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T

ervetuloa lukemaan Kemiauutisia 2020. Tämä
numero sisältää 26 artikkelia, joita on ollut laatimassa
yli 30 kirjoittajaa. Isot kiitokset kaikille tekstien lähettäjille. Ilman teitä ei olisi Kemiauutisia.
Vuoden 2020 julkaisun myötä lehteen tehtiin muutamia
luettavuutta parantavia toimituksellisia päivityksiä. Uudistuksista tärkein on rakenteen selkeyttäminen – saman
kategorian artikkelit sijoitettiin peräkkäin. Näin osaston voi
lukea läpi ilman, että tekstejä täytyy etsiä lehden eri puolilta. Lisäksi käyttöön otettiin uudet aihekohtaiset teemat,
joita tässä numerossa edustaa artikkelikategoria Advanced Spectroscopy in Chemistry (ASC) (ss. 52-58). Myös
ASC-teeman perusteena on luottavuuden parantaminen.
ASC:n kirjoittajat laativat kokonaisuuden, jossa artikkelit
tukevat toisiaan. Teeman muodostaminen oli siten perusteltua.
Kemian osaston opetusta kehitetään aktiivisesti digiloikan kautta. Aiheesta on tässä julkaisussa useampi artikkeli. Digitaalisten ominaisuuksien kehittämistyö on ajankohtaista, sillä valmiudet digiratkaisujen rakentamiseen
ja käyttämiseen kehittyvät nopeasti sekä Suomessa että
kansainvälisesti. Myös Kemiauutiset vahvistaa digitaalista
julkaisuaan. Ensimmäisinä kehitetään lehden elektronista
jakelua ja tallentamista. Jakelua parannetaan julkaisemalla
artikkelit Kemiauutisten lisäksi Helsingin yliopiston verkkouutisissa. Tallennusta on kehitetty arkistoimalla lehti Helsingin Yliopiston digitaaliseen HELDA-arkistoon. HELDA
parantaa lehden käytettävyyttä tarjoamalla mm. pysyväisosoitteen, kuvailutiedot ja hieman analytiikkaa lehden
kehittämisen tueksi (esim. latausmäärät).
Kemiauutiset voi hyvin ja kehittyy aktiivisesti. Vuoden
2020 julkaisu jatkaa lehden upeaa perinnettä Helsingin yliopiston kemian osaston opiskelukulttuurin, ihmisten ja tutkimuksen esittelyssä. Nautinnollisia lukuhetkiä Kemiauutisten 2020 parissa.
Johannes Pernaa
FT, yliopistonlehtori
Kemian opettajankoulutusyksikkö
johannes.pernaa@helsinki.fi
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EDITORIAL

We all wish to make
our Department
a wonderful place
to work and study in.

The Department of Chemistry

IS VERSATILE AND STRONG

T

he Department of Chemistry is
one of the biggest departments
in the Faculty of Science, University of Helsinki. The number of employees is around 200 of which 17 are professors. We have continued recruiting
new professors. In 2019, Dr. Matti Putkonen started as an associate professor
in ALD/ALEt chemistry and Dr. Robert
Luxenhofer as a professor of soft matter
chemistry. With the new professors the
spectrum of research topics is widening.
Chemistry Department is a truly multidisciplinary institute.
The research evaluation of the University of Helsinki was finalized in 2019.
International panels visited the faculties
and departments and the final evaluation report was published in the autumn.
The panel rates the scientific quality of
the unit as very good to excellent. The
societal impact of the Department is
rated excellent owing to its ambition to
serve society. Active collaboration with
industry, as well as several spin-off companies located in the unit are noticed, as
well as the services the unit provides for
authorities. In this context, the Unit of
Chemistry Teacher Education and VERIFIN are naturally mentioned.
The societal impact of the Department of Chemistry is one of the highest
among the university units. Chemists
collaborate with industry, as well as with
various universities and research institutes, chemists do pioneering work in
developing analysis methods for chem-
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ical warfare agents and further, chemists train new teachers for schools. When
discussing the research environment it is
of importance to note that the Department educates a high number of new
researchers and the research infrastructure at the Department is outstanding in
many senses.
A new university law was launched in
Finland in 2010. In 2015, the Ministry of
Education and Culture started an evaluation to gauge the impacts of the universities reform.
In the evaluation report one may find
the following. “While an increasingly
leader-centric system has made decision-making more efficient, the university
community feels they have less involvement in it. The Universities Act reform
can thus be seen to have aggravated differences of opinion between leadership
and staff. The impacts of the economic
situation are also reflected in staff views
of the Universities Act. (…) The staff finds
that the Universities Act reform has had

a negative impact on their well-being
at work in the form of uncertainty and
stress at work among other things.”
One may well agree with the above
conclusions. Because of the reform
the Department boards vanished and
there does not exist a forum for common discussions between teachers,
other personnel, and students. As first
aid, monthly morning coffees have been
organized for the personnel, and in 2020
we started to invite also students to participate. Community is one of the central
elements in the University strategic plan
for 2021–2030. To create good practices,
a new Chemistry Department Council
will be created in 2020 to increase the
flo of information between the research
groups, teachers, other personnel,
and students. We all wish to make our
Department a wonderful place to work
and study in.
Heikki Tenhu
Head of the Department of Chemistry

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

7

KOLUMNI

Opetukseen

VUOROVAIKUTUSTA,
VERKOSTOITUMISTA JA
LAAJA-ALAISUUTTA

Ä

skettäin uudistetussa opetussuunnitelmassa
lukiot velvoitetaan tuottamaan yhteisiä kursseja
korkeakoulujen kanssa, jotta opiskelijat saisivat
tuntumaa seuraavan tason opintoihin jo etukäteen. Yliopistossa onkin monella alalla alettu aktiivisesti kehittää tutustumiskursseja. Olemme myös Kemian osastolla
olleet aloitteellisia, koska pidämme kouluyhteistyön
kehittämistä erityisen tärkeänä kemian, kuten muidenkin matemaattis-luonnontieteellisten koulutusohjelmien
menestymiselle.
Näiden alojen osaajille ennustetaan olevan kasvavaa
tarvetta, mutta tieteenalat eivät herätä riittävästi ylioppilaiden kiinnostusta. Siksi käytämme resurssejamme
lukiolaisille suunnattujen verkkokurssien kehittämiseen.
Ensimmäisen kurssin aiheena on spektroskooppinen
rakennemääritys, jolle on lukion opetussuunnitelmassa
annettu aiempaa suurempi paino. Yhteistyön tiivistämiseksi olemme myös muodostaneet Kemian opettajakoulutusyksikön kanssa neuvottelukunnan, jossa on
mukana lähialueen lukioiden kemian opettajia. Näin
voimme varmistaa, että opetusyhteistyö hyödyttää lukiolaisia parhaalla tavalla.
Kouluyhteistyö ei toki ole kemian osastolle uutta,
vaan sitä on eri muodoissa tehty jo vuosikymmenet.
Haluamme esitellä nuorille kemian tarjoamia monipuolisia mahdollisuuksia. Näkyvimpiä toimintoja on osastolla
toimiva Kemianluokka Gadolin, jossa vierailee vuosittain tuhansia eri ikäisiä koululaisia tutustumassa laboratoriotyöskentelyyn. Koululaisryhmiä käy usein tutustumassa myös tutkimusryhmiin, joskus tekemässä kokeita
ja mittauksiakin. Säännöllisiä tapahtumia ovat esimerkiksi ruotsinkielisen opetuksen järjestämä kesäkoulu
lukiolaisille, ja tiedekunnan Naturvetenskaper Nu -luentosarja. Useita yläkoululaisia käy kemian laboratorioissa
myös 1–2 viikon mittaisilla työelämään tutustumisjaksoilla (TET-harjoittelu) (ss. 20-21). Yhteistyökuvioita on
monenlaisia.
Opetusministeriökin suhtautuu luonnontieteen ja
matematiikan opiskelijapulaan vakavasti, mitä osoittaa
esimerkiksi valtakunnallisen LUMA-hankkeen perusta-
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minen jo useita vuosia sitten. Hanke jatkuu ja laajenee,
mikä on näille tieteenaloille hyvin tärkeää. LUMA-toiminnan kautta on luotu eri puolille maata yhteistyöverkostoja alan koulutuksen tukemiseksi Helsingin yliopistosta
lähteneen mallin mukaan. Kemian kouluopetuksen tukeminen ja opettajakoulutukseen panostaminen on hyvin
tärkeää alan tulevaisuudelle. Toiveemme on, että tulevaisuudessa entistä suurempi osa aineen opettajista
koulussa opettaisi kemiaa pääaineenaan eikä toisen opetettavan aineen tasolla.

Kemian kouluopetuksen
tukeminen ja opettajakoulutukseen
panostaminen on hyvin tärkeää alan
tulevaisuudelle.
Yliopisto-opetus suuntautuu ulospäin ja verkostoituu muutenkin kuin kouluopetuksen suuntaan. Tämän
lukuvuoden uutuuksiamme on esimerkiksi Aalto yliopiston kemian tekniikan opetuksen kanssa aloitettu valinnaisten maisterikurssien yhteiskäyttö. Tätä varten on
luotu järjestely, jolla tehdään sovituille kursseille osallistuminen naapuriyliopiston opiskelijoille mahdollisimman helpoksi, hallinnolliset kankeudet sivuuttaen. Ulospäin suuntaudumme myös tarjoamalla verkon kautta
opetusmateriaaleja yleiseen käyttöön. Jo viime vuoden
Kemiauutisissa kerrottiin Chemicals & Legislation -videoluentosarjasta, jonka kehitimme yhteistyössä Kemianteollisuus ry:n ja useiden yhteistyökumppanien kanssa.
Tänä vuonna saimme käyttöön kemian laboratorioharjoituksia tukevat opetusvideot, jotka opiskelijamme tuottivat kesätöinään yliopiston digiloikkahankkeen puitteissa
(ss. 12-13). Samassa hankkeessa laadittiin myös epäorgaanisen kvalitatiivisen analyysin kaaviot ja opastukset
digitaaliselle alustalle (ss. 14-16). Tällä voi olla kansainvälistäkin kysyntää, kunhan kieliversiot saadaan vielä toimitettua.

Toisenlainen esimerkki piirien laajenemisesta on
kansainvälinen kandiohjelmamme Bachelor’s Programme in Science, joka on Helsingin yliopiston ensimmäinen englanninkielinen kandiohjelma. Ohjelman
suunnittelua esiteltiin jo vuosi sitten Kemiauutisissa, ja
ohjelman ensimmäiset opiskelijat aloittivat opintonsa
tänä lukuvuonna. Menestyimme opiskelijarekrytoinnissa ensimmäisellä kerralla kohtuullisesti. Kansainvälisen ja kotimaisen haun kautta valittuja opiskelijoita
aloitti yhteensä 20. Enemmistö heistä on muita kuin
suomen- tai ruotsinkielisiä, vaikka 75 % aloittaneista
tulikin kotimaisen haun kautta. Haku kiinnosti kuitenkin myös suomen- ja ruotsinkielisiä ylioppilaita. Monet
heistä kertovat kiinnostuneensa ohjelmasta sen laaja-alaisen rakenteen vuoksi, eikä opetuskieli ollut ratkaiseva tekijä. Kyseessähän on luonnontieteen ohjelma,

jossa oma pääala valitaan vasta yhden lukukauden
yhteisten opintojen jälkeen. Tämä antaa harkinta-aikaa
ja mahdollisuuden tutustua tieteenaloihin rauhassa.
Lukuvuoden edetessä selviää, miten opiskelijat valitsevat kemian, fysiikan, matematiikan ja tilastotieteen sekä
tietojenkäsittelytieteen opintosuuntien välillä. Ohjelma
toteuttaa siis valintauudistuksessakin esillä ollutta ajatusta laaja-alaisesta hausta ja mahdollisuudesta suunnata uraansa yliopisto-opintojen edetessä. Kyseessä on
toki rajattu esimerkki, mutta se rohkaisee ehkä miettimään tiedekunnan laajuisestikin uudelleen erilaisia
hakumenettelyjä ja laaja-alaisia perusopintoja.
Mikko Oivanen
Kemian kandiohjelman sekä
Kemian ja molekyylitieteiden maisteriohjelman johtaja

Lisätietoja:
Chemicals & Legislation -videot:
https://www.helsinki.fi/en/faculty-of-science/online-lectures-on-chemicals-and-legislation
Kemian kandiohjelman digiloikka:
https://blogs.helsinki.fi/digiloikka/2019/08/12/kemian-kandiohjelman-digiloikka-kesan-satoa
Epäorgaanisen kvalitatiivisen analyysin verkkosivut: https://blogs.helsinki.fi/epaorgaaninen-kvali

Olemme Kemian osastolla olleet
aloitteellisia, koska pidämme
kouluyhteistyön kehittämistä
erityisen tärkeänä.
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Ilmastonmuutosta ei ratkaista

ILMAN KEMIAN OSAAJIA
JULKAISTU KUN KOULU LOPPUU -BLOGISSA 14.10.2019.

Tulevaisuus on
täynnä mahdollisuuksia.
10 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

Oletko sinä seuraava
osaaja, joka pelastaa
maailman kemian avulla?

K

un nyt opiskelevat siirtyvät töihin, tulee heidän mukanaan uusia
ratkaisuja siihen, miten toimitaan
ympäristöä kuormittamatta. Nämä ratkaisut edellyttävät kemiaa.
Ilman molekyylejä ei olisi elämää.
Maan alta pumpattava raakaöljy on
modernin elämän peruskivi. Fossiilisessa öljytipassa on valtava määrä pieniä molekyylejä. Kaikki ympärillämme
rakentuu molekyyleistä. Teollisuudessa
niistä voidaan muovata raaka-aineita ja
edelleen materiaaleja ja tuotteita. Näin
saadaan valmistettua hyödykkeitä, joilla
voimme tuottaa ruokaa, hoivata sairaita,
varmistaa energiansaannin sekä mahdollistaa tiedon liikkumisen yhteiskunnassa.
Tapamme valmistaa tuotteita on kuitenkin väärä. Se kuormittaa ympäristöä
ja muuttaa ilmastoa. Pumppaamme fossiilisia raaka-aineita maaperästä, poltamme niitä saadaksemme energiaa ja
käytämme tuota energiaa uusien tuot-

teiden valmistamiseen. Kun tuotteet
on käytetty, roskaamme niillä ympäristöämme tai poltamme ne, päästäen hiiltä
ilmakehään. Jos haluamme säilyttää elinkelpoisen planeetan, meidän pitää muuttaa toimintatapojamme.
Mistä saamme energiaa, joka ei lisää
hiiltä ilmakehässä? Miten löytäisimme
korvaajan öljylle ja sen molekyyleille?
Energiaa osaamme jo valmistaa päästöttömästi, esimerkiksi vesivoimalla,
tuulivoimalla, ydinvoimalla tai aurinkovoimalla. Tulevaisuudessa energiaa saadaan aaltojen liikkeestä ja maankuoren
lämmöstä. Fossiilinen öljy koostuu hiilestä ja vedystä, korvaajat näille löytyvät
ympäristöstämme. Ilmakehän hiili voidaan ottaa talteen ja vetyä taas osataan
valmistaa vedestä. Näitä voidaan hyödyntää tuotteiden valmistuksessa. Käytössämme on jo valtava määrä tuotteita,
jotka voidaan elinkaaren loppupäässä
kierrättää ja voimme hyödyntää niiden

molekyylit yhä uudestaan. Tai mitä jos
materiaalien raaka-aineiden hiili ja vety
olisivatkin kasviperäisiä? Tarvitsemme
kemian osaajia kiihdyttämään tätä kehitystä. Maailma ei ilman teitä pelastu.
Tulevaisuus on täynnä mahdollisuuksia. Niiden hyödyntäminen vaatii taitavia kemistejä, nokkelia insinöörejä ja
visionäärisiä johtajia, jotka kehittävät
tapaamme elää kestävämmäksi, tehokkaammaksi ja vähäpäästöisemmäksi.
Oletko sinä seuraava osaaja, joka pelastaa maailman kemian avulla?
Rasmus Pinomaa
Vastuullisuuden asiantuntija
Kemianteollisuus ry
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DIGILOIKKA

Lukiolaisille suunnatun
verkkokurssin voi sisällyttää
osaksi yliopisto-opintoja, jos
hakeutuu opiskelemaan kemiaa
Helsingin yliopistoon.

KEMIAN
KANDIOHJELMAN
DIGILOIKKA

Y

liopisto myönsi alkuvuodesta
2019 kemian kandiohjelman
digiloikkahankkeelle rahoituksen. Hanke on osa yliopiston
vuonna 2017 käynnistämää opetuksen toteutuksen digiloikka -projektia
(2017–2020). Projekti tukee digitalisaation hyödyntämistä pedagogisesti mielekkäällä tavalla yliopiston
koulutusohjelmien opetuksessa ja
oppimisessa.
Olemme vuoden 2019 aikana
edistäneet kemian digiloikkaa kolmessa erillisessä projektissa:
Epäorgaanisen ja orgaanisen
kemian laboratoriotöiden tueksi
tuotettiin 35 opetusvideota. Opetusvideoiden tarkoituksena on
havainnollistaa laboratoriotöissä
käytettäviä työmenetelmiä ja mittalaitteiden käyttöä. Videot ovat
vapaasti katsottavissa Vimeo-videopalvelussa ja niitä käytetäänkin jo oppilastöiden tukena. Oppilaslaboratorioon on sijoitettu
QR-koodeja, joiden avulla opiskelijat löytävät kyseistä mittaus- tai
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työmenetelmää esittelevän videon
mobiililaitteellaan. Videoissa on tällä
hetkellä tekstitys suomeksi ja englanniksi. Ruotsinkieliset käännökset tullaan tekemään vuoden 2020
aikana.
Epäorgaanisen kemian töissä suoritettavan kvalitatiivisen analyysin tueksi kehitettiin uusi verkkosivusto. Tarkoituksena on helpottaa
opiskelijoiden työskentelyä, kun analyysikaaviot ovat kätevästi seurattavissa tietokoneen kuvaruudulta ja
reaktiotietoaineisto on aina parin
hiiren klikkauksen päässä. Verkkosivuston suomenkielinen versio on
jo valmis ja opiskelijoidemme käytössä. Sen kehitystyöstä kerrotaan
yksityiskohtaisemmin seuraavassa
artikkelissa (sivu 14). Vuoden 2020
aikana sivut tullaan kääntämään
myös ruotsiksi ja englanniksi.
Lukiolaisille olemme kehittäneet
avointa verkkokurssia teemalla
”Kemian rakennetutkimus ja mallinnus”. Tarkoituksena on esitellä

lukiolaisille kemian tutkimusmenetelmiä (spektroskopia, molekyylimallinnus) hieman lukion oppimäärää laajemmin ja houkutella tällä
tavoin luonnontieteistä kiinnostuneita nuoria kemian yliopisto-opintojen pariin. Verkkokurssin alustava
laajuus on 1 opintopiste ja suoritus
on tarkoitus lukea hyväksi, jos opiskelija päätyy myöhemmin opiskelemaan kemiaa Helsingin yliopistoon. Kurssia on ideoitu ja kehitetty
yhteistyössä lukion kemian opettajien ja lukiolaisten kanssa. Verkkokurssin kantavana ajatuksena on
esitellä rakennetutkimuksen menetelmät ja yksinkertainen molekyylimallinnus mahdollisimman visuaalisesti HTML5-pohjaisten tehtävien
ja videoiden avulla. Kurssin kehittämistä jatketaan vuonna 2020 ja se
on tarkoitus saada valmiiksi kesään
mennessä.
Digiloikkahanke jatkuu kesäkuuhun 2020 asti. Kevään aikana työn
pääpaino on lukiolaisille suunnatun
verkkokurssin kehittämisessä. Sen
lisäksi aiomme tuottaa opetusvide-

Markuksen mukaan
digiloikkahanke on
edennyt tehokkaasti.
”Olemme saaneet paljon aikaan vuonna 2019.
Kiitos tästä kuuluu erityisesti hankkeessa
työskennelleille opiskelijoille.”

oita fysikaalisen kemian laboratoriotöiden tarpeisiin. Videoiden tarkoituksena on esitellä sekä
töissä käytetyt mittausmenetelmät, että havainnollistaa niiden taustateoria videoihin upotettujen
animaatioiden avulla.
Digiloikkahanke on edennyt tehokkaasti ja
olemme saaneet paljon aikaan vuonna 2019. Kiitos tästä kuuluu erityisesti hankkeessa työskennelleille opiskelijoille: Jukka Puumi (kvalitatiivisen
analyysin verkkosivu), Aarni Nordström (opetusvideot), Valtteri Lasonen (opetusvideot) ja Matias
Jääskeläinen (opetusvideot ja verkkokurssi).
Verkkokurssin kehittämistä vuonna 2020 jatkaa
Niko Laine. Opetushenkilökunnasta hankkeessa
ovat olleet mukana minun lisäkseni Mikko Oivanen, Kjell Knapas, Leena Kaisalo ja Stefan Taubert. Opetusteknologiapalveluista olemme saaneet taitavaa teknistä tukea Esko Kuittiselta.
Markus Metsälä

Linkkejä:
Kvalitatiivisen analyysin verkkosivu: https://blogs.helsinki.fi/epaorgaaninen-kvali
Opetusvideot Vimeo-palvelussa: https://vimeo.com/user90623649
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DIGILOIKKA

Klassisilla analyysimenetelmillä
on edelleen tärkeä rooli
kemian perustason yliopistoopetuksessa.

EPÄORGAANISEN KVALITATIIVISEN
ANALYYSIN OHJEISTON JA
REAKTIOTIETOAINEISTON
KEHITYS- JA DIGITOINTITYÖ

E

päorgaanisen kemian laboratoriotöissä opiskelijat tekevät sekä laadullisia (kvalitatiivisia) että määrällisiä (kvantitatiivisia) harjoitustöitä.
Harjoitustöissä käytetään klassisia työskentelymetodeja, joihin kuuluu tärkeänä
osana tunnettujen ionien määrien selvittäminen sopivilla titrausmetodeilla
sekä ionien tunnistaminen seoksista niiden erilaisten kemiallisten reaktioiden
avulla. Modernit fysikaalisiin ilmiöihin
perustuvat analyysimenetelmät kuten
atomiemissiospektroskopia (AES) ja
induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS) ovat syrjäyttäneet lähes kokonaan kemiallisiin reaktioihin perustuvat klassiset menetelmät
käytännön analytiikassa. Klassisten analyysimenetelmien harjoittamisella on
kuitenkin edelleen paikkansa kemian
perustason opetuksessa, sillä opiskelijat
oppivat niiden avulla varsinkin ymmärtämään ionien reaktioita sekä tekemään
luotettavia havaintoja ja johtopäätöksiä
niistä. Opiskelijat oppivat myös suunnittelemaan omia erotuksia ja analyysejä
soveltavissa tehtävissä, mikä opettaa
tehokkaasti tiedon etsimistä ja arviointia
sekä optimaalisten olosuhteiden asettamista reaktioille. Lisäksi opiskelijat oppivat kurssilla tarkkaa työskentelyä, mistä
on hyötyä kaikessa laboratoriotyössä.

14
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Kuvakaappaus kationiryhmän 1. analyysikaaviosta. Punaiset laatikot ovat saostumia, vihreät
liuoksia ja keltaiset ovat metalli-ionin osoittavia värillisiä yhdisteitä. Valkoisissa laatikoissa on
ohjeita reaktioiden suorittamiseksi. Datakenttien sanalliset ohjeet ilmestyvät näkyviin, kun hiiri
viedään tarkasteltavan valkoisen laatikon päälle. Näkyviin tulevissa ohjeissa tarjotaan reaktion
suorittamiseksi vaadittavien tietojen lisäksi tietoa tapahtuvista kemiallisista reaktioista sekä
mahdollisia varoituksia esimerkiksi myrkyllisten kaasujen vapautumisesta.

Kvalitatiivinen analyysi ja kationien
analyysikaavio
Kvalitatiivinen analyysi jakautuu kolmeen päävaiheeseen. Aluksi tehdään
esikokeita, joiden tarkoitus on antaa
opiskelijoille vihjeitä sellaisista ioneista,
jotka ovat vaarassa jäädä systemaattisessa analyysissä vasta-alkajalta huomaamatta. Esikokeiden perusteella analyysistä voidaan myös mahdollisesti
sulkea joukko ioneja pois. Esikokeiden
jälkeen tutkitaan anioneja erillisillä osoitusreaktioilla ilman erityistä järjestystä.
Kationit täytyy puolestaan tutkia tietyssä järjestyksessä. Tähän käytetään
Freseniuksen analyysikaaviota, jossa tutkittavat metallit jakautuvat neljään ryhmään niiden kemiallisten ominaisuuksien
perusteella. Jokainen ryhmä saostetaan
niille sopivalla saostimella. Kationiryhmä
1. saostetaan klorideina, kationiryhmä 2.
saostetaan sulfideina matalassa pH:ssa,
kationiryhmä 3. saostetaan sulfideina ja
hydroksideina korkeassa pH:ssa ja kationiryhmä 4. puolestaan karbonaatteina.

Ryhmäsaostumissa ionit erotetaan toisistaan erilaisilla kemiallisilla reaktioilla
ja osoitetaan värillisinä yhdisteinä. Kationiryhmien ulkopuolelle jää lisäksi neljä
ionia (Na+, K+, Mg2+ ja NH4+), jotka osoitetaan analyysin aikana, joko liekkireaktioilla tai erillisillä osoitusreaktioilla.
Miksi digitaalinen aineisto?
Lukuvuonna 2015–2016 kvalitatiivisen
analyysin osuus laboratoriotöiden sisällöstä supistui merkittävästi. Muutoksen
myötä reaktiotietojen esittämisjärjestys ei vastannut enää opetuksen tarkoitusta. Samana lukuvuonna aineistoa ryhdyttiin jakamaan paperiversion
sijasta sähköisenä. Tietokoneen näytöltä luettuna opiskelijoiden oli hankalaa
tarkastella saostuskaaviota ja sanallisia ohjeita samanaikaisesti. Niinpä valtaosa sähköistä aineistoa käyttäneistä
opiskelijoista suoritti analyysit pelkkien
sanallisten ohjeiden avulla, mikä johti
opiskelijoiden tekemien virheiden määrän kasvuun. Vuonna 2017 alkanut Hel-

singin yliopiston digitalisointiprojekti
digiloikka tarjosi mahdollisuuden kehittää kvalitatiivisen vaiheen materiaaleja.
Kehittämämme verkkoaineisto mahdollistaa jälleen kaavion ja sanallisten ohjeiden yhtäaikaisen tarkastelun, ja toivona
onkin, että virheiden määrät kääntyvät
jälleen laskuun. Lisäksi uudet kaaviot
ovat visuaalisesti huomattavasti miellyttävämpiä lukea ja kaavioihin upotetut
linkit ja datakentät tarjoavat tarvittaessa
lisätietoa tarkasteltavasta aiheesta.
Kun kehitystyöhön kerta ryhdyttiin, niin samalla ionien reaktioista tarjottavaa tietoa lisättiin paljon ja tietojen täsmällisyyttä tarkistettiin useiden
lähteiden avulla. Koostetuista tiedoista
luotiin reaktiotietokanta, jonka tarkoitus
on tarjota tarkkaa ionikohtaista tietoa
opiskelijoille ja henkilökunnalle sekä toimia soveltavien tehtävien tietopankkina.
Reaktiotietokannassa ionien reaktiot on
järjestetty uudella tavalla omiksi sivuikseen. Tietoihin päästään käsiksi interaktiivisesta taulukosta klikkaamalla halut-
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tua kategoriaa. Myös itse taulukkoon
on koodattu tärkeimpiä tietoja. Opetuksellisista syistä sekä kationikaavioiden
että reaktiotietokannan reaktioyhtälöitä on karsittu pois suuri määrä. Tarkoituksena on tarjota opiskelijoille tietoa kulloinkin tapahtuvista kemiallisista
reaktioista, mutta reaktioyhtälöiden laatiminen ja tasapainotus työselostuksiin
jäävät opiskelijoiden vastuulle. Sellaiset
reaktioyhtälöt, joiden laatimista ei voida
opiskelijoilta odottaa, tarjotaan kuitenkin edelleen. Kootut tiedot ovat kaikkien
vapaasti käytettävissä kvalitatiivisen
analyysin verkkosivulla: https://blogs.
helsinki.fi/epaorgaaninen-kvali.

Laboratoriotöissä opiskelijat
oppivat suunnittelemaan
omia erotuksia ja analyyseja,
mikä opettaa tehokkaasti
tiedonhankintaa ja
optimaalisten reaktioolosuhteiden asettamista.

Miksi kokeellista kehitystyötä?
Edellisen kerran analyysiohjeisiin tehtiin
laajempaa kokeellista kehitystyötä 1990luvun alussa. Analyysikaavioharjoituksen
ohjeistuksessa on ollut jatkuvasti ongelmallisia kohtia, joiden kokeellinen kehittäminen olisi ollut silloin käytössä olleilla
menetelmillä hyvin hidasta. Kesällä 2017
käyttöömme siirtynyt mikroaalto-plasma-atomiemissiospektrometri (MP-AES)
mahdollisti kokeellisen kehitystyön tekemisen erinomaisella analyysiteholla.
MP-AES-laitteessa mikroaalloilla luotu
plasma hajottaa yhdisteet atomeiksi ja
samalla virittää atomit perustilalta viritystiloille. Viritystilat ovat lyhytikäisiä ja
purkautuvat emittoimalla fotoneja, joiden energia vastaa viritystilan ja perustilan energian erotusta. Jokainen alkuaine
emittoi sille ominaisilla aallonpituuksilla.
Säteilyn intensiteetti on puolestaan verrannollinen tutkittavan alkuaineen määrään liuoksessa. Laite havaitsee emittoidun säteilyn, vertaa sen intensiteettiä
standardeihin ja laskee tuntemattoman
liuoksen konsentraation. Tutkimalla jäljelle jääneiden alkuaineiden määrää
liuoksessa saostuksien jälkeen selvitettiin, kuinka täydellisesti kunkin ionin
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saostuminen oli tapahtunut ja tarvittaessa tehtiin muutoksia saostusmetodiin.
Kokeellisen työn antia
Kokeellisessa kehitystyössä keskityttiin
kehittämään ryhmäsaostuksien ohjeita.
Tarkoitus oli tehdä ryhmäsaostuksista
mahdollisimman vaivattomia suorittaa
saavuttaen kuitenkin edelleen ryhmien
ionien täydellisen saostumisen. Alla olevassa taulukossa on listattu aikaan saatuja muutoksia
Tulevaisuuden näkymät
Uusi kvalitatiivisen analyysin verkkosivu
otettiin käyttöön epäorgaanisen kemian
laboratoriotyökursseilla tammikuussa
2020. Saman vuoden aikana aineisto
tullaan myös kääntämään englanniksi ja
ruotsiksi. Digitaalisen aineiston parhaita
puolia on mahdollisuus päivittää ohjeita
helposti, jos siihen on tarvetta. Vuoden
2020 aikana verkkosivu tuleekin varmasti näkemään paljon muutoksia, kun
opiskelijoiden ja aineiston muiden käyttäjien palautteita otetaan huomioon.
Jukka Puumi ja Kjell Knapas

Kationiryhmä 3

Kationiryhmä 4

Saostusaika

Lyheni 6 minuuttia tai
jopa 19 minuuttia jos
verrataan uusimpaan
ohjeversioon

Poistetut
työvaiheet

Ei sentrifugointia
saostamisen keskellä

Ei kuiviin haihdutusta ennen
saostamista, ryhmäsaostumasta
tehtyjen kokeiden määrä väheni,
ryhmäsaostumaa ei tarvitse
pestä

Ei tarvetta haiduttaa kuiviin
ennen saostamista sulfidin
poistamiseksi, ei tarvetta
antaa liuoksen jäähtyä ennen
sentrifugointia

Muuta

Aiemmalla ohjeella
huonosti saostunut
kadmium saatiin
saostumaan täydellisesti

Ryhmä saostetaan yhdellä
kertaa sulfideina ja
hydroksideina, kun ennen
saostettiin ensin hydroksidit ja
sitten erikseen sulfidit

Ennen ryhmän saostamista
tehtävää magnesiumin
osoituskoetta varten ei tarvitse
poistaa ammoniumioneja
hehkuttamalla liuosta
typpihapossa
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Lyheni 12 minuuttia

Säilyi samana (3 min)

STIPENDIT

PALKITTUJA KEMIAN
OPISKELIJOITA 2019 –
AWARDED CHEMISTRY
STUDENTS IN 2019

T

he Bachelor’s Programme in Chemistry (Kemian kandiohjelma) and The Master’s Programme in Chemistry and
Molecular Sciences have awarded scholarships for the most
qualified degree thesis presentations of the previous academic
year. The scholarships were delivered during the science afternoon Chemistry & Beer in November 2019.
The Master’s Programme in Chemistry and Molecular Sciences
awarded scholarships for the qualified Master’s Thesis to the following students:
Todd Elliott, M.Sc.: An Investigation into Switchable Polarity Ionic
Liquids Using Mixed Carbamates
Markus Keskitalo, M.Sc.: Interaction of Curium with Human
Serum Albumin
Kemian kandiohjelma palkitsi hyvätasoisesta kandidaatintutkielmasta seuraavat kaksi opiskelijaa:
LuK Joona Hiltunen: Lyijyttömät perovskiitit aurinkokennosovelluksissa
LuK Ronja Rättö: Merkkiaineyhdisteiden analyysi biologisista
näytteistä käyttämällä kiinteäfaasimikrouuttoa yhdistettynä
kaasukromatografi-massaspektrometriin
Kemian kandiohjelma jakoi keväällä 2019 kannustuspalkinnot
hyvästä menestyksestä kahden ensimmäisen opiskeluvuoden
aikana seuraaville: Konsta Airola, Topias Jussila, Niko Laine,
Valtteri Lasonen, Juha Ojala, Hugo Åström.

Ronja Rättö (B.Sc.), Joona Hiltunen (B.Sc.)
and Todd Elliott (M.Sc.) presented their thesis projects to the audience at the Science &
Beer event in November 2019.
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KIRJASTO

Kirjasto on kaikille avoin,
yliopistolaisten lisäksi
myös kaikki muut ovat
tervetulleita.

KUMPULAN
KAMPUSKIRJASTO
– TILAA JA TIETOA
OPPIMISEEN JA
TUTKIMUKSEEN

H

elsingin yliopiston kirjasto palvelee Kemian osaston opiskelijoita,
tutkijoita ja opettajia sekä verkossa että Kumpulan kampuksella. Kirjasto on kaikille avoin, yliopistolaisten
lisäksi myös kaikki muut ovat tervetulleita. Kumpulan kampuskirjaston uusituissa tiloissa on työskentelytilaa sekä
itsenäistä opiskelua että ryhmätöitä varten. Opiskelua, tutkimusta ja opetusta
varten tarvittava kirjallisuus on saatavissa kirjaston kautta ja henkilökunnalta
saat apua eteen tulevissa kysymyksissä.
Avointa älytilaa
Opiskeletko mieluiten nojatuolissa vai
sopiiko seisomapiste sinulle paremmin?
Juuri remontoidusta Kumpulan kampuskirjastosta löydät perinteisten pöytä
ja tuoli -lukupaikkojen lisäksi erilaisia
työpisteitä ja hiljaisen lukusalin. Opiskelijoiden ryhmätyöskentelyä varten
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kirjastossa on näytöin varustettuja ryhmätyötiloja. Kirjasto on kaikille avoin työtila, joten Helsingin yliopistolaisten lisäksi
myös kaikki muut ovat tervetulleita työskentelemään kirjastoon.
Kumpulan kampuskirjaston toisessa
kerroksessa on hyödynnetty älykästä
teknologiaa ja sulautuvaa tietojenkäsittelyä. Opiskelijat voivat esimerkiksi varata
vapaana olevan ryhmätyötilan ovenpielessä olevasta tabletista kahdeksi tunniksi. Ryhmätyöhuoneissa sensorit valvovat ilman hiilidioksidipitoisuutta ja
valot ilmoittavat varauksen loppumisesta valomerkillä. Kirjaston toisessa kerroksessa on täysin avoin verkko, jota on
mahdollista käyttää esim. harjoitustöitä
tehdessä. Kirjaston toinen kerros onkin
yliopiston Ubikampus-projektin ensimmäinen pilottitila. Projektin tavoitteena
on tuoda yliopiston kampuksille teknologian ja tekoälyn tukemia työtiloja.

Tieteellistä tietoa 24/7
Opiskelussa ja tutkimuksessa tarvittavan kirjallisuuden saat kirjaston kautta.
Kirjasto hankkii kemian kurssikirjat ja
muun tarvittavan tieteellisen kirjallisuuden. Käytettävissäsi on kaiken kaikkiaan
31 000 elektronista lehteä ja 780 000
e-kirjaa kaikilta Helsingin yliopiston tieteenaloilta. Painettua aineistoa voit lainata kaikista kampuskirjastoista.
Helsingin yliopiston opiskelijat, tutkijat ja opettajat voivat käyttää kirjaston
elektronisia aineistoja omalta koneeltaan
Helsingin yliopiston verkossa ja etäkäyttöyhteyden avulla muuallakin. Kirjaston
elektroniset aineistot ovat myös muiden
kuin yliopistolaisten käytössä kirjaston
tiloissa. Niitä voi käyttää omalla koneella
kirjaston asiakaspalvelusta saatavan väliaikaisen tunnuksen avulla tai tähän tarkoitukseen varatuilla tietokoneilla – kirjastokioskeilla.

Tiedonhaun tekniikoita voit opiskella kirjaston tuottamilla verkkokursseilla. Tiedonhankinnan MOOC-kurssit ja
muut oppimateriaalit ovat avoinna kaikille ajasta ja paikasta riippumatta. Tietoa voit hakea kemian alan keskeisistä
tietokannoista, jotka löydät kirjaston
kotisivuilta kemian tieteenalaoppaasta.
Lisäksi voit hakea tietoa tekoälyä hyödyntävällä tiedonhaun välineellä Iris.
ai:lla, jonka haku kohdistuu avoimesti
saatavilla oleviin tieteellisiin julkaisuihin.
Tervetuloa kirjastoon! Kirjaston kemian
tieteenalayhdyshenkilöt ja koko henkilökunta auttaa sinua mielellään eteen tulevissa kysymyksissä.

Tervetuloa kirjastoon!
Terhi Sandgren

Lisätietoa:
Helsingin yliopiston kirjasto:
www.helsinki.fi/kirjasto
Ubikampus-projekti: www.helsinki.fi/fi/
uutiset/datatiede/ubikampuksen-pilottitila-avautui-kumpulan-kampuksella
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TET

Yläkoululaisen näkökulmasta
oli jännittävää nähdä, miten
tulevia kemian opettajia
koulutetaan.

TYÖELÄMÄÄ TUTUKSI
KEMIAN OSASTOLLA
– WORKING-LIFE
SECONDMENT WITH
CHEMISTRY
Ulla-Riina Mäntylä ja Liina Leikas Kemianluokka
Gadolinissa.

K

emian osasto on muodostunut varsin suosituksi
kohteeksi yläkoululaisten työelämään tutustumisjaksoille (TET). Koululaisten vierailut kemianluokka
Gadoliniin osaltaan innoittavat tiedustelemaan TET-jaksoa samassa ympäristössä. Monia kyselyjä tulee myös
osaston tutkijoille. Vuonna 2019 kemian osastolla suoritettiin yhteensä noin kymmenen TET-harjoittelujaksoa.
Seuraavassa joitakin kokemuksia ja kommentteja harjoittelijoilta.

Liina: Odotin näkeväni, millaisia erilaisia uravaihtoehtoja yliopistolla on. Oli mielenkiintoista tavata ihmisiä,
jotka eivät työskentele yliopistolla opettajana, sillä se on
ensimmäinen mielikuva.
Kumpikin: TET-harjoittelu vastasi omiin odotuksiin.
TET-harjoittelu jopa ylitti odotukset ja antoi monipuolisen kuvan yliopistolla työskentelystä.

Ulla-Riina Mäntylä ja Liina Leikas

Liina: Maanantaina pääsimme osallistumaan tulevien
kemian aineenopettajien oppitunnille ja pääsimme seuraamaan Kemianluokka Gadolinissa esterin valmistusta.
Näin yläkoulun oppilaan näkökulmasta oli jännittävää
havainnoida, miten tulevia kemian opettajia koulutetaan
käsittelemään aihetta kouluissa oman ikäisten oppilaiden
kanssa.

Pohjois-Haagan yhteiskoulun matematiikkalinjalla opiskelevat Ulla-Riina Mäntylä ja Liina Leikas saivat TET-jaksolleen poikkeuksellista juhlavuutta, kun Kemianluokka
Gadolinissa vieraili keskiviikkona 20.11.2019 arvovaltaisia
vieraita muun muassa opetus- ja kulttuuriministeriöstä,
edunvalvontajärjestöistä ja muita elinkeinoelämän edustajia. LUMA Suomi -ohjelman juhlaseminaariin osallistui myös opetusministeri Li Andersson, joka piti tilaisuudessa puheen matemaattis-luonnontieteellisten aineiden
merkityksestä osana suomalaista osaamista ja kiitti Helsingin yliopiston Tiedekasvatuskeskusta pitkäjänteisestä
ja menestyksekkäästä työstä muun muassa kemian
osaamisen lisäämiseksi. Kemianluokka Gadolinissa juhlavieraat pääsivät itse kokeilemaan kemian kokeellisia töitä
tulevien kemianopettajien ja ahkerien TET-harjoittelijoiden opastuksella.
Ulla-Riina ja Liina antoivat tapahtuman jälkeen haastattelun Kemiauutisille:

2. Mikä on ollut kivointa TET-harjoittelun aikana?

Ulla: Maanantaina myös tutustumiskierros Kumpulan
kampukseen oli hyvä. Keskiviikkona pääsimme itse opastamaan LUMA-keskus Suomen juhlaseminaarin vieraita
ympäri kampusta, joten opittu asia tuli heti käyttöön.
3. Mitä olette oppineet TET:in aikana?
Molemmat: Olemme oppineet millaista Kumpulan kampuksella on ja mitä voi opiskella. Lisäksi on ollut yllätys, miten paljon eri tieteenalat tekevät yhteistyötä keskenään. On ollut hienoa työskennellä monitieteisessä
ympäristössä.

1. Millaisia odotuksia teillä oli TET-harjoittelusta?

4. Mikä on ollut vaikeinta?

Ulla: Oli mielenkiintoista nähdä, millaista Helsingin yliopistolla on ja etenkin Kemian osastolla.

Ulla: Kumpulan kampuksella suunnistaminen ja löytäminen paikasta toiseen.
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My goals were more than
satisfied. I had the opportunity
to take part in research and
activities in labs.

Annika Lappalainen
Annika is a 9th grade student at Kulosaari Secondary
School. She spent in the beginning of October one week
in the organic chemistry laboratory, visiting also one day
in the Gadolin laboratory. She wrote the following letter
of her experiences in Kumpula:
“For my 9th grade TET-period, I spent a week at the
University of Helsinki’s department of organic chemistry.
During my visit, I had the chance to get to know many
wonderful researchers, professors, and other personnel,
as well as their work. I additionally visited and helped out
the Unit of Chemistry Teacher Education in their Gadolin lab.
Before the practical training period began, I had a
couple of hopes for the week: following along in labs
and getting introduced to the Unit of Chemistry Teacher
Education. Needless to say, my goals were more than
satisfied. I had the opportunity to take part in research
and activities in labs. This was quite interesting for me,
as students my age seldom get the chance to do practical work outside of class. On top of that, research at the
University is more advanced compared to lab work at
secondary schools.

The Unit of Chemistry Teacher Education was delightful as well. While I was at their department, a group of
8th graders accompanied by their exchange students
were visiting Gadolin. I served as an assistant for the
teacher-student conducting the program. This was such
an exciting experience for me. I have previously worked
as an assistant for primary schoolers science summer
camps, and this was similar to it. I was glad to help out
as a chemistry teacher could very well be a future career
path for me.
My TET-period at the University was overall a remarkable experience and would recommend it for everybody
interested. Everybody I met was lovely. The practical
work you do as well as the connections you make during
your stay will surely open excellent opportunities in the
future.
Annika Lappalainen”

Oona Kiviluoto ja Mikko Oivanen
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KEMIANLUOKKA GADOLIN

Oivaltamisen ja onnistumisen iloa
LUMA-tiedekasvatuksessa!
Tutustu mahdollisuuksiin
LUMA-keskus Suomi: www.luma.fi
Kemianluokka Gadolin: www.kemianluokka.fi

Kemianluokka
Gadolin
Kemianluokka Gadolin –
Innostava oppimisympäristö kemian
aineenopettajakoulutuksessa

Tulevat kemian aineenopettajat Vilja Kämppi ja Terhi Närhi opintokäyntiä ohjaamassa.
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K

emianluokka Gadolin on Kemian
osastolla vuodesta 2008 toiminut
suosittu oppimisympäristö, joissa
vierailee vuosittain tuhansia oppilaita ja
opettajia kaikilta opetusasteilta. Viime
vuonna 2019 kemian tiedekasvatuksessa
oli mukana yli 9000 oppijaa, joita ohjasivat pääosin tulevat kemian aineenopettajat. Gadolin on yksi kuudesta
Helsingin yliopiston tiedekasvatuskeskuksen (osa LUMA-keskus Suomea) tiedeluokista. Tiedeluokilla on kaksi tärkeää roolia: Ensinnäkin ne ovat tärkeitä
oppimispaikkoja koulujen toiminnallisille
opintokäynneille osana koulujen opetussuunnitelmia. Opintokäyntien lisäksi ne
toimivat aineenopettajakoulutuksen koulutus-, tutkimus- ja kehittämisympäristöinä. Kemianluokka Gadolin on nimensä
mukaisesti kemian oppimisympäristö
– sillä on hyvin keskeinen rooli kemian
aineenopettajakoulutuksen tukemisessa.
Sen toiminta pohjautuu hyvään yhteistyöhön Kemian osaston ja elinkeinoelämän kumppanien välillä. Sen toiminnan
rahoitus tulee kolmesta lähteestä: Helsingin yliopistolta (Matemaattisluonnontieteellinen-luonnontieteellinen tiedekunta; Kemian osasto), elinkeinoelämältä
(yhteistyökumppanit) ja opetus -ja kulttuuriministeriöltä valtakunnallisen tehtävän osalta. Tässä artikkelissa esitellään muutamia esimerkkejä siitä, millä
tavoilla Kemianluokka Gadolinia hyödynnetään tulevien kemian opettajien koulutuksessa.

Innostusta kemian opettajaksi Kemianluokka Gadolinista
Helsingin yliopiston kemian osastolla
kemian aineenopettajankoulutusta on
vahvistettu vuodesta 2001 lähtien toimineen Kemian opettajankoulutusyksikön
toimesta. Kemian aineenopettajan opinnot kestävät noin viisi vuotta. Koulutus
koostuu kemian ja toisen opetettavan
(esim. biologia, fysiikka, matematiikka)
aineen opinnoista (n. 40 %), pedagogisista opinnoista (n. 20 %), kemian opetuksen opinnoista (n. 30 %) ja yleisopinnoista (esim. kielet, akateemiset taidot
ja työelämäopinnot) (n. 10 %). Kemian
osastolla suoritettavat opetuksen kurssit ovat koulutuksen keskeinen osa, sillä
niissä kemian aineosaaminen ja pedagogisissa opinnoissa opittu yleinen kasvatustieteiden tuntemus jalostuvat kemian
opetuksen asiantuntemukseksi.
Kemianluokka Gadolin mahdollistaa
erinomaiset puitteet kokeellisen työskentelyn opetusharjoittelulle, sillä oppimisympäristön sydän on moderni Gadolin -laboratorio. Kemian opettaminen
kokeellisen työskentelyn kautta on yksi
kemian opettajan tärkeimpiä asiantuntija-alueita. Kokeellisuus on tärkeää,
sillä sen avulla oppii sekä kemiasta että
kemiasta tieteenä. Tutkimusten pohjalta tiedetään myös, että kokeellinen
työskentely on oppilaiden mielestä yksi
innostavimmista kemian opetuksen työtavoista.

Kemian opetuksen
kursseilla kemian
aineosaaminen
ja pedagoginen
osaaminen jalostuvat
kemian opetuksen
asiantuntemukseksi.
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Kokeellisen työskentelyn
hallitseminen nostaa
ammatillista minäpystyvyyttä
ja varmistaa laadukkaan kemian
aineenopettajakoulutuksen.

Gadolinissa tapahtuvia kokeellisen
työskentelyn opetukseen liittyviä tehtäviä on sijoitettu jokaiselle kemian opetuksen kurssille, joita on yhteensä tutkinnossa kahdeksan. Harjoitukset alkavat
havainnoinnista ja syventyvät apuohjauksen kautta itsenäisiin ohjauskertoihin. Tämä asteittain etenevä malli on
koettu opiskelijoiden mielestä erittäin
hyväksi. Se on opiskelijoista turvallinen
malli syventää ammatillista pätevöitymistä ja lisää innostusta kemian opettamiseen sekä opettajaksi alkamiseen.

Kemian uusin tutkimus tutuksi – tukea
kokeellisten töiden kehittämiseen
Kokeellisten töiden ohjaamisen lisäksi
kemian opettajan työssä on tärkeää hallita niiden kehittäminen. Kokeelliset työt
suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat kemian teorioiden soveltamisen mielekkäiden ja ajankohtaisten kemian tutkimusteemojen kautta. Uusia kokeellisia
töitä kehitetään yhdessä sekä kemian
osaston tutkijoiden että elinkeinoelämän
kanssa. Kontekstisidonnaisen kemian
opetuksen tavoitteena on tuoda esille
kemian yhteiskunnallista merkitystä ja
ammatillisia mahdollisuuksia. Tämä on
tärkeää sekä luonnontieteellisen yleissivistyksen näkökulmasta että kemian
uramahdollisuuksien näkökulmasta.
Usein teemoiksi valitaan usein uusimpia kemian innovaatioita esim. kestävän
kemian, materiaalitieteiden tai lääkealan
sovelluksista.
Kemianluokka Gadolin mahdollistaa myös uusien kokeellisten töiden
kehittämisen yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Gadolinin toiminta perustuu kemian alan yritysten (esim. Neste,
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Taitavia ja innostavia kemian
opettajia tarvitaan lisää!
Hae opiskelemaan kemian
aineenopettajaksi:
blogs.helsinki.fi/kem-ope

AGA Oy, BASF Oy, Borealis Polymers
Oy, Kemira Oyj ja Thermo Fisher Scientific Oy) ja Kemianteollisuus ry:n rahoitukseen, joten asiantuntemusta kokeellisten
töiden kehittämiselle on runsaasti tarjolla. Yritysten kanssa on vuosien varrella
kehitetty useita töitä erityisesti moderni
teknologiaan liittyen (esim. Liian taipuisa
muovi (Borealis) ja Kloorijäämät vedessä
(Kemira). Kemianluokka Gadolinin -toiminnassa on kehitetty sen 11 toimintavuoden aikana yli 250 kokeellista työtä,
joista iso osa on koottu avoimeen materiaalipankkiin. Työt ovat kaikkien koulujen
vapaassa opetuskäytössä.
Kemianluokka Gadolin tutkimusympäristönä
Monet uudet kokeelliset työt syntyvät tutkimuspohjaisesti opinnäytetöinä.
Kehittämismenetelmänä hyödynnetään
kehittämistutkimusta, jolle Kemianluokka
Gadolin tarjoaa erinomaiset tutkimusresurssit. Käytännössä opiskelija suunnittelee tutkimuskirjallisuuden ja yhteistyön
avulla kokeellisen työn, jonka toimivuutta
ja vaikutusta testataan Gadolinin toiminnallisilla opintokäynneillä.
Vierailujen aikana tutkimusaineistoa
kerätään esim. kyselylomakkeilla, haastatteluilla ja havainnoimalla oppilaiden

toimintaa laboratoriossa. Aineisto analysoidaan ja sen pohjalta työtä jatkokehitetään. Tutkimuksesta syntyy uusi kokeellinen työ ja tietoa oppilaiden käsityksistä
ja vasteesta työn kontekstiin. Tutkimuksesta on siis hyötyä sekä kemian kouluopetukselle että kemian opetuksen tutkimusalalle. Tästä esimerkkinä voi tutustua
Tanja Luostarin pro graduun Kehittämistutkimus: Relevantti tutkimuksellinen ja
kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa vuodelta 2018.
Kemianluokka Gadolinin historian
aikana oppimisympäristöä on hyödynnetty kymmenissä kandidaatintutkielmissa ja pro graduissa sekä useissa
väitöskirjoissa (esim. Ikävalko, 2017).
Pro graduihin voit tutustua tarkemmin
Kemian opettajankoulutusyksikön verkkosivuilta.
Lopuksi
Tässä artikkelissa esiteltiin vain kolme
esimerkkiä, miten Kemianluokka Gadolinia tai laajemmin non-formaaleja
kemian oppimisympäristöjä voi hyödyntää kemian aineenopettajakoulutuksen
tukena. Artikkelista rajattiin kokonaan
pois esim. kemian opettajien jatkuvan
oppimisen tukeminen ja monet muut
mahdollisuudet. Mahdollisuudet ovat

rajattomat. Toiminnan kehittämisessä
tehdään mielellään yhteistyötä laajasti
kemian osaston tutkijoiden, alumnien
sekä muun yhteiskunnan kanssa. Myös
uudet yhteistyökumppanit ovat lämpimästi tervetulleita. Yhdessä olemme
enemmän!
Tulevien kemian opettajien kouluttamisen näkökulmasta on olennaista, että
kokeellisen työskentelyn ohjaamisesta
saa paljon harjoitusta. Kokeellisen työskentelyn hallitseminen nostaa ammatillista minäpystyvyyttä ja varmistaa
laadukkaan kemian aineenopettajakoulutuksen. Tätä väitettä tukevat tutkimustieto, kouluista saatu palaute ja opiskelijoiden omat kokemukset.
Johannes Pernaa
Kemianluokka Gadolinin varajohtaja
& Maija Aksela
Kemianluokka Gadolinin johtaja
Artikkelissa esitetyt tutkimustietoviitteet ovat peräisin artikkelista ”Pernaa,
J., & Aksela, M. (2019). Future Chemistry
Teachers’ Perceptions of Vocationally Relevant Learning Methods. Artikkeli esitetty
2019 ESERA konferenssissa, elokuu 26.–
30, 2019., Bologna, Italy.

Lisätietoa:
Kemian opettajankoulutusyksikkö: https://blogs.helsinki.fi/kem-ope
Kemianluokka Gadolinin kotisivut: www.kemianluokka.fi.
Sivuilta löytyy Kemianluokka Gadolinin toiminnasta kirjoitettu 10-vuotisjuhlakirja suomeksi ja englanniksi.
Luostari, Tanja. (2018). Kehittämistutkimus: Relevantti tutkimuksellinen ja kokeellinen opiskelu lääkekemian kontekstissa. Pro gradu -tutkielma. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:NBN:fi:hulib-201804131666
Ikävalko, Veli-Matti. (2017). Mielekkään kemian non-formaalin oppimisympäristön kehittämistutkimus yhteistyössä työelämän kanssa. Väitöskirja. Helsingin yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-3165-2

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

25

PEOPLE

The polymer and colloid research
team at Kumpula has an outstanding
expertise and international reputation.

NEW PROFESSOR:

ROBERT LUXENHOFER

P

olymers are an essential part of our
life, and have always been. One can
argue that life began on our planet
with the advent of polymers. We do not
know for sure what was first; polyamino
acids, aka. proteins or polynucleic acids,
i.e.RNA/DNA, or even polysaccharides
such as cellulose, but we know for sure
that there would be no life without any of
these polymers. Without a doubt, nowadays one has to add synthetic polymers
to that list as they have become a vital
part of our modern life and society. Synthetic and biobased polymers are ubiquitous, they are essential in our clothing,
our mobility, food, cosmetics and personal care products. Finally, modern medicine would be impossible without polymers. Since the groundbreaking work of
Staudinger exactly 100 years ago, polymers have become a field of research and
application in its own right. How polymers
interact and form complex soft matter
enabling this versatility is a complex and
incredibly interesting thing to study and
teach. Therefore, I was very honored and
enthusiastic when I was offered the professor position for Soft Matter Chemistry
at the University of Helsinki.
Although I studied chemistry at the TU
München, Germany, I had my first (scientific) contact with polymers at the University of Sydney, Australia. My first lecture in polymer chemistry hooked me
for life. Fortunately, finalizing my studies in Munich, I could rely on an excellent
research program in polymer chemistry
for my Diploma thesis. My assignment
was to make better polymeric carriers
for radionuclide therapy. However, I was
not satisfied by the synthetic tools we
had at our disposal, especially the modification efficiency of polymers with peptides for tumor targeting and radionuclide chelators was not good. At this
time, click-chemistry which dominated
bioconjugation chemistry for the last
two decades had just been discovered
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but barely applied in polymer chemistry. Therefore, I ventured to implement click-chemistry for improved polymer-based radiopharmaceuticals. It took
me a year to perfect the synthesis of the
monomer, the essential building block of
polymers. But it was more than worth
it. The bioconjugation using this novel
building block worked like a charm. Others thought so, too, and the monomer
became commercially available through
Sigma-Aldrich. That was a proud moment
for me, only slightly overcast by the fact
that we did not patent the monomer. A
bit later, I learned that a new company in
the US, Serina Therapeutics Inc. actually
adopted this chemistry to develop a polymer-drug conjugate platform technology.
They eventually proceeded to clinical trials (https://clinicaltrials.gov/ct2/show/
NCT02579473) for the treatment of Parkison´s disease using rotigotine (the drug)
and poly(2-oxazoline)s (the polymer).
This was very exciting to see, as this represents the first-in-human studies for this
particular class of polymers.
The covalent attachment of drugs to a
polymeric carrier is a very common strategy to improve the pharmacokinetics
and safety of drugs for the treatment of
severe diseases such as cancer. However,
from an application and regulatory (regulatory agencies like EMA and FDA that
approve drugs and safeguard their safety)
point of view, such polymer-drug conjugates are complex to handle. Much easier are simple drug formulations, where an
amphiphilic polymer is used essentially as
a soap, physically solubilizing hydrophobic drugs. It is important to note, a majority of small molecules, synthetic or biobased, with interesting medical properties
are rather hydrophobic, too hydrophobic
to allow their use as-is.
Towards the end of my PhD thesis,
at a conference in Berlin, I met my later
postdoc mentor Prof. Alexander (Sasha)
Kabanov, together with my supervisor

Prof. Rainer Jordan and Prof. Helmut
Ringsdorf, one of the pioneers in the field
of polymer therapeutics at my poster, discussing my research. It only took a few
minutes that we all agreed that Sasha´s
lab at the University of Nebraska Medical
Center in Omaha, Nebraska, would provide the best environment to realize my
ideas about drug formulations. I hope this
can serve as a motivation to all students
to actively engage and communicate their
research at scientific conferences: Your
enthusiasm and engagement really makes
a difference! With great expectations and
excitement, I wrote a proposal to finance
my stay and thanks to the German Academic Exchange Service received the
opportunity (again – changing my life!) to
relocate to Omaha, Nebraska, USA.
That’s how I ended up, for my postdoctoral research, synthesizing a library
of amphiphilic block copolymers for the
investigation of solubilization of hydrophobic drugs. On my first day in the new
lab, my colleagues welcomed me and
introduced me to cell culture. As a chemist, I had absolutely no idea what to do!
But I was trained and quickly adapted
through their excellent support. Being
in a world-class research environment,
learning sooo many new things, methods
and techniques, made it in many ways the
most exciting time of doing research in
my life. Particularly because I was a polymer chemist venturing out in a cell-culture and drug delivery laboratory. So, my
advice to the younger researchers facing a similar decision soon, try to secure
a project in which you can learn a lot of
new things, rather than doing more of the
same you did before.
I learned a lot about how to culture
cells, how to study endocytosis (i.e. how
cells take up substances, see figure) and
determine cytotoxicity and some other
things. Particularly interesting in this time
was to work with people from very different cultures but especially from different

Special focus will be
medical applications and
additive manufacturing
in the next years of soft
matter chemistry at the
Department of Chemistry

educational backgrounds. How to communicate with medical doctors, pharmacists, biochemists and so on was very different but very important to learn!
Since then, I have started my own
research group and headed the Functional
Polymer Materials group at the University
of Würzburg for seven years. We have

Image: Fluorescent microscopic image of
cancer cells after incubation with fluorescently labelled amphiphilic block copolymers (red). One can distinguish that the
polymer is not uniformly distributed within
the cells, but concentrated in some organelles and membranes.

continued to investigate new polymers
for various biomedical purposes. Not only
drug delivery but also gene and protein
delivery face big challenges where novel
polymers and new approaches can be
useful. In recent years, we also added 3D
printing to our portfolio. Of course, additive manufacturing is currently a big hype
and a tremendous amount of research
is being done. We concentrate again on
novel polymers with unique properties,
and how they can solve issues that cannot be suitably addressed with known
materials. For example, 3D printing of living cells is a challenge, because 3D printing of hydrogels with good shape fidelity
requires relatively strong materials with
more solid-like properties. On the contrary, cells dislike shear forces, so printing
with weak, liquid-like hydrogels would be
preferred. Combining these contradictory
requirements asks for prudent design of
such hydrogels, for example by tailoring
their shear-thinning properties. If successful, living cells can be printed into intricate
3D patterns, which is a primary require-

ment to generate complex, 3D-hierarchically structured tissue-like constructs. To
develop this further, the Polymers and
Colloids Group just received its first 3D
printer and expects shipment of another
one, first-of-its-kind in Finland in the coming weeks.
As a summary, polymer and soft matter chemistry are incredibly versatile and
have connections to almost every aspect
of our life. For me, the development of
novel strategies and materials for additive manufacturing for biomedical applications and further development of drug
delivery systems with a real chance to
benefit patients in the future will remain
a focus of our research at the Department
of Chemistry at the University of Helsinki. Together with colleagues at Kumpula campus as well as Viiki and Meilahti
campuses, an ideal research environment
is present and I am excited to contribute
to this in the future.
Robert Luxenhofer
Professor Soft Matter Chemistry
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FROM CANADA TO FINLAND:

FRANÇOISE WINNIK
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I

grew up in Alsace, the northeastern part of France, close to Germany,
Switzerland, and Italy, the youngest
of a family of four girls. My father, who
worked in the French Railroad Company (SNCF), shared his love of train
travel with us; together we discovered
many European countries. When I was
a teenager, my father went to Helsinki
for business (by plane of course, not by
train). He came back with Iittala glasses,
vodka…, and excellent memories that he
shared with us. I decided that I had to
see this country as well, but the opportunity eluded me for a long time, until
I finally saw dark Helsinki in December
1998.
I obtained an Engineering degree
from the Ecole Nationale Supérieure de
Chimie de Mulhouse and a PhD degree
in organic synthesis and photochemistry
from the University of Toronto in Canada. After a stint in the Department of
Medical Genetics of the same University,
during which time I honed my skills as a
carbohydrate chemist, I secured a position as a research scientist in the Xerox
Research Center of Canada that I held
for 12 years. During this time, I was converted to polymer science and became
fascinated by the chemistry and properties of amphiphilic polymers and thermoresponsive polymers. Eventually, I joined
the academic world, first as an associate professor in chemistry and physics
at McMaster University, and later as a
professor at the University of Montreal
with a cross-appointment in Pharmacy
and Chemistry. Over the years, I became
known internationally for my work on
amphiphilic polymers, poly(N-isopropylacrylamide) "PNIPAM" of course, but

also many others: selected polysaccharides and poly(2-isopropyl-2-oxazoline).
In 1998, I was invited to give a lecture at a meeting on polyelectrolytes
in Inuyama, not too far from Nagoya in
Japan. I fortuitously sat next to Heikki
Tenhu (the current head of the Department of Chemistry) during a session of
the meeting. I knew his publications on
PNIPAM, and vice versa, so we started
to talk to each other. By the end of the
meeting, he asked me if I would be willing to act as the opponent of a doctorate candidate in Helsinki. I accepted –
after all, at last, this was the opportunity
to visit Finland! My experience of Helsinki must have been very different from
my father’s many years earlier, but my
enthusiasm was the same! Eventually,
I became a Docent in the Department
of Chemistry of the University of Helsinki, where I taught advanced courses
in the applications of fluorescence spectroscopy in polymer science, the chemistry of amphiphilic polymers, and the
secrets of the polyelectrolytes layer-bylayer assembly processes. Several graduate students from Helsinki came to my
laboratory in Montreal for part of their
research projects. Heikki and I, together
with our coworkers, published several
well-received articles and book chapters
based on these exchanges.
Ultimately, I was awarded one of the
prestigious Finnish distinguished professorships (FiDiPro) of the University of Helsinki with a cross-appointment between Chemistry and Pharmacy,
hosted by Professor H. Tenhu and Professor A. Urtti, respectively. The FiDiPro
position gave me the means to carry out
research in Finland and to co-supervise

students in Chemistry and Pharmacy.
This situation gave me the opportunity
to compare the way research is carried
out in Canada and in Finland. Leisure
and family are important here, but this
does not jeopardize the quality and scientific impact of the research that emanates from the research group here. In
2018, I took up a full-time professorship
within the polymer chemistry group of
the chemistry department. From now on,
I work as Professor Emerita in the polymer group and look forward for many
new scientific adventures in the Finnish
environment.

Throughout my career,
I engaged in scientific
collaborations with groups
throughout the world.
From January 2015 to the end of
2019, I was editor-in-chief of Langmuir,
the journal of the American Chemical
Society devoted to Colloid and Interface Science. Langmuir publishes the
work of many Finnish scientists, known
for their strength and innovation in surface science, as well as colloid chemistry. Throughout my career, I engaged
in scientific collaborations with groups
throughout the world. Over the last 2
years, the polymer chemistry group has
hosted doctoral studies from various
countries, particularly from the far-East,
where Finland is recognized for its clean
air and fresh water!
Françoise Winnik
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Atomic Layer Processing
techniques provide an
astonishing chemistry
toolbox for nanoscale
processing of materials.
It is like a Swiss army knife
in nanoscale.

ASSOCIATE PROFESSOR:

MATTI PUTKONEN

W

hen I first stepped into the
ALD laboratory of the Helsinki University of Technology
(HUT), it was beyond my expectations
that it started a journey to the wonderful
world of thin films for over twenty years.
And this journey still continues.
Thanks to ASM Microchemistry that
funded my Master’s degree, I began
researching the development of new
chemistry for ALD. Although the developed processes for MgO films never
fulfilled the requirements for the targeted application, it motivated a young
researcher to eagerly study other ALD
materials. At that time there were still
plenty of uncharted areas in the periodic table of ALD processes and due to
the long tradition of rare earth oxides at
the Laboratory of Inorganic Chemistry at
HUT, it was rather convenient to continue
ALD process development for rare earth
oxide thin films.
Post-doctoral work with other motivated researchers made possible to concentrate on the steps needed in thin films
materials research. All pieces in the complex puzzle consisting of organometallic
precursor synthesis, ALD surface chemistry, inorganic materials chemistry, and
requirements needed in myriad of differ30 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

ent applications remain the same challenges that are encountered nowadays.
It was inevitable that the whole chain
could not be mastered without collaboration, ranging from chemical suppliers,
ALD tool manufacturers, and different
research-area experts using thin films.
Mutual interests in ALD and microelectronic materials also opened up fruitful
collaboration with the University of Helsinki. The most important lesson learned
was how to speak the same “scientific
language” between the different disciplines. For example, the definition of
“thin” films depends on whether you discuss with a chemist, physicist, biologist,
or mechanical engineer, ranging from a
few atoms up to millimeters.
After six years at the university, it was
time to explore ALD in the industry sector. Once working as a senior scientist
in start-up company, Beneq, it became
clear that despite the well-behaving ALD
chemistry much work needs to be done
before a commercial breakthrough can
happen, like scientific marketing, deposition tool development, and tuning the
commercial viability. Early on, creativity was needed to overcome a lack of
resources, sometimes it was needed to
draw straws on Friday to see who is trav-

elling on Monday to see the customer
and who stays at the office to make R&D.
But over the years, the company grew
bigger and many interesting applications were developed. For example, it
was impossible to prepare ALD films for
the Bepi-Colombo space mission to Mercury without a seamless collaboration
between universities, including UH and
companies.
Past years at the VTT Technical
Research Center were a perfect match
between fundamental research and
industrial companies. Once I joined VTT,
they had plenty of existing knowhow on
ALD barriers on nanocellulose. Although
it did not proceed to industrial commercialization, it motivated the search for
other application areas where ALD might
provide additional value for VTTs existing

technologies and know-how. For example, ALD has been used for years to prepare catalysts and tailoring existing commercial ones, but mainly for small R&D
purposes. The challenges in scaling the
processes and keeping the cost structure and throughput reasonable were
already identified as major bottlenecks
at the beginning of the 1990s, when ASM
Microchemistry first sought to push ALD
catalyst for industrial markets. At VTT,
several valuable ALD-based improvements were developed, for example for
syngas reforming, Fischer-Tropsch synthesis, and fuel cells (like PEM and SOFC)
which hopefully have impact on industrialization of catalyst ALD.
The ALD research team at Kumpula
undoubtedly has a world-class reputation for developing novel precursors,

processes, and thin films, and it is my
privilege to be part of this group. Future
trends in technological nanoscale miniaturization also set the requirements
for preparation technologies. In addition to ALD, with ultimate thickness control, there is also a need for controlling
material growth in two dimensions,
thus limiting growth on certain surface
areas. Traditionally, optimal ALD chemistry is based on surface half-reactions
as aggressive as possible, like between
organometallic compounds and surface –OH groups. In relation to selective
ALD processes, this principle is not necessarily the main driving force. Growth
inhibition and better selectivity may be
obtained by combining lower precursor
reactivity and tailoring reactive species
at the surface.
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Another important direction in
nanoscale processing is the development of Atomic Layer Etching (ALEt),
which is based on controlled layer-bylayer removal of thin film materials. This
is considered as a reversed process of
ALD. Typically ALEt can be carried out
by a similar cyclic process, like ALD
where the first precursor is reacting
with the surface and then monolayer of
material is being removed by a suitable
co-reactant. This can be carried out by
using isotropic thermal reactions, anisotropic plasma, or UV activation. The key
issue is to find balance in the etching
reactions so that only the first, or first
few, top layers are being etched. At
the moment there is no universal ALEt
chemistry suitable for all thin films, so
there is plenty of room for new chemistry development for individual materials.
ALD-type surface reactions can
also be utilized for depositing polymers and hybrid materials by Molecular Layer Deposition (MLD). In its simplest form, the second precursor of the
inorganic ALD process is changed to a
volatile organic compound with suitable functional groups. For example,
H2O can be replaced with diol, leading
to the growth of simple organic-inorganic hybrid thin films. MLD is also suitable for polymers if volatile monomers
exist and suitable condensation poly
merization reactions are proceeding.
MLD growth becomes increasingly difficult if functional groups, aromatic rings,
or heteroatoms need to be incorporated
while still targeting low deposition temperatures as needed with sensitive sur32 kemiauutiset keminyheter chemistrynews
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faces or highly mobile nanoparticles.
Bulky monomer precursors containing
aromatic rings, heteroatoms, or functional groups might prevent the volatility
and thus inhibit MLD growth completely.
Therefore, novel chemistry is needed for
the functionalized MLD-materials. We
have recently introduced a novel way
to overcome these limitations by using
monofunctional precursors, which can
be opened up during an MLD cycle to
facilitate further film growth.
Deeper understanding of surface-limiting processes, and especially the factors affecting 2D selectivity, requires
extensive surface chemistry studies to
support traditional deposition experiments. At the moment, we have a purchasing process ongoing for the combined ALD system with modern UHV
surface analysis cluster. This will be the
largest single investment to academic
ALD research infrastructure in Finland
making it possible to study the in-situ
surface chemistry of ALD/MLD/ALEt
processes by surface sensitive methods.
As a summary, Atomic Level Processing (ALP) techniques, which include both
traditional surface-controlled deposition
and etching methods, as well as selective process variants, provides an astonishing chemistry toolbox for nanoscale
processing of materials. It is like a Swiss
army knife in nanoscale; there is always
a suitable tool to be applied, not necessary the most optimal, but most of the
time surprisingly useful.
Matti Putkonen,
Assoc. Prof. Atomic Layer Deposition
and Etching
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WEI-MIN LI

IS MAKING A MAJOR IMPACT ON
RENEWABLE ENERGY

I am very proud
for being able to
work and promote
Finnish technology
around the world.

S

olar cells offer an ideal way for harvesting the unlimited energy flow Earth is receiving from the Sun. Crystalline silicon solar cells represent over 90% of the whole
market, and over 80% of these are made in China. On this
market, Leadmicro, the CTO of which is Dr Wei-Min Li, alumni
of Department of Chemistry, is playing an important role in
offering ALD tools for passivating the solar cells with a few
nm thick Al2O3 layers. With a proper surface passivation, the
cell efficiency can be improved by about two percent-units,
translating into about a 10% increase in the energy output.
Wei-Min counts that production lines having their ALD systems for passivation have a capacity of annually producing
solar cells with a 40 GW capacity. The total capacity of the
solar cell industry in China is about 180 GW, though this is not
all running as yet. To put these numbers into perspective, the
new Unit 3 in Olkiluoto nuclear power plant unit will have a
capacity of 1.6 GW.
In the manufacturing of solar cells, every cent in costs
counts. To tackle this challenge with the relatively slow ALD
method, Wei-Min Li and his team at Leadmicro have developed the world’s largest batch ALD reactors. The most recent
model allows coating of amazing 10 000 solar cells in an hour,
each measuring 156 mm by 156 mm. What is also amazing is
that Leadmicro started its operation only in 2016, and within
this short time it has established its current position on the
world’s largest solar cell manufacturing market. The key to
this success is Leadmicro’s advanced automation technology
that has played a key role in reaching such high throughputs.
All the solar cells go through the systems automatically. Currently, Leadmicro employs about 250 people full time.

Wei-Min Li at his company’s booth in ALD China
conference in October 2018.

In between graduating with a PhD from the ALD group
in the Chemistry Department in 2000 and joining Leadmicro, Wei-Min Li worked for ASM Microchemistry, Silecs, and
Picosun in the Helsinki area. His family is still living here, so
Wei-Min is strongly rooted to Finland. Indeed, “I am very
proud for being able to work and promote Finnish technology
around the world”, says Wei-Min.
Mikko Ritala
kemiauutiset keminyheter chemistrynews
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MÄNNISKOR

SUSANNE WIEDMER:
ETT HOPP UT I
INDUSTRIN
Goda relationer med
både kunder och
samarbetspartner
är någonting av det
viktigaste för att få
businessen att flyta.
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J

ag har spenderat hela mitt vuxna
liv vid Helsingfors Universitet. Mina
magisterstudier i organisk kemi på
svenska kemen på Södra Hesperiagatan
följdes av doktorsstudier i analytisk kemi
på Berggatan och i Gumtäkt. Då laboratoriet för analytisk kemi flyttade till
Gumtäkt var det inte många av oss som
anade vilka omvälvningar som var förestående på avdelningen för kemi, som då
ännu gick under namnet kemiska institutionen. Nedskärningar följdes av nedskärningar. Laboratoriet för svenskspråkig undervisning tappade sitt svenska
rum och är idag en integrerad helhet
vid avdelningen för kemi. Laboratoriernas gränser drogs ner och nya forskningsgrupper samt kandidat- och magisterprogram grundades. Det tvåspråkiga
examensprogrammet som startade
som ett pilotprojekt hösten 2013, har nu
senare visat sig vara ett synnerligen viktigt undervisningsprogram på kandidatnivå. Alla dessa förändringar har krävt en
enorm insats av personalen och mycket
energi har gått åt till att få avdelningen
för kemi att fortsätta med forskning och
undervisning på hög nivå. Samtidigt
har Finlands Akademis finansiering för
grundforskning minskat, vilket har lett till
ytterligare utmaningar för många gruppledare.
Jag var starkt delaktig i alla ovannämnda processer och det ledde till
att jag kände mig i behov av någonting
nytt. Då min första handledare under
mina doktorsstudier kontaktade mig i
december 2017 och frågade om jag hade
intresse av att flytta över till industrin,
kände jag mig mogen för en sådan förändring. Beslutet krävde betänketid men
i maj 2018 blev jag beviljad deltidstjänstledighet från universitetet och jag bör-

jade arbeta som kvalitetschef på Ardilla
Technologies Ab.
Företaget är inriktat på framställning av siraper och specialsocker (kirala
monosackarider som till exempel kristallin D-mannos, L-arabinos, L-ramnos,
D-xylose och L-fukos eller motsvarande
siraper) från olika typers biomassa.
Ardilla är ISO 9001:2008 certifierat för
produktion och marknadsföring av specialsocker. Produktionen sker i industriell skala men mängderna varierar mycket
beroende på produkten. Själva framställningen av t.ex. kristallina produkter innebär förbehandling av biomassan (ofta
hydrolys – beroende på biomassan), preparativ kromatografi (se bilden), diverse
reningssteg (t.ex. jonbytarkromatografi
och färgborttagning), indunstning, kristallisering, centrifugering, torkning och
packning av material. Produktionen sker
i Finland, Kina och USA och de största
kunderna är företag inom livsmedelsindustrin, farma samt läkemedelsindustrin.
Som kvalitetschef ansvarar jag för slutprodukternas kvalitet, vilket omfattar
bl.a. analys och skrivande av analyscertifikat. Därtill har jag kontakt med kunderna och sköter en hel del administrativa uppgifter. Alla produkter bör vara av
högsta kvalitet och bör följa specifikationerna, vilket för de flesta produkter innebär analys av renhet, vattenhalt, metaller
och mikrober. Både metall- och mikrobanalyserna sker vid externa validerade
laboratorier.
Den absolut största skillnaden mellan universitetsvärlden och industrin är i
vårt fall att leverera produkter av toppkvalitet åt kunderna inom förutbestämd
tid. Inom universitetsforskning har vi visserligen ett ansvar gentemot finansiärerna att leverera resultat och rapporter,

Den gyllene regeln
gäller: ”bemöt andra
så som du själv vill
bli bemött”.

men tidtabellerna är förutbestämda och
oftast har vi ganska lång tid på oss att
slutföra projekten. Inom industrin jobbar man under en mycket hård tidspress,
oftast på grund av att kunderna, som
dessutom ibland är underleverantörer,
kräver respons och produkter direkt.
Däremot är det uppenbart att arbetsveckan inom industrin vanligtvis är från
måndag till fredag. Det här är någonting
som vi inom universitetsforskning vet att
inte gäller; du är aldrig ledig från forskningen och den följer dig dygnet runt sju
dagar i veckan, oftast på grund av att
forskningen helt enkelt är en del av ditt
liv.

En annan stor skillnad mellan universitetsvärlden och industrin är kunderna
och samarbetsparterna. På universitet
har vi unga studeranden som våra kunder och det är ett stort ansvar vi lärare
bär för att kunna inspirera och motivera
dem att lära sig, ta ansvar för inlärningen
och slutföra sina studier. Inom industrin
samarbetar man oftast med mycket målmedvetna erfarna specialister som följer sina egna mönster och system. Oberoende var man jobbar borde man alltid
komma ihåg att bemöta människor med
respekt och hänsynsfullhet – den gyllene regeln gäller: ”bemöt andra så som

du själv vill bli bemött”. Goda relationer
med både kunder och samarbetspartner
är någonting av det viktigaste för att få
businessen att flyta.
Det är svårt att förutspå vad min
framtid har att komma med. Livet går
vidare och förändras hela tiden, likaså
universitet och industrin. Strategier och
framtidsvisioner är viktiga och oumbärliga för ett progressivt och framåtsträvande samhälle, men vi kan alla ändå
leva i nuet och njuta av vardagen. Om vi
vill.
Susanne Wiedmer
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IHMISET

EMIL HENRIKSSON:

ABLOY-LUKON
KEKSIJÄ JA
KEMIAN OSASTON
MEKAANIKKO

K

emian on poikkitieteellinen ala ja
työllistää monipuolisesti eri alan
osaajia. Yksi erityisen mielenkiintoinen henkilö Kemian osaston henkilöhistoriassa on keksijä ja hienomekaanikko Emil Henriksson, jonka tunnetuin
keksintö on vuonna 1919 patentoitu haittasylinterilukko. Henrikssonin lukko oli
aikanaan maailman edistynein. Se oli
kestävä ja turvallinen eikä sitä voinut tiirikoida – lukkosylinterin haittalevyt mahdollistivat miljardeja erilaisia yhdistelmiä.
Haittalevyt mahdollistivat myös sarjoittamisen, mikä uudisti avainten käytön suunnittelun. Sarjoittamisen ansiosta
voitiin suunnitella käyttäjätasoja. Esimerkiksi hotellissa asukkaan täytyy päästä
vain omaan huoneeseensa, kerrossiivoojan kerroksen jokaiseen huoneeseen ja
esimiehen jokaiseen huoneeseen koko
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hotellissa. Ominaisuus mullisti lukkojen käytettävyyden ja on ollut yksi keskeisimmistä tekijöistä ABLOY-lukkojen
menestyksen takana.
Henrikssonin jätti patenttihakemuksen Henriksson Patentti Lukolle heinäkuussa 1918, mutta oli alkanut valmistella
lukon teollista tuotantoa jo aikaisemmin
samana kesänä. Henriksson oli ensisijaisesti mekaanikko ja keksijä, joten hänellä
ei yksistään ollut resursseja tai vaadittavaa osaamista keksinnön kaupallistamiseen ja teollistamiseen. Kumppaneiksi
hän sai rekrytoitua kyseisen aikakauden teollisuus- ja finanssialan vaikuttajia,
jotka vakuuttuivat keksinnön mahdollisuuksista. Sijoittajat näkivät siinä kaupallista potentiaalia, mutta kokivat lukkojen teollisen tuottamisen tärkeäksi myös
juuri itsenäistyneelle Suomelle. Lukkojen

valmistamiseen ja myymiseen perustettiin 18.11.1918 Aktiebolaget Låsfabriken
– Lukkotehdas Osakeyhtiö, jonka nimi
seuraavana vuonna vaihdettiin Ab Abloy
Oy:ksi. Henrikssonin lukolle myönnettiin
viimein patentti 15.2.1919, ja siitä alkoi jo
yli sata vuotta kestänyt suomalainen lukkomenestystarina. ABLOY-lukkoa pidetään yhtenä Suomen merkittävimmistä
keksinnöistä.
Henriksson myy keksintönsä
Henriksson ei itse rikastunut keksinnöllään. Aikalaiskirjat eivät kerro syytä,
mutta jostain syystä vuonna 1921 hän myi
keksintönsä patentin luopuen samalla
kaikista oikeuksistaan. Kauppasumma oli
100 markkaa (32 € vuoden 2005 arvon
mukaan) ja 50 yhtiön osaketta.
Historioitsijat eivät osaa kertoa tark-

kaa syytä Henrikssonin päätökselle.
Yhdeksi syyksi epäillään välirikkoa
kumppaneiden kanssa, mutta sitä ei voi
sanoa varmaksi. Hän myös jatkoi kaupan
jälkeen hallituksessa varajäsenenä. Toiseksi syyksi päätöksen takana on esitetty
1920-luvun vaikeaa taloustilannetta,
minkä vuoksi Abloyn alkutaival oli raskas
ja usko menestykseen koetuksella.
Talousongelmien tausta on historiallisesti mielenkiintoinen. Teolliseen valmistukseen vaadittava kalusto ja prosessien
kehitys oli kallista. Vaadittavaa pääomaa lainattiin pankista ja lainat sidottiin ulkomaiseen valuuttaan. Samaan
aikaan sotien seurauksena markan arvo
tipahti kymmenenteen osaan siitä, mitä
se oli ollut ennen sotaa. Markan romahtamisen vuoksi Abloyn päärahoittajapankki Privatbanken i Helsingfors teki

konkurssin Ruotsin kruunuun sidottujen
velkojen vuoksi, ja Abloyn tilanne muuttui vaikeasta katastrofaaliseksi. Kaiken
lisäksi lukkomarkkinat oli hyvin kilpailtu
ala, minkä vuoksi lukot eivät käyneet
kaupaksi odotetulla tavalla. Kasvu oli
hidasta. Abloyn tilanne alkoi parantua jo vuonna 1922 yhteistyösopimusten kautta. Esimerkiksi metallijätti Kone
ja Silta kiinnostui tuotteesta ja lisäsi sen
vientiportfolioonsa. Vähitellen lukkojen
myynti kasvoi ja Abloy alkoi menestyä
taloudellisesti.
Henriksson siirtyy Kemian osastolle
Oli myynnin takana mikä tahansa syy,
oli se Helsingin yliopiston kemian osaston onni. Emil Henriksson aloitti vuonna
1928 mekaanikon työt fysikaalisen
kemian laboratoriossa. Hänen toimenku-
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Myös kemian
tutkimuksesta syntyy
jatkuvasti uusia
maailmaa muuttavia
keksintöjä.

vaansa sisältyi mm. tutkimusinstrumenttien valmistamista ja kunnossapitoa. Hän
oli ilmeisen arvostettu työntekijä, sillä
hänen uransa lopussa 1950-luvulla Helsingin yliopisto esitti, että mekaanikko
Emil Vilhelm Henrikssonille myönnettäisiin Suomen Valkoisen Ruusun ensimmäisen luokan mitali merkittävistä isänmaalleen suoritetuista palveluksista. Mitali
myönnettiin 6.12.1954.
Keksintöjen tekeminen Kemian osastolla
Myös kemian tutkimuksesta syntyy jatkuvasti keksintöjä, joista kehittyy parhaassa tapauksessa maailmaa muuttavia innovaatioita. Kemiassa kehitetään
esim. uusia yhdisteitä, menetelmiä ja

mittalaitteita, joita on tarpeen suojata
patenteilla. Aikoinaan Emil Henriksson ei
saanut hyödynnettyä keksintönsä kaupallista potentiaalia, koska hän työskenteli yksityisenä keksijänä. Yksityisen
keksijän asema on joskus haastava, sillä
ilman asianmukaista osaamista altistaa
itsensä epäedullisille sopimuksille.
Helsingin yliopiston tutkijoiden tilanne
on täysin toinen. Helsingin yliopistolla on
innovaatiopalvelujen osasto, joka auttaa
tutkijoitaan keksintöjen suojaamisessa ja
kaupallistamisessa. Keksinnöistä pidetään huolta ja tutkijat saavat kaupallistamiseen asiaan erikoistuneiden asiantuntijoiden tukea.
Johannes Pernaa ja Markku Räsänen

Lähteet:
Helsingin yliopisto. Innovaatiopalvelut tutkijoille.
https://www.helsinki.fi/fi/tutkimus/innovaatiopalvelut/tutkijoille
Juvonen, J. (2007). Avaimen arvoinen: Abloy 100 vuotta. Jyväskylä: Abloy Oy.
Konttinen, H. (2008). Abloy 1907–2007 juhlakronikka. Hämeenlinna: Abloy Oy.
Lisätietoa Henrikssonin elämästä ja Abloy-lukoista:
ABLOY. Keksijä Emil Henriksson. http://bit.ly/abloy110-henriksson
Henriksson, E. (1922). Kokoonasetettava potku- tahi kuljetuskelkka tarkoitettu käytettäväksi myöskin sotilaallisiin tarkoituksiin. Patentti. Noudettu 5.12.2019, osoitteesta
http://bit.ly/kuljetuskelkka
LockWiki. Abloy Classic. http://www.lockwiki.com/index.php/Abloy_Classic
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luonnontieteiden
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runsas ja monipuolinen
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osaavaa henkilökuntaa.
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yliopiston tiloihin on hyväksi
todistettu tapa tiivistää
yhteistyötä yrityksen ja
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Start-upeille Kumpula
Business Labs tarjoaa
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tavan aloittaa yritystoiminta
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RESEARCH

ENABLING MOLECULAR
TRANSFORMATIONS WITH LIGHT
AND DESIGNER NANOPARTICLES

The vision of replacing
contemporary industrial
processes based on
terrestrial fuels by the
conversion of radiant
energy into chemical
energy could become a
reality!

W

hat if we could harvest energy
directly from sunlight to accelerate and control the selectivity of molecular transformations? This
would change the world as we know it,
paving the way to massive and global
economic, environmental, and geopolitical impacts. The vision of replacing contemporary industrial processes based
on terrestrial fuels by the conversion
of radiant energy into chemical energy
could become a reality! The field of plasmonic catalysis offers a unique opportunity to move towards this goal, and our
group is focused on the development of
design-controlled, multicomponent plasmonic-catalytic nanoparticles to address
this very important challenge.
Today's society needs to prepare itself
for a healthier future with food and medicines for all and plenty of energy and
resources to fuel our growing development. The field of chemistry is ready to
take a central role to tackle these global
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challenges. Chemistry is directly related
to the way we are going to design products and processes with optimal resource
efficiency and using the byproducts as
secondary raw materials for other processes rather than creating waste. Under
the umbrella of Chemistry, catalysis represents a crucial discipline when it comes
to providing the scientific and technological foundation for making cleaner,
more efficient, and economically viable
chemical production processes, which
represent essential requisites towards
enabling a sustainable future. Catalysis is the most relevant discipline in the
chemical industry, leading advances in
process sustainability by improving the
manufacturing and exploitation of raw
materials, enabling the transition from
fossil to renewable feedstocks, reducing
energy consumption, and minimizing the
environmental footprint. Catalysis also
plays a central role in the fields of transportation and health, encompassing the
development of new fuels and devices

(such as fuel cells), and the synthesis
of bioactive molecules. Because catalysis is involved in the synthesis of over
85% of all chemical products fabricated
today, new developments in catalysis
will have a huge impact on addressing
the several challenges currently faced
by humankind. Due to the enormous volumes of converted materials, even minor
improvements in catalytic processes may
lead to substantial impact from technological, economic, and environmental
points of view.
In addition to traditional catalytic
properties, some metal nanoparticles
(and other inorganic nanocrystals) also
display outstanding optical properties
in the visible and near-infrared ranges.
These remarkable optical properties
occur due to the way these nanoparticles interact with light at the nanoscale
(absorption and scattering properties)
and are responsible for their spectacular
colors. These properties give rise to the

breathtaking effect in The Lycurgus Cup,
which is a 4th-century Roman dichroic
glass cage, and the beautiful colors in
stained-glass windows from the 16th
and 17th centuries. These unique optical
properties occur as a result of the localized surface plasmon resonance excitation (LSPR). Here, plasmon refers to
the free oscillations of the electron density in the metal nanoparticle, for example, relative to a fixed lattice of positive
species. In this context, LSPR excitation
refers to the collective oscillation of the
electron density in response to the oscillating electric field from an incoming
electromagnetic wave (light). The LSPR
excitation takes place at a characteristic frequency that is dependent upon
the size, shape, and composition of the
nanoparticle as well as the dielectric
constant of the environment. For some
metals such as silver (Ag), gold (Au),
and copper (Cu), LSPR excitation can
take place in the visible and near-infrared ranges. These properties have been
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Our group has
available positions
for bachelor,
masters, and/or
Ph.D. research.
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widely employed imaging, sensing, and
biomedical applications, such as photothermal therapy for cancer. Interestingly, it has been recently established
that LSPR excitation can be put towards
the acceleration and control of chemical
reactions. This field, coined plasmonic
catalysis, has emerged as a new frontier
in catalysis allowing for the combination
of optical and catalytic properties in the
nanoscale, as well as the use of visible
or near-infrared light as the main energy
input to drive and control molecular
transformations.
Our group at the Department of
Chemistry, University of Helsinki, is interested in the development of plasmonic-catalytic multicomponent nanoparticles (comprising both plasmonic and
catalytic materials) having controlled
sizes, shapes, compositions, and structures for optimization and understanding of plasmonic-catalytic performances
in terms of activity and reaction selectivity. In these nanoparticles, the first goal
is the development of solution-phase
strategies for their synthesis in which
their physicochemical parameters can
be controlled by design. The second
goal is, via this physicochemical control,
to optimize both plasmonic and catalytic

properties, so that the plasmonic material can efficiently harvest energy from
light through LSPR excitation, which is
then employed to accelerate and control
selectivity at the surface of a catalytically relevant species. Finally, the third
goal is the unraveling and understanding
of reaction pathways and enhancement
mechanisms under light excitation that
give rise to the detected catalytic activities and selectivity. We target molecular transformations that are important in
the petrochemical and pharmaceutical
industries and energy generation (such
as oxidations, reductions, couplings, CH4
activation, O2 evolution).
Since the establishment of our group
in the Department of Chemistry in February 2019, our research has been funded
by the Jane and Aatos Erkko Foundation and the Academy of Finland (solardriven chemistry call for applications).
If you are a motivated and enthusiastic
student who would like to carry out your
bachelor, masters, and/or Ph.D. research
in our group, please contact Prof. Pedro
Camargo (pedro.camargo@helsinki.fi).
More information and news can be found
at camargolab.com and @CamargoLab.
Pedro HC Camargo

RESEARCH

TEACHING AND LEARNING CHEMISTRY
THROUGH LEARNER-DRIVEN APPROACHES

C

hemistry has traditionally considered as an abstract
discipline for students. Taking the students` needs,
interests and understanding into account when
planning teaching has recently acknowledged important
as it can contribute to better learning results, motivation
an engagement.
Moreover, a sustainable future needs understanding
of chemistry as well as citizens who can make sustainable decisions. Chemistry can contribute to both solving
as well as causing the challenges through knowledge and
products that chemistry produces. Clearly capable chemists and chemistry teachers play a significant role in the
future, even if we don`t yet know what the future looks
like.
My doctoral thesis was presented on 13.12.2019 with
the topic: “Towards learner-driven science teacher education for sustainability” in which learner-centred and
learner-driven approaches were suggested to be studied
and used more, especially in higher education. I wrote the
thesis in our department in the Unit of Teacher Education
with the guidance of Maija Aksela, head of the unit, and
Erik Fooladi from Volda University College, Norway.
According to my research, teacher students can plan
and carry out course planning on studied topics. In addition, a model for improving the use of students` questions in inquiry-based learning was developed. Questions
of the students are important: both for the teacher so
they understand what the student knows and thinks and

for the student so they can link new ideas to their prior
understanding, and thus, learn. In addition, those questions can be used to guide teaching and learning. We are
teaching students to learn, understand, apply and create
new knowledge, not just to listen and forget.
The thesis is article-based, so that the results were
presented in science education journals on topics of sustainability education, learner-centred and learner-driven
education and inquiry-based education. The summary
of the ideas was presented in the thesis and the link
between sustainability and science education explained.
This is a growing field, as the understanding the significance of interconnectedness between topics has been
increased. To solve the challenges of tomorrow, we need
understanding of each topic as well as how they intertwine. This understanding is especially crucial for our
new teachers as they are educating future citizens in
making sustainable choices in their lives and through
their professions, possibly also as chemists. Therefore, in
the department of chemistry, we do have the same goal,
to educate capable and sustainably thinking citizens.
Jaana Herranen
Postdoctoral Researcher
The Unit of Chemistry Teacher Education
SECO research group (www.helsinki.fi/seco)
Department of Chemistry
Dissertation is electronically available at
http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-51-5612-9.
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PRECURSOR
CHEMISTS TAILOR
PRECURSOR
MOLECULES
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“

I’m one of the first links in the chain,”
says precursor chemist Timo Hatanpää. He innovates, designs, and synthesizes new precursors for atomic layer
deposition (ALD) at the Thin Films and
Nanostructured Materials research group
of the Department of Chemistry, University of Helsinki.

Precursor synthesis and
development are part of
basic research aimed at
developing processes for
atomic layer deposition.

ALD

Precursor Chemistry
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The work is most often
motivated by an actual
application that relies on
thin films
Precursor synthesis and development are part of basic research aimed
at developing processes for atomic layer
deposition. The work is most often motivated by an actual application that relies
on thin films
Films produced through atomic layer
deposition are almost ubiquitously used
in products manufactured by the electronics industry. This technology, developed 45 years ago by Tuomo Suntola in
Finland, is based on chemical reactions
that can be used to create coatings from
different materials.
When a new atomic layer deposition process utilising new precursors is
developed, it is possible that the process
will eventually end up being employed
by the industry for manufacturing consumer products. However, those who initially developed the precursors and the
process may never get to know that.
A record in patents
“Companies are not telling us what they
are using in their manufacturing processes. Sometimes, we may find out
these things by accident,” Hatanpää
notes. That is not something Hatanpää seems to mind, as he is aware of his
value. After all, he has already more than
a dozen patents in his portfolio, as well
as some 70 scientific publications – and,

now, also a doctoral hat.
Hatanpää’s doctoral dissertation,
approved in September, is an exception. For his article-based work, the
researcher had chosen 10 articles published in scientific journals quite some
time ago. “Why not put them to use?
The more current topics are discussed
by other younger doctoral candidates.”
Feedback received by the precursor chemist, however, originates close
to him, that is in other materials chemistry specialists who try to use the synthesized precursors to grow thin films
in the ALD research group at the University. Successes are celebrated within
the research group, while the entire ALD
community cheers when results are published in scientific articles.
“There are plenty of failures along
the way, but we have also developed a
number of well-functioning processes,”
Hatanpää states modestly. “What I find
the most pleasing is discovering a functional precursor and process.”
Hatanpää lists requirements that are
vital to the precursors used in atomic
layer deposition: volatility, thermal stability and reactivity with the other precursor used in the process. Hatanpää is
tasked with designing the precursor molecules with which these requirements
are met.
Hatanpää’s workplace is a synthesis
laboratory. In his investigations on the
structure and characteristics of the com-

pounds he manufactures, Hatanpää is
utilising a variety of research equipment
owned by the Department of Chemistry, such as a thermogravimeter, various
spectrometers and an X-ray diffractometer. On the basis of these measurements, the most promising compounds
are selected for ALD testing, where their
functionality is conclusively determined.
Research for businesses
“The connections between the discipline
of materials chemistry at the University
of Helsinki and the industry are close,
thanks to a cooperation agreement concluded with ASM Microchemistry Oy, a
company operating in the same facilities,” says Professor Mikko Ritala. This
collaboration was already established
more than 15 years ago.
When the company makes a request,
precursor experiments are carried out by
mutual consent. Usually, Hatanpää’s solid
expertise is needed to assess and come
up with sensible precursors.
Such new precursors are needed for
manufacturing novel thin film materials
and improving materials already in use.
“You might be looking for a reaction working at lower temperatures, or
if dusting of the solid precursor poses a
problem in the manufacturing process,
you can develop and experiment with a
liquid precursor,” says Hatanpää.
Riitta-Leena Inki

Hatanpää’s doctoral dissertation, approved in September 2019, Precursor Chemistry
for Atomic Layer Deposition, is available in electronic form through the E-thesis
service.
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HAIHTUVAT YHDISTEET
BAKTEERI-INFEKTIOIDEN
TUNNISTAMISESSA

M

ikrobien aiheuttamat infektiot
ovat yksi yleisimmistä terveysriskeistä maailmanlaajuisesti. Infektioiden vaikutukset terveydenhoitoon
ja talouteen ovat vuosittain valtavat, ja
varsinkin antibioottiresistenttien bakteerikantojen jatkuva lisääntyminen vaikeuttaa infektiosairauksien hoitoa. Taudinaiheuttajan tunnistaminen on erittäin
tärkeää infektioiden hoitoa suunniteltaessa.
Esimerkiksi bakteeri- ja virusperäisen hengitystieinfektion ensioireet voivat olla hyvin samanlaiset, mutta antibioottihoito tehoaa vain toiseen niistä.
Verenmyrkytyksen eli sepsiksen taas voi
aiheuttaa useampi eri bakteerilaji, joihin
eri antibiootit tehoavat eri tavalla. Myös
eri bakteerilajien tunnistaminen ja erottaminen toisistaan on siis tärkeää infektioiden hoidossa.
Taudinaiheuttajien tunnistaminen tehdään pääsääntöisesti viljelemällä, joka
vie mikrobista riippuen muutamasta tunnista useisiin päiviin, tai vasta-aineanalyysillä verinäytteestä. Hoidon suunnittelun kannalta tämä ei ole ideaalista, sillä
hoidon aloittaminen voi pitkittyä tai liian
hätäisesti aloitettu hoito voi olla vääränlaista. Tämän vuoksi mikrobien nopealle
erottamiselle ja tunnistamiselle on tarvetta.
Meidän tutkimusryhmämme (Kajsa
Roslund, Joonas Salminen ja Markus
Metsälä) on keskittynyt analysoimaan
eri bakteerien tuottamia haihtuvia yhdisteitä, joita voitaisiin tulevaisuudessa
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käyttää bakteerien helppoon ja nopeaan tunnistamiseen. Olemme myös etsineet samoja haihtuvia yhdisteitä ihmisen
uloshengityksestä tutkiaksemme, voisiko
bakteeri-infektioita todeta hengitysanalyysillä.
Hyödynnämme haihtuvien yhdisteiden tutkimuksessa kahta erilaista massaspektrometristä tekniikkaa. Herkällä
protoninsiirtoreaktio-massaspektrometrillä pystymme mittaamaan erittäin pieniä pitoisuuksia reaaliajassa. Kaasukromatografia-massaspektrometriaa taas
käytämme bakteerien tuottamien yhdisteiden identifiointiin. Kasvatamme bakteereja in vitro sekä maljalla että liemessä ja mittaamme niiden tuottamat
haihtuvat yhdisteet tekniikasta riippuen
joko suoraan viljelmien päältä tai konsentroimalla yhdisteet kiinteäfaasi-mikrouuttoa hyväksi käyttäen. Reaaliaikaisten mittausten avulla pystymme
tarkastelemaan, mitä haihtuvia yhdisteitä bakteerit tuottavat missäkin kasvun
vaiheessa. Tätä tietoa voidaan käyttää
tulevaisuudessa esimerkiksi bakteerien
metaboliaa ja virulenssia tutkittaessa.
Bakteerimittausten avulla toivomme
löytävämme haihtuvien yhdisteiden
joukkoja (ns. sormenjälkiä) tai spesifejä
biomerkkiaineita, joiden avulla tietyt
bakteerit voidaan tunnistaa ja erotella
toisistaan. Haihtuvien yhdisteiden mittaus ja analysointi on huomattavasti helpompaa ja nopeampaa kuin bakteerien
tunnistaminen viljelemällä tai vasta-aineanalyysillä verestä. Tulevaisuudessa

haihtuvia biomarkkereita ja sormenjälkiä
voitaisiinkin käyttää bakteerien nopeaan
tunnistamiseen sekä kliinisessä- että tutkimusympäristössä.
Bakteerimittausten lisäksi tutkimusryhmämme on kiinnostunut myös ihmisen
uloshengityksen sisältämistä haihtuvista
yhdisteistä. Hengitysanalyysi on helppo,
nopea ja kivuton apuväline sairauksien
diagnostiikassa, ja se tarjoaa reaaliaikaista
informaatiota potilaan terveydentilasta,
toisin kuin esimerkiksi veri- tai virtsanäytteet. Muutamia hengitysilmatestejä on jo
käytössä kliinisessä työssä, mutta hengitysanalyysin integroiminen hoitotyöhön
on suurelta osin vielä saavuttamatta.
Tutkimusryhmämme on vuosien varrella mitannut kattavan joukon erilaisia yhdisteitä ihmisen uloshengityksestä
optisen spektroskopian menetelmillä.
Nyt olemme kuitenkin kiinnostuneet mittaamaan ihmisen uloshengitystä reaaliaikaisen massaspektrometrian avulla.
Käytämme hengitysmittauksiin samaa
protoninsiirtoreaktio-massaspektrometriä
kuin in vitro -bakteerimittauksissa. Tällä
tekniikalla pystymme mittaamaan hengityksessä esiintyviä hyvin pieniä pitoisuuksia reaaliaikaisesti.
Tutkimusryhmämme on tällä hetkellä
kiinnostunut varsinkin suun patogeenisista bakteereista ja suun infektiosairauksista, kuten parodontiitista. In vitro
-bakteerimittauksissa olemme keskittyneet niihin suun anaerobisiin bakteereihin, joiden tiedetään olevan ientulehduksen ja parodontiitin suurimpia aiheuttajia.

TUTKIMUS

Tutkimusryhmämme
analysoi eri bakteerien
tuottamia haihtuvia
yhdisteitä, joita voidaan
tulevaisuudessa käyttää
bakteerien nopeaan
tunnistamiseen.

Näihin lukeutuvat muun muassa Porphyromonas gingivalis, Tannerella forsythia ja
Prevotella intermedia. Tulevaisuudessa tarkoituksenamme on laajentaa mittauksia
myös suun aerobisiin bakteereihin.
Bakteerimittausten lisäksi olemme ottaneet hengitysnäytteitä suun infektioista kärsiviltä potilailta yhteistyössä Helsingin yliopiston suu- ja leukasairauksien osaston
kanssa. Tarkoituksenamme on etsiä biomerkkiaineita suun patogeenisille bakteereille ja
kehittää hengitystesti suun bakteeri-infektioille yhdistämällä in vitro -bakteerimittauksista ja potilasmittauksista saamiamme
tuloksia.
Suusairauksien lisäksi työryhmämme on
kiinnostunut suomalaisten kansansairaudesta, eli tyypin 1 diabeteksesta, ja siihen
liittyvästä munuaissairaudesta. Teemme
yhteistyötä Helsingin yliopiston diabetes- ja
lihavuustutkimusohjelmaan kuuluvan FinnDiane-tutkimusryhmän kanssa. Olemme
tehneet hengitysmittauksia tyypin 1 diabetesta sairastavien ja diabeteksen munuaissairautta sairastavien potilaiden kanssa, ja
pyrimme yhdistämään saamiamme tuloksia
FinnDianen kattaviin potilastietoihin ja kliinisen laboratorion dataan. Tarkoituksenamme
on selvittää, löytyykö diabeteksen munuaissairautta sairastavien potilaiden uloshengityksestä yhdisteitä, jotka erottavat heidät
selvästi terveistä kontrollipotilaista. Tällöin
olisi mahdollista kehittää hengitystesti, jolla
munuaissairaus voitaisiin todeta jo hyvin
varhaisessa vaiheessa.
Kajsa Roslund
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SOFT BIOCOMPATIBLE POLYMERIC
NANOSTRUCTURES: A TOOLBOX FOR NOVEL
GENERATION OF NANO PHARMACEUTICALS IN
OPHTHALMOLOGY

T

his project started on 01.03.2019 and will last for
48 months. It belongs to the group of European
projects called Marie Skłodowska-Curie Research
and Innovation Staff Exchange and abbreviated as
Horizon-2020-MSCA-RISE. NanoPol involves 11 organizations from the academic and non-academic sectors
in and outside Europe. Financial support is provided for
joint research and innovation via international mobility.
We will develop biocompatible gel-forming polymers
that can be used in ocular drug delivery. Currently used
drug carriers are expensive. They often irritate eyes or
cause blurred vision. Blinking, the tear reflex, nasolacrimal drainage, and poor corneal permeability decrease
the effectiveness of the medicines. As a result, less than
5% of topically applied drugs penetrate the cornea. Our
strategy is focused on natural polysaccharides (e.g. gel-

OH

Polymer-drug complexes will be studied for their prolonged pre-corneal retention and for enhancement of
drug permeability in collaboration with partners. We will
perform theoretical analysis of results as well as toxicity
and in vitro/in vivo testing.
Vladimir Aseyev
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lan gum) that forms gel on the eye surface. The polyelectrolyte nature of gellan makes it swell in water, thus
reducing the amount of material used, wetting the eye,
and due to its transparency it does not affect vision. We
will modify gellan with biocompatible synthetic poly(oxazoline)s. These poly(oxazoline)s easily penetrate into
the eye mucous and make the polymeric carrier mucoadhesive. This combination of polymers should prolong
the retention of a medicine on the eye surface.
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Deacetylated / Low acyl gellan gum (GG)
(main chain / backbone)
poly(2-ethyl-2-oxazoline)
(grafted-to side chain)
Chemical structure of gellan gum modified with poly(2-ethyl-2-oxazoline).
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Guest from
Kazakhstan:
CHALLENGES AND
IMPRESSIONS

H

i, I am Moldir Dauletbekova, a young researcher
from the Republic of Kazakhstan. There I work at
the Institute of Polymer Materials and Technology
in the city of Almaty. There we develop technologies for
oil production. Thus, we study how to increase oil excavation using solutions of natural polysaccharides. Among
them are polysaccharides used in the food industry.
I work at the Department of Chemistry in the group
of Polymers and Colloids starting from September 2019.
Our research groups in Almaty and Helsinki combine
expertise in polysaccharides with polymer synthesis to
prepare original biocompatible drug carriers used in
ophthalmology. The NanoPol project financially supports
research visits between our countries.
In Helsinki, I met students, teachers, and researchers
who are friendly and helpful. The first day in the lab, I followed the safety instructions and determined my workplace and office table. The laboratory is spacious, bright
and equipped with modern instruments for conducting chemical synthesis, analysis, and performing phys-

icochemical studies on polymers. Therefore, to engage
in scientific work is very convenient and simple. Senior
staff and students helped me to master analytic methods
and synthesis, which I did not use before. It is unusual
for me, but very educational, that young researchers like
myself have a possibility to receive hands-on training on
advanced analytical equipment. I quickly learned simple instruments, which I did not use in Kazakhstan, such
as ultrasonic irradiation, a laboratory centrifuge, and a
viscometer, as well as more advanced methods, such as
NMR and FT-IR. Instruments in the laboratory are modern and give reliable results in a short time. All devices
are easy to use and have a well-written operating manual in English. All steps for working with the devices are
explained systematically. If something remains unclear,
everyone in the lab is ready to help. I appreciate this
greatly. Group members and students are very friendly
and kind. Such a positive atmosphere helped my confidence and I trust that I will obtain very good results
during my stay in Helsinki.
Moldir Dauletbekova
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KATJA VÄYRYSELLE
TEKNOLOGIATEOLLISUUDEN 100-VUOTISSÄÄTIÖN
METALLINJALOSTAJIEN RAHASTON

VÄITÖSKIRJAPALKINTO
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Molekyylivisualisointi väitöskirjasta sivulta 38 – kuvasarja a–e esittää kuparimolekyylien vaiheittaisen adsorption oksidipinnalle. Kuva on muokattu luvalla lähteestä: D. J. Hagen, I. M.
Povey, S. Rushworth, J. S. Wrench, L. Keeney, M. Schmidt, N. Petkov, S. T. Barry, J. P.Coyle, M.
E. Pemble, J. Mater. Chem. C 2014, 2, 9205. © 2010 American Chemical Society.

K

atja Väyrysen väitöskirja Atomic
Layer Deposition of Late First-Row
Transition Metals: Precursors and
Processes palkittiin vuoden 2019 parhaana metallialan väitöskirjana Metallijalostajien rahaston juhlassa 28.11.2019.
Väyrysen väitöskirja perustuu viiteen julkaisuun, jotka on julkaistu alan parhaissa
lehdissä. Esimerkiksi kolme julkaisua
ilmestyi arvostetussa Chemistry of Materials -lehdessä, jonka vaikutuskerroin on
10,16. Kokeellisissa töissä tehdyt havainnot on myös patentoitu kahdessa US-patentissa. Väitöskirjan yhteenveto-osa on
erinomainen 70 sivun laajuinen esitys,
jossa kootaan yhteen alan kirjallisuus ja
kokeellisessa työssä tehdyt havainnot.

Ensimmäisen siirtymäsarjan metallien koboltin, nikkelin ja kuparin merkitys mikroelektroniikassa on huomattava
ja kasvava. Kupari on tullut johdemateriaaliksi alumiinin sijaan ja kobolttia käytetään kuparin ”linerina” ja johteena myös
sellaisenaan. Koboltti ja nikkeli muodostavat myös hyvin johtavan silisidin, jota
voidaan käyttää kontaktimateriaalina.
Mikroelektroniikassa materiaalit pitää
valmistaa ohuina kalvoina tarkasti kolmidimensionaalisiin rakenteisiin. Kalvoja
halutaan valmistaa atomikerroskasvatusmenetelmällä (ALD), sillä sen avulla voidaan saavuttaa toivotut puhtaat, nanomittakaavaiset 3D-rakenteet. Metallien
valmistaminen ALD-menetelmällä on

kuitenkin osoittautunut yllättävän vaikeaksi. ALD-menetelmä perustuu saturoituviin pintareaktioihin kaasufaasista
tuotujen lähdeaineiden välillä. Termisesti
kestävien, haihtuvien ja aggressiivisesti
reagoivien metallilähdeaineiden ja pelkistimien kombinaation löytäminen on
haastavaa.
Katja Väyrysen työssä on tutkittu Cu-,
Co- ja Ni-metallikalvojen kasvattamista
ALD-menetelmällä uusista metallilähdeaineista ja uusilla pelkistimillä. Metallikalvojen ydintyminen ja siten tasainen
levittyminen oksidien pinnalle on vaikeaa materiaalien erilaisten luonteiden
takia. Ongelmaa voidaan kiertää valmistamalla ensin metallioksidi- tai nitridikalvo, joka muutetaan metallikalvoksi.
Väyrysen työssä on käytetty sekä tätä
lähestymistapaa että suoraa metallikalvojen kasvattamista pelkistysreaktioiden avulla. Työssä on valmistettu
myös ensimmäistä kertaa intermetallisia yhdisteitä ALD:llä. Koboltin (nikkelin) ja tinan sekä nikkelin ja germaniumin
väliset stoikiometriset metalliyhdisteet
omaavat monia kiinnostavia ominaisuuksia kuten hyvä johtavuus ja hyvä kemiallinen kestävyys.

Työssä on valmistettu
ensimmäistä kertaa
intermetallisia yhdisteitä
ALD:llä.
Kokeellisissa töissä tehdyt
havainnot on patentoitu
kahdessa US-patentissa.

Markku Leskelä
Lue väitöskirjaa verkossa: http://urn.fi/
URN:ISBN:978-951-51-5495-8.
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ASC−STUDY PROGRAMME

Erasmus Mundus Joint Master Degree

ADVANCED
SPECTROSCOPY
IN CHEMISTRY
2-Year European Master’s Course in English

The ASC Master program has been awarded the
Chemistry Euromaster® Label by the European
Chemistry Thematic Network (ECTN) for its degree
for the second time in recognition of its excellence!
In the summer of 2019 the Education, Audiovisual,
and Culture Executive Agency (EACEA) decided
to continue financial support of the next 5 student
intakes, starting in 2020!

High quality education program
The Erasmus Mundus Joint Master's Degree in Advanced
Spectroscopy in Chemistry (ASC), was established in
2007. It is jointly designed and lead by five European
partner universities. These include the University of Lille
(the coordinating institution), Leipzig University, Jagiellonian University in Krakow, Alma Mater Studiorum
University of Bologna, and University of Helsinki. ASC
is a two-year (4 semesters, 30 European Credit Transfer System/ECTS each) Master program including mobility periods within the ASC network. European Commission funding provides student scholarships of 1000 euros
per month, including a living allowance. It covers tuitions
fees, travel costs for 4 selected European students, and
14 non-European students on average.
Since it first opened, 222 students from 51 countries have
enrolled in the course. Partner universities offer modern equipment and expertise covering applications of
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spectroscopic techniques to chemistry in a broad sense
(e.g. material sciences, environmental and atmospheric
sciences, biomedical and health sciences). Mobility within
this network prepares students to become experts and
develop intercultural skills towards doctoral studies,
and/or professional industrial careers in chemical analysis and characterization of the structure of materials in
the fields of molecular synthesis, biology, nanotechnologies, modeling, pharmacy, green chemistry, materials,
and sustainable energies. Quality of the academic content and teaching, expertise in the management of the
ASC program and the involvement of the industrial partnership ensures the employability of ASC students. The
ASC Network includes 22 associated partners. Among
these associated partners are industrial partners like
major producers of spectrometers (Bruker and Magnettech), regional competitiveness clusters (MATIKEM in
France, NEU in Germany, VTT and LUKE in Finland) and
synchrotron research facilities (SOLEIL in France, ELETTRA in Italy, and SOLARIS in Poland).

From left to right: Beatriz Gasques Rocha Pinheiro, Sirkka Liisa Maunu, Vladimir Aseyev, Daniel Sinausia Martinez, Jelena Matovic,
Iskander Mukatayev

Targeted skills
ASC graduates
• have a standard of knowledge and competence,
which give them access to the third cycle course or
PhD programs;
• are experts in chemical analysis, structural characterization, characterization of fast reactions, in situ
spectroscopy, imaging;
• are well prepared for R&D careers in industry or in
public research institutes;
• develop high-level skills in project management,
intercultural communication, and are at least bilingual.
Job opportunities
L'Oréal Paris, numerous R&D units, Merck KGaA - Milipore, Paris and Shanghai, Darmstadt, Reckitt Benckiser, Hull, and many other places chose to hire the ASC
students either directly after their Master or PhD studies. Nearly 80% of the ASC graduates have started their
PhD mainly in European universities, 20% are working in
their home country, 60% are in industry, and 40% are in
higher education.

Strengths of training
• The ASC master is supported by the European
Commission Socrates programme (Erasmus Mundus Joint Master Degree) and has been awarded
the Chemistry Euromaster® Label by the European
Chemistry Thematic Network (ECTN);
• The ASC master has developed a network of global
industrial partners, competitiveness clusters, and
research institutes;
• The ASC master provides skills not only towards
doctoral studies, but also towards professional
activity in industry;
• Mobility within the network is spread amongst 5
countries in Europe;
• Training is performed using high-level modern
equipment and professional supervision;
• Graduates are awarded degree from each partner university where they have spent at least one
semester (30 ECTS credits);
• Erasmus Mundus student scholarship.

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

53

Organization of training

Admission criteria

The ASC Master is a 2-year Master's course comprising
120 ECTS credits in total.
• Three semesters of 30 credits each consist of integrated courses. Thus, the first semester in Lille
provides all students with a common platform in
advanced spectroscopic methods, including magnetic resonance, mass spectrometry, optical spectroscopy, and diffraction techniques. In the second
and third semesters, more specialized instruction is
provided with applications in molecular synthesis,
material sciences, biology, nanotechnologies, modeling, “green chemistry,” and new energy sources.
Altogether 10 credits are devoted to transferable
skills (internship, bibliographical research, project
management, norms and regulations in chemistry).
• One semester for the Master studies (30 credits) is
devoted to research in laboratory. The ASC network
offers a broad range of opportunities for internships
in research laboratories of the ASC universities and
associated partners (industry, large scale research
facilities, or research institutions). The Master thesis can also be based on a collaborative project
between two institutions.
• In addition, winter schools are organized each year
in different locations on various topics to deepen
one of the specific fields of spectroscopy. This
joint social event unites students with teachers
and researchers of the ASC institutions as well as
introduces them to the industrial partners and ASC
alumni.

Candidates should hold:
• European Bachelor of Science or of equivalent education in the field of chemistry, biochemistry, physical chemistry, or physics;
• Relevant theoretical knowledge in chemistry or
related professional experience;
• Excellent academic records;
• Good and certified English skills;
• Strong interest in spectroscopic techniques and
their wide range of applications;
• Motivation to study in a multicultural environment in
at least two European universities;
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Applications are submitted via the ASC portal:
www.master-asc.org.
Deadlines: March 01, 2020 for admission to the program
and Erasmus Mundus scholarship. The second round of
applications (no scholarships available) opens March 02
to May 31, 2020. The course starts in September in Lille.
Contact: representatives of the ASC program at the
Department of Chemistry:
Sirkka Liisa Maunu
Leena Kaisalo
Markku Vainio
Vladimir Aseyev

ASC−ALUMNI

ASC HELSINKI TESTIMONIAL

A

s a fresh alumni of ASC, who had
the chance to continue her PhD
studies at the University of Helsinki, ASC has been the most life-defining
choice I have ever made. I had the opportunity to study at two different universities across Europe and to meet people
who come from all over the world who
become my closest friends. It is an experience that influenced all of our lives in all
possible aspects.
I spent the first year of the program,
at the University of Lille, France. During
that year, I got to experience not only
the culture of France but also the culture of every single person with whom I
now shared my daily life. My generation
of ASC, students came from 13 different
countries!
When choosing the partner University
to spend the second year of the Master’s,

the University of Helsinki was a no brainer
for me. The curriculum that was offered
at this University was incredibly broad, so
that you were given the option in expanding your knowledge in any direction you
wanted. Another deciding factor for me
to come to the University of Helsinki was
experiencing the Finnish culture. I was
interested in experiencing the cold winters, traveling north and seeing the northern lights, having constant access to saunas, and living in a country named the
happiest in the world. The past year of my
life has been one of the best experiences
that a person can ask for.
The courses that I have taken and
especially the project I completed for my
thesis have truly made me into a better
chemist. They have helped me to be more
confident in my own knowledge and in
the way of perceiving things. I had the
opportunity to be a part of the Biomolec-

ular group at the Department of Chemistry with the mentorship of Doc. PhD.
Filip Ekholm. I was included in a project
that fit perfectly with my ambitions as a
chemist. The mentorship and guidance I
received from both my supervisor and my
team have had an enormous impact on
the progress I made during the past year.
I am incredibly lucky that I get to continue this journey with my PhD studies in
the same group. My ASC experience in
Finland has been shared with fellow ASC
students, as well as other international
students that I interacted both within and
outside of the University. The memories
we created are truly something I will hold
dear forever. Applying for this program
has been life changing, and in a heartbeat, I would gladly recommend it to anyone.
Jelena Matovic

ASC has been the
most life-defining
choice I have ever
made.
Jelena Matovic,
a fresh alumni of ASC

kemiauutiset keminyheter chemistrynews

55

ASC−STUDENT EXPERIENCE

ASC MASTER STUDIES –
FIRSTHAND OPINION

A

s my bachelor program was coming to its end, I started to both
wonder and worry about what
I should do next. I studied chemistry in
Madrid, and as it happens with other
Mediterranean countries, the aftermath
of the economic crisis is still palpable, so
I considered I would need to differentiate myself from the rest of my colleagues.
That idea connected in my mind with
a constant desire to travel around and
change of scenery, so I started to search
for international master’s programs that
could fulfil my needs. That is how I came
across the Advanced Spectroscopy in
Chemistry (ASC) Master´s Course.
After being surprisingly selected, since
I humbly did not expect to have such a
noteworthy academic background, I
arrived in Lille full of excitement. It would
be my first time studying abroad and I
was unsure what I could expect from it.
I would spend at least six months there,
alongside nineteen other students from
fifteen different nations. We learned basic
spectroscopy before half of us decided to
leave to Leipzig for the second semester
of the program. I decided to stay back
in Lille for the whole first year, however,
since I already felt comfortable there and
the forthcoming courses in France looked
much more appealing to me, compared to
the biological pathway that the University
of Leipzig focuses on.
My next important decision was where
I wanted to go to out of the four different universities that jointly operate the
program: Krakow, Leipzig, Bologna, or
Helsinki. The most interesting choices
seemed to be Bologna and Helsinki, and,
in fact, I had chosen to go to Italy, but
then winter school happened. For those
of you who are not aware of it, the winter school is a whole week in which some
special courses are arranged to expand
our field of knowledge and get to meet
the students that have started their
mobility programs and those who started
studying the master one year before us.
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There, I got to discuss my choice with different people that were studying already
in Finland – with special mention to Jelena
– and they sounded so enthusiastic about
the country and the studies that I decided
I had to get a taste of that, which I do not
regret at all.
Upon my arrival, I was treated like an
important guest, which made me feel
appreciated in the country. Most people outside of Finland may have the feeling that Finns are not really close and are
somewhat shy, but I must say now that
it is nothing further from reality. Always
with a smile, the professors and local
coordinators have always taken care of
any necessity I may have had, for which
I am grateful. As a matter of fact, one of
the local coordinators even accepted me
to be part of his lab team working with
lasers for my master thesis project, even
though I have no previous experience
working with them at all.

not really have a specific specialization
path you have to follow. You can basically
build up your own program out of a much
broader course selection. Keeping in mind
that I was to be working in laser absorption spectroscopy for the fourth semester,
I decided to focus on that topic, but never
lost track of other useful side-courses that
are indeed important in a chemist´s dayto-day, such as a course on separation
techniques.
If I had more time, I have no doubt
that I would have enjoyed studying some
other quite interesting subjects, but
unfortunately this two-year program is
coming to an end. I cannot express how
grateful I feel for being part of this experience and I am glad that at least I managed to convince some people to apply
for this program, because I want to help it
flourish further as much as I can. It is the
least I can do.
Daniel Sinausia Martinez

Regarding the studies, unlike the rest
of the cities in the program, Finland does

You can basically
build up your
own program
out of a much
broader course
selection.

Daniel Sinausia Martinez
is a second-year Master
Student in the Department of Chemistry.

ASC−STUDENT EXPERIENCE

MY EXPERIENCE
IN FINLAND

S

ince last August, every time I meet
someone new I hear the question
“But why Finland?”. This surprise
is quite interesting, because it makes
me think about the long and unexpected
process that took me to Helsinki.
In 2017 I was in Brazil, my home country, recently graduated in Chemistry from
the University of São Paulo and trying to
find my place in the job market. Differently from what I thought, the chances of
working with the aspects of science that
I liked were quite small. A huge economic
crisis also made the market very competitive and this scenario of insecurity made
me think over possibilities of keeping my
professional development. I decided to
try for a master’s degree, which would
take me back to the academic learning
environment, allowing me to explore the
field of study that I chose. My goal was to
gain more specialized knowledge in my
area, in addition to understanding better how I wanted to fit into industry or
academia.

Some research led me to apply for the
Erasmus Mundus’ program “Advanced
Spectroscopy in Chemistry (ASC)”, to
which I was accepted. The following year
I moved to Lille, in France, to start this
unique master’s degree. There I completed the fundamental theoretical
courses that would allow me to follow
different paths concerning spectroscopy
techniques and the variety of applications where they are present. When the
time to choose where to spend my second year came, I had different subjects
in mind that could become the topic of
my thesis, but no certainty about which
I preferred.
My interests included environmental, organic, and analytical applications,
and when researching the courses and
research groups available in the different universities I knew the University
of Helsinki was one of the best options
for me. However, my final decision was
made considering the life experiences

It is rewarding
to feel that I
found the best
opportunity for
developing my
abilities related to
chemistry while
gaining so much
from a cultural
point of view.

that would be waiting for me in a Nordic country. I would experience a culture,
language, weather, and landscape that
was very different from anything I have
ever experienced.
Since I arrived in Helsinki, I could not
be surer that I made the right choice. The
environment is very multicultural, and
English is easily used for communicating
with almost everybody in the city and
the university. The educational system
is notably efficient and the way the lectures are structured allowed me to have
more time for self-study. The support
received from the ASC crew and the professors in the university also grabbed my
attention about how simple and informal
this contact can be.
Now, I am pursuing a research project
that will guide my master’s thesis and I
believe I am acquiring skills and theory
that will allow me to act in the variety
of topics of my interest. I am working in
the Department of Analytical Chemistry,
on a project that involves many subjects
that I enjoy. It joins organic synthesis,
extraction of natural products, and liquid
chromatography coupled to mass spectrometry, and other spectroscopy techniques are also used in our analysis.
It is rewarding to feel that I found the
best opportunity for developing my abilities related to chemistry while gaining so
much from a cultural point of view. This
experience has changed my life completely and also the way I see my career
and my personal life.
Beatriz Gasques Rocha Pinheiro

Beatriz Gasques Rocha
Pinheiro is a second-year
Master Student at the
Department of Chemistry.
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ASC−STUDY PROGRAMME

ASC WINTER
SCHOOLS

A

s part of the ASC curriculum, a
one-week Winter School is organized every year. The school takes
place in one of the partnered universities
and covers a different topic of chemistry regarding spectroscopy. All ASC students have the opportunity to travel to
the host University and attend the full
week of different lectures and workshops. During this week, students from
both the first and the second year of the
program are in one place for the first
time.
When you are a first-year student, it
gives you the opportunity to listen to
the experiences people had at different
universities, and what is to come in the

58 kemiauutiset keminyheter chemistrynews

following year of your life. On the other
hand, when you are a second-year student, you have the opportunity to advise
and help in any way possible by sharing your experiences. You can motivate
other students just by letting them know
how many great things are yet to come.
The topics that are covered at Winter School are designed in a way to show
us all the wide application spectroscopy
has. You have the opportunity to listen
to invited lecturers from all over Europe,
interact with them, ask as many questions as you want, and truly expand your
knowledge. During this week, you not
only get to listen to incredible speakers,
but you also have the chance to be one!

You get to present your work and share
it with fellow ASC students, as well as the
professors.
Even though the Winter School is
organized by the ASC program, everyone is able to apply and experience it. In
2020, the University of Helsinki hosted
the ASC Winter School titled “Spectroscopy in Medical Applications.” It was
held from 2–6 March, 2020.
Jelena Matovic
More details:
http://www.master-asc.org/program/
winter-schools

BEYOND BORDERS, BEYOND EXPECTATIONS
ERASMUS MUNDUS JOINT MASTER DEGREE

ADVANCED SPECTROSCOPY
IN CHEMISTRY
• Enjoy a 2-year Master program within our
European network of 5 partner universities,
including 22 academic, industrial and research
associated partners
• Get acquainted with spectroscopic techniques,
covering the state-of-art applications in
chemistry
• Profit from this transcultural learning
experience with openings to PhD careers
and/or highly qualified positions in industry all
over the world
• Get a joint or multiple Master’s degree
Apply for a European scholarship!
Deadline: March 01, 2020
Admission criteria:
• Eurobachelor in Chemistry or equivalent
• Excellent academic records in chemistry, bio-chemistry, physical chemistry or physics
• Good and certified English skills

PARTICIPATING UNIVERSITIES
Jagiellonian
University in Krakow

University of Lille

Alma Mater Studiorum
University of Bologna

Leipzig University

University of Helsinki

Contacts:

www.master-asc.org

Sirkka Liisa Maunu
Leena Kaisalo
Markku Vainio
Vladimir Aseyev
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