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KIRJA-arvostelu

Vuoden 2015 lääketieteen Nobel-palkinto geneetti-
sen informaation korjausmekanismien selvittämisestä 
jaettiin kolmen tutkijan kesken. Viime vuonna 
julkaistuista tiedekirjoista siten kenties ajankohtai-
simman, Cornellin yliopiston populaatiogenetiikan 
professorin John C. Sanfordin teoksen Genetic 
Entropy & The Mystery of the Genome suomennos 
ilmestyi sopivasti vuoden lopulla otsikolla ”Eliömaa-
ilma rappeutuu”. Teos sisältää uusimman tieteellisen 
tiedon luonnonvalinnan siivilöimien satunnaisten 
mutaatioiden välittymismahdollisuuksista seuraaville 
sukupolville.

”Kaikki elollinen ei voi polveutua alkusolusta. 
Nobelistit oivalsivat käsityksen DNA-molekyylin 
vakaudesta virheelliseksi. Aikaisemmin kuviteltiin, 
että DNA olisi lähes muuttumaton, koska se kestää 
kokonaisen ihmisiän ja myös sukusoluissa seuraaviin 
sukupolviin”, todetaan esipuheessa.

Nyt Nobel-palkittu Tomas Lindahl tiesi jo 1970-lu-
vulla, että DNA-molekyyli ei ole niin vakaa elämän 
perusrakennekaavojen säilyttäjä kuin siihen saakka 
oli luultu. Hän löysi oikoluku- ja korjausmekanis-
min, joka poistaa DNA-ketjusta virheellisesti kopioi-
tuneen molekyylin ja korvaa sen oikealla. Tuhan-
nesta kopioitumisvirheestä jopa 999 korjataan solun 
sisällä. Korjausmekanismeista huolimatta geneetti-
nen entropia rappeuttaa perimäämme, mikä ilmenee 
paitsi yksilön vanhenemisena, myös lajin perimän 
vähittäisenä rappeutumisena — devoluutiona.

Kasvin- ja eläinjalostajien jo vuosisatojen ajan 
käyttämä menetelmä, ns. karsiva valinta — jolla 
mm. useimmat nykyiset viljelyskasvilajikkeet sekä 
kotieläinrodut on onnistuttu kehittämään — ei 
toimi luonnossa. Sukusiitoksella ”jalostetut” rodut 
ja lajikkeet eivät ole esimerkkejä evoluutiosta, ja 

ihmisen aikaansaamat 
keinotekoiset populaatiot, 
kuten sairaalaympäristössä 
menestyvät antibiootti-
resistentit bakteerit, eivät 
pärjäisi luonnonvalinta-
kilpailussa alkuperäisten 
lajien kanssa.

Genetiikan isäksi nimi-
tetyn Gregor Mendelin 
jo 150 vuotta vanhat tut-
kimukset ovat kestäneet 
aikaa Charles Darwinin 
hypoteesiä paremmin. 
Genomien tutkimuksen 
osoitettua Darwinin evoluutiokäsityksen vanhentu-
neeksi ja virheelliseksi ”uusdarwinistit” keksivät, että 
mutaatiot ja luonnonvalinta eivät toimisikaan luon-
nossa eri yksilöiden välillä, vaan yksittäisissä soluissa, 
joissa ”itsekkäät geenit” mittelevät kelpoisuudestaan 
”geenipoolin” sisällä. 

”Tällaisessa uudelleenmäärittelyssä on kuitenkin yksi 
vakava ongelma — se on ehdottomasti väärä. Popu-
laatiot eivät muistuta mitenkään geenivarastoja, eikä 
valinta koskaan kohdistu yksittäisiin nukleotideihin”, 
Sanford kirjoittaa. ”Modernin populaatiogenetiikan 
teoreettiset perusteet on rakennettu tällaiselle hyvin 
virheelliselle perustalle. Mallit eivät sovi biologiseen 
todellisuuteen.”

Tätä vuoden kenties tärkeintä tiedekirjaa voi 
suositella jokaiselle, joka haluaa päivittää tietojaan 
biokemiasta, bioinformatiikasta, epigenetiikasta ja 
kybernetiikasta. Parasta opuksessa on se, että se ei 
erehdy esittämään ainoatakaan väitettä, joka olisi 
tulkittavissa uskonnolliseksi kreationismiksi. 

John C. Sanford: Eliömaailma rappeutuu 

Geneettinen entropia ja perimän 
salaisuus

käynnis-
tyi 1991 ensimmäisestä numerosta, joka ilmestyi 
helmikuussa. Kansikuva esitti yhdistyksemme uutta 
puheenjohtajaa.

Puheenjohtaja Seppo Järvinen kertoi palstallaan 
toimintavuoden painottuvan syksyllä järjestettävän 
Suomen Mensan 25-vuotisjuhlan järjestelyihin. Vali-
tettavasti edellisten tasavuosien Haikon kokouksessa 
perustettu Juhlavuoden rahasto ei kuitenkaan ollut 
karttunut toivotulla tavalla, vaan varain keräystä 
vuosijuhlaa varten on syytä jatkaa.

Jäsenhankinnassa yritetään toimintavuonna tavoittaa 
muitakin kuin suurimpien kaupunkien asukkaita. 
Maaseudun Tulevaisuus -lehden kanssa oli onnis-
tuttu sopimaan tukipaketista niin, että Mensa saisi 
vuokratuksi huoneiston Kuopiossa alkukesästä järjes-
tettävän maatalousnäyttelyn yhteydessä järjestettäviä 
yhdeksää testitilaisuutta varten. Lehti on luvannut 
mainostaa tilaisuutta, julkaista tietoiskujamme sekä 
osallistua vajauksen kattamiseen, mikäli testattavia ei 
saavu riittävästi kustannusten kattamiseen.

Tuore testivastaaja Anita Hämäläinen kirjoitti 
työnkuvastaan, testaustoiminnan järjestelyistä ja 
testaajien koulutuksesta. Tarkoituksena oli tarkoitus 
saada aikaan uudistetut testausohjeet, jotta testaajan 
panos vaikuttaisi testisuoritukseen mahdollisimman 
vähän kaikkien testatessa yhdenmukaiseksi normite-
tulla tavalla. Testitilaisuuksien käytännön järjestelyt 
olisivat edelleen paikallisosastojen vastuulla.

Ulla Åsten raportoi johtamansa Lahjakkaiden lasten 
puolesta –SIG-ryhmän toiminnasta: ”Niiden muuta-
man kuukauden aikana, jotka SIG on ollut olemassa, 
on keskusteluja käyty mm. erityiskoulujen tarpeesta, 
nykyisen koulujärjestelmän mahdollisuuksista ottaa 
lahjakas lapsi/nuori huomioon sekä opettajien edel-
lytyksistä löytää lahjakkuudet ja opettaa heitä.”

Tuomo lintulaakso esitteli ajankohtaista, Suomessa 
uudehkoa suosikkipeliä otsikolla ”Pétanque tulee. 
Oletko valmis?” Suomen ensimmäinen petank-
ki-sisähalli oli äskettäin avattu Porissa, ja myös 
Helsingissä ja Turussa oli jo mahdollista harjoitella 
talvellakin. Mensa oli osallistunut Lahden yökisoi-
hin jopa kahden joukkueen voimin. Tuomaripelin 

Mensalainen 25 
vuotta sitten 

ja –virheiden vuoksi (!) mensalaiset eivät kuitenkaan 
olleet selviytyneet loppuotteluihin, mutta ”me pärjä-
simme aivan muiden tahdissa, ja matkustaminenhan 
se urheilussa tärkeintä on”.

Paikallisosastotoiminta näytti vakiintuneen Helsin-
gissä sekä Oulussa viikoittain järjestettäviin tapaa-
misiin ja keskusteluiltoihin. Myös Keski-Suomi, 
Lahti, Pirkanmaa, Pohjois-Karjala, Pori, Turku sekä 
Savon Mensa olivat ilmoittaneet tapahtuma-aikoja ja 
-paikkoja.

Tehtäväpalstalla joulukuussa julkaistuun anagram-
mitehtävään vastauksia oli saapunut ”vino pino”, 
ja oikein vastanneiden kesken arvottiin raha-arpa. 
Mukana oli tuttuun tapaan myös Matin (Penti-
käinen) piilosanaristikko. Pulmatehtävien ystäville 
heitettiin myös haaste ”älykkyystehtävien pankin” 
perustamiseksi tarkoituksena koota visailuista ja 
pähkinöistä ”tili” tai arkisto, josta jäsenet voisivat eri 
paikkakunnilla saada aineistoapua Mensan tunne-
tuksi tekemiseksi mm. paikallislehdissä. 


