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Joulukuu 2018 [December 2018] 

 Mihin ominaisuuksiin naiset ja miehet rakastuvat? (Tiede.fi) 

 Forskare: Slarva inte med fästingkollen då du rör dig i naturen i städer - större risk för 
borrelios i Åbo jämfört med skärgården (Svenska YLE) 

 
Marraskuu 2018 [November 2018] 

 Ilmastonmuutos ajaa avainlajin ahtaalle – rakkolevä riutuu tulevaisuuden Itämeressä 
(#muutos) 

 Väitöstutkimus: puutiaisten määrä on lisääntynyt viime vuosikymmeninä – lajille kelpaavat 
myös kaupunkiympäristöt (Turun Sanomat; MTV; Länsi-Suomi; Iltalehti; Lääkärilehti; 
Metsälehti; Aamuset; Ilkka; Aamulehti; Potilaan Lääkärilehti; Maaseudun tulevaisuus; 
Iltamakasiini.fi; Vene; Kipparilehti.fi; Helsingin Sanomat) 

 Helssega universitehta dutkamuš: Sápmelaččain ja suopmelaččain leat seamma siberialaš 
genat (YLE) 

 Muinais-DNA paljastaa: saamelaisissa ja suomalaisissa on samaa siperialaista perimää (YLE; 
Iltalehti; Tekniikka & Talous; MSN (FI); Verkkouutiset; Tekniikanmaailma.fi; Satakunnan 
Kansa; Forssan Lehti) 

 Puutiaisten määrät yhä kasvussa (Turkulainen; YLE; Nurmijärven Uutiset) 
 Fästingarna gynnas av klimatuppvärmningen – populationerna växer sig allt starkare 

(Hufvudstadbladet; Österbottens Tidning) 
 Amazon tutkimusta Turun yliopistolla jo 35 vuotta (Aamuset; Turun Sanomat) 
 Laiskuuden syyt (YLE) 
 Dutkamuša mielde Deanu luosat unnot (YLE) 
 Tenon lohet pienenevät - nopea evoluutio näkyy geeneissä (Erälehti.fi; Radio Pooki; 

Vastuullisuusuutiset.fi; Kainuun Sanomat; Vapaa-ajan Kalastaja.fi; Turun Sanomat; YLE)  
 Suomalaisista lepakoista löytyi korkeita raskasmetallipitoisuuksia (YLE; Turun Sanomat; 

Länsi-Suomi; Radio Pori; MTV; Ilkka) 
 Suomalais-amerikkalainen tutkimus: äidit suosivat tyttäriä, isät poikia (Turun Sanomat; 

Iltalehti; Helsingin Sanomat; Forssan Lehti; Tekniikka & Talous; Iltamakasiini.fi) 
 Papanatutkimus paljasti lepakoiden monipuolisen hyönteisruokavalion (YLE; Aamuset; Turun 

Sanomat; Maaseudun Tulevaisuus) 
 Geeneissämme piilottelee tuntemattomia esi-isiä (YLE) 
 One third of ticks in Finland carry at least one disease pathogen (YLE) 
 En tredjedel av fästingarna bär åtminstone på en sjukdomspatogen (Svenska YLE; Åbo 

Underrättelser)  
 Puutiaisten kantamat taudinaiheuttajat kartoitettu (YLE; Helsingin Sanomat; Iltalehti; Turun 

Sanomat; MTV; Ilkka; Vakka-Suomen Sanomat, Maaseudun Tulevaisuus; Metsälehti; 
Lääkärilehti; Verkkouutiset; Länsi-Suomi; Kainuun Sanomat; Tekniikka & Talous; 
Keskisuomalainen) 

 
Lokakuu 2018 [October 2018] 

 Tutkija työssään: evoluutiobiologia ja Myanmarin työnorsut (Turun Sanomat) 
 
Syyskuu 2018 [September 2018] 

 Barrskogsnunnan kan förstöra skog i Finland (Österbottens Tidning; Hufvudstadbladet) 
 Ilmastonmuutos tuo pelättyjä hyönteistuholaisia metsiimme (Aamuset; YLE: Metsälehti; 

Seura; Helsingin Sanomat; Ilta-Sanomat; MTV; Maaseudun Tulevaisuus; Iltalehti)  

https://www.tiede.fi/artikkeli/kysy/mihin-ominaisuuksiin-naiset-ja-miehet-rakastuvat
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/12/09/forskare-slarva-inte-med-fastingkollen-da-du-ror-dig-i-naturen-i-stader-storre
http://www.muutoslehti.fi/artikkelit/ilmastonmuutos-ajaa-avainlajin-ahtaalle-rakkoleva-riutuu-tulevaisuuden-itameressa/
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4170550/Puutiaisten+maara+lisaantynyt++havaintoja+yha+enemman+kaupunkialueilta
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/punkkien-ja-niiden-kantamien-tautien-maara-lisaantynyt-tavataan-nykyaan-jopa-kaupungeissa-borrelioosi-yleisempaa-kaupunkilaispunkeissa/7182852#gs.bYi8D=E
https://ls24.fi/uutiset/vaitostutkimus-punkit-viihtyvat-myos-kaupungeissa
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/979c8cfe-9934-46c0-b4ea-c49454e39a2d
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/puutiainen-viihtyy-kaupunkiymparistossakin/
https://www.metsalehti.fi/uutiset/puutiaisia-loytyy-jo-kaupungistakin/
https://www.aamuset.fi/uutiset/4170556/Vaitos+Punkkien+maara+kasvaa+myos+kaupunkiymparistossa
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/puutiaisia-ennatysmaara-viime-vuonna-punkki-viihtyy-entista-enemman-myos-kaupunkien-puistoissa-ja-joutomailla-1.2807063
https://www.aamulehti.fi/a/201328634
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/puutiainen-viihtyy-kaupunkiymparistossakin/
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.340028
https://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/724642-suomesta-loydettiin-punkkeja-viela-1811-tutkija-kertoo-miten-ilmastonmuutos
https://venelehti.fi/tuntuuko-etta-punkkeja-oli-kesalla-aiempaa-enemman-olet-aivan-oikeassa/
https://kipparilehti.fi/nyt-se-on-tieteellisesti-todistettu-punkkeja-on-aiempaa-enemman/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005923412.html
https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/helssega_universitehta_dutkamus_sapmelaccain_ja_suopmelaccain_leat_seamma_siberialas_genat/10527758
https://yle.fi/uutiset/3-10528089
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/11310dbe-e2f5-43d3-943e-d8eabf560782
https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/luonnontiede/tallainen-oli-muinaissuomalaisten-dna-runsaasti-geeniperimaa-siperiasta-asti-naytteita-3-500-vuoden-takaisesta-hautapaikasta-6750723
http://www.msn.com/fi-fi/uutiset/kotimaa/suomalaisissa-yh%C3%A4-jonkin-verran-siperialaista-geeniperim%C3%A4%C3%A4-%E2%80%93-saamelaiset-edustavat-siperialaista-perim%C3%A4%C3%A4-vahvemmin-kuin-mik%C3%A4%C3%A4n-muu-euroopassa/ar-BBQ9GHb
https://www.verkkouutiset.fi/saamelaisissa-ja-suomalaisissa-samaa-siperialaista-perimaa/
https://tekniikanmaailma.fi/ensimmainen-dna-tutkimus-manner-suomesta-paljastaa-siperialaisten-muuttoliikkeen-suomeen-3-500-vuotta-sitten-saamelaiset-asuivat-paljon-nykyista-etelammassa/
https://www.satakunnankansa.fi/a/201333876
https://www.satakunnankansa.fi/a/201333876
https://www.forssanlehti.fi/uutiset/saamelaisissa-on-siperialaista-perimaa-eniten-euroopassa-suomalaisistakin-sita-loytyy-mutta-skandinaaveista-ei-145135
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/724115-punkkien-esiintyvyydessa-viime-kesa-kaikilla-mittausasemilla-ennatysvuosi-myos
https://yle.fi/uutiset/3-10527056
https://www.nurmijarvenuutiset.fi/artikkeli/724639-tutkija-tasta-tuli-kaikkien-aikojen-punkkivuosi-borrelioosia-ennatysmaara-ja
https://www.hbl.fi/artikel/fastingarna-gynnas-av-klimatuppvarmningen-populationerna-vaxer-sig-allt-starkare/
https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/248490
https://www.aamuset.fi/uutiset/4164881/Yleisotilaisuudessa+katsaus+suomalaisesta+Amazontutkimukseen+Turun+yliopistolla
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4164878/Suomalainen+Amazontutkimus+tutuksi+Turun+yliopistossa
https://yle.fi/uutiset/3-9555214
https://yle.fi/uutiset/osasto/sapmi/dutkamusa_mielde_deanu_luosat_unnot__luosaide_soaita_eanet_avki_boahtit_goat_arabus/10511983
https://eralehti.fi/2018/11/14/tenojoen-lohet-pienenevat-evoluutio-nakyy-jo-geeneissa/
https://www.radiopooki.fi/uutiset/lappi/a-170193
http://vastuullisuusuutiset.fi/index.php?page_id=45439
https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/tenon-lohet-pienenevat-silla-suureksi-kasvamisesta-ei-ole-kalalle-hyotya-varhaisemman-sukukypsyyden-geeni-yleistyy/
https://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi/uutiset/tenonlohetpienenevat151118/
https://yle.fi/uutiset/3-10511191
https://yle.fi/uutiset/3-10507790
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4154723/Turun+yliopisto+tutki+lepakoiden+raskasmetallipitoisuuksia++Liedon+tulokset+yllattivat
https://ls24.fi/uutiset/tutkimus-suomalaisista-lepakoista-loytyi-korkeita-raskasmetallipitoisuuksia-harjavallassa
https://www.radiopori.fi/uutiset/paikallinen/kokemaenjokeen-paasseet-metallit-kulkeutuivat-myos-maalla-elaviin-elaimiin
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/halyttava-tutkimustulos-suomalaisista-lepakoista-loytyi-korkeita-raskasmetallipitoisuuksia/7163808#gs.ffbd198
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/tutkimus-suomalaisista-lepakoista-loytyi-korkeita-raskasmetallipitoisuuksia-1.2793591
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4144915/Suomalaisamerikkalainen+tutkimus+aidit+suosivat+tyttaria+isat+poikia
https://www.iltalehti.fi/perheartikkelit/1b06fcdd-b978-41c6-9be6-49d47228eb70_pt.shtml
https://www.hs.fi/hyvinvointi/art-2000005889235.html
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/aidit-suosivat-tyttariaan-isat-poikiaan-paljastaa-tuore-suomalais-amerikkalainen-tutkimus-120342
https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/tutkimus/oliko-tama-yllatys-aidit-suosivat-tyttaria-ja-isat-poikia-kertoo-suomalaistutkimus-6747884
https://www.iltamakasiini.fi/artikkeli/718482-uusi-tutkimus-hatkayttaa-nain-aidit-ja-isat-suosivat-lapsiaan-sukupuolen-mukaan
https://yle.fi/uutiset/3-10498779
https://www.aamuset.fi/uutiset/4148154/Lepakot+voivat+torjua+tuhohyonteisten+aiheuttamia+vahinkoja
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%c3%a4rist%c3%b6/artikkeli-1.329093
https://yle.fi/uutiset/3-10482330
https://yle.fi/uutiset/osasto/news/one_third_of_ticks_in_finland_carry_at_least_one_disease_pathogen/10488767
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/11/01/en-tredjedel-av-fastingarna-bar-atminstone-pa-en-sjukdom-abo-universitets
http://news.abounderrattelser.fi/aboforskning-en-tredjedel-av-fastingarna-bar-atminstone-pa-en-sjukdom/
http://news.abounderrattelser.fi/aboforskning-en-tredjedel-av-fastingarna-bar-atminstone-pa-en-sjukdom/
https://yle.fi/uutiset/3-10487808
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005885341.html
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/17d82f57-443b-4459-905f-51e25aace58c_we.shtml
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4140788/Tutkimus+Kolmasosa+puutiaisista+kantaa+ainakin+yhta+taudinaiheuttajaa
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4140788/Tutkimus+Kolmasosa+puutiaisista+kantaa+ainakin+yhta+taudinaiheuttajaa
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/uusi-tutkimus-suomen-punkeista-joka-kolmas-punkki-kantaa-jotain-tautia-eniten-tauteja-etelarannikolla/7145640#gs.7CJgubI
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/lahes-kolmasosa-punkeista-kantaa-ainakin-yhta-tautia-17-prosenttia-puutiaisista-kantaa-borrelioosia-aiheuttavaa-bakteeria-1.2781839
https://www.vakka.fi/a/ns00246353
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/kotimaa/artikkeli-1.324887
https://www.metsalehti.fi/uutiset/lahes-kolmasosa-puutiaisista-kantaa-tautia/
https://www.laakarilehti.fi/ajassa/ajankohtaista/lahes-kolmannes-puutiaisista-kantaa-taudinaiheuttajia/
https://www.verkkouutiset.fi/lahes-kolmasosa-punkeista-kantaa-jotakin-taudinaiheuttajaa/
https://ls24.fi/stt/tutkimus-lahes-joka-kolmas-puutiainen-kantaa-ainakin-yhta-taudinaiheuttajaa
https://www.kainuunsanomat.fi/kainuun-sanomat/kotimaa/lahes-kolmasosa-punkeista-kantaa-ainakin-yhta-tautia-17-prosenttia-puutiaisista-kantaa-borrelioosia-aiheuttavaa-bakteeria/
https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/tutkimus/lahes-kolmasosassa-punkeista-on-taudinaiheuttaja-yleisin-borrelioosi-jota-kantaa-17-puutiaisista-6747471
https://www.ksml.fi/kotimaa/Tutkimus-L%c3%a4hes-joka-kolmas-puutiainen-kantaa-ainakin-yht%c3%a4-taudinaiheuttajaa/1278625
https://www.ts.fi/lukemisto/4083980/Mirkka+Lahdenpera+tutkii+Myanmarin+tyonorsuja++Norsuilla+ja+ihmisilla+on+paljon+yhteista+esimerkiksi+sosiaalisuus
https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/232534
https://www.hbl.fi/artikel/barrskogsnunnan-kan-forstora-skog-ocksa-i-finland/
https://www.aamuset.fi/uutiset/4096508/Valkoiset+tuholaiset+leviavat+Suomessa
https://yle.fi/uutiset/3-10419806
https://www.metsalehti.fi/uutiset/havu-ja-lehtinunna-uhkaavat-suomea/
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/lisaantyvatko-metsatuhot-suomessakin-havupuita-uhkaavia-toukkia-havaittu-jo-satakertainen-maara/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005839696.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005840204.html
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/ilmastonmuutos-tuo-pelatyt-valkoiset-tuholaiset-suomeen-edes-pakkanen-ei-esta-nunnien-etenemista/7087114#gs.IIKClak
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/mets%c3%a4/artikkeli-1.306609
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/571bb97f-abe7-4b3d-8573-b1e34731ff01_u0.shtml


 Oravan kannanvaihteluihin vaikuttaa eniten kuusen käpysato – ihmistoiminta vaikuttaa 
oravakantoihin sekä positiivisesti että negatiivisesti (Turun Sanomat; Aamuset; Turkulainen; 
Etelä-Suomen Sanomat; Maaseudun Tulevaisuus)    

 Ihmisen seksuaalisuus puhuttaa (Helsingin Sanomat_1; Helsingin Sanomat_2; Helsingin 
Sanomat_3) 

 Vankeus lyhentää vapaana syntyneiden työläisnorsujen elämää (Seura) 
 Puulajien esiintymisen mallinnus auttaa metsäresurssien käytön suunnittelua Amazoniassa 

(Aamuset) 
 Miten homoseksuaalisuus määräytyy? (MTV; MTV_2)  
 Tukes on kieltämässä glyfosaatin käytön lasten ulkoilupaikoilla (Iltalehti; Etelä-Suomen 

Sanomat)  
 Isoäidit pitävät maailman pyörimässä ja radallaan (Hämeen Sanomat) 
 Hellekesä sai punkit painumaan piiloon, mutta nyt ne ovat taas liikkeellä (Helsingin Sanomat) 
 Stressi voi nopeuttaa biologista ikääntymistä (Turun Sanomat; Aamuset) 

 
Elokuu 2018 [August 2018] 

 Åren med barnbarnen har blivit fler (Hufvudstadsbladet) 
 Isoäitien ja lastenlasten yhteinen aika pidentynyt huomattavasti 1900-luvulta lähtien (Turun 

Sanomat; Vastuullisuusuutiset.fi) 
 Miksi pitkät miehet koetaan viehättäviksi? (Helsingin Sanomat) 
 Etelä-Euroopan punkkilajeja tavataan satunnaisesti Suomeesakin: riski 

sairastua marginaalinen (Iltalehti)  
 Sudenkorennon koko vaikuttaa sen loisten määrään (Aamuset) 
 Miksi kalat kuolevat helteellä? (Turun Sanomat) 
 Mikä on Itämeren tulevaisuus? (Turun Sanomat) 
 Myanmarin työnorsut: luonnosta pyydystetyt norsut elävät vankeudessa lyhyemmän elämän 

kuin vankeudessa syntyneet (Kansan Uutiset; Turun Sanomat)  
 Nemoa etsimässä: vuokkokalojen värityksesta uutta tietoa (Turun Sanomat) 
 Punkit eivät viihdy kuumassa ja kuivassa säässä (Lapin Kansa; MTV; Ilkka; Keskisuomalainen; 

YLE) 
 Geneettinen sukututkimus yleistyy (Lapin Kansa) 

 
Heinäkuu 2018 [July 2018] 

 Paahtava helle pakottaa punkitkin suojaan (Helsingin Sanomat) 
 Rehevöitynyt lampi sai uuden elämän (Helsingin Sanomat) 

 
Kesäkuu 2018 [June 2018] 

 Karijoen Susiluolaa tutkitaan: dna:n avulla etsitään merkkejä eläimistä ja ihmisistä 
(Pohjalainen) 

 Kyy talitiaispöntössä yllätti kokeneen rengastajan (MTV) 
 Kuivuus karkotti puutiaiset varjoon odottelemaan (Turun Sanomat)  
 Puutiaisia pyytämässä: punkkipyydys testissä (Helsingin Sanomat) 
 Merimetsoviha leimahti saaristossa (Turkulainen) 
 Punkkitaudit uhkaavat myös ulkomailla (YLE) 
 Puutiaiset runsastuvat edelleen (Helsingin Sanomat; MTV; Ilta-Sanomat; Ilta-

Sanomat_2; Tiede.fi; Iltalehti) 
 Kun ihminen ihastuu, kuvaan astuvat hormonit (Ilta-Sanomat) 
 Millainen Vesijärvi on sadan vuoden päästä? (Etelä-Suomen Sanomat) 

 
Toukokuu 2018 [May 2018] 

 Neljä uutta järveä aiotaan puhdistaa tänä kesänä (Helsingin Sanomat) 

http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4091398/Oravien+maara+vahentynyt+Suomessa++kapyjen+maara+ja+ilmastonmuutos+vaikuttavat+kantaan
https://www.aamuset.fi/uutiset/4091264/Oravan+kannanvaihteluihin+vaikuttaa+eniten+kuusen+kapysato
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/704785-turkulaistutkimus-oravakantaan-vaikuttaa-eniten-kuusen-kapysato-ilmastonmuutos
https://www.ess.fi/teemat/luonto/art2486791
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.309423
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005815197.html
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005816801.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005823634.html
https://www.hs.fi/mielipide/art-2000005823634.html
https://seura.fi/asiat/tiede-ja-luonto/vankeus-koettelee-vapaana-syntyneiden-norsujen-elamaa-syyna-stressi/
https://www.aamuset.fi/uutiset/4077309/Tutkijat+mallinsivat+eri+puulajien+esiintymista+Amazoniassa
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/suomalaistutkijat-selvittivat-miten-homoseksuaalisuus-maaraytyy-nykyaan-on-vankat-todisteet-siita/7060658#gs.Mqg0XOM
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/homoseksuaalisuuden-syntya-selvittanyt-suomalaistutkija-on-saanut-rajuakin-palautetta-samanlainen-ominaisuus-kuin-silmien-vari/7061418#gs.z5tWbb8
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201809052201183748_u0.shtml
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2482701
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2482701
https://www.hameensanomat.fi/kolumnit/isoaidit-pitavat-maailman-pyorimassa-ja-radallaan-214807/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005813424.html
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4073649/Vaitos+Stressitekijat+voivat+vauhdittaa+biologista+ikaantymista
https://www.aamuset.fi/uutiset/4073556/Stressitekijat+voivat+nopeuttaa+biologista+ikaantymista
https://www.hbl.fi/artikel/aren-med-barnbarnen-har-blivit-fler/
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4069062/Tutkimus+Isoaitien+ja+lastenlasten+yhteinen+aika+pidentynyt+huomattavasti+1900luvulta+lahtien
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4069062/Tutkimus+Isoaitien+ja+lastenlasten+yhteinen+aika+pidentynyt+huomattavasti+1900luvulta+lahtien
http://vastuullisuusuutiset.fi/index.php?page_id=43527
https://www.hs.fi/elama/art-2000005808202.html
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201808272201162930_we.shtml
https://www.aamuset.fi/uutiset/4065856/Sudenkorennon+koko+vaikuttaa+sen+loisten+maaraan
http://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4046663/Lukijalta+Happea+on+ja+myrkkyja+ei++miksi+kalat+silti+kuolevat+helteen+jatkuessa+pitkaan
http://www.ts.fi/lukemisto/4047026/Vahasuolainen+Itameri+uhkaa+muuttua+makeaksi+jarveksi+eika+kukaan+tieda+millainen+ketjureaktio+siita+seuraa
https://www.kansanuutiset.fi/artikkeli/3941899-luonnosta-pyydystetty-norsu-kuolee-lajitovereitaan-nuorempana
http://www.ts.fi/uutiset/maailma/4045228/Pyydystys+ja+kesytys+lyhentavat+norsun+elinikaa+jopa+7+vuodella+Kuolleisuusriski+kestaa+huolestuttavan+kauan
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4044096/Tutkijat+selvittivat+vuokkokalojen+omaperaisen+varityksen+arvoituksen
https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/kuivuvatko-punkit-maanrakoon-201110454/
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/arvio-punkit-levittaneet-viime-vuotta-vahemman-tauteja-borrelioosi-aiheuttanut-reilut-1-800-terveyskeskuskayntia/7024550#gs.shXaHCc
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/punkkitutkija-ei-usko-punkkien-dramaattiseen-vahenemiseen-1.2703442
https://www.ksml.fi/kotimaa/Mit%c3%a4-tehd%c3%a4-jos-punkki-puree-%e2%80%93-Lue-asiantuntijan-t%c3%a4rpit/1239237
https://yle.fi/uutiset/3-10346067
https://www.lapinkansa.fi/kotimaa/geneettinen-sukututkimus-yleistyy-maailmalla-suomessakin-jo-yli-kymmenentuhatta-sukujuurensa-selvittanytta-201108481/
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005768953.html
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005738714.html
https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/tilaajalle-7.3187110?aId=1.2655925
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/jorma-teki-kylmaavan-loydon-linnunpontosta-kyy-oli-pistellyt-nelja-poikasta-poskeensa-kuva/6953950#gs.VFStZQE
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3978923/Kuivuus+karkotti+puutiaiset+varjoon++uusi+suosikkipaikka+on+varjoisan+lehtometsan+ruskea+lehtimatto
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005713066.html
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/668978-merimetsoviha-leimahti-turun-saaristossa-professori-ihmettelee-ikiaikaista-vainoa
https://areena.yle.fi/1-50003018
https://www.hs.fi/tiede/art-2000005703724.html
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/hs-suomea-uhkaa-punkkien-tulva-punkkien-kannalta-mennaan-vain-parempaan-suuntaan/6935030#gs.PK6EhL8
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005705854.html
https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000005711809.html
https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000005711809.html
https://www.tiede.fi/artikkeli/artikkelit/viikon-gallup-pitaisiko-punkkeja-levittavia-hirvielaimia-vahentaa
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/201806042200989883_u0.shtml
https://www.is.fi/seksi-parisuhde/art-2000005703072.html
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2463541
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000005699360.html


 Katsoitko ihastustasi silmiin? (Aamulehti; Satakunnan Kansa) 
 Kivikkorantojen eliöyhteisöille elintärkeä rakkolevä uhkaa kadota Selkämereltä (Turun 

Sanomat) 
 Fästingarna i stan är lika farliga som de i skärgården (Svenska YLE) 
 Taigafästing inte farligare än vanlig fästing (Vasabladet) 
 Puutiaisaivotulehdusta (TBE:tä) esiintyy Turun seudulla (Turun Sanomat)  
 Littoistenjärven puhdistus onnistui (Turun Sanomat; Turun Tienoo) 
 Puutiaisia yhä enemmän ja entistä pohjoisempana (Iltalehti; Ilta-Sanomat; Ilta-Sanomat_2) 
 Norsuilla on luonnetta (Tiede.fi) 
 The Baltic Sea as a time machine: a small sea as a model region for the global coastal ocean 

(Bonus EEIG) 
 Östersjön är som en tidsmaskin för hela världens kustområden (Svenska YLE) 
 Itämerellä muutokset muita meriä nopeampia (Turun Sanomat)  

 
Huhtikuu 2018 [April 2018] 

 Tutkimusta lentokentällä: voidaanko eläinten määrään vaikuttaa valitsemalla oikea heinälaji 
kiitotien varteen (Turun Sanomat) 

 Joko puutiaissesonki alkoi? (YLE; MTV; Ilta-Sanomat) 
 Heinät ja heinien sienikumppanit tutkimuskohteena (Turun Sanomat) 
 Rokotukset puutiaisaivotulehdusta vastaan puhuttavat Satakunnassa (Satakunnan Kansa) 
 Naakat tulilinjalla? (YLE) 
 Puutiaiset heräävät kevääseen (Iltalehti) 
 Machomiesten tulevaisuus uhattuna? Kiltit isimiehet jyräävät (Me Naiset) 

 
Maaliskuu 2018 [March 2018] 

 Vauvakuumeen takana hormonit (YLE) 
 Suomen varhaisten asukkaiden perimä muistuttaa nykysaamelaisia (Helsingin Sanomat) 
 Kemikaalihoito ei sovi suoraan Loppijärvelle – professori Jouko Sarvala suosittelee perinteisiä 

puhdistusmenetelmiä (Aamuposti;  Hämeen Sanomat 18.3.2018; Lopen Lehti 21.3.2018) 
 Merikotkien ja tuulivoiman yhteensovittaminen vaatii suunnittelua: pesintä voi epäonnistua 

lähellä tuulivoimalaa (Tekniikka & Talous) 
 
Helmikuu 2018 [February 2018] 

 Auta tutkijoita! Sienitauti tappaa horrostavan lepakon (YLE) 
 Kolmenlaisia norsuja: persoonallisuusluokat selvitettiin Myanmarin työläisnorsupopulaatiota 

tutkimalla (Turkulainen; Iltalehti; Tekniikka & Talous, Tiedetuubi) 
 Amazonian kasvien levinneisyyden kartoittamiseen tarvitaan parempia maaperäkarttoja 

(geologia.fi; Ekofokus) 
 Tutkimusta lepakoiden talvehtimispaikoilla (Länsi-Suomi) 
 TY-forskare Erkki Korpimäki får komma med i uggleexperters Hall of Fame (Åbo 

Underrättelser) 
 Erkki Korpimäelle Champion of Owls -palkinto (Turun Sanomat).  

 
Tammikuu 2018 [January 2018] 

 Horros on lepakoille kriittistä aikaa (YLE) 
 "Burgerivaris" ja muita kaupunkilintuja (Seura) 
 Liejutaskuravut siian onkijoiden kiusana? (Turun Sanomat) 
 Tutkimus valottaa isoäitien hoivaviettiä (Turkulainen; Aamulehti)  
 Preeriamyyrä rakastuu palavasti kumppaniinsa (Karjalainen; Etelä-Suomen Sanomat; Kymen 

Sanomat; Itä-Savo) 
 

https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/katsoitko-ihastustasi-silmiin-paljastit-ehka-enemman-kuin-luulit-tutkija-kertoo-parimuodostuksen-salaiset-kaavat-joita-toistamme-huomaamatta-200974876/
https://www.satakunnankansa.fi/kotimaa/katsoitko-ihastustasi-silmiin-paljastit-ehka-enemman-kuin-luulit-tutkija-kertoo-parimuodostuksen-salaiset-kaavat-joita-toistamme-huomaamatta-200979030/
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3964735/Kivikkorantojen+elioyhteisoille+elintarkea+rakkoleva+uhkaa+kadota+Selkamerelta
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3964735/Kivikkorantojen+elioyhteisoille+elintarkea+rakkoleva+uhkaa+kadota+Selkamerelta
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/27/fastingarna-i-stan-ar-lika-farliga-som-de-i-skargarden
https://www.vasabladet.fi/Artikel/Visa/199528
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3952544/Jo+liki+10000+rokotettu+TBEta+vastaan+Paraisilla++silti+viime+vuonna+sairastui+useampi+kuin+koskaan
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3949620/Video+Littoistenjarven+onnistunut+puhdistus+houkutteli+auringonpalvojat+ja+kalastajat+rannalle
http://www.turuntienoo.fi/index.php/uutiset/etusivun-nostot/4246-littoistenjrvi-voi-hyvin
http://www.iltalehti.fi/kotimaa/201805132200940359_u0.shtml
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005679443.html
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005680380.html
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/norsuilla-luonnetta
https://www.bonusprojects.org/bonusprojects/news/the_baltic_sea_as_a_time_machine_a_small_sea_as_a_model_region_for_the_global_coastal_ocean.3663.news
https://svenska.yle.fi/artikel/2018/05/10/ostersjon-ar-som-en-tidsmaskin-for-hela-varldens-kustomraden
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3943319/Tutkimus+Itamerella+muutokset+muita+meria+nopeampia++kelpaa+ennakoimaan+maailmanlaajuisia+trendeja
http://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/3928456/HelsinkiVantaa+ja+Turun+yliopisto+yrittavat+karkottaa+elaimia+heinilla
https://areena.yle.fi/1-4422756
https://www.mtv.fi/uutiset/kotimaa/artikkeli/tata-et-tiennyt-punkeista-tama-video-kannattaa-katsoa-ennen-mokkireissua-tai-pihatoita/6883066#gs.NNaM79Y
https://www.is.fi/terveys/art-2000005659670.html
http://www.ts.fi/teemat/tiede/3911770/Yota+paivaa+heinien+kimpussa++turkulaistutkijat+ihmettelevat+heinien+sienikumppaneita
https://www.satakunnankansa.fi/satakunta/punkkibussit-ovat-hyva-bisnes-mutta-lahes-koko-satakunnassa-tautihuoli-on-turha-katso-kartalta-riskialueet-200870332/
https://yle.fi/uutiset/3-10146415
http://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/201804092200864714_we.shtml
https://www.menaiset.fi/artikkeli/suhteet/ihmissuhteet/kiltit-isimiehet-syrjayttavat-nyt-machoaijia-lisaantymispuuhissa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/03/30/e-pillerit-sotkevat-parinvalinnan-evoluutiobiologin-mukaan-hormonaalinen
https://www.hs.fi/kuukausiliite/art-2000005614234.html
https://www.aamuposti.fi/artikkeli/620186-kemikaalihoito-ei-sovi-suoraan-loppijarvelle-professori-suosittelee-perinteisia
https://www.tekniikkatalous.fi/tekniikka/energia/tuulivoimalan-lahella-pesivat-merikotkat-epaonnistuvat-pesinnassaan-tutkija-hyodynsi-satelliittilahetinta-6706622
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/02/24/auta-tutkijoita-sienitauti-tappaa-horrostavan-lepakon
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/611942-turkulaistutkimus-paljastaa-norsuissa-eroja-kuten-ihmisissakin-osa-varasti
http://www.iltalehti.fi/ulkomaat/201802212200761332_ul.shtml
https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/luonnontiede/turun-yliopiston-tutkijat-selvittivat-tyolaisnorsujen-persoonallisuusluokat-yllattavia-samankaltaisuuksia-ihmisen-kanssa-6702950
http://tiedetuubi.fi/luonto/norsut-ovat-persoonia-aivan-kuten-ihmiset
http://www.geologia.fi/index.php/uutiset/724-amazonian-kasvien-levinneisyyden-kartoittamiseen-tarvitaan-parempia-maaperaekarttoja
http://www.ekofokus.com/2018/02/amazonian-kasvien-levinneisyyden.html
http://ls24.fi/uutiset/anna-blomberg-syynaa-lepakoiden-talvehtimispaikkoja-tutkija-yrittaa-selvittaa-mika-suojaa-suomalaislepakot-tappavalta-taudilta
http://news.abounderrattelser.fi/ty-forskare-far-komma-med-i-uggleexperters-hall-of-fame/
http://news.abounderrattelser.fi/ty-forskare-far-komma-med-i-uggleexperters-hall-of-fame/
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3827336/Turkulaistutkija+julistetaan+pollomestariksi+Yhdysvalloissa
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2018/01/22/horros-on-lepakoille-kriittista-aikaa-ja-siihen-liittyy-myos-vaaroja
https://seura.fi/asiat/tiede-ja-luonto/burgerivariksilla-vitamiinien-puutoksia/
http://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/3802919/Liejutaskuravut+voivat+uhata+siian+onkijoita
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/597246-turun-yliopistossa-tehty-tutkimus-valottaa-isoaitien-hoivaviettia
https://www.aamulehti.fi/hyvaelama/miten-geenisi-vaikuttavat-isoaitiisi-hoivaako-han-kaikkia-lastenlapsia-yhta-paljon-tyrvaa-ja-ikaalinen-vaitoskirjan-tutkimuskohteena-200692511/
https://www.karjalainen.fi/uutiset/uutis-alueet/kotimaa/item/168434-tutkija-yksiavioinen-preeriamyyra-tuntee-kovempaa-rakkautta-kuin-ihminen
https://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/art2428800
https://kymensanomat.fi/uutiset/kotimaa/b71416d5-e45f-46df-b021-d8970e4afca7
https://kymensanomat.fi/uutiset/kotimaa/b71416d5-e45f-46df-b021-d8970e4afca7
https://ita-savo.fi/uutiset/kotimaa/c0dc4960-f184-481f-b56d-8fd86d9fdaa7

