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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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Kemian päivien säätiön jatko-opiskeluapurahat 2015
Kemian päivien säätiön jatko-opiskeluapurahat julistetaan haettaviksi. Apurahat on tarkoitettu kemian 
aloilla yliopistoissa tohtorintutkintoihin tähtääville opiskelijoille. Apurahat ovat määrältään enintään 
2000 euron suuruisia. Hakijoilta edellytetään Suomalaisten Kemistien Seuran, Finska Kemistsamfundetin 
tai Kemiallisteknillinen Yhdistyksen jäsenyyttä. 

Hakulomake ja -ohjeet saat esiin osoittessa http://kemianseurat.fi/kemia/apurahat/kpshakemus/. 
Hakemukset on lähetettävä Kemian Seurojen toimistoon Urho Kekkosen katu 8 C 31, 00100 Helsinki 
31.8.2015 mennessä. 

Lisätietoja antaa Kemian Seurojen toimistossa Heleena Karrus, puh. 010 425 6302. 

 

SKS:n kesäretki Serlachius-museoille Mänttään su 7.6.2015
RETKIOHJELMA: 

8.00 Lähtö, Kiasman pysäkki, Helsinki 
klo 12 Seuran kokous ja opastettua tutustumista Serlachius-museoihin sekä lounas Göstan ravintolassa. 

Helsingissä ollaan takaisin klo 21.00 mennessä. 

Osanottomaksu 40 euroa/ jäsenet, 10 euroa/ nuoret jäsenet. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset pe 26.5.2015 mennessä www.suomalaistenkemistienseura.fi 

 

FKS och KSÅ:s besök till Iittala glasbruk
Den 25 maj ordnas en gemensam exkursion för FKS och KSÅ till Iittala glasbruk. Det kommer att ordnas 
busstransport från både Helsingfors och Åbo med start kl 11.45 respektive 11.15. Bussarna startar 
tillbaka senast 18.30. Närmare program för dagen och ytterligare information finns på FKS hemsida: 
http://www.finskakemistsamfundet.fi/program/lista

 

Keski-Suomen Kemistiseura ry
järjestää vierailun Pandan makeistehtaalle Vaajakoskelle keskiviikkona 20.5.2015 klo 17-19. Vierailu 
aloitetaan tuotantokierroksella tehtaalla klo 17-18 kahdessa puolen tunnin ryhmässä, joista 
ensimmäinen lähtee kierrokselle klo 17 toisen ryhmän ollessa sillä aikaa tehtaanmyymälässä ostoksilla, 
ja klo 17:30 ryhmät vaihtavat paikkoja. Klo 18 molemmat ryhmät siirtyvät kokoustiloihin, jossa esitellään 
yritystä ja sen prosesseja sekä tarjotaan kahvit. 

http://kemianseurat.fi/kemia/apurahat/kpshakemus/
http://www.finskakemistsamfundet.fi/program/lista


Kemian Seurojen jäsentiedote                                            05/2015
 

Ennakkoilmoittautumiset kahvitarjoilun vuoksi viimeistään 12.5.2015 tiedotusvastaava Virpi Noposelle 
(virpi.noponen@gmail.com). Ilmoittautumisten yhteydessä voi myös ilmoittaa, haluaako 
tuotantokierrosryhmään, joka lähtee klo 17 vai ryhmään, joka lähtee klo 17:30. 

 

Keski-Suomen Kemistiseura ry järjestää kuljetuksen Jyväskylästä Suomalaisten Kemistien Seuran 
kesäretkelle Serlachius-museoille Mänttään sunnuntaina 7.6.2015. Ohjelmassa on klo 12:00 seuran 
kokous ja opastettua tutustumista Serlachius-museoihin sekä lounas Göstan ravintolassa. Lähtö 
Jyväskylän yliopiston kemian laitokselta sunnuntaina 7.6.2015 klo 10:15. Paluukyyti takaisin Mäntästä 
lähtee viimeistään klo 16:30. Osallistumismaksu 25 €/jäsen ja 10 €/nuori jäsen. 

Sitovat ilmoittautumiset tiedotusvastaava Virpi Noposelle (virpi.noponen@gmail.com) viimeistään 
20.5.2015. 

 

Metallianalyyttinen jaosto
Metallianalyyttinen jaosto sponsoroi LuK Jukka Pasasen (Oulun yliopisto) matkan analyyttisen kemian 
kesäkouluun Puolan Pulawyssa. Asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää jaoston kotisivulla 
http://metallianalyyttinenjaosto.com/ 

 

Suomen Kromatografiaseuran Kevätkokous vuonna 2015
Suomen Kromatografiaseuran Kevätkokous järjestetään yhteistyössä Ordiorin ja Alkon kanssa Alkon 
tiloissa Helsingin Salmisaaressa. Tapahtuma on avoin kaikille Suomen Kromatografiaseuran jäsenille! 

Aika:    Tiistai 12.5.2015 klo 15.30 alkaen 
Paikka:   Alkon pääkonttori ja Alkoholintarkastuslaboratorio, Salmisaarenaukio 1, 00181 Helsinki 

Ohjelma: 

15:30 Kokoontuminen aulassa 
15:35 Kromatografiaseuran sääntömääräinen kevätkokous 
16:00 Alkon ja Alkoholintarkastuslaboratorion esittely, Soili Karjalainen 
16:20 Laboratoriokierrokset Alkoholintarkastuslaboratoriossa, Soili Karjalainen ja Jaakko Pirhonen 
17:00 Ordiorin esitys Shimadzun UC-laitteistosta, Teuvo Joki 
Vapaata seurustelua  
Tarjolla pikku purtavaa ja juomaa. 

mailto:virpi.noponen@gmail.com
mailto:virpi.noponen@gmail.com
http://metallianalyyttinenjaosto.com/
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Tulo-ohjeet: 

Alkon pääkonttori ja Alkoholintarkastuslaboratorio sijaitsevat Helsingin Salmisaaressa osoitteessa 
Salmisaarenaukio 1, 00181 Helsinki. Paikalle pääsee kätevästi Helsingin keskustasta busseilla 65A, 66A ja 
21V. Myös Ruoholahden metroasema on 10 min kävelymatkan päässä. Omalla autolla saapuville löytyy 
maksullista parkkitilaa kiinteistön parkkihallista, johon käynti on Salmisaarenrannan puolelta. 

Ilmoittautuminen viimeistään 8.5 sähköpostilla osoitteeseen kromatografia@gmail.com 

Lämpimästi tervetuloa! 
Suomen Kromatografiaseuran hallitus 

 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry

NBC2015 SYMPOSIUM HELSINGISSÄ 18.-21.5.2015
 
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. 

Lisätietoja ja ilmoittautumiset: http://www.nbc2015.org

 

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 
toimisto@kemianseura.fi 

 

mailto:kromatografia@gmail.com
http://www.nbc2015.org/
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