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Joulukuu 2021 [December 2021] 
 

 Lyhentyneet hoitajasuhteet vaikuttavat työnorsujen hyvinvointiin, mutta 
kesyttämismenetelmien parantuminen on vähentänyt poikaskuolemia (Aamuset) 

 
Marraskuu 2021 [November 2021] 
 
Lokakuu 2021 [October 2021] 
 

 Panda kuorii bambunsa spesialistin ottein – turkulaistutkijat ratkaisivat merkittäviä 
mysteereitä karhun elämästä (Turun Sanomat) 

 Kotipuutarhoissakin käytetty rikkakasvimyrkky vaarantaa pölyttäjät – Kimalaiset sekosivat ja 
menettivät muistinsa glyfosaatista (Helsingin Sanomat; Mediuutiset) 

 Haitallinen vieraslaji komealupiini kykenee puolustautumaan hyvin uutta luontaista vihollista 
vastaan (Aamuset; Maaseudun Tulevaisuus) 

 Forskare vid Åbo universitet samlar observationer även på vintern (Åbo Underrättelser; 
Österbottens Tidning; Östnyland; Hufvudstadbladet) 

 Lämmin syksy pitää puutiaiset liikkeellä (Aamuset; Turun Sanomat; Länsi-Suomi; Metsälehti; 
Aamuposti; YLE; Ilta-Sanomat; Stara; Vantaan Sanomat; Mäntsälän Uutiset; Seinäjoen 
Sanomat; Keski-Uusimaa; Länsi-Uusimaa; Uusimaa; Sipoon Sanomat; Loviisan Sanomat; 
Nurmijärven Uutiset; Helsingin Uutiset; Tamperelainen; Länsiväylä; Suomen Luonto) 

 Lepakoiden talvehtimisesta on saatu uutta tietoa (Turun Sanomat) 
 Lintujen rengastustoiminnan keskeytyminen olisi iso tutkimus- ja imagotappio Suomelle 

(Helsingin Sanomat) 
 Uutta punkkien levittämää virusta löydetty Japanin Hokkaidossa (Ilta-Sanomat) 

 
Syyskuu 2021 [September 2021] 
 

 Elefanters liv formas delvis av syskon (Åbo Underrättelser) 
 Vanhemmista sisaruksista, erityisesti isosiskoista on iloa koko elämäksi – ainakin 

norsunpoikasille (Turun Sanomat) 
 Aurajoen Darwin (Long Play) 
 Tutkimus kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismista puhuttaa: tutkijalle nuhteita 

tutkimustulosten viestinnästä (Turun Sanomat) 
 Forskare fick reprimand för vilseledande pressmeddelande (Åbo Underrättelser; 

Österbottens Tidning) 
 Punkkihavaintoja kirjattu myös Salon ydinkeskustasta – Sitkeän otuksen voi löytää vielä 

joulukuussakin (Salon Seudun Sanomat) 
 Metsätilastoja on syytä katsoa kokonaisuutena (Helsingin Sanomat) 
 Miten glyfosaatti toimii ja missä sitä käytetään (Turun Sanomat) 
 Isoa rottaa ja pientä kotihiirtä yhdistää elinvoimaisuus (Turun Sanomat) 
 Miltä ihminen näyttää 10 000 vuoden kuluttua? (Turun Sanomat) 
 Poikasten altistuminen raskasmetalleille muuttaa geenien säätelyä talitiaispopulaatioissa 

(Aamuset) 
 
Elokuu 2021 [August 2021] 
 

 Punkkien määrä kasvaa loppukesällä (Ilta-Sanomat) 



 
Heinäkuu 2021 [July 2021] 
 

 Ihmisen evoluutio jatkuu - sosiaalinen ympäristö teki ihmisaivoista ylivertaiset (YLE) 
 Det varma vädret har fått fästingarna att gömma sig (Svenska YLE) 
 Kuivuus on piilottanut punkit maan uumeniin (YLE; Helsingin Sanomat; Satakunnan Kansa; 

Maaseudun Tulevaisuus; Itä-Häme; Rannikkoseutu; YLE; MTV; MTV) 
 Amazonian suojelualueet suitsivat hiilidioksidipäästöjä (Kemia-lehti) 
 Täällä punkki iskee Tampereella – Paljon keskittymiä jopa lähellä keskustaa (Tamperelainen) 
 Miksi tiirat hyökkäilevät ihmisten päälle (YLE) 
 Millainen ampiaiskesä? (Ilta-Sanomat; Ilta-Sanomat) 
 Den torra sommaren hindrar inte fästingarna - många vittnar om ovanligt mycket fästingar 

denna sommar (Svenska YLE) 
 Amazonian sademetsän suojelualueiden välillä suuria eroja siinä, kuinka tehokkaasti ne 

ehkäisevät metsänhävitystä ja hiilidioksidipäästöjä (Aamuset) 
 Puutiaisaivokuume yleistyi viime vuonna (Maaseudun Tulevaisuus) 
 Miten pandat sopeutuivat syömään kasviruokaa? (YLE; Yle Areena; Aamuset; Verkkouutiset) 
 Punkit valtasivat isot kaupungit – näissä paikoissa tehdään nyt eniten havaintoja (Ilta-

Sanomat; Verkkouutiset) 
 Kimalaisseuranta tuottaa tärkeää tietoa pölyttäjien tilanteesta (YLE; Turun Sanomat) 
 Yli 30 000 havaintoa kerännyt punkkilive auttaa tutkimaan yhtä Suomen vaarallisimmista 

eläimistä (Kauppalehti; Uusi Suomi; Uusimaa; Stara.fi) 
 
Kesäkuu 2021 [June 2021] 
 

 Punkit levittäytyvät yhä laajemmalle: Vaara voi vaania kaupungeissakin (MTV) 
 Ruissalo ja Hirvensalo punkkien suosimia paikkoja Turussa (Turun Sanomat) 
 Redan över 30 000 fästingobservationer i Punkkilive (Hufvudstadbladet; Åbo Underrättelser; 

Östnyland) 
 Punkkilive-palvelussa on ilmoitettu jo 30 000 puutiaishavaintoa (Maaseudun Tulevaisuus; 

Savon Sanomat; Keskisuomalainen; Länsiväylä; Aamuset; Suomenmaa; Iltalehti; Savon 
Sanomat; Keskipohjanmaa; Mediuutiset; Kaleva; Raahen Seutu) 

 Turun yliopisto perusti rahaston metsäluonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäytön 
edistämiseen (Aamuset) 

 Rusakkokanta jatkanut loivaa kasvuaan – levittäytyminen Varsinais-Suomeen alkoi yli sata 
vuotta sitten (Salon Seudun Sanomat) 

 Kartoita kasvit – mitä kaikkea kasvaakaan kotipihalla, mökkitontilla tai tutussa 
lähiluontokohteessa? (Turun Sanomat) 

 
Toukokuu 2021 [May 2021] 
 

 Merikotkan suojelutyö poikii vihdoin (Aamuset) 
 Turusta on puuttunut koko kaupungin kattava kasvitutkimus – nyt sen tekee joukko 

vapaaehtoisia (Turun Sanomat) 
 Valkoposkihanhille asennettu GPS-lähettimiä – testataan erilaisia karkotusmenetelmiä 

(Turun Sanomat) 
 Punkit ovat vallanneet kaupunkien keskustat (Ilta-Sanomat; Ilta-Sanomat; YLE) 
 Nu kan finländarna tillsammans kartlägga var det finns fästingar - ny webbsida gör det 

möjligt för vem som helst att meddela om man sett en fästing (Svenska YLE; Åbo 
Underrättelser) 



 Puutiaisten levinneisyyttä selvitetään kansalaistutkimuksen avulla – Punkkilive.fi on kaikille 
avoin havaintosivusto (YLE; MTV; Turun Sanomat; Aamuset; Auran Aallot; Helsingin Uutiset; 
Mediuutiset; MSN; Kauppalehti; Stara; Maaseudun Tulevaisuus) 

 Puutiaiskausi on käsillä (Helsingin Sanomat; Aamulehti; Keskisuomalainen; Anna) 
 
Huhtikuu 2021 [April 2021] 
 

 Elinympäristö ja koettu stressi vaikuttavat lintujen geenejä suojeleviin telomeereihin etenkin 
kasvuiässä (Aamuset) 

 Tutkijat kirjoittivat lapsille tarinaa ja tietoa punkeista (Aamuset) 
 Punkkiaivokuumeen riski on nyt suurimmillaan – näillä alueilla vaara on suurin (Ilta-Sanomat) 
 Rekordhögt antal TBE-fall – ökad skärgårdsturism och varmare klimat är bidragande faktorer 

(Åbo Underrättelser) 
 Tutkijat havaitsivat satojen pikkuperhosten massamuuton Venäjän yläarktiselle alueelle 

(Aamuset) 
 Suurimman osan elämästään punkit piileskelevät maaperässä – 1500 lajista vain kaksi 

levittää sairauksia (Aamuposti) 
 Lasten tiedekysymykset: minkä värinen on dinosauruksen kakka? (Helsingin Sanomat) 
 Amazonian sademetsissä hallitsevia puulajeja arvioitua enemmän (Turun Sanomat; 

Aamuset) 
 Glyfosaatti: dokumenttielokuva kertoo suomalaistutkimuksen tuloksista liittyen 

glyfosaattipohjaisiin rikkakasvihävitteisiin (Youtube) 
 Saksanhirvillä omat persoonallisuutensa, jotka ovat yhteydessä niiden dominoivaan 

käyttäytymiseen (Aamuset) 
 Fästingarna redan på alerten i Österbotten (Vasabladet) 
 Puutiaiset taas liikkeellä: tietoa borrelioosista ja TBE:stä (Iltalehti; Aamuset; Svenska YLE; 

YLE; nainen.com; MTV; Ilta-Sanomat) 
 
Maaliskuu 2021 [March 2021] 
 

 Ihmisen apinajuuret ja muuta eläimellistä (YLE) 
 
Helmikuu 2021 [February 2021] 
 

 Vanheneminen peruutettu? (Turun Sanomat) 
 Kirjosiepon poikastuottoon vaikuttavat talven säät Afrikassa ja muuttomatkan varrella 

(Aamuset; Seura) 
 Wolf faeces collectors help to research population, migration (YLE) 
 Sadat vapaaehtoiset metsästävät suden ulostetta – tavoitteena saada aiempaa tarkempia 

tietoja susien liikkeistä ja määrästä (YLE) 
 Tutkijoiden tiedostamattomat ennakkokäsitykset vaikuttavat tieteessä (Aamuset; 

Verkkouutiset) 
 
Tammikuu 2021 [January 2021] 
 

 Bipolaritet beror på störningar i den inre klockan som orsakas av västerländsk livsstil 
(Hufvudstadbladet; Åbo Underrättelser); kommentarer (Åbo Underrättelser) 

 Kaksisuuntaisen mielialahäiriön syntymekanismi (Aamuset; Turun Sanomat; Helsingin 
Sanomat; Ilta-Sanomat; Iisalmen Sanomat; Aamulehti; Satakunnan Kansa); Kommentteja 
(Turun Sanomat; Helsingin Sanomat; Aamulehti; Helsingin Sanomat; Turun Sanomat; 
Aamulehti) 



 Kuinka lohi välttää loisen uhan? (Aamuset) 
 Muurahaisten parviäly antaa mallia liikennesuunnitteluun ja robotiikkaan (Turun Sanomat) 
 Helmipöllö, myyrien kauhu (Tiede.fi) 

 


