Jussi Tammisola käytti tilaisuutta hyväkseen ja kehui lukemaansa Skeptikko-lehteä.
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Sokrates-palkinto
Jussi Tammisolalle

KEPSIS MYÖNSI vuoden 2018 Sokratespalkintonsa dosentti Jussi Tammisolalle. Hän on
toiminut kasvinjalostuksen alalla yli 50 vuoden
ajan. Tutkimuksen, yliopisto-opetuksen ja asiantuntijatehtävien lisäksi hän on pitänyt suurelle yleisölle tarkoitettuja luentoja ja julkaissut yleistajuisia
kirjoituksia erityisesti ravintokasvien geeniteknologisesta
jalostuksesta. Hän myös ylläpitää laajaa geenit.fi-sivustoa.
Tammisolan sitoutumista tieteelliseen menetelmään ja
tutkimustuloksiin kuvaa se, että aiemmasta geenimuuntelun vastustajasta ja luomuviljelyn kannattajasta kehkeytyi
tiedon lisääntymisen myötä geeniteknologian kannattaja
ja uskomuksiin perustuvien viljelymenetelmien kriitikko.
Mediassa esillä olevia ruoantuotantoon liittyviä virheellisiä käsityksiä Tammisola kommentoi: ”Harva tutkija ehtii niihin vastailemaan. Yhdenkin väärän väitteen kumoaminen perusteluineen vie aikaa, joka on pois oikealta työltä eli tutkimukselta. Ja usein tekstit jäävät lehdissä
julkaisematta.”
”Jussi Tammisola kuuluu niiden esimerkillisten, mutta
harvalukuisten tutkijoiden joukkoon, jotka ehtivät ja jaksavat tehdä tällaista valistustyötä”, Skepsis kiitti Tieteiden
talolla Helsingissä huhtikuussa.

TOTUUDEN TORVI
JUSSI TAMMISOLA KERTOI, että kun hän kuuli
Skepsiksen myöntämästä huomionosoituksesta, hänen
ensimmäinen reaktionsa oli kauhistus. Hänen kuudenkymmenen vuoden takaiset hämärät muistikuvansa sokSKEPTIKKO 24

raattisesta metodista olivat sellaiset, että siinä keskustelukumppani houkutellaan heikoille jäille puhumaan itsensä kanssa niin paljon ristiin, että tämä tulee kumonneeksi
omat väitteensä ja tekee parannuksen.
”Minulla ei ole minkäänlaisia taipumuksia tällaisiin taitoihin. Keskikoulussa opin olemaan puhumatta ja lukiossa
kirjoittamatta. Lopetin kirjoittamisen moneksi vuodeksi, ja
jouduin myöhemmin opettelemaan sen ihan alusta uudestaan. En olisi oppinut myöskään puhumaan, jollei vaimo
olisi saanut minua vakuuttumaan siitä, että ihmiset eivät
tiedä, mitä ajattelen, ellen jotenkin viestitä asioita ulospäin.
Kirjoittajana Tammisola kertoi olevansa totuuden torvi, joka ei harhauta vastustajaa ovelasti vaan tykittää suoraviivaisesti faktaa esille.
”Kun levitän tekstejäni niin laajalle kuin pystyn, uskon niiden kohdalle osuvan lukijoita, jotka osaavat välittää saamaansa tietoa niille, jotka eivät ennen olleet valmiit vastaanottamaan tieteen sanomaa.”
Tämä oli yksi peruste, joka sai Tammisolan hyväksymään hänelle myönnetyn Sokrates-palkinnon. Viimeinen
niitti hyväksymisprosessissa oli Sokrateen vaimon
Ksantipan jäähyväiskirje miehelleen, joka oli päättänyt
valita myrkkymaljan vapauden sijaan: ”Kaipaamaan sinua
jään, sinä vanha ja ruma ukko.”
Tammisola kertoi katsoneensa peiliin ja huomanneensa, että aika paljon sokraattisia piirteitä hänessä sittenkin
on.
”Kiitän kovasti. Kyllä tämä palkinto kunnia on, vaikka
perustelut ovatkin vähän epämääräiset”, Tammisola nauratti yleisöä.
RISTO K. JÄRVINEN

