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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, kemianseurat.fi/kemia/kp2015/ . 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. 

 

Kemian päivien säätiö
Nuorten kemistien osallistumisapurahat Helsinki Chemicals Forum 2015:ään 

Apurahat, à 650 euroa, on tarkoitettu Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin tai 
Kemiallisteknillisen yhdistyksen nuorille nuorille (alle 35-vuotiaille) kemisteille kattamaan Helsinki 
Chemicals Forum 2015:n osallistumismaksut. 

Opiskelijahakijoiden edellytetään olevan opintojen loppuvaiheessa. 

Lyhyet vapaamuotoiset hakemukset on lähetettävä osoitteeseen Kemian Päivien Säätiö, Urho Kekkosen 
katu 8 C 31, 00100 Helsinki viimeistään 27.4.2015. Hakemuksissa on mainittava nimen, syntymäajan ja 
yhteystietojen lisäksi oma koulutus, työ- tai opiskelupaikka sekä miksi on kiinnostunut osallistumaan 
Helsinki Chemicals Forum 2015:ään. 

Lisätietoja antaa Heleena Karrus, puh. 010 425 6302 klo 9-16. Helsinki Chemicals Forum 2015:n ohjelma 
on osoitteessa http://www.helsinkicf.eu. 

Kemian Päivien Säätiö 

http://kemianseurat.fi/kemia/kp2015/
http://www.messukeskus.com/Sites3/ChemBio/Sivut/default.aspx
http://www.helsinkicf.eu/
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HCF 2015 Missä mennään kansainvälisessä kemikaalien säätelyssä?

Johtava kansainvälisen kemikaaliturvallisuuden foorumi jälleen helsingissä
toukokuussa
 
Helsinki Chemicals Forum järjestetään jo seitsemännen kerran Helsingin Messukeskuksessa toukokuun 
28-29 päivinä. Foorumi on yksi tunnetuimmista kansainvälistä kemikaaliturvallisuutta ja alan 
lainsäädännön luotaavista konferensseista maailmalla. Foorumissa käsiteltävät teemat valitsee korkea-
arvoinen ohjelmakomitea, jossa ovat edustettuina OECD, EU:n komissio, Euroopan Kemikaalivirasto ja 
Kanadan Ympäristöministeriö sekä Euroopan ja USA:n johtavat kemian alan kattojärjestöt ja eräs 
tärkeimmistä kansainvälisistä kansalais- ja ympäristöjärjestöistä. 

Helsinki Chemicals Forum on kaksipäiväinen tapahtuma, jossa käydään läpi keskeisiä ja kriittisiä 
globaalin kemikaaliturvallisuuden ongelmakohtia ja haasteita. Foorumin toteutus perustuu 
korkeatasoisiin asiantuntijapaneeleihin ja key-note esitelmiin sekä runsaisiin keskusteluihin 
asiantuntijoiden ja yleisön välillä. Foorumi on englanninkielinen ja kaikista sen keskusteluista, 
johtopäätöksistä ja huomioista laaditaan kongressiraportti. 

Tämän vuoden tapahtumaan on kutsuttu noin 30 huippuasiantuntijaa ympäri maailman viiteen eri 
paneeliin.  Paneeleissa käsitellään seuraavia teemoja: 

1.      Kansainvälisen kemikaalipolitiikan ja –riskien hallinnan keinot(mm. SAICM) ja tulevaisuuden 
linjaukset 

2.      Kemikaalien luokitus- ja merkitsemisjärjestelmän(GHS) kansainvälisen harmonisaation edistäminen 

3.      Tuotteissa olevia kemikaaleja koskevan tiedon siirron parantaminen toimitusketjuissa 

4.      Parhaat käytännöt kemikaalien korvaamisessa(substituutio), jotta vältetään epäonnistumiset 

5.      Onko vihreä kemia jo lyönyt itsensä läpi? 

Key Note -esitelmissä pohditaan mm vapaakauppaneuvotteluja(TTIP) EU:n ja USA:n välillä ja niiden 
vaikutuksia EU:n REACH lainsäädäntöön sekä REACH´in vaikutuksia EU:n kemian teollisuuden 
innovaatioihin ja kilpailukykyyn. 

Helsinki Chemicals Forumin yhteydessä järjestetään myös erillinen yritys-case -pohjainen ”workshop”. 

HCF 2015 ohjelma ja muut tiedot: http://www.helsinkicf.eu. 

TULE JA VERKOSTOIDU! 

http://www.helsinkicf.eu/
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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 www.suomalaistenkemistienseura.fi

 

Keski-Suomen Kemistiseura
Keski-Suomen Kemistiseura järjestää jo perinteeksi muodostuneen bussikuljetuksen Kemian Päiville ja 
ChemBio Finland –näyttelyyn Helsingin Messukeskuksessa keskiviikkona 18.3.2015. 

Bussikuljetuksen aikataulu on seuraava: 

Lähtö kemian laitoksen pihasta (Survontie 9B) klo 5:30, mahdollisten kyytiläisten nouto 
Matkakeskukselta n. klo 5:40,saapuminen Helsingin Messukeskukseen n. klo 9:00, lähtö 
Messukeskukselta kohti Jyväskylää klo 19:15, saapuminen Jyväskylään n. klo 23:00 

Nuorille jäsenille bussikyyti on maksuton, varsinaisille jäsenille hinta on 10 € ja seuraan kuulumattomille 
kyytiläisille 15 €.  

Kyytiin pääsee mukaan ilmoittautumalla viimeistään 11.3.2015 Virpille (virpi.noponen@gmail.com tai 
puh. 050 308 6106). Kerrothan ilmoittautuessasi, mikäli haluat kyytiin Matkakeskukselta. 

http://www.suomalaistenkemistienseura.fi/
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Turun Kemistikerho ry:n lakritsinmaisteluilta
Turun Kemistikerhon Lakritsinmaisteluilta järjestetään Arcanumilla Luonnonyhdistekemian 
kahvihuoneessa tiistaina 31.3.2015 klo 18. Ilta toteutetaan Elisabeth Johanssonin Lakritsi -kirjan 
ohjeistusta mukaillen. Voit ottaa mukaan myös oman suosikkilakritsisi.  

Tilaisuus on jäsenille ilmainen, aveceilta se maksaa 10 euroa. Herkuttelemaan mahtuu mukaan 20 
henkeä ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Ilmoittautuminen:  ankatu@utu.fi.

 

Pirkanmaan Kemistiseura ry:n vuosikokous
Pirkanmaan Kemistiseura ry:n vuosikokous on tiistaina 24.3.2015 klo 17:30 alkaen paikassa SIM Finland 
Oy (Pallotie 2, Ylöjärvi). Vuosikokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. Ennen vuosikokousta on 
mahdollisuus osallistua tehdaskierrokseen ja firmaesittelyyn klo 16:00 alkaen. 

Sekä vuosikokoukseen että firmaesittelyyn tulee ilmoittautua viimeistään 18.3.2015 osoitteeseen 
Pirkanmaan.Kemistiseura@hotmail.com.

 

Päijät-Hämeen Kemistit ry:n kevään 2015 toimintaa
Huom! Vuosikokouslähtöaika on muuttunut! 

Vuosikokous ja retki Helsingin yliopiston kemian laitokselle 26.3.2015. Lähtö Lahden linja-autoaseman 
turistipysäkiltä klo 14.30. 

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 

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.kauppakeskusarabia.fi/shops/-/shops/Kahvilat-ravintolat/1001743/Ravintola-China-Flavor
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Kaakkois-Suomen Kemistiseuran ChemBio-matka Helsinkiin
Kaakkois-Suomen Kemistiseura ry järjestää perinteisen messumatkan kemian ja bioalan Kemian Päiville 
2015 ja ChemBio Finland -tapahtumaan 18.3.2015.  

Matkan alustava reitti ja aikataulu: 
~klo 7:15    Lähtö Imatran keskusliikenneasemalta 
~klo 7:30    Lappeenrannan keskusta, koulukadun pysäkki 
~klo 8:00    Lappeenrannan teknillinen yliopisto 
~klo 9:15    Haminan Linja-autoasema 
~klo 9:30    Karhulan linja-autoasema 
~klo 11:15  Helsingin messukeskus 
~klo 18:00  Paluulähtö 

Hinta: opiskelijajäsenet ilmaiseksi, varsinaiset jäsenet 10 €. 
Jäsenistön ulkopuoliset opiskelijat 10€, jäsenistön ulkopuoliset Imatra-Lappeenranta -sektorilta lähtevät 
40€ ja jäsenistön ulkopuoliset Hamina-Karhula sektorilta lähtevät: 25€. 

Ilmoittautuminen 4.3.2015 mennessä:  petro.silvonen@lut.fi 

mailto:petro.silvonen@lut.fi
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Metallianalyyttinen jaosto 

järjestää 17.3.2015 Kevätseminaarin Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6, 00170 Helsinki). 

Seminaariohjelma 
Teema ICP-MS tekniikka: 
09:00-9:30      Harvinaisten maametallien (REE) määrittäminen ICP-MS-tekniikalla  
                          (Saana Pulkkinen, Outotec) 
09:30-10:15     Yksittäisten nanopartikkeleiden määritys ICP-MS- tekniikalla (Jyrki Ylikoski, PerkinElmer) 
10:15-10:45     Removal of interferences in ICP-MS (Sébastien Sannac, Agilent Technologies) 
 
Teema näytteenkäsittely: 
11:00-11:30     Kontaminaatiovapaa työskentely pienten metallipitoisuuksien määrittämisessä 
                           (Keijo Eilola, SSAB) 
11:30-12:15     Sulatetekniikan perusteet (Anne Kosola, GW Berg) 
13:00-13:30     Samepisteuutto jalometallinen esikonsentroinnissa (Terhi Suoranta, Oulun yliopisto) 
13:30-14:00     Harvinaisten maametallien erottelu voimalaitosten tuhkista  
                           (Siiri Perämäki, Jyväskylän yliopisto) 
 
Teema CSO alkuainemääritykset: 
14:00-14:30     CSON vertailukokeen tulokset (Harri Kola, Freeport Cobalt) 
14:45-15:30     Theory and backgound of CSON techniques  (Peter Paplewski, Bruker) 
15:30-16:15     Oxygen separation, primary calibration and internal control  
                           (Sven-Erik Bäckman, Degerfors Laboratorium AB) 
 
Seminaariin ehtii ilmoittautua 28.2.2015 asti osoitteeseen virpisiipola@hotmail.com. Lisätietoja 
seminaarista jaoston kotisivuilla: http://metallianalyyttinenjaosto.com

 

Suomen Massaspektrometrian Seura

kutsuu jäsenensä Seuran sääntömääräiseen kevätkokoukseen, joka järjestetään Kemian Päivien 2015 / 
ChemBio Finlandin yhteydessä ke 18.3.2015 Messukeskuksessa, huoneessa 203b, alkaen klo 14.30. 
Ohjelma 
Klo 14.30 Välipala + virvokkeita 
Klo 14.45 Kevätkokous 
Klo 15.30 Vuoden 2015 Kannustusstipendin saajan esitys 
Klo 16.00 Sponsorin (Agilent Technologies) puheenvuoro 
Klo 16.30 Tilaisuus päättyy, mutta seurustelua voi jatkaa ChemBion Get Together -tilaisuudessa 
 
Ilmoittautuminen viimeistään 10.3.2015. Posteritiivistelmiä otetaan vastaan ilmoittautumisajan loppuun 
saakka. 

mailto:virpisiipola@hotmail.com
http://metallianalyyttinenjaosto.com/
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Suomen katalyysiseura
Kemian Päivien 2015 ChemBio 2015 yhteydessä järjestetään Suomen katalyysiseuran seminaari Puhdas 
ja terve maailma katalyysin avulla - Clean and healthy World with catalysis. 

Ohjelma 
14:00-14:20  Katalyysi biomassakonvertoinnissa, VTT, N.N. 
14:20 - 14:40  Reaktiokinetiikka ja reaktiotekniikka biomassapohjaisissa katalyyttisissä prosesseissa, 
Åbo Akademi, T. Salmi 
14:40 - 15:00  Neste Oilin katalyyttiset prosessit puhtaampien liikennepolttoaineiden tuotannossa, 
Neste Oil, N.N. 
15:00 - 15:20  Nestefaasireformointi, Aalto Yliopisto, Heikki Harju 
15:20- 15:40  Kehittyneet hapetusprosessit jätevesien käsittelyssä, Oulun Yliopisto, Satu Ojala/Anne 
Heponiemi 
15:40- 16:00  Hiilidioksidista kemikaaleja ja materiaaleja leväbiojalostamossa , VTT,  Juha Linnekoski 
 
Lisätietoja Suomen katalyysiseuran puheenjohtaja Anne Heponiemi (Anne.Heponiemi@oulu.fi) tai sihteeri Juha 
Linnekoski (Juha.Linnekoski@vtt.fi) 
 

 

The XXXVII Finnish NMR Symposium
The registration for the XXXVII Finnish NMR Symposium is now open. The meeting will be held 15.-
16.4.2015 in Kuopio (in eastern middle Finland) at the University of Eastern Finland. The meeting is 
organized together with Bio-NMR Workshop which takes place 16.-17.4.2015. The meetings have joint 
program on 16th of April and we hope that you will participate both of the meetings. You can find the 
details from the webpages http://www.nmrsymposium.fi 

The theme of the symposium is "back to basics" and the topics include basics of NMR spectroscopy and 
pulse sequences, benchtop (low-field) NMR spectroscopy and applications of NMR spectroscopy. The 
joint day will cover MRI and spectroscopic imaging and topics from NMR spectroscopy that should 
interest the attendees of both meetings. The program is especially aimed for young scientists and both 
graduate- and under graduate students. 

We wish to see you all in Kuopio! 

mailto:Anne.Heponiemi@oulu.fi
mailto:Juha.Linnekoski@vtt.fi
http://www.nmrsymposium.fi/
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Suomen Kromatografiaseuran matka-apurahat vuonna 2015
Suomen Kromatografiaseura ry julistaa haettavaksi 3 kpl 500 euron matka-apurahoja vuodelle 2015. 

Matka-apurahoja myönnetään suomalaisten yliopistojen jatko- tai perustutkinto-opiskelijoille, jotka 
suunnittelevat kokous- tai seminaarimatkaa vuodelle 2015. Ehtoina on, että opiskelijalla on tilaisuudessa 
oma suullinen tai posteriesitys, ja että opiskelija on Suomen Kromatografiaseuran jäsen. 

Matka-apurahoja haetaan vapaamuotoisella yhden sivun pituisella hakemuksella. Hakemukseen 
liitetään lisäksi hakijan ansio- ja julkaisuluettelo (1 sivu) ja siihen voidaan liittää myös kokousabstrakti tai 
sen hahmotelma ja mahdollinen suosittelija. Päätöksissä otetaan huomioon hakijan tieteelliset ansiot, 
opintomenestys sekä tutkimusaiheen ja kokouksen aihepiirin merkitys kromatografialle. 

Matka-apurahahakemukset liitteineen osoitetaan Suomen Kromatografiaseuran hallitukselle ja 
toimitetaan seuran sihteerille sähköpostitse yhtenä pdf-dokumenttina 
osoitteeseen marja.hagstrom@helsinki.fi tai paperiversiona pyynnöstä annettavaan osoitteeseen. 

Hakemusten tulee olla perillä viimeistään 31.3.2015. 

Päätökset matka-apurahoista tehdään Suomen Kromatografiaseuran hallituksen kokouksessa 
huhtikuussa 2015. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä henkilökohtaisesti. Matka-apurahat maksetaan 
matkan jälkeen yhden sivun pituista matkaraporttia vastaan. Raporttiin liitetään kokousabstrakti tai 
vastaava dokumentti. 

Lisätietoja matka-apurahoista antaa seuran puheenjohtaja Elias Ikonen tai sihteeri Marja Hagström. 
 

Suomen Kromatografiaseuran hallitus 

 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
NBC2015 SYMPOSIUM HELSINGISSÄ 18.-21.5.2015 
 
NBC 2015, 9th Symposium on CBRNE Threats, "How does the landscape evolve?" järjestetään 18. - 21. 
toukokuuta 2015 Messukeskuksessa, Helsingissä. Tapahtuman järjestää Suojelu, pelastus ja turvallisuus 
ry (SPT ry). 

Yhdeksäs kansainvälinen suojelualan symposium NBC 2015 kokoaa Helsinkiin alan keskeisiä päättäjiä, 
asiantuntijoita, toimijoita, tutkijoita ja materiaalitoimittajia yli 20 maasta. Mukana on kutsuttuina 
puhujina alansa kansainvälisiä huippuosaajia ja vaikuttajia. Symposiumin ytiminä ovat luennot, posterit 
sekä näyttely. 

mailto:marja.hagstrom@helsinki.fi
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Symposiumin yhteydessä järjestettävä näyttely tuo myös CBRNE-alan suomalaisen teollisuuden käsien 
ulottuville tarkkaan valikoituneen asiakaskunnan. Symposiumin näyttely on oiva tilaisuus kotimaiselle 
teollisuudelle, sen uskottavuudelle ja osaamiselle näkyä omalla kotikentällään alan keskeisille toimijoille. 
Tulkaa mukaan näkymään alan kärkitapahtumassa 2015 sekä kuulemaan alan tuoreinta tietoa. 
Lisätietoja, ilmoittautuminen ja osallistumisohjeet symposiumiin ja näyttelyyn ovat 
kotisivuilla www.nbcsec.fi 

Tervetuloa mukaan symposiumin yleisöksi tai näytteilleasettajaksi! 

NBC2015-symposiumin tieteellinen ja järjestelytoimikunta 

 

Suomen Massaspektrometrian Seura
Suomen Massaspektrometrian Seura, Proteomiikkaseura (FinnProt) ja BioBion Peptidijaosto (FIPS) 
järjestävät 1st Biological Mass Spectrometry Symposium -kokouksen Tampereella 14-16.4.2014. 

Tapahtuman aloittaa yksipäiväinen kurssi "Biological Mass Spectrometry: Ionization Methods and 
Analyzers" (14.4.2015). Varsinaiseen symposiumiin (15-16.4.2015) olemme kutsuneet useita kotimaisia 
ja ulkomaisia asiantuntijoita puhumaan monipuolisesti massaspektrometrian biologisista sovelluksista. 
Lisäksi toivomme runsaasti abstraktien perusteella valittavia puhujia Seurojen jäsenistöistä. 

Abstraktit lähetetään osoitteeseen abstract.tampere2015@gmail.com 13.2.2015 mennessä. 
Ilmoittautuminen tapahtumaan päättyy 31.3.2015 (early bird 28.2.2015). 
 
Lisää tietoa tapahtumasta sekä rekisteröitymislomakkeet ja osallistumishinnat saatavilla 
osoitteesta: http://www.fmss.fi/Tampere2015.htm 

 

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 
 

http://www.nbcsec.fi/
mailto:abstract.tampere2015@gmail.com
http://www.fmss.fi/Tampere2015.htm
http://www.oorgan.se/
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The 25th Jyväskylä Summer School 5th 21st August 2015 University of
Jyväskylä 
The deadline for applications is 30th of April 2015! 
 
The 25th Jyväskylä Summer School offers courses for advanced Master’s students, PhD students, and 
post-docs in various fields of science and information technology. Students from all over the world are 
encouraged to apply and to benefit from the high quality interdisciplinary teaching of the Summer 
School. The Jyväskylä Summer School provides students with an excellent opportunity to participate in a 
large number of courses and enjoy high quality teaching by respected researchers from all over the 
world. The language of instruction is English in all courses. 

A total of 24 courses are offered in the following subjects: 
1.      Biological and Environmental Science 
2.      Chemistry 
3.      Computational Sciences 
4.      Information Systems 
5.      Mathematics 
6.      Physics 
7.      Statistics 
 
Students are welcome to participate in the following courses: 
•       BIO1: Cell-Free Protein Synthesis for NMR and IR Spectroscopy 
•       BIO2: Environmental Influences on Human Health 
•       BIO3: Bioinformatics for Microbial Ecologists - QIIME pipeline 
•       BIO4: Advanced Environmental Chemical Analyses 
•       CH1: Ion Mobility Mass Spectrometry 
•       CH2 Biomolecular NMR-spectroscopy 
•       CH3: Holistic Worldview 
•       CH4: Optical Molecular Spectroscopy, from Gas Phase to Condensed Phase, from Static Spectra to 
Dynamics 
•       COM1: Tensor Numerical Methods for Multi-dimensional PDEs with Applications 
•       COM2: Information Extraction & Automatic Knowledge-Base Construction 
•       COM3: Potential Multicarrier Techniques and Waveforms for Future 5G Communication Networks 
•       COM4: Nonlinear Optimization: Advances and Applications 
•       COM5: Password Cracking 
•       MA1: Dimension Theory of Smooth Dynamical Systems 
•       MA2: Bernoulli Convolutions 
•       MA3: A Fourier Based Approach of (Stochastic) Integration; Applications to Pathwise SPDE 
•       PH1: Computational Ion Optics with IBSimu 
•       PH2: High Resolution PIXE 
•       PH3: Ion Beam Analysis for Cultural Heritage and Environment Studies 
•       PH4: Introduction to Inflationary Cosmology 
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•       PH5: Fundamentals of Computerized Tomography and Digital Image Processing 
•       PH6: Topological Aspects in Condensed Matter Physics 
•       PH7: Advanced Biosignal Analysis 
•       STAT1: Optimal Design of Experiments 
Participation in the courses is free of charge, but students are expected to cover their own costs, 
including travel, accommodation. More information on the courses and the application 
at: http://www.jyu.fi/summerschool. Deadline for applications is 30th of April 2015! 
 
We would greatly appreciate it, if you could kindly forward the information on the Summer School to 
any interested parties such as students and colleagues. 

 

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! 

http://www.jyu.fi/summerschool
mailto:toimisto@kemianseura.fi
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