
Kemia uutiset 03 2010



Päätoimittaja

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

toimitussihteeri

Janne Salo 
janne.h.salo@helsinki.fi

toimitusKunnan muut jäsenet

Teemu Arppe 
Sami Hietala 
Pirkko Hölttä 
Leena Kaisalo 
Antti Lahdenperä 
Marja-Liisa Riekkola 
Tiina Sarnet 
Elina Sälli 
Anneka Tuomola 
Kristiina Wähälä

Kemiauutisia avustaa myös laitoksen 
kemian opetuksen työryhmä profes-
sori Mikko Oivasen johdolla.

Kansleri Kari Raivio kirjoitti Kemiran tiedotuslehdes-
sä (Kemira nro 3/2006) kynävieraana ansiokkaan pohdin-
nan otsikolla ”Onko kemia tieteenalana kriisissä?”. Hän toi 
esille kemian liittymisen olennaisena tieteenä  erilaisilla ni-
milapuilla identifioituja tutkimuksia. Esimerkiksi muodi-
kas nanoteknologia on puhtaaksiviljeltyä kemiaa. Samoin 
solujen toimintamekanismit pohjautuvat puhtaasti kemi-
aan. Tänä vuonna fysiikan Nobelilla palkittiin grafeenitut-
kimukset. Grafeenin rakenne ja ominaisuudet perustuvat 
hiiliatomien välisten kemiallisten sidosten ominaisuuksiin.  
Kemia siis vaikuttaa keskeisenä erilaisten tutkimusalojen 
rajapinnoilla ja meidän tehtävänämme on kirkastaa kemi-
an kuvaa. Hyvän mahdollisuuden tähän tarjoaa vuosi 2011, 
joka on kemian vuosi.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hiljattain julkaistus-
sa raportissa (2010:13)  käsitellään tohtoritarvetta 2020-lu-
vulla.  Hankkeessa otettiin erityisesti huomioon tutkijoiden 
ikärakenteen muutos, työmarkkinoiden muutostrendit ja 
tutkijoiden työllisyyteen ja koulutukseen liittyvät aikaisem-
mat selvitykset. Tulevaisuutemme kannalta keskeisin tu-
los on se, että tohtoritutkintojen määrää on lisättävä eräillä 
aloilla,  ja näiden alojen joukkoon kemia kuuluu.  Tätä tie-
toa on hyödynnettävä aktivoitaessa  kemiasta kiinnostunei-
ta nuoria koulutettavaksi.  

Myös Kemianteollisuus ry:n raportti ”Kemia kehityksen 
kärjeksi”  tarkastelee kemianteollisuuden innovaatiopoliit-
tisia tavoitteita ja siinä esitetään mielenkiintoisia kannan-
ottoja.  Koulutuksen ja tutkimuksen kannalta on raportin 
mukaan tärkeää, että perustutkimuksen rahoitus pidetään 
riittävällä tasolla, koska pitkäjänteinen perustutkimus luo 
innovaatioiden perusta. Raportissa suositetaan myös, että 
maahamme luodaan eri toimijoiden yhteistyönä kansalli-
nen kemian strategia,  jotta innovaatioista saadaan tuot-
tavaa liiketoimintaa ja kemialla saadaan lisäarvoa kaikille 
aloille.

Vielä yksi hyvä uutinen: Centrum für Hochschuleent-
wicklung (CHE) on arvioinut Eurooppalaisia yliopistoja kri-
teereillä julkaisujen määrä, siteerausten määrä, opiskeli-
joiden ja opetushenkilökunnan liikkuvuus, osallistuminen 
Erasmus–Mundus-Master –ohjelmiin tai Marie Curie -pro-
jekteihin, ERC-Grant –apurahat tai Nobelin palkinto. Hel-
singin yliopisto on ainoana suomalaisen yliopiston päässyt 
Excellence –ryhmään biologian, kemian, matematiikan ja 
fysiikan oppiaineissa. Toivottavasti tämä lisää laitoksemme 
näkyvyyttä maailmalla ja aktivoi lisää ulkomaalaisia opis-
kelijoita  omien, aktiivisten opiskelijoidemme iloksi.

Johtaja, professori Markku Räsänen, 
Helsingin yliopiston kemian laitos

hyvät luKijat,

hyvää loPPuvuotta,
Markku Räsänen
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Kemiaa KumPulassa 
15 vuotta
Syksyllä tuli kuluneeksi 15 vuotta siitä, kun Helsingin 
Yliopiston kemian laitoksen yksiköt muuttivat saman 
katon alle Kumpulaan. Yhtenäistä 15-vuotista kemian 
laitosta juhlittiin tulinäytöksen, kunniaesiintyjien ja 
cocktailtilaisuuden merkeissä. Paikalle saapui runsaasti 
kemian laitoksen väkeä, opiskelijoita, opettajia ja muita 
kemian ystäviä. Juhlan tunnelmiin pääset selaamalla 
Kemiauutisten tarjoamia valokuvia.
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Olli Heinosen ura kansainvälisis-
sä tehtävissä on vienyt hänet maail-
manpolitiikan kriisialueelta toiselle. 
Hänellä on ollut merkittävä rooli kan-
sainvälisen ydinturvallisuuden tar-
kastus- ja valvontamenetelmien ke-
hittämisessä ja toimintakulttuurin 
rakentamisessa. Työssään IAEA:ssa 
Heinonen on edustanut puhdasveristä 
asiantuntijuutta ja pitänyt erittäin tär-
keänä sitä, etteivät poliittiset intressit 
pääse vaikuttamaan faktoihin ja nii-
den esittämiseen. Häntä voidaan kiis-
tatta pitää yhtenä merkittävimmistä 
suomalaisista korkean tason kansain-
välisissä tehtävissä.

uutena haasteena 
aseistariisuntaKysymyKset 

Syyskuun alusta uudessa tehtäväs-
sä Harvardin yliopistossa aloittanut 
Heinonen työskentelee nyt aseistarii-
suntaan, ydinaseiden leviämisen es-
tämiseen ja ydinaineiden salakaupan 
estämiseen tähtäävien projektien pa-
rissa. Yksi Heinosen uusista tehtävis-
tä on pohtia sitä, kuinka IAEA voisi 
osallistua myös aseistariisunnan val-
vontaan. 

— Todelliseen aseistariisuntaan 
liittyy useita arkoja kysymyksiä, Hei-
nonen toteaa.

— Siinä tulee muun muassa esiin 
ydinaseiden rakentamiseen liittyvää 
tietoa, ja sen tiedon leviämisen estä-
minen on tärkeä tehtävä.  Yhtenä kes-
keisenä ongelmana on kansainvälisen 
mustan pörssin ydinainekauppa ja sen 
estämisen pohtiminen.

Aseistariisuntaneuvottelut pitää 
saada käyntiin seuraavaan kahden 
vuoden aika, sillä seuraava ydinsulku-
konferenssi on jo 2012.

— Ensimmäinen tavoite olisi saa-
da asetetuksi katto aseille ja sopia, 
että nyt ei tuoteta enää yhtään lisää 
materiaalia aseisiin. Siinä ovat mieles-
täni Iso-Britannia ja Ranska avainase-
massa. Vaikka niiden arsenaali on toki 
paljon pienempi kuin USAn ja Venä-
jän, niin ne voisivat olla tässä hyvänä 
esimerkkinä, Heinonen pohtii.  - Sit-
ten voisi fokusoida Israeliin, Pohjois-
Koreaan ja Pakistaniin. Ne pitää kaik-
ki hoitaa vähän eri tavalla, jokaisessa 
ongelma on erilainen, enkä usko, että 
löytyy patenttiratkaisua, joka sopii 
kaikille.

Luonnontieteiden AkAteeMisten Liitto LAL Ry

vuoden luonnontieteilijä radioKemisti olli heinonen
Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry. on valinnut 
Vuoden luonnontieteilijäksi 2010 radiokemisti, FK (väit.) Olli 
Heinosen, 63, merkittävästä elämäntyöstä kansainvälisen 
ydinturvallisuuden edistämisessä. Olli Heinonen työskenteli 
Kansainvälisen Atomienergiajärjestön IAEA:n palveluksessa 
vuosina 1983–2010, vuodesta 2005 alkaen ydinainevalvonnan 
johtajana ja apulaispääjohtajana. Syyskuun alusta hän siirtyi 
Harvardin yliopiston Belfer Centeriin asiantuntijaksi.

olli Heinonen on opiskellut 
Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella.
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Juha Haatajatimo Leppä

suomessa Kemia on monessa suhtees-
sa hyvissä kantimissa. Meillä on huip-
puluokan kemian osaamista ja osaajia. 
Meillä on suuret uusiutuvien raaka-
aineiden varannot. Teollisuuden ar-
voketjuissa kemian asema lisäarvon 
tuottajana on vakaa. Älkäämme kui-
tenkaan tyytykö tähän. Paljon enem-
päänkin on mahdollisuuksia. 

Suomen Akatemia tekee parhail-
laan kemian tieteenala-arviointia. Sii-
nä arvioidaan kemian tutkimusyksi-
köiden painopisteitä, osaamisen tasoa 
ja kehityskohteita. Odotan arvioinnin 
tuloksia suurella mielenkiinnolla. Tut-
kimuksen tuloksia on käytettävä aktii-
visesti kemian tutkimuksen valtakun-
nalliseen kehittämiseen. 

Nyt tarvitaan rohkeutta suunnata 
kansallista innovaatiopolitiikkaamme 
vahvasti kemiaan. Alan sisältä puoles-
taan pitää löytyä rohkeutta keskittyä 
vahvuusalueisiimme.

Suomessa innovaatiopolitiik-
kaa on pitkään harjoitettu sovelluk-
sista ja kysynnästä lähtien. Näiden 
rinnalle tarvitaan vahvaa panostus-
ta kemian perustutkimukseen. Tätä 
perustutkimusta on pitkäjänteises-
ti ja ennakoivasti kohdennettava kan-
sallisille vahvuusalueille.  Perustutki-
muksesta ja sen rahoituksesta ei saa 
tinkiä, eletään sitten taloudessa nou-
su- tai laskukautta. Perustutkimuksen 
tuloksia on nykyistä nopeammin pys-
tyttävä hyödyntämään tuottavana lii-
ketoimintana. 

Rohkeus on tekoja. Kemialla ja ke-
miaan pohjautuvalla liiketoiminnalla 
on paljon käyttämätöntä potentiaalia. 
Ne saadaan hyödynnettyä rohkeina 
tekoina ja päätöksinä. 

tiMo Leppä

Kemian Potentiaali 
rohKeasti Käyttöön

tieteellisessä tutKimuKsessa lasken-
nallinen lähestymistapa on lyönyt läpi 
kaikilla aloilla, ilman sitä ei tutkimus-
ta juuri voi enää tehdä.

Laskennallista lähestymista-
paa hyödynnetään modernissa kemi-
an tutkimuksessa kaikkialla. Esimer-
kiksi uusien materiaalien kehittelyssä 
ja karakterisoinnissa, katalyysin ym-
märtämisessä ja uusien katalyyttien 
löytämisessä on laskennallisilla mene-
telmillä on keskeinen rooli.

Tieteen nykyhaasteiden ratkai-
sussa tarvitaan lähes poikkeuksetta 
suurta – joskus maailman suurinta – 
laskentakapasiteettia sekä valtavien 
tietomäärien hallinnointia tietoteknii-
kan avulla. Tieteen tutkimuskohteet ja 
eri alojen tarpeet poikkeavat suuresti 
toisistaan, joten tietotekniseltä ympä-
ristöltä vaaditaan joustavuutta.

Ratkaisujen täytyy olla tehokkai-
ta, koska sovelluksissa käytettävissä 
oleva laskentateho, tiedonsiirtonopeus 
ja tallennuskapasiteetti ovat merkittä-
viä kilpailutekijöitä kansainvälisessä 
tutkimuksessa. Sovelluksia kehitetään 
eteenpäin usein hyvin nopeassa syk-
lissä, mutta toisaalta tutkimusaiheen 
parissa voidaan viettää vuosia, jopa 
vuosikymmeniä, mikä aiheuttaa suu-
ria vaatimuksia tietoteknisen ympä-
ristön elinkaaren hallintaan.

Suomessa CSC:lle on annettu val-
tuudet lähteä kehittämään seuraavan 
sukupolven superlaskenta- ja datan-
käsittely-ympäristöä vuosina 2012–
2014. Näillä näkymin Suomessa tulee 
olemaan vuonna 2015 suorituskyvyl-
tään ja luotettavuudeltaan maailman 
kärkeen kuuluva laiteinfrastruktuuri, 
jossa samalla pyritään nollahiilijalan-
jälkeen. Ympäristössä on tarjolla mas-
siivista superkone- ja klusterikapasi-
teettia, luotettavaa ja tehokasta datan 
tallennuskapasiteettia sekä sovelluk-
sia, jotka mahdollistavat uuden tiedon 
tehokkaan tuottamisen. Yhteiskäyttöi-

syyden ansiosta suomalaisilla tutki-
joilla ja opiskelijoilla on käytössä maa-
ilmanluokan ympäristö, joka tekee 
laajamittaisen yhteistyön ja tutkimus-
tiedon jakamisen mahdolliseksi.

maailmalla ja suomessa puhutaan 
tiedepoliittisissa korulauseissa, kuin-
ka tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-
toiminnan nopeuttaminen on elin-
ehto. Mutta ovatko luonnontieteen 
opiskelijoiden tämän kannalta välttä-
mättömät laskennallisen mallinnuk-
sen ja datan käsittelyn taidot riittäväl-
lä tasolla?

Tutkijakoulutuksen tulee perustua 
temaattiseen lähtökohtaan, jossa sa-
maa tutkimuksellista ongelmaa lähes-
tytään monen eri tieteenalan näkö-
kulmasta, yhdistäen ne toisiinsa. Kun 
tutkijakoulutettavilla on käytössään 
yhteensopivat mallinnuksen työkalut, 
tieteidenvälisiä raja-aitoja on paljon 
nykyistä helpompi ylittää.

Jotta tässä onnistutaan, täy-
tyy mallinnuksen ja data-analyy-
sin kaltaisten yhteisten taitojen ope-
tussisällön olla koherenttia ja sen 
teknologisen toteutuksen kattaa koko 
tutkijakoulutus. Koulutusjärjestelyjen 
täytyy ylittää tiedealojen rajat kannus-
tamalla opiskelijoita poikkitieteellisik-
si alusta asti.

Tässä on tavattomasti hyötyä yh-
teisestä tutkijakoulutuksen e-infra-
struktuurista, joka tarjoaa välineet 
yhteistyöhön, tuo tarjolle arvokkaat 
tutkimusaineistot ja mahdollistaa par-
haiden simulointi- ja data-analyysi-
menetelmien käytön. Koulutuksen e-
infrastruktuuri on osa sitä kansallista 
tutkimusympäristöä, jota CSC raken-
taa yhdessä asiakkaidensa kanssa.

Suomella on mahdollisuus toimia 
edelläkävijänä ja mallina muille. Eikö-
hän tartuta toimeen?

JuHA HAAtAJA

maailmanluoKan 
tutKimusta ja Koulutusta

Asiakaspalvelujohtaja Juha Haataja, 
tieteen tietotekniikan keskus CsC

toimitusjohtaja timo Leppä, 
kemianteollisuus ry
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research toPics of our wood che-
mistry-group are focused primarily 
on lignin; its biosynthesis, biodegra-
dation, the chemical removal of lignin 
from plant cell wall materials and the 
conversion of lignin to valuable pro-
ducts for industrial applications. Pro-
fessors Terje Enkvist, Gösta Brunow 
and J. Johan Lindberg, the pioneers 
of lignin chemistry at the University 
of Helsinki, have been our great sour-
ce of inspiration.

The common denominator in our 
studies is to apply and develop mo-
dern methods of synthetic and analy-
tical chemistry in plant biomass rese-
arch. Synthetic preparation of model 
compounds for lignocellulosic materi-
als and study and development of the 
model systems is our speciality. On 
this basis, many of our students have 
found their place in pharmaceutical 
industry.

lignin is a structurally irregular phe-
nolic polymer comprising about one 

third of the dry weight of wood ma-
terial. It is most interesting that des-
pite investigations spanning over a 
century on the formation of lignin in 
plant cell wall, our knowledge of the 
mechanism of lignin biosynthesis is 
still rather limited.  For example, the 
mechanism of the transportation of 
lignin precursors through the cell 
wall, the bulk process of polymerizati-
on and the actual oxidant of the reac-
tion are practically unknown.

Although it is commonly accepted 
that lignin is formed without any par-
ticular enzymatic assistance, some of 
our recent findings suggest that the 
process of polymerization itself may 
lead to particular type of orientati-
on in lignin segments significantly af-
fecting the final outcome of the lignin 
structure. We have further investi-
gated this possibility by studying the 
formation of biphenyl structures in 
lignin. These structures constitute the 
most important branching units of 
lignin polymer in softwoods. In the-

se studies we prepare model systems 
with appropriate model compounds 
and study the effect of laccases and 
peroxidases in their formation and 
further oxidation reactions.

the biorefinery of lignocellulosics 
has recently become an important 
concept in development of sustainable 
sources of renewable chemicals, ma-
terials and fuels. Our present scope 
of research in this field is to use mo-
del compounds to elucidate the de-
gradation mechanisms of different 
abundant lignin structures by oxi-
doreductases; laccases, versatile and 
manganese peroxidases.

The role of small chemical com-
pounds as mediators of oxidative de-
gradation of lignocellulosic material 
is studied. The project is collaborated 
with Viikki Biocenter (professors An-
nele Hatakka and Liisa Viikari) 
and the members of Biorenew EU-re-
search project.

dos. Jussi sipiLä, gRoup LeAdeR

chemistry of 
lignocellulosics: 
synthesis to 
biotechnology
Wood together with annual plants 
forms the primary source of renewable 
biomaterial on earth. Wood biomass 
provides an excellent pool of energy, 
chemicals and chiral auxiliaries in order to 
develop new green chemistry  approaches 
to industrial processes and to diminish our 
dependence on fossil energy sources.  

Melanocarbus albomyces -laccase

Members of our team starting from the left: Jussi kontro, paula nousiainen, 
Jussi sipilä, Helmiina Manner, Mikko Muuronen and Jussi Helminen

prominent structures in softwood lignin

5,5-type lignin model compound
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toivoa soPii, että intoa ja yrityshalua 
uraansa aloittelevilla riittää, vaikka 
yliopistokoulutuksen ympärillä käytä-
vä keskustelu ei välttämättä ole aina 
motivaatiota kohottavaa. Puheenai-
heet ovat säilyneet pitkään ennallaan. 
Valtiovalta on pitänyt erityisesti esillä 
työurien pidentämistä, jossa yksi teki-
jä on opintoaikojen lyhentäminen. Tä-
hän tulisi luonnollisesti pyrkiä ope-
tusta, tukitoimia ja opinto-ohjausta 
tehostamalla, mutta opiskelijat saa-
vat tuntea tavoitteen myös lisäänty-
neenä suorituspaineena. Opintotuen 
ehtoja tarkistetaan, opiskelijavalinto-
ja patistellaan tehostamaan, jotta vä-
livuodet ja ”väärien” alojen opintoihin 
käytetyt vuodet vähenisivät. Opintojen 
edistymistä seurataan. Tällä hetkellä 
opiskelijat eivät valmistu tavoitteiden 
mukaisesti, opintoajat venyvät, tut-
kintotodistuksia ei oteta, vaikka opin-
not on jo tehty, ja niin edelleen. Viime 
aikoina esillä on ollut vielä yleinen ta-
loustilanne ja akateemisen työttömyy-
den lisääntyminen. Ellei työpaikkaa 
ole tiedossa, pidetään usein parempa-
na pysyä opiskelijan kirjoissa. 

Miten näiden paineiden alla mo-
tivoidaan opiskelijat sitoutumaan pit-
kään ja raskaaseen opintopolkuun? 
Kuten vararehtori Jukka Kola tote-
si käsitellessään näitä teemoja viimei-
simmässä Yliopisto-lehdessä, yliopis-
tolla on vain rajalliset mahdollisuudet 
vaikuttaa useimpiin mainituista teki-
jöistä. Meidän osuutemme asiassa on 
kuitenkin varmistaa, että koulutuksen 
taso pysyy korkeana ja tutkinto arvos-
tettuna.

luonnontieteiden oPisKelussa mo-
tivaation pitää nousta kiinnostukses-
ta itse tieteenalaan. Kemian opiskeli-
joilla ei kuitenkaan pitäisi olla kovin 
suurta syytä pessimismiin myös-
kään tulevien työmarkkinoiden suh-
teen. Kemia ei ole työllistymisongel-
mien suhteen suinkaan akateemisten 
alojen vaikeimpia. Vaikka parin viime 
vuoden talousongelmat ovat toki tun-
tuneetkin, kemistien työmarkkinat ei-
vät ole tänäkään aikana kokonaan py-
sähtyneet. Kemian koulutus tarjoaa 
runsaasti mahdollisuuksia työmarkki-
noilla ja meidän opettajien tehtävä on 
auttaa myös opiskelijoita näkemään 
nämä mahdollisuudet ja uskomaan 
koulutuksen antamiin valmiuksiin.  
Hieman lisätukea viestillemme an-
taa esimerkiksi opetushallituksen 
äskettäin julkaisema ennuste toh-
torinkoulutuksen tarpeista tällä vuo-
sikymmenellä. Tämän ennusteen mu-
kaan kemia kuuluu aloihin, joissa on 
selkeimmin tarvetta tohtorinkoulu-
tuksen lisäämiseen.  

Luonnontieteet kiinnostavat yli-
oppilaita opiskelupaikkaa haettaessa. 
Kemian koulutusohjelmissa hakemus-
ten määrä kasvoi tänä vuonna noin 15 
prosenttia edellisestä vuodesta. Osan-
sa tässä on sähköisen yhteisvalinta-
järjestelmän käyttöön otolla, mutta 
kasvu on kuitenkin suurempi kuin yli-
opistoissa kokonaisuutena. Toisin kuin 
monessa muussa Euroopan maassa, 
meillä ei siis edelleenkään ole vaikeut-
ta täyttää aloituspaikkojamme lahjak-
kailla hakijoilla. Teemme parhaamme, 
jotta heidän mielenkiintonsa kemian 

mistä intoa oPisKeluun?

professori Mikko oivanen,
opetuksen kehittämistyöryhmän 
puheenjohtaja

opintoihin ja luonnontieteisiin säilyi-
si ja kehittyisi. Ja että he huomaisivat 
kemian opiskelun myös kannattavak-
si satsaukseksi tulevaan työelämään. 
Näin koetamme saada kemian kolu-
tusta vaivaavat runsaat keskeyttämi-
set vähenemään. Opintojen aloitus 
on tässä hyvin ratkaiseva vaihe. Mui-
ta painopisteitä hankkeissamme ovat 
motivaation tukeminen perusopin-
noissa sekä työelämän tarpeiden en-
tistä parempi huomioon ottaminen. 
Tässä tarkoituksessa olemme lisän-
neet esimerkiksi opastustamme vaih-
toehtoisten sivuaineiden valinnassa. 

Yliopistolehtorien liitto julkai-
si juuri kannanoton, jossa varoitetaan 

yliopistoja opetuksen kehittämisen 
unohtamisesta samalla, kun laitokset 
kilpailevat keskenään korostetusti tut-
kimukseen panostamalla ja tieteellis-
tä tasoaan nostamalla. Korkeimman 
opetuksen tulee perustua korkeata-
soiseen tutkimukseen, mutta selvää-
hän on, että tutkimuksenkaan taso 
ei jatkossa säily, ellei peruskoulutuk-
sen tasosta ja resursseista huolehdita. 
Koventunut kilpailu koulutusmarkki-
noilla pakottaa yliopistotkin ottamaan 
opetuksen kehittämisen ja opiskelijoi-
den tarpeet entistä vakavammin huo-
mioon. 

Mikko oivAnen

Lukuvuosi on jo ehtinyt pitkälle ja syksyn ensimmäinen 
opetusperiodi on käyty. Uudet opiskelijatkin ovat jo 
varmaan kotiutuneet ja päässeet toivottavasti hyvään 
alkuun ja saaneet tuntumaa akateemiseen maailmaan. 
Tervetuloa kaikille vielä tämänkin palstan kautta!

ylioPistouudistuKsen ensimmäi-
nen vuosi lähestyy loppuaan. Ku-
ten ennustettu, vuoden alussa esitel-
tyjä toimintatapoja ja asiakirjoja on 
menneinä kuukausina jouduttu muok-
kaamaan. Osittain tullaan mahdolli-
sesti jopa palaamaan entisiin, hyväksi 
koettuihin käytäntöihin. Kemian lai-
toksella olemme selvinneet vaikeas-
ta ajasta odotetun mukaan loistavasti 
asiantuntevan henkilökuntamme voi-
min.  Vuoden sulkeminen ja uuden 
aloittaminen tuovat varmasti vielä tul-
lessaan uusia yllätyksiä ja kiireitä, jo-
ten voimia kaikille. 

Kaiken järjestelmä- ja toiminta-
tapamyllerryksen lisäksi kemian lai-

toksen hallintohenkilökunnassa on 
tapahtunut muutoksia: polymeerike-
mian laboratorion osastosihteeri Hel-
jä Heikkilä siirtyi Kansalliskirjastoon 
ja toimistopäällikkö Tuulikki Jalli pa-
laa takaisin yritysmaailmaan. Onnea 
ja menestystä uuteen elämään molem-
mille! 

Kemiauutiset kertoo Heljän ja 
Tuulikin seuraajista seuraavassa nu-
merossa rekrytointien tapahduttua.

Nyt vuoden pimeimmän ajan lä-
hestyessä voimme saada vaikkapa 
pikkujoulujuhlissa tilaisuuden rentou-
tua työtovereiden kanssa ja muistaa, 
että myös töissä voi olla hauskaa.

kAARinA WALteR

muutoKsia muutosten 
KesKellä
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tämän vuoden syyskuun seitsemäntenä päivä-
nä juhlittiin Kemian laitoksen 15-vuotispäivää. 
Tuolloin, 15 vuotta sitten, kaikki laboratoriot oli-
vat muuttaneet Kumpulaan ja toiminta uudes-
sa talossa aloitettiin. Polymeerikemian ja Radio-
kemian laboratorioiden muutosta oli kulunut jo 
melkein vuosi, kun taas Ruotsinkielisessä opetus-
laboratoriossa C-siiven päädyn pohjakerroksissa 
etsittiin vielä elokuun muuton jäljiltä kadonneita 
muuttolaatikoita.

Ruotsinkielinen opetuslaboratorio muut-
ti Eteläiseltä Hesperiankadulta KCL:än vanhoista 
tiloista, jossa laboratorio oli toiminut 32 vuotta, 
professoreiden Terje Enkvistin, Jacobus Sund-
manin ja Pekka Pyykön johdolla. Tutkimus kes-
kittyi tuolloin puukemiaan, orgaaniseen lääkeai-
nekemiaan ja prof. Pyykön aikana teoreettiseen 
laskennalliseen kemiaan.Viimeiset 15 vuotta tääl-
lä Kumpulassa laskennallinen kemia onkin ol-
lut laboratorion päätutkimusalue. Myös 1.7.2010 
nimitetty uusi professorimme Dage Sundholm 
edustaa Pyykön oppilaana tätä kemian osa-aluet-
ta. Tutkimusta on Kumpulan alkuvuosina tehty 
myös mm. paperikemiassa, Ramanspektroskopi-
assa ja lääkeainemallinnuksessa.

Uuden nimityksen myötä ruotsinkieli-
nen professuuri on tarkennettu laskennal-
liseen ja teoreettiseen kemiaan mutta jo 
2000-luvun puolivälin jälkeen tutkimus labora-
toriossamme on tehty yksinomaan tietokonea-
vusteisena. Mutta laboratoriomme eivät suinkaan 
seiso tyhjinä―  päinvastoin! Tutkimuksen lisäksi 
Ruotsinkielinen opetuslaboratorio vastaa ruotsin-
kielisestä kemianopetuksesta. Luonnontieteiden 
kandidaatin tutkinnon perusopinnoista ja pakol-
lisista aineopinnoista 92% voi suorittaa meidän 
laboratoriossamme. Tarjoamme myös tiettyjä sy-
ventäviä opintoja fysikaalisessa ja orgaanisessa 
kemiassa. Mainittakoon esimerkiksi, että vuoden 
2008 pro gradu tutkielmista 6 kirjoitettiin or-
gaanisesta kemiasta! 

Koska ryhmäkoot ovat pieniä on opetus jous-
tavaa ja interaktiivistä, ja laboratoriotyöt ovat hel-
posti sovitettavissa luento-opetukseen. Ei ole 

aivan harvinaista että laboratorios-
samme suoritetaan samanaikaises-
ti neljää eri laboratoriokurssia. Ala-
kerran laboratoriossa ryhmä mittaa 
vetykaasun tilavuutta sinkkipalan 
reaktiossa, samalla viereisessä veto-
kaapissa saostetaan II. kationiryh-
mä. Kerrosta ylempänä opiskelija vii-
meistelee orgaanisten perustöiden 
II moniaskelsynteesiä, ja toinen etsii 
vaakumitislauskiviä perustöiden I en-
simmäistä vaakumitislausta varten. 
Assistentin kunto kasvaa rappujum-
passa. (Huom. suomenkieliset opis-
kelijat, ellei kieli koidu ylipääsemät-
tömäksi esteeksi, olette tervetulleita 
myös luennoillemme ja laboratorio-
kursseillemme jos ajat teille sopivat. 
Toistaiseksi niihin ei ole ennakkoil-
moittautumista.) 

Tutkimus- ja opetustyön lisäksi 
kehitämme jatkuvasti yhteistyötä sekä 
muiden ruotsinkielisten oppilaitosten 
sekä toivottavasti myös Kemian lai-
tosten muiden laboratorioiden kanssa. 
Olemme hyvinkin tietoisia pienuudes-
tamme ja tarpeesta näyttää että olem-
me tärkeitä! Meillä on tiivis yhteistyö 
varsinkin Uudenmaan ruotsinkielis-
ten lukioiden kanssa. Useat koulut 
ovat käyneet laboratoriokursseillam-
me. Myöskin ruotsinkieliset biologit 

vieraillevat laboratorios-
samme vuosittain osana 
Kemiaa biologeille kurs-
sia. Yhteistyö Åbo Aka-
demin kanssa takaa sen 
että Helsingistä valmis-
tuu ruotsinkielisiä kemi-
an aineenopettajia.

Tutkimusyhteistyötä 
meillä on ollut laitoskoh-
taisesti ainakin Fysikaa-
lisen, Epäorgaanisen ja Orgaanisen la-
boratorion kanssa, ja yliopistotasolla 
myöskin Fysikan laitoksen Materiali-
fysiikan osaston ja Biotekniikan insti-
tuutin kanssa. Vaikka tutkimus onkin 
tietokoneavusteista, kattaa se monet 
kemian suuntaukset (lisätietoa http://
www.chem.helsinki.fi/Research). 
Olemme myös hyvin kansainvälinen 
ryhmä ja vuosien varrella noin puolet 
tohtorikoulutettavista ja tutkijoista on 
tullut ulkomailta Pekka Pyykön kan-
sainvälisesti arvostetun aseman hou-
kuttelemina. Toivottavasti prof. Dage 
Sundholm pystyy jatkamaan tätä pe-
rinnettä, sillä viihdymme! Ja jos yh-
teistyö kiinnostaa, tervetuloa seu-
raamme!

AnnekA tuoMoLA

Kuvat neRgiz ÖzCAn JA AnnekA tuoMoLA 

ruotsinKielinen 
oPetuslaboratorio 
– 15 vuotta KumPulassa

ruotsinKielisen Professuurin haltijat

Virka perustettiin kemian professorin 
virkana (II) 1908, ja muutettiin ruotsin-
kieliseksi profesuuriksi vuonna 1928.

1915–1939 Öholm, Lars William
(* 1872 † 1944)

1942–1949 Buch, Kurt Karl Wilhelm 
(* 1881 † 1967)

1951–1971 Enkvist, Terje Ulf Eugen
(* 1904 † 1975)

1973–1980 Sundman, Knut Jacobus
(* 1916 † 2008) 

1984–2009 Pyykkö, Veli Pekka
(* 1941)

2010– Sundholm, Dage Mats Börje 
(* 1957)
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esitelmät Perjantaisin kello 13.15. 
HY Kemian laitos, A.I. Virtasen aukio 
1, 1. krs, A128 suuri seminaarisali.

5.11. FT Janne Asikkala (HY, Kemi-
an laitos) Oxidation of Lignin

12.11. Henkilöstöpäällikkö Matti 
Laaksonen (Orion Pharma) Orgaa-
nisen kemian osaajana lääketeollisuu-
dessa

19.11. Ph.D. Lasse Kyllönen (HY, Ke-
mian laitos) Supramolecular Wire As-
sembly Based on Metallo-Polypyridyl 
Cyclodextrin Host - Guest Complexes

26.11. Ph.D. Urszula Uciechowska 
(HY, Kemian laitos) Virtual Screening 
and Binding Free Energy Calculations 
of Sirtuin inhibitors

3.12. Jussi Helminen (HY, Kemi-
an laitos) Dehydrative Dimerization of 
Salicylaldehydes

10.12. Tuomo Leikoski (HY, Kemian 
laitos) Palladium Catalysed Coupling 
Reactions on Solid Support

17.12. Tom Lagerwall (HY, Kemian 
laitos) NMR Methods for Analyzing 
Recognition in Dynamic Libraries

orgaanisen Kemian 
seminaarisarja syKsyllä 2010

this year’s annual Winter School in Theoretical Chemistry will be held Decem-
ber 13th through 16th under the title “Accurate Molecular Structure by Experi-
ment and Theory”. The participants list is already very international, with over 
40 registrations from abroad at this point. For online registration or more infor-
mation on the lectures and the preliminary programme please visit our website.  

the registration deadline is 30.11.2010. 

Note that 3 ECTS-credits can be obtained by students who opt to write an essay 
on one of this year’s Winter School topics.

www.helsinki.fi/Info/WinterSchool/ws2010.html

the Winter school in 
theoretical chemistry 2010

KumPulan tiedeKamPuKsen esi-
telmäsarja esittelee ajankohtaista 
luonnontieteellistä tutkimusta. Pu-
heenjohtajana syksyllä 2010 toimii 
professori Mari Vaattovaara geotietei-
den ja maantieteen laitokselta. Kaikki 
ovat tervetulleita!

Kollokvioluennot ovat katsotta-
vissa myös verkkovideopalvelussa 
www.helsinki.fi/videot.

2.11. kello 16.15 Professori Karri Mui-
nonen, fysiikan laitos: Valonsirontaa 
aurinkokunnan pienhiukkasista

7.12. kello 16.15 Professori Heikki 
Tenhu, kemian laitos: Älykkäät nano-
materiaalit

tieteen säihKettä KumPulasta 
– älyKKäät nanomateriaalit
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ylioPPilastutKinto on ohjannut sekä 
lukio-opetusta että korkeakouluopin-
toihin hakeutumista ja valituksi tule-
mista jo yli 150 vuoden ajan. Greta 
Tikkanen väitteli kesäkuussa siitä, 
kuinka kemian ylioppilaskokeen teh-
tävät onnistuvat summatiivisen eli ko-
koavan arvioinnin välineenä. Tikka-
nen opiskeli ensin kemian opettajaksi 
ja jatkoi sitten väitöskirjatutkimuksel-
la.

miten löysit väitöstyösi 
tutKimusaiheen?

Aihe oli omasta mielestäni kiinnos-
tava ja ohjaajani suositteli aiheen tut-
kimista. Vuoden 2006 merkittävä re-
aalikoeuudistus tuki osaltaan aiheen 
valintaa.

miKä sinusta oli tutKimuKsesi 
tuloKsissa KesKeistä?

Keskeisenä tuloksena pidän tutki-
muksessa muodostettua tehtävien luo-
kittelurunkoa, jolla tehtävistä löytää 
erilaisia piirteitä. Valtaosa kemian yli-
oppilaskokeen tehtävistä on tuotta-
mistehtäviä, jotka edustavat erilaisia 
tehtävätyyppejä sekä niiden yhdistel-
miä.

Kemian ylioppilaskokeet vastaavat 
tavoitepohjaista opetussuunnitelma-
mallia ja sisältävät suhteellisen hyvin 
kemian opetussuunnitelman perus-
teissa määriteltyjä keskeisiä sisältö-
jä. Kemian ylioppilaskokeen tehtävät 
ovat kognitiiviselta tasoltaan vaativia, 
ja korkeamman tason kognitiivisia tai-
toja ja tietoja edellyttävien tehtävien 
osuus on suomalaisissa kokeissa erit-
täin korkea verrattaessa tuloksia tut-
kimuskirjallisuuteen.

miKä tutKimuKsessa oli yllättävää?

Kemian ylioppilaskokeen erittäin kor-
kea kognitiivinen vaatimustaso oli 
osittain yllätys. Oletin etukäteen tutki-
musaineiston sisältävän enemmän hy-
vin helppoja tehtäviä.

miten tutKimuKsen tuloKsia 
Kannattaisi hyödyntää?

Tutkimuksen tuloksia kannattaisi hyö-
dyntää tulevien kemian ylioppilasko-
keen  tehtävien sekä lukion kemian 
opetussuunnitelman perusteiden laa-
dinnassa.

veeRA kALLunki

greta tikkanen
Kemian ylioPPilastehtävät 
Kognitiivisesti vaativia

kesäkuussa väitellyt greta 
tikkanen on Helsingin yliopiston 
kemian laitoksella toimivan 
kemian opettajankoulutusyksikon 
kasvatteja.

FM Jari Kavakka väitteli 6.8.2010 aiheesta ”Mo-
lecular Interactions — Chlorin Assemblies and NMR 
Separations”. Vastaväittäjänä oli Prof. Dr. Christoph 
A. Schalley, Freie Universität Berlin, ja kustoksena 
oli professori Ilkka Kilpeläinen.

Väitöskirjan tavoitteena oli kehittää fotoindusoi-
tuvia elektroni luovuttaja-vastaanottaja pareja, jotka 
koostuvat klorofyllijohdoksista ja joko fullereeneistä 
tai hiilinanoputkista.

Tutkimusaihe on hyvin ajankohtainen: Aurin-
gon säteilyn energian kemialliseen muotoon muutta-

va prosessi, fotosynteesi, on aktiivisen tutkimuksen 
kohteena. Tämän monivaiheisen prosessin yksityis-
kohtainen tunteminen mahdollistaa bio-inspiroitujen 
orgaanisten valoenergiaa tuottavien/käyttävien nan-
okomponenttien valmistamisen. Klorofyllien rooli fo-
tosynteesissä on keskeinen: ne toimivat sekä valoa 
keräävissä antennisysteemeissä että reaktiokeskuk-
sissa, joissa primäärinen varauksen erottus tapahtuu. 
Juuri varauksen eroittuminen on välttämätön tavoi-
teltaessa esimerkiksi orgaanisia aurinkokennoja.

Jari kavakka
Klorofyllijohdosten 
Kemiaa
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FM Jarkko Ihanus väitteli 1.9.2010 
aiheesta "Atomic Layer Deposition 
of Electroluminescent ZnS, SrS, and 
BaS Thin Films". Vastaväittäjänä oli 
professori Dirk Poelman, Ghent 
University, ja kustoksena professori 
Markku Leskelä.

Litteiden näyttöjen tuottama valo 
voidaan saada aikaan monilla eri ta-
voilla kuten esimerkiksi elektrolumi-
nesenssi- (EL), nestekide- (LCD), hoh-
todiodi- (LED) tai plasmateknologialla 
(PDP).

Tässä työssä keskityttiin EL-tek-
nologiaan ja tavoitteena oli kehittää 
uusia ohutkalvoprosesseja EL-näytöis-

sä käytettäville valoa tuottaville lois-
teaineille. Ohutkalvot valmistettiin 
atomikerroskasvatusmenetelmäl-
lä (atomic layer deposition, ALD), jota 
on hyödynnetty EL-näyttöjen valmis-
tuksessa jo 1980-luvun puolivälistä 
lähtien. Tässä työssä kehitettiin uu-
sia ALD-prosesseja seuraville ohutkal-
vomateriaaleille: bariumsulfidi (BaS), 
kuparisulfidi (CuxS), mangaanisulfi-
di (MnS), lyijysulfidi (PbS), strontium-
sulfidi (SrS), strontiumselenidi (SrSe), 
strontiumsulfoselenidi (SrS1-xSex), st-
rontiumtelluridi (SrTe), sinkkisulfi-
di (ZnS) ja sinkkisulfoselenidi (ZnS1-
xSex).

Jarkko ihanus
ohutKalvojen Kemiaa

luKuvuoden 2010 lukion kemiakilpai-
lussa menestyneet oppilaat olivat ke-
mian laitoksen vieraana 7.5.2010 tu-
tustumassa kemian opetukseen  ja 
kemian tutkimukseen. Komppa-päi-
ville osallistui yhteensä 44 lukiolaista 
ja kemian opettajaa eri puolilta Suo-
mea. Päivät ovat saaneet nimensä suo-
malaisen kemistin, yhteiskunnallisen 
vaikuttajan ja kamferin kokonaissyn-
teesin kehittäjän Gustaf Kompan 
(1867–1949) mukaan.

Osallistujat pääsivät myös tutus-
tumaan Helsingin yliopiston LUMA-
keskukseen ja Ilmatieteen laitoksen  
toimintaan sekä Heurekaan Vantaalla. 
Ohjelmassa oli myös lukiolaisten la-
boratoriotyöskentelyn taitoja mittaava 
kisa, joka järjestettiin kemian laitok-
sella.

Päätöstilaisuudessa jaettiin luki-
on kemiakilpailun perussarjan pal-
kinnot. Lukion kemiakilpailun perus-

sarjan voitti Alpo Turunen Kuopion 
lyseosta. Toiselle sijalle tuli Oscar Ki-
vinen Helsingin suomalaisesta yh-
teiskoulusta ja kolmanneksi sijoittui 
Miika Laihonen Nurmon lukiosta.

Avoimen sarjan voittaja oli Jari 
Huisman Jyväskylän normaalikou-
lun lukiosta. Toiseksi sijoittui Antti 
Pekurinen Kuopion lyseon lukiosta 
ja kolmanneksi Topi Sadeharju Ha-
likon lukiosta.

Lukion kemiakilpailun järjestää 
vuosittain Matemaattisten Aineiden 
Opettajien Liitto MAOL ry. Komppa-
päivät järjestetään vuosittain Suoma-
laisten Kemistien Seuran ja Kemiante-
ollisuus ry:n yhteistyönä. Tarjoamalla 
nuorille mahdollisuuden tutustua ke-
mian ajankohtaisiin asioihin järjes-
töt haluavat kannustaa kemiassa hy-
vin menestyviä lukiolaisia jatkamaan 
opintojaan kemian parissa. Päiville 
osallistuminen on maksutonta.

KemiaKilPailun Parhaat 
KomPPa-Päivillä Kemian 
laitoKsella!
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unesco on nimennyt vuoden 2011 
kansainväliseksi kemian vuodeksi 
IUPAC:in (International Union of Pure 
and Applien Chemistry) aloitteesta. 
Kemiaa ja sen merkitystä hyvinvoin-
nillemme ja ympäristöllemme juhli-
taan kaikkialla maailmassa.

Kansainvälisen kemian vuoden 
tavoitteena on lisätä tietämystä ke-
mian merkityksestä ja innostaa eri-
tyisesti nuoria kemian pariin. Marie 
Curie sai kemian Nobelin palkinnon 
vuonna 1911, mikä antaa syyn juhlis-
taa myös naisten merkitystä kemian 
kehityksessä.

Kemia on läsnä arjessamme monin 
eri tavoin. Kemian osaamisella ja rat-
kaisuilla voidaan vastata muun mu-
assa puhtaaseen ympäristöön sekä 
ravinnon ja energian tuottamiseen 
liittyviin haasteisiin. Tätä ilmentää 
myös kemian vuoden suomenkielinen 
iskulause: Kemia – osa hyvää elä-
mää. Suomalaisen kemian osaamisen 
tuottamat ratkaisut ovatkin vahvas-
ti esillä kemian vuoden ohjelmassa. 
Teemavuoden nettisivuilla julkaistaan 
tarinoita suomalaisista kemian inno-
vaatioista ja ihmisistä niiden takana. 
Vuoden aikana eri puolella Suomea 
järjestettävissä tapahtumissa myös 
paikallinen osaaminen pääsee esittäy-
tymään.

suomessa Kemian vuosi starttaa vi-
rallisesti Tieteen päivien yhteydessä 
13.1.2011 järjestettävässä avajaistilai-
suudessa. Samana päivänä on run-
saasti muutakin ohjelmaa kemiasta 
kiinnostuneille. Arjen kemian luento-
jen teemana on ruoka. Aihetta käsitel-
lään niin ravinnon tuottamisen kuin 
ruoan valmistuksen kannalta. Tieteen 

päivien ohjelmassa on myös Marie 
Curien elämää ja työtä käsittelevä 
esitelmä. Käytännön kemiaa pääsee 
kokeilemaan Tieteen yön aikana jär-
jestettävissä työpajoissa Tieteiden ta-
lolla.

Kemiaa tehdään vuoden aikana 
tutuksi monin eri tavoin. Ohjelmaa on 
niin alan ammattilaisille, koululaisil-
le ja opettajille kuin suurelle yleisöl-
le. Ammattilaisten päätapahtuma on 
ChemBio Finland ja Kemian Päivät, 
joka kokoaa maaliskuussa Helsingin 
Messukeskukseen suuren joukon alan 
ammattilaisia ja opiskelijoita. Myös ta-
vallinen ihminen pääsee vuoden mit-
taan testaamaan kemistin taitojaan 
vaikkapa eri puolella Suomea järjes-
tettävissä saippuakuplakilpailuissa. 
Teemavuosi huipentuu kansanjuhlaan 
Tiedekeskus Heurekassa, jossa viete-
tään joulukuun alussa kemian yötä.

Kemian vuosi on alan suuri yhteinen 
ponnistus. Suomessa toimintaa koor-
dinoi Suomen Kemian Seura tuke-
naan kattava joukko alan toimijoita. 
Mukana suunnittelutyössä ovat Hel-
singin yliopiston Valtakunnallinen 
LUMA-keskus, Tiedekeskus Heure-
ka, Kemia-lehti, Kemianteollisuus ry, 
Luonnontieteiden akateemisten liitto 
(LAL), Matemaattisten aineiden opet-
tajien liitto (MAOL), Opetushallitus, 
Tekes, Tekniikan museo ja VTT. Myös 
koulut, yliopistot sekä alan yritykset ja 
yhteisöt ovat aktiivisesti tulossa mu-
kaan toteuttamaan teemavuotta.

Lisätietoja kansainvälisestä kemi-
an vuodesta löytyy teemavuoden ko-
timaisilta ja kansainvälisiltä netti-
sivuilta www.kemia2011.fi ja www.
chemistry2011.org.

HeLenA visti

vuonna 2011 
juhlitaan Kemiaa
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Kemian laitoKsen, Kemianteollisuus ry:n ja yri-
tysten yhteinen moderni oppimisympäristö Ke-
mianluokka Gadolin kemian laitoksella kiehtoo 
lapsia ja nuoria.

Luokassa on käynyt yli 4 000 lasta ja 1 000 
opettajaa noin kahden vuoden aktiivisen toi-
minnan aikana. Vieraina ovat olleet myös muun 
muassa Japanin prinsessa delegaatioineen ja 
ryhmä kansainvälisiä toimittajia. Palaute toi-
minnasta on ollut erinomaista.

Lapset ja nuoret ovat pääseet tutustumaan 
kiehtovaan kemiaan joko Kemianluokka Gado-
linissa tai tutkimuslaboratorioissa. Toiminnan 
koordinoinnista vastaa Kemian opetuksen kes-
kus, Kemma, mutta toimintaan osallistuu koko 
kemian laitos.

Kevään ja kesän tapahtumiin voit tutustua 
tarkemmin Kemianluokka Gadolinin verkkosi-
vuilla www.helsinki.fi/kemianluokka.

MAiJA AkseLA

KemianluoKKa gadolin 
Kiehtoo laPsia ja nuoria

professori Heikki tenhu innostaa oppilasryhmää kiehtovaan kemiaan.

Kemia-lehden toimitus tuottaa Suo-
men Kemian Seuran toimeksiannos-
ta kansainvälisen kemian vuoden 2011 
kunniaksi juhlalehden. Joulukuun Ke-
mia-lehden 8/10 liitteenä ilmesty-
vä juhlalehti on kiinnostava, värikäs 
kansantajuinen tietopaketti kaiken-
ikäisille lukijoille peruskoululaisesta 
varttuneisiin. Juttujen aiheet ulottu-
vat kemistiperheen esittelystä arjen ja 
rakkauden kemiaan.

Juhlalehdestä otetaan 25 000–
30 000 kappaleen suurpainos, jota 
jaetaan muun muassa kouluissa ja op-
pilaitoksissa, kemian vuoden yleisö- ja 
ammattitapahtumissa, Tieteen päivil-
lä, tiedekeskus Heurekassa, Tekniikan 
museossa ja kemian vuoteen osallistu-
vien yritysten ja organisaatioiden ta-
pahtumissa ja avointen ovien päivissä. 
Lehden digiversiota voi lukea ja tulos-
taa internetistä.

Kemia 6/10 eriKoisjaKelussa

Lokakuussa ilmestynyt Kemia 6/10 
saa tavallista suuremman lukijakun-
nan. Lehteä jaetaan muun muassa 
kemian opiskelijoille eri paikkakun-
nilla sekä marraskuussa vietettävän 
LUMA- ja teknologiaseminaarin osal-
listujille. 

Kaikkiaan 1 600 kappaleen li-
säpainoksen mahdollisti Suomalais-
ten Kemistien Seuran, Kemira Oyj:n 
ja Kemianteollisuus ry:n tuki. Lehden 
koko painos on vuoden suurin, 7 000 
kappaletta.

Lokakuun numeron avausar-
tikkelit jäämies Ötzistä ja perho-
sia rakastavasta kemian opettajas-
ta Peter von Baghista löytyvät sivulta 
www.kemia-lehti.fi. Samassa osoit-
teessa pääsee lukemaan lääkemark-
kinoita mullistavista biosimilaareista, 
aikansa nerosta Leonardo da Vincistä 
ja suomalaismenestyksestä viime ke-
sän kemian olympialaisissa.

Kemia-lehden uutiskirjeet pääset 
lukemaan osoitteessa 
www.kemia-lehti.fi/uutispdf.

Uutiskirjeen ja paperilehden voi 
tilata osoitteesta
www.kemia-lehti.fi/tilaukset.

Järjestätkö kemian alan tapahtu-
man? Haluatko ilmoittaa Kemia-leh-
dessä tai kemian vuoden juhlaleh-
dessä? Yliopistoissa toimivat saavat 
ilmoitukset edulliseen yhteisöhintaan. 

Lisätietoja antaa päätoimittaja 
leena.laitinen@kemia-lehti.fi, puh 040 
577 8850. 

Kemian vuoden juhlalehti 
Kertoo Kemiasta KaiKille

päätoimittaja Leena Laittinen, 
kemia–kemi-lehti
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valtaKunnallinen luma- ja teKnologiaseminaari 
8.11.2010 KumPulan tiedeKamPuKsella

Seminaarissa käsitellään kahta ajankohtaista aihetta. Ensin kes-
kustellaan perusopetuksen yleisten tavoitteiden ja tuntijaon uudis-
tamisesta paneelin pohjalta. Paneelissa on asiantuntijoita eri kou-
luasteilta, Opetushallituksesta ja teollisuudesta.

Toisena ajankohtaisena aiheena on energia ja ympäristö. Siinä 
asiantuntijat esittelevät energiatulevaisuuttamme ja Millennium-
palkittua väriaineaurinkokennoa.

Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan näistä aiheista maksut-
tomaan LUMA- ja teknologiaseminaariin 8.11.2010.

Tapahtuma on valtakunnalliseen LUMA- ja teknologiaviikon 
päätapahtuma matematiikan, fysiikan, kemian, biologian ja maan-
tiedon opettajille ja opettajaksi opiskeleville, luokanopettajille sekä 
muille aiheista kiinnostuneille. Lämpimästi tervetuloa kaikki kiin-
nostuneet!

lisätietoja

http://www.luma.fi/2010/11/08/luma-ja-teknologiaseminaari

ilmoittautuminen

https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/23217/lomake.html

valtaKunnallinen luma-ja teKnologiaviiKKo

http://www.helsinki.fi/luma/viikko

Kutsu seminaariin: 
miten Käy Kemian 
PerusoPetuKsen 
tuntijaossa?

Seuraava Kemiauutiset ilmestyy 15.3.2011.

Lähetäthän materiaalit viimeistään 7.3.2011 mennessä 
osoitteeseen kemia-uutiset@helsinki.fi.
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