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ChemBio Finland ja Kemian Päivät 2015
18.-19.3.2015 Helsingin Messukeskus 

Kemian Päivillä 2015  runsaasti mielenkiintoista ja ajankohtaista ohjelmaa, tutustu ohjelmaan  ja 
ilmoittaudu, www.kemianseurat.fi . Kaikki luennot ovat maksuttomia. 

ChemBio Finland 2015 näyttely

Tutustut tapahtumassa yritysten uusimpiin palveluihin ja teknologiaan. Tapaat vanhoja tuttuja ja 
uusia alan toimijoita. Tervetuloa mukaan! 

Sisäänpääsy tapahtumaan on veloitukseton.Rekisteröidy vaikka 
heti, http://www.messukeskus.com/Sites3/ChemBio/Sivut/default.aspx 

Helmikuun 2015 loppuun mennessä Kemian Päiville 2015 ilmoittautuneiden kesken arvotaan 
aktiivisuusrannekkeita. 

 

Alfred Kordelinin säätiön Gust.Kompan rahaston apurahat julistetaan
haettavaksi 

Apurahat on tarkoitettu tukemaan kemian opetusta ja tutkimusta, kemian tulosten ja sovellusten 
tunnetuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansainvälistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä, 
kemian historian tutkimusta sekä kemian alan museo- ja näyttelytoimintaa.  Apurahan yleisenä 
ehtona on, että hakijalla on aikaisemman näytön perusteella edellytykset toteuttaa esittämänsä 
suunnitelma. 
 
Apurahaa haetaan täyttämällä säätiön kotisivulla www.kordelin.fi. Erillisrahastot sähköinen 
lomake ja lähettämällä se liitteineen viimeistään pe 30.1.2015 sähköisesti säätiöön. Tarkemmat 
hakuohjeet löytyvät säätiön kotisivuilta, www.kordelin.fi. 

Lisätietoja saa Suomalaisten Kemistien Seuran toimistosta klo 9-16 puh. 010 425 6302. 
 
Alfred Kordelinin säätiön hallitus. 

 

Finska Kemistsamfundet
Den 28.1.2015 kl. 16.30 besöker FKS Didrichsens konstmuseum för att se utställningen Edvard 
Munch - Livets dans. Anmälningen sker via följande länk fram till 21.1.2015: 
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura 

http://www.kemianseurat.fi/
http://www.messukeskus.com/Sites3/ChemBio/Sivut/default.aspx
http://www.kordelin.fi/
http://www.kordelin.fi/
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura
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FKS årsmöte  

hålles 24.2.2015 kl. 18 på Restaurang Tekniskas salar (Eriksgatan 2, 6 vån). Anmälningen sker 
via följande länk fram till 15.2.2015:  
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura 
 

Suomalaisten Kemistien Seuran helmikuun vierailu ja kokous  

Euroopan komission Suomen-edustustoon torstaina 12.2.2015 klo 15.30-17.30. 
Ohjelma: 
Seuran kokous 
Edustuston ja komisssion toiminnan esittelyä 
Kahvitarjoilu 

Ilmoittautumiset ma 9.2.2015 mennessä. 
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura 
 

SKS:n vuosikokous 11.3.2015 
 
SKS:n vuosikokous pidetään ke 11.3.2015 klo 17.00 Tekniikan museossa (Viikintie 1, Helsinki). 
 
Ohjelma: 
Kokouskahvit 
Klo 17.00 SKS:n vuosikokous 
SKS:n vuosikokousasiat 
1. Sääntöjen 12 §:n mukaiset vuosikokousasiat 
1.1. Vuosikertomus 
1.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
1.3. Jäsenmaksun päättäminen 
1.4. Talousarvio 
1.5. Hallituksen kokoonpano 
1.6. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta 
1.7. Tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta 
2. Jäsenasiat 
3. Nuorten tutkijain tunnustuspalkinto 
4. Muut mahdolliset asiat 
 
Kokouksen jälkeen opastettu tutustuminen museossa. 
Iltapala 
 
Ilmoittautumiset vuosikokoukseen 5.3.2015 mennessä. 
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura 

https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura
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SKS:n kemistimatka 2015

SKS:n kemistimatka 2015  suuntautuu Pohjois-Italiaan  27.9.-1.10.2015 
Matkan hinta tulee olemaan n. 1200 euroa, ohjelma tarkentuu kevään aikana. 
Lisätietoja ja ilmoittautumiset:  heleena.karrus@kemianseura.fi 
 

Keski-Suomen Kemistiseura

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n sääntömääräinen vuosikokous järjestetään Ravintola Aimossa 
(Asekatu 3, 40100 Jyväskylä) tiistaina 10.2.2015 klo 18:00. Isäntämme Pineco Trading Oy 
tarjoaa kokouksen jälkeen iltapalaa, minkä vuoksi pyydämme ystävällisesti ilmoittautumaan 
kokoukseen viimeistään 3.2.2015 Virpi Noposelle (virpi.noponen@gmail.com;  
puh. 050 3086106).  

Vuosikokouskutsun esityslistoineen löydätte osoitteesta http://ks-kemistiseura.blogspot.fi/. 
Lämpimästi tervetuloa! 

Keski-Suomen Kemistiseura järjestää 18.3.2015 jo perinteeksi muodostuneen bussikuljetuksen 
Kemian Päiville ja ChemBio Finland –näyttelyyn Helsingin Messukeskuksessa. Päivämäärä 
kannattaa laittaa jo muistiin; tiedotamme aikataulusta ja muista retkeen liittyvistä 
yksityiskohdista lähempänä lisää. 
 

Kemistitapaaminen Oulussa 21.2.2015
 
Tervetuloa Ouluun Pohjois-Suomen kemistit ry:n järjestämään kemistitapaamisen lauantaina 
21.2.2015. Tilaisuuden tarkoituksena on koota paikallisia kemistejä sekä sisarjärjestöjen 
edustajia yhteiseen tapahtumaan. 

Ohjelmassa on päivällä Poliisiammattikorkeakoulun rehtorin, professori Kimmo Himbergin avoin 
yleisöluento rikostutkinnan kemiasta ja biokemiasta Oulun tiedekeskus Tietomaassa. 
 
Varsinainen kemistitapaaminen järjestetään tunnelmallisella Vanhan Paloaseman Ullakolla ja 
pääpaino on kollegoiden tapaamisessa ja verkostoitumisessa kevyen ohjelman sekä hyvän 
ruuan ja juoman parissa. Tapaamisen päätukijana toimii VWR.  

Toivotamme teidän sydämellisesti tervetulleeksi viettämään päivää kanssamme! 
 
Ohjelma 
15.00 Kun suurennuslasi ei riitä - rikostutkinnan kemiaa ja biokemiaa 
prof. Kimmo Himberg, Poliisiammattikorkeakoulun rehtori 
paikka: Tietomaan auditorio, Nahkatehtaankatu 6, Oulu 
18.00  Kemistitapaaminen 
Vanhan Paloaseman Ullakko, Kauppurienkatu 24, 3. kerros 

mailto:heleena.karrus@kemianseura.fi
mailto:virpi.noponen@gmail.com
http://ks-kemistiseura.blogspot.fi/
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Ilmoittautuminen 
Ilmoittautuminen iltatapahtumaan tehdään 7.2.2015 mennessä osoitteeseen psks-
sihteeri@oulu.fi ja maksamalla illalliskortti seuran tilille. Ilmoittautumisen yhteydessä mainitaan 
osallistujan nimi ja mahdolliset erikoisruokavaliot. Ilmoittautuminen on sitova. Tilojen vuoksi 
osallistujamäärä on rajattu, joten varmistathan paikkasi ajoissa. 
 
Illalliskortti: 50 euroa /hlö 
Tilinro: FI72 5741 3620 3178 72 
Viesti: osallistujan nimi 
Eräpäivä: 7.2.2015 
 
Majoitus 
Tapahtumaa varten on tarjolla rajattu määrä tarjoushintaisia hotellihuoneita Original Sokos Hotel 
Arinasta, joka sijaitsee korttelin matkan päässä Vanhan Paloaseman Ullakolta. Hinnat ovat 
voimassa 31.1.2015 mennessä tehdyille varauksille. 

Huonehinnat:   99€/vrk/2hh, 84€/vrk/1hh 
Varaustunnus: PSKS 210215 
varaukset: https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-arina/ 
Puh. +358 8 3123 111 
Vastaanotto: Pakkahuoneenkatu 16, 90100 Oulu 
 

Päijät-Hämeen Kemistit ry:n kevään 2015 toimintaa
 
Molekyyligastronomiaa 10.2.2015 
Itä-Hämeen Marttalassa, Laaksokatu 1, Lahti klo 17 – 21. 

Ilmoittautuminen Eilalle eilaha@elisanet.fi sekä osallistumismaksu 10 € Päijät-Hämeen 
Kemistien tilille FI12 4712 0010 0406 25   3.2.2015 mennessä. Valmistamme 
molekyyligastronomisin menetelmin jauhelihakastiketta ja bataattimuusia + jälkiruokaa. 
Jokainen voi itse testata, onko ruoka parempaa vai ainoastaan erilaista kuin tavallisin 
menetelmin valmistettu kastike ja muusi. 

Vuosikokous ja retki Helsingin yliopiston kemian laitokselle 26.3.2015
Lähtö Lahden linja-autoaseman turistipysäkiltä klo 16. Matkalla pidämme vuosikokouksen. 

Järjestelyjen onnistumiseksi ilmoittautuminen Eilalle eilaha@elisanet.fi viimeistään 13.3.2015. 
Perillä tutustumme kemian laitoksen tutkimustiloihin ja kemianluokka Gadoliniin. 
Paluumatkalla ruokailu ravintola China Flavorissa.  
http://www.kauppakeskusarabia.fi/shops/-/shops/Kahvilat-ravintolat/1001743/Ravintola-China-
Flavor 
 
 

mailto:psks-sihteeri@oulu.fi
mailto:psks-sihteeri@oulu.fi
https://www.sokoshotels.fi/fi/oulu/sokos-hotel-arina/
mailto:eilaha@elisanet.fi
mailto:eilaha@elisanet.fi
http://www.kauppakeskusarabia.fi/shops/-/shops/Kahvilat-ravintolat/1001743/Ravintola-China-Flavor
http://www.kauppakeskusarabia.fi/shops/-/shops/Kahvilat-ravintolat/1001743/Ravintola-China-Flavor
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Vierailu 14.4.2015 Viking Malt –tehtaalle, Niemenk 18, Lahti
 
Klo 15.30 tehdaskierros ja sen jälkeen tutustuminen laboratorioon. Ilmoittautuminen 
Eilalle eilaha@elisanet.fi 8.4.2015 mennessä. 

”Viking Malt Oy on Pohjoismaiden suurin maltaiden valmistaja. Myymme tuotteitamme 
maailmanlaajuisesti juoma- ja panimoteollisuudelle. Tuotantolaitoksemme sijaitsevat Suomessa 
(Lahti), Ruotsissa (Halmstad) ja Liettuassa (Panevezys). Viking Malt on osa suomalaista 
Polttimo-konsernia, toisena omistajana ruotsalainen Lantmännen Group.” 
http://www.vikingmalt.com/?id=29 
 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
 
Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry jakaa vuosittain tunnustuspalkinnon erittäin ansiokkaasta 
toiminnasta suojelun, pelastuksen ja turvallisuuden hyväksi. Vuoden 2014 tunnustuspalkinto 
myönnettiin Keuruulla toimineelle Pioneerirykmentille. Palkinnon perusteluissa todetaan, että 
Pioneerirykmentti on toimintansa aikana kouluttanut lukuisia suojelualan sotilaita, mikä on 
merkittävästi parantanut Puolustusvoimien valmiutta CBRN-uhkaa vastaan. Lisäksi Rykmenttiin 
kuuluva Suojelun erikoisosasto ja sen kansainvälinen toiminta on myös tuonut paljon myönteistä 
julkisuutta suomalaiselle suojelualan osaamiselle. 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry järjestää NBC-2015 –symposiumin Messukeskuksessa 
Helsingissä 18.-21. toukokuuta 2015. Tässä yhdeksännessä NBC-symposiumissa aiheena ovat 
kemialliset, biologiset, säteily- ja ydin- sekä räjähdysuhat. Tapahtuman erityisteemana on tällä 
kertaa NBC-toimintaympäristön muutos eri osa-alueineen. Tilaisuus on suunnattu erityisesti 
CBRNE-alan päättäjille, asiantuntijoille, tutkijoille ja yrityksille. Paikalle odotetaan noin 400 alan 
asiantuntijaa yli 20 maasta. Englanninkielinen symposium koostuu tieteellisistä luennoista, 
posterisessioista ja laitenäyttelystä. 

Mikäli haluat pitää symposiumissa esitelmän tai posterin, ole hyvä ja lähetä abstrakti viimeistään 
31.1.2015 osoitteeseen chair2015.science@nbcsec.fi. Ohjeet abstraktin tekemiseen löytyvät 
osoitteesta www.nbc2015.org. 

Tapahtuman yhteydessä järjestetään laitenäyttely.Vielä muutamia näyttelyosastoja on jäljellä - 
ilmoittaudu näytteilleasettajaksi! Ilmoittaudu ensi tilassa, koska näyttelyosastoja on rajoitetusti. 
Lisäkysymyksiä näyttelystä voi lähettää nbc2015.exhibition@nbcsec.fi. 

Tarkemmat tiedot NBC2015-symposiumista löytyvät verkkosivuilta 
www.nbc2015.org 

Tervetuloa mukaan! 

NBC2015-symposiumin tieteellinen ja järjestelytoimikunta 

 

mailto:eilaha@elisanet.fi
http://www.vikingmalt.com/?id=29
mailto:chair2015.science@nbcsec.fi
http://www.nbc2015.org/
mailto:nbc2015.exhibition@nbcsec.fi
http://www.nbc2015.org/
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Metallianalyyttisen jaoston kevätseminaari

Seminaari järjestetään Tieteiden talolla 17.3.2015. Alustava ohjelma on nähtävillä jaoston 
kotisivuilla http://metallianalyyttinenjaosto.com. 

Mikäli jotakin laboratoriota kiinnostaa vielä osallistua ohjelmassa olevaan CSON- 
vertailukokeeseen, siihen ehtii vielä mukaan, missä tapauksessa pikaisesti sähköpostia jaoston 
puheenjohtajalle Harri Kolalle (harri_kola@fmi.com). 

 

Helsingin yliopisto kutsuu mukaan 375-juhlavuoden tapahtumiin!
Tervetuloa juhlimaan yliopistoa 2015 alumnitapahtumaan! 

Tammikuussa vietetään Kumpulan tiedekampuksella alumnipäivää torstaina 29.1.2015 klo 13-
17. (Kumpulan tiedekampus, Physicum rakennus, sali  D101, Gustaf Hällströminkatu 2A) 

Alumnitapahtuman teemana on Big Data & Open Data. 

Big datasta odotetaan tieteen seuraavaa suurta askelta. Meneillään on ilmiö, jossa datan määrä 
maailmassa kasvaa eksponentiaalisesti. Dataa analysoimalla tuotetaan arvoa. Arvo on esim. 
kustannussäästöjä julkishallinnossa, hyvinvointia yhteiskunnassa tai kilpailuetua 
yritysmaailmassa. Analytiikka on väline päästä käsiksi datassa piilevään arvoon. Big Datan 
avulla hyvinkin laaja ja syvä tietojen kerääminen, tallentaminen ja analysointi on mahdollistaa 
myös siellä, missä tämä kaikki on valtavan tietomäärän johdosta ollut aikaisemmin mahdotonta. 
Tule kuulemaan mikä erottaa big datan perinteisestä datasta ja miten sitä sovelletaan 
käytännössä sekä miksi datan avaaminen on www:n kehityksen seuraava suuri harppaus! 
 
Ohjelma 
12:45 Ilmoittautuminen ja kahvit 
13:00 Avaus 
13:10-15:50 Uusin luonnontieteellinen tutkimus ja käytäntö kohtaavat, puheenvuoroja ja 
keskustelua 
Puheenvuoro: Suomen Akatemian pääjohtaja Heikki Mannila 
Chemistry as an enabler for processing big data - ALD:n rooli mikroprosessorien ja muistien 
valmistamisessa – Epäorgaanisen kemian professori Mikko Ritala, Kemian laitos 
Puheenvuoro: Tilastotieteen professori Jukka Corander, Tilastotieteen laitos 
Puheenvuoro: Ilmatieteen laitoksen pääjohtaja Petteri Taalas 
Yhteenveto 
15:50 Tietoiskut alumnitoiminnasta & Palmenian täydennyskoulutuksesta 
16:00 Cocktailtilaisuus 
17:00 Ohjelma päättyy Kumpulan Kampuksella 
 
Alumnitapahtuma jatkuu yliopiston päärakennuksessa yliopiston yhteisellä ohjelmalla: 
18.00-22.30 Rehtorin vastaanotto ja Helsinki Challenge PitchNight 29.1. 2015. 

http://metallianalyyttinenjaosto.com/
mailto:harri_kola@fmi.com
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Tervetuloa matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan Alumnipäivään! 
ILMOITTAUDU alumnipäivän tapahtumiin 
https://university.helsinki.fi/fi/alumnipaiva 
 
Tutustu Helsingin yliopiston 375-juhlavuoden ohjelmaan ja tule 
mukaan. https://university.helsinki.fi/fi/375/ 

 

The Swedish Chemical Society is organising a chemistry conference ”Oorgandagarna”, 15-17 
juni i Visby. 
 
Oorgandagarna covers inorganic chemistry in its broadest form, from metal-enzymes and bio-
inorganics to solid state and geo-chemistry, and may thus be of interest also outside the 
inorganic section. 

The call-for-paper flyer can be down-loaded from the conference web-page: www.oorgan.se 

 

Hyvä jäsen
Yhteystietojesi muuttuessa (osoite ja sähköpostiosoite) ilmoitathan niistä pikaisesti tänne 
Kemian Seurojen toimistoon toimisto@kemianseura.fi. 

Näin varmistat, että Kemia-lehti ja jäsentiedotteet tulevat sinulle oikeaan osoitteeseen. 
Yhteystietojen muutoksista ilmoittaneiden kesken arvotaan SKS:n hienoja T-paitoja! 

Kemian Seurat 
www.kemianseurat.fi 
toimisto@kemianseura.fi 

https://university.helsinki.fi/fi/alumnipaiva
https://university.helsinki.fi/fi/375/
http://www.oorgan.se/
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