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Tänä vuonna oli Meilahden kampuksen vuoro järjestää yliopiston perinteinen 
Flooran päivän henkilökuntajuhla 13.5. Kampuksella päivää vietettiin 
aamusta lähtien ja Biomedicumissa oli koko päivän avoimia yleisötilaisuuksia. 
Päivän teemana oli "Tieteestä terveyttä".  
 
Meilahden kampuspäivä ”Tieteestä terveyttä”  
Flooran päivän iltajuhla - karkelot Biomedicumissa  

  

Meilahden kampuspäivä ”Tieteestä terveyttä”  

 
Meilahden kampuspäivän ohjelmaan kuului mm. 
HY:n tutkijoiden ja HUS:n kliinikkojen luentoja. 
Pohjakerroksen aulassa kampuksen laitokset ja 
tutkijaryhmät esittäytyivät posterinäyttelyssä. 

Posterinäyttelyn yhteydessä fysiologian opettaja 
Mikael Peder Biolääketieteen laitokselta opasti 
halukkaita mittaamaan Doppler-kynällä, miten 
hyvin veri kulkee esim. kaulavaltimosta päähän (ks. 
kuva vasemalla). Mittarin käyrä näyttää selkeästi, 
jos verisuonet ovat ahtautuneet ja verenkierto 

heikentynyt. 

Biomedicumin ala-aulassa oli myös Meilahden kampusta ja lääketieteen 
historiaa kuvaava pienimuotoinen valokuvanäyttely. 

Tutustumiskierroksilla esiteltiin Biomedicumin 
rakennusta, ja tarkemmin mm. hammaslääketieteen 
ja biolääketieteen laitosten tutkimuslaboratorioita, 
kehitysbiologiaa jne.  

Biolääketieteen anatomian osaston 
laboratoriojohtaja Mika Hukkanen esitteli solujen ja 
solun sisäisten tapahtumien kuvantamislaitteita 
(kuva oikealla).  

  

 

http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/04/flooranpaiva.html#kampuspaiva
http://www.helsinki.fi/kirjastot/verkkari/2005/04/flooranpaiva.html#iltajuhla


Mikroskooppikuva sylkirauhasen sisältä saattaa 
näyttää pikemminkin mansikkapaikalta, mutta ei sitä 
ole (ks. kuva vasemalla). Tutkittavat asiat saadaan 
paremmin näkyviin värjäämällä erilaisin kemiallisin 
ainein tai pommittamalla näytettä eri värisillä 
lasersäteillä. Kuvan vihreät alueet osoittavat, miten 
vesi kulkee rauhasessa.  
 
Kiinnostunutta yleisöä oli runsaasti koko päivän 
kampuksella. Ohjelmaan sisältyneet kahdeksan 
luentoa vetivät luentosalin joka kerta lähes täyteen. 

Samoin kymmenkunta ryhmää risteili Biomedicumissa opastetuilla 
tutustumiskäynneillä.  

  

Flooran päivän iltajuhla - karkelot Biomedicumissa  

Rehtorin kutsua yliopiston perinteiseen Flooran päivän juhlaan noudatti lähes 
500 yliopistolaista.  

Tällä kertaa juhlaa ei järjestetty ulkosalla, sillä Meilahden kampuksella ei ole 
tarkoitukseen sopivaa tasaista maastoa. Sitä oivemmat sisätilat tarjosi 
Biomedicumin lääketieteellinen tutkimus- ja opetuskeskus. Rakennus on 
mielenkiintoinen nähtävyys jo sinänsä, eikä sinne normaalisti pääse 
tutustumaan kuin eri sopimuksesta.  

Juhlijajoukolla ei ollut mitään vaikeuksia mahtua seuraamaan ohjelmaa, 
nauttimaan iltapalaa valkoisin liinoin katettuihin pöytiin ja tanssahtelemaan 
kahden yhtyeen tahdittamana. 

Juhla alkoi akateemisen tyylikkäästi, kun Eteläsuomalaisen Osakunnan 
Laulajat kajauttivat kevätlauluja alkajaisiksi ja tervetuliaispuheiden lomassa. 
Valkotakkien trio soitti klassista. Tunnelma rentoutui, kun iltapalan 
taustamusiikkina kuunneltiin jazzahtavaa bändiä ja tanssia tahditti 
vauhdikkaasti The Gamblers. Kaikissa yhtyeissä oli myös lääketieteellisen 
tiedekunnan musisoivaa henkilökuntaa soittamassa. 

Oheisena kuvakooste illan tapahtumista.  



 

Juhlan alkamista odottelevat vararehtorit Hannele Niemi ja Mauno Kosonen, 
vasemmalla professori Jukka Paakki tietojenkäsittelytieteen laitokselta.  



 

Rehtori Ilkka Niiniluoto lausui juhlakansan tervetulleeksi Flooran päivän 
yhteiseen ilkamointiin.  



 

Valkotakkien trio johdatti kevättunnelmaan Saara Valon johdolla.  

 
 



 

Iltapala viineineen maistui Biomedicumin pohjakerrokseen järjestetyissä 
pöydissä.  

 

Kevätkarkelot vauhdissa.  



 

Vararehtori Mauno Kososen tyylinnäyte tanssilattialla.  

 
 



 
 

 

Vauhti sen kuin paranee illan tummetessa. 
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