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Vaihtoehto tieteelle... 

  ...on humpuuki (?) 
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Taiteilija P.Hiltunen on antanut J.Tammisolalle luvan käyttää tätä sarjaa opetuksessa  



Ehdotuksia: 

 Bioturvayhdistyksen konkari, sen krooninen 
videokuvaaja Ossi Kakko: 

 Tunkeutui kutsutta STM:n kutsuseminaariin  
(”Geenit ja Arvot”, 2002), filmasi tilaisuuden  
(ilman kuvattavien lupaa), ja neuvoi professoreita 
lääketieteestä: 

 ”Insuliini on täysin tarpeetonta – terveet 
elämäntavat riittävät”  

- ...millä onnistui suututtamaan jopa arkkiatri  
Risto Pelkosen (sinänsä hämmästyttävä suoritus):  
”Eipä sentään ryhdytä tappamaan sairaita 
ihmisiä!” 

 Bioturvayhdistys moittii biologien ja toksikologien 
luonnontieteellisiä turvallisuusselvityksiä. Sillä: 

 ”Kasvit puhuvat  minulle, ja sanovat, onko niistä 
syötäväksi. Nyt tutkittavana on terttuselja.”  
Kakko uskoo sen olevan syötävä, koska kukat 
ovat kuin pieniä parsakaaleja. (HS Nyt 7/2010) 

Kasvien kuulopuheet maestro opettaa meille 
heikkokuuloisille: hän on jo kuusi vuotta toiminut 
asiassa kouluttajana.  

EU:ssa saa tosin (Uuselintarvikeasetus  258/97) 
tuoda markkinoille vain turvallisiksi osoitettuja 
uusia ruokaeliöitä  

 ...mutta sehän ei koske itsetuhoon 
kouluttamista 
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Vaihtoehto tieteelle...  
                               mitä siis sen tilalle?  1.  

http://www.retina.fi/rpgeeni.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997R0258:fi:HTML


 Bioturvayhdistyksen vuorottelevat puheenjohtajat 
(laskennon opettajaksi opiskellut Hannu Hyvönen  
ja vapaa toimittaja Markku Rämö) uskovat 
homeopatiaan  

 HaHy (30.9.2003, Ylevi): ”Mitä tulee homeopatiaan 
...vedellä ja vedellä on kuin onkin eroja. Kävin juuri 
hierojalla joka kertoi tekemänsä kokeen. Jos vesi 
jäädytetään niin että vesiastian alla on magneetti 
kiderakenne on erilainen.” 

 ”Parantavaan veteen uskominen ei ole 
taikauskoa. On epätieteellistä väittää niin.” 

 MR on puolustanut homeopatiaa esim. GMO-vapaan 
Suomen tilaisuudessa Hgin ylioppilastalolla  
(huhtik. 2008(?))  

 Luomuliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja*  
Arja Peltomäki opastaa luomuväkeä homeopatian 
ihmeisiin muun muassa kirjoituksessaan 
”Homeopaattiset lääkkeet ja potenssointi”  
(Luomulehti 7/2000): 

 ” Tämän ravistelun avulla alkuperäismateriaalista 
peräisin oleva informaatio siirretään liuokseen... 
Homeopaattisen lääkkeen voidaan siis ajatella 
toimivan eräänlaisena signaalina.”  

* Nykyinen t.j. (Elisa Niemi) taas puolustaa antroposofiaa... 
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Vaihtoehto tieteelle...  
                               mitä siis sen tilalle?  2.  

http://www.vihreat.fi/yleviarkisto/2003/9_2003/0672.html


 Sairaita luomueläimiä tulee hoitaa ensi sijassa yrteillä 
ja homeopatialla (EU:n luomueläinasetus 1804/1999, ja 
myös  sen korvannut uusi luomuasetus 834/2007)* 

 ”Homeopaattisia lääkkeitä kauppaavat vahvat firmat 
ovat varmasti satsanneet tämän asian ajamiseen... 
Homeopatialla ei ole osoitettu mitään tehoa. Se on 
maagisella tavalla ravisteltua vettä”.  

(Prof. Satu Pyörälä, Luomulehti 8/00 ja MOT 7.5.2001) 
 Definition av naturläkemedel: ”Ett preparat där den 

verksamma substansens koncentration är någonting 
mellan noll och dödlig”.  
(Jarl Ahlbeck.  Tänk på miljön - köp ny bil. Schildts 2001) 

 Fytoterapeuttisten aineiden [yrtit] aiheuttamista 
jäämistä maidossa ja lihassa ei ole mitään tietoa, 
mikä tekee niistä aika arveluttavia tuotantoeläinten 
lääkinnässä… Tällä hetkellä luomussa suositeltavat 
hoitomuodot tuntuvat aika haulikkoammunnalta.” 
(Laura Kulkas, eläinlääkäri. MT 8.2.2000) 

 Homeopatia ja yrtit: sairaan eläimen heitteille jättöä 
vai eläinrääkkäystä...? 

 Muualla maailmassa on yleistä, että antibiootilla ei 
saa luomueläintä hoitaa. Aateväki on käärmeissään 
EU:lle, joka ‒ eläinlääkärien vaatimuksesta ‒ lopulta 
salli luomueläimelle yhden (lyhytikäiset) tai jokusen 
hoidon tiukan tullen antibiootillakin. 

* Homeopatia oli vaarassa jäädä pois asetuksesta, mutta tieteen 
”vaihtoehdoista” innostunut Heidi Hautala (Vihr.) sai sen mukaan (hän 
oli Europarlamentissa säädöksen raportoijana).  
 – Järkyttyneille eläinlääkäreille HH perusteli saavutustaan: ”Kuka 
näistä kaikista selvän ottaa” (Ekomessut, Hki 17.5.1997) 

 

Vaihtoehto tieteelle...                                     3.  
        ravisteltua taikavettä pakkohoidoksi 
                sairaille luomueläimille 

http://yle.fi/mot/070501/kasis.htm
http://geenit.fi/HautalaHomeop.pdf


JT on saanut tekijältä luvan käyttää tätä sarjaa opetuksessaan 

Liian laimea vitsi vei  
150 teholle Fingerporin 

XXXV homeopatiapäivillä  
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Kurikan valtuusto torjuu  
”kasvin geeniperimän muuttamisen”  
(eli evoluution ja jalostuksen)  

 "yksimielisesti äänin 34 vastaan 9" 
(25.10.2010) 

 tavoitteenaan imagon kohottaminen...  

Luonnonlait eivät tosin kuulu valtuuston 
toimivaltaan 

 ...kenties onneksemme 

  Tilalle tietenkin luomua...  
(vaati ainoa asiasta kysytty asiantuntija: jyrkkä 
luomutuottaja) 

Suomen Kuvalehti ihastelee, kuinka 
ruislajikkeita  jalostetaan omatoimisesti 
”genetiikkaa sormeilematta” (SK 32/2002) 

 Ihmeteoistako olisi siis kyse...  
haamut asialla? (SK 34/2002) 

 Vaikeaksi tosin menee, logiikan kannalta, 
sillä määritelmän mukaan: 

 ’kasvinjalostus on tuotantokasvin perimän 
muuttamista ihmisen toivomaan 
suuntaan’ (Tammisola & OECD 2000).  
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Vaihtoehto tieteelle...  
      kasvinjalostusta ’ilman genetiikkaa’?  

http://kurikka.fi/ktwebbin/ktproxy2.dll?doctype=2&docid=4b565c305c38383038393031362e646f63&pykno=70&elin=KV&lis=0&pvm=25.10.2010 18:00:00
http://www.geenit.fi/SK34_02.pdf

