
MENSALAINEN 3|2016MENSALAINEN 3|2016 4140

KIRJA-arvostelu

takakansitekstin perusteella: 
viime vuonna Pulitzer-palkinnon saanut journalisti kertoo 
meidän kokevan parhaillaan tunnetun historian kuudetta 
maailmanlaajuista sukupuuttoaaltoa. Johtaako luonnon 
monimuotoisuuden hiipuminen ja liian monien lajien katoa-
minen ennen pitkää myös ihmissuvun sukupuuttoon?

Paleontologiasta tiedämme, että niin sanottujen 
maailmankausien vaihtuessa jopa 80—90 prosent-
tia siihenastisesta eliöstöstä katosi ikuisiksi ajoiksi. 
Liitukausi, triaskausi, permikausi, devonikausi sekä 
viimeksi ordovikikauden päättyminen 450 miljoonaa 
vuotta sitten jättivät jälkeensä vain fossiileja eliö-
lajeista, jollaisia ei ole esiintynyt Maapallolla tuon 
ajankohdan jälkeen. 

Jo Darwin tunsi myös ihmisen aiheuttaman 
sukupuuton ainakin muutamien suurten maan-
isäkkäiden, siivettömän ruokin, dodon, emun ja 
moan osalta. Hän kuitenkin oletti virheellisesti, että 
”jonkin lajin tai lajiryhmän täydellinen katoaminen on 
yleensä hitaampi prosessi kuin sen kehittyminen”.

Joukkosukupuuttojen syyksi on osoitettu tai epäilty 
luonnonmullistuksia, jotka muuttivat biosfäärin elä-
mälle kelpaamattomaksi nopeammin kuin evoluutio 
ennätti kehittää uusiin olosuhteisin soveltuvaa lajis-
toa. Nyt ihminen on käynnistänyt koko maapallon 
olosuhteita niin perinpohjaisesti muuttavia proses-
seja, että suuri osa nykyisestä biodiversiteetistä tulee 
katoamaan jo kuluvan vuosisadan aikana.

Ihmiskunta on muuttanut maankäyttöä yli kolman-
neksella planeetan pinta-alasta, padonnut suurim-
mat joet ja käyttää yli puolet saatavilla olevasta 
suolattoman veden valunnasta. Lannoitetehtaat 
tuottavat enemmän typpeä kuin kaikki maanpääl-
liset ekosysteemit yhteensä luontaisesti sitoisivat, 
ja kalastus poistaa yli kolmanneksen valtamerien 
alkutuotannosta. Vieraslajien siirtäminen tahallisen 

tai tahattomasti kaikille 
mantereille on usein mer-
kinnyt alkuperäisen eliöstön 
tuhoutumista. Olemme 
käyttäneet hiiltä, öljyä ja 
maakaasua niin paljon, että 
hiilen määrä ilmakehässä 
on lisääntynyt noin 365 
miljardilla tonnilla. Metsien 
hävitys on tuottanut vielä 
180 miljardia tonnia lisää, 
minkä seurauksena ilman 
hiilidioksidipitoisuus
on nyt korkeampi kuin 
milloinkaan viime 800 000 
vuoden aikana.

Ylimääräisen hiilidioksidin ansiosta valtameret hap-
pamoituvat: pintavesien pH on jo laskenut 8,2:sta 
8,1:een eli meret ovat 30 % happamampia kuin 
vuonna 1800. Tämän sekä veden lämpenemisen 
vuoksi korallit ja kaikki niiden olemassaoloon perus-
tuvat eliöyhteisöt ovat jo erittäin uhanalaisia — ”jos
ne katoavat, koko [meren] ekosysteemi katoaa”.

Kolbertin kirja on masentavaa, osin puuduttavan 
pitkäpiimäistä luettavaa. Vaihtoehtoa joukkosuku-
puuttoaallolle ei näytä olevan: käynnistynyttä pro-
sessia ei voi enää pysäyttää. Kirjoittaja ei pohdiskele 
seurauksia eikä evoluution seuraavaa mahdollista 
hyppäystä edes sen tiedon valossa, että eräiden 
yksisoluisten eliöiden tiedetään kantavan laajassa 
perimässään satoja gigatavuja erilaisten, kenties 
aikaisemmin kokeilemattomien kudosten ja elimien 
DNA-rakennusohjeita.

Vasta kirjoitettuani edellä olevan huomasin, että 
kirja on jo ehtinyt ilmestyä myös suomeksi nimellä 
Kuudes sukupuutto — Luonnoton historia. 

Elizabeth Kolbert: The Sixth Extinction (Kuudes sukupuutto — Luonnoton historia)

Mitä kuudennen 
sukupuuton jälkeen?

ilmestyi
aikataulun mukaisesti 15. kesäkuuta 1991. Yh-
distyksen puheenjohtaja Seppo Järvinen hehkutti 
palstallaan tuhannen jäsenen rajan juuri rikkoontu-
neen ja lupaili tuon maagisen jäsennumeron saaneen 
tulokkaan haastattelun ilmestyvän seuraavassa 
numerossa.

Yhdistyksen 25-vuotisjuhlakokouksen sekä juhlajul-
kaisun valmistelujen kerrottiin olevan jo vauhdissa. 
Ennen testaajien kesälomia luvassa olisi vielä testaaja-
harjoittelijoille ”intensiivikurssi” Savo 91 -maatalo-
usnäyttelyn yhteydessä järjestettävien joukkotestaus-
tapahtumien muodossa.

Jäsenhankinnan aktivoimiseksi uutena massatestaus-
muotona oli esitelty ryhmätesti, joka voitaisiin tarjo-
ta alennettuun noin 50 markan hintaan testattavaa 
kohti ryhmän ollessa tarpeeksi suuri ja hoitaessa itse 
sopivan testipaikan varaamisen esimerkiksi paikalli-
sesta oppilaitoksesta. Erikoishinta edellyttäisi kuiten-
kin, että Mensalle ei koituisi järjestelyistä lainkaan 
vuokra- tai ilmoittelukuluja.

Kuopion maatalousnäyttelyn kylkiäisenä järjestettä-
vän julkisuuskampanjan lisäksi Savon pääkaupungis-
sa oli näyttelyviikonlopun aikana luvassa jäseniksi jo 
liittyneille kolmipäiväiset kesäkarnevaalit kaupun-
kikierroksineen, höyrylaivaristeilyineen, saunoineen 
ja kuutamouinteineen. Mielenkiintoiselta vaikutti 
myös ”kauko-ohjattu hallusinaatiokierros” yöihmi-
sille, seikkailijoille ja janoisille, järjestäjänä tietenkin 
MenSavo-paikallisosasto.

Lahden kevätkokouksessa muutettuna hyväksytty 
toimintakertomus julkaistiin täydellisenä. Päätty-
neen toimintavuoden 1990 todettiin olleen erittäin 
vilkas: perustettiin uusia paikallisosastoja sekä 
harrasteryhmiä, muun muassa ”SIG lahjakkaiden 
lasten puolesta”. Myös kokouksiin osallistuminen oli 
ennätysmäistä. 12 paikkakunnalla järjestettiin yh-
teensä 54 testaustilaisuutta, ja niihin osallistuneista 
821 henkilöstä 296 saavutti jäsenyyteen oikeuttavan 
tuloksen. Puheenjohtaja oli osallistunut Mensa In-
ternationalin hallituksen kokoukseen Philadelphiassa 
Yhdysvalloissa.

Mensalainen 25 vuotta 
sitten

Kevätkokous hy-
väksyi myös lisä-
talousarvion, jossa 
varattiin yhteensä 
20 000 mark-
kaa lisää rahaa 
paikallisosastojen
puheenjohtajien
matkoihin halli-
tuksen kokouk-
siin, testaaja-
koulutettavien
matkoihin testa-
usharjoitteluihin
sekä psykologin 
testimaksuihin.

Toteutuneesta kotimaan toiminnasta saatiin lukea 
mm. Matti Kärkkäisen raportti jo kymmenennen 
kerran järjestetystä Suuresta kermavohvelikisasta 
Linnanmäellä. Lajeja oli kuusi ja osanottajia mukana 
ennätysmäärä: 16 henkeä Helsingistä, Espoosta, 
Vantaalta, Nurmijärveltä, Kouvolasta ja Lahdesta. 
Kisan voitti Jari Kirvesoja — jälleen. 

Pekka Helos muisteli Yhdysvaltain matkailun 
kulta-aikoja, jolloin lentoyhtiöillä oli tapana jakaa 
bonuskortteja ja ilmaisia lentomaileja jopa tuplasti. 
Pan Amilla olisi kannattanut lähteä lentopistein vaik-
kapa Honoluluun katsastamaan 11.7.1991 aamulla 
tapahtuvaa täydellistä auringonpimennystä, mutta 
yhtiö ennätti hakea itsensä konkurssiin sitä ennen. 
(Samassa yhteydessä mitätöityivät tämän tekstin 
kirjoittajankin Pan Am -lentopisteet)

Järjestettyä paikallistoimintaa heinä-elokuulle 1991 
oli jäsenlehden mukaan tiedossa jo kymmenellä 
paikkakunnalla, joista uusimpana 11. toukokuuta 
perustetun Vaasan paikallisosaston kuukausitapaami-
set Kurikassa. 


