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ILLE AARNIKKO vaihtoi messuilla hyvässä hen-
gessä ajatuksia numerologien, astrologien, spi-
ritistien, ja monien muiden tieteelliseltä kan-
tilta perusteettomaan uskovien henkilöiden 
kanssa.

- Juttusille saapui myös Kristallipuolueen puheenjoh-
taja Kreeta Karhu-Mankki. Aika pian kävi selväksi, että 
ehdotuksemme ja konkreettiset keinomme maailman pa-
rantamiseksi eroavat paikoin suurestikin toisistaan.

Kristallipuolue kokee tärkeäksi mm. erilaisten ”täy-
dentävien” ja vaihtoehtohoitojen laajamittaisen yleistymi-
sen, luomuruoan suosimisen ja geenitekniikan vastusta-
misen. Yhteistä ajatuspohjaa löytyi mm. rakkauden mer-
kityksestä jokapäiväisessä elämässämme.

- Geenitekniikan vastustamisen syihin emme ehtineet 
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Ville Aarnikko ja Santtu Puukka.

Hengen ja tiedon messut pidettiin lokakuussa Helsingissä. Skeptikot Ville 
Aarnikko, Juha Leinivaara, Santtu Puukka ja Tiina Raevaara toivat 

paikalle positiivista vastavoimaa ja negatiivista energiaa.

pureutua tarkemmin, mikä oli harmi, sillä asiaan liittyy 
paljon harhakäsityksiä.

Mielenkiintoiseksi Aarnikko koki sen, että puheen-
johtaja Karhu-Mankki ei ollut ikinä kuullutkaan geeni-
tekniikan yleishyödyllisistä sovelluksista. Outoja hänelle 
olivat maailman A-vitamiinivajetta torjumaan kehitetty 
ja tehokkaaksi osoitettu kultainen riisi ja samaan tarkoi-
tukseen kehitteillä oleva A-vitamiinirikas banaani. Hän 
ei ollut kuullut myöskään lupaavista, mutta vielä alusta-
vista pilottikokeista geenimuunnellun antosyaanitomaa-
tin suhteen. (Vaihtoehtopiireissä on tapana julistaa paljon 
vaatimattomampiakin pilottikokeita maailmaa mullista-
vina tutkimuksina – tässä sentään syöpähiirten elinikä pi-
teni noin neljänneksellä.)

Aarnikko muistuttaa, että A-vitamiinivaje on merkittävä 
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humanitäärinen ongelma. WHO:n mukaan arviolta 250 
000 - 500 000 lasta sokeutuu vuosittain A-vitamiinivajeen 
johdosta ja noin puolet heistä kuolee vuoden sisällä so-
keutumisestaan. Ongelma on mittavin Afrikan maissa ja 
Kaakkois-Aasiassa, joiden alueille kultaisen riisin tapaiset 
sovellukset olisivat potentiaalisesti suuri helpotus.

- Tuollaisia sovelluksia ei kannata vastustaa ilman tie-
teellisesti päteviä perusteita.

Keskustelutuokion päätteeksi Karhu-Mankki painot-
ti edelleen vastustavansa geenitekniikkaa, mutta hän kui-
tenkin otti uudet näkökulmat avoimesti vastaan ja ehkä-
pä aitoon harkintaankin, mikä on enemmän kuin monis-
ta muista Skepsiksen osastolla pistäytyneistä voi sanoa. 
Toivottavasti keskustelu innoitti Kristallipuolueen pu-
heenjohtajaa tutustumaan laajemmin asian tieteelliseen 
konsensukseen sekä nykyisiin ja potentiaalisiin tulevai-
suuden sovelluksiin.

- Viikonlopun aikana oli ilo tutustua myös uusiin ja 
aktiivisiin skeptikoihin, joita kiinnosti yhdistyksen toi-
minnan kehittäminen tai muuten vaan verkostoituminen 
ja tutustuminen.

Skepsikselle esitettiin monia hyviä ehdotuksia, mm. ta-
pahtumia ”uusille” jäsenille tai jäsenyyttä harkitseville. 
Myös yhdistyksen omaa skeptisestä podcastia kaavailtiin.

YLE Puhe oli messuilla tekemässä radio-ohjelmaa suo-
malaisesta rajatiedosta. Jutun yhteyteen toimittaja Panu 
Hietaneva haastatteli myös Ville Aarnikkoa. Ohjelman voi 
kuunnella osoitteesta: http://areena.yle.fi/radio/2405160

ASTROLOGIA TOIMII?

JUHA LEINIVAARA seisoi Skepsis ry:n kojun takana pari-
sen tuntia. Paikalla kävi uteliasta väkeä. Skepsis sai myös 
kehuja siitä, että on mukana messuilla.

- Eräs nuori mies totesi skepsismin olevan uskonto, ja 
jatkoi matkaansa ilman, että kerkisin esittämään mitään 
kommenttia.

Kaikilla osastoilla ei Skeptikko-lehden kuvaan pääsemisestä järin innostuttu.

Parhaiten Leinivaaran mieleen painautuivat vanhem-
man herrasmiehen kommentit astrologiasta. Miehellä oli 
taustalla kolmenkymmenen vuoden omakohtainen koke-
mus astrologisten karttojen tekemisestä. Uransa alkupuo-
lella hän kertoi tehneensä tällaisen kartan työpaikkansa 
rakennukselle. Ja kappas vain, hän havaitsi eräiden het-
kien olevan talolle planeettojen mukaan erittäin kriittisiä. 
Rakennuksen generaattori oli pamahtanut joitain vuosia 
sitten ja nyt mies näki, että vastaava huono hetki on tu-
lossa. Hän varoitti työpaikan johtajaa, mutta hänelle vain 
naureskeltiin. Eräänä maanantaina, kun mies palasi lo-
malta töihin, työpaikan johtaja oli piilossa häneltä. Mies 
näki, että varastotilan seinä on mustana. Juuri varoitetulla 
hetkellä oli tapahtunut sähköpurkauksesta johtuva tulipa-
lo! Tämä taisi sinetöidä astrologian luottettavuuden mie-
hen näkökulmasta katsoen.

Myös Ville Aarnikko puhui astrologiamiehen kans-
sa. Keskustelussa pyrittiin pääsemään jonkinlaiseen kä-
sitykseen siitä, miten miehen taitoja pääsisi testaamaan. 

Moni meni messuilla hoitoon.



Yhteisymmärrystä ei tahtonut löytyä millään.
- Lopulta mies totesi, että planeettojen vaikutukset 

ovat niin hienovaraisia, ettei niitä voi testata. Ihmisten 
elämät olivat liian monimutkaisia, jotta niitä voisi tulkita 
tarvittavan tarkasti astrologisesta kartasta.

IHAN KAIKKI EI TÄYSIN HUUHAATA

SANTTU PUUKAN MUKAAN messuilla ei ollut mitään uut-
ta taaskaan. Muutama koju oli kadonnut, liekö konkurssi 
ja lama iskenyt yrityksiin, ja jokunen oli tullut lisää. Ihan 

kaikki messuilla ei ollut täysin huuhaata. Esimerkiksi 
”Ghost Investigation Finland” yrittää parhaansa mu-
kaan tehdä haamututkimuksia tieteellisin menetelmin. 
Ongelmia heillä toki on ollut, mutta toiminta vaikuttaa 
suhteellisen asialliselta.

Puukka tapasi messuilla rajatiedon henkilöitä, jotka 
kaikki uskoivat asiaansa. Osa heistä oli parantanut ihmi-
siä jopa ilmaiseksi. Lähes jokainen ilmoitti olevansa skep-
tisesti asioihin suhtautuva ja monella oli kuulemma kor-
keakoulutus. Tuttuja kommentteja kuultiin edelleenkin:

- Skepsis tuo paikalle negatiivista energiaa.
Mielenkiintoista Puukan mukaan on, että riitoja ei 

kuitenkaan tullut. Yhdessä asiassa hän ja eräs humpuu-
kihoitaja olivat jopa samaa mieltä: myös uskomusparan-
tajan pitää ottaa vastuu hoidettavastaan. Samoin homeo-
patiatuotteiden myyjien,valmistajien sekä käyttäjien olisi 
tiedettävä, mitä itse asiassa myydään ja käytetään, ja että 
aineen mahdollinen vaikutus on plasebo.

Myös Skepsiksen varapuheenjohtaja Tiina Raevaaraa 
tultiin kiittelemään siitä, että epäilijät ovat messuilla 
paikalla.

- Monelle, joka tuli messuille esimerkiksi puoli-
sonsa seurassa, Skepsiksen tiski oli selvästi eräänlainen 
turvapaikka.

Ilahduttavaa Raevaaran mielestä on, että muutama 
nuori kävijä kaipasi selvästi yleistä ja kattavaa keskuste-
lua maailmankuvasta ja erilaisista näkemyksistä, ja tu-
li nimenomaan Skepsiksen pisteelle keskustelemaan. 
Pari ikävää kommenttiakin tuli, mutta tavallaan se on 
ymmärrettävää.

- Moni kokee Skepsiksen tunkeilijana, vaikka tapahtu-
man järjestäjät arvostavat läsnäoloamme.Juha Leinivaara, Ville Aarnikko ja kaksi asiakasta.

Ruotsin laki kieltää puoskareita tutkimasta tai hoitamasta lapsia, jotka eivät ole täyttäneet kahdeksan vuotta. 
Suomessa puoskarilain valmistelusta luovuttiin vuonna 2010.
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