
2019 
 
Joulukuu 2019 [December 2019] 
 

• Satelliittiseuranta paljastaa lintujen vaihtelevat reitit (YLE) 
• Salon seudulla kerätään jälleen susien ulosteita (Salon Seudun Sanomat) 
• Masennus evoluutiopsykologian näkökulmasta (Helsingin Uutiset; Lappeenrannan Uutiset) 
• Joulukuun professoriluennoilla esillä eläinten ekologia ja vuorovaikutus ihmisen kanssa, 

Amazon-tutkimus sekä poliittinen valikoituminen (Aamuset) 
 
Marraskuu 2019 [November 2019] 
 

• Seilin saarelta löytyi harvinainen punkkeja tappava loispistiäinen (Turun Sanomat; 
Turkulainen; Helsingin Sanomat; YLE; Lappeenrannan Uutiset; Satakunnan Kansa; Iltalehti; 
Seura; MTV)  

• Parasit ödesdiger för fästingar (Hufvudstadsbladet; Svenska YLE; Åbo Underrättelser; Ålands 
Radion & TV; Österbottens Tidning) 

• Evoluutiopsykologi Markus J. Rantala etsii vastauksia parinmuodostukseen (Helsingin 
Sanomat) 

• Roskaruuan syöminen aiheuttaa kaupunkivariksille puutostilan, jonka seurauksena sen 
höyhenpeite kärsii (YLE) 

• Risken att insjukna i borrelios var troligen inte högre förut – tvärtom (Svenska YLE) 
• Rautakautiset DNA-löydöt kertovat uutta tietoa suomalaisten alkuperästä (Turun Sanomat; 

YLE; Tiede; Aamuset; Ilkka; Kaleva) 
• Jaettu uhka ajaa kasvit kommunikoimaan (Loimu) 
• Dosentti Rantalan resepti masennukseen on muutos elämäntavoissa (Iltalehti; Kouvolan 

Sanomat; Itä-Savo) 
 
Lokakuu 2019 [October 2019] 
 

• Vargspillning samlas in i Österbotten - ska bidra till kartläggning av reviren (Svenska YLE) 
• Susien ulostenäytteiden kerääminen DNA-analyysejä varten alkaa myös Lounais-Suomessa 

(Aamuset; Turun Sanomat; Maaseudun Tulevaisuus; Erälehti; Savon Sanomat; Satakunnan 
Kansa)  

• Evoluutiopsykologi uudistaisi masennuksen hoidon (Helsingin Sanomat; Turkulainen) 
• Muista punkkitarkastus! punkit ovat vielä aktiivisina (Iltalehti) 
• Evoluutiopsykologia ja syntyvyyden lasku (Kaleva; Ilta-Sanomat; Suomen Uutiset) 
• Fästingmängderna i städerna ökar – fästingarna är aktiva långt in på hösten (Svenska YLE) 
• Punkkien määrä kaupunkipuistoissa on lisääntynyt (YLE; Kaleva; YLE Oulu; Verkkouutiset; YLE 

Areena; Ilta-Sanomat; Turkulainen) 
• Kommunikoivatko kasvit keskenään? (Turun Sanomat) 

 
Syyskuu 2019 [September 2019] 
 

• Orava voi vaeltaa kauas syntypaikastaan (Turun Sanomat; Aamuset; Maaseudun Tulevaisuus; 
Forssan Lehti) 

• Olisivatko ihmiset ja dinosaurukset pystyneet elämään samaan aikaan maapallolla? 
(Helsingin sanomat) 

• Puutiainen nivusissa! Punkki etsii karvaista ja ohutta ihoa (Erälehti) 
• Kasvien ihmeellinen tietojenvaihto yleisöluennon aiheena (Aamuset) 

https://www.sss.fi/2019/12/seudulla-kerataan-jalleen-susien-ulosteita/
https://www.helsinginuutiset.fi/artikkeli/817839-masentunut-homo-sapiens-markus-j-rantalan-mukaan-masennuksen-oireita-ei-valttamatta
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/817839-masentunut-homo-sapiens-markus-j-rantalan-mukaan-masennuksen-oireita-ei-valttamatta
https://www.aamuset.fi/artikkeli/4786678/Joulukuun+professoriluennoilla+esilla+elainten+ekologia+ja+vuorovaikutus+ihmisen+kanssa+Amazontutkimus+seka+poliittinen+valikoituminen
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4775893/Seilin+saarelta+loytyi+harvinainen+punkkeja+tappava+loispistiainen+luonnollisesta+vihollisesta+apua+torjuntaan
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/820161-tassako-ratkaisu-punkkien-torjuntaan-seilin-saarella-tehtiin-lajiloyto
https://www.hs.fi/kotimaa/art-2000006317187.html
https://yle.fi/uutiset/3-11081667
https://www.lappeenrannanuutiset.fi/artikkeli/820268-punkkien-torjunta-voi-mullistua-suomessa-uusi-loinen-innostaa-tutkijoita
https://www.satakunnankansa.fi/a/f1d64268-b700-4087-b8ac-09ed553f59fb
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/f7cfe11f-07c8-4d0f-b459-0341571523f8
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/voisiko-punkkeja-tappava-loispistiainen-havittaa-koko-lajin-dosentti-mieluummin-kannattaisi-kehittaa-suojaa-tauteja-vastaan-kuin-havittaa-punkkeja/
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkijat-loysivat-biologisen-aseen-suomen-punkkiongelmaan-seilin-saarella-asuvat-loispistiaiset-munivat-puutiaiseen-sen-toukat-syovat-punkin-elavalta/7645826#gs.jot998
https://www.hbl.fi/artikel/naturlig-parasit-odesdiger-for-fastingar-upptackt-pa-o-i-aboland/
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/22/fastingdodande-parasitstekel-har-hittats-pa-sjalo-kan-potentiellt-anvandas-for
https://news.abounderrattelser.fi/sallsynt-fastingdodare-hittad-pa-sjalo-parasiten-dodar-fastingen-som-inte-hinner-foroka-sig/
https://alandsradio.ax/nyheter/parasitstekel-kan-doda-fastingar
https://alandsradio.ax/nyheter/parasitstekel-kan-doda-fastingar
https://www.osterbottenstidning.fi/Artikel/Visa/332515
https://www.hs.fi/elama/art-2000006316423.html
https://www.hs.fi/elama/art-2000006316423.html
https://yle.fi/uutiset/3-11077659
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/11/17/fastingforskare-risken-att-insjukna-i-borrelios-var-troligen-inte-hogre-forut
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4765813/Rautakauden+Suomessa+eli+viljelijoita+idassa+ja+metsastajakerailijoita+lannessasiis+geenit+taysin+painvastoin+kuin+nykyaan
https://yle.fi/uutiset/3-11067172
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/ita-ja-lansisuomalaisten-muinaisgeenit-hammentavat
https://www.aamuset.fi/artikkeli/4768340/Suomea+asuttivat+rautakauden+lopulla+erilliset+toisistaan+poikkeavat+populaatiot
https://www.ilkka.fi/tilaajalle/kulttuuri/uuden-geenitutkimuksen-tulokset-loivat-tutkijat-allikalla-vanhat-kasitykset-lansisuomalaisista-ja-itasuomalaisista-heittavat-nyt-haranpyllya-joudutaanko-suomen-varhaiseen-historiaan-kirjoittamaan-uusi-luku-1.3155416
https://www.kaleva.fi/uutiset/kotimaa/rautakaudella-suomessa-asui-geneettisesti-toisistaan-poikkeavia-populaatioita-nykysaamelaisten-geenilinjoja-esiintyi-etela-pohjanmaalla/830372/
https://www.loimu.fi/lehti/artikkelit/2019/5/Jaettu_uhka_ajaa_kasvit_kommunikoimaan
https://www.iltalehti.fi/mielijamasennus/a/1a4110ca-6156-4b77-9704-6f5d12b00bc7
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/kotimaa/dc5b7223-4f50-421a-b968-7bec030d2ef8
https://kouvolansanomat.fi/uutiset/kotimaa/dc5b7223-4f50-421a-b968-7bec030d2ef8
https://ita-savo.fi/uutiset/kotimaa/dd4bb2f0-5e0e-4194-9be7-3ea1db53aa61
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/30/vargspillning-samlas-in-i-osterbotten-ska-bidra-till-kartlaggning-av-reviren
https://www.aamuset.fi/artikkeli/4750415/Susien+ulostenaytteiden+keraaminen+DNAanalyyseja+varten+alkaa+myos+LounaisSuomessa
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4750450/Vapaaehtoiset+keraavat+susien+ulostenaytteita+ensi+talvena+LounaisSuomessa
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/era/artikkeli-1.539683
https://eralehti.fi/2019/10/31/kerays-alkaa-susia-arvioidaan-ulostenaytteiden-avulla/
https://www.savonsanomat.fi/kotimaa/Susien-ulosten%C3%A4ytteiden-ker%C3%A4%C3%A4minen-alkaa-%E2%80%93-n%C3%A4ytteit%C3%A4-ker%C3%A4t%C3%A4%C3%A4n-my%C3%B6s-Pohjois-Savossa/1459576
https://www.satakunnankansa.fi/a/352cd8f5-fd56-449f-afbe-4ac99a8cce68
https://www.satakunnankansa.fi/a/352cd8f5-fd56-449f-afbe-4ac99a8cce68
https://www.hs.fi/tiede/art-2000006285824.html
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/813482-turun-yliopiston-evoluutiopsykologi-uudistaisi-masennuksen-hoidon-hs-ehdottaa
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/cfc2f880-0593-4050-954d-662c2d42d3fb
https://www.kaleva.fi/mielipide/kolumnit/evoluutiopsykologia-ja-syntyvyyden-lasku/828413/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006279284.html
https://www.suomenuutiset.fi/evoluutiopsykologian-dosentti-markus-j-rantala-analysoi-syntyvyyden-laskun-syita-kalevan-kolumnissaan-adonis-tiimalasivartalot-vahentyneet-lihavuus-haluttomuus-lisaantya-liittyvat-to/
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/10/08/fastingmangderna-i-staderna-okar-fastingarna-ar-aktiva-langt-in-pa-hosten
https://yle.fi/uutiset/3-10998352
https://www.kaleva.fi/uutiset/oulu/yle-oulun-kaupunkipuistoissa-tutkitaan-punkkeja-ensi-kesana-taustalla-turun-yliopiston-puutiaisprojekti/828146/
https://yle.fi/uutiset/3-11009569
https://www.verkkouutiset.fi/tutkija-ylelle-punkeista-nymfit-ovat-vaarallisimpia/
https://areena.yle.fi/1-50276495
https://areena.yle.fi/1-50276495
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006266183.html
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/808691-is-luulitko-etta-punkkikausi-on-turun-seudulla-ohi-maara-kasvanut-rajusti
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4719989/Turun+yliopiston+video+Kommunikoivatko+kasvit+todella+keskenaan
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4715611/Tutkimus+Oravan+pentu+vaeltaa+kauas+syntypaikastaan++jopa+16+kilometrin+paahan
https://www.aamuset.fi/uutiset/4715583/Emostaan+irtaantuva+orava+saattaa+muuttaa+jopa+16+kilometrin+matkan
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.517144
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/vaitoskirja-orava-sopeutuu-myos-kaupungin-arkeen-rakennukset-ja-tiet-eivat-esta-muuttoliiketta-395131
https://www.hs.fi/tiede/art-2000006252110.html
https://eralehti.fi/2019/09/17/puutiainen-nivusissa-punkki-jahtaa-karvaista-ja-ohutta-ihoa/
https://www.aamuset.fi/teemat/4696881/Kasvien+ihmeellinen+tietojenvaihto+yleisoluennon+aiheena


• Också växter kommunicerar - finsk forskning visar att externa hot ökar samarbetet mellan 
plantorna (Svenska YLE) 

• Myös kasvit kommunikoivat, jaettu uhka ajaa kasvit viestimään keskenään (Aamuset; 
Tekniikka & Talous; Maaseudun Tulevaisuus; Kemia-lehti) 

• Punkkitilaisuudessa kerrotaan totuus punkeista (Turkulainen) 
• Pojasta polvi paranee - pitääkö väite paikkansa, evoluutiobiologi Virpi Lummaa? (YLE Radio 

Suomi) 
 
Elokuu 2019 [August 2019] 
 

• Mitä Amazonian palot merkitsevät luonnolle ja ihmisille? (YLE) 
• Nautelankoskella vietetään lepakoiden yötä (Aamuset) 
• Sukkulamatojen avulla uutta tutkimustietoa hajuaistin säätelystä (Aamuset) 
• Liejutaskurapu on vieraslaji, mutta onko se uhka? (Ilta-Sanomat; Salon Seudun Sanomat) 
• Evoluution tutkimus tärkeää maapallon ja ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta (Turun 

Sanomat) 
• Punkkikausi jatkuu pitkälle syksyyn (Ilta-Sanomat) 
• Littoistenjärven veden tilanne on taas parantumaan päin (Maaseudun Tulevaisuus; Ilkka; 

Vastuullisuusuutiset.fi; MSN; Ilta-Sanomat) 
 
Heinäkuu 2019 [July 2019] 
 

• Turun kaupunkialueella on runsaasti punkkeja (Turkulainen)  
• Ilmastonmuutos johtuu luonnollisten ilmiöiden ja ihmisen toiminnan muutosten 

yhteisvaikutuksesta (Turun Sanomat) 
• Monet tutut linnut helmipöllöstä hömötiaiseen vaikeuksissa Etelä-Pohjanmaalla 

(Pohjalainen) 
• Maailman ylikulutuspäivä on tänä vuonna ennätysaikaisin – aiheesta voi keskustella Turun 

yliopiston dosentin kanssa Kauppatorilla ensi maanantaina (Turun Sanomat; Auran Aallot) 
• Sisko voi ärsyttää, mutta on myös hyödyllinen – ainakin aasiannorsuille (YLE; Aamuset; Turun 

Sanomat) 
• Petolinnuissa vähän ympäristömyrkkyjä (Turun Sanomat) 
• Lämpenevä ilmasto on vahvistanut Suomen punkkikantaa pysyvästi (MTV) 
• Littoistenjärven vedenlaatua tarkkaillaan tehostetusti viikoittain (Turun Sanomat)  

 
Kesäkuu 2019 [June 2019] 
 

• Punkkeja entistä enemmän (Erälehti 6/2019) 
• Tapio Eeva tutkii Harjavallan saasteiden vaikutusta lintuihin (Satakunnan Kansa)  
• Punkit pärjäävät helteellä ja kaupungeissakin (Iltalehti) 
• Ilmastonmuutos vähentää eläinplanktonia ja pienentää silakoita (Turun Sanomat; Aamuset; 

Satakunnan Kansa) 
• Kiinalaiset hakivat Littoisista oppia veden kunnostukseen (Kaarina-Lehti) 

 
Toukokuu 2019 [May 2019] 
 

• Tenojoen lohet kehittyvät sukukypsiksi aiemmin ja ovat kooltaan pienempiä (Aamuset) 
• Vesiruton ja siitepölyn lemu harmittaa Littoistenjärvellä (Turun Sanomat) 
• Puutiaisia runsaasti ja myös kaupunkialueilla (Turun Sanomat; YLE; Etelä-Saimaa; 

Uutisvuoksi; Ilta-Sanomat) 

https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/13/ocksa-vaxter-kommunicerar-finsk-forskning-visar-att-externa-hot-okar-samarbetet
https://www.aamuset.fi/uutiset/4700836/Myos+kasvit+kommunikoivat+jaettu+uhka+ajaa+kasvit+viestimaan+keskenaan
https://www.tekniikkatalous.fi/uutiset/uskomatonta-mutta-totta-yhteinen-vihollinen-ajaa-kasvitkin-keskinaiseen-yhteistyohon-1980-luvulla-tutkijat-eivat-viela-uskoneet-ilmioon/a6f7a1e4-64ed-4ce8-9ef4-07cd5ce6b5b3
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.507296
https://www.kemia-lehti.fi/hei-minua-nakertaa-lehtikuoriainen/
https://areena.yle.fi/1-50240741
https://areena.yle.fi/1-50240741
https://yle.fi/uutiset/3-10942258
https://www.aamuset.fi/teemat/4681859/Nautelankoskella+vietetaan+lepakoiden+yota
https://www.aamuset.fi/uutiset/4681369/Sukkulamatojen+avulla+uutta+tutkimustietoa+hajuaistin+saatelysta
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/2d8125d8-3a5f-41c7-a363-e1436e7639aa
https://www.sss.fi/2019/08/liejutaskuravusta-on-tehty-havainto-kokkilan-uimarannalla/
https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/4670706/Evoluution+tutkimus+tarkeaa+maapallon+ja+ihmiskunnan+tulevaisuuden+kannalta
https://www.ts.fi/mielipiteet/aliot/4670706/Evoluution+tutkimus+tarkeaa+maapallon+ja+ihmiskunnan+tulevaisuuden+kannalta
https://www.is.fi/terveys/art-2000006199177.html
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymparisto/artikkeli-1.479623
https://www.ilkka.fi/uutiset/kotimaa/littoistenjarven-kemiallinen-kirkkaus-otti-takapakkia-tuli-pieni-takaisku-mutta-ei-viela-mitaan-katastrofia-1.3040987
https://www.vastuullisuusuutiset.fi/crnet/inpage.jsp?id=51850
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006191335.html
https://www.turkulainen.fi/artikkeli/788579-ai-saakeli-tata-faktaa-et-halua-tietaa-turun-punkeista-mutta-se-on-silti-hyva
https://www.ts.fi/mielipiteet/lukijoilta/4653959/Lukijalta+Ilmastonmuutos+johtuu+luonnollisten+ilmioiden+ja+ihmisen+toiminnan+muutosten+yhteisvaikutuksesta
https://www.pohjalainen.fi/tilaajalle/maakunta/tilaajalle-7.3187110?aId=1.3036120
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4649013/Maailman+ylikulutuspaiva+on+tana+vuonna+ennatysaikaisin+aiheesta+voi+keskustella+Turun+yliopiston+dosentin+kanssa+Kauppatorilla+ensi+maanantaina
http://www.auranaallot.fi/uutiset/paikallinen/maailman-ylikulutuspaiva-tana-vuonna-ennatysaikaisin-turun-yliopiston-dosentin
https://yle.fi/uutiset/3-10890368
https://www.aamuset.fi/uutiset/4648201/Sisaret+parantavat+aasiannorsujen+lisaantymismahdollisuuksia
https://www.ts.fi/uutiset/maailma/4648211/Tutkimus+Sosiaaliset+suhteet+ovat+tarkeita+norsuille++sisarten+lasnaolo+parantaa+naaraiden+vuotuista+lisaantymista
https://www.ts.fi/uutiset/maailma/4648211/Tutkimus+Sosiaaliset+suhteet+ovat+tarkeita+norsuille++sisarten+lasnaolo+parantaa+naaraiden+vuotuista+lisaantymista
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4645115/Monivuotinen+kansainvalinen+tutkimusprojekti+jatkuu++alustavissa+tuloksissa+petolinnustossa+vahan+myrkkyja
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/lampeneva-ilmasto-on-vahvistanut-suomen-punkkikantaa-pysyvasti-verenimijoita-ei-voi-havittaa-polttamalla-tai-myrkyttamalla-joten-ainoa-keino-on-mukautua/7480208#gs.sqm0lq
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4627944/Littoistenjarven+vedenlaatua+tarkkaillaan+tehostetusti+viikoittain++Nakyvaan+levaan+en+menisi
https://www.satakunnankansa.fi/a/aaf337fb-0589-4382-9320-36401c0c89a8
https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/a4f84a92-209f-47b3-b831-753773f298b8
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4600275/Tutkimus+Ilmastonmuutos+vahentaa+elainplanktonia+ja+pienentaa+silakoita
https://www.aamuset.fi/uutiset/4600259/Vaitos+Ilmastonmuutoksen+vaikutukset+nakyvat+Selkameren+silakkakannassa
https://www.satakunnankansa.fi/a/3c74cb43-5d8a-478a-9397-641ac2a86f49
https://www.aamuset.fi/uutiset/4592289/Vaitos+Tenojoen+lohet+kehittyvat+sukukypsiksi+aiemmin+ja+ovat+kooltaan+pienempia
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4584790/Kemikaalikirkastus+antoi+hyvat+olosuhteet+nyt+vesiruton+ja+siitepolyn+lemu+harmittaa+Littoistenjarvella
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4581219/Turun+punkit+syynissa++puutiaisen+pureman+voi+saada+kaupunkialueeltakin
https://yle.fi/uutiset/3-10788780
https://esaimaa.fi/uutiset/lahella/fd8daa38-6e53-4828-82be-b283e9ac5f3f
https://uutisvuoksi.fi/uutiset/lahella/98aa1873-44ff-4bcd-b86d-339335c8f514
https://www.is.fi/terveys/art-2000006117320.html


• Amazonian sademetsistä löytyi uusia saniaislajeja (Turun Sanomat) 
• Eläimissäkin on homoja (Länsiväylä) 
• Miesten homoseksuaalisuus on synnynnäinen ominaisuus (Länsiväylä) 
• Punkkeja runsaasti (Iltalehti) 
• Kotipuutarhuri ei tarvitse rikkakasvimyrkkyjä (MTV) 

 
Huhtikuu 2019 [April 2019] 

 
• Liito-oravien esiintymisennustekartta julkaistu: maisema- ja aluetason tekijät ovat tärkeitä 

(MTV; Aamuset; Metsälehti; Forssan Lehti) 
• Onko ravinnon gluteeni psykoosien ja masennuksen syy? (Turun Sanomat) 
• Monilla eläinlajeilla on runsaasti homoseksuaalisia suhteita (Keskisuomalainen; Etelä-

Saimaa; Radio Nova) 
• Ilma lämpenee, ötökät heräävät – verenhimoiset punkit voivat Suomessa kiusallisen hyvin 

(Keskisuomalainen) 
• Punkit jo liikkeellä (Radio Pori) 
• Sienikumppani auttaa kasvia kasvamaan ja torjumaan uhkia (Aamuset) 
• Miten alfaeläimen aseman saavuttaa ihmisyhteisössä? (Helsingin Sanomat) 
• Kasvinsyöjistä hyötyä kasveille - Laidunnus voi parantaa niittykasvien biomassan tuotantoa 

(Aamuset; Maaseudun Tulevaisuus; Seura) 
 
Maaliskuu 2019 [March 2019] 
 

• Ovuloivan naisen tuoksu hurmaa miehen (Kotiliesi) 
• Muuttolinnut voivat tuoda Hyalomma-punkkia (Ilta-Sanomat; Tamperelainen; 

Hufvudstadsbladet; Seinäjoen Sanomat; Metropoli.net; Iltalehti) 
• Emeritusprofessori Martti Soikkelille Birdlifen kultainen ansiomerkki (Turun Sanomat; 

Aamuset; Maaseudun tulevaisuus) 
• Feromonien salainen voima (Kotiliesi) 
• Mummi on valttia (Turun Sanomat) 
• Aasiannorsujen persoonallisuuksissa sukupuolten välisiä eroja (Aamuset; Ilta-Sanomat) 
• Miehen tuoksu vaikuttaa naisen parinvalintaan enemmän kuin ulkonäkö tai luonne (Kotiliesi) 
• Biologi tutkii 1000–1900-lukujen ruokavaliota ja kaupankäyntiä arkeologisen aineiston avulla 

(Aamuset) 
 
Helmikuu 2019 [February 2019] 
 

• Synnyinpaikoilla kuteva lohi voittaa muualta tulevat kilpakosijat (YLE; Vapaa-ajan Kalastaja; 
Erälehti) 

• Pitkänokkainen talitiainen (YLE) 
• Tilastoinnilla selkeyttä borrelioosimääriin (Turun Sanomat) 
• Hyvän sään aikana -luentosarja pureutuu ilmastonmuutokseen (Aamuset) 
• Myanmarin norsunhoitajat ovat entistä kokemattomampia – norsujen hyvinvointi 

vaakalaudalla (Turun Sanomat) 
• Friska far- och mormödrar gynnar även barnbarnen (Åbo Underrättelser) 
• Tutkimus vahvisti mummohypoteesin: isoäidin läsnäolo paransi entisaikaan lapsen 

eloonjäännin mahdollisuuksia (YLE; MTV; Aamuset; Turun Sanomat; Helsingin Sanomat; 
Tiede.fi) 

• Lintutieteen historiaa (YLE) 

https://www.lansivayla.fi/artikkeli/765030-elaimissakin-on-homoja-mutta-yksi-seikka-erottaa-ne-ihmisesta-kirahveilla-94
https://www.lansivayla.fi/artikkeli/765033-tutkija-miehilla-homous-pysyy-yksi-isoveli-lisaa-homoseksuaalisuuden
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/6baa35f5-68fc-4b06-bda6-6971e3f3aadc
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/aiheuttaako-suomessakin-myytava-kiistelty-rikkakasvimyrkky-roundup-syopaa-kotipuutarhurilla-ei-ole-mitaan-syyta-kayttaa-ainetta/7406728#gs.c0bxqo
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/liito-oravan-suojelemiseksi-ei-riita-etta-hakkuilta-saastetaan-pesapaikat-asuinymparistot-voivat-heikentya-elinkelvottomiksi/7381256#gs.8m755t
https://www.aamuset.fi/uutiset/4560547/Etelaja+KeskiSuomen+kattava+liitooravien+esiintymisennustekartta+julkaistu
https://www.metsalehti.fi/uutiset/uutta-tietoa-liito-oravien-esiintymisesta-tutkijat-vaativat-lisaa-suojelutoimia/
https://www.forssanlehti.fi/lounais-hame/katso-missa-pain-suomea-liito-oravat-lymyavat-liitajat-suosivat-pellonreunametsia-272519
http://hyvinvointi.ts.fi/terveys-tiede/onko-ravinnon-gluteeni-psykoosien-ja-masennuksen-syy/
https://www.ksml.fi/teemat/tiede/El%C3%A4imiss%C3%A4kin-on-homoja-mutta-homopelkoa-tuntee-vain-ihminen-%E2%80%93-nis%C3%A4kk%C3%A4iden-lis%C3%A4ksi-homosuhteita-on-esimerkiksi-linnuilla-ja-sammakkoel%C3%A4imill%C3%A4/1358266
https://esaimaa.fi/uutiset/kotimaa/c0f565c9-118d-44c0-8908-430d89392272
https://esaimaa.fi/uutiset/kotimaa/c0f565c9-118d-44c0-8908-430d89392272
https://www.radionova.fi/uutiset/ilmiot/a-177361
https://www.ksml.fi/teemat/era-ja-luonto/Ilma-l%C3%A4mpenee-%C3%B6t%C3%B6k%C3%A4t-her%C3%A4%C3%A4v%C3%A4t-%E2%80%93-verenhimoiset-punkit-voivat-Suomessa-kiusallisen-hyvin/1360083
https://www.radiopori.fi/uutiset/paikallinen/punkit-herailevat-jo-kevaalla
https://www.aamuset.fi/uutiset/4537206/Sienikumppani+auttaa+kasvia+kasvamaan+ja+torjumaan+uhkia
https://www.hs.fi/elama/art-2000006059216.html
https://www.aamuset.fi/uutiset/4533515/Kasvinsyojista+hyotya+kasveille+laidunnus+voi+parantaa+niittykasvien+biomassan+tuotantoa
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/maatalous/artikkeli-1.405198
https://seura.fi/asiat/ajankohtaista/tutkimus-paljastaa-karjan-jarsima-niittykasvi-kasvaakin-koskematonta-lajitoveriaan-vahvemmaksi/
https://kotiliesi.fi/terveys/parisuhde-ja-seksi/nainen-tuoksusi-on-yhteydessa-naisellisuuteesi-mies-arvioi-hajun-perusteella-naisen-puoleensavetavyyden/
https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006049324.html
https://www.tamperelainen.fi/artikkeli/757698-uutta-jattipunkkia-todettu-jo-suomessa-is-kasvaa-kaksisenttiseksi-ja-juoksee
https://www.hbl.fi/artikel/har-kommer-mordarfastingen-den-snabba-och-aggressiva-arten-har-anlant-till-finland/
https://www.seinajoensanomat.fi/artikkeli/757698-uutta-jattipunkkia-todettu-jo-suomessa-is-kasvaa-2-senttiseksi-ja-juoksee-uhrinsa
https://www.metropoli.net/uutiset/uusi-jattipunkki-rantautui-suomeen-haistaa-uhrin-9-metrin-paasta-ja-juoksee-peraan/
https://www.iltalehti.fi/terveysuutiset/a/c02cf4ef-3c37-48f4-b465-302871302a1b
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4516628/Turun+yliopiston+emeritusprofessori+Martti+Soikkelille+Birdlifen+kultainen+ansiomerkki
https://www.aamuset.fi/uutiset/4516393/Martti+Soikkelille+ja+Seppo+Keraselle+BirdLifen+kultainen+ansiomerkki
https://www.maaseuduntulevaisuus.fi/ymp%C3%A4rist%C3%B6/artikkeli-1.395717
https://kotiliesi.fi/terveys/parisuhde-ja-seksi/feromonit-lisaavat-seksihalua-salaperainen-kemiallinen-yhdistelma-luo-vahvan-seksuaalisen-vetovoiman/
https://www.ts.fi/mielipiteet/kolumnit/4509209/Kirsi+VainioKorhonen+++Mummi+on+valttia
https://www.aamuset.fi/uutiset/4510281/Aasiannorsujen+persoonallisuuksissa+sukupuolten+valisia+eroja
https://www.is.fi/turun-seutu/art-2000006034095.html
https://kotiliesi.fi/terveys/parisuhde-ja-seksi/naiset-valitsevat-parinsa-hajun-perusteella/
https://www.aamuset.fi/uutiset/4498278/Biologi+tutkii+10001900lukujen+ruokavaliota+ja+kaupankayntia+arkeologisen+aineiston+avulla
https://yle.fi/uutiset/3-10666288
https://www.vapaa-ajankalastajalehti.fi/uutiset/lohenlisaantyminen280219/
https://eralehti.fi/2019/02/28/synnyinalueellaan-kutevat-lohet-saavat-enemman-jalkelaisia/
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/22/poikkeuksellisen-pitkanokkainen-talitiainen-herattaa-hammennysta-yle-luonnon
https://www.ts.fi/uutiset/kotimaa/4488706/Tilastoinnilla+selkeytta+borrelioosimaariin+vaikka+merkittavaa+kasvua+ei+ole+on+borrelioosia+kantavien+punkkien+maara+nousussa
https://www.aamuset.fi/teemat/4479477/Hyvan+saan+aikana+luentosarja+pureutuu+ilmastonmuutokseen
https://news.abounderrattelser.fi/forskare-vid-abo-universitet-friska-far-och-mormodrar-gynnar-aven-barnbarnen/
https://yle.fi/uutiset/3-10635527
https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/tutkimus-vahvisti-mummohypoteesin-todeksi-terve-ja-lasna-oleva-isoaiti-on-eduksi-lapsen-selviytymiselle/7273884#gs.j8GJn3Yn
https://www.aamuset.fi/uutiset/4473751/Terve+ikaantyminen+ja+isoaitien+lasnaolo+lastenlasten+elamassa+hyodyttavat+useita+sukupolvia
https://www.ts.fi/uutiset/maailma/4473575/Tutkimus+osoittaa+isoaitien+terveen+ikaantymisen+vaikuttavan+lastenlasten+hyvinvointiin
https://www.hs.fi/tiede/art-2000006009431.html
https://www.tiede.fi/artikkeli/uutiset/aidinaidilta-sai-eniten-tukea
https://yle.fi/uutiset/3-10603740


• Muurahaiskeoilla avainasema maaperän hyötypunkkien lajinkirjon ylläpidossa, 
metsähakkuut uhkaavat elinympäristöä (Aamuset) 
 

Tammikuu 2019 [January 2018] 
• Mitä yhteistä on neandertalinihmisellä ja nykyihmisellä? (Turun Sanomat) 
• Tutkijat pyrkivät turvaamaan Euroopan ruuantuotannon mikrobien avulla (Varsinais-Suomen 

Yrittäjä-Lehti; Tekniikka & Talous; Kauppalehti) 
 

https://www.aamuset.fi/uutiset/4466922/Muurahaiskeoilla+avainasema+maaperan+hyotypunkkien+lajinkirjon+yllapidossa+metsahakkuut+uhkaavat+elinymparistoa
https://www.ts.fi/uutiset/paikalliset/4440421/Turun+yliopiston+video+Mita+yhteista+on+neandertalinihmisella+ja+nykyihmisella
https://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/17614/Tutkijat+pyrkiv%C3%A4t+turvaamaan+Euroopan+ruuantuotannon+mikrobien+avulla
https://www.y-lehti.fi/uutiset/nayta/17614/Tutkijat+pyrkiv%C3%A4t+turvaamaan+Euroopan+ruuantuotannon+mikrobien+avulla
https://www.tekniikkatalous.fi/tiede/luonnontiede/sienet-hyodyksi-kasvinsuojelussa-tutkijat-haluavat-turvata-euroopan-ruuantuotannon-mikrobien-avulla-6753991
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/riittaako-ruoka-euroopassa-tutkijat-turvautuvat-mikrobeihin/df5151c8-6abb-485f-902b-e1d6c7df6d12

