomat) 
 Tiesitkö tämän punkeista? (MTV) 
 Researchers create a tool to identify Amazonian ferns (Brazilian Ministry of Science, 

Technology and Innovation; Jornal Dia de Campo) 
 Valtaavatko uudet metsätuholaiset Suomen? (Muutoslehti) 
 Jänikset ja valkoposkihanhet tykästyivät glyfosaattia saaneen pellon kauraan (Maaseudun 

Tulevaisuus) 
 Elias Tillandz -palkinto kahdelle tutkimusryhmälle (TY) 
 Två forskargrupper delar på Elias Tillandz -priset (Svenska YLE) 

 
Elokuu 2016 [August 2016] 

 Merikotkat päivystävät merimetsoluodoilla (YLE) 
 Uusi tutkimus selvittää glyfosaatin ympäristöriskejä (Viherympäristö; Tiedetuubi) 
 New tool helps to identify Amazonian ferns (PPBio in English; PPBio in Portuguese) 
 Opas nettiin: kasvien tunnistaminen Amazoniassa helpommaksi (Turun Sanomat; Aamuset) 
 Naiset suosivat vanhempia miehiä kaikkialla länsimaissa (Helsingin Sanomat) 
 Sienimetsällä Paraisilla (Turun Sanomat) 
 Loispistiäisten työkalupakki hämmästyttää (Helsingin Sanomat) 

http://www.tjnk.fi/fi/tiedonjulkistamisen-valtionpalkinnot-2016-jaettu
http://www.muutoslehti.fi/artikkelit/haviaako-rakkoleva/
http://www.hs.fi/kotimaa/a1475723832437
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016100622422920_uu.shtml
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2952217/Varaslahto+luontoon+Raisionjoen+padoilla
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/paaseeko-pukki-hengestaan-liian-helposti/
http://areena.yle.fi/1-3747792?autoplay=true
http://phys.org/news/2016-10-unexpected-biogeographical-boundaries-amazonia.html
http://www.publicnow.com/view/813508D5C4B231318185939F21E4BE898FC95629
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/10/161005113720.htm
https://archaeologynewsnetwork.blogspot.fi/2016/10/enormous-biodiversity-in-amazonia.html#M0XFp2P4OiWPP0hh.97
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/tutkijat-loysivat-amazoniasta-uuden-geologisen-rajalinjan
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/118673-tutkijat-asuivat-kolme-kuukautta-jokilaivalla-amazonin-sademetsassa-kuvat
http://tiedetuubi.fi/luonto/turkulaistutkimus-amazonin-sademetsassa-ennen-tuntemattomia-rajalinjoja
http://yle.fi/uutiset/3-9207707
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2851838/Kulttuurirahaston+VarsinaisSuomen+rahastolle+uusi+asiamies
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2851838/Kulttuurirahaston+VarsinaisSuomen+rahastolle+uusi+asiamies
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/luontoymparisto/ymparisto-vaikuttaa-muuttavan-kirjosiepon-varitykseen
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/118316-evoluutiobiologian-yksi-suurimmista-haasteista-sai-selityksensa
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/439633-erivariset-linnut-parjaavat-eri-ymparistoissa-ilmastonmuutos-heijastuu-kantaan
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/tutkimus/projektit/Documents/TS_pauliina.pdf
http://www.hs.fi/mielipide/a1475032859887
http://areena.yle.fi/1-3723660
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/hanhi%20sieto-55648
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2789396/Luonto+Plus+Ruissalon+puhtaat+kalanpoikaset
http://www.hs.fi/kotimaa/a1474598805443
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/21/fiske-forvandlar-fiskar-till-bleka-kopior
http://phys.org/news/2016-09-fishing-erodes-natural-size-variation.html
http://www.newfoodmagazine.com/27016/news/industry-news/fishing-erodes-natural-size-variation/
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/09/160921084604.htm
http://esciencenews.com/sources/physorg/2016/09/21/fishing.erodes.natural.size.variation
http://esciencenews.com/sources/physorg/2016/09/21/fishing.erodes.natural.size.variation
http://fishingsoc.com/articles/view/id/57f5f8b63139448b248b4567/new-study-finds-fishing-erodes-natural-size-variation
https://scifeeds.com/news/fishing-erodes-natural-size-variation/
http://movenergy.net/fishing-erodes-natural-size-variation/
https://article.wn.com/view/2016/09/22/Fishing_erodes_natural_size_variation/
http://www.geekjournal.net/articles/2016/09/fishing-erodes-natural-size-variation-94938.html
http://us.makemefeed.com/2016/09/21/fishing-erodes-natural-size-variation-2599337.html
https://fi.pinterest.com/pin/369998925620384625/
http://haber.sol.org.tr/bilim/doga-bilimleri/balikcilik-baliklardaki-dogal-boyut-cesitliligini-etkiliyor-173235
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/kalastus-pakottaa-kalat-yhteen-muottiin?page=0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c1
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2786956/Turkulaistutkijat+Kalat+pienenevat+kalastuksen+myota
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/2786956/Turkulaistutkijat+Kalat+pienenevat+kalastuksen+myota
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/117365-kalastuksen-alamittarajat-voivat-johtaa-kalojen-koon-pienenemiseen
http://yle.fi/uutiset/iso_hauki_parempi_vedessa_kuin_lautasella__kalakilpailujen_saannot_kokonaan_uusiksi/9169639
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/luontoymparisto/polyttajat-valtaavat-kasvitieteellisen-puutarhan
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/koulutkurssit/ötokoita-ja-dinoja-minecraftia-ja-koodausta-lasten-luennoilla
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/dna-tutkimus-helpottaa-uusien-koristekasvien-jalostamista
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2773081/Varaslahto+luontoon+Sienimetsalla+Ruissalossa
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tiesitko-taman-punkeista-vanhat-uskomukset-elavat-tiukassa/6052902
http://www.mcti.gov.br/en/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/pesquisadores-criam-ferramenta-para-identificacao-de-samambaias-da-amazonia
http://www.mcti.gov.br/en/noticia/-/asset_publisher/epbV0pr6eIS0/content/pesquisadores-criam-ferramenta-para-identificacao-de-samambaias-da-amazonia
http://www.diadecampo.com.br/zpublisher/materias/Materia.asp?id=33549&secao=Agrotemas
http://www.muutoslehti.fi/artikkelit/havununna-suomessa/
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/hanhet-ja-puput-tykästyivät-glyfosaattipellon-kauraan-puhdas-ei-kelvannut-1.160657
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/hanhet-ja-puput-tykästyivät-glyfosaattipellon-kauraan-puhdas-ei-kelvannut-1.160657
http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/Uutiset/Sivut/vuotuinen-tillandz-palkinto-jaettiin-biocity-symposiumissa.aspx
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/09/01/tva-forskargrupper-delar-pa-elias-tillandz-priset
http://yle.fi/uutiset/3-9066590
http://www.viherymparisto.fi/viherymparisto/uutiset/artikkeli/glyfosaatin-ymparistoriskeja-selvitetaan-uudessa-tutkimuksessa.html
http://tiedetuubi.fi/tiede/turkulaistutkimus-perehtyy-glyfosaatin-haittoihin
https://ppbio.inpa.gov.br/en/Identify_ferns_Amazon
https://ppbio.inpa.gov.br/Noticias/identificacao_samambaias_Amazonia
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2764950/Turkulaistutkijat+siirsivat+Amazonian+kasvien+tunnistamisen+nettiin
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/amazonian-kasvien-tunnistaminen-nettiaikaan
http://www.hs.fi/tiede/a1472177857468
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2759124/Varaslahto+luontoon+Sienimetsalla+Paraisilla
http://www.hs.fi/tiede/a1471836669559


 Keskiajan luonto, terveys ja taikuus (YLE) 
 Ampiaisia entiseen malliin (Paikallislehti Somero) 
 Mediankäyttö ja elintavat voivat johtaa "juppi-impotenssiin" (Savon Sanomat) 
 Loiset hallitsevat maailmaa (Turun Sanomat) 
 Lake Tanganyika ecosystem sensitive to climate change (Voice of America; The Africa News) 
 En stekelart som tovar spindelsilke har hittats in Finland (Hufvudstadsbladet; Åbo 

Underrättelser; Sveriges Radio) 
 Suomesta löytyi huovuttava loispistiäinen (YLE; Turun Sanomat; Aamuset; Turkulainen; 

Helsingin Sanomat) 
 Wasps stitch up spiders in silk nests (New Scientist; Science; Technology Champ; Daily Mail; 

True Viral News) 
 Kala liikkuu ja käy pyydykseen, ainakin kalakalenterissa (YLE) 
 Siistiytynyt ympäristö vähentää siilien määrää (MTV)  

 
Heinäkuu 2016 [July 2016] 

 Borrelia-bakteerin ja aivokuumeviruksen lisäksi puutiaiset kantavat myös muita mahdollisia 
taudinaiheuttajia (YLE; Svenska YLE; YLE News; Aamulehti) 

 Historiallisten perheiden tutkijaa hirvittää rokotuksista luopuminen (YLE) 
 Typiska barnsjukdomar förkortar inte livstiden (Annonsbladet; Svenska YLE) 
 Childhood diseases do not affect life expectancy (Noodls; TimesOfMalta; The Medical News; 

Health, Medical, and Science Updates; Science Codex; Herald Scotland; Medindia; 
Newsroom America) 

 Lapsuusiän tyypilliset sairaudet eivät lyhennä elinaikaa (YLE; Turun Sanomat; Aamulehti; 
Verkkouutiset; Pohjolan Sanomat; Etelä-Suomen Sanomat; Talouselämä; Keskisuomalainen; 
Karjalainen; Kansan Uutiset; Ilta-Sanomat)  

 Hyönteistutkija tuntemattomien loispistiäisten ja rikostutkimuksen maailmassa (YLE) 
 Leppäkertut vyöryivät Suomeen (Helsingin Uutiset; YLE; Ilta-Sanomat) 
 Lapissa vielä vähän puutiaisia (Kittilä lehti) 
 Kasvimaan kaverit (Suomen Luonto) 
 Punkkitutkimus vauhdissa (YLE; Svenska YLE) 
 Kaupunkilinnut ovat älykkäitä (Helsingin Sanomat) 
 Siivekkäiden tuntija (Aamuset) 

 
Kesäkuu 2016 [June 2016] 

 Glyfosaatin käyttö viljelyssä puhuttaa (Aamuset) 
 Espanjansiruetanoita tänä vuonna vähän; torjunta tuottaa tulosta (Turun Sanomat; 

Turkulainen; Aamuset; YLE; Svenska YLE; Helsingin Sanomat) 
 Akatemiaprofessori Virpi Lummaa palkittiin eläintieteellisestä tutkimuksesta (Aamuset; YLE; 

Turun Sanomat) 
 Ruissalon opastuskeskus siirtyy kasvitieteelliseen puutarhaan (Turun Sanomat; Aamuset; 

Turkulainen) 
 Tropiikista löytyy yhä uusia pistiäislajeja (Aamuset; Turun Sanomat) 
 Testaa punkkitietosi (YLE) 
 Parhaat luontoretkikohteet (Turun Sanomat) 
 Miksi ihminen ihastuu sammakkoon (Etelä-Suomen Sanomat) 
 Craig Primmer akatemiaprofessoriksi (Aamuset) 
 Sammalta lisää pihalle vai sittenkin kaikki pois (YLE) 
 Heinäsirkan kuuleminen ei ole vain iästä kiinni (YLE) 
 Jouko Sarvalan haastattelu Littoistenjärven kunnostuksesta (YLE Radio Suomi; YLE Areena) 
 Nautelankoskella (Turun Sanomat) 
 Kirvat kiusaavat puita, linnuilla helppoa (Ilta-Sanomat; Kainuun Sanomat) 

http://areena.yle.fi/1-3533840
http://www.somerolehti.fi/2016/08/ampiaisia-tana-kesana-entiseen-malliin/
http://www.savonsanomat.fi/teemat/perhe/Mediankäyttö-ja-elintavat-ovat-johtaneet-juppi-impotenssiin/815910
http://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/2741949/Loiset+hallitsevat+maapalloa
http://www.voanews.com/content/lake-tanganyika-climate-change/3458543.html
http://www.theafricanews.net/index.php/sid/246622493
https://www.hbl.fi/artikel/se-video-ny-stekelart-som-tovar-silke/
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/08/aboforskare-har-hittat-stekel-som-fangar-spindlar-genom-att-tova-deras-silke.html
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/08/aboforskare-har-hittat-stekel-som-fangar-spindlar-genom-att-tova-deras-silke.html
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=406&artikel=6491985
http://yle.fi/uutiset/huovutusneula_onkin_pistiaisen_keksinto/9083894
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2744032/Suomesta+loytynyt+pistiainen+huovuttaa+hamahakinsilkkia
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/uusi-pistiaislaji-loydetty-–-huovuttaa-hamahakinsilkkia
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/421307-turkulaistutkijoilta-yllattava-tieto-loispistiainen-huovuttaa-hamahakinsilkkia
http://www.hs.fi/tiede/a1471836669559
https://www.newscientist.com/article/2100545-wasps-stitch-up-spiders-in-silk-nests-where-they-are-eaten-alive/
http://www.sciencemag.org/news/sifter/watch-wasp-gives-its-babies-prepackaged-meal-spider-its-own-silk
http://technologychamp.com/parasitic-wasp-uses-needle-like-organ-to-sew-spiders-into-their-own-silk-where-they-are-used-as-a-nest-and-eaten-alive-by-larvae/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3735340/Parasitic-wasp-uses-needle-like-organ-SEW-spiders-silk-used-nest-eaten-alive-larvae.html
http://trueviralnews.com/?p=326467
http://yle.fi/uutiset/vielako_muistat_kalakalenterin_kala_liikkuu_ja_kay_pyydykseen__perusteena_kuun_vaiheet/9066170
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kuvat-siili-syomassa-siili-lymyaa-nurkassa-sopivan-rahjaisten-pesapaikkojen-puute-uhkaa-kantaa/6011480
http://yle.fi/uutiset/aivotulehdus_ja_borrelioosi_tarttuvat_punkeista__nyt_myos_muita_vaarallisia_bakteereita_loydetty_suomen_puutiaisista/9060378
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/30/finska-fastingar-bar-nya-farliga-bakterier
http://yle.fi/uutiset/domestic_ticks_now_carry_even_more_pathogens/9062485
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/dna-testit-paljastivat-punkit-uhkaavat-nyt-levittaa-uusia-tosin-ikivanhoja-tauteja/
http://yle.fi/uutiset/historiallisten_perheiden_tutkijaa_hirvittaa_rokotuksista_luopuminen/9051456
http://annonsbladet.canews.fi/sv/node/236/?newsID=100757453.htm
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/26/abo-universitet-typiska-barnsjukdomar-forkortar-inte-livstiden
http://www.noodls.com/view/2CB73871BFD49E230C98758D2C76DCFDCE02B3AD
http://www.timesofmalta.com/articles/view/20160726/health-fitness/childhood-diseases-dont-affect-life-expectancy-study-finds.620059
http://www.news-medical.net/news/20160726/Exposure-to-infections-in-early-life-not-linked-to-higher-mortality-risk-during-adulthood.aspx
http://www.stonehearthnewsletters.com/childhood-illness-not-linked-to-higher-adult-mortality/pediatric-health/
http://www.sciencecodex.com/childhood_illness_not_linked_to_higher_adult_mortality-187065
http://www.heraldscotland.com/news/14643691.Childhood_diseases_not_linked_to_later_life_survival_rates__say_Scots_scientists/
http://www.medindia.net/news/childhood-diseases-not-linked-to-increased-risk-of-death-in-later-life-162100-1.htm
http://www.newsroomamerica.com/story/587978/childhood_illness_not_linked_to_higher_adult_mortality.html
http://yle.fi/uutiset/lapsuusian_tyypilliset_sairaudet_eivat_leikkaa_elinaikaa/9050906
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2730295/Turussa+tutkittiin+Lasten+tulehdussairaudet+eivat+lyhenna+elinikaa
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/lapsuusian-tyypilliset-sairaudet-eivat-lyhenna-elinikaa-kertoo-tuore-tutkimus/
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/turun%20yliopisto%20lapsuusika%20sairaus%20elinika-53259
http://www.pohjolansanomat.fi/kotimaa/lapsuusian-tyypilliset-sairaudet-eivat-lyhenna-elinikaa/
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2288573
http://www.talouselama.fi/uutiset/uutta-tietoa-lapsuusian-tyypillisista-sairauksista-nain-ne-vaikuttavat-elinaikaan-6568894
http://www.ksml.fi/kotimaa/Lapsuusiän-tyypilliset-sairaudet-eivät-lyhennä-elinikää/806886
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/111810-uutta-tietoa-lapsuusian-tulehdussairaudet-eivat-lyhenna-elinikaa
http://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3578428-uusi-tutkimus-lapsuusian-sairaudet-eivat-vahenna-elinaikaa
http://www.iltasanomat.fi/terveys/art-2000001227510.html
http://areena.yle.fi/1-3494417
http://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/416004-leppakertut-voivat-hyokata-ihmisten-kimppuun-yle-voi-tulla-ihan-hakellyttava
http://yle.fi/uutiset/leppakerttujen_pahin_invaasio_vasta_tulossa__asiantuntija_odottaa_10_sentin_paksuisia_lauttoja_voivat_purra_ihmisia/9043916
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001226095.html
http://www.kittilalehti.com/arkisto/puutiaiset-puhuttavat-mutta-syyta-paniikkiin-ei-ole.html
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/kasvimaan-kaverit/
http://yle.fi/uutiset/punkkitutkijat_loytaneet_uusia_bakteereja_puutiaisista__yli_miljoonan_euron_lahjoitus_vauhdittaa_tutkimusta/8997232
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/07/04/20-000-fastingar-ska-undersokas-i-abo
http://www.hs.fi/sunnuntai/a1467256480984
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/kaupunki/kotikylan-kasvot-siivekkaiden-tuntija
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/luontoymparisto/pro-luomu-vilja-kasvaa-suomessa-ilman-glyfosaattiakin
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2704367/Espanjansiruetanoiden+maara+romahti+Turussa
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/409047-ts-espanjansiruetanat-vahentyneet-ruissalosta-loytynyt-silti-kymmenia
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/espanjansiruetanoiden-torjunta-tuottanut-tulosta-turun-yliopiston
http://yle.fi/uutiset/espanjansiruetanoiden_torjunta_tuottaa_tulosta/8991258
https://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/29/botaniska-tradgarden-lyckats-motarbeta-mordarsnigeln-i-abo
http://www.hs.fi/tiede/a1467340456566
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/akatemiaprofessori-virpi-lummaa-palkittiin-elaintieteellisesta
http://yle.fi/uutiset/turkulainen_akatemiaprofessori_palkittiin_elaintieteellisesta_tutkimuksesta/8989318
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2703752/Turun+yliopiston+professori+palkittiin+elaintutkimuksesta
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2703518/Ruissalon+opastuskeskus+siirtyy+kasvitieteelliseen+puutarhaan
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/uutiset/ruissalon-opastuskeskus-ja-luontokoulu-muuttavat-turun-yliopiston
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/408665-ruissalon-opastuskeskus-ja-luontokoulu-muuttavat
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/trooppisista-metsista-loytyi-uusia-pistiaislajeja-joille-kehittynyt
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2702611/Turun+yliopisto+mukana+loytamassa+uusia+pistiaislajeja
http://yle.fi/uutiset/tunnetko_suomen_vaarallisimman_elion__punkkitesti_mittaa_tietojasi/8976644
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2699621/Luonto+Plus+Karhilahden+kesakohteet
http://www.ess.fi/teemat/art2280958
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/turun-yliopiston-primmer-ja-salmi-suomen-akateemian?page=0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c1
http://yle.fi/uutiset/hyva_paha_sammal__kokosimme_vinkit_poistoon_ja_lisaamiseen/8971219
http://yle.fi/uutiset/heinasirkan_kuuleminen_ei_ole_vain_iasta_kiinni__pikkukaverin_pitaa_olla_lammin_laulaakseen/8963107
http://areena.yle.fi/1-3454550?autoplay=true
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2690433/Varaslahto+luontoon+Nautelankoskella
http://www.iltasanomat.fi/asuminen/art-2000001199669.html
http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/koivikot-ovat-taynna-kirvoja-vihdantekijat-harmissaan/


 Framsteg i cancerläkemedelsforskning (Vasabladet; Åbo Underrättelser; Annonsbladet; 
Hufvudstadsbladet) 

 Rikkaruohomyrkky glyfosaatti köyhdyttää maaperää (YLE; YLE2; Talouselämä) 
 Maailmassa riittää vielä löydettävää (Turun Sanomat) 
 Elephant calves more likely to survive in the care of their grandmothers (ScienceDaily; 

AlphaGalileo; Eurasia Review; Asian Scientist) 
 Norsumummot auttavat poikasia selviytymään (YLE; Karjalainen; Aamuset; Länsi-Suomi; 

Turun Sanomat; Kaleva; KP24; Savon Sanomat; Etelä-Suomen Sanomat; Iltalehti; Lapin Kansa
; Pohjolan Sanomat; MTV; Helsingin Sanomat) 

 Linnun laulu viestii monipuolisesti (YLE) 
 Sekosammakkoa kuvaamassa (Salon Seudun Sanomat) 
 Puutiaisen pureman voi saada kaupungissakin (Turun Sanomat) 
 Puutiaistutkimukselle yli miljoonan euron apuraha (Turun Sanomat; YLE; Aamuset) 
 Stordonation till fästingforskning (Svenska YLE; Åbo Underrättelser)  
 WWF:n Panda-palkinto turkulaisille merikotkatutkijoille (YLE; ePressi.com; Aamuset; Turun 

Sanomat; Maaseudun Tulevaisuus; Svenska YLE; Vastuullisuusuutiset.fi; Turkulainen) 
 Huonoennusteisen rintasyövän hoitoa voidaan kenties parantaa uuden biomarkkerin 

avulla (Turun Sanomat) 
 Juhannusruusut jo kukassa kasvitieteellisessä puutarhassa (YLE) 
 Retkivinkkejä Suomen kesäluontoon (Suomen Luonto) (lisää Suomen Luonto 5/2016) 

 
Toukokuu 2016 [May 2016] 

 Luonto Plus: Pihalinnut pesintäpuuhissa (Turun Sanomat) 
 Posti toi Turkuun 20 000 puutiaista (Etelä-Suomen Sanomat) 
 Puutiaisia Etelä-Lappiin asti (YLE) 
 Itämeren avainlaji, rakkolevä, puolustautuu kasvinsyöjiä vastaan (Aamuset; 
 Kuinka merimetsot vaikuttavat Itämereen? (Aamuset; Turkulainen; Helsingin Sanomat) 
 Omenapuut kukassa kasvitieteellisellä puutarhalla (YLE) 
 Heinien leviämishistoria näkyy sienikumppanin ja kromosomilukujen vaihteluna 

(Luonnonvarakeskus) 
 Suomalaisia löytöretkeilijöitä (YLE) 
 Kirvakesä 2016 (Ilta-Sanomat) 
 Muisteluksia Pyhäjärven tutkimuksesta ja suojelusta (Pyhäjärvi Instituutti) 
 Kevät on koirille kyynpuremien riskiaikaa (Aamuset; Länsi-Suomi; Uusi Suomi; Maaseudun 

Tulevaisuus; Kouvolan Sanomat; Vasabladet; Hämeen Sanomat; Turkulainen) 
 Lämmin sää saanut kyyt liikkeelle (YLE) 
 Eläinmuseon tutkija löysi uuden kovakuoriaislajin (Turun Sanomat; Karjalainen; Aamuset; 

YLE; Uutisvuoksi; Kymen Sanomat; Länsi-Savo; Talouselämä) 
 Giftigt gräs gör slut på gässens bajsfest? (Svenska YLE) 
 Näyttely suomalaisista tutkimusmatkailijoista (Aamuset) 
 Fästingarna blir allt fler – kolla kroppen varje kväll (Åbo Underrättelser; Hufvudstadsbladet; 

Vasabladet) 
 Puutiaiset liikkeellä: miten voi suojautua? (Hämeen Sanomat; Lapin Kansa; Kaleva; KP24.Fi)  

 
Huhtikuu 2016 [April 2016] 

 Kokeilu valkoposkihanhen häätämiseksi Ruissalon rannoilta (Turun Sanomat) 
 Niksi kyyn siirtämiseksi pois pihapiiristä (Karjalainen; Etelä-Suomen Sanomat; MTV) 
 Puutiaiset ovat runsastuneet ja niiden välittämät taudit ovat yhä yleisempiä (Ilta-Sanomat; 

Helsingin Sanomat_1; Suomela; Tutka; Helsingin Sanomat_2; Studio55) 
 Urbaani kanahaukka (Rannikkoseutu) 

http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/105395
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/06/forskare-i-abo-fann-ny-information-om-cancermediciners-verkan.html
http://annonsbladet.canews.fi/sv/node/236/?newsID=100670841.htm
https://www.hbl.fi/artikel/viktigt-framsteg-i-cancerforskningen-vid-aa-och-abo-universitet/
http://yle.fi/uutiset/tutkija_rikkaruohomyrkky_glyfosaatti_koyhdyttaa_maaperaa/8947129
http://yle.fi/uutiset/mita_mielta_olet_glyfosaatin_kaytosta_rikkaruohojen_torjunnnassa/8952129
http://www.talouselama.fi/uutiset/tutkija-varoittaa-ylella-kasvimyrkyn-viihdekaytosta-kotipihoilla-saisi-loppua-saman-tien-6558944
http://www.ts.fi/lukemisto/2685330/Maailmassa+riittaa+viela+loydettavaa
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/06/160610095036.htm
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=165055&CultureCode=en
http://www.eurasiareview.com/12062016-elephant-calves-more-likely-to-survive-in-care-of-their-grandmothers/
http://www.asianscientist.com/2016/06/in-the-lab/asian-elephant-grandmothers-calf-survival/
http://yle.fi/uutiset/mummonorsun_lasnaolo_auttaa_poikasta_selviytymaan/8949329
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/107929-suloiset-kuvat-norsunpoikanen-selviytyy-paremmin-isoaidin-hoivassa
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/tutkimus-norsumummot-parhaita-poikasten-hoivaajia
http://ls24.fi/stt/tutkimus-norsunpoikanen-selviytyy-mummon-huomassa
http://www.ts.fi/uutiset/maailma/2685179/Turkulaistutkimus+Norsunpoikanen+selviytyy+mummon+huomassa
http://www.kaleva.fi/uutiset/ulkomaat/tutkimus-norsunpoikanen-selviytyy-parhaiten-mummon-huomassa/730211/
http://www.kp24.fi/uutiset/teemat/1480/414145/Norsunpoikanen-hyötyy-mummon-läheisyydestä
http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Tutkimus-Norsunpoikanen-selviytyy-parhaiten-mummon-huomassa/781171
http://www.ess.fi/uutiset/ulkomaat/art2277731
http://www.iltalehti.fi/perhe/2016061021705471_pr.shtml
http://www.lapinkansa.fi/ulkomaat/mummon-laheisyys-auttaa-norsunpoikasta-selviytymaan/
http://www.lapinkansa.fi/ulkomaat/mummon-laheisyys-auttaa-norsunpoikasta-selviytymaan/
http://www.pohjolansanomat.fi/ulkomaat/mummon-laheisyys-auttaa-norsunpoikasta-selviytymaan/
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/suomalainen-norsututkimus-mummolla-on-yllattava-merkitys/5938108
http://www.hs.fi/tiede/a1465871103401
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/06/10/linnun-laulu-viestii-monipuolisesti
http://www.sss.fi/2016/06/kovaaaninen-sammakko-levinnyt-yha-laajemmalle-paimiossa-katso-video-sammakon-kuvausmatkasta/
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2683479/Punkkeja+jo+kaupungissakin
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2683108/Turun+puutiaistutkimukselle+yli+miljoonan+euron+avustus
http://yle.fi/uutiset/turun_puutiaistutkimuksen_jatkojalostukseen_miljoonan_euron_pesamuna/8941145
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/jane-ja-aatos-erkon-saatiolta-yli-miljoona-euroa-turun-yliopiston
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/08/stordonation-till-fastingforskning
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/06/abo-universitet-far-donation-pa-over-en-miljon-for-fastingforskning.html
http://yle.fi/uutiset/wwfn_panda-palkinto_turkulaisille_merikotkatutkijoille/8936354
http://www.epressi.com/tiedotteet/tiede-ja-tutkimus/wwfn-20-000-euron-panda-palkinto-turkulaisille-merikotkatutkijoille.html
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/turkulaisille-merikotkatutkijoille-wwfn-20-000-euron-panda-palkinto
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2681575/Turkulaiset+merikotkatutkijat+kuittasivat+20+000+euron+palkinnon
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2681575/Turkulaiset+merikotkatutkijat+kuittasivat+20+000+euron+palkinnon
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/merikotkatutkijat-saavat-wwf-n-ympäristöpalkinnon-1.147479
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/06/07/projekt-om-havsornar-far-20-000-euro
http://vastuullisuusuutiset.fi/index.php?page_id=20974
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/402012-panda-palkinto-turkulaistutkijoille
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/2681516/Rintasyopahoitoihin+ehka+apua+Turun+yliopiston+vaitoksesta
http://yle.fi/uutiset/keskikesa_kolme_viikkoa_etukenossa__juhannusruusut_taydessa_kukassa_lounaassa/8930188
http://www.suomenluonto.fi/sisalto/artikkelit/kymmenen-puolikasta-retkivinkkia-suomen-kesaluontoon/
http://www.ts.fi/teemat/luonto/2671197/Luonto+Plus+Pihalinnut+pesintapuuhissa
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2273764
http://yle.fi/uutiset/punkkitutkimus_punkki_ei_vaikuttaisi_levinneen_pohjoisemmaksi/8913621
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/vaitos-merileva-kykenee-puolustautumaan-ayriaisia-vastaan
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/merimetsot-vaikuttavat-itamereen-ihmisten-tapaan
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/399299-merimetsot-haittaavat-itameren-elinvoimaa-ihmisten-tapaan
http://www.hs.fi/tiede/a1464666004635
http://yle.fi/uutiset/omenapuiden_kukkaloisto_harvinaisen_runsasta_mutta_missa_ovat_kimalaiset/8903744
https://www.luke.fi/uutiset/heinien-leviamishistoria-nakyy-sienikumppanin-kromosomilukujen-vaihteluna/
http://yle.fi/uutiset/suomessa_on_tukku_tuntemattomia_loytoretkeilijoita__kalm_kuvasi_ensimmaisena_tieteellisesti_niagaran_putoukset/8883658
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001179810.html
http://www.pyhajarvi-instituutti.fi/blogi/index.php/2016/05/12/muisteluksia-pyhajarven-tutkimuksen-ja-suojelun-vuosikymmenilta/
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/lemmikit/kevat-sesonkiaikaa-koirien-kyynpuremille
http://ls24.fi/uutiset/koirien-kyynpuremia-selvitellaan-tutkimuksessa
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/195405-koiranomistajat-huomio-tunnista-koiran-kyynpureman-oireet-vilkkain-aika-toukokuusta?ref=tuoreimmat
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/puriko-käärme-koiraasi-vain-noin-5-prosenttia-koirista-menehtyy-kyynpuremaan-1.145467
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/puriko-käärme-koiraasi-vain-noin-5-prosenttia-koirista-menehtyy-kyynpuremaan-1.145467
http://www.kouvolansanomat.fi/Online/2016/05/15/Tutkimus:%20koirat%20toipuvat%20kyynpuremasta%20yleensä%20hyvin%20–%20kevät%20on%20kyiden%20sesonkiaikaa/2016520748013/4
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/102117
http://www.hameensanomat.fi/uutiset/kanta-hame/308032-kevat-koirien-kyynpuremien-sesonkia
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/393050-kevat-on-koirien-kyynpuremien-sesonkiaikaa
http://yle.fi/uutiset/kyyt_ovat_heranneet_nyt_varmaan_kaikki_talvipesat_ovat_jo_tyhjentyneet/8863058
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/866212/Turkulaistutkija+loysi+uuden+kovakuoriaisen
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/104811-parikkalasta-loytyi-uusi-kovakuoriaislaji
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/uusi-kovakuoriaislaji-loydetty-–-nimeksi-haapamaihiainen
http://yle.fi/uutiset/suomesta_loytyi_uusi_koppakuoriainen__nimeksi_ehdolla_haapamaihiainen/8867234
http://www.uutisvuoksi.fi/Online/2016/05/09/Parikkalasta%20ja%20Joutsenosta%20löytyi%20täysin%20uusi%20kovakuoriaislaji%20—%20tutkija%20ehdottaa%20nimeksi%20haapamäihiäistä/2016520728371/16
http://www.kymensanomat.fi/Online/2016/05/09/Kaakkois-Suomesta%20löytyi%20täysin%20uusi%20kovakuoriaislaji%20—%20tutkija%20ehdottaa%20nimeksi%20haapamäihiäistä/2016520728373/4
http://www.lansi-savo.fi/uutiset/lahella/parikkalasta-loytyi-suomessa-uusi-kovakuoriaislaji-tallainen-mahdollinen
http://www.talouselama.fi/uutiset/elaintutkija-loysi-suomesta-aivan-uuden-lajin-osoittaa-etta-suomen-lajisto-tunnetaan-puutteellisesti-6548707
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/05/09/giftigt-gras-gor-slut-pa-gassens-bajsfest
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/suomalaisista-tutkimusmatkailijoista-ketjunayttely
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/05/fastingarna-blir-allt-fler-kolla-kroppen-varje-kvall.html
https://www.hbl.fi/artikel/fastingarna-blir-allt-fler-kolla-kroppen-varje-kvall/
http://online.vasabladet.fi/Artikel/Visa/100635
http://www.hameensanomat.fi/teema/307303-punkki-liikkeella-paniikkiin-ei-ole-syyta
http://www.lapinkansa.fi/hyvinvointi/punkki-on-taas-liikkeella-tutkijan-mukaan-paniikkiin-ei-syyta/
http://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/asiantuntijan-vinkit-miten-punkeilta-voi-suojautua/727499/
http://www.kp24.fi/uutiset/lehtiteema/1480/411928/5/Punkki-liikkeellä-jo-laajalti-miten-suojautua-punkeilta-
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/863609/Sienta+kasvava+heina+saattaa+haataa+valkoposkihanhet
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/103700-uskomaton-niksi-kyyn-siirtoon-amparillinen-kylmaa-vetta
http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2016/04/27/Kyyn-purema-tappaa-kerran-50-vuodessa-kyyn-voi-siirtää-helposti-pois-omalta-pihalta
http://www.mtv.fi/lifestyle/koti/artikkeli/karjalainen-asiantuntijan-vinkki-nain-saat-kyyn-pois-pihamaaltasi/5863740
http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-2000001164676.html
http://www.hs.fi/kotimaa/a1461299783263
http://www.suomela.fi/puutiaiset-lisaantyneet-suomessa-myos-puutiaisaivotulehduksia-ennatysmaara/
http://tutka.pro/?p=26237
http://www.hs.fi/kotimaa/a1461642613717
http://www.studio55.fi/tastapuhutaan/article/punkeilta-ei-voi-valttya-suomessa-enaa-juuri-missaan/5859536
http://www.rannikkoseutu.fi/Uutiset/1195025513735/artikkeli/kanahaukka+viihtyy+kerrostaloalueella.html


 Punkit ja punkkitaudit puhuttavat kesän kynnyksellä (MTV_1; Studio55; Savon Sanomat; 
Iltalehti; Aamulehti; Kainuun Sanomat; Aamuset; Annonsbladet; MTV_2; Vasabladet; YLE) 

 Lajien välinen vaihtelu suurta lintujen pesimäbiologiassa (sivu 1; sivu 2)(Keskisuomalainen, 
Etelä-Suomen Sanomat; Savon Sanomat; Karjalainen) 

 Talitiaiset yhdistävät sanoja lauseiksi (YLE Prisma studio) 
 Lastenkirja pölyttäjistä: "Pörriäisagentit" (Maaseudun Tulevaisuus; Rannikkoseutu; Suomen 

Luonto 5/2016) 
 Lowered birth rates one reason why women outlive men (Science Daily; EurekAlert!; 

BioSpace; NewKerala; Bright Surf; Western Daily Press) 
 Professori Jouko Sarvalalle Pyhäjärven suojelija -palkinto (Satakunnan Kansa) 
 Sienikumppani suojelee heinää (Maaseudun tulevaisuus) 
 Valkoposkihanhia ja espanjansiruetania tarkkaillaan Ruissalossa (Maaseudun tulevaisuus; 

YLE) 
 Jätevesikemikaalit muuttavat kalojen kudosten toimintaa (Turun Sanomat;) 
 Turun yliopiston tutkija löysi tieteelle uuden rottalajin (Turun Sanomat; Karjalainen; 

Turkulainen; Aamuset; Uusi Suomi; Helsingin Sanomat; Svenska YLE; Åbo Underrättelser)  
 Fästingfara (Åbo Underrättelser) 
 Puutiaisia on kaupungissakin (Turkulainen) 
 "Punkki-ilta" Paimiossa (Kunnallislehti) 
 Upplysning är bästa medicinen mot fästingar (Åbo Underrättelser) 
 Lukkeja ja valeskorpioneja (YLE) 
 Varaanitutkija Valter Weijola (Turun Sanomat) 
 Puutiaiset ovat jo liikkeellä (Helsingin Sanomat) 

 
Maaliskuu 2016 [March 2016] 

 Aika tarkkailla muuttolintuja (Turun Sanomat) 
 Mistä Kaarinan susi oli peräisin? (Turun Sanomat; Turkulainen) 
 Pääsiäinen on kasvitieteellisen puutarhan sesonkiaikaa (Turkulainen) 
 Atlantic salmon is basically extinct (AlterNet) 
 Jyrsijämyrkyt kulkeutuvat petoeläimiin (YLE; Maaseudun Tulevaisuus; Turun Sanomat; Salon 

Seudun Sanomat; Talouselämä) 
 Biologian laitos ja Saaristomeren tutkimuslaitos Vaihdetaan Vapaalle -messuilla (Turun 

Sanomat) 
 Puhutaan punkista - ilta: punkkien ja punkkitautien määrät kasvussa (Aamuset; Turun 

Sanomat)  
 Lintujen kevätmuutto alkanut (Turun Sanomat/TY) 
 Jätepuusta ruokaa - sienten avulla (Puutarha-Sanomat 2/2016: 18-19) 

 
Helmikuu 2016 [February 2016] 

 Erkki Korpimäki ja helmipöllön salaisuudet (YLE) 
 Sudenkakka paljastaa yksilön liikkeet (Maaseudun Tulevaisuus) 
 Tieteelle uusi varaanilaji on kaukaisen saarensa huippupeto (YLE; Ilta-Sanomat; Helsingin 

Sanomat; Turun Sanomat; Taloussanomat; Uusi Suomi; Karjalainen; Tekniikka ja Talous; 
Maaseudun Tulevaisuus; Åbo Underrättelser) 

 New Monitor lizard species the top predator on a remote island (Tech times;  Science World 
Report; Discovery News; Nature World News; Tampa Bay Times; Alaska Dispatch 
News; Ames Tribune; Washington Post)  

 Why women are attracted to bad boys? (Telegraph; Daily Mail; Medical Daily) 
 Punkkien levittämiä sairauksia yhä enemmän  (YLE; Talouselämä; Iltalehti) 
 Miksi tarvitaan linnunpönttöjä? (YLE) 
 Eksoottiset hedelmäpuut ja -pensaat ovat esillä kasvitieteellisessä puutarhassa (Aamuset) 

http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/punkkien-aiheuttamat-taudit-lisaantyneet-suomessa-viidesosassa-naytteista-yllatys/5855864
http://www.studio55.fi/tastapuhutaan/article/tutkija-talta-nayttaa-tuleva-punkkikesa/5856030
http://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Punkkien-aiheuttamat-taudit-lisääntyneet-Suomessa/760532
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2016042221456010_uu.shtml
http://www.aamulehti.fi/kotimaa/tuore-tutkimus-punkit-lisaantyvat-suomessa/
http://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/embargo-2016-04-22-klo-110000punkkien-aiheuttamat-taudit-lisaantyneet-suomessa/
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/terveys/punkit-lisaantyneet-suomessa-puutiaisaivotulehduksia-ennatysmaara?page=0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c0%2c1
http://annonsbladet.canews.fi/sv/node/236/?newsID=100555503.htm
http://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/kysyimme-tutkijalta-millainen-punkkikesa-on-tulossa/5857096
http://online.vasabladet.fi/FNB/Artikel/83950
http://yle.fi/uutiset/talven_paukkupakkaset_eivat_nujertaneet_punkkeja/8840262
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/tutkimus/projektit/Documents/sivu%201.pdf
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/tutkimus/projektit/Documents/Martiskainen_linnut_2016_2.pdf
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/04/13/talitintit-yhdistavat-sanoja-lauseiksi-monimutkainen-kieli-ei-ehka-olekaan
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/lastenkirja-muistuttaa-pörriäisten-merkityksestä-ruuantuotantoon-1.143327
http://www.rannikkoseutu.fi/cs/Satellite?c=AMArticle_C&childpagename=RKS_newssite/AMLayout&cid=1195024823311&p=1194615913495&pagename=RKSWrapper
https://www.sciencedaily.com/releases/2016/04/160418092047.htm
http://www.eurekalert.org/pub_releases/2016-04/uu-lbr041816.php
http://www.biospace.com/News/lowered-birth-rates-one-reason-why-women-outlive/416054
http://www.newkerala.com/news/2016/fullnews-51693.html
http://www.brightsurf.com/news/headlines/118339/Lowered_birth_rates_one_reason_why_women_outlive_men.html
http://www.westerndailypress.co.uk/8203-Women-outliving-men-having-children/story-29151813-detail/story.html
http://www.satakunnankansa.fi/satakunta/professori-jouko-sarvalalle-pyhajarven-suojelija-palkinto/
http://www.utu.fi/fi/yksikot/sci/yksikot/biologia/tutkimus/projektit/Documents/Maaseudun%20tulevaisuus.pdf
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/valkoposkihanhia-tarkkaillaan-kesällä-ruissalossa-1.143402
http://yle.fi/uutiset/valkoposkihanhet_yritetaan_karkottaa_myrkyllisen_heinan_avulla/8825742
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/860929/Vaitos+Kemikaalipaastot+muuttavat+kalojen+kudosten+toimintaa
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/860735/Turkulaistutkijan+loytamasta+uudesta+rotasta+tuli+Rattus+detentus
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/102621-kuva-suomalaistutkija-loysi-poikkeuksellisen-suurikokoisen-rottalajin
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/383777-turkulaistutkija-loysi-uuden-rottalajin
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/tutkija-loysi-uuden-rottalajin-tutkiessaan-varaaniliskoja-papua
http://www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ymparisto/191193-kuva-suomalainen-tutkija-teki-poikkeuksellisen-merkittavan-elainloydon-ja?ref=tuoreimmat
http://www.hs.fi/tiede/a1460515266051
http://svenska.yle.fi/artikel/2016/04/13/jatteratta-har-patraffats-pa-papua-nya-guinea
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/04/aboforskare-upptackte-jatteratta.html
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/04/insikt-mot-insekt.html
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/381517-puutiaisia-loytyy-jopa-puistoista
http://www.kuntsari.fi/2016/04/punkki-ilta-tanaan-paimiossa-punkkihavaintoja-tehty-jo/
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/04/upplysning-ar-basta-medicinen-mot-fastingar.html
http://yle.fi/uutiset/ruma_lukki_matkusti_rekan_kyydissa_venajalta_suomeen__kaunotar_seurasi_perassa_kuin_pieni_keiju/8785956
http://www.ts.fi/teemat/tiede/858159/Varaanin+metsastaja
http://www.hs.fi/kotimaa/a1459483768197
http://www.ts.fi/teemat/luonto/856936/Luonto+Plus+Aika+tarkkailla+muuttolintuja
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/856497/Video+Mista+Kaarinan+susi+on+voinut+tulla
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/377726-mista-piikkion-susi-ilmestyi-katso-video
http://www.turkulainen.fi/artikkeli/377419-paasiainen-on-kasvitieteellisen-puutarhan-sesonkiaikaa
http://www.alternet.org/food/atlantic-salmon-basically-extinct-youre-eating-genetically-eroded-version
http://yle.fi/uutiset/jyrsijamyrkyt_kulkeutuvat_suomalaisiin_petoelaimiin_altistuminen_yleisempaa_kuin_keski-euroopassa/8733851
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/b-viranomaisen-epäilys-suomessa-jyrsijämyrkkyjä-käytetään-rajoitusten-vastaisesti-b-1.140496
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/853629/Suomalaiset+petoelaimet+altistuvat+jyrsijamyrkyille
http://www.sss.fi/2016/03/holtiton-jyrsijatorjunta-levittaa-myrkkya/
http://www.sss.fi/2016/03/holtiton-jyrsijatorjunta-levittaa-myrkkya/
http://www.talouselama.fi/uutiset/meilla-ei-ole-vastausta-tama-myrkkyongelma-on-suomessa-pahempi-kuin-keski-euroopassa-87-altistuu-6500371
http://hyvinvointi.ts.fi/kala-apajilla/vedet-kirkastuvat-punkit-levinneet-jo-messuille/
http://hyvinvointi.ts.fi/kala-apajilla/vedet-kirkastuvat-punkit-levinneet-jo-messuille/
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/luontoymparisto/puhutaan-punkista-iltama-forum-marinumissa
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/854870/Puutiaisten+maara+kasvanut+huomattavasti
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/854870/Puutiaisten+maara+kasvanut+huomattavasti
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/852307/Video+Lintujen+kevatmuutto+jo+kaynnissa
http://areena.yle.fi/1-3277779
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/sudenkakka-paljastaa-yksilön-liikkeet-1.139996
http://yle.fi/uutiset/suomalainen_jatko-opiskelija_loysi_uuden_varaanilajin/8702796
http://www.iltasanomat.fi/tiede/art-2000001126763.html
http://www.hs.fi/tiede/a1456457999248
http://www.hs.fi/tiede/a1456457999248
http://www.ts.fi/uutiset/turun+seutu/850766/Turun+yliopiston+opiskelija+loysi+uuden+varaanilajin
http://www.talouselama.fi/uutiset/nyt-tarahti-suomalainen-opiskelija-loysi-uuden-elainlajin-elanyt-eristyksissa-1-2-miljoonaa-vuotta-6307701
http://www.uusisuomi.fi/tiede-ja-ymparisto/174743-suomalaisopiskelija-loysi-uuden-elainlajin-elanyt-eristyksissa-1-2?ref=tuoreimmat
http://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/98798-kuvat-suomalaistutkija-loysi-tieteelle-tuntemattoman-liskolajin
http://www.tekniikkatalous.fi/tiede/suomalainen-loysi-haijyn-elainlajin-kiipesi-luomakunnan-huipuksi-pienella-eksoottisella-saarellaan-6307771
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ympäristö/suomalainen-jatko-opiskelija-löysi-uuden-varaanilajin-1.139554
http://www.abounderrattelser.fi/news/2016/02/aboforskare-hittade-ny-varan-se-bilderna.html
http://www.techtimes.com/articles/136773/20160226/blue-tailed-monitor-lizard-has-been-lurking-undiscovered-for-2-million-years-on-a-remote-pacific-island.htm
http://www.scienceworldreport.com/articles/37668/20160224/monitor-lizard-tops-food-chain-remote-pacific-island.htm
http://www.scienceworldreport.com/articles/37668/20160224/monitor-lizard-tops-food-chain-remote-pacific-island.htm
http://news.discovery.com/animals/new-monitor-lizard-the-top-predator-on-remote-island-160225.htm
http://www.natureworldnews.com/articles/20205/20160225/new-monitor-lizard-found-remote-pacific-island.htm
http://www.tampabay.com/news/world/after-a-million-years-lizard-is-found-on-island/2267403
http://www.adn.com/article/20160229/humans-just-discovered-lizard-thats-been-chilling-remote-island-million-years
http://www.adn.com/article/20160229/humans-just-discovered-lizard-thats-been-chilling-remote-island-million-years
http://amestrib.com/news/scientists-discover-lizard-remote-island
https://www.washingtonpost.com/news/speaking-of-science/wp/2016/02/29/lizard-chilling-on-remote-island-for-a-million-years-just-discovered-by-humans/
http://www.telegraph.co.uk/news/newstopics/howaboutthat/12171121/Women-attracted-to-dark-and-brooding-men-because-they-want-to-find-a-mate.html
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-3461843/Why-women-look-bad-boys-Brooding-looks-reveal-dark-triad-personality-traits-make-men-strong-fathers.html
http://www.medicaldaily.com/bad-boy-narcissistic-dark-triad-375294
http://yle.fi/uutiset/punkkien_levittamia_sairauksia_yha_enemman__thl_varoittaa_uusista_riskialueista/8676715
http://www.talouselama.fi/uutiset/vaarallisen-taudin-riski-levinnyt-suomessa-uusille-alueille-yle-taalla-on-riskille-uusi-aika-vahva-paikka-6304809
http://www.iltalehti.fi/terveys/2016021821137070_tr.shtml
http://yle.fi/aihe/artikkeli/2016/02/17/miksi-tarvitaan-miljoona-linnunponttoa
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/luontoymparisto/eksoottiset-hedelmapuut-ja-pensaat-ovat-esilla-kasvitieteellisessa


 Rakastumisen biologia (YLE; Salon Seudun Sanomat) 
 Talventörröttäjät (Helsingin Sanomat) 
 Seminaari uralilaiskielten menneisyydestä (Aamuset) 
 Kielten tutkimista biologian menetelmillä (Aamuset; Verkkouutiset)  
 Eläinmuseon konservaattori työssään (Maaseudun Tulevaisuus) 

 
Tammikuu 2016 [January 2016] 

 Luonto Plus: kasvitieteellisessä puutarhassa (Turun Sanomat) 
 Pohjoismaiden ekologit koolla Turussa (Aamuset) 
 Miten käärmeen myrkky tappaa? (Helsingin Sanomat) 
 Pedot voivat suojata puuntaimia ja metsäkanalintuja (Aamuset; Metsälehti) 
 Miksi ihmiset eivät näytä samalta kuin simpanssit? (Savon Sanomat; Etelä-Suomen Sanomat) 
 Kova pakkanen voi vähentää punkkeja (YLE; Ilta-Sanomat) 
 Ihmisen geeniterapiassa avautuu uusia mahdollisuuksia (Duodecim) 
 Fästingar förfryser i kölden (Svenska YLE)  

Miksi ihmisellä on säärikarvat (Verkkouutiset) 
 

http://yle.fi/uutiset/evoluutiobiologian_dosentti_rakkaus_ei_ole_tunne/8662216
http://www.sss.fi/2016/02/evoluutiopsykologi-etsii-ihastumisen-kaavaa/
http://www.hs.fi/tiede/a1455077784053
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/seminaari-pureutuu-uralilaiskielten-menneisyyteen
http://www.aamuset.fi/naista-puhutaan/tiedetutkimus/vaitos-ymparistotekijat-kielten-erkaantumisen-taustalla
http://www.verkkouutiset.fi/kotimaa/kielten_erkaantuminen-46402
http://www.maaseuduntulevaisuus.fi/politiikka-ja-talous/työpöydällä-säilytty-sammakko-tämä-ammatti-ei-sovi-herkimmille-1.137791
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