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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. 

 

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).  

 

Laskennallisen kemian jaoston gradupalkinto 2015
Laskennallisen kemian jaosto palkitsee vuosittain suomalaista laskennallisen kemian tutkimusta hyvin 
edustavan maisteritasoisen opinnäytetyön (Pro Gradu -työ / diplomityö). Vuoden 2015 palkinto 
myönnetään aikavälillä 1.9.2014-31.8.2015 hyväksytylle opinnäytetyölle. Hakemukset on lähetettävä 
30.9.2015 mennessä. 

Hakuohjeet ja lisätiedot jaoston kotisivuilta tai jaoston puheenjohtajalta (antti.j.karttunen@iki.fi). 

http://kemianseurat.fi/kemia/apurahat/kpshakemus/
http://kemianseurat.fi/lkj/?page_id=36
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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. 

 

Kemian opetuksen jaosto
Kemian opetuksen jaostolla on ilo kutsua teidät mukaan tutustumaan Vantaan uuden jätevoimalan 
toimintaan keskiviikkona 26.8.2015 klo 18-20. Voimalan opastus perehdyttää jäsenistömme jätteen 
syntyyn, kierrätykseen ja energiahyötykäyttöön, jätevoimalan tekniikkaan sekä laajemmin jätteestä 
energiaa -tuotantoon. 

Jätevoimalan osoite on Långmosseninkuja 1, 01230 Vantaa. 

Pyydämme teitä ilmoittautumaan opintokäynnille viimeistään keskiviikkona 19.8, sillä lista vierailijoista 
tulee olla etukäteen jätevoimalassa. 

Lisätiedot ja ilmoittautuminen: Tanja Häkli, tanja.hakli@eduvantaa.fi 

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
mailto:tanja.hakli@eduvantaa.fi
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6th EuCheMS Chemistry Congress
Lisätiedot: http:/euchems-seville2016.eu 

 

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 

http://euchems-seville2016.eu/
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