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KIRJA-arvostelu

osaa kirjoittaa 
selkeästi, saati hauskasti. Suomen Tietokirjailijat 
ry:n Warelius-palkinnollakin muistettu tohtori Anto 
Leikola on poikkeus: hän ehti uransa aikana julkaista 
useita kymmeniä kirjoja ja satoja esseitä sekä aka-
teemisista aiheista että olemattomistakin olennoista 
kuten kentaureista, seireeneistä ja vedenneidoista. Jo 
pitkään eläkkeellä ollut tutkijaprofessori jatkaa yhä 
kirjoittamista: Terra Cognitan kustantamana ilmestyi 
tämä esseekokoelma tieteen tekemisestä ja –tekijöistä.

Leikolan päätoimialan biologian ohella teoksen 
20 erillistä kirjoitelmaa käsittelevät mm. geologi-
aa, fysiikkaa sekä tieteenfilosofiaa. Renessanssin 
valistusfilosofien Baconin, Descartesin ja Voltairen 
aikalaisista hän nostaa esille mm. Bernard Le Bovier 
de Fontenellen, jonka tieteenfilosofian skeptismistä 
hän on poiminut mukaan toteamuksen: ”Olipa 
ajatus miten naurettava hyvänsä, on vain löydettävä 
keino ylläpitää sitä jonkin aikaa, ja kun siitä on 
tullut riittävän vanha, se onkin jo sillä riittävästi 
todistettu.” Tämä oivallus oli siis merkitty muistiin jo 
silloin, kun kukaan tieteentekijä ei olisi voinut edes 
kuvitella hyväksyttävän tieteelliseksi teoriaksi vaikka-
pa näkemystä, jonka mukaan kaikki elollinen syntyy 
elottomista aineista sattumalta ja itsekseen, kunhan 
vain aikaa on tarpeeksi.

Luontevasti Leikola keskittyy kuvailemaan erityi-
sesti suomalaisten tiedemiesten saavutuksia mm. 
Turun yliopistossa. Zacharias Topeliuksen maini-
taan kirjoittaneen Kaarle Linnéstä mm. seuraavasti: 
”Vielä kauan, hänen kuoltuaankin, muistelevat 
lapset hänen nimeään, ja viisaat maailmassa sanovat 
toisilleen: se oli mainio mies!”

Kasvien ja eläinten suuri luokittelija Linné ei kuiten-
kaan tiennyt vielä mitään soluista, kuten ei myös-
kään Darwin alkaessaan 27-vuotiaana maailman-

kiertäjänä tehdä havaintoja 
lajien ilmiasun vaihtelusta 
erilaisissa ekosysteemeissä 
ja tulkitessaan havaintojaan 
Malthusin väestöteorian 
valossa. Vain puolitoista 
vuotta häntä nuoremman Theodor Schwannin 
keksimää soluoppia on myös niin pitkään pidetty 
itsestään selvänä, että sen ensimmäisen esittäjän 
nimikin on jäänyt unohduksiin. Kuten myös italia-
laisen Francesco Redin, joka jo paljon ennen Louis 
Pasteuria oli ”todistanut”, että elämää ei voi syntyä 
itsestään ”kuolleista” aineista kuten pastöroidusta 
lihaliemestä.

Darwinismin kannattaminen ei kuitenkaan Suo-
messa haitannut akateemista uraa, vaikka mm. 
1875 eläintieteen dosentiksi ja sittemmin professo-
riksi nimitetyn Johan Axel Palménin mainittiinkin 
tukeutuneen paljolti ”darwinismin saksalaisena 
apostolina” tunnetun Ernst Haeckelin oppeihin ja 
(sittemmin väärennöksiksi osoitettuihin) alkionkehi-
tyksen morfologisiin piirustuksiin.

Biologian popularisointi ja darwinismi yhdistyivät 
kiinnostavalla tavalla myös Gunnar Ekmanin 1919 
julkaisemassa kirjassa: ”Mutta jos tauti on vaaralli-
nen, hajottavaa laatua (kuten bolshevismi), täytyy 
terveen yhteiskunnan ryhtyä viimeiseen keinoon, 
kirurgiseen leikkaukseen (kapinan kukistaminen 
asevoimalla). Joskus käy tarpeelliseksi kutsua vieras 
kirurgi avuksi. Niin kuin organismille on myös 
yhteiskunnalle tällainen leikkaus tuskallinen.”

Ilman tätä teosta en olisi varmaan tullut koskaan 
edes tietämään, että Albert Edelfeltin kansainvälisesti 
tunnetuin maalaus lienee Ranskan valtion häneltä 
ostama Pasteurin muotokuva. 

Anto Leikola: Seitsenpäinen polyyppi ja muita esseitä

Kevyttä kesälukemista 
tieteen tekemisestä

oli
tapahtunut ja tapahtumassa suuria poliittisia mullis-
tuksia, ja niitä kommentoitiin myös jäsenlehtemme 
pääkirjoituksessa:

”Tiedä häntä vaikka viimeistä Mensalaisen pääkir-
joitusta teille kirjoittelisin. Kun kerran mies, joka on 
saanut 6,2 miljoonaa ääntä Venäjän presidentinvaa-
leissa sanoo, että Suomi onkin oikeastaan Neuvos-
totasavalta. Ja kirjoittaessani tätä maanantaina 19.8. 
Neuvostoliitosta kuuluu muutenkin kummia. Kai-
kenlaista on kesäaikaan tapahtunut ympäri Suomea 
Mensankin puitteissa, ja tahti sen kun kiihtyy…”

Puheenjohtaja puolestaan keskittyi vain järjestöasioi-
hin: ”Kesän aikana merkittävä tapahtuma oli osallis-
tuminen Savo-91-näyttelyyn. Näyttely oli monessa 
suhteessa menestys, vaikka taloudellisesti päädyim-
mekin omillemme. Testattavia oli 90 ja testitilai-
suuksia 14. Tärkein anti oli kolmen uuden testaajan 
valmistuminen: saimme uudet testaajat Turkuun, 
Lahteen ja Joensuun alueelle Outokumpuun. Lisäksi 
saimme julkisuutta. Testiämme tukenut lehti julkaisi 
artikkeleita, ja testitapahtumassa kävi paikallinen 
reportteri. Lisäksi jakelimme noin 1000 kappaletta 
Mensan esitteitä näyttelyvieraille.”

”Syksyn tärkein tapahtuma on yhdistyksemme 25-vuo-
tisjuhla, joka pidetään Espoossa Säästöpankkiopistolla 
marraskuun toisena viikonloppuna. Juhlan kustannus-
ten peittämiseksi on päätetty julkaista juhlajulkaisu, 
jonka ulkoasun suunnittelu on annettu Lahden paikal-
lisosaston tehtäväksi. Lahtelaiset tulevat painostamaan 
teitä kaikkia ilmoitusten hankkimiseksi.”

”Radion kautta on tämän kesän aikana saatu julki-
suutta siten, että juuri tätä kirjoittaessani Helsingin 
osaston puheenjohtaja esiintyy Radio Mafiassa. 
Yhdistyksen varapuheenjohtaja esiintyi noin viikko 
sitten ruotsinkielisessä ohjelmassa, ja minulla oli hei-
näkuussa kaksi tunnin mittaista esiintymistä Radio 
Ykkösessä”, kirjoitti puheenjohtaja Seppo Järvinen.

Jouni J. Särkijärvi, kansanedustaja Espoosta oli 
kirjoittanut Uuteen Suomeen (joka tuolloin oli 
vielä paperille painettu 7-päiväinen sanomalehti) 
otsikolla Järjen käyttö vapaa: ”Silloin tällöin kuulee 
sanottavan, että joku on ’liian älykäs politiikkaan’. 

Mensalainen 25 vuotta 
sitten

Tämä on outo 
ajatus. Tokkopa 
yhteisiä ajatuk-
sia hoidettaisiin 
yhtään paremmin, 
jos ne jätettäisiin 
mahdollisimman
tyhmille ihmi-
sille.” 

”Älystä ei ole 
silti pelkästään 
hyötyä. Poliitikot, 
jotka muotoilevat 
sanottavansa niin 
monimutkaisesti
kuin osaavat, jäävät väliinputoajiksi. Ainoastaan 
mielikuva puhujan viisaudesta välittyy, itse sanoma 
ei.” Jäsenlehti julkaisi siis kolumnisivusta kopion.

Kokonaisen sivun verran uutisoitiin kesäkuun 
lopulla Otaniemessä pidetystä kansainvälisestä 
ICANN91-hermoverkkokonferenssistä, jonka 
keulahahmona oli Mensassakin esitelmöinyt alan an-
sioitunut tutkija Teuvo Kohonen. Muut kotimaiset 
tiedotusvälineet eivät tätä 600:n kansainvälisen osan-
ottajan tapahtumaa olleet noteeranneetkaan, vaikka 
mm. Englannin BBS oli lähettänyt reportterinsa 
paikalle. Kohonen oli esitellyt mm. ohjelmistoa, 
joka laatii säestyksen annettuun melodiaan. Myös 
hahmontunnistuksessa hermoverkkolaskenta pystyi 
jo paitsi henkilötunnistukseen, myös muuttamaan 
omaa toimintaansa kasvonilmeiden perusteella.

Suomen Mensan säätöjä oltiin uudistamassa. Lehden 
keskiaukeama muodosti palautettavan 40-kohtaisen 
mielipidekyselyn, jossa kartoitettiin jäsenkunnan 
näkemyksiä olennaisimmista pykälistä. 

Sopivasti juhlavuonna yhdistykseen oli liitty-
nyt1000:s jäsen, Jorma N. Jyväskylästä, ja häntä 
oli toimitus haastatellut (ilmeisesti puhelimitse): 
36-vuotias ATK-alalla työskentelevä ja äskettäin 
kihlautunut ”kunnon kansalainen” ilmoitti har-
rastavansa matkailua, valokuvausta ja kuntosalia ja 
liittyneensä yhdistykseen uteliaisuudesta, odottaen 
tapaavansa mielenkiintoisia ihmisiä. Aikoi osallistua 
tapaamisiin, vaikka ei petankkia vielä pelaakaan. 


