
Kemian Seurojen jäsentiedote                                            06/2015
 

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 syyskuun kokous ja vierailu valokuvataiteen museolle
SKS:n syyskuun kokous ja vierailu Suomen valokuvataiteen museolle järjestetään ke 2.9.2015 klo 17.00 
(Kaapelitehdas, Tallberginkatu 1 G, 00180 Helsinki). 

Ohjelma 
17.00 Seuran kokous 
17.30-18.30 Opastettu tutustuminen valokuvataiteen museon uuteen näyttelyyn PIMIÖ-DARKROOM 
Opastetun kierroksen jälkeen voi vielä jäädä omatoimisesti tutustumaan näyttelyyn, museo on 
keskiviikkona 2.9.2015 avoinna klo 20.00 asti. 

Ilmoittautumiset 26.8.2015 mennessä tästä linkistä. 

 

SKS:n pikkujoulukokous
SKS kutsuu jäsenet pikkujoulukokoukseen Suomen Kansallisteatteriin tiistaina 24.11.2015 klo 17.00 
(Suomen Kansallisteatteri, Läntinen teatterikuja 1, Helsinki). 

Ohjelma 
Viralliset kokousasiat 
Kompan palkinnon julkistaminen vuoden 2014 kemian alan väitöskirjoista 
Iltapala 
Klo 19.00 Suomen Kansallisteatterin esitys Nummisuutarit 

Osallistumismaksut 
SKS:n varsinaiset jäsenet 35 euroa/nuoret jäsenet 15 euroa. 
Ilmoittautumiset 9.10.2015 mennessä tästä linkistä. 

http://kemianseurat.fi/kemia/apurahat/kpshakemus/
http://www.valokuvataiteenmuseo.fi/fi/nayttelyt/tulevat#pimioe-darkroom-2082015-3112016
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura&do=register&event=42
http://www.kansallisteatteri.fi/esitykset/nummisuutarit/
https://www.tietokannat.info/events/?client=kemianseura&do=register&event=41
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Päijät-Hämeen Kemistit ry:n kesän 2015 toimintaa
Tutustuminen Kalkkisten viinitilaan yhdessä MAOL Päijät-Hämeen kerhon kanssa 26.8.2015. Lähtö linja-
autoaseman turistipysäkiltä klo 16. 

Ilmoittautuminen Eilalle (eilaha@elisanet.fi) 

Osallistumismaksu on 15 € ja se maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä. 

 

Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry
Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry jakaa hakemuksesta pieniä apurahoja yhdistyksen tavoitteita 
tukevaan toimintaan. Vuoden 2015 apurahat ovat haettavissa 17.8.2015 klo 16:00 mennessä. 

 Vapaamuotoiset hakemukset osoitetaan Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n hallitukselle. 
 Hakemukset, joiden pituus on 1-2 sivua, toimitetaan sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen 

puheenjohtaja.spt@nbcsec.fi. Liitetiedostot voivat olla joko pdf- tai Word-muodossa. 
 Hakemuksen liitteinä voi tarpeen mukaan olla hakijan ansioluettelo, julkaisuluettelo jne. 

Suosituskirjeitä voi liittää hakemukseen, mutta ne eivät ole välttämättömiä. 
 Suojelu, pelastus ja turvallisuus ry:n hallitus päättää jaettavista apurahoista syksyn 2015 aikana. 
 Hallitus voi halutessaan asettaa apurahan myöntämiselle ehtoja, esim. matkakertomuksen 

toimittaminen tai esitelmän pito yhdistyksen tapahtumissa. 
 Yhdistys voi julkaista tiedot myönnetyistä apurahoista, jos hakijan kanssa ei erikseen toisin 

sovita. 

Lisätietoja saa tarvittaessa yhdistyksen puheenjohtajalta (puheenjohtaja.spt@nbcsec.fi).  

6th EuCheMS Chemistry Congress
Lisätiedot: http:/euchems-seville2016.eu 

mailto:eilaha@elisanet.fi
http://euchems-seville2016.eu/
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Dear colleague,
You are cordially invited to attend symposium ”Emerging targets and molecules in middle space”, jointly 
organized by the Finnish Synthetic Chemistry Society, the Medicinal Chemistry Committee of the Finnish 
Pharmaceutical Society (FinMedChem) and the Finnish Peptide Society (FIPS). The symposium will be 
held in Helsinki on August 24-27, 2015. The venue is the small hall (Pieni juhlasali) at the main building 
of the University of Helsinki (Fabianinkatu 33, Helsinki). 

The main themes of the symposium are: synthetic and medicinal chemistry, emerging targets in CNS 
diseases, macrocycles in drug space, green chemistry and green medicinal chemistry, peptides as drugs 
and natural peptides. 

The registration and more information can be found on http://finmedchem.fi/. 

Looking forward to seeing you att the exciting symposium, 

Kristiina Wähälä, chair of the FinMedChem (kristina.wahala@helsinki.fi) 
Ari Koskinen, chair of the Finnish Synthetic Chemistry Society 
Hannu Koistinen, chair of the FIPS 

 

Keski-Suomen Kemistiseura
Keski-Suomen Kemistiseura ry palkitsi ylioppilaskirjoitusten kemian ainereaalissa ja kemian opinnoissa 
menestyneen lukiolaisen sekä myönsi kannustusstipendejä alakoulujen 5.-6.-luokkalaisille kemian 
harrastuneisuudesta. 

Keski-Suomen Kemistiseura ry:n stipendi kemian ainereaalin parhaan pistemäärän saavuttaneelle 
keskisuomalaiselle lukio-opiskelijalle  Ville Kuosmaselle Schildtin lukion Viitaniemen yksiköstä 
Jyväskylästä. 

Keski-Suomen Kemistiseura ry myönsi lisäksi kannustusstipendejä alakoulujen 5.-6-luokkalaisille 
oppilaille kemian harrastuneisuudesta luokanopettajien ehdotusten perusteella.  Oppitunneilla 
osoitettujen tietojen ja taitojen lisäksi valitut oppilaat harrastavat vapaa-ajallaan kemiaa ja jakavat 
tietämystään muille oppilaille, joskus opettajallekin. Ryhmän jäseninä he työskentelevät iloisesti ja 
innostuneesti toisia auttaen. 

Kannustusstipendi (20 €) myönnettiin seuraavilleoppilaille:Varpu Heinonen,  Palokan koulu, Jyväskylä, 
Jonatan Perttula, Kortepohjan koulu, Jyväskylä, Arttu Lehtonen, Kinkomaan koulu, Muurame,  Eevi 
Kainulainen, Tikan koulu, Jyväskylä, Santeri Järveläinen, Muurasjärven koulu, Pihtipudas, Aake Korhonen, 
Jokelan koulu, Jyväskylä, Veeti Remonen, Äänekosken keskuskoulu, Äänekoski 

Kaikki alakoulustipendiaatit vanhempineen kutsuttiin vierailemaan Jyväskylän yliopiston kemian 
laitoksella lauantaina 15.8.2015. Juha Siitosen johdolla. 

http://finmedchem.fi/
mailto:kristina.wahala@helsinki.fi
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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 toivottavat kaikille jäsenille hyvää, lämmintä ja rentouttavaa kesäaikaa! 

Kemian Seurat 
toimisto@kemianseura.fi 
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