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Laitoksen johtajan tervehdys
Haluan toivottaa kaikki kemian alumnit tervetulleiksi jo kolmatta kertaa järjestettävään yhteiseen tärkeään tapahtumaan. Laitoksen väki on sisäistänyt
nopeasti yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen merkityksen, joskin alussa
monien mielestä tällainen toiminta oli ajanhukkaa! Nyt ymmärrämme, että
meidän on käytettävä riittävästi aikaa aikaansaannostemme esille tuomiseen,
jotta yhteiskunta ottaa meidät vakavasti. Näkyvyyden lisääminen auttaa myös
houkuttelemaan parhaita kemiasta kiinnostuneita opiskelijoita koulutettavaksi
kohtaamaan globaalit haasteet – puhdas vesi, energiakysymykset ja ympäristön tila. Voidaan varauksetta sanoa, että tällaisten haasteiden ratkaisemisessa
kemialla on aivan keskeinen rooli. Sen esilletuominen on meille erittäin tärkeää.
Yliopistouudistus on noussut viime vuosina kovin keskeiselle sijalle arjen
toiminnoissamme. Se on hidastanut hyvin alkanutta Kumpulan kampuksen
laitosten välisten tutkimus- ja opetusyhteistyön kehittymistä. Työtämme kuormittavat aikaisempaa enemmän varsinaisiin tehtäviimme kuulumattomat selvitykset ja hankkeet. Henkilöstö on kaikesta huolimatta ottanut uudistukset
vastaan riittävällä huumorilla ja tyyneydellä. Pahemmilta vaurioilta on näin
säästytty. Tilanne näyttää nyt positiivisemmalta. Sen huomaa esimerkiksi lounaskeskusteluissa, jotka ilahduttavasti taas ohjautuvat tieteeseen ja opetukseen
järjestelmien kritisoinnin sijaan.
Tarkasteltaessa kemian merkitystä maassamme voidaan Tullin raportista
ilolla todeta, että kemian osuus viennistä on kaksinkertaistunut aikajaksolla
2000–2010. Vuonna 2010 kemian osuus viennistä oli lähes 20 % ja viennin
vuotuinen kasvu oli peräti 33 %. Nämä luvut osoittavat kiistatta kemian merkityksen maamme hyvinvoinnin rakentamisessa tulevina vuosina ja samalla
ne osoittavat myös kemian koulutuksen tärkeyden. Tilaston voi nähdä myös
positiivisena kemian koulutuksen saaneiden työllistymisessä. Hyvä esimerkki
työllisyystilanteen parantumisesta on, että kemikaaliviraston työntekijöiden
määrä on pian kasvamassa nykyisestä 450 henkilöstä aina 600 henkilöön.
Yleismaailmallinen taloustilanne heijastuu myös laitoksen rahoitustilanteeseen. Tila- ja palkkakustannukset ovat yliopistouudistuksen aikana nousseet
merkittävästi ja perustoimintojen turvaaminen edellyttää ankaraa säästökuuria.
Onneksi laitoksen tutkijat ovat onnistuneet erinomaisesti ankarasti kilpaillun
ulkopuolisen rahoituksen hankinnassa. Näin tutkimustoimintaa voidaan pitää
yllä. Yliopiston tulevaisuuden suunnitelmissa otetaan mukaan uudentyyppisiä
elementtejä. Perusrahoituksesta leikataan esimerkiksi 5 % ja näin kootuista
varoista on mahdollista saada varoja uusiin avauksiin. Näin saadaan varmasti
esiin luovuutta ja innovaatioita?
Rakennuksena Chemicum on 17-vuotias ja päällisin puolin varsin siistissä
kunnossa. Se remontoidaan vuosina 2012–2015. Remontissa keskitytään erityisesti talotekniikan uudistamisen ja energiatehokkuuden merkittävään lisäämiseen. Tähän suuren energiankulutuksen laitos tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden. Opetuksen ja tutkimuksen osalta tilat eivät enää kaikilta osin vastaa
nykyajan vaatimuksia. Remontti tarjoaakin meille oivan tilaisuuden toiminnallisten epäkohtien parantamiseen. Vaatimattomana tavoitteenamme on saada
aikaan ainakin Euroopan parhaiten toimiva kemian laitos.
Helsingin yliopiston kunnianhimoisena tavoitteena on nousta suunnittelukaudella 2013–2016 maailmanlistalla 50 parhaan joukkoon. Eräs tähän
tavoitteeseen tähtäävistä toimenpiteistä on kansainvälisyyden lisääminen. Arvioinneissa kemiaa on moitittu vähäisestä kansainvälisyydestä, koskien omien
opiskelijoiden vierailuja ulkomaisissa opinahjoissa. Ulkomaisia opiskelijoita
meille hakee vuosittain satoja, joista tiukan valintaseulan läpäisee ainoastaan
muutama. Haasteenamme on keksiä keinoja, joilla kriteerit täyttävien hakijoiden määrää saadaan kasvatettua ja joilla innostetaan kotimaisten opiskelijoita
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Tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistäminen
Helsingin yliopiston strategian ydintavoitteita on tutkimuksen ja opetuksen kansainvälistäminen.
Keskeisin lähtökohta on kansainvälisen oppimisympäristön luominen, jolla edistetään opiskelijoiden liikkuvuutta, rekrytoidaan ulkomaisia tutkijoita, opettajia ja tutkinto-opiskelijoita, sekä
tarjotaan monipuolista englanninkielistä opetusta. Samanaikaisesti tuetaan opettajia ja muuta
henkilökuntaa kansainvälistymisen haasteissa.
Miten kansainvälisyys toteutuu
opetuksessa?
Kemian laitos on ollut vahvasti
mukana opetuksen kansainvälistämisessä jo useita vuosia. Kemian laitoksella on ollut 1990-luvulta alkaen
kattava eurooppalainen vaihtoyliopistoverkosto ja opiskelijavaihto on ollut
vilkasta. Eurooppalainen tutkinnon
uudistus Bologna-prosessi on helpottanut opiskelijavaihtoon lähtemistä.
Euroopan komission hanke Tuning
educational structures in Europe loi
pohjan kemian luonnontieteen kandidaatin ja maisterin tutkinnon yhteismitallisuudelle, joka nyt suo opiskelijoille erinomaisen mahdollisuuden
opiskelijavaihtoon missä tahansa tutkintovaiheessa. Kun jokaiselle vielä
räätälöidään opintosuunnitelma joka
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tukee opintojen hyväksilukemista on
kaikilla kemian laitoksen opiskelijoilla
mahdollisuus hyödyntää laitoksen
hyviä vaihtosopimuksia. Rohkeutta
lähteä opiskelijavaihtoon tulee kannustaa ja pyrkiä vaikuttamaan opiskelijoiden mielikuviin ja asenteisiin.
Kansainväliset maisteriohjelmat ja
laatuleimat
Kemian laitoksella tutkinto-opiskelijoita rekrytoidaan eri maista
kansainvälisillä maisteriohjelmilla,
joissa opetus tapahtuu kokonaan
englanniksi. Laitoksella on kaksi kvmaisteriohjelmaa. MoMoNano-maisteriohjelmassa (Modeling, Molecules
and Nanosystems) opetus tapahtuu
Kumpulan kampuksella. Kansainvälinen seitsemän eurooppalaisen
yliopiston yhteinen maisteriohjelma

Advanced Spectroscopy in Chemistry
(ASC) on saanut Erasmus Mundus
-statuksen sekä -rahoituksen ja sillä
tuetaan sekä Euroopan ulkopuolelta
tulevia että eurooppalaisia opiskelijoita merkittävin stipendein. ASCmaisteriohjelmassa liikkuvuus on
osa maisteriopintoja: on opiskeltava
vähintään kahdessa maisteriohjelman
yliopistossa. ASC-maisteriohjelmaan
tulee vuosittain yli 600 hakemusta ja
vain 20 parasta saa opiskelupaikan.
Kemian laitoksella luonnontieteen
kandidaatin tason opetus annetaan
suomen- tai ruotsinkielellä, mutta
iso osa maisteritason kursseista
luennoidaan nykyään englanniksi.
Kemian laitoksen opetus on arvioitu
kansainvälisesti ja meille on myönnetty ensimmäisenä Suomessa Euro-

bachelor® ja Euromaster® -laatumerkit eurooppalaiset laatuvaatimukset
täyttävästä, korkeatasoisesta opetuksesta. Kemian laitokselle myönnettiin
myös CHE Excellence Ranking 2010:
Chemistry Excellence Group -luokistus erinomaisesta ja kansainvälisestä
opetuksesta. Nämä laatuleimat ovat
lisänneet vaihto-opiskelijoiden määrää laitoksella. Viime vuosina meiltä
lähtevien suomalaisten vaihto-opiskelijoiden lukumäärä on pienempi kuin
meille tulevien ulkomaisten opiskelijoiden määrä. Vaihto-opiskelijat ovat
olleet hyvin tyytyväisiä vaihto-opiskeluvuoteensa kemian laitoksella, jossa
kurssitarjonta on ollut monipuolista ja
opettajia on kehuttu mukaviksi ja helposti lähestyttäviksi. Suomessa pärjää
hyvin englanninkielellä.

Kansainvälisyys vahvistuu
Ulkomaisten opettajien aktiivinen
rekrytointi on keskeisessä asemassa
kansainvälisyyttä edistettäessä.
Kemian laitokselle on rekrytoitu kansainvälisesti alansa huippuopettajia
ja laitokselle on saatu jo toinen kansainvälinen huippututkija ja -opettaja
Finland Distinguished -professori
(FiDiPro). Professori Gerber esittäytyy toisaalla tässä lehdessä.
Helsingin yliopisto tukee opettajia ja muuta henkilökuntaa kansainvälistymisen haasteissa tarjoamalla
räätälöityjä pedagogisia, opintohallinnon ja englanninkielen kursseja.
Keskeiset opintohallinnon dokumentit on käännetty englanniksi.
Kansainvälistyminen näkyy vahvasti
jokapäiväisessä työssä tieteellisissä

tutkimuksessa ja tutkimusryhmissä,
vaihto-opiskelijoiden asioita hoitaessa
sekä englanninkielisen opetuksen
valmistelussa. Haasteeksi koetaan
miten kannustaa omia opettajiemme
tutkija- ja opettajavaihtoon. Samoin
on nähtävissä, että ulkomailta halutaan tulla kemian laitokselle post
doc:ksi paljon suuremmassa mitassa
kuin mitä omilta vastavalmistuneiltamme löytyy halukkuutta täydentää
opintoja ulkomailla. Huippututkijoiksi
aikovien vastaväitelleiden tohtoreiden
tulisi valmistumisen jälkeen hakeutua heti pariksi vuodeksi ulkomaille.
Säätiöiden post doc -stipendit avaavat

Kristiina Wähälä
päätoimittaja
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A. I. Virtanen -palkinto
merkittävälle kemian tutkijalle
professori Markku Leskelälle
A. I. Virtanen -palkinto luovutettiin
Helsingin yliopiston professorille
Markku Leskelälle 10.11.2011 Säätytalossa Helsingissä.
A. I. Virtanen -palkinto myönnetään kansainvälisesti arvostetun
tiedemiehemme ja Nobelin kemianpalkinnon saajan, professori Artturi Ilmari Virtasen elämäntyön
muistamiseksi. Palkinto annetaan
tunnustukseksi kansainvälisesti
korkeatasoisesta tutkimustyöstä.
Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että valittu henkilö on edelleen
aktiivinen ja korkeatasoinen tutkija.
Palkinnonsaajan tulee olla myös
ennakkoluuloton ja uusien ongelmien
ratkaisemiseen paneutuva. Tieteen
ja tutkimuksen poikkitieteellisyyttä
korostetaan palkinnon saajaa valittaessa.
Markku Leskelä edustaa Suomessa tämän hetken laaja-alaisinta
kemian ja materiaalitieteiden tuntemusta ja hänen kansalliset ja kansainväliset tiedeverkostonsa ovat erittäin
laajat.
Professori Leskelän nykyinen tieteellinen toiminta keskittyy kahteen
alueeseen: materiaalikemiaan, erityisesti ohutkalvoihin, ja vihreään kemiaan, erityisesti organometallikemiaan
ja katalyysiin.
Professori Leskelän julkaisutoiminta näillä aloilla, etenkin atomikerroskasvatukseen liittyen, on nostanut
hänet maamme siteeratuimpien tutkijoiden kärkeen. Hänellä on yli 500
alkuperäisjulkaisua referoiduissa
lehdissä, yli 50 katsausartikkelia, yli
30 patenttia ja hän on toimittanut 16
kirjaa.
Markku Leskelä toimi akatemiaprofessorina vuosina 2004–2009.
Hän on toiminut Bio- ja nanopolymeerien huippuyksikön varajohtajana ja vuonna 2012 käynnistyy hänen
johtamansa atomikerroskasvatuksen
huippuyksikkö. Hänen ohjauksessaan
on juuri valmistunut 50. tohtori ja
toista sataa FM:a / DI:tä.
Tutkimuksen poikkitieteellisyyttä
kuvaavat yli 60 tutkimusprojektia
ohutkalvomateriaalien, katalyysin,
6

synteettisen- ja materiaalikemian
sekä nanomateriaalien alalta.
Tutkimustulokset ovat myös siirtyneet käytäntöön ja ovat osaltaan
vahvistaneet etenkin suomalaisen atomikerroskasvatusteollisuuden (ASM
Microchemistry, Picosun ja Beneq)
asemaa kansainvälisessä kilpailussa.
Yksi esimerkki katalyysitutkimuksen
tulosten sovelluksista on Leskelän
laboratorion suojista alkunsa saanut
ortopedian tuotteisiin keskittynyt
Onbone Oy.
Professori Leskelän merkitys ja
työpanos Helsingin yliopiston epäorgaanisen kemian osaston tutkimustoiminnan kehittämisessä on ollut huomattava. Tämän työn tulos on todettu

muun muassa Suomen Akatemian
suorittamassa kemian tieteenalaarvioinnissa, jossa Leskelän johtama
epäorgaanisen kemian laboratorio sai
arvosanan outstanding ja maininnan

Professori Markku Leskelä perheineen A. I.
Virtanen -palkintojuhlassa.

Teksti Suomalaisten Kemistien Seura

Kuvat Markku Ojala

ALD:llä valmistetut kalvot ovat erittäin homogeenisia, mikä näkyy
niiden tuottaman intereferenssivärin tasaisuudesta yli piikiekon.

Atomikerroskasvatuksen huippuyksikkö
Suomen Akatemian rahoittama Atomikerroskasvatuksen (ALD) huippuyksikkö aloitti toimintansa Kemian
laitoksella vuoden 2012 alussa. Huippuyksikköön kuuluu Markku Leskelän ja professori Mikko Ritalan vetämän epäorgaanisen kemian
laboratorion ohutkalvoryhmän lisäksi
Helsingin yliopiston fysiikan laitoksen
materiaalifysiikan ryhmän tutkijoita
(professorit Juhani Keinonen ja
Jyrki Räisänen) ja VTT:n mikrosysteemien ja nanoelektroniikan
ryhmän tutkijoita (professori Jouni
Ahopelto ja TkT Riikka Puurunen). Jokaisella kolmella ryhmällä
on omat erityisosaamisensa ja tehtävänsä. Huippuyksikkömme toimii laajassa kansallisessa ja kansainvälisessä
verkostossa. Lisäksi yksiköllä on hyvät
suhteet alan teollisuuteen.
Huippuyksikössä tutkitaan ja
kehitetään kemiaa ohutkalvojen valmistamiseen ALD-menetelmällä.
Näille ohutkalvoille haetaan sovelluksia mikroelektroniikasta, nanoteknologiasta ja energia-alalta. Tavoitteena
on kehittää uusia ALD-prosesseja
Teksti Mikko Ritala

Kuva Veikko Somerpuro

materiaaleille, joita hyödynnetään
mikroelektroniikan eri komponenteissa, kuten muisteissa ja mikroelektromekaanisissa systeemeissä
(MEMS), nanorakenteisissa aurinkokennoissa ja litium-ioniakuissa sekä
erilaisissa optiikan ja optoelektroniikan komponenteissa.
Atomikerroskasvatus keksittiin
Suomessa jo 1970-luvulla, mutta
varsinainen buumi alkoi vasta
2000-luvulla, kun mikroelektroniikkateollisuus havahtui tarpeeseen saada entistä enemmän tehoa
ja tietoa entistä pienempään tilaan.
Tarvittiin menetelmä, jolla kyetään
kasvattamaan ohuita kalvoja nanometrin tarkkuudella ja eri muotoisille

pinnoille. ALD-menetelmää käytetään jo laajasti mikroelektroniikkateollisuudessa ja uusia sovellusalueita
tulee jatkuvasti. Alan tieteellisen kirjallisuuden ja patenttien määrä ovat
voimakkaassa kasvussa. Suomi on
kuitenkin edelleen tutkimuksen kärkimaita.
Huippuyksiköllä on johtava asema
maailmassa ALD-prosessien kehittäjänä. Yksikän vahvuus on siinä, että
se yhdistää ainutlaatuisella tavalla
kemian, fysiikan ja elektroniikan
osaamisia. Yksikön koko on noin 40
tutkijaa, joista tällä hetkellä 15 ulkomaista. Yksikön kokonaisbudjetti
ensimmäisellä kolmivuotiskaudella

Collaborators
New precursors
Device substrates

CoE
MP
Characterisation
Nanoclusters

LIC
New thin films
Nanostructures

Collaborators
Devices/processes

VTT
Nanostructures
Devices

Atomikerroskasvatuksen
huippuyksikön rakenne.
LIC - Laboratory of Inorganic
Chemistry
MP - Materials Physics Division
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Kemian laitos uudistuu – remontti tulossa
Vuonna 1995 Chemicumin peruskorjauksen tarve ja pääpaino on taloteknisissä järjestelmissä.
Opiskeluympäristöjä suunnitellaan vastaamaan uusia vaatimuksia.
Chemicumin suunnittelusta järjestettiin arkkitehtikutsukilpailu, jonka
voitti Arkkitehtitoimisto Kari Virta
Oy. Rakennus on suunniteltu Helsingin yliopiston kemian laitoksen
käyttöön.
Chemicum on ensimmäinen
rakennus Kumpulan kampukselle
saavuttaessa. Sijainti on kaupunkikuvallisesti merkittävä. 3- ja 4-kerroksiset rakennuksen osat rajautuvat
tiiviisti katuihin. Suuri laitosrakennus
on jaettu pienempiin osiin, joita yhdistävät lasiset käytäväsillat. Julkisivuille
on ominaista kolmiulotteisuus sekä
pyrkimys horisontaali- ja vertikaaliaiheiden tasapainoon.
Rakennuksen sisätiloissa keskeisiä arvokkaita tiloja ovat muun
muassa pääaula ympäristöineen,
luentosalit ja ruokala. Kapeita keskikäytäviä on avarrettu visuaalisesti
tekemällä laboratorioiden käytäväseinät lasista. Kiintokalusteet on suunniteltu erityisesti kemian laitosta
varten.
Chemicumin peruskorjauksen
tarve ja pääpaino on taloteknisissä
järjestelmissä, jotka ovat osin niin
huonossa kunnossa, että rakennuksen
käyttöturvallisuutta ei enää pystytä
takaamaan. Suurimmat ongelmat
ovat vetokaappi-ilmanvaihdossa,
jossa kanavistot ovat syöpyneet ja
säädöt jumittuneet. Myös viemärijärjestelmissä on syöpymiä, puhdasvesiverkoston putkisto halkeilee
8

ja jäähdytysjärjestelmä on elinkaarensa lopussa. Joidenkin järjestelmien
kapasiteetti on riittämätön, kun tutkimuslaitteiden määrä on oleellisesti
lisääntynyt rakennuksen valmistumisen jälkeen.
Rakennuksen ilmanvaihto on
tehty suurilla keskitetyillä koneilla ja
usein ympärivuorokautista käyttöä
vaativassa rakennuksessa energiahukka on suuri. Hajautetulla ilmanvaihto-järjestelmällä tavoitellaan huomattavaa energiansäästöä.
Rakennus ja sen tilat säilyvät
nykyisessä käytössään – kemian opetuksen ja tutkimuksen tiloina. Talotekninen peruskorjaus on kuitenkin
niin laaja, ja se vaikuttaa suurimpaan
osaan rakennuksen tiloista, joten sen
yhteydessä on hyvä tilaisuus tarkastella laitoksen tiloja ja toimintaa kokonaisuutena ja toteuttaa uudenlaisia
työ- ja oppimisympäristöjä.
Rakennuksen K1- ja 1-kerrosten
opiskeluympäristöt suunnitellaan
vastaamaan uusia vaatimuksia. Opiskelijalaboratorioiden määrä optimoidaan niin, että oppimistilojen alueelle
voidaan tehdä muitakin opiskelijoiden
työtiloja ja erilaisia oppimisen tiloja.
Myös rakennuksen käytävät ja aulat
pyritään tekemään viihtyisimmäksi
ja niihin tuodaan uusina toimintoina
työskentely- ja kohtaamistiloja opiskelijoille.
Kemian tutkimus on rakennuksen
valmistumisen jälkeen muuttunut

niin, että perinteisten kemianlaboratorioiden tarve on vähentynyt. Toisaalta tieteenalan erilaiset analyysi- ja
mittalaitteet ovat lisääntyneet. Laitoksen henkilökunta on myös lisääntynyt rakennuksen valmistumisen
jälkeen.
Peruskorjaussuunnittelun yhtenä
osana tehdään strategista työympäristösuunnittelua, jonka päätavoitteena
on löytää oikea tasapaino erilaisten
laboratorioiden ja työtilojen kesken,
jotta tilat ovat tarkoituksenmukaiset ja tehokkaat. Joitain konkreettisiakin tavoitteita on jo määritelty.
Toimistotiloja pitää olla riittävästi,
jotta kirjoitustyötä ei tarvitse tehdä
laboratorioissa. Kalliit laboratoriotilat pitää saada tehokkaaseen käyttöön. Teknisiltä ja vaatimuksiltaan
samankaltaiset toiminnat ja laitteistot pyritään keräämään yhtenäisiksi
kokonaisuuksiksi. Tilojen ja teknisten
ratkaisujen avulla pyritään tukemaan
tilojen käytön joustavuutta ja yhteiskäyttöisyyttä.
Rakennuksen kulunvalvonnan
modernisointi on tärkeä osa peruskorjausta.
Peruskorjaushanke on osana
Tekesin RYM Shok tutkimuskonsortiota, jossa tutkitaan oppimisympäristöjen rakentamista käyttäytymistieteellisestä näkökulmasta sekä
tutkitaan laboratoriotyöprosesseja
tilatarpeiden ja tilojen ominaisuuk-

Teksti Pirjo Ranta

Kuva Janne Salo

Rakennuksen valmistumisen jälkeen
korjatut tai niin hyvakuntoiset tilat,
että niihin ei tehdä
talotekniikkakorjausta
Erikoistilat, jotka eivät voi muuttaa
paikasta toiseen eikä tilaratkaisuun
ole tulossa muutoksia. Talotekniikka
korjattava
Tiloja, jotka sisältävät laitteistoja,
joiden vaatimat olosuhteet ja aputilat
ovat erityiset - osa tiloista ei ole
muutettavissa paikasta toiseen
Kehitysalueet, jossa tilarakenne ja
käyttötarkoitus voi muuttua.
Vapaan asiakas- ja
oppiskelijalikenteen vyöhykkeet

CHE MI CUM

1.KERROS
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ASM

Häiriösuojatut tilat

PAKE+TDK ve3

Rakennuksen valmistumisen jälkeen
korjatut tai niin hyvakuntoiset tilat,
että niihin ei tehdä
talotekniikkakorjausta
Erikoistilat, jotka eivät voi muuttaa
paikasta toiseen eikä tilaratkaisuun
ole tulossa muutoksia. Talotekniikka
korjattava
Tiloja, jotka sisältävät laitteistoja,
joiden vaatimat olosuhteet ja aputilat
ovat erityiset - osa tiloista ei ole
muutettavissa paikasta toiseen
Kehitysalueet, jossa tilarakenne ja
käyttötarkoitus voi muuttua.

Ohutkalvolaitteet

Vapaan asiakas- ja
oppiskelijalikenteen vyöhykkeet

RTG-laite

CHE MI CUM
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Linjalle 55 tulossa
muutoksia vuoden
2012 aikana

Helsingin yliopisto
avasi Tiedekulman
Aleksanterinkadulle

Laitosneuvoston
opiskelijajäsenet
valittu

Helsingin seudun liikenteen (HSL)
vuoden 2012–2013 liikennöintisuunnitelman mukaan linjojen 55, 55A,
55K ja 55AK reitityksessä ja aikatauluissa tapahtuu muutoksia.
Kesäliikennekauden alkaessa
linjan 55 iltaliikenne siirretään linjalle 55A palvelemaan Hietaniemen
aluetta.
Talviliikennekauden alkaessa
linjojen 55 ja 55K päätepysäkit siirretään Marian sairaalta Rautatientorille
ja linjojen 55A ja 55AK liikennöinti
lopetetaan. Reitti kulkee vastaisuudessa Kumpulasta Rautatientorille
Hermannin rantatien, Kalasataman,
Sörnäisten rantatien ja Kruunuhaan
kautta. Reittimuutokset toteutetaan
samanaikaisesti usean muun EteläHelsingin linjan muutosten kanssa.
Arkisin kello 7–18 Kumpulan
kampuksen kautta ajavan linjan 55K
reittimuutos pidentää matkaa Rautatientorille muutamalla minuutilla ja
siirtää vaihtoyhteydet metroon Sörnäisten asemalta Kalasataman asemalle.
HSL:n suunnitelmat Etelä-Helsingin linjaston uudistamiseksi ovat
saaneet useiden aluiden asukasjärjestöiltä vastustusta. Esimerkiksi Kumpula-seura vaatii linjojen 55 ja 55A
reittien palauttamista nykyiselleen.
Asukasjärjestöjen mielestä HSL:n
päätökset suosivat muita kaupunginosia toisten kustannuksella.
Lisätietoja löytyy osoitteesta

Helsingin yliopiston uusi yleisötila,
Tiedekulma, avautui yleisölle perjantaina 3.2. teemalla Terveys ja
hyvinvointi. Tiedekulman teemojen ympärille rakentuva ohjelmisto
vaihtuu parin viikon välein, ja sen
sisältöjä täydennetään pitkin vuotta.
Tiedekulmassa on myös kirjakauppa
ja Ihana Kahvila. Tila on auki arkisin
kello 10–20.
– Tämä on yhteinen tila kaupunkilaisille ja yliopistolaisille, sanoo markkinointiviestintäpäällikkö Tanja
Paananen Helsingin yliopistosta.
– Tiedekulmaan jokainen on tervetullut kyselemään, kuuntelemaan,
katselemaan ja kokemaan yliopistossa tehtävää tutkimusta ja opetusta.
Täällä voi nauttia myös kahvihetkistä,
lukuelämyksistä ja keskusteluista tutkijoiden kanssa. Näytämme, kuinka
tiede on aina meidän arjessammekin
läsnä.
Vuorovaikutteisuuteen pyrkivä
kohtaamispaikka Fabianinkadun ja
Aleksin kulmassa, osoitteessa Aleksanterinkatu 7, on osa Helsingin yliopiston ohjelmaa designpääkaupunkivuonna 2012.
Tiedekulman ohjelma, uutisia ja
muita lisätietoja löytyy osoitteesta

Kemian laitoksen laitosneuvoston
opiskelijajäseniksi on valittu toimiJohannes Huokuna (varajäsen fil. yo.
Anna-Kaarina Palomäki (varajäsen fil. yo.
Antti Lahdenperä
Sara Krogerus (varajäsen NaK Linda Lindroos).
Laitosneuvosto on laitoksen monijäseninen hallintoelin, jonka puheenjohtajana toimii laitoksen johtaja.
Laitosneuvosto kehittää laitoksen
johtajan johdolla laitoksen toimintaa
kokonaisuutena yliopiston toiminnan
ja talouden tavoitteiden sekä yliopiston strategian, tiedekunnan tavoiteohjelman ja laitoksen toimintasuunnitelman mukaisesti.
Laitosneuvoston toimikausi on
neljä vuotta, kuitenkin niin, että opiskelijajäsenet valitaan kahden vuoden
toimikaudeksi.

JANNE SALO
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MINNA MERILÄINEN-TENHU

KRISTIINA WÄHÄLÄ

INTERNATIONAL MASTER PROGRAMS
Dou Du

Richard Bade

Master student in
the MoMoNano

Master student in ASC

Interviewer Janne Pesonen

My name is Richard Bade, a student
of the Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) Masters course. Having
mistry and German at the University
of Auckland, New Zealand, I embar-

Leipzig, Germany and I chose to have
my second year in Helsinki. I am now
characterization of compounds with
2D NMR and analysis of possible drug

My name is Dou Du, and I come from
China. I am a Master student in the
Modeling Molecules and Nanosystems (MoMoNano taught in English)
at the University of Helsinki. As its
name suggests, MoMoNano is related to computational physics and
chemistry. Instead of doing experiments in laboratory, they are done

H5N1. I originally chose Helsinki not
just for the courses offered but also
because I never thought I would otherwise be able to spend time in this wonderful city.
I was amazed at the variety of
chemistry courses that were offered
green chemistry, combinatorial chemistry, gas and liquid chromatography,
polymers used in medicines as well as
-

enjoyed all of the lecture courses that
I took and I was pleasantly surprised
by how kind all of the professors I
encountered were, who taught the
class in English even if only the vast
minority of the class were not Finnish
speakers. Comparing Helsinki with
Leipzig and Auckland, the professors
here are a lot more approachable and
relaxed, which bodes well for a good
learning experience.
Being from New Zealand, I had no
mate. After arriving in September and
being greeted with mild temperatures
and the occasional warm day, winter
came quite quickly. But in spite of the
short days, -20 degree temperatures
and continual snow, I really liked
the way snow capped Helsinki looks.
Overall, I have enjoyed my time in
Helsinki – both from the academic
and social sides as well as its proximity to the Baltic countries and Sweden,
which encourage weekend getaways.

was a challenge to me since I did not
have programming skills. However,
through lectures and exercises, I mastered several programming languages
and computing softwares. However, a
computer is not just a tool for educapractical problems in chemistry and
physics. For instance, through computer modeling and simulation, I will get
a better understanding of the behavior
of nanoclusters. Every time when I
successfully get the result through
programming and computations, I
feel a sense of achievement. Thanks to
the University of Helsinki giving me a

Richard on the ferry from Wellington to Picton.
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ALUMNIT / ALUMNAE
Auli Salakka

Riikka Ahvenniemi

Kemiassa
tarvitaan
kädentaitoja

Laadukas opetus on investointi
tulevaisuuteen
Teksti Elisa Lautala

Haastattelija Kristiina Wähälä

Missä olet ja mitä teet?
Olen Auli Salakka ja vastaan
Kemira ChemSolutionsin tutkimuksesta. Työskentelen Kemiran Espoon
tutkimuskeskuksessa. Työhöni kuuluu tutkimusportfolion hallinta, toimin tutkijoiden esimiehenä ja vastaan muun muassa budjetoinnista
ja kustannusseurannasta. Opiskelin
Helsingin yliopistossa orgaanista
synteettistä kemiaa, josta väittelin
vuonna 2001. Koulutus antoi loistavat
pohjatiedot aloittaa tutkijan työssä.
Työ on tietysti opettanut matkallaan
ja esimerkiksi johtamistaitoja ja kaupallista koulutusta olen hankkinut
ylipistosta valmistumisen jälkeen.
MItä haluaisit sanoa ensimmäisen
vuoden kemian opiskelijoille?
Kemian koulutus antaa monipuoliset mahdollisuudet toimia erilaisissa
ammateissa aina yritysjohtoa myöten.
Kemistin ammatissa tarvitaan usein
myös käden taitoja, mikä on harvinaista muissa akateemisissa amma-

Opettajan työn tähtihetkiä on seurata opiskelijoiden oppimiskokemuksia, kertoo kemian opettaja Riikka
Ahvenniemi. Uransa alussa oleva
opettaja arvostaa koulutustaan, mutta
kaipaa parannuksia puitteisiin.
”Parasta opettajan työssä on se,
että opetustaan voi kehittää jatkuvasti. Tässä työssä ei ole koskaan
valmis, vaan itsekin oppii kokoajan
uutta niin opetuksesta, oppimisesta
kuin omasta tieteenalastakin”, sanoo
27-vuotias Riikka Ahvenniemi, joka
työskentelee kemian opettajana
Espoon Tapiolan lukiossa.
”Lisäksi opettajan työn parhaita
puolia ovat totta kai opiskelijat – opettajan mahdollisuudet jakaa opiskelijoiden onnistumis- ja oppimiskokemukset ovat työn tähtihetkiä.”
Vuonna 2009 Helsingin yliopistosta kemian ja matematiikan opettajaksi valmistunut Ahvenniemi on
vasta uransa alussa ja alkanut lukuvuosi on hänelle opettajana kolmas.
Haave opettajan urasta alkoi
Ahvenniemen kohdalla kypsyä yliopisto-opintojen alussa Turun yliopiston kemian laitoksella. Myöhemmin
hän siirtyi opiskelemaan Helsingin
yliopiston Kemian opettajankoulutusyksikköön.
Työn haasteina tilat, aika ja
ryhmäkoot
Suomen koulujärjestelmän kansainvälisen menestyksen on katsottu
johtuvan muun muassa korkeatasoisesta opettajan koulutuksesta. Myös
Ahvenniemi kokee, että koulutus on
valmistanut hänet hyvin opettajan

työhön.
Hän kuitenkin huomauttaa,
että työelämään siirtymisen jälkeen
huomaa joitain asioita, joihin olisi jo
opiskeluaikana voinut paneutua tarkemmin.
”Koulutuksen aikana olisi ollut
mielenkiintoista nähdä käytännössä
esimerkiksi kontekstuaaliseen tai tutkivaan oppimiseen perustuvan kurssin suunnittelu ja toteutus.” Lisäksi
hän toivoisi, että arviointimenetelmiä
ja arvioinnin toteutustapoja nostettaisiin koulutuksessa paremmin esiin.
Opettajan työn suurimmat haasteet eivät kuitenkaan Ahvenniemen
mukaan liity ammattitaitoon, vaan
ulkoisiin puitteisiin. Kurssin opetukseen varatun ajan riittämättömyys,
liian suuret ryhmäkoot ja puutteelliset opetus- ja työskentelytilat näkyvät
opettajan arjessa.
Ahvenniemellä on kuitenkin kannustavat terveiset kaikille maailman
opettajille: ”Teemme tärkeää työtä
nuorten parissa. Laadukas opetus on
investointi tulevaisuuteen – pidetään

Valtakunnallinen LUMA-keskus yhteistyötahoineen tukee opettajia täydennyskoulutuksilla ja huomioi opettajien toiveet koulutuksien sisällön suunnittelussa. Lisätietoja: www.luma.fi/tapahtumat
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Tuija Jokela

Kristiina Poppius-Levlin

6 vuotta Fermionin tutkimuskemistinä

Tutkimuksesta
uraputki

Olen tutkimus- ja kehityskemistinä
Fermion Oy:ssa Orion-konsernissa.
Työhöni kuuluu lääkeaineiden synteesimenetelmien kehitys tuotantomittakaavan prosesseiksi yhteistyössä
muun muassa prosessi-insinöörien ja
analyyttisen kemian asiantuntijoiden
kanssa.
Valmistuin maisteriksi Helsingin
yliopiston kemian laitokselta pääaineenani orgaaninen kemia ja samassa
paikassa tein myös jatko-opintoni ja
väitöskirjatyöni orgaanisesta syntetiikasta. Väitöskirjani aihe oli ”Synthesis of Reduced Metabolites of Isoflavonoids, and their Enantiomeric
Forms”, joka liittyi mielenkiintoisen
kansainvälisen tutkimusverkoston

Tuija Jokela vasemmalla ilman hattua.

yhteistyöhön. Sain tutustua amerikkalaisen Fred Hutchinson Cancer
Research -tutkimuskeskuksen, Readingin ja Ulsterin yliopistojen sekä
Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkijoihin ja
työmenetelmiin.
Toimin jatko-opintovaiheessa
myös opetusassistenttina Helsingin
yliopistolla. Helsingin yliopiston tarjoama koulutus ja työkokemus on antanut hyvät eväät toimia kemianteollisuudessa kemistinä. Kemistinä tosin
ei tule koskaan valmiiksi, vaan työtä
tekemällä oppii kaiken aikaa lisää ja
huomaa, mitä asioita pitää edelleen

Haastattelija Kristiina Wähälä

Missä olet, mitä teet?
Väittelin vuonna 1985 Helsingin
yliopistossa orgaanisesta kemiasta
aiheenani ligniinikemia. Väitöskirjatyötäni ohjasi professori Gösta Brunow. Samana vuonna olin jo siirtynyt metsäteollisuuden omistaman
yksityisen tutkimusyhtiön KCL:n (Oy
Keskuslaboratorio-Centrallaboratorium Ab) palvelukseen. KCL:ssa tein
pitkän uran, yli 25 vuotta, erilaisissa
tutkimusprojekteissa projektipäällikkönä, kansallisten ja kansainvälisten tutkimusohjelmien päällikkönä
ja kuitualueen tutkimusjohtajana.
Vuodesta 2009 lähtien olen toiminut
VTT:llä ”Biomassan jalostus ja kestävä kemia”-alueen koordinaattorina
ja johtavana tutkijana.
Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen
vuoden kemian opiskelijoille?
Kemistin koulutus antaa hyvät mahdollisuudet toimia monissa eri tehtävissä tutkimuksessa, teollisuudessa,
myynti- ja markkinointitehtävissä
sekä erilaisissa hallintotehtävissä
ja kehittymismahdollisuudet uralla
ovat hyvät. Tutkijana kemistiltä edellytetään tänä päivänä yhä enemmän
verkottumista sekä kotimaassa että
ulkomaisten partnerien kanssa.
Usein yhteistyöprojektit ja tieteelliset
konferenssit vievät mielenkiintoisiin
maihin ja paikkoihin ja kollegoista
eri puolilla muodostuu hyviä ystäviä.
Tänä päivänä tutkija ei todellakaan
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Juho Jumppanen

Discovering a new world as entrepreneur
Juho Jumppanen (1966, Helsinki)
earned his MsC degree in Chemistry
in 1992, and further PhD degree in
Analytical Chemistry in 1994 at the
University of Helsinki, graduating
with honours and being further awarded a young scientist of the year award
by Finnish Chemical society (1994).
He was appointed Docent at the University of Helsinki Department of
Chemistry in 1996. Jumppanen then
moved onto working in industry. He
has over 10 patents and some 20 publications.
was mostly spent at Finnsugar/Cultor,
which then became Danisco through
acquisition of Cultor by Danisco in
1999, where Jumppanen performed
many roles (between 1994–2011)
from leading a R&D group dedicaprocesses to building a small, yet
thriving, SBU focusing on Speciality
Carbohydrates used by a large number
of industry leading companies within
Pharmaceuticals, Food, and Flavour,
as well as Industrial Biotech, Cosmetics, and Diagnostics Businesses.
During this time Jumppanen established himself as one of the leading
experts in applying soft chemistry
and purification technologies for
botanical extracts as well as synthetically derived molecules using various
technologies including industrial scale
chromatography. Jumppanen moved
to Great Britain in 2000 and has lived
there since then, albeit spending a lot
of time travelling internationally due
to his work.
Whilst having worked a long time
within a Business environment, Juho
has always felt it being very important to maintain a close connection
to technology and science either by
keeping up to date with latest scienti-
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and keeping in with customers or
partners development programs has
been a great way to learn and stay
focused in an environment, where
new innovations are depended upon
in bringing forth long term economic
growth as well as, simply, new and
better products for the markets. If
there is one thing Jumppanen would
suggest to a student considering chemistry and science as a life and career
science that one genuinely can connect
with, and then take the necessary time
to devote to the subject in order to
build ones expertise as well as a network, because due to the highly spe-

likely to spend a long time working in
his or her specialized area of choice.
Experience from a multinational
paves the way
Jumppanen departed from Danisco
late spring 2011 and is now focusing
his attention towards several new projects where new, cleaner, technology
can be applied to bring Businesses closer to their sustainable development
raw materials and reduced consumption of Energy. Green Chemistry projects are becoming more and more
important due to limited resources
and increased importance on conservation of nature and environment
which will drive many businesses key

Wei-Min Li

Masashi Tsuge

Nanometer films from Picosun

Post doc Dr. from
Japan

Text and photo Mikko Ritala

Wei-Min Li works as an application
director in Picosun Oy in Espoo and
as a CEO in Picosun Asia in Singapore.
Wei-Min came from China to Finland in 1990 to continue his chemistry
to University of Helsinki where he was
also offered a possibility to work as a
research assistant.
Wei-Min completed his master
in 1994 and defended his PhD thein 2000. The graduate of inorganic
chemistry laboratory then moved
to ASM Microchemistry Oy where
he was involved in development of
atomic layer deposition (ALD) processes for barrier, adhesion and seed
layers for copper interconnects in
integrated circuits. His next job was
a process manager for product development and regional sales manager
for European market at Silecs Oy, a
company that produces spin-on glass
materials mainly for microelectronics.
In 2009 Wei-Min moved to his cur-

rent company Picosun Oy, a Finnish
ALD reactor manufacturer. His daily
work involves exploration of novel
industrial applications for ALD, sales

Interviewer Markku Räsänen

and some unavoidable management
studies. Despite the wide and remote
sales region, his travel load is still
reasonable which is appreciated by
himself as well as his wife and two
small daughters.
jobs have challenged him to develop
new chemistry and materials for wide
range of applications. Another theme
has been promotion of the Finnish
ALD technology worldwide. Looking
back his studies at chemistry department, Wei-Min appreciates many
things, naming especially professor
Markku Leskelä, colleagues and
the open atmosphere at the department. As regards to chemistry students Wei-Min stresses that chemistry
is really a wonder and as such surely

I received the Ph.D. degree in chemistry from Tokyo Institute of
Technology in 2007, and the thesis
title is “Spectroscopic and photochemical characterization on transient
species of arylmethyl radicals and
ozone-water complex”. After my Ph.D.
I spent about four years at the Niigata
University of Pharmacy and Applied
Life Sciences with Dr. Kennosuke
group in the beginning of 2011. My
present research in the University of
Helsinki involves the thermal stability
of noble gas hydrides and the hydrogen tunneling in organic acids using
matrix isolation / FTIR spectroscopy.
My general interests are in spectroscopy and photochemistry of transient
species and weakly-bound complexes and I have been interested in the
atmospheric and interstellar chemistries.
About one year stay in Helsinki
let me love living in Finland because I
can study both photochemistry in the
bright summer days and low-temperature chemistry in the cold and snowy

Wei-Min Li together with another alumni, his colleague Tero Pilvi (with glass and tie) at Picosun booth
in ALD 2011 conference in Boston.

to Lapland to see Auroras, which, I
believe, are one of the most beautiful
15

Itzel Condade Morales

Exchange student experiences at the University of Helsinki
My name is Itzel Condado Morales,
National Autonomus University of
Mexico (UNAM), and the last September I started my exchange student
semester in University of Helsinki.
I have to say that at the beginning
it was hard to get use to the new style
of life, because everything was very
different, the language, the food, the
weather, even common and simple
things like going to the supermarket
were a little complicated because not
all the product´s names were in English but in Finnish. And then to get
used to the University was even harder, especially when I started going to
the laboratory course, because it was
hard to explain some things in Engratory. But then I realized that only the
as I got used to the University, everything was very comfortable and the
teachers and schoolmates made me
feel like at home. Life as a student here
in Finland is much more nicer than in
Mexico City, because here at University of Helsinki you have time enough
to study and to work in your project,
and also you have time for yourself,
the dangers in the city (as in Mexico
City). As a student, here in Finland I
have many advantages that in Mexico
Itzel in an archeological zone called Monte Albán, in Oaxaca in Mexico.

cheaper food and transportation.
When I started to work in my project I really felt that I was part of the
University. I also learned a lot of new
things while working in the project,
like for example new techniques, and
also how to use the spectrometers. My
labmates and my tutor really made me
feel part of the group.
three months, and I think that this
experience is one of the best experigrown as student, as a person and as
a scientist. These months in Helsinki
have also helped me to think about
my future and what I would like to do
I know that I want to continue with
so that I might continue working in
research. When I go back to Mexico, I
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Itzel learning to skate on the Helsinki Railways station skating field. In the Picture Left Gudrun
Silvennoinen, Itzel Condado Morales, Dr. Somdatta Deb, prof. Kristiina Wähälä, Richard Bade, Prof.
emer. Tapio Hase and Tiina Laaksonen.

Milja haluaa olla huumorintajuinen kemian opettaja
Nyt keväällä tulee kuluneeksi kuusi
vuotta siitä, kun 25-vuotias Milja
Helenius kirjoitti ylioppilaaksi
Nummelan lukiosta. Kemiasta yläasteaikoina kiinnostunut Milja suuntasi
lukion jälkeen opiskelemaan elintarvikekemiaa Viikkiin, Helsingin yliopiston elintarvike- ja ympäristötieteiden
laitokselle.
”Lukiosta hain vaikka mihin,
koska en osannut päättää, mitä olisin
halunnut opiskella. Olin kiinnostunut
tosi monista aineista ja kemia oli tietysti yksi niistä”, Milja kertoo valinnan
vaikeudesta.
Aina ei ensimmäinen opiskelupaikka kuitenkaan ole se täysin oikea
ja pari vuotta opiskeltuaan Milja
tajusi, että vaikka elintarvikekemia
olikin mielenkiintoista, hän ei halunnut siitä tulevaisuuden ammattiaan.
Samoihin aikoihin syntyi ajatus
opettajan työstä. Milja ei kuitenkaan
vaihtanut täysin alaa, vaan haki opiskelemaan Helsingin yliopiston kemian
opettajankoulutusyksikköön Kumpulaan.
Nyt lähes neljä vuotta myöhemTeksti Elisa Lautala

Kuva Sakari Tolppanen

min hän opiskelee pääaineenaan
kemian ja sivuaineenaan biologian
opettajaksi ja tekee kandidaatin tutkielmaansa.
Käytäntöä labrassa ja koulussa
Kemian opettajaksi opiskelevien opinnoissa teoria ja käytäntö kulkevat käsi
kädessä. Samoin kuin kemistiopiskelijat, myös tulevat kemman opettajat
viettävät paljon aikaa laboratoriossa
tehden kokeellisia töitä valkoiseen
takkiin ja suojalaseihin sonnustautuneina. Lisäksi opintoihin kuuluu
pedagogisia opintoja opettajankoulutuslaitoksella.
”Yliopisto-opinnoissa on parasta
vapaus, että voi itse valita sivuaineensa ja määritellä jonkin verran
opiskelutahtiaankin. Lisäksi ainakin
opepuolella kurssit ovat kauhean käytännönläheisiä, mikä on hyvä asia”,
Milja sanoo.
Opettajan opintoihin kuuluu
kolme harjoittelujaksoa, yhteensä
useampi kuukausi koulussa, joiden
aikana opettajan työ on alkanut Miljasta tuntua yhä oikeammalta. ”Olen
saanut mukavaa palautetta harjoitte-

luohjaajilta ja vahvistusta sille, että
tämä on juuri sitä, mitä haluan tehdä”,
hän sanoo. Lisäksi Milja tekee jatkuvasti opettajansijaisuuksia. Valmistuttuaan hän haluaisi työskennellä yläkoulun ja lukion kemian opettajana.
Tulevassa työssään hän haluaisi
tuoda esiin kemian merkitystä arkielämässä, jolloin oppilaat kokisivat
sen itselleen läheisemmäksi. ”Haluaisin olla asiantunteva, huumorintajuinen ja helposti lähestyttävä opettaja”,
hän toteaa.
Vapaa-ajallaan Milja kertoo
enimmäkseen touhuavansa koiransa
kanssa ja hiihtelevänsä näin talvisaikaan. Kesällä sukset vaihtuvat polkupyörään.
Entä mitä Milja haluaisi sanoa
niille, jotka miettivät olisiko kemian
laitos oikea opiskelupaikka? ”Kannattaa tulla tänne. Täällä mukavia
ihmisiä ja paljon vaihtoehtoja, mihin
suuntautua ja saa omien kiinnostuksenkohteiden mukaan valita, mitä
Lue koko juttu Luovasta www.eluova.fi.
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Harri Latva-Mäenpää
Haastattelija Kristiina Wähälä

Kuka olet, mitä teet?
Olen Harri Latva-Mäenpää, 26-vuotias orgaanisen kemian tohtorikoulutettava. Valmistuin joulukuussa
2009 kemistiksi (FM) Jyväskylän
yliopiston soveltava kemian osastolta
ja olen työskennellyt helmikuusta
2010 lähtien tutkijana orgaanisen
kemian laboratoriossa ja Metsäntutkimuslaitoksen (Metla) Vantaa
yksikössä. Tämän lisäksi opiskelen
myös strategista johtamista (KTM)
Vaasan yliopistossa. Tutkimukseni/
väitöskirjatyöni käsittelee kuusen ja
männyn kantojen ja juurien bioaktiivisia ja suojaavia polyfenolisia yhdisteitä sekä niiden uuttoa, eristämistä
ja analysointia. Eristettyjen bioaktiivisten yhdisteiden, kuten stilbeenien
ja lignaanien, mahdollisia hyödyntämiskohteita voi löytyä esimerkiksi
lääke-, elintarvike-, kosmetiikka- tai
puutuoteteollisuudesta. Työ on ollut
osa Metsäklusteri Oy:n FuBio-ohjelmaa ja sitä on tehty yhteistyössä Helsingin yliopiston orgaanisen kemian
laboratorion ja Metlan kanssa.
Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen
vuoden kemian opiskelijalle?
Uskon, että kemia on koko ajan kehittyvä tulevaisuuden ala, jonka opetukseen ja tutkimukseen on syytä panostaa. Suomessa on suuri tilaus uusille
kansainvälisille menestystuotteille,
joita voi syntyä esimerkiksi metsäteollisuuden ja biomassanjalostuksen
kautta yhteistyössä lääke- ja elintarviketeollisuuden kanssa. Näillä aloilla
kemian osaaminen ja sen kehittäminen ovat avainasiassa. Yhdistämällä
kemian asiantuntemus rohkeaan liiketoimintaosaamiseen voidaan kehittää uusia ja kestäviä menestyskonsepteja niin palveluiden kuin uusien
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Juhani Lähde

Ohjaajana Kemianluokka Gadolinissa opintojen ohella
Haastattelija Marja Happonen Kuva Veikko Somerpuro

Milloin ja missä olet syntynyt ja
käynyt koulusi?
Synnyin vuonna 1990 Helsingissä.
Kävin peruskoulun Nurmijärvellä
Klaukkalassa ja vuosina 2006–2009
Ressun lukiota Helsingissä.
Miksi hait opiskelemaan kemiaa?
Hain opiskelemaan kemiaa, koska
kemia ja muutkin tieteet onvat kiinnostaneet minua lapsesta saakka.
Kemian ala työllistää myös hyvin.
Missä vaiheessa olet opintoja?
Olen 3. vuoden opiskelija ja aion kirjoittaa kandidaatintutkielman ensi
syksynä.
Miten kuvaisit opiskeluasi?
Tavallinen opiskelupäivä alkaa usein
luennolla tai laboratoriotyöllä, jossa
tapaa usein kavereita. Loppupäivä
kuluukin sitten Physicumin kahvilassa ja kirjastossa lukiessa. Illalla voi
myös olla kemistien bileet.
Mikä on innostavaa opinnoissa?
Kemia on erittäin soveltava luonnontiede. Sitä opiskellessa tulee itsekin
pohdittua käsiteltäviä asioita eikä
pelkästään opeteltua niitä ulkoa.
Mukavaa opinnoissa on hyvät frendit
ja kemian tietojen ja taitojen kartuttaminen.
Mikä aiheuttaa stressiä opinnoissa?
Stressiä ei loppujen lopuksi ole hirveästi, ehkä harvoin juuri ennen
tenttiä.
Työskentelet Kemianluokka
Gadolinissa opintojesi ohella, mitä
haluaisit kertoa siitä?
Meillä on Gadolinissa mahtava tiimi,
jonka kanssa on ilo tehdä työtä. Koululaisvierailijoita käy meillä eskarilaisista aina abeihin asti, joten laboratoriotyöt suunnitellaan sen mukaan,
minkä ikäisiä vierailijat ovat.
Mihin erikoistut ja mitä haluaisit
tehdä valmistuttuasi?
Aion erikoistua orgaaniseen kemiaan ja valmistuttuani haluaisin tehdä
tutkimusta, jota juuri kukaan ei ole
aiemmin tehnyt. Olen yhtä kiinnostunut työskentelemään sekä kemian
yrityksissä että tutkimuslaitoksissa.
Mitä haluaisit sanoa ensimmäisen
vuoden opiskelijalle?
Opiskelun lisäksi kannattaa käydä
kemistien ainejärjestötapahtumissa.
Niissä tutustuu tuleviin kollegoihin.
Mitä sanot nuorelle, joka miettii
kemianalaa omaksi urakseen?
Tervetuloa Kumpulaan opiskelemaan

Kemiaa opiskellessa tulee itsekin
pohdittua käsiteltäviä asioita eikä
pelkästään opeteltua niitä ulkoa.
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Antti Lahdenperä

Viikko maailman kolmanneksi
suurimmassa lääkefirmassa
Viime kesänä sain Kristiina Wähälältä sähköpostia GlaxoSmithKlinen
Iso-Britanniassa järjestettävästä viikon mittaisesta kurssista lääkeainekemiasta kiinnostuneille opiskelijoille.
Hakuaikaa oli enää pari päivää jäljellä
ja olin melko kiireinen, koska olin
tuolloin kesätöissä Orionilla, mutta
päätin kuitenkin lähettää hakemuksen ja onneksi lähetin. GlaxoSmithKline järjestää vuosittain kemian
opiskelijoille kurssin, jossa pääsee
tutustumaan lääketeollisuuteen ja
uramahdollisuuksiin kyseisessä lääSmithKline maksaa osallistujille lennot, hotellimajoituksen ja ruokailut.
Kurssi järjestettiin jo kahdeksatta kertaa ja sinne valitaan vuosittain noin
20–30 opiskelijaa ympäri Eurooppaa.
Esimerkiksi viime kerralla osallistujia oli Saksasta, Puolasta, Tshekistä,
Italiasta ja tietenkin Iso-Britanniasta.
Vaikka hakijoita onkin joitain satoja,
niin käsitykseni mukaan suomalaisilla hakijoilla on aina ollut hyvät
mahdollisuudet tulla valituiksi. Suosittelen varsinkin orgaanisia kemistejä hakemaan, mutta voin sanoa, että
osallistujissa oli myös esimerkiksi
epäorgaanikkoja ja laskennallisesta
kemiasta kiinnostuneita.
Kurssi sisälsi muun muassa CV:n
kirjoittamista, tutustumista lääketeollisuuteen ja lääkeainekehitykseen
sekä käytännön laboratorio työskentelyä. Pääsinkin tekemään laboratoriotöitä Scale-Up-laboratoriossa,
jossa tehdään suuremman mittakaavan synteesejä ennen kun ne menevät
tehdasmittakaavan tuotantoon. Kun
itse on päässyt tekemään labrassa
melko pieniä synteesejä, jossa usein
lopputuotteen saanto saattaa olla vain
kymmeniä milligrammoja, oli mielenkiintoista kun tällä kerralla lopputuotteen saanto oli 637 grammaa. Tämä
oli ensimmäinen ja mahdollisesti viimeinen kerta, kun pääsin lapioimaan
tuotetta ennen lopullista kuivausta.
Kurssin toiseksi viimeisenä päivänä ohjelmassa oli ”harjoitustyö-
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haastattelu” sekä myöhemmin illallinen Royal Society of Chemistryn
tiloissa Lontoossa. Haastattelun tarkoituksena oli harjoitella työhaastattelutilanteita sekä käydä läpi kemisteiltä
useimmiten kysyttyjä kysymyksiä.
Toisaalta olen lähes varma, että tämän
haastattelun perusteella joitain opiskelijoita palkataan myös suoraan töihin, vaikka ennen haastattelua toisin
sanottiinkin. Haastattelussa kysyttiin
muun muassa työkokemuksesta, ryhmätyöskentelystä sekä tietenkin itse
kemiasta. Esimerkiksi hyvä tieto oli,
että kun työpaikkaan rekrytoidaan
kemian maisteri, oletetaan hakijan

Jos maisteri silloin
haluaa kilpailla
tästä työstä, hänen
todella täytyy osata
muutakin kuin
kertoa, että ensin
vesi sitten happo.
osaavan kemian perusasiat. Työhaastattelutilanteisiin ei siis välttämättä
kannata kerrata maisterivaiheen
syventävien kurssien nippelitietoa.
Tämä asia on toisaalta hieman erilainen Suomessa, sillä Orionilla yleensä
palkataan tutkimukseen vain tohtoreita. Jos maisteri silloin haluaa
kilpailla tästä työstä, hänen todella
täytyy osata muutakin kuin kertoa,
että ensin vesi sitten happo. Osaltani
haastattelu sujui erittäin hyvin ja
haastattelija antoikin minulle yhteystietonsa, jotta voin ottaa yhteyttä
häneen, mikäli tarvitsen harjoitusta
jatko-opintopaikan haastatteluun.
Myöhemmin samana iltana siirryimme Lontooseen ja osallistuimme
ensin suorana lähetyksenä radioituun
keskustelutilaisuuteen, jossa käsiteltiin Dopingia urheilussa ja sen valvon-

taa tulevissa Lontoon olympialaisissa.
Tämän jälkeen ilta jatkui mukavalla
illallisella, jonne osallistui GlaxoSmithKlinen johtoa, viime olympialaisten kultamitalisti(en muista nimeä
enkä lajia), professoreita ja edellisillä
kursseilla käyneitä opiskelijoita. Illallinen ja viini maistuivat ja myös keskusteluseura oli erinomaista - varsinkin muutaman viinilasillisen jälkeen.
Päädyin nimittäin keskustelemaan
kriketistä, lajista josta en aiemmin
tiennyt juuri lainkaan, RSC:n Media
relations -managerin kanssa. Vaikka
sainkin tietää kriketistä sitä ja tätä,
täytyy kuitenkin sanoa, etten vieläkään pidä kyseistä lajia juurikaan
kiinnostavana. Ehkä tämä asia muuttuu, koska lupasin lähteä katsomaan
krikettiä ensi kerralla vieraillessani
Englannissa, onneksi vain yhden päivän kestävään peliin! Samainen herra
oli myös hyvin kiinnostunut HYK ry:n
saippuakuplista ja halusi minun lähettävän hänelle kuvia niistä kunhan
pääsen Suomeen. Lähetinkin kuvat
ja hän sanoi pistävänsä ne eteenpäin
RSC-news:n toimitukselle. Ilmeisesti
kuvat eivät kuitenkaan ole päätyneet
lehtiin/nettiin, tai ainakaan en ole
kuullut sellaisesta.
Kurssin viimeisenä päivänä ohjelmassa oli estelmänpitämistä ja sen
harjoittelua erittäin osaavassa ohjauksessa. Nimittäin ennen kun jokainen
opiskelija pääsi pitämään lyhyen esitelmän siitä, miten on viihtynyt kurssilla, meille luennoi esitelmien pitämisestä Margaret Thatcherin oloinen
vanhempi rouva. Samainen henkilö
opettaa tälläkin hetkellä esiintymistä
monien suurien yritysten johdolle.
Täytyy sanoa, että sillä luennolla oppi
paljon asioita, joita kannattaa pitää
mielessä kun esiintyy yleisölle.
Kaikin puolin kurssi oli mielenkiintoinen ja mukava kokemus ja
suosittelen opiskelijoita hakemaan,
jos kurssia vielä järjestetään. Kuulin,
täisivät samanlaisia kursseja ja niistä

Teksti Antti Lahdenperä Kuva Veikko Somerpuro
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Nora Debraise

Opiskelijana mukana kansainvälisessä CATAFLUtutkimusprojektissa
Teksti Nora Debraise

Maisterivaiheen erikoistyöni tavoitteena on luoda uusia synteesireittejä
kehitellä uusia molekyylejä biologisiin
fessori Kristiina Wähälän johdolla
projektia tehdään orgaanisen kemian
osastolla yhteistyössä monien yliopistojen kanssa EU:n rahoittamana.
Mukana on myös yliopistoja Kiinasta
ja Hong Kongista.
Jatkoin italialainen vaihto-opiskelijan Eleonora Avelanin työtä.
logeja käsittelevän pro gradu -työnsä
joulukuussa ja palasi Sienan yliopistoon päättämään opintonsa. Sain esitellä äskettäin erikoistyöni tuloksia
Guangzhoussa Kiinassa Sun-Yat Sen
-yliopistolla projektin kokouksessa
yhdessä intialaisen post doc -tutkijamme Somdatta Debin kanssa.
Yliopisto kuuluu Kiinan parhaimmistoon ja siellä oli erinomainen
laitekanta. Kampuksella oli oma kuusikerroksinen rakennus pelkästään
NMR-laitteille.
Projektin myötä pääsin näkemään
laboratorion ulkopuolista tutkijan elämää ja kuinka monipuolista kemistin
työ loppujen lopuksi on. Ammatti tarjoaa mahdollisuuksia moniin erilaisiin tehtäviin ja erityisen mielekkäänä
pidin kansainvälisestä yhteistyöstä.
Monikulttuurisuus antoi projektille
väriä ja toi eloa pimenevään syksyyn.
Suhtautumiseni kemianalaan on
muokkautunut näiden kokemusten
jälkeen entistä valoisammaksi ja tulevaisuuden suunnitelmani ovat auki
uusille haasteille, mutta pelkäämättömin asentein. Kutsu Sienaan projektissamme olleen vaihto-opiskelijan
valmistujaisiin on jälleen yksi hieno

Nora Debraise (vas.) Eleonora Avelanin
valmistujaisjuhlissa Sienan yliopistossa
helmikuussa 2012.
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Jenni Taipalus

Matka tutkimusharjoittelijasta
laboratoriokoordinaattoriksi
Tulin Kemiallisen aseen kieltosopimuksen instituuttiin (VERIFIN)
vuoden 2006 maaliskuussa suorittamaan laboratorioanalyytikon (amk)
tutkintoon kuuluvaa tutkimusharjoittelua. Pidin työstäni, koska koin sillä
olevan merkitystä ja sainkin jatkaa
valmistumisen jälkeen osana tiimiä.
Ajan kuluessa halusin kuitenkin
ottaa enemmän vastuuta ja Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC)
-maisteriohjelman myötä näin tilaisuuteni tulleen.
Spektroskopian opinnot olivat
mielenkiintoisia. Sain valita kursseja
eri yliopistoista ja niiden pohjalta
muodostui laaja kuva erityisesti massaspektrometriasta, NMR-, ja FTIRtekniikoista. Kurssien sisältö vaihteli
teoriapainotteisista käytännönläheisiin ja opiskelu tapahtui englanniksi.
Pro gradu -tutkielman kokeellisen

osan suoritin Bergenissä, Norjassa.
Lukukausi vaihto-oppilaana oli
erittäin opettavainen ja sain tilaisuuden testata aivan uudenlaista
instrumenttia (DART-TOF-MS)
hermokaasujen hajoamistuotteiden
analysointiin. Sain vapaasti päättää tutkimuksen suunnan ja miettiä
koejärjestelyt. Kokemus antoi uutta
ymmärrystä tutkimusprojektien
kokonaisuuden hallinnasta ja sai
myös arvostamaan kemian laitoksen laboratorioiden varustelutasoa.
Aikaa Norjassa jäi myös huvitteluun.
Erityisesti paikallinen luonto, opiskelija-asuntolan baarin biljardipelit ja
shakkiturnaukset ovat jääneet mieleeni iloisina muistoina.
Palasin VERIFINille vuonna
2010, jonka jälkeen olen työskennellyt lähinnä ulkopuolisten asiakasprojektien parissa. Englanninkielisen

tutkinnon suorittaminen on helpottanut kommunikointia ja raportointia
kansainvälisten asiakkaiden ja kollegoiden kanssa. Tällä hetkellä toimin
pääsääntöisesti EU-projektissa, Chemical Munitinions Search and Assess
(ChemSea) ja pääsen testaamaan
VERIFINin uusinta instrumenttia
Iloista kevään odotusta, Jenni
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HENKILÖKUNTA / PERSONNEL
Opintosihteeri
Leea Sokura

Chemicumin talouspalvelut
esittäytyvät

Haastattelija Jarkko Ihanus

Kuka olet?
Leea Sokura, kemian laitoksen uusi
opintosihteeri.
Mistä tulet?
Ihan viimeksi Viikin kampukselta tutkimus- ja taloussihteerin tehtävistä.
Helsingin yliopistolla olen ehtinyt
myös opiskella humanistisessa tiedekunnassa ja työharjoitella Aleksanteri-instituutissa.
Missä työskentelet?
Laitoksen opintotoimistossa.
Mitä tehtäviisi kuuluu?
Pääasiassa hoidan perustutkintoopiskelijoiden opintosuoritusten ja
-kokonaisuuksien rekisteröintiä ja
ohessa myös Chemicumin tilavarauksia.
Miltä kemian laitos tuntuu uutena
työpaikkana?
Mielenkiintoiselta! Opittavaa ja tutustuttavaa riittää. Ilmapiiri on tuntunut uuden työntekijän näkökulmasta
oikein mukavalta ja kannustavalta.
Mitä muuta haluaisit sanoa?
Hauskaa ja toimeliasta keväänjatkoa

Kemian latioksen opintotoimiston hekilökuntaa
Jarkko Ihanus ja Leea Sokura.

Teksti Kim Valkonen Kuva Veikko Somerpuro

Vasemmalta Kumpulan kampuksen palvelukeskuksen palvelupäällikkö Eveniina Kettunen,
talousihteeri Heidi Malischevskij-Leinonen ja tiimin vetäjä Kim Valkonen kemian laitoksen
palvelukeskuksesta.

Chemicumin tiloihin on syyskuussa
2011 muuttanut talouspalvelutiimi,
joka on osa Kumpulan kampuksen
palvelukeskusta. Täydentävän rahoituksen talouden palvelut on haluttu
tuoda lähemmäksi asiakkaita ja lisätä
vuorovaikutusta talouspalveluiden ja
laitoksen välillä Helsingin yliopistossa.
Chemicumin projektipalvelutiimiin kuuluvat taloussihteerit Heidi
Malischevkij-Leinonen ja Miia
Rajala sekä tiimin vetäjä Kim Valkonen.
Talouspalvelut avustavat ja seuraavat projektien edistymistä taloudellisesta näkökulmasta katsottuna.
Talouspalvelut laativat projektinjohtajille säännöllisin väliajoin projektiraportin, jonka avulla projektinjohtajien on helpompi seurata projektin
taloudellista tilannetta ja suunnitella
tulevaa. Projektinjohtajia avustetaan
lisäksi uusien projektien hakuprosesseissa budjettilaskennan ja kannattavuuden arvioinnin osalta.
Talouspalvelujen palveluihin kuuluu myös erilaisten projektien osto- ja
matkalaskujen tiliöinti ja laskutus
sekä raportointi projektien rahoittajille kuten Suomen Akatemia, EU ja

Tekes.
Chemicumin talouspalveluissa
taloussihteeri Heidi MalischevskijLeinonen hoitaa Kemian laitoksen
projektiraportoinnin kokonaisuudessaan. Hänellä on erityisosaamista
etenkin Suomen Akatemian ja Tekesin
hankkeiden talouden hoitamisesta.
Taloussihteeri Miia Rajala on erikoistunut projektien osto- ja matkalaskujen tiliöinti- ja selvittelytehtäviin
sekä laskutukseen.
Chemicumin taloustiimin vetäjä
Kim Valkonen on työn ohessa osallistunut Suomen Akatemian projektien
seurantaan sekä avustanut Suomen
Akatemian laskutuksessa.
Kimin mielestä yliopiston projektipalvelut on ollut mielenkiintoinen
mahdollisuus oppia enemmän ulkopuolisen rahoituksen seurannasta ja
projekteista ylipäätänsä ja samalla
oivallinen tilaisuus edelleen kartoittaa
omaa rahoitusosaamista entisen luottohallinnon tietämyksen lisäksi. Kim
on viihtynyt työssään hyvin ja toteaa
että jokainen työpäivä on tuonut uutta
opittavaa mukanaan. Projektipalvelut
on yksi julkisen sektorin näköalapai-

Heidi Malischevskij-Leinonen A116, puh. 050-415 5463
Miia Rajala A116, puh. 050-4155462
Kim Valkonen, A117, puh. Puh. 050-3183901

24

Uusi orgaanisen kemian dosentti
Englannista
Haastattelija Kristiina Wähälä

Annamaria Lilienkampf on väitellyt
tohtoriksi 2007 Helsingin yliopiston
orgaanisen kemian laboratorion Drug
Discovery -ryhmästä.
Mitä teet nykyään?
Olen Marie Curie Research Fellow
Edinburghin yliopiston kemian laitoksella Skotlannissa. Lisäksi olen
dosentti Helsingin yliopiston orgaanisen kemian laboratoriossa.
Missä olet työskennellyt
aikaisemmin?
Jatko-opintojeni jälkeen lähdin tutkijaksi Yhdysvaltoihin. Vietin kaksi
vuotta professori Alan P. Kozikowskin
Drug Discovery -ryhmässä Illinoisin
yliopistossa Chicagossa post doc -tutkijana. Syksyllä 2009 siirryin Edinburghiin professori Mark Bradleyn
tutkimusryhmään ja syyskuusta 2011
lähtien olen ollut Marie Curie Fellow
samassa yliopistossa.
Mitkä ovat tutkimusalueesi?
Väitöskirjatyöni käsitteli lääketieteellistä sekä orgaanista kemiaa. Yhdysvalloissa jatkoin pitkälti samoilla
linjoilla ja olin mukana kemistinä
useammassa lääkkeenkeksimisprojektissa. Pian kuitenkin heräsi into
tehdä jotain uutta ja laajentaa osaamistani. Kemiallinen biologia oli jo
pitkään kiinnostanut minua ja niinpä
päätin siirtyä Edinburghiin jossa
kemian laitoksella on vahva osaaminen tällä poikkitieteellisellä alueella.
Nykyinen tutkimustyöni on vahvasti
kemian ja biologian rajapinnassa.
Perinteisen syntetiikaan lisäksi kehitän uusia solupohjaisia seulonta- ja
kuljetusmenetelmiä bioaktiivisille

Haastattelija Mikko Ritala

aineille, geeniterapiasovelluksia sekä
”molekyyliluotaimia” optiseen kuvantamiseen.
Mitä haluaisit sanoa kemian
opiskelijoille?
Tutkijanura on erittäin mielenkiintoinen ja haastava. Työ vaatii pitkäjännitteisyyttä, mutta samalla viikoittain oppii jotain uutta ja jännittävää.
Tutkijanurasta kiinnostuneita opiskelijoita kehottaisin rohkeasti lähtemään ulkomaille. ”Matkailu avartaa”
pätee myös tieteeseen ja erilaisten
tutkimusprojektien ja -kulttuurien
kokeminen on tärkeää. Kannattaa
myös rohkeasti kokeilla eri kemian
osa-alueita ja löytää se ”oma juttu”.
Kemian opiskelu tarjoaa erinomaisen
pohjan monenlaiseen tutkimukseen ja
nykyisin monet tutkimusalueet ovat
erittäin poikkitieteellisiä.
Dosentti Lilienkampf luennoi ensi
lukuvuonna kurssin Kemiallinen bio-

Uudet dosentit
Matemaattis-luonnontieteellinen
tiedekunta on saanut 2010 ja 2011
yhteensä 50 uutta dosenttia, joista 9
on kemian laitoksen dosentteja. Helsingin yliopiston kansleri Niiniluoto
myönsi dosentin arvot joulukuussa
2011 FT Anu Airaksiselle radiokemia
ja FT Markku Vainiolle fysikaalinen

Epäorgaanisen
kemian
laboratorioinsinööri Mikko
Heikkilä

kemia sekä tammikuussa 2012 FT Jari
Hoviselle orgaaninen kemia. Dosentin arvon voidaan myöntää henkilölle,
jolla on perusteelliset tiedot omalta
alaltaan, julkaisuilla tai muulla
tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön ja hyvä opetustaito.

Kuka olet ja mistä tulet?
Olen Mikko Heikkilä, alkujaan Imatralta, sittemmin liki puolet elämästä
Helsingissä ja parin vuoden päästä
kolmannes epäorgaanisen kemian
laboratoriossa.
Mikä on työtehtäväsi?
Laboratorioinsinööri syyskuusta 2011
alkaen. Olin tätä ennen tohtorikoulutettavana, joten loppusuoralla kesken
jäänyt projekti pitäisi tässä sivussa
hoitaa loppuun.
Mitä työtehtäviisi kuuluu?
Etupäässä oman laboratorion käytännön toimintojen ylläpitäminen ja
kehittäminen, mielenkiinnolla odotan, mitä tulevaisuudessa häämöttävä
remontti tuo tullessaan. Enemmän
osaamista on kertynyt mm. fotokatalyysista sekä jauhemaisten näytteiden
tai pinnoitteiden röntgendiffraktiosta,
jos jotakuta nämä kiinnostavat, niin
tulkaa toki juttelemaan.
Mitä muuta haluat sanoa?
Koska laitos kokonaisuudessaan sekä
ihmiset muualla kuin epäorgaanisella
eivät minulle vielä kovin tuttuja ole,
tulen varmaan kiertelemään ja kyselemään monilta enemmän ja vähemmän järkeviä kysymyksiä. Toivotta-
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Professor Gerber from Israel starts as a FiDiPro
professor in Chemicum
My name is Robert Benny Gerber
name) My B.Sc. in Chemistry is from
the Hebrew University of Jerusalem
(1965). I did my doctorate at the University of Oxford, England under the
supervision of Professor C.A. Coulson in Theoretical Chemistry (1968) I
did postdoctoral work with Professor
Martin Karplus at Harvard University.
Career in chemistry – so far
I have been in the faculty of the
Hebrew University of Jerusalem since
1976. I was promoted full Professor in
1980 and was appointed to the Saerree K. and Louis P. Fiedler Chair In
Chemistry in 1988.
Since 1990, I also hold a tenured,
but part time position as Professor of
Chemistry at the University of California, Irvine. I spend 3 months in
the year there, have a research group
and teach courses. In October 2011, I
began my position as FiDiPro at the
University of Helsinki.
At present, I have a relatively
large research group at the Hebrew
U. (about 15 research students and
postdocs right now), and a smaller
one (5–6) at the University of California. Very important for me: I already
have a small, but very nice group of
one Ph.D. student and one postdoc at
the University of Helsinki!
Fruitful experiences in Finland
of Professor Markku Räsänen in
1992 and gave a series of lectures primarily on chemical reaction dynamics. The audience was responsive,
motivated and very friendly. It was
a delightful experience. I also got to
know the Department, then still at
its previous home near the Baltic Sea
(Meritullinkatu). The research groups
(I met mostly those of Räsänen and
Halonen) were cosy, had a nice atmosphere, and I enjoyed the very nice
discussions with the students as well
Ph.D. students at the time, Jan Lundell, came later to me as a post doc
in Jerusalem. This way, I kept in close
touch with developments in Helsinki,
especially at the Räsänen group. This
led to wonderful cooperation still
ongoing now, with Räsänen and his
coworkers, including Leonid Khri-
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achtchev, Mika Petterson and (of
course) Jan Lundell as well as others.
The work with Jan Lundell was very
successful. We predicted the existence
of a new molecule, made of xenon and
a hydrocarbon. To this date, this result
is very close to my heart, and most
important is that the Räsänen Laboratory was able to prepare this novel
molecule! That gave great impetus
to my collaboration with researchers in Finland. Lundell, my postdoc
from Helsinki, became Professor at
Jyväskylä, and I am very delighted
with this.
Exciting plans as FiDiPro Professor
One of the research directions that I
like most involves joint, intergrated
research by my group as a theoretical
group and an experimental group. I
think that the state of the art is especially right for such a symbiotic experimental-theoretical research. This is
realized in the projects with Räsänen.
We are interested in the chemistry of
the noble gases, and I hope and believe
to new and exciting frontiers: new
molecules (hopefully of conceptual
importance), new materials and also
applications that will increase the
whole.
I am very eager to develop interactions and cooperation with other
groups in Helsinki and some of this
has already began. With Professor
Lauri Halonen, and a postdoc, we

began work on chemical reactions on
ice particles, a topic of major interest
in atmospheric chemistry. I am also
planning to cooperate with Professor
Dage Sundholm and with Professor Pekka Pyykkö. Other thoughts:
I have a truly international group,
spread over 3 different continents:
Israel, California and Finland. This is
an exciting and rewarding experience.
Science is universal, but people from
different backgrounds and cultures
approach it differently. I think that
also and even more so the students:
it gives them a rich and very wordly
view of science and of research. No
less, research itself, and the training
of students and postdocs is the core of
my work. I hope this will be a rewarding experience for them.
FiDiPro – the Finland Distinguished
Professor Programme
FiDiPro – the Finland Distinguished
Professor Programme enables distinguished researchers, both international and expatriates to work and
Finnish academic research.
of Finland and Tekes, FiDiPro provides competitive grants to projects
recruiting highly merited scientists,
who are able to commit to long-term
cooperation with a Finnish university

Interviewer and photo Kristiina Wähälä

University Lecturer Martin Nieger
Text Martin Nieger

Inorganic Chemistry.
In spring 1994 – accidentally – I
became involved in a DAAD / Academy of Finland exchange project
between Prof. Dr. F. Vögtle (Bonn)
and Prof. K. Rissanen (Jyväskylä) in
Supramolecular Chemistry. After that
it happens, that I developed - stepby-step - strong personal and scien-

If you desperately need a X-ray Single
Crystal Structure you have to chase
Martin Nieger, since 1.1.2012 University Lecturer in Inorganic Chemistry
If you need a crystal structure (e.g.
for polishing up your manuscript),
B323 or in the X-ray laboratory C327,
before I escape to countryside. Everything from data collection, structure
tion for publication is included in the
service (only suitable single crystals
have to be provided!).
As described by my Finnish colstudied chemistry, biology, philosophy
and educational theory at the University of Göttingen, Germany, and did
my masters work 1985–1986 in chemical crystallography in the group of G.
M. Sheldrick, also known as an author
of a small crystallographic program
system called SHELX. Afterwards, I
joined the research group of Prof. Dr.
E. Niecke at the University of Bonn,
Germany, and obtained the Ph.D. (Dr.
rer. nat.) 1989 in Inorganic Chemistry
and Crystallography.
After my studies I was working
as a Senior Researcher at the Department of Inorganic Chemistry, University of Bonn, Germany, where I was
responsible for the common X-ray laboratory of the Department of Organic
Chemistry and the Department of

Inorganic
Chemistry

Pharmacy

structure in the solid state, but also in
solution, on the chemical and physical properties. This covers a wide area
from inorganic chemistry, organometallic chemistry, organic chemistry
and supramolecular chemistry.
My research is mainly made in
a large network of European universities and also research groups
from Finnland, where I am responsible for the crystallographic part of
the research, which is presented in
under the top 25 authors, who are
cited in more than 500 entries in the
Cambridge Structural Database. In
December 2010 I was appointed coeditor for Acta Crystallographica E.
I will continue on teaching the lecture course 55360 “Crystal structure
determination (Kide- ja molekyylirakenteen määritäminen), the basics
of crystal structure determination.

sen, Warburg/Westfalen, Germany,
organized by ChemKrist (GDCh
(Gesellschaft Deutscher Chemiker))
in cooperation with DGK (Deutsche
Gesellschaft für Kristallographie).
The next summer school will be held
in September 2012. If you like to par(teaching language will be German).
In 2008, I was a lecturer at the 18th
Jyväskylä Summer School (CH6:
Crystal Structure Determination:
Problems, Errors and Pitfalls).
Crystallography at the University of
Joensuu and 2011 I was appointed as
Docent in Inorganic Chemistry at the
University of Helsinki.
My main focus in teaching and
research is chemical crystallography,
keeping a traditionally strong research
area of the Laboratory of Inorganic
Chemistry alive and try to adapt it to

ing in ‘practical crystal structure
determination (but attention: this
requires tough work). For interested
students there will be the possibility
for a master thesis in chemical crystallography. Additionally, I will offer a
lecture course in Bioinorganic Chemistry: 55344: “Bioinorganic Chemistry,
An Introduction (Metalli-ionit biologi-

Element-Organic
Chemistry

X-Ray Crystal
Structure Analysis

Supramolecular
Chemistry

December 2006 I moved to Helsinki
as a Senior Researcher at the Laboratory of Inorganic Chemistry.
My main research area is structural chemistry and X-ray structure

sissa systeemeissä)”. All lectures will
be given in English.
I will also act as a contact person
for foreign students.
Since 2004, I have been a docent
and tutor in the biannual summer
school ‘Grundlagen der Einkristall-

Metal-Organic
Chemistry

Organic
Chemistry
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Qian Cao,
Post doc
researcher

I am a Chinese girl and I obtained
my PhD degree in Chemistry from
the University of Nottingham, United
postdoc position here in Helsinki from
the beginning of 2011.
Originally I come from Zhengzhou, the capital city of Henan province, which is located in the middle
of China. Henan province plays an

Kaifeng and Anyang) being located
there. More than 10 dynasties have
successively established their capital
A long history has left Henan with
many cultural and historic sites.
My research topic is ‘Molecular
research in Helsinki is focused on fundamental chemical events and practical applications for species in condensed phases, especially the molecular
mechanism of xenon anaesthesia and
conformational-dependence of chemical reactivity. The research tools
applied include matrix-isolation
spectroscopy and extensive computational simulations. These are inter-
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disciplinary subjects, forming a strong
link between chemistry and physics.
Before I left for Finland, the only
impression of Finland to me was that
it is the hometown of Santa Claus and
Nokia, and I think this maybe also
the impression from a lot of people
who have not been to Finland before.
At the beginning of 2011, I came to
the University of Helsinki starting
my 3-years research in Chemistry.
At that time, this country presented
me a white world covered by heavy
snow. The snow-buried vehicles and
frozen Sea was very impressive. There
was a funny story happening to me:
On my way to the university there is
a large square, I always saw people
walking, bicycling and even skiing
on it. But in April, the snow begins to
melt, I suddenly realize that it actually the famous Töölönlahti, which
is the inland sea I saw from the map,
not a ground square. The winter here
is freezing and dark, day light is only
for 4-5 hours which makes me feeling a bit depressed and alone. But I
can still gather with friend and enjoy
the Finnish sauna. If you like winter
sports, such as skiing, skating and

ice hockey, you will have a lot of fun
and make many friends here. Summer is wonderful in Finland, full of
sunshine, lake, forest and sea. There
are also a lot of activities and festivals to celebrate. These celebrations
are good chances for international
people involved in the local life and
knowing more Finnish cultures. July
is a special month in Finland, almost
all the people escape away from work
and have holidays. You can travelling
around this country or just rent a
summer house nearby the woods or
lake, relax with your friends and families. It is worth noticing that Finland
is one of the Shengen countries. As a
foreigner, we can use our Finland residence permit to travel around Europe
without additional visa, which is very
convenient for interactional students
and staff. Although the tax here is
high, it has good social welfare, and
high-quality educations for free. Clean
and beautiful environment, peaceful life, convenient transportation
system, bustling shopping mall and
honest people makes Helsinki a good
city for living, especially for students

University lecturer in polymer chemistry
– experiences and perceptions

Vladimir Aseyev is a Russian university lecturer in Helsinki at the
Department of Chemistry. Vladimir
gives lectures on polymer physics and
light scattering methods in polymer
research. He is an active scientist and
collaborates with many colleagues
around Finland and abroad. He has
stayed in Finland for many years but
prefers lecturing in English and thus
not only Finnish but also many foreign
exchange students attend his courses.
Vladimir Aseyev was trained as a
biophysicist at the Laboratory of Molecular Biophysics of the St. Petersburg
State University where he worked with
DNA in solutions. He early realized
that physics and chemistry of macromolecules and nanoparticles in solutions would be the major subjects of
his investigations. He was accepted as
a researcher to the Institute of Macromolecular Compounds of the Russian
Academy of Sciences even before he
University.
time in Russia. Many talented scientists left the country to support their
families that stayed in Russia. So did
started already in winter 1996, when
his PhD thesis. Vladimir defended his
PhD on polyelectrolytes in the University of Helsinki in 1999. After this he
moved to the USA for a post doc in the
University of Iowa where he spent two
years during 1999-2001 and gained
experience in chemical and biochemical engineering. His work was marked
with a Biosciences Postdoctoral Fellowship Award.
In the autumn 2001 Dr. Aseyev

returned back to the Laboratory of
Polymer Chemistry. His postdoctoral
position was granted by the Academy
of Finland. He was nominated as a
university lecturer at the University
of Helsinki in 2004 and a Docent in
polymer chemistry in 2006. Vladimir
is responsible for the light scattering
studies supervising at least two graduate students and one postgraduate
student and assisting the other researchers to perform scattering experiments.
Vladimir is an easy going person
with other people. He says he has
never had any problems accommodating in the Finnish university surroundings. Nevertheless, he admits that
there are cultural differences between
Finns and Russians. Finnish students
are certainly different, shy and quiet,
whereas Russian students in Russia
discuss with the teacher in auditorium
all the time. It often happens that what
the teacher has planned to speak
about is completely forgotten during
the lecture. “Talking to a teacher is
the fun of study”, says Vladimir. “On
the other hand, textbooks used here at
the University of Helsinki are written
for students. This may sound strange,
but Russian textbooks are written for
those who know the course material
a textbook without discussing with the
teacher.”
“I like teaching”, says Vladimir.
“The best favor what a student can
make to a teacher is to ask questions. Maybe I am wrong, but I think
that the Finnish students do not ask
because they think that asking questions disturbs the others or is impolite. Nevertheless, I still like teaching,
and I see that students appreciate my
efforts.”

that similar activities also gradually
come to the St. Petersburg State University. Times change!”
“Another surprising feature of the
Finnish society is a kind of subordination”, says Vladimir. “Deans or the
Rector of the St. Petersburg State University are just ordinary persons doing
their administrative work. If I need to
approach them, even being a student,
matters. This is not what I feel in Helsinki. But, of course, I know that there
are certain traditions and historical
reasons for such possible differences.”
Nowadays Vladimir lives in Helsinki together with his wife Elena, 14
years old daughter Dunja, and a dog
Tuzik. Vladimir is interested in Finnish culture and studies history of
Finland; in Soviet schools RussianFinnish relations were not discussed
in detail. His daughter Dunja goes to
wife got her Licentiate in Engineering
in the Helsinki University of Technology. She realized that she likes teaching and works now in a high school
teaching mathematics and physics in
Finnish.
“We keep our Russian traditions
at home. It is rare that in foreign families living abroad a child speaks pure
native language, as our Dunja who is
be Russian and we teach her to respect Finnish culture. For that reason
she has never had any problems in the

for me is the number of quality improvement meetings and various forms
nuous reorganization of the university
system. Such activity leads to a decrease in the teaching quality, because
it simply takes time. However, they say
Aseyev family. Adopted from a picture of F.P.
Reshetnikov “Bad mark again” (1952)

Text Heikki Tenhu Photos Sami-Pekka Hirvonen
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Kemian opettajankoulutusyksikön tutkimuksia:
tieto- ja viestintätekniikka ja kemian visualisoinnit
osaksi kemian opetusta
Tieto- ja viestintätekniikan hyödyntäminen kemian opetuksessa on ollut yksi Kemian opettajankoulutusyksikön keskeisimmistä tutkimuskohteista jo vuodesta 2001 lähtien. Aihe on tärkeä sekä
kemian tutkimuksen että sen oppimisen näkökulmasta.

Tieto- ja viestintätekniikalla (TVT)
on tärkeä rooli kemiassa, sillä kemiallisia ilmiöitä tarkastellaan niin
pienessä mittakaavassa, että niitä ei
voi silmillä havaita. TVT-pohjaiset
laskentaresurssit mahdollistavat
näiden submikroskooppisen tason
tapahtumien tutkimisen ja TVT-pohjaiset visualisointiresurssit tulosten
esittämisen visualisointeina. Näiden
visualisointien tavoitteena on tukea
tutkimustiedon diffuusiota korkeammasta osaamistasosta alhaisempaan
siten, että tieto pysyisi mahdollisimman tarkkana ja diffuusioprosessi
tehokkaana. Viestintä voi tapahtua
esim. asiantuntijalta asiantuntijalle
tai asiantuntijalta noviisille.
TVT:lla on keskeinen asema myös
kemian opetuksen tutkimuksessa,
sillä tämän silmille näkymättömän

submikroskooppisen tason opettaminen on yksi kemian opetuksen
suurimmista haasteista. Kemian
opiskelijat eivät pysty työskentelemään submikroskooppisella tasolla,
koska heille ei ole vielä muodostunut
aiheesta sisäistä mallia. Tämä on
opiskelijoita usein ahdistavaa, minkä
vuoksi kemiaa pidetään erittäin haastavana oppiaineena. Kemian opettajan täytyy ottaa tämä tekijä huomioon
opetuksessa ja sen vuoksi opettajan
on tärkeää ymmärtää kemiallisia
malleja ja visualisointeja sekä osata
rakentaa niitä.
Kemian opettajankoulutusyksikössä aihetta on tutkittu ja opetettu
vuodesta 2001 lähtien. Yksikön laudaturkurssina tarjotaan muun muassa
Kemian mallit ja visualisointi -kurssia, jossa tutustutaan mallien ja visu-

alisointien käyttöön kemian opetuksessa ja kemian tutkimuksessa,
opetellaan niiden tekoa tietokoneohjelmistoilla ja opitaan kehittämään
submikroskooppista tasoa huomioon
ottavia oppimisympäristöjä.
Aiheen parissa tehty tutkimus on
pääosin kohdistunut malleja, visualisointeja ja TVT:aa yhdistävien oppimisympäristöjen sekä opettajille ja
opiskelijoille suunnattujen koulutusten kehittämiseen. Tähän mennessä
on mm. selvitetty mitkä kemian sisällöt soveltuvat tarkastelun kohteeksi
suhteessa koulujen TVT-resusseihin,
opettajien substanssi- ja TVT-osaamiseen sekä opetussuunnitelmien
määrittelemiin opetustavoitteisiin.
Tutkimusaihe on hyvin haastava
kemian opetuksen tutkimuksen
näkökulmasta, sillä rajoittavana tekijänä tutkimustulosten yleistämisessä
eivät ole kemian liittyvät haasteet
vaan TVT:set haasteet, kuten esimerkiksi oppilaitosten talousasiat, ATKylläpidon järjestäminen, laitteiden
uudistamisfrekvenssi ja opettajien
TVT-osaaminen. Tulevaisuudessa tutkimusta tullaan suuntaamaan enemmän kouluissa tapahtuvan toiminnan
kartoittamiseen ja uusien pedagogisten mallien kehittämiseen. Myös avoimeen teknologiaan pohjautuvien mallinnus- ja visualisointiympäristöjen
kehittämiseen tullaan panostamaan,
minkä vuoksi mm. erilaisten opetusta
tukevien teknologiarajapintojen mer-

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy kemian opettajankoulutusyksiköstä marraskuussa 2011 väitelleen Johannes Pernaan tuoreesta väitöskirjasta: Kehittämistutkimus: tieto- ja viestintätekniikka kemian opetukseen (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/28007).

Kemian laitoksella 10 vuotta toimineen Kemian opettajankoulutusyksikön tutkimuksen painopistealueita on neljä:
1) Kemian käsitteet, mallit ja visualisointi,
2) Tutkimuksellinen kemian opiskelu,
3) Kemia tieteenä: kemian historia ja filosofia opetuksessa ja
4) Kemian tiede, ympäristö, yhteiskunta ja teknologia opetuksessa (STSE). Tutkimusryhmään kuuluu 20 jatko-opiskelijaa ja sitä
johtaa professori, tutkimusjohtaja Maija Aksela.
www.helsinki.fi/kemia/opettaja
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Teksti Johannes Pernaa

Kuva Sakari Tolppanen

The last laudatur degree in PhD thesis in chemistry for Victor
Sumerin

The grading of doctoral thesis changed starting this year. We have now
only three grades (rejected, accepted
and accepted with distinction) instead
of the seven in the old system. The last
laudatur grade in chemistry was given
in November 2011 to Victor Sumerin.
The title of his thesis is Lewis Acid-

Lewis Base Mediated Metal-Free
Hydrogen Activation and Catalytic
Hydrogenation.
The thesis comprises six publications and summary text of 81 pages.
The thesis deal with activation of
dihydrogen with amines and B(C6F5)3.
Hydrogen activation catalysts which
do not contain metals form a very
hot research topic and these catalysts
are very desirable in pharmaceutical industry where metal impurities
may be detrimental. The thesis of Dr.
Sumerin contains three significant
rogen containing compounds have
been synthesized and characterized
for hydrogen activation, (ii) the B- and
N-functionalities have been introduced in a same molecule which then
acts as a tweezers which binds and
releases hydrogen reversibly, and (iii)
have been prepared for hydrogenation and even enantiomeric hydrogenation of imines. In addition, the
mechanisms of the hydrogenation
reactions and recycling of the cata-

lysts have been studied. The research
work has been carried out in close
collaboration with Munich Technical
University (prof. Bernhard Rieger)
and collaboration has been also made
in theoretic and NMR-studies with
groups in our Department.
The thesis of Dr. Sumerin is of
exceptional high level. The publications have been published in the best
international chemistry journals. The
importance, quality and timely of the
publications can be seen from the citagathered: 247.
Victor Sumerin was born in 1982
in Votkinsk, a small town near the
Ural Mountains, USSR. He studied
chemistry in Moscow and made the
master degree in Moscow State University. He started PhD studies in
Helsinki in 2006. Since April 2011 he
has been a researcher at Borealis Polymers Oy, Finland and his research is
mainly focused on the development
of catalysts for ethylene polymeriza-

Ref. V. Sumerin. F. Schultz, M. Atsumi, C. Wang, M. Nieger, M. Leskelä, T. Repo, P. Pyykkö, B. Rieger, J. Am. Chem. Soc. 130 (2008) 14117-14119.

Juho Helaja

Orgaanisen kemian uusi yliopistolehtori
Teksti Juho Helaja

Doc. Juho Helaja (väit. 2000 orgaaninen kemia, HY) on nimitetty yliopistolehtoriksi kesällä 2011. Hänen
johtamansa tutkimusryhmän aktiiviset tutkimusaiheet ovat: organometallikatalyysi, heterogeenisesti
katalysoidut orgaaniset konversiot
(kultananopartikkelikataly ysi),
molekyylien itsejärjestäytyminen ja
klorofyllien synteettinen muokkaaminen fotoindusoituihin prosesseihin. Opetuspuolella mielenkiinto on

tutkimustoiminnan myötä synteesimenetelmissä, -strategioissa ja supramolekyylikemiassa. Ennen akateemista uraansa Helajalla on tausta
veronmaksajana ns. oikeissa töissä,
josta perintönä on toimia nykyisessä
toimessa asenteella, jolla veroeuroille on tarkoitus tuottaa vastinetta.
Yliopistouudistusten suhteen doc.
Helajan tulevaisuusodotukset ovat
varsin optimistiset, sillä suunniteltu
yliopistohallinnon kaventaminen

ja oheistukitoimintojen karsiminen
antanee käytännössä mahdollisuuksia merkittäviin tutkimusavauksiin
ja opetustoiminnan kehittämiseen.
HY:ssä opetus- ja tutkimustoiminnan menetyksen mahdollisuudet ovat
lahjakkaiden ja motivoituneiden opiskelijoiden myötä vähintäänkin samaa
tasoa kuin eurooppalaisissa TOP-50
yliopistoissa. Kysymys on vain roh-
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4th International ASC Summer School

CULTURAL HERITAGE,

CHEMISTRY AND SPECTROSCOPY 5-8 ECTS
Cultural Heritage is the foundation on which humanity
has built its collective memory and identity. Preserving
cultural heritage, therefore is a very important issue all
over the world. During the last decades, the development
of spectroscopy and other analytical techniques applied to
ancient and other cultural heritage materials has focused
on research with the aim of gaining valuable information
on cultural-historical material compositions, chemical and
physical transformations, ageing properties and working
techniques for materials analysis.
Advanced spectroscopy in chemistry opens up new
opportunities in cultural heritage and preservation science,
because of the development of innovative analytical applications which are precise, non-invasive and non-destructive by nature. Over the last few years, portable, hand-held
instrumentations have been developed for making direct
measurements (in situ screening) on artworks, in buildings
and in archaeological sites.
Students will acquire knowledge and understanding of
cultural heritage materials, as well as the applications and
The objectives of the course are to become acquainted with
the spectroscopy tools for studying cultural heritage materials, and to be able to identify these materials and under-

Students will learn to apply knowledge of the properties
and chemical composition of old traditional pigments when
analysing and studying colours using VIS spectroscopy
and CIE Lab-colour measurements. In choosing analytical
methods, non-destructive and micro analytical techniques
(scanning electron microscope-energy dispersive spectroscopy), FTIR (Fourier transform spectroscopy), Raman and
NMR spectroscopy will be emphasized.
Further, the course will enable students to learn and
identify the most important groups of organic cultural
heritage natural materials. They will also have a good
command of the different effects chemical composition
has on the use and ageing properties of these materials.
Students will learn about the most important methods for
testing and analysing both synthetic and natural organic
materials. These skills will help to estimate the age and or
authenticity of cultural heritage objects.

WWW.HELSINKISUMMERSCHOOL.FI
WWW.MASTER-ASC.ORG

7th–23rd August 2012 University of
Helsinki, Department of Chemistry,
Kumpula Campus; street address
A.I. Virtasen aukio 1, Helsinki, Finland.
Helsinki Metropolia University of
Applied Sciences, Conservation
education, Lummetie 2, Vantaa,
Finland. summer-school@helsinki.fi
Prerequisite level: Eurobachelor
in Chemistry (www.chemistryeurolabels.eu) or an equivalent
degree.
Question related to the course, please
contact to the Coordinator Kristiina
Wähälä, kristiina.wahala@Helsinki.fi.
Any concerns about the general
arrangements should be addressed
to the Summer School’s office at
summer-school@helsinki.fi

BEYOND BORDERS, BEYOND EXPECTATIONS

EUROPEAN MASTER
ADVANCED SPECTROSCOPY
IN CHEMISTRY
Enjoy a two-year Master program within our European
network of 7 partner universities
Get acquainted with Spectroscopic techniques, covering
state-of-the-art applications in chemistry
with
in industry all over the world
Get a joint or multiple Master’s degree, with ECTN and
Erasmus Mundus quality labels

Bergen

Helsinki

!
Up to 10 000 € / year for European students and
24 000 € / year for non-European students
Lille

Leipzig
Krakow

Bologna

Madrid

Contact :
master-asc@univ-lille1.fr

supported by :

www.master-asc.org

ERASMUS
MUNDUS

Crédits photo : CNRS Photohèque / Cyril Fresillon / UCCS

Admission criteria :
Eurobachelor in Chemistry or equivalent
Excellent academic records in Chemistry,
Bio-Chemistry or Physics
Adequate mastery of English language

Maistereille töitä? Entä kandeille?

Opiskelu kannattaa aina! Korkeakoulututkintoa arvostetaan ja maisterille
löytyy tekemistä. Tuttuja fraaseja,
ehkä jopa mantran tavoin toistettuja.
Onhan tärkeää koettaa motivoida
nuoria kouluttautumaan, hankkimaan tietoja ja taitoja jolla selviävät
vaativistakin tehtävistä työelämässä
ja vievät kehitystä eteenpäin. Nykyisin
tosin tuntuu, että opiskelijat eivät aina
jaksa asiaan täysin uskoa. Taloudessa
syklit vaihtelevat hämmästyttävän
kiivaasti, mutta useimmiten tunnutaan mentävän aina huonompaan
suuntaan. Ja vaikka suhdanteita
mainittaisiin hyväksi, vapaita työpaikkoja ei vain tunnu olevan. Tarvitaanko työntekijöitä tulevaisuuden
Suomessa? Entä arvostetaanko akateemisia tietoja siinä määrin, että kandidaatin ja maisterin tutkintoja varten
kannattaa vuosikausia pakertaa?
Selvää toki on, että kouluttautuminen kannattaa ja koulutetulla ihmisellä on enemmän mahdollisuuksia
työmarkkinoilla kuin kouluttamattomalla, mutta maistereillekaan hyvän
työpaikan löytäminen välittömästi ei
ole nykyään itsestään selvää. Yliopisto
pyrkii omalta osaltaan seuraamaan
tilannetta ja entisten opiskelijoidensa
menestystä markkinoilla.
Alkuvuodesta julkaistiin viimeisin Helsingin yliopiston urapalvelujen
seurantatutkimus Maisterit, farmaseutit ja lastentarhanopettajat työmarkkinoilla (Hanna Lindholm, 2011;
http://www.helsinki.fi/urapalvelut/
materiaalit/maisterittyomarkkinoilla.
pdf). Se käsittelee vuonna 2005 tut34

kinnon suorittaneiden sijoittumista
viisi vuotta tutkinnon valmistumisen jälkeen. Tutkimuksen mukaan
akateemisesti koulutettujen asema
työmarkkinoilla on edelleen yleisesti
ottaen hyvä, vaikkei urakehitys aina
aivan mutkaton olekaan. Kyselyyn
vastanneista 1 304 henkilöstä 79,3
% oli työssä ja vain 1,2 % ilmoitti olevansa työttömänä työnhakijana. Työllisyys oli samalla tasolla kuin vuonna
2008 tehdyssä kyselyssä. Matemaattis-luonnontieteellisen tutkinnon
suorittaneista 82,2 % oli työssä ja 2,6
% työttömänä. Tämän tutkimuksen
kanssa samoihin aikoihin julkaistiin
myös Luonnontieteen akateemisten
liiton työmarkkinatutkimus (Luonnontieteilijä 1/2012), joka antaa hieman lisää vertailukohtia kemian ja
lähialojen tilanteesta.
Mutta palataan kysymykseen,
kannattiko koulutus. Miten kyselyyn vastanneet tuntevat tutkintonsa
vastaavan työelämän tarpeisiin ja
millaisia valmiuksia tutkinnon tulisi
kehittää. HY:n urapalvelujen kyselyn
mukaan kouluttautuminen kannatti
ainakin siinä mielessä, että työssä
olevista valtaosa (84,6 %) koki tekevänsä koulutustasoaan hyvin vastaavaa työtä ja 75,9 % ilmoitti olevansa
työssä, johon vaadittiin korkeakoulututkinto. Lähes kaikki työssä olevat ilmoittivat voivansa hyödyntää
yliopistossa opittuja asioita työssään.
Suurin osa vastanneista (62,5 %)
oli tyytyväisiä tutkintoonsa urakehityksen kannalta. Yleisesti eri aloilla
katsottiin, että koulutus kehitti oman
alan teorian osaamisen ohella ainakin
systemaattista ajattelua, ongelmanratkaisukykyjä ja tiedonhankintataitoja. Sen sijaan esim. neuvottelutaidot,
organisointi- ja projektinhallintataidot, ryhmätyöskentely ja esiintymistaidot ovat työelämän vaatimuksia,
joihin opinnot olivat valmentaneet
heikommin. Tämä tulos on samansuuntainen lähes kaikilla koulutusaloilla eikä sinänsä mitenkään yllättävä. Työelämä vaatii taitoja, jotka
eivät perinteisessä, tieteellisyyteen
nojaavassa peruskoulutuksessa saa
riittävästi painotusta.
Johtuneeko sitten juuri koulutuksen tieteellisyydestä sekin, että
matemaattis-luonnontieteellisen
koulutuksen saaneista vain 0,8 %
ilmoitti toimivansa seurantahetkellä
yrittäjänä tai ammatinharjoittajana.
Yrittäjien osuus oli pienin kaikista

mukana olleista toimialoista. Tiedekunnassamme on jo otettukin ohjelmaan kurssi Luova akateeminen
yrittäjä. Nähtäväksi jää, saadaanko
kurssin avulla yrittämisen kynnystä
alennettua. Tämän lisäksi suunnitelmissamme on kehittää kemian laitoksella yleisemminkin kursseja työelämään orientoivista aiheista. Joitakin
valmiuksia, kuten esiintymisrutiinia
ja ryhmätyötaitoja, olisi varmasti
mahdollista kehittää nykyistä enemmän myös luonnontieteellisen koulutuksen sisällä opetusmenetelmiä ja
oppimistapoja kehittämällä.
Opetusmenetelmät ja kurssit ovat
kuitenkin vain osa asiaa. Erittäin tärkeää olisi opiskelijoiden päästä opiskeluaikana tutustumaan työpaikkoihin
ja harjoittelemaan oman alan tehtäviin. Hyvä kesätyöpaikka antaa pontta
ja motivaatiota opiskeluun. Vain työelämässä toimimalla opiskelija voi
saada kunnollisen näkemyksen siitä,
mitä taitoja siellä tullaan tulevaisuudessa tarvitsemaan.
Vetoan siis kaikkiin, joilla on
mahdollisuus asiaan vaikuttaa – erityisesti nyt tätä lukeviin alumneihimme. Järjestäkää kesätyöpaikkoja ja ottakaa opiskelijoitamme sitä
kautta tutustumaan ns. oikeaan työelämään. Kohdentakaa mahdolliset
säästötarpeenne muualle, toimivat
kesätyömarkkinat ovat varmasti vaikuttava panos opintojen tehostamisja työurien pidentämistavoitteisiin.
Hyöty hyvistä harjoittelupaikoista
näkyy motivoituneempina ja määrätietoisempina opiskelijoina, jotka
tulevat työmarkkinoille nopeammin,
valmiimpina ja paremmin orientoituneina vastaamaan erilaisiin haasteisiin.
Olennaista on, että koulutuksen
arvostus työmarkkinoilla säilyy ja
että arvostus näkyy myös opiskelijoille. Yhtenä kohtana tähän yhteyteen
voisi esittää kysymyksen kandidaatintutkinnon arvostuksesta. Suoritettu
LuK-tutkinto on osoitus tietystä osaamisesta ja hankkeen valmiiksi saattamisesta, joten olisi hyvä jos työnantajatkin huomaisivat sen olemassaolon,
kesätöihin valitessaan ja mahdollisesti
muutenkin. Välitavoitteiden saavuttaminen luonnollisesti edesauttaa etenemistä kohti korkeampia tavoitteita.
Mikko Oivanen
Kemian laitoksen opetuksen
kehittämistyöryhmän puheenjohtaja

Mitä kuuluu
HYKille?
Vuosi 2012 on HYK ry:n juhlavuosi.
Helmikuussa järjestömme täytti
85 vuotta, johon liittyi huomattava
määrä juhlallisuuksia. Tärkeimpänä
tottakai olivat juhlalliset pöytäjuhlat Vanhalla Ylioppilastalolla, mutta
julkaisimme myös uuden laulukirjan
juhlavuoden kunniaksi. Toiminta
kuitenkin jatkuu vuosijuhlien jälkeenkin, isoina tapahtumina voin mainita
syksyisen ulkomaan eksursion, joka
suuntautuu Krakovaan sekä useat
pöytäjuhlat keväällä ja syksyllä. HYK
ry panostaa tänäkin vuonna opetuksenkehittämiseen, mihin tarvitaan
palautetta koko jäsenistöltä, fukseista
maisterivaiheen opiskeijoihin. Toivottavasti tavataan laitoksella ja tapahtumissa!
Tuukka Kangas
HYK ry:n puheenjohtaja 2012
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LASERS AND HEALTH
Text Lauri Halonen Photo Veikko Somerpuro

Laser belongs to the most amazing
discoveries of modern science. Scienhuge interest: the number of Nobel
of physics. Beside natural sciences,
their importance is noticeable in
many applications of everyday life.
Our personal good health is naturally
a key issue for each individual. Lasers
help to maintain it in different ways in
modern medical treatments. In this
context, laser spectroscopy of human
breath is not well-known, but it will
merge as an important technique.
We are very much interested in
modern spectroscopic laser experiments where light is used to investigate molecules. Light is understood
here in the broad sense that it covers
large parts of the electromagnetic
radiation including infrared radialaser produced pulsed visible light.
Soon the range was extended to shorter waves, but it is hard to build lasers
for long wavelengths such as for large
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parts of the infrared region.
In our group, we have developed
oscillators which produce laser type
infrared light. These oscillators unlike
earlier setups produce light continuously with high power and beam
stability. Our devices are also continuously tunable over large spectral
regions, and therefore they are the
best for high-precision spectroscopy.
[1, 2, 3]

The far-infrared region, i.e. long
wavelengths, has been difficult for
laser development. There exist pulsed
lasers and complicated instruments
which produce light with limited
spectral coverage. A simple continuous wave laser, which is widely
tunable, is missing. We are working
with these kinds of problems taking
into account our recent patent application and publication.[4]
It is a great joy, when in addition
to excellent basic research, one is able
to extend the gained knowledge to
applications of real relevance to everybody. We have been working on the

spectroscopy of exhaled human air
employing our laser techniques. Current medical diagnostics rely extensively on blood and urine tests. Sampling of exhaled breath is an attractive
alternative to these two established
procedures, because it is a non-invasive patient friendly method. The
central idea of breath gas analysis is
such that diseases in the human body,
via metabolic alterations, give rise to
changes in concentrations of some
compounds in the exhaled breath.
Irregularities in these concentrations
can potentially be used for the diagnosis of diseases.
lene (HCCH) in exhaled breath. We
have found out that the acetylene concentration in the non-smoker breath is
the same as in ambient air. Therefore,
recent smoking behaviour examined
by the breath acetylene concentration.
[5, 6]
The Proteus mirabilis bacterium,
which causes infections in the human

From left professor Lauri Halonen, Ms Wen Zhen, Dr. Florian Schmidt, Dr. Markus Metsälä and Dr. Olavi Vaittinen.

urination system, has been reported
to release HCCH. Contrary to these
beliefs, we have observed that Proteus mirabilis bacterial growth does
not produce HCCH.
We have also worked with ammonia (NH3) and hydrogen cyanide
(HCN). Both of these gases are interesting breath biomarkers and, consequently, we have developed reliable
and quantitative measurement and
sampling techniques for them. NH3
is related to liver and kidney malfunction and therefore breath measurement could potentially be used to
of hemodialysis. HCN, on the other
References

hand, is produced by the bacterium
Pseudomonas aeruginosa and therefore a suitable breath test would be
useful in diagnosing the associated
infection in certain immunodefipatients). HCN is also produced abunnately, subsequent intoxication from
smoke inhalation cannot presently be
exhaled breath test could be used to
ring from HCN intoxication so that
the suitable antidote treatment can
be started immediately.
We have ambitious plans for the

future. The 2005 Nobel prize work
introduced optical combs for highprecision spectroscopy. We want to
use these devices as light sources in
the mid- and far-infrared regions.
This would provide us wide spectral
coverage in short time, and therefore
it would be possible to monitor several
molecular species simultaneously in
real-time in exhaled human air.
We are glad that our work has
aroused public interest. Tiede magazine has recently published a story
of our research (Laser-nose) and the
national Finnish TV has shown a
program in the Prisma series on our

1. M. Vainio, J. Peltola, S. Persijn, F. J. M. Harren and L. Halonen, Singly resonant cw OPO with simple wavelength tuning, Opt. Express 16, 11141-11146
(2008).
2. M. Siltanen, M. Vainio, and L. Halonen, Pump-tunable continuous-wave singly resonant optical parametric oscillator from 2.5 to 4.4 micrometers,
Opt. Express 18, 14087-14092 (2010).
3. M. Vainio, M. Merimaa and L. Halonen, Frequency-comb-referenced molecular spectroscopy in the mid-infrared region, Opt. Lett. 36, 4122-4124
(2011).
4. M. Vainio and L. Halonen, Stable operation of a continuous-wave optical parametric oscillator near the signal-idler degeneracy, Opt. Lett. 36, 475477 (2011).
5. F. M. Schmidt, O. Vaittinen, M. Metsälä, P. Kraus and L. Halonen, Direct detection of acetylene in air by continuous wave cavity ring-down spectroscopy, Appl. Phys. B 101, 671–682 (2010).
6. M. Metsälä, F. M. Schmidt, M. Skyttä, O. Vaittinen and L. Halonen, Acetylene in breath: background levels and real-time eliminations kinetics after
smoking, J. Breath Res. 4, 046003/1-046003/8 (2010).

37

Radiokemia
Suomessa

Teksti Jukka Lehto

Kuva Risto Koivula

Marie Curie Radiokemian
Symposium erittäin onnistunut
Kemian laitoksen Radiokemian laboratorio järjesti 8.–9.12.2011 Marie
Curie Symposiumin yhdessä Turun
yliopiston, Säteilyturvakeskuksen,
Ilmatieteen laitoksen ja LAL:n Radiokemistijaoston kanssa. Symposium
järjestettiin Yliopistomuseossa osana
Kansainvälistä kemian vuotta 2011
ja sillä juhlistettiin Marie Curien
saamaa kemian Nobel-palkintoa sata
vuotta aiemmin. Marie Curie, maailman ensimmäinen radiokemisti, sai
Nobel-palkintonsa luonnossa olevien
radioaktiivisten alkuaineiden poloniumin ja radiumin keksimisestä sekä
radiumin erottamisesta ja sen kemiallisen luonteen selvittämisestä.
Symposium oli erittäin onnistunut ja siihen osallistui enimmillään
130 henkeä. Ensimmäisenä päivänä
maan johtavat radiokemian tutkijat
pitivät yleisesitelmiä radiokemian tutkimuksen eri alueilta ja radiokemian
opetuksesta Helsingin yliopistossa.
Lisäksi Harwardin yliopiston Senior
Fellow, Kansainvälisen Atomienergiajärjestön entinen varapääjohtaja Olli
Heinonen (kuvassa) esitelmöi ydinteknisten ja radiokemiallisten menetelmien käytöstä ydinasevalvonnassa
ja emeritusprofessori Pekka Pyykkö
Marie Curien elämästä ja työstä. Toisena päivänä pidettiin suullisia ja
postertiedonantoja, yhteensä 33 kappaletta, radiokemian ajankohtaisista
tutkimuksista.
Symposiumin tarkoituksena oli
esitellä suomalaista radiokemiaa sen
koko laajuudessa, olla sen suurkatselmus. Eikä esiteltävää todellakaan ollut
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vähän. Suomi on kokoonsa nähden
radiokemian suurvalta ja tutkimuksen
perinteet ovat pitkät. Akateemikko
Jorma K. Miettinen, Suomen
radiokemian perustaja, aloitti radionuklidien käytön biokemiallisessa
tutkimuksessa 1950-luvun alussa.
Laajemmin radiokemia tuli käyttöön, kun Radiokemian laboratorio
ja Säteilyfysiikan laitos (nyt STUK)
aloittivat ydinasekoelaskeuman radionuklidien käyttäytymisen tutkimuksen ympäristössä ja ravintoketjuissa
1950-luvun lopulla ja tämä olikin
radiokemian keskeisin tutkimusalue
1960- ja 1970-luvuilla. Tsernobylin
onnettomuuden 1986 jälkeen ympäristön radioaktiivisuuden tutkimus
tuli jälleen tärkeäksi. Neljän ydinvoimaa tuottavan reaktorin rakentamisen jälkeen 1970- ja 1980-lukujen
taitteessa ydinjätteiden käsittely ja
loppusijoitus on muodostanut suurimman tutkimusalueen suomalaisessa radiokemiassa. Uusin ja ehkä
voimakkaimmin kasvava radiokemian tutkimusalue on radiolääkeainekemia, jossa kehitetään lyhytikäisillä
radionuklideilla leimattuja lääkeaineita lääketieteelliseen tutkimukseen,
kliiniseen diagnostiikkaan ja lääkeainekehittelyyn. Suomalaiselle radiokemialle tyypillistä on ollut käytännön
läheisyys: on pyritty ratkaisemaan
käytännöllisiä kansallisia ongelmia.
Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että
tutkimus olisi ollut pelkästään soveltavaa. Perustutkimuksella, joka on
tukenut käytännön ongelmien ratkai-

Suomalainen radiokemia on perinteisesti ollut soveltavaa tutkimusta,
sen avulla on pyritty ratkaisemaan
ongelmia ja nimenomaan ongelmia,
jotka ovat olleet kansallisesti tärkeitä.
Suomalaisessa radiokemiassa on nyt
kolme päätutkimusaluetta: (1) radioaktiivisten ydinjätteiden käsittelyyn
ja loppusijoitukseen liittyvä kemia,
(2) ympäristön radioaktiivisuuden
tutkimus ja (3) radiolääkeainekemian
tutkimus.
Suomessa on kolme radiokemian
tutkimusta tekevää laitosta. Nämä
ovat Helsingin yliopiston radiokemian laboratorio, joka on maailman
suurimpia yliopistollisia radiokemian
yksikköjä, Säteilyturvakeskus ja
Turun valtakunnallinen PET-keskus.
Näiden lisäksi on muitakin radiokemian tutkimusta tekeviä laitoksia,
kuten VTT, Ilmatieteen laitos, MAP
Medical Technologies ja ydinvoimalaitosten laboratoriot.
Suomalaisen radiokemian juuret ovat 1950-luvulla, jonka alussa
akateemikko Jorma K. Miettinen,
suomalaisen radiokemian isä, ryhtyi
käyttämään radioaktiivisia aineita
biokemian väitöskirjatyössään. Hän
myös aloitti opetuksen radioaktiivisten aineiden käytöstä vuonna 1957.
Radiokemian maisterikoulutus
Helsingin yliopiston kemian laitoksella on maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen kattavaa. Radiokemian
maistereita on Helsingin yliopistolla
koulutettu vajaan viidenkymmenen
vuoden aikana kaiken kaikkiaan 180,
keskimäärin neljä vuodessa, mikä on
kohtuullisesti riittänyt suomalaiseen
tarpeeseen ja vientiinkin on ollut jonkun verran varaa. Jos maisterituotanto on ollut kohtalaisen vakaata,
on tohtorituotanto kasvanut merkittävästi: kun vuoteen 1998 oli radiokemiasta väitellyt yhteensä 13 henkeä,
on sen jälkeen neljässätoista vuodessa

Kansainvälisen kemian vuosi 2011
Vuosi 2011 oli UNESCO:n nimeämä
kansainvälinen kemian vuosi. Kansainvälisen kemian järjestön IUPAC:in
pyynnöstä kansalliset kemian seurat,
meillä Suomen Kemian Seura, koordinoivat omissa maissaan järjestettävää ohjelmaa, jossa tarkoituksena
oli tehdä kemiaa ja sen merkitystä
nyky-yhteiskunnalle tunnetuksi.
Tavoitteena oli myös innostaa nuoria
kemian ja luonnontieteiden pariin.
Suomessa kemian vuoden järjestelyihin saatiin laaja toimijajoukko
ja sponsoreiksi yrityksiä ja säätiöitä.
Vuoden aikana järjestettiin yli 70
tapahtumaa eri puolella Suomea.
Tapahtumia suunnattiin sekä suurelle
yleisölle, koululaisille, opiskelijoille
että ammattilaisille. Tapahtumien
yhteenlaskettu yleisömäärä oli yli
65 000 mikä ylitti vuodelle asetetun
tavoitteen (40 000 kontaktia) reippaasti. Erityisen runsaasti väkeä oli
paitsi pääkaupunkiseudulla olleissa
Narikkatorin yleisötapahtumassa ja
Heurekan Kemian yön päättäjäisissä
erilaisissa kesätapahtumissa kuten
Lahden mahdollisuuksien tori, Porin
Suomi Areena, Farmari messut, Kotkan meripäivät ja Tampereen tapahtumien yö. Näissä tapahtumista kirjattiin Kemian vuoden kontakteiksi
vain sellaiset henkilöt, jotka vierailivat
Kemian vuoden teltassa. Tuhat määrin koululaisia ja opiskelijoita vuosi
tavoitti SciFest tapahtumassa Joen-

suussa, arjen ihmeitä tapahtumassa
Oulussa, Lappeenrannan tieteiden
illassa, Jyväskylän yliopistopäivässä
sekä Heurekan ja Tekniikan museon
lähes koko vuoden jatkuneissa työpajoissa ja näyttelyissä.

Vuoden aikana toteutettiin mittava toimittajaohjelma, jossa oli kahdeksan erilaista tapahtumaa, joissa
asiantuntijat kertoivat kemian ajankohtaisista ja arkielämää sivuavista
asioista. Ohjelmalle asetettu 100 eri
toimittajan kohtaaminen saavutettiin.
Mediaosumia, jossa kemian vuosi ja
sen teemat olivat esillä, oli yhteensä
yli 200.
Vuoden aikana järjestettiin myös
saippuakupla- ja valokuvakilpailut.
Saippuakuplien teossa kilpailtiin sekä
kouluissa että yleisötapahtumissa.
Eri tapahtumien voittajat kilpailivat
vuoden päättäjäisissä Suomen mestaruudesta. Voitto meni Joensuuhun.
Kemian vuotta oli tarkoitus viettää

jokaisessa maassa omalla tavalla ja
tuoda esiin oman maan erityispiirteitä. Merkittävin kansainvälinen
tapahtuma vuoden aikana oli koululaisille tarkoitettu vesiprojekti, jossa
kaikkialla maailmassa oppilaat tutkivat lähialueidensa vesiä samoilla
kokeilla. Tulokset raportoitiin yhteiseen taulukkoon. Suomesta mukana
oli 19 koulua.
Helsingin yliopiston kemian laitos
osallistui Kemian vuoden viettoon
merkittävällä tavalla. Laitoksen henkilökuntaa oli mukana järjestelytoimikunnassa. Lisäksi Kemianluokka
Gadolin ja LUMA-keskus olivat keskeisiä toimijoita vuoden kilpailuissa,
vesiprojektissa ja mukana yleisötapahtumissa työpajojen muodossa.
Vuosi oli kemian alalle suuri ponnistus. Kemistivapaaehtoiset tekivät
talkootyötä tuhansia tunteja. Parasta
vuodessa oli se suuri innostus, jolla
toimeen tartuttiin ja asioista tehtiin.
Vuoden aikana muodostui paljon
hyviä ja lujia kontakteja eri toimijoiden välillä ja näitä kontakteja halutaan hyödyntää tulevina vuosina.
Vuoden ja eri tilaisuuksien onnistumista ja suosiota kuvaa hyvin se, että
monia niistä tullaan järjestämään

Markku Leskelä
Kemian vuoden järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

Seuraa kemian kouluopetuksen
kuuluumisia LUMA Sanomista
WWW.LUMA.FI
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Suomalaista kemiaa
teatterin valokeilassa
Vuosi 2011 oli YK:n julistama maailmanlaajuinen kemian juhlavuosi,
jonka aikana kemian painotus näkyi
yhteiskunnassa sekä tutkimuksen että
opetuksen osa-alueilla. Suomalainen
kemian osaaminen tuli esille erityisesti Helsingin yliopiston kemian
laitoksella, kun sen alaisuudessa toimiva aineenopettajankoulutusyksikkö
yhteistyössä valtakunnallisen LUMAkeskuksen kanssa järjesti kemisti A. I.
Virtasesta elämyksellisesti kertovan
näytelmän. Näytelmän tavoitteena oli
kertoa, että kemia ei ole pelkästään
kemikaaleja, vaan myös ihmisten
välistä kemiaa – vuorovaikutusta.
On marraskuun 11. päivä. Opiskelijoiden astuessa kemian laitoksen pääovesta sisään he huomaavat
aulan olevan täynnä vieraita. Kemian
aineenopettajankoulutusyksikkö on
järjestänyt 10-vuotisen taipaleensa
kunniaksi LUMA-juhlaseminaarin,
johon yksikön johtaja, professori
Maija Aksela, on kutsunut koulujen
opettajia sekä yritysten edustajia
ympäri Suomea. Juhlatilaisuudessa
käsitellään kemian sekä sen opetuksen nykytilaa erilaisten esitysten ja
keskustelutilaisuuksien muodossa.
Yllättäen seminaarisalin valot
sammuvat ja valokeilat kohdistuvat
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puhujalavan keskelle. Harmonikan
ääni välittää katsojille surullista
melodiaa. Verhojen takaa ilmestyy
yksi kerrallaan 1940-luvun sotilasunivormuihin pukeutuneita henkilöitä.
Jokaisella heistä on oma sanomansa
sodan koettelemuksista. Tilanteesta
voi tulla ensimmäisenä mieleen Tuntemattoman sotilaan loppukohtaus,
jossa sotilaat ovat selvinneet sodasta
hengissä raskaiden aineellisten ja
väestöllisten menetysten kustannuksella. Mistä oikein on kysymys?
Suomalaista kemian osaamista
Kemian juhlavuoden kunniaksi Kemiralla työskentelevä Ilkka Pollari on
käsikirjoittanut A. I. Virtasesta kertovan näytelmän, jonka tarkoituksena
on Akselan mukaan tuoda esille usein
koulumaailmassa tuntemattomaksi
jäänyttä suomalaista kemian osaamista. Ajatus näytelmän järjestämisestä sai alkunsa, kun Aksela toteutti
oman oppilasryhmänsä kanssa Virtasesta kertovan näytelmän Olarin
koulussa vuonna 1995. Tuolloin näytelmän laatiminen liitettiin osaksi
orgaanisen kemiaa kurssia.
”Näytelmän idea tuli Maija Akselalta, joka näki erään näytelmistä,
jossa olin toisena käsikirjoittajana.
Hän otti yhteyttä ja sanoi, että hänellä

on haaveena, että A. I. Virtasen elämästä tehdään toinenkin näytelmä”,
Pollari kertoo käsikirjoituksen synnystä. Oppilaiden vuonna 1995 järjestämään näytelmään verrattuna
Pollari menee vielä syvemmälle, kun
hän tuo näytelmänsä avulla enemmän
esille henkilöiden välisiä vuorovaikutuksia ja Virtasen persoonaa. Näistä
tapahtumista kouluissa käytetyt oppikirjat harvoin kertovat.
”Voisi sanoa, että tämän Virtanennäytelmän sanomana on se, kuinka
yksinäistä tällaisen luovan ihmisen
työ voi olla. Kuinka paljon siinäkin tarvitsee muita ihmisiä. Vaikka
hänen päässään on mahdollisesti
kaikki niin, että ne ajatukset pystyy
saamaan sieltä ulos, hän kuitenkin
tarvitsee läheisiään, perhettään, työtovereitaan”, Pollari tiivistää. Virtanen oli kemistinä ahkera ja perehtyi
usein tutkimuskohteisiin syvemmin
kuin muut oman aikansa kemistit.
Toisaalta hän oli tavallinen ihminen,
joka rakasti luontoa ja luki mielellään
Aku Ankka -lehteä.
Kolmen aatemaailman kohtaaminen
Näytelmän yhtenä keskeisimpänä
teemana on aatemaailmojen kohtaaminen. Virtanen (Jansson) luottaa
tieteeseen ja uskoo sen kehitykseen.

Kemistinä A. I. Virtanen (Jan Jansson)
muistetaan Suomessa keksintöjensä ja
Nobel –palkintonsa ansiosta. Virtasen
persoona ja elämä sen sijaan ovat usein
monille täysin tuntemattomia.

Kekkonen (Kaksonen) ja Virtanen (Jansson) tietävät, että sota on lähellä, minkä vuoksi tieteen ja politiikan on aika yhdistää
voimansa taistelussa yhteistä vihollista vastaan. Taustalla Virtasen apulainen Karström (Posti) kuuntelee huolestuneena Kekkosen
ja Virtasen välistä keskustelua.

Virtasen työtoveri Henning Karström
(Johannes Posti) sen sijaan on tiedemiehen työn lisäksi myös hengenmies, jonka tehtävänä on Virtasen
avustamisen lisäksi ylhäältä taivaista
tulevien päätösten noudattaminen.
Aatemaailmojen kolmion täydentää
kansanedustajasta lopulta Suomen
tasavallan presidentiksi noussut
Urho Kekkonen (Kai Kaksonen), jolle
tärkeintä ovat lain noudattaminen ja
poliittisten suhteiden ylläpitäminen.
Aatemaailmoista tieteen ja politiikan suhde on näytelmän aikana
jatkuvasti koetuksella. Aluksi niiden
välillä on toimivaa yhteistyötä, kun
Suomen turvallisuus ja hyvinvointi
ovat itänaapurin toimien johdosta
uhattuna. Kekkonen lain ja oikeuden
miehenä on valmis pyytämään Virtasen tieteellistä osaamista. ”Nyt, jos
koskaan, kansa tarvitsee tiedettä”,
Kekkonen tiivistää.
Vuosia myöhemmin yhteistyö
kuitenkin kariutuu, kun Virtasesta
tulee Kekkosen vastustaja poliittisten kommenttiensa vuoksi. Tapahtumat saavat alkunsa tiedemaailmaa
kohahduttavasta uutisesta, kun Virtaselle myönnetään kemian Nobelpalkinto. Lehdistön edessä Virtasella
on rohkeutta sanoa kantansa sodan
aikana menetetyn Karjalan palauttamisesta. Kostoksi Kekkonen määrää,
että ”Messuhallin tulojuhla perutaan”.
Entisistä yhteistyökumppaneista on
tullut verivihollisia, minkä seurauksena Kekkonen tukeutuu entistä
Teksti Toni Rantaniitty Kuvat Sakari Tolppanen

enemmän itänaapurin, tuon entisen
vihollisen, suhteiden vahvistamiseen.
Virtasen perintö maataloudelle ja
meijeriteollisuudelle
Kuvitellaan tilanne, jossa keskivertoperhe on järjestämässä illanistujaisia.
Tarjolla on alkupalaksi kaviaaria ja
smetanaa, pääruoaksi maitoa sisältävää juustolla kuorrutettua tonnikalalasagnea ja jälkiruoaksi on luvassa
vaniljapirtelöä.
Yllättäen vieraat kohtaavat karmivan yllätyksen. Smetana on kokkareista ja siitä lähtee sietämätön
löyhkä. Pääruoan juustokuorrutteen
päälle on muodostunut epämääräisiä
öljypisaroita. Lisäksi pirtelössä käytettävät maito ja kerma ovat hapantuneet niin pahoin, että ne ovat tehneet
pirtelön juomakelvottomaksi.
Kuvitteellisessa tilanteessa meijerituotteet pilasivat illanistujaiset.
Miksi ruoat eivät säilyneet, vaikka
eräpäivä ei ollut vielä umpeutunut?
Oliko vika lehmässä? Ilman A. I.
Virtasen tutkimustyötä emme välttämättä voisi nauttia jokapäiväisistä
meijerituotteistamme. Maito tulee
lehmästä, näin sen Virtanenkin
ymmärsi kehittäessään AIV-rehun
karjanruokintaa varten.
Tulevaisuuden näkymät
Virtanen-näytelmä esitetään viimeisen kerran ensi kesänä Valion maatalousmessuilla, joissa myös kansainväliset vieraat pääsevät tutustumaan
suomalaisen kemian historiaan. Idea
pienestä lukiolaisnäytelmästä on kas-

vanut 16 vuodessa suurelle yleisölle
tarkoitetuksi esitykseksi, joka on
sekä itkettänyt että naurattanut sitä
katsoneita ihmisiä. Kaikki hyvä loppuu aikanaan, mutta mitä Virtanennäytelmästä jää perinnöksi tuleville
sukupolville? Voiko koulussa opettaa
kemiaa ja muita luonnontieteitä näytelmien avulla?
”Koulussa on tärkeää käyttää
monipuolisia työtapoja. Draama ja
näytelmäthän ovat yksi tapa opiskella
asioita”, Aksela perustelee näytelmän
käyttämistä osana kemian opetusta.
Virtanen-näytelmä on esimerkkinä
siitä, että kemiassa tuntemattomia aihealueita, kuten suomalaisen
kemiantutkimuksen historiaa, voi
käsitellä draaman avulla. Kun opiskelijat käsikirjoittavat koulussa näytelmää, samalla he perehtyvät niihin asioihin, joita myös opiskellaan
kemian tunneilla. Akselan mukaan
aktiivisemmassa roolissa toimiminen
myös motivoi opiskelijoita tuomaan
esille omaa erityisosaamistaan.
”Opiskelijoiden mielestä se oli ikimuistoinen hanke. Kun olen tavannut
näitä opiskelijoita myöhemmin, he
vieläkin muistelevat sitä yhtenä lukion
kohokohdista”, Aksela muistelee. Jean
Sibeliuksesta ja Aleksis Kivestä on jo
tehty elokuvia ja näytelmiä. Mannerheimista kertova elokuva on ollut
pitkään suunnitteilla. On vain ajan
kysymys, milloin elokuvissa esiintyy
myös suomalaisia tieteen suurmiehiä
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Uudistettu sininen kirja
Kemiallisten taisteluaineiden analytiikkaa päivitettiin. Sinisestä kirjasta ilmestyi uudistettu versio,
joka korvaa vuoden 1994 painoksen. Kirja julkistettiin kemian vuoden 2011 lopussa järjestetyssä
kansainvälisessä kemiallisten taisteluaineiden analytiikkaa käsittelevässä seminaarissa yliopiston
päärakennuksessa.
Kemiallisen aseen kieltosopimuksen
instituutti (VERIFIN) järjesti yhdessä
Kemiallisen aseen kieltojärjestön
(OPCW, Organisation for Prohibition
of the Chemical Weapons) kanssa
järjestyksessään kolmannen kemiallisten taisteluaineiden analytiikkaan
liittyvän kansainvälisen seminaarin
8.–9.12.2011 otsikolla ”Third International Workshop on Analysis of
Chemical Warfare Agents to Mark the
International Year of Chemistry 2011”.
Seminaariin osallistui 102 osallistujaa
25 eri maasta.
VERIFINin henkilökunta sai kiitokset
seminaarin hyvin sujuneista
käytännön järjestelyistä
Seminaari käsitti kolme plenaarisessiota sekä seitsemän tieteellistä jaksoa,
joissa oli yhteensä 24 suullista esitystä
sekä poster-sessio että seminaaria
tukeneiden kaupallisten yritysten
näyttely. Seminaarin avasi OPCW:n
pääjohtaja Ahmet Üzümcü, joka
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painotti Suomen ja VERIFINin merkittävän pitkäaikaisen panoksen kieltojärjestön tukemisessa ja kieltosopimuksen täytäntöönpanossa.
Professori Paula Vanninen

luovutti uuden ”Sinisen kirjan”, eli
Recommended Operating proceduChemical Disarmament, 2011 Edition
pääjohtajalle Üzümcülle. Uusi sininen

kirja kattaa kansainvälisenä yhteistyönä valmistuneen laajan kokoelman
suositusmenetelmiä CWC:n kannalta
merkittävien kemikaalien analysoimiseksi kuten menetelmiä erilaisten
Teksti Vesa Häkkinen

Kuvat Linda Tammisto

näytematriisien käsittelyyn ja valmistettujen näytteiden instrumentaalianalyysiin, jonka lopputuloksena saadaan kemikaalien aukoton
tunnistaminen. Lähes 450-sivuisen

kirjan valmisteluihin osallistui yli
40 asiantuntijaa 14 eri laboratoriosta. Työn koordinoinnista ja kirjan
kokoamisesta huolehti VERIFIN prof.
Vannisen johdolla. Kirjan painoasusta
vastasi Martin Söderström.
Seminaarin aloitti professori
Helena Ranta Helsingin yliopiston
Hjelt-instituutista esittelemällä tutkimuksiaan ihmisoikeusrikkomuksista,
ala jolla professori Ranta on yksi maailman arvostetuimmista tutkijoista.
Esityksen kuvat esimerkiksi Balkanilla käydyn sodan jälkeisistä kuolemansyyntutkimuksista varmasti
koskettivat kaikkia kuulijoita. Oli järkyttävää kuulla kuinka paljon uhreja
monissa maissa tehtyjen ihmisoikeusrikkomusten arvioidaan vaatineen
ja kuinka huonosti tunnettuja useat
näistä rikkomuksista suurelle yleisölle
ovat.
Sinileväkukinnoista löytynyt
saksitoksiini kuuluu kemiallisiin
taisteluaineisiin?
Tieteellisissä sessioissa käsiteltiin
uutta Sinistä kirjaa, biolääketieteellisten näytteiden sekä toksiinien analytiikkaa. Simpukoistakin löytynyt
merilevän tuottama hermomyrkky
saksitoksiini ja risiiniproteiini kuuluvat kemiallisiin taisteluaineisiin
ja edustavat ns. biologista alkuperää
olevia toksiineja. Kansainvälisillä
laboratorioilla täytyy olla valmiudet
näiden yhdisteiden analytiikkaan.
Seminaarissa kuultiin suomalaisten,
sveitsiläisten ja kiinalaisten valmiudesta. Lisäksi käsiteltiin OPCW:n
järjestämiä laboratorioiden suorituskykytestejä, CWC:n kannalta
merkittävien yhdisteiden uusia analyysimenetelmiä, analyyttisen datan
tulkitsemista sekä kemiallisia ja biologisia taisteluaineita mahdollisesti
sisältävien näytteiden analyysimenetelmien kehittämistä erityisesti liikuteltavan kenttälaboratorion tarpeisiin.
Seminaarin päätti albanialaisen
Fadil Vucajn plenaariesitys, joka
käsitteli kemiallisten aseiden hävittämistä, hävityksen todentamista sekä
CWC:n kemiallisten aseiden hävitykselle määrittelemiä toimenpiteitä.
Vucajn on ollut henkilökohtaisesti
vastuussa Albaniassa olleiden kemi-
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MacroMolecular Complexes, MMC-14
The biannual 14th IUPAC International Symposium on MacroMolecular Complexes, MMC-14, took place
14–17 August 2011 at the Department
of Chemistry, University of Helsinki,
Finland. A symposium of the MMC
series was organized in a Nordic
MMC symposia aim to promote
and propagate science of polymeric
and organic-inorganic hybrids at all
levels. MMC brings together leading
scientists and engineers to discuss the
latest advances in research on complexes formed between macromolecules
and other compounds such as metals,
ions, nanoparticles etc. Syntheses
and characterization of those materials, their physicochemical properties,
functions, and application are included for discussions.
This time, MMC-14 was dedicated to the memory of Prof. Eishun
Tsuchida (1930-2010), the founder of
the MMC Symposium series. Special
words in memory of Prof. Tsuchida
were given by Prof. Hiroyuki Nishide
from Waseda University, Japan. The
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IUPAC Polymer Division was represented by Prof. Kalle Levon from the
Polytechnic Institute of NYU, USA.
14 Symposium was focused on the
following topics:
Macromolecule-Metal Complexes
and Capped Metal Nanoparticles
Organic-Inorganic Hybrids
Self-Assembly and Supramolecular Complexes
Polyelectrolytes and Conductivity
Properties
Catalysis and Photocatalysis
Functions and Applications (Electronic, Optical, Magnetic)
Biological Applications
Coordination Programming
A new topic had been included
into the symposium programme
that was Coordination Programming. This topic is much related to a
Japanese national research project:
“The Coordination Programming Science of Super-molecular Structure
and Creation of Chemical Elements
on Innovative Areas (2009-2013)”

(http://coord-prog.chem.nagoya-u.
ac.jp/english.htm).
The symposium was based on
plenary and invited lectures, oral and
poster presentations.
There were about 167 participants
including 8 plenary and 14 invited
speakers, as well as 70 oral and 82
poster contributions. Over one-third
of participants were females.
The MMC symposia have always
had a relaxing atmosphere and acted
as natural meeting place for those who
have already established themselves
in the area of macromolecular complexes and for those who are newcomers.
Thus one should draw a special attention to the high activity of students,
which comprised about 36 percents of
the total number of participants. To
attract young scientists, the organizers together with the Department of
Chemistry arranged a Summer School
in Polymer Chemistry on the basis of
MMC-14 and thus gave the possibility to meet world-known scientists
to exchange experiences, make contacts, and present their results to the

Poster Prizes winners Mr. Takuya Nakabayashi (on the left) and Mrs. Anna
Yurishcheva (in the centre) with a representative of the International Advisory
Board Prof. Naoki Toshima, Tokyo University of Science, Yamaguchi, Japan.

offered an opportunity for students
from the European Union to receive
additional credit units.
Three Poster Prizes sponsored
by the IUPAC Polymer Division were
awarded. Prize winners were selected
by the International Advisory Board
of MMC-14. The Prize recipients receiPresident, a copy of the Green Book,
and a two year subscription to Chemistry International. The following
posters received the IUPAC awards:
Mrs. Anna Yurishcheva, Formulation of Coating Iron Oxides Magnetic Nanoparticles with Humics,
Moscow Aviation Institute and
the State University of Aerospace
Technologies, Russia;
Mr. Szymon Wiktorowicz, Calix[4]
arenes as Templates for Novel

Text Vladimir Aseyev

A Poster Prize winner Mr. Szymon Wiktorowicz (on the right) presents his
research.

Stimuli-Responsive Polymeric
Systems, University of Helsinki,
Finland;
Mr. Takuya Nakabayashi,
Electrochemical Properties
in Multilayer Films of Ru/Os
Dinuclear Complexes Having a
Strong Metal-Metal Interaction on
a Surface, Chuo University, Tokyo,
Japan.
Special Diploma of Distinction
was awarded by the Organizing Committee to Dr. Ludmila Bogdanova
from the Institute of Problems of
Chemical Physics, RAS, Chernogolovka, Russia, for her excellent scienmism.
On behalf of the Organizing Committee of MMC-14 we would like to
acknowledge the assistance of all parties involved in the organization of the

Photos Sami-Pekka Hirvonen

Symposium. The sponsors have generously contributed to the meeting; the
by the Department of Chemistry, University of Helsinki, Finland (http://
www.helsinki.fi/kemia/english/),
Postnova Analytics (http://www.postnova.com/), Norlab, (http://www.norwww.tainstruments.com/). Input
from all the participants resulted in an
exciting and high quality conference

Prof. Heikki Tenhu act as the Symposium Chairman and Dr. Vladimir
Aseyev as Symposium Coordinator.
www.helsinki.fi/polymeerikemia/
MMC2011
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The first university chair of chemistry in Finland
founded 250 years ago
The present chair of organic chemistry at the University of Helsinki,
now occupied by professor Kristiina
Wähälä, was established in 1761 at
the Åbo Akademi in Turku. The Royal
Åbo Academy itself had been founded
in 1640. Following the defeat of Finland/Sweden in the war against Russia in 1809, the Academy was moved
in 1828 to Helsinki, the new capital,
and the name was changed accorof Alexander», and upon the Finnish
independency, to the University of
Helsinki in 1917.)
in Turku in 1761 was raised to a full
professorship, the first chemistry
professor in the Turku Academy was
Pehr Adrian Gadd (1727–1797). He
laboratory in Finland, consisting of
three rooms. His inaugural lecture
was concerned with applied chemistry, and he investigated the application of chemistry in metallurgy,
agriculture, and the manufacture of
salpeter and potash.
Johan
Gadolin (1760–1852) who in 1785
became an adjunct professor and,
after Gadd, had the full chair (until
1822). Gadolin is arguably the best
known Finnish chemist internationally, as the discoverer of the element
yttrium (Y), of the two oxidation states of tin, of the principle of the disproportionation reaction, as the inventor
of the laboratory distillation condenser, and other achievements. During
the isolation of yttrium oxide from
the mineral “ytterbite”, various other
constituents had to be separated, one
of these being aluminium oxide – just
one year later is was proven that the
material was actually the oxide of
another new element, beryllium.
element to be discovered. Later it was
found that eight other rare earths
occur in ytterbite, subsequently
renamed “gadolinite” by German cheis crowned by the naming of another
new element, no. 64, as “gadolinium”
in 1886, a distinction extremely few
chemists could or can achieve. The
problem of course is that the supply
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has been exhausted by now.
Pehr Adolf von Bonsdorff (1791–
1839), a student of Gadolin and Berzelius. He became an adjunct professor in 1818, and was full professor in
of Turku but his laboratory, library,
dorff was followed Edward Arppe
(1818–1894, professor 1847–1870)
who initiated the study of organic chemistry at the University, publishing
on methylsuccinic acid, nitroanilines,
and fatty acid chemistry among other
topics. He was the university Rector in
1858–1863, and retired in 1870 from
his chair where from 1861 on Johan
Jakob Chydenius (1836–1890) had
been a substitute. The latter became
the full professor in 1871 and served
until 1880, having worked on the synthesis of phenols, on ketene, etc.
Edvard Hjelt (1855–1921)
sor, at the age of 27. Like v. Bonsdorff,
Hjelt had traveled widely in Europe,
visiting i.a. Wislicenus, v. Baeyer,
Emil Fischer, Erlenmeyer and Fittig.
He also was very active in research,
published close to 100 papers in orga-

the turn of the century of Lehrbuch
der organischen Chemie” in “Ausführliches Lehrbuch der Chemie”, and a
history of organic chemistry in 1916.
His illustrious career includes serving
as the Rector of the University, a Senathe Finnish Republic.
Hjelt was followed by Ossian
Aschan
amino acids and later in the monoterprofessor in 1906 and obtained the full
chair in 1908, publishing extensively
(more than 200 papers which is good
even by modern day standards). Like
his predecessor, Aschan later became
involved in university government
(Rector 1899–) and in Finnish politics. In 1915 another professorship was
created in the University chemistry
department, mainly for physical
being devoted to organic chemistry,
and was next held by the professors
Niilo Toivonen (1928–1958), Pekka
Hirsjärvi (1958–1982), Tapio
Hase (1984–2002), and Kristiina
Wähälä (2003–), the first female

Text Tapio Hase

OPI JA OIVALLA KEMIAA

TIEDEKERHOSSA
Kemian laitoksella sijaitsevassa Kemianluokka Gadolinissa järjestetään syksyisin
ja keväisin tiedekerhoja 1.–3.- ja 4.–6.-luokkalaisille. Kerhoissa kemiaan ja luonnontieteelliseen tutkimukseen tutustutaan arkipäivän ilmiöiden avulla. Opetus kerhoissa
lähtee lasten omalta tasolta ja tutkiminen
yhdessä on mielenkiintoista ja hauskaa.
Jokaisella viidestä kerhokerrasta on
oma teemansa, jonka mukaan tehdään
kokeellisuutta. Limoja ja erilaisia polymeerejä sekä superabsorbenttejä tutkimalla
oivalletaan mitä kaikkea voidaan saada
öljypohjaisista tuotteista tai vaikka maissitärkkelyksestä. Maidon pintäjännitystä
voidaan tutkia ja siitä voidaan valmistaa
muun muassa liimaa, muovia tai maalia.
Muita kerhossa käsiteltäviä teemoja ovat

muun muassa energia, ilma, vesi, värit ja
kasvit.
Laboratoriossa on kaikille kerholaisille labratakit ja suojalasit, joka luo oikeaa
tutkimuksen teon tunnelmaa. Käytämme
töissämme vain turvallisia aineita.Kerhoja
ohjaavat koulutuksen saaneet kemian laitoksen opiskelijat ja Kemianluokka Gadolinin ohjaajat.
Kerhojen tavoitteena on tuottaa lapsille
iloa uusista oivalluksista ja sytyttää kiinnostus kemiaan sekä luonnontieteisiin!
Kemianluokka Gadolin on valtakunnallisen LUMA-keskuksen kemian LUMAtoimintaa, jota organisoi kemian laitoksella toimiva Kemian opetuksen keskus,
Kemma.
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KOE TIEDE ELÄMYKSENÄ

TIEDEKULMASSA
Helsingin yliopisto tuo huippututkimuksen kaikkien kaupunkilaisten ulottuville ja keskusteltavaksi avaamalla Tiedekulman Helsingin ydinkeskustaan designpääkaupunkivuoden ajaksi.
Tiedekulmaan jokainen on tervetullut kyselemään,
kuuntelemaan, katselemaan ja kokemaan yliopistossa
tehtävää tutkimusta ja opetusta. Tiedeteemojen ympärille
rakentuva ohjelmisto vaihtuu parin viikon välein. Tiedeteema sisältää tietoiskuja, tutkijatapaamisia, näyttelyitä
sekä erilaisia demonstraatioita ja kilpailuja. Tiedeteemaan
liittyy myös yleisökysymys, jota voit kommentoida videoviestillä.
Tiedekulmassa voit myös nauttia Ihana Kahvilan tarjoamista kahvihetkistä sekä Tiedekulma Shopista, josta
ostettavissa Rosebudin kirjoja ja yliopistotuotteita.
Tervetuloa Tiedekulmaan!
TIEDEKULMA, ALEKSANTERINKATU 7, HELSINKI.
MA-PE 10–20 JA LA 11–15.
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