
Kemiauutiset
Helsingin yliopiston kemian laitoksen verkkolehti

Ajankohtaista
Johtajan tervehdy � s
Alumnijuhla 11.3. kaikille kemian laitokselta valmistuneill � e
Haku kemian opettajalinjalle 1.3. menness � ä
Kemian laitoksen hallinto kaudelle 2010–2013 valitt � u
Kemian opiskelijoiden aine- ja etujärjestö HYK ry:n uusi hallitus valitt � u
Kemian professori Marja-Liisa Riekkola tutkimuksen varadekaaniks � i
Kumpulassa vietetään Työelämäviikko � a
OK-kahvilassa kurkistetaan nuoren opettajan arkee � n
Professori Maija Aksela LUMA-keskuksen johtajaks � i
Professori Markku Leskelä: Hallituksen kiireinen syks � y
Thaimaan opetusministeri ja delegaatio vieraana 19.1 � .
Toimistopäällikkö Tuulikki Jalli: Hallinto tuken � a

Kansainvälisyys
Finding Finlan � d
Haku Erasmus-opiskelijavaihtoon 12.2. menness � ä
Italialainen Lucia D’Ulivo väittelee kemian laitoksella 29.1 � .

Yhteistyötahojen tervehdyksiä
Helsinki Chemicals Forum �  Hannu Vornamo: Vihreässä kemiassa tulevaisuus
Kemianteollisuus ry �  Sami Nikander: Kemian avulla pienempiä jalanjälkiä
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry �  Jari Lehto: Aallon tie – lisää opetta-
jia, vähemmän uusia opiskelijoita
Suomen Kemian Seura �  Mariann Holmberg: Suomen Kemian Seuran jäsenyys 
kannattaa
Kemia-Kemi-lehti �  Kemisti keskellä kumousta

1 / 2010

Tutkimus
Kemian laitoksen tutkimuksen painopistealueet vuosina 2010–201 � 3
Kemian opetus �  Understanding Chemistry Using Multimodal Representations
Laskennallinen kemia �  Investigation of magnetically induced ring currents in 
hydrocarbon molecules
Materiaalikemia �  Reinvented Wheel: Fibers and Hollow Fibers by Electrospinning

Opetus ja opiskelu
Kemianluokka Gadolin: Elämyksiä kaasujen kemiast � a
Kemiapaja-opiskelutila avoinn � a
Professori Mikko Oivanen: Opetus- ja opintorintaman kuulumisia uuden toimi- �
kauden alkaessa
Työtapaopetusta verkoss � a
Verkkovideoita kemian Gadolin-klubist � a

Valmistuneet
Alumnina FT Tero Pilvi: yliopistosta työelämää � n
Kemian maisterin, lisensiaatin ja tohtorin tutkinnot vuonna 200 � 9
Kevään ja kesän publiikkitilaisuude � t
Vastavalmistunut FM Jenni Västinsalo: Kemia ja sen opetus kiehtova � t

Uusia kirjoja Toimitus
Henkilöuutisia

Vahtimestari Kirsi Immone � n
Osastosihteeri Päivi Leht � o



Kemiauutiset

Johtajan tervehdys
Nyt on siirrytty uuteen yliopistoon. Yliopistouudistus tuo 
mukanaan uusia mystisiä työkaluja, kuten SAP:in, jota asiaa 
tuntevat ovat kehuneet monimutkaiseksi. Olen kuitenkin 
vakuuttunut siitä, että laitoksen asiantunteva henkilöstö 
oppii uusien työkalujen käytön nopeasti, olemmehan 
tottuneet ratkaisemaan monimutkaisempiakin asioita. 
Yliopistouudistuksen valmistelu totutettiin uskomattomalla 
kiireellä ja on varmaa, että laadittuja asiakirjoja joudutaan 
korjaamaan jatkossa. Tästä kaikesta huolimatta tuntuu siltä, 
että pahemmilta kolhuilta on säästytty ja elämä kemian 
laitoksella jatkuu entisellään ja väki keskittyy innolla 
ydintoimintoihin.

Hallinnossa uusi laitosneuvosto on aloittanut toimintansa ja 
sen toimenkuva muotoutuu hallinnon ylempien portaiden 
toiminnan vakiintumisen myötä. Laitosneuvostolla tulee 
olemaan merkittävä työsarka opetuksen kehittämisessä ja 
opiskelijoiden ja työyhteisön hyvinvoinnin edistämisessä. 
Kemiapaja vihittiin virallisesti käyttöön ja edessä on sen 
toiminnan vakiinnuttaminen. Näkisin tärkeänä hyödyntää 
pajaa siten, että opiskelijat saavat tarvitsemaansa tietoa 
laitoksen toiminnasta, erityisesti täällä tehtävästä 
merkittävästä ja kiintoisasta tutkimuksesta.

Keväällä on tulossa eräitä mielenkiintoisia tapahtumia. 
Näistä uutena voidaan mainita alumnitapahtuma 11.3., jolla 
pyritään aktivoimaan laitokselta valmistuneiden, työelämässä 
vaikuttavien ja vaikuttaneiden yhteisöä. Uskon, että monet 
heistä ovat hyvin kiinnostuneita tämän päivän kemian 
tutkimuksesta ja opetuksesta.

Toinen tapahtuma, joka kannattaa panna merkille, on 
Nobelisti Paul Crutzenin vierailu Helsingissä Helsinki Chemicals 
Foorumin vieraana toukokuun lopulla. Hän on lupautunut  
pitämään  myös yliopistolla esitelmän aiheesta ”The role of 
N

2O in atmospheric chemistry”. Crutzen sai Nobelin palkinnon 
vuonna 1995 ansioistaan, jotka liittyvät juuri typen oksidien 
katalysoimien otsonikatokanavien selvittämiseen. Luento on 
todennäköisesti 20.5. ja siitä tiedotetaan  hyvissä ajoin.

Toivotan kaikille erinomaista alkanutta vuotta 2010 ja toivotan 
nyt opintonsa aloittavat opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi 
laitoksellemme. 

Kirjoittaja Professori Markku räsänen 

 Kemian laitoksen johtaja

Taustan valokuvaaja Janne salo      Henkilökuvan valokuvaaja TeeMu arppe
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Päätoimittajan tervehdys
Hyvät kemian ja sen opetuksen ystävät!

Vuoden 2010 ensimmäinen numeromme tuo esille sekä ajankohtaisia kuulumisia 
kemian laitokseltamme että sen tärkeiltä yhteistyötahoilta.  Laitoksen johtajan, 
professori Markku Räsäsen ja yliopistomme hallituksen jäsenen, professori Markku 
Leskelän pyydetyt pääkirjoitukset avaavat meille uuden yliopiston mahdollisuuksia 
ja haasteita. 

Helsingin yliopisto ja siten myös kemian laitoksemme pyrkii olemaan Suomen 
monipuolisin tieteen, sivistyksen ja henkisen uudistumisen instituutio, tulevaisuuden 
rakentaja ja edelläkävijä (ks. strategia 2010–2013). Huipulle ja yhteiskuntaan! 
Opiskelija- ja henkilöstömäärältään kaksikielinen yliopistomme on pienen kaupungin 
kokoinen: tutkinto-opiskelijoita on jopa 35 000 ja henkilöstöä 8 000. Sitä tulee 
harvoin ajatelleeksi. Helsingin yliopisto toimii jopa 20 paikkakunnalla Helsingin lisäksi. 
Sen rooli vahvana yhteiskunnallisena vastuunkantajana kuvastuu mm. seuraavista 
luvuista: tutkintoja suoritetaan vuosittain 5 000 tutkintoa, joista tohtorintutkintoja 
470. Aikuiskoulututukseen osallistuu vuosittain 60 000 aikuisopiskelijaa. 

Yksistään matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan rooli on merkittävä: 
uuden dekaanin Keijo Hämäläisen johtama Kumpulan tiedekampus on 
Pohjoismaiden suurin luonnontieteellisen osaamisen keskittymä. Täällä on noin 
6 000 opiskelijaa, joista kemian laitoksella noin tuhat. Kemiauutiset -verkkolehti 
tuo esille kemian laitokselta valmistuneita nuoria ja muistuttaa tässä numerossa 
tärkeästä valmistumisjuhlasta, publiikista. Vuoden 2008 ennätyslukujen jälkeen 
valmistuneiden määrä on vuonna 2009 selvästi vähemmän, mutta kuten tiedämme, 
niin laatu on aina tärkeämpi kuin määrä. Kemistejä tarvitaan hyvin erilaisissa 
tehtävissä: siitä esimerkkeinä lehdessämme on FT Tero Pilvi, joka toimii omalla 
alueellaan teknisenä myyntipäällikkönä vastaamassa Euroopan alueen myynnistä 
sekä 24-vuotias FM Jenni Västinsalo, joka valmistui joulukuussa kemian opettajaksi 
ja jatkaa tohtorikoulutettavana.

Helsingin yliopistossa opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen – näin kemian 
laitoksellakin. Laitoksen tutkimuspainopistealueet näkyvät myös opetuksessa. 
Pääperiaatteena on, että kaikki opettajat tutkivat ja tutkijat opettavat. Tässä 
numerossa kemian laitoksen opetuksesta ja linjauksista kertoo professori Mikko 
Oivanen, joka toimii aktiivisen kemian opetuksen työryhmän puheenjohtajana. 
Työryhmään kuuluu opettajien lisäksi tärkeänä osana kemian opiskelijoita. Opetuksen 
ja ohjauksen tavoitteenamme on opiskelijalähtöinen, syvällinen kemian oppiminen, 
joka luo pohjan elinikäiselle uuden oppimiselle.

Kansainvälisyys on osa Helsingin yliopistomme kaikkea toimintaa. Sillä on jopa noin 
80 yhteistyösopimusta eri maanosien yliopistojen kanssa! Tämä kansainvälisyys näkyy 
hyvin myös kemian laitoksella ja verkkolehtemme eri numeroissa. Tässä numerossa 
saamme iloita kemian laitoksella kohta väittelevän italialaisen Lucia D’Ulivon sekä 
puolalaisten opiskelijoiden Szymon Wiktorowiczin ja Joanna Witosin kirjoituksista. 
Myös kemian laitoksen johtoryhmän pitkäaikainen entinen jäsen, Helsinki Chemicals 
Forumin pääsihteeri Hannu Vornamo tuo esille painopistealueemme vihreän kemian 
tulevaisuutta ja kansainvälisen tapahtuman merkitystä.  

Yliopiston alumnit kotimaassa ja kansainvälisesti ovat erityisesti keskeinen 
sidosryhmä lähivuosina. Kemian alumnina pääset Suomen suurimpaan akateemiseen 
yhteisöön ja nauttimaan yhteisön tapahtumista sekä eduista. Yhteisöön pääsee 
rekisteröitymällä kemian laitoksen alumniryhmään. Rekistöitymällä saat tietoa 
oman alasi tutkimuksesta sekä tapahtumista kemian laitoksella ja yliopistossa. Pysyt 
samalla yhteydessä opiskeluaikaisiin opettajiisi ja opiskelukavereihesi. Ensimmäinen 
kemian alumnitapahtumamme on 11. maaliskuuta. Lämpimästi tervetuloa mukavaan 
kemian yhteisöömme!

Elämysrikasta vuotta 2010!

Kirjoittaja Professori MaiJa aksela 

 Kemiauutiset-verkkolehden päätoimittaja



Kemiauutiset

Toimitus
Päätoimittaja   Maija Aksela 
     maija.aksela@helsinki.fi 
     050 514 1450

Toimitussihteeri   Janne Salo 
     janne.h.salo@helsinki.fi 
     050 571 4124

Toimituskunnan jäsenet  Teemu Arppe 
     Sami Hietala 
     Pirkko Hölttä 
     Leena Kaila 
     Jason McKee 
     Marja-Liisa Riekkola 
     Tiina Sarnet 
     Elina Sälli 
     Anneka Tuomola

Kemiauutisia avustaa myös laitoksen kemian opetuksen työryhmä 
professori Mikko Oivasen johdolla.

Lähetä vinkkejä verkkolehteen
Ole yhteydessä toimituskunnan jäseniin tai laita vinkkideasi suoraan 
osoitteeseen kemia-uutiset@helsinki.fi.
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Alumnijuhla 11.3. kaikille kemian 
laitokselta valmistuneille
Nyt on upea mahdollisuus tulla tutustumaan kemian laitoksen 
ja koko tiedekunnan mahdollisuuksiin sekä tavata vanhoja 
opiskelukavereita sekä opettajia.

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ensimmäinen 
alumnijuhla on 11.3.2010. Yhteisten osuuksien ja illanviettojen 
lisäksi kemian laitokselta valmistuneille on omaa ohjelmaa.

Liity kemian alumniksi ja saat lisätietoa sähköpostitse tästä 
tilaisuudesta ja yliopiston tapahtumista.

http://www.helsinki.fi/alumni/ml.html »

Kumpulassa vietetään 
Työelämäviikkoa
Kumpulan kampuksen Työelämäviikko järjestetään 
maaliskuussa viikolla 10.

Erityisesti kemian opiskelijoille suunnattu tilaisuus Kemistinä 
työelämässä pidetään torstaina 11.3.2010 kello 14–16 
kemian laitoksella salissa A129.

Haku kemian opettajalinjalle 
1.3. mennessä
Taitavia ja innostavia kemian opettajia eri asteille 
perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen tarvitaan 
lisää!

Kemian aineenopettajalinjalle voi kemian tutkinto-opiskelija 
hakea viimeistään 1.3.2010 kello 16.15.

Lisätietoja ja hakulomakeen löydät Almasta:

https://alma.helsinki.fi/doclink/302 »

Opintoneuvoja Greta tikkanen greta.tikkanen@helsinki.fi 
vastaa lisäkysymyksiin ja auttaa hakemuksen tekemisessä.

Keväällä ja syksyllä voi hakea opettajalinjalle lukion tai 
ammatillisen koulutuksen jälkeen.

Lisätietoa opinnoista osoitteesta:

http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/opiskelu/index.htm »

Valokuvaaja Veikko soMerpuro
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Kemian opiskelijoiden 
aine- ja etujärjestö HYK ry:n 
uusi hallitus valittu
HYK ry:n uusi hallitus valittiin ennätyssuuressa 
syyskokouksessa, jossa oli parhaimmillaan mukana jopa 88 
jäsentä. Uuteen hallitukseen saa yhteyden osoitteesta hy-
kemistit@helsinki.fi.

Puheenjohtajana toimii antti Lahdenperä antti.lahdenpara@
helsinki.fi ja toiminnanjohtajana Laura Svärd laura.svard@
helsinki.fi. 

Uusi hallitus toivottaa kemian laitoksen väelle hyvää alkanutta 
vuotta!

Kirjoittaja Jason Mckee

Takarivi vasemmalta: TuoMo ponkkonen, Jaakko liiMaTTa, Johannes huokuna, salla Tapio, Jaakko anTTila, anna-kaisa saloVaara, TiMo Jääskeläinen ja Jukka 
oinonen. Keskirivi vasemmalta: oTTo VirTanen, erika ranTala, elina auTio, anTTi Junkkari ja Janne salo. Eturivi vasemmalta: Johanna Göransson, Jenni kaarela, 
toiminnanjohtaja laura sVärd, eeTu uoTinen, puheenjohtaja anTTi lahdenperä ja anna kuJala. Poissa kuvasta: TeeMu rossi.Valokuvaaja TeeMu MyllyMäki
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Professori Markku Leskelä: 
Hallituksen kiireinen syksy
Helsingin yliopiston uusi hallitus valittiin elokuussa ja 
hallitus piti ensimmäisen kokouksensa 19.8.2009. Tässä 
kokouksessa valittiin puheenjohtajaksi ministeri antti 
tanSkanen ja varapuheenjohtajaksi pääjohtaja Jaana huSu-
kaLLio. Vaikka virallisesti uusi yliopistolaki tuli voimaan tämän 

vuoden alusta, päätösvalta Helsingin yliopistossa siirrettiin 
konsistorilta hallitukselle heti hallituksen nimittämisen 
jälkeen. Näin hallitus joutui heti töihin ja tekemään tärkeitä 
päätöksiä nopeassa aikataulussa. Hallitus piti syksyn aikana 
kuusi kokousta ja yhden iltakoulun.

Hallituksen tärkeitä päätöksiä ja tehtäviä olivat: rehtorin 
valinta ja vararehtoreiden hyväksyminen, Opetusministeriön 
ja Helsingin yliopiston välisen sopimuksen hyväksyminen 
kaudelle 2010–2012, strategian ja toimenpideohjelmien 
vahvistaminen, yliopiston yleisen johtosäännön, 
talousjohtosäännön ja erillisten johtosääntöjen (kirjasto, 
rahatoimikunta, Yliopiston Apteekki jne.) hyväksyminen, 
vaalijohtosäännön hyväksyminen, tavoiteohjelman 
hyväksyminen ja vuoden 2010 talousarviosta päättäminen. 
Uudessa yliopistolaissa julkisoikeudellisen yliopiston 
hallitukselle luetellaan kymmenen tehtävää ja näihin kaikkiin 
tehtäviin uusi hallitus joutui tarttumaan heti ensimmäisenä 
lukukautena.

Päätösten tekemisillä oli syksyn aikana kireä aikataulu. 
Tämä on ymmärrettävää, sillä rehtori oli valittava, vaalit 
pidettävä, sopimus ministeriön kanssa saatava, johtosäännöt 
saatava voimaan ja talousarvio tehtävä. Pitkää valmistelua 
edellyttäneet asiat kuten strategia ja toimenpideohjelmat 
sekä johtosäännöt olivat olleet konsistorin valmistelussa 
ja strategia tehtynä ihan valmiiksi saakka. Ilman näiden 
laajakantoisten asiakirjojen valmistelua edellisen lukuvuoden 
aikana, hallitus ei olisi selvinnyt. Kun aikataulut ovat kireitä, 

korostuu asioiden valistelu. Valmistelun hoitavat virkamiehet, 
joten heidän vastuunsa ja roolinsa tulee merkittäväksi. Syksyn 
päätöksissä näkyy hallituksen oma tahto mutta suurempia 
hallituksen linjauksia niissä ei vielä näy.

Tuleva vuosi on hallitukselle haastava, sillä sen on kyettävä 
luomaan omaa linjaansa. Odotukset uudesta yliopistosta 
ovat kovat ja hallituksen vastuulla on, että näihin odotuksiin 
pystyttäisiin vastaamaan. Tärkeää olisi, että viime vuosina 
koettujen lukuisten muutosten ja systeemien säätöjen jälkeen 
päästäisiin rauhallisempaan aikaan ja kaikilla olisi mahdollisuus 
keskittyä yliopiston ydinliiketoimintaan: huippututkimukseen 
ja korkeatasoiseen opetukseen.

Taloudellisen tilanteen kehittyminen on yliopistolle suuri 
haaste. Sopimus ministeriön kanssa on kolmivuotinen, joten 
perusrahoituksen tason pitäisi olla näiksi vuosiksi tiedossa. 
Yleinen yhteiskunnan talouskehitys ei voi kuitenkaan 
olla näkymättä yliopistossa. Suuri haaste yliopistolle on 
strategisten painopistealojen määrittely ja priorisointi. 
Helsingin yliopisto on niin suuri ja laaja-alainen, että tällaisen 
fokusoimisen tekeminen on vaikeaa. Toivotaan hallitukselle 
viisautta ja tarmoa, jotta se voisi toiveensa mukaisesti johtaa 
Helsingin yliopistoa kohti maailman kärkeä ja suomalaisen 
yhteiskunnan tärkeäksi toimijaksi.

Kirjoittaja Professori Markku leskelä 

 Kemian laitoksen hallituksen jäsen
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Toimistopäällikkö Tuulikki Jalli: 
Hallinto tukena
Kemian laitoksen tammikuu on lähtenyt hallinnon puolella 
vauhdikkaasti käyntiin; edellinen taloudellinen vuosi suljettiin 
yliopistolla nopeammin kuin koskaan aiemmin on tehty. 
Painetta toi tarve saada taloushallinnon uusi työkalu, SAP, 
mahdollisimman joustavasti rullaamaan. SAP korvaa koko 
joukon vanhoja järjestelmiä ja on osaltaan tehostamassa 
talousasioiden seurantaa ja raportointia.

Uuteen järjestelmään on tutustuttu moninaisissa koulutuksissa 
syksyn aikana ja koulutukset jatkuvat taas helmikuun alusta 
lähtien. On tärkeää oppia uudet vaatimukset käytännön tasolla, 
miten arvonlisäveron käsittely muuttuu, mitä uusi kirjanpito 
tuo tullessaan tai miten rahavirrat kulkevat, mutta aivan yhtä 
tärkeää on saada ja luoda itselleen kokonaiskuva siitä, miten 
talous muodostuu. Helpommin sanottu kuin tehty!

Kevään tavoitteet laitoksen toimistolle ovat selkeät: talouden 
rutiinit on luotava sellaisiksi että ne palvelevat yksiköitä ja 
projekteja mahdollisimman sujuvasti ja tarkoituksenmukaisesti; 
varamiesjärjestelmä nostetaan teoriasta käytäntöön; hallinnon 
työjärjestys ja työprosessit dokumentoidaan. Kaiken tämän 
rinnalla päivitämme laitoksen toimintakäsikirjan siten, että sitä 
voidaan käyttää aitona tiedonlähteenä haluttaessa tutustua 
uuden yliopiston kemian laitoksen hallinnon toimintaan.

Kantavana ajatuksena läpi kaikkien muutosten pidämme 
mielessämme, että hallinnon ainoa tarkoitus on mahdollistaa 
laitoksen perustehtävät: korkealaatuinen kemian opetus ja 
tutkimus, ja vapauttaa opetus- ja tutkimushenkilökunnan aikaa 
ja ajatusenergiaa edellämainitttujen työtehtävien hoitoon. 
Kun vuoden päästä katsomme taaksepäin ja arvioimme vuotta 
2010, voimme ajatella kulkeneemme oikeaan suuntaan, jos 
vilpittömin mielin tunnemme, että olemme auttaneet omalta 
osaltamme laitoksen toimintasuunnitelman toteutumista.

Oikean suunnan pitäminen ei aina ole helppoa, mutta sitä 
tukee avoin vuoropuhelu ja kannustava ja ohjaava palaute 
koko muulta henkilökunnalta. Tämän ajatuksen voi, se 
pitääkin, tulkita haasteeksi rakentamaan yhdessä uutta 
kemian laitosta!

Tervetuloa piipahtamaan ohikulkiessanne laitoksen kansliaan 
jakamaan ajatuksia kanssamme. 

Toivotan kaikille lukijoille hyvää jatkoa alkaneelle vuodelle.

Kirjoittaja Tuulikki Jalli 

 Toimistopäällikkö 

 tuulikki.jalli@helsinki.fi 

 09 191 50421

Valokuvaaja Janne salo
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OK-kahvilassa kurkistetaan nuoren 
opettajan arkeen
Seuraava OK-kahvila järjestetään 17.2. kello 15–17 kemian laitoksen 
tilassa B143. OK-kahvila on tarkoitettu kaikille luonnontieteiden 
opettajaksi opiskeleville tai opettajan työstä kiinnostuneille. Tulevassa 
kahvilassa kaksi nuorta opettajaa kertoo opettajan arjen iloista ja 
haasteista sekä vastaavat kuulijoita askarruttaviin seikkoihin. 

OK-kahvilassa on ilmainen kahvitarjoilu, joten ilmoittauduthan 
15.2. mennessä sitovasti tilaisuuteen oheisella e-lomakkeella. 
Lisätietoja antaa OK-kahvilatoiminnan puheenjohtaja 
Jenni väStinSaLo jenni.vastinsalo@helsinki.fi.

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/19192/lomake.html »

Helsingin luonnontiedelukion rehtori TiMo harTikka puhui 
innostavasti opettajan ammatista ensimmäisessä OK-kahvilassa.
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Professori Maija Aksela 
LUMA-keskuksen johtajaksi
Helsingin yliopiston kemian laitoksen opettajankoulutusyksikön  
tutkimusjohtaja, professori MaiJa akSeLa on nimitetty 
valtakunnallisen LUMA-keskuksen johtajaksi vuosiksi 
2010–2013. Aksela on työskennellyt yliopistossa opettajana, 
opettajankouluttajana ja tutkijana vuodesta 1997 ja LUMA-
keskuksen koordinaattorina vuodesta 2003. LUMA-keskusta 
hän vetää kemian opettajankoulutustyönsä ohella.

Kohta kuusivuotias LUMA-keskus on sateenvarjo-organisaatio 
koulujen, yliopistojen ja elinkeinoelämän yhteistyölle,jonka 
tarkoituksena on luonnontieteiden, matematiikan, 
tietotekniikan ja teknologian oppimisen edistäminen. Keskus 
toimii Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen 
tiedekunnan yhteydessä.

Kemian laitoksella toimii LUMA-keskuksen osana kemian  
opettajankoulutusyksikön yhteydessä valtakunnallinen 
kemian opetuksen  keskus, Kemma, joka tekee yhteistyötä 
koulujen, opetushallinnon ja elinkeinoelämän kanssa. Keskus 
järjestää kemian opettajille täydennyskoulutusta ja erilaisia 
tukipalveluja, tekee tutkimusta sekä järjestää lapsille ja nuorille 
toimintaa. Yksi esimerkki toiminnasta on Kemianluokka 
Gadolin yhteistyössä kemian laitoksen muiden yksiköiden ja 
elinkeinoelämän kanssa.

Valtakunnallinen LUMA-keskus

http://www.helsinki.fi/luma/ »

Kemian opetuksen keskus, Kemma

http://www.helsinki.fi/kemma/ »

Valokuvaaja Janne salo
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Thaimaan opetusministeri 
ja delegaatio vieraana 19.1.
Thaimaan opetusministeri delegaatioineen vieraili kemian 
laitoksella 19.1.2010. He tutustuivat LUMA-keskuksen 
toimintaan ja yhtenä kohteena myös Kemianluokka Gadoliniin. 
Vierailun aikana sovittiin jatkoyhteistyöstä.

Vierailuun osallistuivat kemian laitokselta Maija Aksela, Jenni 
Västinsalo, Marja Happonen ja Markku Räsänen.

Lisätietoa vieraista ja Thaimaan opetuksesta löytyy tammikuun 
LUMA-uutisista.

http://www.helsinki.fi/luma/tiedotus/uutiskirjearkisto/2010/tammikuu.pdf »

Valokuvaaja MarJa happonen
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Kemian laitoksen hallinto kaudelle 
2010–2013 valittu
Vuosille 2010–2013 on kemian laitoksen johtajaksi valittu 
professori Markku Räsänen. Hän toimi laitoksen johtajana 
myös edeltävällä kaudella.

Kokousaikataulut ja pöytäkirjat löytyvät Almasta.

https://alma.helsinki.fi/tab/685 »

Varsinainen jäsen

Professori Lauri haLonen

Professori Sirkka LiiSa Maunu

Professori Mikko oivanen

Professori Mikko ritaLa

Yliopistonlehtori kari hartonen

Osastosihteeri heLJä heikkiLä

Yliopistonlehtori Marianna keMeLL

Johtaja pauLa vanninen

Luonnontieteiden kandidaatti tiina Sarnet

Filosofian ylioppilas Jata Jonna MarJatta SaLonen

Filosofian ylioppilas kai-verneri kakSonen

Filosofie studerande danieLa veSterbacka

Varajäsen

Professori heikki tenhu

Professori Jukka Lehto

Professori kriStiina WähäLä-haSe

Professori tiMo repo

Tohtorikoulutettava JohanneS pernaa

Tutk. tekn. kari tuoMainen

Yliopistonlehtori raiMo tiMonen

Tohtorikoulutettava nina huittinen

Filosofian ylioppilas SiLva eLina Loikkanen

Filosofian ylioppilas otto Lauri JohanneS virtanen

Filosofian ylioppilas Lauri iLari paakkari

Filosofie studerande Maria Johanna WikStröM

Puheenjohtaja

Professori Markku räSänen

Sihteeri

Toimistopäällikkö tuuLikki JaLLi
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Kemian professori 
Marja-Liisa Riekkola tutkimuksen 
varadekaaniksi 
Kemian professori MarJa-LiiSa riekkoLa on valittu 1.1.2010 
alkavalle nelivuotiskaudelle.

Analyyttisen kemian professori Marja-Liisa Riekkolan 
tehtäväkenttänä on tutkimus. Hän toimii myös dekaanin 
varahenkilönä. Hän tukee dekaania tiedekunnan 
kehittämisessä, yliopiston strategian toimeenpanossa ja 
laitosten yhteistyön edistämisessä.

Marja-Liisa Riekkola on toiminut analyyttisen kemian 
professorina ja analyyttisen kemian laboratorion esimiehenä 
yli 20 vuotta, ja hänellä on kiistattomat tieteelliset ja 
opetukselliset ansiot. Hänellä on poikkeuksellisen laaja 
kokemus tieteellisestä strategiatyöstä ja johtamisesta. Hän on 
toiminut yliopiston tieteellisessä neuvostossa, konsistorissa 
sekä Suomen Akatemian toimikunnan jäsenenä.

Analyyttisen kemian laboratorio

http://www.helsinki.fi/kemia/yksikot/index.htm »

Lue lisää Marja-Liisan ajatuksista Luovasta

http://www.helsinki.fi/luova/2008/05/03/mita-kuuluu-marja-liisa »

Alkuperäinen lähde

http://www.helsinki.fi/ml/ajankohtaista/2009varadekaanit.html »

Valokuvaaja Janne salo



Kansainvälisyys

Kemiauutiset

Finding Finland
Helsinki University for many years now has been attrac-
ting students from all around the Globe to continue their 
studies – whether it be graduate or postgraduate. We 
see these people on a regular basis, but little do 
we know about their motivation to move a thou-
sand kilometers up North – into the land of long 
lasting darkness, snow and low temperatures.

SzyMon WiktoroWicz was born in Poland but 
a large part of his life was spent in the United 
Arab Emirates.  Having moved back to Poland 
with his family in 1995 – he continued onto high 
school in Krakow, followed by admittance to the 
Jagiellonian University, where he studied chemistry 
with specialization in the field of applied chemistry 
and polymers. 

Joanna WitoS spent her childhood in Jaslo, 
Poland – where she lived until she moved to 
Krakow to do her M.Sc degree in chemistry 
with specialization in forensic chemistry at the 
same department. When starting their studies 
in 2002, they both shared courses for 3 years as 
part of a general degree programme.

“What first comes to mind about that period is 
the long hours spent at the department studying, 

writing reports and stressing about the numerous 
exams we needed to pass – a typical day consisted 
of at least 10 hours of studies. The lectures 

would take place in the morning, followed by 
many different laboratories in the afternoon 
and evening. However, due to rather limited 
resources of the university to conduct laboratory 
classes – the knowledge one obtained was far 
more theoretical than practical.” says Szymon.

“When we started our studies over 200 people 
were admitted to the programme. That situation 
didn’t last too long. The general idea was that 
after the course has come to an end (which 
usually lasted 1-2 semesters) exams would be 
taken. All courses with exams needed to be 

finished within the year they were taken. You had 
2 attempts at the exam. If you didn’t pass it on 

time – you were dismissed from the programme. 
This meant that within a year 60-70 people would be 
dropped.” says Joanna. “Those were 3 years of long 
nights spent reading and hoping that in the following 

exam session all goes well.” she adds.
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Having had passed the general course, both chose 
specializations of their interest. During this 2 year period there 
was far more freedom with choosing the courses, but still the 
rule of obligatory exams to pass applied.  In 2004 Poland joined 
the European Union and the option to participate in Erasmus 
Exchange Programmes had become far more accessible , as 
well as, strongly encouraged. 

“I remember, that I was so keen on seeing how education at 
other universities looked like, that I decided to take all my 
specialization courses in one semester to be able to do my 
M.Sc thesis work abroad. I was considering a few options 
– but having heard a lot of good things about Finland 
from my sister, who spent some time studying in Joensuu, 
I decided to try and direct my footsteps to Finland. At first 
I was considering working in Åbo Akademi, but when I saw 
the website of the Laboratory of Polymer Chemistry here in 
Helsinki, and how interesting their research was – I quickly 
withdrew my application to Turku and contacted professor 
heikki tenhu – the head of the laboratory” says Szymon. “It 
was a very good decision. The year I spent here as part of my 
M.Sc degree was amazing. I had gotten a chance to work on 2 
different projects, broaden my scope of polymer chemistry – 
learn new techniques that would otherwise be impossible to 
acquire in Poland. I also truly enjoyed the friendly atmosphere 
in the workgroup, which was far from the usual hierarchical 
conservative communication at the Alma Mater.” 

“I moved to Helsinki half a year later. At first also considering 
Turku as the destination, but then after coming into 
contact with professor MarJa-LiiSa riekkoLa and hearing 
a lot of positive opinions about the University I decided to 
study here. I had the chance to be part of a renowned and 
well-established research group, and learn multiple new 
techniques” says Joanna. ”When the option to come and do 
my doctoral degree here in the group appeared – I didn’t 
hesitate one moment.” The main idea of her studies is to 
develop miniaturized neoretic techniques and provide new 
tools for understanding molecular interactions relevant to 
atherosclerosis and diabetes. ”It’s a great feeling knowing 
that your work has a meaning in real life. There is no better 
motivation to do it!”

Having graduated in 2006, Szymon moved to work at the 
Max Planck Institute for Polymer Research in Germany for a 
year. “It was there that I realized how much I miss Finland 
and the Laboratory. The equipment there was the same, the 
research equally interesting – I decided I would like to pursue 
my doctoral degree and hence came into contact with Heikki 
and asked if a position would be available.”

Szymon now works with novel polymeric/macromolecular 
systems based on calix[4]arenes which are targeted to be 
stimuli-responsive. “The general concept is that we use 
the specific geometry provided by this supramolecule and 
use it as a building block for systems in which a significant 
physical response is triggered when the sample is irradiated, 

undergoes pH change or temperature increase” he explained.  
“I think that it is the nature of this university to encourage 
young scientists to follow their goals and aspirations – this 
is something I observed when I moved back – the great 
working environment, scientific staff as well as equipment 
and infrastructure make being a researcher easy. I am very 
happy with my choice.”

Haku Erasmus-opiskelijavaihtoon 
12.2. mennessä
Haku lukuvuoden 2010–2011 Erasmus-opiskelijavaihtoon 
alkaa tammikuussa 2010. Sähköinen hakukaavake on 
täytettävissä 18.1.–12.2.2010.

Sähköinen hakukaavake

https://kvl.it.helsinki.fi/mobility/MobilitySearchServlet?sprache=en&identifier=helsink01 »

Ohjeet kaavakkeen täyttöön

https://alma.helsinki.fi/doclink/138791 »
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Tohtorikoulutettava Lucia D’Ulivo väittelee kemian laitoksella 
29.1. kello 12, salissa A110. Vastaväittäjänä toimii professori 
Ernst Kenndler (Max F. Perutz Laboratories, Medical University 
of Vienna, Inst. Med. Biochem, Vienna Biocenter (VBC), Vienna, 
Austria).

Väitöskirja verkossa

http://www.helsinki.fi/kalenteri/hy/tapahtuma/201001/201001291200_16072.html »

Italialainen Lucia D’Ulivo väittelee 
kemian laitoksella 29.1.
Italian PhD student Lucia d’uLivo finished her master’s degree 
in pharmaceutical chemistry at the University of Pisa, Italy. She 
realized already at the beginning of her studies, partly due to 
his father’s career as researcher in chemistry, that working in 
the laboratory was her dream.

Lucia has always been an independent character, eager to 
live alone and support herself. During the experimental 
works on organic synthesis that belonged to her master’s 
thesis, her passion for chemistry enhanced further. Although 
not her desire, Lucia decided, after the graduation, to pass 
the qualification exam for a pharmacist. However, at the 
same time Lucia wanted to keep the doors open to other 
possibilities. After a few disappointing job interviews, she 
finally was given the chance to work for six months at the 
National Council of Research (CNR), where she could have a 
closer look at the world of analytical chemistry. During that 
time, she mostly worked with hyphenation techniques, in 
particular with liquid chromatography coupled with UV and 
fluorescence detectors.

The unified group and the harmonious atmosphere taught 
her about the importance of the working as a research team. 
Moreover, for the first time in her life, she was welcome to 
introduce her ideas when experiments did not work. In 
spring 2005, when it was clear that CNR could not offer her 

position as PhD student, a scientist from CNR, after knowing 
that Lucia is willing to carry out research abroad, contacted 
professor MarJa-LiiSa riekkoLa from University of Helsinki. 
After the interview held in Helsinki Lucia was accepted to 
pursue postgraduate studies in analytical chemistry under 
the supervision of professor Riekkola. The first visit in the 
Laboratory of Analytical Chemistry gave her very positive 
impression about the organization and about the warm 
atmosphere. In addition, she was charmed by the hospitality 
and the politeness of the Finnish people. Although Lucia 
D’Ulivo had been awarded a Leonardo Pharma graduate 
grant that would have allowed her to spend six months in 
a pharmaceutical company in Italy, she decided to travel to 
Helsinki in August 2005 for over four years. 

Lucia D’Ulivo joined the Graduate School of Chemical Sensors 
and Microanalytical Systems (CHEMSEM) and started to carry 
out postgraduate studies in the international research project 
of professor Riekkola entitled ”Miniaturised instruments 
and neoteric techniques for human lipoprotein studies 
on nanoscale”. The aim of her studies was to develop new 
miniaturized analytical techniques for the clarification of 
the modification and oxidation of lipoproteins, and for their 
interactions with extracellular matrix components, the factors 
that have been imputed as the main cause of the development 
of atherosclerosis and cardiovascular diseases. Capillary 
electrochromatographic technique played a major role in the 
studies that have been carried out in close cooperation with 
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professor petri t. kovanen and doc. katariina öörni from 
Wihuri Research Institute. 

Four and a half years have passed quickly, PhD degree is 
now very close. The dissertation of Lucia D’Ulivo “Capillary 
electrochromatography: A versatile instrumental technique 
for nanodomain interaction studies” will be presented on 
January 29, 2010. During her studies abroad Lucia has learnt 
a lot about instrumental techniques and lipoproteins. She has 
met several new people, some of whom became her good 
friends, and faced up to different cultures and lifestyles. During 
the years in Finland Lucia not only achieved doctoral degree, 
but also matured as human being. Finland will always be in 
her heart. Lucia will continue her research work as postdoc in 
February in Belgium.

Valokuvaaja Janne salo
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Kemianluokka Gadolin: 
Elämyksiä kaasujen kemiasta
Ensimmäisenä vierailijaryhmä uuteen Kemianluokka Gadolinin 
Kaasujen kemia -kokonaisuuteen pääsivät tutustumaan 
Päiväkoti Klaaran esikoululaiset. Innostuminen kemian 
laboratoriotyöskentelystä oli käsin kosketeltavaa!

Laboratoriossa ohjaajat tekivät ensin demonstraationa 
elefantinhammastahnaa, jolloin lapset näkivät miten 
voi käydä, jos aineita menee sekoittamaan keskenään 
tietämättä. Pilailuliman teko herätti paljon mielenkiintoa, kun 
kahdesta juoksevasta nesteestä saatiin aikaan limaa, jota oli 
oppilaiden mielestä hauskaa pyöritellä käsissä. Kolmas työ 
laboratoriossa oli ilmapallon täyttäminen, jota ei kuitenkaan 
tehty perinteisesti puhaltamalla, vaan ruokasoodan ja etikan 
reaktiossa syntyvän hiilidioksidin avulla. Laboratoriossa lapset 
oppivat kemiallisista reaktioista.

Laboratorion jälkeen valmistettiin luokkahuoneessa omaa 
tiedelimua, sillä laboratoriossa mitään ei saa syödä eikä juoda. 
AGA Oy:n lahjoittama hiilidioksidi-laitteella havainnollistettiin, 
miten kaasu ja neste yhdistetään limuksi. Esikoululaiset 
vastailivat innolla heille esitettyihin kysymyksiin ja tunnelma 
oli rento, ehkä heistä vielä jokin päivä joku astelee sisälle 
kemian laitoksen pääovista kemian opiskelijana.

Kokonaisuutena esikoululaisten vierailu oli elämys 
niin lapsille, heidän kanssaan tulleille aikuisille kuin 
aineenopettajaopiskelijoillekin.

Kemianluokka Gadolinin palvelut ovat maksuttomia kouluille 
ja muille vierailijoille. Sen mahdollistavat Kemianteollisuuden 
yhteistyötahomme.

Lue lisää Kemianluokka Gadolinin mahdollisuuksista ja aikojen 
varauksesta.

http://www.helsinki.fi/kemianluokka/ »

Kirjoittaja MarJa happonen

Valokuvaaja MarJa happonen
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Kemiapaja-opiskelutila avoinna
Kemiapaja on kaikkien opiskelijoiden käyttöön tarkoitettu tila 
kemian laitoksella ruokalan ja B-siiven opetuslaboratorioiden 
välissä. Muista antaa palautetta ja ehdotuksia Kemiapajasta 
tilassa olevaan palautelaatikkoon.

Verkkovideoita kemian 
Gadolin-klubista
Löydä verkosta kemian Gadolin-klubien uusimpien klubi-
iltojen videotallenteet: Molekylmodellering: Kemi utan 
kemikaler, Ilmastonmuutoksesta ihmisen terveyteen 
– analyyttinen kemia monessa mukana ja Älykkäät 
materiaalit ja hybridimateriaalit.

http://www.helsinki.fi/luma/opettajille/internet/video.html »

Kemian Gadolin-klubi aloittaa toimintansa taas helmikuussa.
Lisätietoa aikatauluista löydät LUMA-keskuksen sivuilta.

http://www.helsinki.fi/luma/ »

Työtapaopetusta verkossa
Tutustu assistentti, tutkija Kjell Knapaksen hyödylliseen 
työtapaoppituntiin verkossa. Työtapaoppitunti on kemian 
laitoksen Epäorgaanisen kemian perustyöt II -kurssin 
kuuluva oppimismuoto. 

http://www.helsinki.fi/videot/play.html?19828 »

Kemiapaja
Opiskelutila kemian laitoksen B-siivessä

Avoinna arkisin kello 8–19
Valokuvaaja Janne salo
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Professori Mikko Oivanen: 
Opetus- ja opintorintaman kuulumisia 
uuden toimikauden alkaessa
Kemian laitoksen opetuksessa toteutuu vuodenvaihteessa 
uusi avaus, kun ensimmäiset syksyllä valitut uudet 
opiskelijat aloittavat opintonsa. Jo muutamana vuonna 
on valittu syksyisin opiskelijoita matematiikan, fysiikan 
ja kemian aineenopettajakoulutukseen, mutta tänä 
lukuvuonna toteutettiin ensimmäistä kertaa valinta myös 
kemian koulutusohjelmaan. Syysvalinta tarjoaa välittömän 
mahdollisuuden yliopisto-opintoihin syksyllä valmistuville 
ylioppilaille, joita todennäköisesti on tulevaisuudessa 
jatkuvasti suurempi joukko. Haku kiinnosti toki runsaasti 
myös aiemmin valmistuneita ylioppilaita. Vaikka syyshaku 
oli nyt käytössä ensimmäistä kertaa, hakemuksia tuli melko 
mukavasti (n. 60) ja syksyllä voitiin valita 14 uutta kemian 
opiskelijaa. Jatkossa näemme, jääkö käytäntö pysyvästi 
elävöittämään opiskelijarekrytointiamme ja laajeneeko se 
mahdollisesti muihinkin koulutusohjelmiin. 

Toivotamme sekä vastavalitut, että lykkäyksen vuoksi 
vuodenvaihteessa aloittavat opiskelijat tervetulleeksi kemian 
opintojen pariin! Opetusohjelmassamme on kevätkaudella 
tarjolla samat peruskurssit kuin syksylläkin, joten sen puolesta 
opinnoissa pääsee hyvin alkuun. Johdantokurssia (Kemia 
tutuksi) ei tosin nyt järjestetä, mutta tämä puute korvataan 
henkilökohtaisemmalla opettajatuutorin ohjauksella.

Muista viimeaikaisista avauksista voidaan mainita opiskelutila 
Kemiapaja, jota käsittelimme jo viime numerossa. Paja saatiin 
käyttökuntoon suunnitelmien mukaan ja avattiin joulukuussa. 
Nyt kevätlukukauden alkaessa toivomme sille runsasta 
käyttöä. Tila tarjoaa ympäristön esimerkiksi opintopiireille 
tai harjoitustehtävien yhdessä ratkomiselle. Ainakin 
avajaistilaisuuden perusteella uutta opintotilaa pidettiin hyvin 
tervetulleena. 

Tehty yliopistouudistus ei ainakaan välittömästi juuri 
vaikuta opetus- ja opintorintaman päivittäiseen elämään. 
Tutkintovaatimukset säilyvät ja opetus järjestetään 
samoin periaattein kuin ennenkin, tutussa ympäristössä. 
Tavoitteenasettelu ja tulosseuranta tulevat uudessa 
hallintojärjestelmässä entistäkin näkyvämmäksi, mikä 
saattaa vähitellen vaikuttaa kilpailutilanteeseen myös tällä 
sektorilla. Ajanmukainen opetus sekä opiskelijoiden tarpeet 
ja tilanteet huomioon ottava ilmapiiri ovat menestyksen 
edellytyksiä. Näiden varmistamiseksi on koottu toimenpiteitä 
sekä yliopiston yhteiseen että kemian laitoksen omaan 
tavoiteohjelmaan, joita nyt alkavalla uudella toimikaudella 
lähdemme toteuttamaan. 

Kirjoittaja Professori Mikko oiVanen 

 Opetuksen kehittämistyöryhmän puheenjohtaja

Valokuvaaja Janne salo
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Kemian opetus

Understanding Chemistry Using 
Multimodal Representations
In the area of chemistry there have been a number of studies 
that have focused on examining why undergraduate students 
struggle with understanding basic concepts (e.g. Anderson 
& Bodner, 2008; Bodner & Domin, 2000). These studies have 
recognized a disconnect between how chemists and students 
use the language of chemistry to solve problems.

As Heron has pointed out, chemists use “an elaborate 
representational system that greatly facilitates the solution of 
problems”. However, while the power of such representational 
systems to solve problems is great, they “must be understood 
and must be connected to the situations and events they are 
meant to represent”. Ferguson and Bodner (2008) highlight 
a major stumbling block for students, particularly in organic 
chemistry, is the fact that they tend to rely on memorization of 
the representations rather than on a conceptual understanding 
of the representation. This leads to students only having a 
surface understanding of the value of the representation 
and hence struggling with developing understandings of the 
mechanisms of chemical reactions. They highlight the need to 
explore different approaches to promoting the understanding 
of chemistry across all school settings. Building on the idea 
of the importance of focusing on language as a way to 
improve students’ understanding of chemistry, recognition 

is now being given to the important role that multimodal 
representations play in science.

The use of different forms of representation – text, 
mathematical equations, chemical equations, symbols, graphs, 
diagrams – is commonplace in science within textbooks, 
in test questions, and as part of teachers’ presentation of 
material. However, while research has focused attention on 
producing the “magic bullet” representation that will enable 
students to grasp the concepts under study, little attention 
has been focused on using writing-to-learn strategies with 
embedded multimodal representations as a means to help 
improve students’ understanding of science, and, in particular, 
chemistry.

That is, little attention has been focused on how we can 
engage students in constructing understanding by requiring 
them to link the various modal representations of a concept 
together through the production of written text. We believe 
this is critically important because of the nature of the high 
school chemistry curricula where the representational 
difficulty builds across topics. For example, uniform symbol 
representation (chemical shorthand) and measurement tools 
representation (mole/molar quantities) are combined to form 
interaction representations (stiochoimetric relationships) – a 
sequence occurring in nearly all chemistry curricula.

This international research project with several chemistry 
education collaborators (from e.g. USA, Chile, Mexico, France, 

Kuwait, Philippines, Thailand) seeks to build on an extended 
program of research on the use of writing-to-learn strategies 
within classrooms and initial studies centered on requiring 
students to embed multimodal representations within text. 
Professor brian hand, USA and professor Mickey SarquiS, USA 
are collaborators with professor MaiJa akSeLa and her research 
group.

Valokuvaaja Janne salo



Tutkimus

Kemiauutiset

Laskennallinen kemia

Investigation of magnetically 
induced ring currents 
in hydrocarbon molecules
One can expect that nano-sized hydrocarbon ring molecules 
play an important role in nanotechnological applications. 
Therefore, detailed knowledge about electric and magnetic 
response properties of this type of molecules is necessary. The 
investigation of the magnetic response properties, or more 
specifically of magnetically induced current densities, is done 
in our group using the gauge including magnetically induced 
current method (GIMIC), which has been developed here in 
Helsinki at the Laboratory for Instruction in Swedish.

Figure 1 Current density plot of the aromatic benzene molecule in 
comparison to the antiaromatic C4H4 molecule.

Aromatic molecules such as benzene sustain diatropic ring 
currents. Diatropic means that the ring current is circling in 
the classical direction when the molecule is exposed to a 

magnetic field. For antiaromatic molecules the current flows 
in the opposite paratropic direction. Figure 1 shows a current 
density plot of the classical aromatic benzene molecule and 
the antiaromatic C4H4 molecule. The diatropic currents are 
marked blue and the paratropic ones are red. The net ring 
current of benzene circles around the ring in the ring plane 
and on both sides of it outside the molecular ring. The ring 
current is not transported by the π-electrons above and below 
the molecular ring as one has believed. The paratropic current 
circles inside the ring. For antiaromatic molecules such as 
C4H4 the paratropic current inside the ring dominates, while 
for nonaromatic molecules the para- and diatropic currents 
cancel each other.

Figure 2 Ring current profile along the arrow of benzene and C7H8, passing 
through a bond of the respective molecules.

Hydrocarbon rings can also sustain ring currents even though 
the molecular π-conjugation is interrupted by a CH2 group. 
That class of molecules are called homoaromatic molecules. 
The strength and the current direction tell whether the 
molecule is aromatic, antiaromatic, or nonaromatic. The GIMIC 

method also provides information about the magnetically 
induced current flow sustained by the delocalized electrons of 
this type of molecules and makes a correct assignment of the 
current pathways feasible. Figure 2 shows the ring current 
profile through the benzene molecule in comparison to C7H8 
(benzene interrupted by a CH2 group), which is homoaromatic. 
For C7H8 the diatropic ring current follows the C-C single bond 
to the CH2 group and passes it at the hydrogens. The diatropic 
current does not take the expected through-space short cut as 
previously believed.

Writers heike FlieGl 

 daGe sundholM 

 Laboratory for Instruction in Swedish
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Reinvented Wheel: Fibers and Hollow 
Fibers by Electrospinning
Electrospinning is a versatile and useful method for preparing 
macroscopic amounts of fibers and nanofibers from several 
materials like polymers and inorganic oxides. In the Laboratory 
of Inorganic Chemistry electrospinning has been studied since 
2005 with a self-made electrospinning apparatus.

Electrospinning in fact is not a new method, Anton Formhals 
invented it already in the early 1930s and he patented it in 1934. 
However, until the early 2000s, science and characterization 
techniques were not advanced enough so that the method 
could have begin to be explored and developed further, 
and that’s why almost all of 6 000 scientific electrospinning 
articles have been published in the past 10 years. Currently 
the publication rate seems to be still increasing.

The electrospinning apparatus can be very simple and it can 
be prepared with relatively low costs. Basically, the apparatus 
consists only of a container, for example pipette or plastic 
syringe with a metallic needle, which is connected to a 
high voltage power supply, and a collector like electrically 
grounded metal-plate (Figure 1). During an electrospinning 
process, a high voltage is applied to a polymer solution which 
is in a plastic syringe. The polymer solution is charged which 
leads to self-rejection, and the droplet at the needle tip is 

stretched and forms a smooth and continuous polymer fiber. 
The ejected fiber is forced to whipping motion and comes 
thinner due to solvent evaporation. The fiber is collected on 
the grounded collector. The fiber diameter depends on several 
parameters like the viscosity of the polymer solution, high 
voltage, and distance between the needle and the collector. 
The fiber diameter can be controlled well by selecting proper 
parameters and a typical diameter of electrospun fibers varies 
from 10 nm up to a couple of micrometers.

While electrospinning is a very suitable method for preparing 
polymer fibers, it can also be used to prepare inorganic fibers. 
In this case, proper inorganic chemicals, like inorganic salts 
are mixed with the polymer solution. The final inorganic fibers 
will be get by removing the polymer part of the electrospun 
fiber by calcination in the air. Also preparation of inorganic 
nanotubes is rather straightforward by combining the 
electrospinning and ALD (atomic layer deposition) methods. 
In this case electrospun polymer fibers are used as templates 
for ALD films and the tube is formed by removing the polymer 
core (Figure 2). These inorganic nanofibers are studied in for 
example in photocatalyst applications.

Writer Ph. Lic. eero sanTala 

 Laboratory of Inorganic Chemistry
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Figure 1 Schematic picture of electrospinning apparatus,2 and FESEM image 
of electrospun TiO2 fiber after calcination in air.

Figure 2 Preparation of tubes, coaxial fibers and particle loaded tubes by 
using electrospun fibers as a template.
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Kemian laitoksen tutkimuksen 
painopistealueet vuosina 2010–2013
Kemian laitos on alan johtava ja monipuolisin opetus- 
ja tutkimusyhteisö Suomessa sekä osa kansallista 
innovaatioketjua. Sen tehtävänä on harjoittaa kansainvälisesti 
korkeatasoista tutkimusta.

Suomen laaja-alaisimmalla kemian laitoksella toimii useita 
huippuyksiköitä ja sen tutkimusryhmät työskentelevät 
useiden eri tieteenalojen rajapinnoissa.Tutkimuksen 
uusia painopistealoja kartoitetaan jatkuvasti ja uusia 
aloitteita tehdään osoittamalla voimavaroja keskitetysti. 
Laiteintensiivisen tutkimuksen infrastruktuuriin kiinnitetään 
erityistä huomiota.

Tutkimuksen painopistealueet ovat materiaalikemia sekä 
vihreä- ja ympäristökemia. Painopistealueilla tehtävä tutkimus 
perustuu laitoksen laaja-alaisen perustutkimuksen avulla 
saavutettuun osaamiseen, jonka ylläpitäminen on tärkeää 
innovaatioiden turvaamiseksi.

Materiaalikemia

Materiaalitieteen perusta on kemiassa, millä on keskeinen 
rooli materiaalien valmistuksessa ja kierrätyksessä.

Laitoksen materiaalitutkimuksen tavoitteita ovat: 
funktionaalisuuden lisääminen, energia- ja 
materiaalitehokkuus (enemmän vähemmällä) sekä 
vihreän kemian eli kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaiset ratkaisut materiaalien valmistuksessa ja 
kierrätyksessä.

Vihreä kemia ja ympäristökemia

Vihreällä kemialla ja ympäristökemialla on yhteinen päämäärä: 
ympäristön ja ihmisen suojeleminen. Vihreä kemia,kestävän 
kehityksen kemia, on luonteeltaan ennalta ehkäisevää etsien 
ympäristöä vähemmän kuormittavia ratkaisujakemikaalien 
valmistukseen ja energian tuotantoon. Ympäristökemia 
keskittyy luonnon omien prosessien lisäksi ihmisen toiminnan 
vaikutusten seurantaan ja vaurioiden korjaamiseen.

Kemian laitoksen tavoitteena on vahvojen osaamisalueiden 
kehittäminen, syventäminen ja laajentaminen muodostamaan 
tasapainoinen yhdistelmä perus- ja soveltavaa tutkimusta. 
Monilla aloilla näiden raja-aita on jo hävinnyt: soveltavassa 
tutkimuksessa kohdattavat ongelmat ovat luonteeltaan 
perustutkimuksellisia mutta niiden ratkaisuilla voi olla välitöntä 
hyvinvointia lisäävää tai kaupallista arvoa. Yliopistojen ja 
tutkimuslaitosten lisäksi yritykset ovat tärkeä yhteistyötaho 
etenkin soveltavassa tutkimuksessa.

Kemian laitoksen tutkimus perustuu kolmeen tekijään: 
osaava ja motivoitunut henkilöstö, ajanmukaiset 
tutkimuslaitteet ja edelliset mahdollistava rahoitus.

Turvatakseen menestyksellisen tutkimuksen jatkossakin 
kemian laitos ylläpitää ja kehittää näitä kaikkia tekijöitä 
tasapuolisesti.

Strategisilla alueilla tehtävä tutkimus perustuu pitkälti laitoksen 
vahvoihin perinteisiin osaamisalueisiin: laskennallinen ja 
teoreettinen kemia, orgaaninen ja epäorgaaninen 
synteesi, polymeerisynteesi, luonnonaineiden 
kemia, kristallografia, molekyylispektroskopia 
ja massaspektrometria, instrumenttianalytiikka, 
kemiallisten aseiden valvontaan liittyvä analytiikka ja 
radiokemia.

Laitoksen tutkimusprofiilia täydentää kemian opetuksen 
tutkimus.

Lähde Toimintasuunnitelma 2010–2013
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Alumnina FT Tero Pilvi: 
yliopistosta työelämään
Valmistuin filosofian tohtoriksi Helsingin yliopiston 
epäorgaanisen kemian osastolta viime keväänä. Koulutukseni 
piti sisällään opintoja materiaalikemiasta sekä -fysiikasta 
ja siksi ehkä tunnenkin olevani enemmän materiaalitutkija 
kuin ”pelkkä” kemisti. Opintoihin kuului kemikaalien lisäksi 
paljon opetusta materiaalitieteen tutkimusmenetelmistä 
niin teoriassa kuin käytännössäkin, yleisimpiä ohutkalvojen 
valmistus- ja karakterisointitekniikoita sekä erilaista tietoa 
vakuumilaitteistoista. Lisäksi luin omaksi ilokseni pari kurssia 
johtamisen perusteista.

Omaa ydinosaamistani on Suomessa kehitetyn 
atomikerroskasvatusmenetelmällä (Atomic Layer Deposition, 
ALD) kasvatetut pinnoitteet. Omassa väitöskirjassani kehitin 
ALD-prosesseja hyödynnettäväksi optiikan uudenlaisiin 
sovelluksiin. Työ oli kiehtovaa ja ennen kaikkea  koulutus 
mahdollisti nopean siirtymisen yliopistosta työelämään, 
sillä oltuani yliopistossa  suomalaisen Picosun ALD-reaktorin 
pääkäyttäjä, oli syksyllä helppoa siirtyä Picosun firmaan 
töihin, kun kutsu kävi. Tällä hetkellä toimin Picosun Oy:ssä 
teknisenä myyntipäällikkönä vastaamassa Euroopan alueen 
myynnistä. Olikin kivaa siirtyä ”asiakkaan” ominaisuudesta 
myyntihommiin, vaikkain toimenkuvani on ainakin omasta 
mielestäni paljon laajempi. Työ on haastavaa ja kilpailu on 
kovaa myös koko ajan kasvavassa ALD-maailmassa. 

Epäorgaanisen kemian laboratorion professorit Markku 
LeSkeLä ja Mikko ritaLa ovat maailmankuuluja alallaan ja en 
usko, että kattavampaa ALD-koulutusta olisin saanut mistään 
muualta. En varmaan aina ollut mikään mallioppilas, mutta 
luulen että professorit olivat tyytyväisiä, kun valmistuin 
nopeasti ja lähdin ”oikeisiin töihin” aika pikaisesti. Koulutus 
antoi syventävät pohjatiedot ja hyvät lähtökohdat työelämään 
siirtymiselle, missä vauhti on ollut hieman kovempaa 
kuin yliopistomaailmassa. Niin koti- kuin ulkomaiden 
jalkapallokentiltä opitut sosiaaliset taidot on taas auttanut 
verkostoitumisessa ja kontaktien luomisessa.

Nykyisessä työssäni toivoisin, että olisin saanut kattavampaa 
opetusta kaupalliselta/markkinointialalta, mutta ehkä kaikkea 
ei voi saada ja ehkä ”Siperia” opettaa. Olen varmaan itse huono 
neuvomaan miten tai mitä kannattaisi opiskella, jokaisen 
täytyy vaan löytää se oma tapa/tyyli ja vauhti opiskella. Itse 
vietin opiskelun alkuaikoina enemmän aikaa futiskentillä kuin 
koulun penkillä, mutta ehkä näin jälkikäteen ajateltuna ei se 
varmaankaan ollut huono vaihtoehto. Sain toteuttaa pienen 
pojan unelmaa futisammattilaisuudesta ja sain loistavat 
valmiudet joustavaan ryhmätyöskentelyyn, itsenäiseen ja 
tavoitteelliseen työntekoon sekä erilaisten ihmisten kanssa 
toimeen tulemiseen. Lisäksi näin eri kulttuureja ja opin 
selviytymään äidin lihapullien ulkopuolella!

Kirjoittaja Tero pilVi
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Kevään ja kesän publiikkitilaisuudet
Kandidaatin, maisterin, lisensiaatin ja tohtorin 
tutkintotodistuksia myönnetään kerran kuukaudessa 
matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.

Publiikkitilaisuuksia eli julkisia todistusten jakotilaisuuksia 
järjestämme vuoden 2010 kevätlukukauden aikana neljä 
kertaa ja syyslukukauden aikana kolme kertaa. Kevään ja kesän 
valmistumisjuhlat järjestetään 26.2., 23.4., 19.5. ja 24.6.

Publiikki on yliopiston päärakennuksen juhlavissa tiloissa. 
Juhlan aikana tiedekunnan dekaani tai varadekaani pitää puheen 
ja jakaa todistukset edessä. Usein on myös musiikkiesitys. 
Juhla jatkuu tiedekunnan tarjoamilla kuohuviineillä.

Juhla on tärkeä etappi elämässäsi. Siihen kannattaa osallistua. 
Mukaan voit kutsua oman perheen ja ystäviä riemuitsemaan 
kanssasi tavoitteen toteutumisesta. Tilaisuudessa pukeudutaan 
yleensä juhlavaatteisiin.

Tarkempia ohjeita juhlaan ilmoittaumisesta sekä kutsumisesta 
löydät tiedekunnan sivuilta.

http://www.helsinki.fi/ml/opiskelu/publiikit.html »

Vastavalmistunut FM Jenni Västinsalo: 
Kemia ja sen opetus kiehtovat

Valmistuit 24-vuotiaana maisteriksi 18. 
joulukuuta 2009 publiikissa kemian opettaja 
pääaineenasi. Miltä sinusta tuntuu nyt?

Olo on todella hieno ja helpottunut. Syksyllä tahti oli todella 
kova ja lähes kymmenkunta kurssia tuli suoritetuksi gradun 
ohella muutaman kuukauden sisällä. Nopeatempoinen 
rutistus on kuitenkin hyvin tyypillistä minulle, enkä ole 
lainkaan hämmästynyt, että valmistumistani edelsi moinen 
maratoni. Alun perin olin ajatellut valmistua vasta 2010 
keväällä, kunnes kävi ilmi, että se voisikin olla mahdollista 
jo puoli vuotta aiemmin. Pienen kilpailuvietin omaavana oli 
houkuttelevaa tarttua tilaisuuteen ja testata, mihin rahkeet 
riittävät. Ja riittiväthän ne!

Miten olet kokenut opiskeluajan kemian 
laitoksella?

Olen nauttinut suuresi opiskeluajastani! Ensimmäisen 
opiskeluvuoden olin hieman eksynyt, enkä ollut ihan varma 
mitä olisi pitänyt suorittaa ja milloin. Opistojeni alussa tein 
melko paljon töitä opiskelun ohella, mikä lohkaisi hieman 
opiskeluajastakin. Vuoden 2006 alussa haettiin lasten 
Ksenonit-virtuaalikerhoon koordinaattoria ja sain kuin sainkin 
paikan. Ksenonit-kerho johti lasten luonnontieteellisen 
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verkkolehti Jipon pariin ja sitä myötä myös muihin työtehtäviin. 
Kun sain yhdistää unelmatyöni kiehtovaan opiskeluun, kemian 
laitoksesta tuli lähes toinen koti. 

Kaikki työtehtäväni ovat tukeneet opintojani, jolloin niiden 
mielekkyys on entisestään kasvanut. Työ- ja koulukaverit ovat 
tehneet opiskeluajasta vielä mukavampaa. Opiskeluaikani ei 
missään tapauksessa ole ollut stereotyyppistä opiskeluaikaa 
juhlineen ja juoksuineen. Olen opiskeluaikanani hankkinut 
omistusasunnon ja unelma-auton. Myös koira on pitänyt 
minut poissa turhan pitkiltä pippaloputkilta. Kuulostanee 
tylsältä, mutta juuri tällaisesta opiskelusta minä olen nauttinut 
täysin rinnoin. 

Mitä aiot tehdä jatkossa?

Opiskelu on mielestäni äärimmäisen kiinnostavaa ja graduni 
myötä sain innostuksen myös tutkimuksen tekemiseen, joten 
luontevalta tuntuu jäädä tekemään edelleen jatko-opintoja. 
Myös tulevat työtehtäväni ovat niin kiehtovia, etten malta 
lähteä mihinkään.

Mitä haluat sanoa kemian opettajan vaihto-
ehtoa suunnittelevalle nuorelle?

Kemian opettajan koulutus antaa rajattomasti mahdollisuuksia 
työllistymisen suhteen. Myös jatko-opinnot kemian 
opetuksesta äärimmäisen innostavien aiheiden parissa ovat 
mahdollisia kemian laitoksella.

Puhtaan kemian opintojen lisäksi opettaja saa opiskella 
hyvän paketin sekä hyödyllisiä kemian opetuksen 
kursseja kemian laitoksella että lisäksi kasvatustieteitä 
opettajankoulutuslaitoksella. 

Opettaja voi muokata itse työstään omannäköisensä: 
luovuutta ja kekseliäisyyttä saa käyttää loputtomiin. Jos ikinä 
olet haaveillut työstä esiintyjänä, tässä olisi paikka. Joka tunti 
voit vetää juuri sellaisen show:n kuin itse haluat! 

Opettajan rooli innostajana ja oppilaiden kiinnostuksen 
herättäjänä on ainutlaatuinen. Jokainen aikaan saatu ahaa- 
elämys ja onnistumisen riemu ovat palkitsevia. Kaiken lisäksi 
opettajan rahallinenkin palkka on melko hyvä, lomaeduista 
puhumattakaan. Suosittelen kemiasta kiinnostuneille 
ehdottomasti harkitsemaan opettajan opintoja! 

Tule tutustumaan opettajan mahdollisuuksiin vaikkapa OK-
kahvilassa!

Kemian aineenopettajalinjalle voi kemian tutkinto-opiskelija 
hakea alkukeväästä 2010. Lisätietoja hausta ja kemian 
opettajankoulutusyksiköstä antavat opintoneuvoja Greta 
tikkanen, greta.tikkanen@helsinki.fi tai professori MaiJa 
akSeLa, maija.aksela@helsinki.fi.

Kemian opettajankoulutusyksikön verkkosivut

http://www.helsinki.fi/kemia/opettaja/opiskelu/index.htm »

Valokuvaaja Janne salo
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Kemian maisterin, lisensiaatin 
ja tohtorin tutkinnot vuonna 2009

Helsingin yliopistossa kemiassa suoritetut 
filosofian maisterin tutkinnot

ahvennieMi, riikka Maaria  
Molekyyligastronomia opetuksessa: Kemian ymmärtäminen ja ajattelun 
tukeminen kokeellisuuden avulla

aMedro, daMien Jean eMiLie 
Thermochemistry, temperature and pressure dependence of the 
C3H5 + O2 + M  C3H5O2 + M reaction

corani, aLice 
Matrix isolation study of HKrCl–HCl complexes supported by ab initio 
calculation

Jäppinen, voitto viLho kauko 
Biodiesel ja sen valmistus lukion kemian opetuksessa

LaakSonen, tiina MarJukka 
Diesel Fuel from Renewable Sources

MaLinen, viLLe tuoMaS 
Coating of Stainless Steel and Aluminum by Atomic Layer Deposition 
(ALD)

Miettinen, petra annaLeena 
Ksyloosiliuoksen puhdistusmenetelmät ja niiden vaikutus ksyloosin 
katalyyttiseen hydraukseen ksylitoliksi

MäntyLä, Sanna-Mari kriStiina 
Fenoliset antioksidantit ja kokonaisantioksidatiivisuuden määrittäminen 
punaviineistä

nevanko, patricia eLiSabeth 
Arbetsmetoder som intresserar gymnasieelever: acetylsalicylsyra som 
exempel

nikkonen, taru anniina 
Nukleiinihappoemäksiä tunnistavat keinotekoiset reseptorit ja niiden 
valmistus

rantaMäki, antti henrik 
Kapillaarinestekromatografia proteiini-, hiilihydraatti- ja 
deoksiribonukleiinihappoanalytiikassa

rautiainen, Sari orvokki

roSiLo, henna Maaria 
Kiintokantajasyntetiikan käyttö alkeenien 
renkaansulkumetateesireaktioissa

Sirén, Sakari eLiaS 
Selluloosakuitujen peretikkahappovalkaisu

SonG, zhenhua 
Nanoparticles based on hyaluronan derivatives obtained by RAFT

Särkkä, hannu iLMari 
Ionisidoksen mallintaminen tietokoneavusteisesti kemian opetuksessa

väStinSaLo, Jenni Linnea

zhao, yiMinG 
Thermoresponsive Oligomer Brushes Grafted to Gold Nanoparticles

Helsingin yliopistossa kemiassa suoritetut 
filosofian lisensiaatin tutkinnot

areMo, nina heLMi katariina

JäMSä, SaiLa ritva 

SantaLa, eero Jouko tapani

Helsingin yliopistossa kemiassa suoritetut 
filosofian tohtorin tutkinnot

eLerS, kai-erik

eLo, pertti Juhani

GranStröM, Mari Johanna

hakaLa, uLLaStiina

karkoLa, SaMpo tapio

kiiSki, harri tapio

kiviLoMpoLo, Maarit SuSanna

paJunen, taina irMeLi

piLvi, tero MikaeL

SaLMinen, Marke SuSanna 

tanSkanen, hanna pauLiina

Würtz, peter

zaLeSki-eJGiend, patryk adaM
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Kemianteollisuus ry

Sami Nikander: 
Kemian avulla pienempiä jalanjälkiä
Keskustelu erilaisista jalanjäljistä käy kovilla kierroksilla. 
Tällä hetkellä eniten puhuttavat hiili- ja vesijalanjälki. Kun 
raapaistaan vähän pintaa syvemmälle, voidaan havaita näiden 
jalanjälkien olevan osa kokonaisvaltaisempaa elinkaariajattelua 
eli tuotteen elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten 
hallintaa. 

Jalanjäljet tarkastelevat kokonaisuutta erilaisten 
vaikutusmittareiden näkökulmasta. Ilmastonmuutos ja 
luonnonvarojen ehtyminen ovat nostaneet hiili- ja vesijalanjäljet 
erityisesti esille. Parhaillaan laaditaan yhteisiä kansainvälisiä 
pelisääntöjä ja yhtenäistä mallia jalanjälkitarkastetuille. 
Kemianteollisuus ry on mukana tässä työssä.

Kemian alan yrityksille jalanjälkien hahmottaminen ei ole 
vierasta. Tuotannon päästöjen rajoittaminen ja materiaalien 
sekä energian tehokkaampi käyttö ovat toiminnan 
kannalta keskeisessä asemassa. Samanaikaisesti yrityksissä 
on harjoiteltu koko tuoteketjun ympäristövaikutusten 
hahmottamista ja hallintaa. Eikä tämä ole rajoittunut vain 
ympäristövaikutuksiin, vaan samalla on tarkasteltu terveyteen 
ja turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä. 

Kemianteollisuuden Responsible Care -ohjelman mukanaan 

tuoma toimintamalli soveltuu hyvin tämän kokonaisuuden 
hallintaan. Kokonaisten tuoteketjujen hallinta vaatii myös 
aivan uudenlaista osaamista ja eri tieteenalojen yhteispeliä. 
Uutta tietoa on pystyttävä tuottamaan, jotta avoimia 
ongelmakysymyksiä voidaan ratkaista. Jalanjäljet eivät siis 
ole yksistään yritysten, vaan yhtälailla myös tutkimuksen ja 
opetuksen haaste.

Erilaisten jalanjälkien määrittäminen on syytä nähdä 
haasteena, johon kemia voi tarjota lukuisia ratkaisuja. 
Kemian avulla esimerkiksi biomassan ja jätemateriaalien 
hyödyntäminen vaikkapa polttoaineiden, muovien tai 
kemikaalien valmistukseen auttaa eri tuotevalmistajia 
pienentämään omien tuotteidensa jalanjälkiä. Vastaavia 
esimerkkejä voidaan löytää vaikkapa rakennusmateriaaleista. 
Kemia on ratkaisu!

Kirjoittaja saMi nikander 

 Kemianteollisuus ry
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Helsinki Chemicals Forum

Hannu Vornamo: 
Vihreässä kemiassa tulevaisuus
Kööpenhaminan ilmastokokous näytti olleen monelle 
vähintäänkin lievä pettymys. Jos ymmärtää kansainvälisten, 
ennen kaikkea YK:n tasoisten  sopimusten  tekemisen 

dynamiikkaa ja ”yksimielisen” päätöksenteon problematiikkaa 
voi lopputulosta pitää kuitenkin kohtuullisena. Luvatut ja 
luvattavat päästövähennykset ovat joka tapauksessa erittäin 
suuri globaali haaste, jota ei ratkota ilman uutta teknologiaa 
ja innovaatioita. 

Luonnontieteisiin, kuten kemiaan ja fysiikkaan tulee 
kohdistumaan  suuria odotuksia, jopa suorituspaineita. 
Uskonkin, että lähitulevaisuus on ruusuinen ns. vihreälle 
kemialle. Tämä vähän ehkä epämääräisesti määritelty kemian 
uusi alue on nostanut päätään ympäri maailman – niin myös 
meillä Suomessa. 

Ensi toukokuussa järjestettävässä toisessa maailmanlaajuisesssa  
Helsinki Chemicals Forumissa on  yksi neljästä sessiosta  
omistettu vihreälle kemialle. Session nimi on lupaavasti ” 
Green Chemistry – Solution Provider”. Moderaattoriksi on 
lupautunut tohtori Klaus Berend – EU:n komission korkea 
virkamies, joka on juuri nyt ollut vihreän kemian opissa 
Kaliforniassa. Avauspuheenvuoron pitäjä tulee puolestaan 
Kalifornian EPA:sta , jota pidetään  vähintäänkin edelläkävijänä 
maailmalla ympäristöviranomaisten joukossa. HCF:n 
varsinainen paneeli tulee olemaan erittäin korkeatasoinen ja 
edustaa niin tiede-, yritys- kuin mielipidetahojakin. Mukana 
ovat muun muassa Michael Wilson (Berkeley Institute of the 
Environment), Rodney Townsend (Royal Society of Chemistry) 
ja Suomesta Lars Gädda Metsäklusteri Oy:stä. 

Paneelin tavoitteena on osoittaa, että vihreä kemia voi avata ovia 

uudenlaiselle kemianteollisuudelle ja  ympäristöä paremmin 
huomioivalle  kemian teknologialle. Puhujat todennevat, että 
vaikka viranomaisvaatimukset ja uusi regulaatio tuntuvat 
ankarilta, saattavat ne silti vauhdittaa uutta vihreämpää 
teknologiaa ja avata uusia bisnessmahdollisuuksia. Mukana 
onkin pari positiivista case-yritystä  Pohjois-Amerikasta 
ja Suomesta. Toisaalta Lasse Gäddan  Metsäklusteri Oy on 
aivan mainio esimerkki  vanhojen teollisuudenalaluokitusten  
himmenemisestä – ovathan useimmat uudet puuta 
jalostavan teollisuuden  innovaatiot  kovin kemialähtöisiä. 
Vai mitä pitäisi sanoa  biojalostamoista, biopolttoaineista  tai 
biopolymeereistä?

Järjestyksessään toinen Helsinki Chemicals Forum järjestetään 
toukokuun 20.–21. päivinä Helsingissä Messukeskuksessa.  
Tapahtuma on globaali kemian alan keskustelufoorumi, joka 
on tarkoitettu niin alan viranomaisille, tutkijoille, teollisuudelle 
kuin kansalaisjärjestöille ja mediallekin. Tilaisuuteen odotetaan 
erittäin kansainvälistä osanottoa. Viime toukokuussa 
osallistujia oli yli 30 maasta. Ohjelma kokonaisuudessaan on 
nähtävissä osoitteessa:

www.helsinkichemforum.eu  »

Kirjoittaja hannu VornaMo 

 Pääsihteeri 

 Helsinki Chemicals Forum 

 hannu.vornamo@helsinkicf.eu
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Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry

Jari Lehto: 
Aallon tie – lisää opettajia, 
vähemmän uusia opiskelijoita
Aalto-yliopiston avaisia vietettiin tammikuun alkupäivinä. 
Rehtori Tuula Teeri, FT Helsingin yliopistosta, piti merkittävän 
linjapuheen juhlan kunniaksi. Monien kunnianhimoisten 
tavoitteiden joukosta silmään pisti lupaus parantaa opetuksen 
laatua. 

Keinot, joita Aalto aikoo käyttää ovat jokseenkin sen 
vastakohta, mitä Suomen yliopistomaailmassa on tapahtunut 
viime vuosituhannen lopulla. Suomen yliopistojen uusien 
opiskelijoiden määrä kasvoi noin puolella 1980-luvun lopulta 
tämän vuosituhannen alkuun.  Samaan aikaan budjettivaroin 
palkattujen opettajien määrä lisääntyi vain kymmenyksen: 
opiskelijamäärä suhteessa opettajien määrään kasvoi 
rajusti. Aalto siis palkkaa lisää opettajia ja vähentää uusien 
opiskelijoiden sisäänottoa.

Jokainen yliopisto, joka saisi lisärahaa, palkkaisi epäilemättä 
lisää opetusvoimia. Opetuksen laadun lisäksi toimenpiteellä 
avitettaisiin tutkimusta, sillä näin realisoituisi vihdoin 
opettajien työaikasopimuksen tavoite: kaikilla opettajilla olisi 
mahdollisuus myös tutkia. Lahjakkuusreserviä saataisiin siis 
käyttöön.

Omaperäisempi ajatus on vähentää opiskelijoiden sisäänottoa. 
Jos parantunut opetus nopeuttaa ja lisää valmistumista, sama 
määrä maistereita saadaan vähemmistäkin lähtöaineista. 
Vaikeutuneella sisäänpääsyllä ja  laadukkaammilla tuotteilla 
(tutkinnon suorittaneilla) voi olla myönteinen vaikutus 
oppilaitoksen maineeseen. Sisään pyrkii jatkossa entistä 
parempaa opiskelija-ainesta. Hyvän kierre on syntynyt.

Tehokkaampaan ja taloudellisempaan toimintaan pääseminen 
helpottuu, kun on varaa tehdä kohtuullisia alkupanostuksia. 
Kun Aalto-yliopisto saa huomenlahjana täkäläisissä oloissa 
jättipotin riihikuivaa rahaa, sillä on varaa tehdä merkittäviä 
kokeiluja. Jos näistä saadaan toivottuja tuloksia, pitää tällainen 
mahdollisuus avata muillekin pystyville yliopistoille. Rahan 
tuloa kun joutuu odottelemaan, muiden yliopistojen tulee 
toistaiseksi tyytyä miettimään , miten tällaisia parannuksia 
tehdään kustannusneutraalisti.

Kirjoittaja Jari lehTo 

 Toiminnanjohtaja 

 Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry 

 jari.lehto@luonnontieteilijat.fi 

 www.luonnontieteilijat.fi
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Suomen Kemian Seura

Mariann Holmberg: Suomen Kemian 
Seuran jäsenyys kannattaa
Suomen kemian seura (SKKS) on järjestö, joka yhdistää kaikki 
kemian eri alojen osaajat ja asiantuntijat jäsenseurojensa ja 
jaostonsa kautta ja toimii sateenvarjona kolmen yhdistyksen ja 

kymmenkunta jaoston jäsenistölle. Jäsenet kuuluvat johonkin 
seuraavista yhdistyksistä:

Suomalaisten Kemistien Seura ry (SKS), Kemiallisteknillinen 
Yhdistys-Kemisktekniska Föreningen ry (KTY) tai Finska 
Kemistsamfundet- Suomen Kemistiseura rf (FKS)

Suomen kemian seura ylläpitää yhteyksiä korkeakouluihin, 
tutkimuslaitoksiin ja teollisuuteen Suomessa, ja toimii myös 
linkkinä kansainvälisiin järjestöihin ja seuroihin. Seuran 
järjestää vuosittain erilaisia täydennyskoulutustilaisuuksia, 
josta suurin ja merkittävin on Kemian Päivien kongressi ja 
Chem Bio -näyttely.

Eri erikoisalojen osaajat ovat perustaneet jaostoja, jotka 
fokusoivat toimintansa kunkin omalle erikoisalalle. Jaostoja 
on 17 ja kattavat asiantuntijoita eri analyysimenetelmistä, 
laskennallisesta kemiasta kemian opetukseen.

Jäsenyys tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet hyödyntää 
verkostoja, jotka nämä yhdistykset ja niiden jäsenet 
muodostavat, tämän lisäksi avautuu kenttä, jossa saa tietoa 
ja voi tutustua ajankohtaisiin aiheisiin innostavassa seurassa 
ja ympäristössä. Tämän lisäksi Kemia-Kemi-lehti tipahtaa 
postiluukusta säännöllisin välein.

För mig personligen har medlemskapet i FKS erbjudit en 
ovärderlig möjlighet att få en inblick i verksamhet och 
processer relaterade till kemins vidsträckta område, samt 
gett mig möjlighet att bygga nätverk som varit såväl 

nyttiga som inspirerande för mitt arbete som lärare inom 
ingenjörsutbildningen på Arcada. 

Vuosi 2011 on kansainvälisesti omistettu kemialle ja kemian 
suuri merkitys yhteiskunnassamme on tarkoitus tuoda esille eri 
yhteyksissä ympärillämme: Suunnittelu on hyvässä vauhdissa, 
joten ehdotuksia ja näkökohtia ovat tervetulleita.

Yhteyttä voi ottaa allekirjoittaneeseen koskien kemian vuotta 
tai seuran toimintaa yleisesti. Palaute on aina tervetullut!

Hyvää vuotta 2010!

Kirjoittaja Mariann holMberG 

 Suomen Kemian Seuran hallituksen puheenjohtaja 

 mariann.holmberg@arcada.fi

Tutustu Suomen Kemian Seuraan ja jäseneksi liittymiseen

http://www.kemianseura.fi/yleista.html »
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Kemia-Kemi-lehti

Kemisti keskellä kumousta
Eipä arvannut tuore tuotepäällikkö Moskovaan lähtiessään, 
minne joutuisi: keskelle vallankaappausta Kremlissä. Tankit 
vyöryivät kaupungin kaduilla ja supervalta sortui ympäriltä, 
mutta arto Manninen piti katseen pallossa ja keskittyi asiaan 
eli neuvottelemaan muurahaishappokaupasta.

Koko tarinan voi lukea Kemia-lehden numerosta 8/2009. 
Numeron pdf-versioon pääsee tutustumaan täällä:

http://www.kemia-lehti.fi/pdf/kem809kev.pdf »

Kemistien muistoja ja kokemuksia uran varrelta kerättiin 
talteen Kemianteollisuuden, Tekniikan museon ja Kemia-
lehden järjestämässä kirjoituskilpailussa, jonka jatkoaika 
päättyi vuodenvaihteessa.

http://www.chemind.fi/ »

http://www.tekniikanmuseo.fi/ »

http://www.kemia-lehti.fi/ »

Osallistuneiden kesken arvotun kylpyläpaketin Sokos Hotelli 
Flamingossa voitti Sirkka tiuSanen Ulvilasta.

Kaikki tekstit on tallennettu Tekniikan museoon, ja niitä – 
myös Tiusasen kipakka kirjoitus – julkaistaan lisää Kemia-
lehden tulevissa numeroissa.

Kemia-lehden tilaukset:

http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm »

Katso ja tilaa veloitukseton uutiskirje:

http://www.kemia-lehti.fi/uutispdf.htm »

Ilmoitukset huomataan

Järjestätkö kemian alan tapahtuman? Haluatko ilmoittaa 
kemian alan ammattilaisille?

Yliopistoissa toimivat voivat ilmoittaa edulliseen 
yhteisöhintaan sekä painetussa Kemia-lehdessä että 
sähköisessä uutiskirjeessä.

Lisätietoja antaa myyntipäällikkö SauLi iLoLa sauli.ilola@
kemia-lehti.fi puh. 040 546 1241.

Valokuvaaja Janne salo
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Arkielämä, kokeellisuus ja 
työturvallisuus kemian opetuksessa 
perusopetuksesta korkeakouluihin
Uusi kirja kemian opetuksesta perusopetuksesta 
korkeakouluihin. Arkielämä, kokeellisuus ja 
työturvallisuus kemian opetuksessa perusopetuksesta 
korkeakouluihin, Aksela, M. & Pernaa, J. (toim.), Kemian 
opetuksen keskus, kemian laitos, Helsingin yliopisto on 
ilmestynyt joulukuussa 2009.

Verkkokirja osoitteessa:

http://www.helsinki.fi/kemma/index.html »

Kirjaa voi tilata Yliopistopainon sivujen kautta vaikkapa lahjaksi 
20 euron hintaan. Kirjan tuotto menee Kemian opetuksen 
keskuksen lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen.

http://kirjakauppa.yliopistopaino.fi/product_catalog.php?kustantaja=55 »

Yliopistopainosta on saatavilla myös kahta aikaisemmin 
ilmestynyttä Kemian opetuksen keskuksen kirjaa: Kemian 
opetus tänään: nykytila ja haasteet Suomessa ja Uusia 
lähestymistapoja kemian opetukseen perusopetuksesta 
korkeakouluihin.

Professori Eero Tommilan elämäkerta: 
Vihreän lampun taika
Eero Tommilan elämäkerta on oiva kirja viimeistään siinä 
vaiheessa, kun tutkijanalku tajuaa, ettei hänen urapolkuaan 
olekaan kukaan asvaltoinut. Tiedä sitten, onko kannustavaa vai 
lannistavaa lukea, kuinka aito kutsumus ja loputon sinnikkyys 

siivittävät maanviljelijän 
pojan Helsingin yliopiston 
ensimmäiseksi fysikaalisen 
kemian professoriksi.

Eero Tommilan elämäkerran 
Vihreän lampun taika 
(Suomen Tiedeseura, 2009) on 
kirjoittanut hänen poikansa, 
akateemikko Päiviö Tommila. 
Historiantutkija Tommila 
keskittyy ymmärrettävästi 
kemian sijasta ajankuvaan 

ja tiedemaailman toimintaan. Eero Tommila oli innokas 
valokuvaaja, minkä ansiosta kirjassa on runsas kuvitus.

Eero Tommila syntyi vuonna 1900 Merikarvialla, pääsi 
ylioppilaaksi Porin lyseosta ja opiskeli Helsingin yliopistossa. 
Gradunsa hän kirjoitti ”oksidatioilmiöistä”. Koska tutkijantoimia 
oli tarjolla vähän, Tommila päätti suorittaa opetusharjoittelun, 
vaikka ei juuri piitannut kasvatusopista.

Tommila siirtyi lehtoriksi opettajia kouluttavaan Jyväskylän 
seminaariin 1930. Vaimo Salli, johon Tommila oli tutustunut 
kemian laboratoriotöissä, sai viran tyttölukion opettajana. 
Perheeseen syntyi poika Päiviö 1931 ja tytär Eeva 1936. 
Lomilla Eero Tommila matkasi Helsinkiin tutkimuksentekoon. 
Dikarboksyylihappojen elektrolyyttistä hapettamista käsitellyt 
väitöskirja valmistui 1932.

Tommila jatkoi tutkimuksiaan stipendin turvin Helsingissä, ja 
vaimo opetti sillä aikaa Jyväskylässä. Saman alan maisterina 
tämä ymmärsi miehensä poissaoloja.

Suomalaiset tutkijat olivat perinteisesti lähteneet Saksaan, 
mutta Tommila astui 1938 Englantiin vievään laivaan. Hän tutki 
Oxfordissa tulevan nobelistin Cyril Hinshelwoodin oppilaana 
esterihydrolyysien aktivoitumisenergioita. Toinen Oxfordin-
matka kariutui talvisodan vuoksi. Sotien aikaan Tommila 
työskenteli Puolustusvoimien kemiallisessa laboratoriossa.

Tommilan suuri unelma toteutui 1944, kun hänet nimitettiin 
fysikaalisen kemian professoriksi. Professorina hän jatkoi 
kinetiikan tutkimista. Erityisesti häntä kiinnosti liuottimen 
vaikutus reaktionopeuteen. 

Tommilan oppikirjasta Fysikaalinen kemia tuli menestys. 
Lähes 11 000 kappaletta myyneellä teoksella olisi voinut olla 
kansainvälistäkin menekkiä, mutta käännös englanniksi ei 
koskaan valmistunut.
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Tommila edisti tutkimusta elämänsä loppuun asti. Vielä 
eläkepäivinään syksyllä 1968 hän matkusti tutkijainvaihtoa 
käsitelleeseen Royal Societyn kokoukseen. Kokouksen alettua 
Tommilan sydän petti, ja hän lyyhystyi tuoliltaan lattialle. 
Vieressä istunut suomalaissyntyinen lääketieteen nobelisti 
Ragnar Granit joutui toteamaan elvytysyritykset turhiksi.

Tutkijanalku kirjoittaa huoneentauluunsa kutsumuksen ja 
sinnikkyyden rinnalle vielä yhden sanan: velvollisuudentunto.

Kirjoittaja TeeMu arppe

Valokuvaaja TeeMu arppe

Päiviö Tommila (oikealla) osallistui 
kirjansa julkistamistilaisuuden 

jälkeen fysikaalisen kemian 
laboratorion joulujuhlaan. Kuvassa 
myös Lauri Halonen, Seija Koivisto, 

Jouko Koskikallio ja Kaarina 
Koskikallio. Jouko Koskikallio on 
Eero Tommilan seuraaja ja Lauri 

Halosen edeltäjä.
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Vahtimestari Kirsi Immonen

Kuka olet?

Kirsi Immonen, vahtimestari.

Mitä kuuluu työnkuvaasi?

Työnkuva on monipuolista, esimerkinä mainittakoon 
yleinen neuvonta ja opastus,siisteydestä ja viihtyisyydestä 
huolehtiminen, yleisten tilojen kopiokoneiden hoito, 
kulunvalvonta, turvallisuus ja avainasiat. Vikailmoituksen 
vastaanotto ja välittäminen sekä pysäköinnin valvonta. Lisäksi 
sisäinen posti, saapuva posti ja lähtevä posti sekä paljon 
muuta.

Mistä olet tullut kemian laitoksella?

Ratakadulta OKL:lta olen tullut Kumpulan kampukselle 
Physicumiin 2001 keväällä ja nyt olen kemian laitoksella. 
Kumpulan kampuksella toimin erikoissiivoojana. Yliopistolle 
olen tullut töihin vuonna 1992.

Miten olet viihtynyt?

Viihdyn kemian laitoksella ja työkaverit ovat mukavia.

Mitä harrastat?

Minulla on viisi punakorvakilpikonnaa. Käyn kuntosalilla, 
sauvakävelen, mökkeilen ja moottoripyöräilen kesäisin.

Valokuvaaja Janne salo
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Osastosihteeri Päivi Lehto

Kuka olet?

Päivi Lehto, osastosihteeri, fysikaalisen kemian laboratorio.

Mitä kuuluu työnkuvaasi?

Hoidan laboratorion henkilöstö- ja talousasioita sekä erinäisiä 
juoksevia tehtäviä.

Mistä olet tullut kemian laitokselle?

Tulin keskustan palvelukeskuksesta, jossa työskentelin vuoden 
verran. Palasin tavallaan "kotiin" , sillä työskentelin sitä ennen 
8 vuotta Fysiikan tutkimuslaitoksella Physicumissa.

Miten olet viihtynyt?

Viihdyn oikein hyvin. Mukavia työtovereita, vaihtelevia 
työtehtäviä ja merinäköala.

Mitä harrastat?

Ykkösharrastus tällä hetkellä on burmakissat, kasvatus ja 
näyttelyissä reissaaminen. Lisäksi opiskelen ja matkustelen, 
lempikohde on Italia.

Valokuvaaja Janne salo
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