staggering state of affairs and it is very worrying.”

Professori Naomi Oreskes, the University of California, San Diego, www.guardian.co.uk/science >> 19.2.

TÄHTIVIERAS

Palkopeltoja Pohjolaan

Keho peliin,
politiikka syyniin

Tutkija auttaa luomufarmaria rehupulmissa.
itsellisyys | Rehun tuotantotavalla on iso vaikutus ihmistenkin
jokapäiväiseen leipään, kuten viljan hintaan ja lihan laatuun, kun
rehunsyöjä lopulta päätyy pataan.
Elämän ja kuoleman kysymyksiäkin syntyy: ruokakasvipeltoja
muutetaan rehuviljelyksiksi myös
maailman nälkäalueilla.
Suomessa rehuomavaraisuus
on Luomuliitolle keskeinen tavoite, vaikkakin kaukainen. Suurin kynnys on valkuaisrehu, jota
tuodaan Eurooppaan valtavasti ja
jonka kasvatus on erityisen vaativaa meidän leveyksillämme.
Valkuaiskasveista saa luotettavia satoja vain Suomen eteläosassa. Luomutuotannossa niiden satomäärät heittelehtivät lähes yhtä
villisti kuin kesät eroavat toisistaan. Valkuaisomavaraisuutemme onkin alle 20 prosenttia.
Rehupulmat työllistävät niin
Euroopan unionia, Luomuliittoa
kuin yliopiston Ruralia-instituuttia. Komissio päätti juuri pitäytyä
tulkinnassaan, joka antaa siipikarja- ja sikafarmareille oikeuden vas-

Estetiikka ei ole vain silmien tai taiteen
asia. Kaiut ja puhetavatkin pysäyttävät.
Tuntuma | Professori Richard Shusterman oli juhlapuhujana Suomen estetiikan seuran 40-vuotisjuhlassa. Mikä on
muuttunut estetiikassa neljässä vuosikymmenessä?
— Välillä tuntuu, ettei juuri mikään. Analyyttisen estetiikan puolella käydään edelleen läpi samoja kysymyksiä: mitä
taide on, mikä on havaitsijan rooli, mitä on tulkinta. Eräs kollegani vitsaili voivansa julkaista saman artikkelin kymmenen
vuoden välein.
Onko tämä ongelma?
— Minusta se on ongelma. Paikallaan polkevan keskustelun on vaikea
perustella tarpeellisuuttaan yhteiskun- miksi
nalle. Onneksi on myös uusia avauksia. poliitikon
Mikä teitä itseänne kiinnostaa este- argumentti
miellyttää?
tiikassa juuri nyt?
— Olen siirtynyt analyyttisestä ajattelusta käytännölliseen suuntaan. Ensimmäinen kiinnostuksenkohteeni on estetiikan toimintaympäristön laajentaminen taidemaailmasta arkeen, esimerkiksi politiikkaan.
Miksi tietyt argumentit ja puhetavat miellyttävät enemmän
kuin toiset?
— Myös kehollisuuden merkitys estetiikassa kiinnostaa.
Arkkitehtuurissa ei pitäisi keskittyä vain näköaistiin, vaan
miettiä, miltä rakennuksen materiaalit tuntuvat, onko talossa kylmä vai kuuma ja kaikuuko siellä.
Viime vuosina olette itsekin osallistunut taiteen tekemiseen valokuvaaja Yann Toman mallina. Avasiko se uusia
näkökulmia?
— Ehdottomasti. Valokuvataiteessa on kyse valmiin kuvan lisäksi sen ottamisesta — kuvaajan ja mallin vuorovaikutus on myös esteettinen kokemus. Suosittelen taiteen tekemistä kaikille esteetikoille. l juha merimaa

fessori, on maailman tunnetuimpia estetiikan tutkijoita.
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kuva jukka rajala

Richard Shusterman, Florida Atlantic Universityn pro-

kuva saara vuorjoki

’’

takin lisätä luomurehun jatkeeksi
viisi prosenttia tavanomaista rehua, mutta kutsua silti tuotteitaan
luomuksi.
Luomuliitto ja yliopisto panostavat tutkimukseen ja neuvontaan.
Viljelijä löytää tuoreimman tiedon
Ruralian luomuTIETOverkosta.
— Yksi lyhytkurssimme käsitteli juuri valkuaisomavaraisuuden lisäämistä. Kurssitiedon perusteella aika moni viljelijä laittoi
kylvösuunnitelmat uusiksi, sanoo
luomuTIETOverkkohankkeessa
työskentelevä Jukka Rajala.
Tiloilla aiotaan parantaa viljelysten valkuaisainesaldoa esimerkiksi apilalla ja härkäpavulla.
Hankkeen verkkopalvelu on
sekä vertaiskeskustelujen että
asiantuntijaneuvonnan paikka,
joka toimii viljelijöiden omien aikataulujen mukaan ja vaikka yksinomaan tilan omalta koneelta.
— Vilja- ja karjatilojen tiivis
yhteistyö on rehukysymyksessä
todella tärkeää. Toivottavasti hanke onnistuu edistämään sitä, Rajala toteaa. l ulla tuomainen

VÄ L KYT
Lab Times -lehden tekemän vertailun
mukaan suomalainen syöpätutkimus
on Euroopan parasta ja pyyhkäisee yhdysvaltalaisenkin ohi, kun laatua mitataan tieteellisen artikkelin keskimäärin
keräämien siteerausten määrällä.
Yksittäisten tutkijoiden vertailussa
akatemiaprofessori KARI ALITALO
Meilahdesta keräsi vuosina 1998–2009
julkaisemillaan tutkimuksilla 26 358
siteerausta, mikä nosti hänet sijalle
viisi Eurooppa-sarjassa.
kuva VEIKKO SOMERPURO

alkuluvut

”Every Republican candidate for this year’s presidential election denies the science behind climate change and evolution. That is a

Yliopisto palkitsee joka talvi vuosipäivän juhlallisuuksissaan tunnustusta
ansaitsevia yliopistolaisia: hyvän
opettajan Eino Kaila -palkinnolla,
ansiokkaan tieteellisen tiedon välittäjän J.V. Snellman -palkinnolla sekä
kolme tuoretta tohtoria väitöskirjapalkinnoilla. Tieto palkituista löytyy
juhlapäivänä 26.3. Yliopisto-lehden
Facebook-sivulta ja yliopiston verkkouutisista, www.helsinki.fi/yliopisto.
Kasvihuonekaasujen pitoisuudet,
vapautuminen ja sitoutuminen ovat
Euroopassa jatkuvassa syynissä. Syynääjät — tutkijoiden, tutkimusase
mien, mittalaitteiden ja mittausaineiston verkosto ICOS — ovat päättäneet
perustaa päämajansa Helsinkiin.
— Vetovastuu on Suomelle ja yliopiston ilmastonmuutostutkimukselle
hieno asia, hehkuttaa meteorologian
professori, ICOS-Suomen johtaja timo
vesala Kumpulasta.
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