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Kemian päivien säätiön jatko-opiskeluapurahat 2015 
Kemian Päivien Säätiön jatko-opiskeluapurahat 2015 on myönnetty seuraaville henkilöille: 

 FM Juha Hurmalainen, Jyväskylän yliopisto kemian laitos (2 000 euroa) 

 FM Joona Mikkilä, Aalto yliopisto Kemian tekniikan korkeakoulu (2 000 euroa) 

 FM Sandra Söderholm Helsingin yliopisto Biotekniikan instituutti 2 000 euroa) 

 MSc Marica Engström Turun yliopisto kemian laitos (2 000 euroa) 

 FM Tiina Sarnet Helsingin yliopisto kemian laitos (2 000 euroa). 

 

Tiedeaforismikilpailu 
Suomen aforismiyhdistys ja Tieteen päivät järjestävät valtakunnallisen aforismikilpailun. Sen kautta 

haetaan eri tieteen aloihin liittyviä uusia, ennen julkaisemattomia suomenkielisiä mietelauseita. 

Samassa yhteydessä voi lähettää myös tunnettujen suomalaisten tieteentekijöiden, tai muutoin 

tieteeseen hyvin osuvia sitaatteja. (lähde mainittava). 

Uusia tiedeaforismeja tulee olemaan esillä Tieteen päivien 40v-juhlavuoden tapahtumissa ja 

Raideaforismeissa vuonna 2017. Jos hyviä aforismeja ja sitaatteja saadaan riittävästi, niistä julkaistaan 

kirja. 

Tarkemmat lisätiedot: 

www.aforismiyhdistys.fi/tiedeaforismikilpailu 

 

SKS:n helmikuun vierailu ja kokous 
Suomalaisten Kemistien Seuran helmikuun vierailu ja kokous Suomen Kansallismuseossa tiistaina 

16.2.2016 klo 16.15–18.00 (Mannerheimintie 34, Helsinki). 

Ohjelma 

Seuran kokous 

Opastettu tutustuminen Sibelius. Jokainen nuotti pitää elää  -näyttelyyn. 

Kahvitarjoilu 

Ilmoittautumiset to 11.2.2016 mennessä www.suomalaistenkemistienseura.fi 

 

http://www.aforismiyhdistys.fi/tiedeaforismikilpailu
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Päijät-Hämeen kemistit 
Päijät-Hämeen Kemistien ja MAOL-Päijät-Hämeen yhteinen pikkujoulu Jokimaan ravikeskuksessa 

torstaina 26.11.2015 

Kuljetus: non-stop bussit Marolankadun turistipysäkiltä klo 17 - 18 (n. 30 min välein). Paluukuljetus 10 

min viimeisen lähdön jälkeen. 

 klo 17 tallikierros (oma/kimppakyyti) 

 klo 17.50 infoa raveista 

 klo 18 ravit alkavat (viiden euron pelivoucher jokaiselle) 

 klo 18-19.30 ruokailu: Texmex buffet, olut/ viini/ siideri. 

 Ravit päättyy n. 21.10 

Illan hinta 10 € maksetaan Päijät-Hämeen Kemistit ry:n tilille FI12 4712 0010 0406 25 ilmoittautumisen 

yhteydessä. 

Sitovat ilmoittautumiset Eilalle (eilaha@elisanet.fi) 16.11 mennessä. Kerro samalla osallistutko 

tallikierrokselle. 

 

Keski-Suomen Kemistiseura 
Kemiaa kaikille -luentojen valoteema jatkuu professori Janne Ihalaisen luennolla biologisten 

valosensoreiden toiminnasta tiistaina 10.11.2015 klo 18:00 Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen salissa 

KEM1. 

Joulukuun luennolla 1.12.2015 klo 18:00 kuulemme puolestaan professori Mika Petterssonia otsikolla 

"Valon kemiaa". Luentosalina myös tällöin on kemian laitoksen sali KEM1. Lämpimästi tervetuloa! 

 

Muistattehan myös Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan 50-

vuotisjuhlallisuudet ja Jaakko Paasivirta -salin vihkiäiset perjantaina 6.11.  

Lisätietoja:  

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/10/tapahtuma-2015-10-16-10-06-52-107206 ja 

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-21-13-11-39-911787. 

 

https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/10/tapahtuma-2015-10-16-10-06-52-107206
https://www.jyu.fi/ajankohtaista/arkisto/2015/08/tapahtuma-2015-08-21-13-11-39-911787
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Itä-Suomen kemistiseura 
Itä-Suomen kemistiseura järjestää yhdessä FinTAC ry:n kanssa Vesi, ilma, avaruus – yleisötilaisuuden 

18.11.2015 klo 17.00–20.00 Kuopiossa yliopiston Snellmania-rakennuksen salissa SN100. Kaikille 

avoimessa tilaisuudessa on puhumassa Simo Pehkonen (Veden puhdistuksen pullonkaulat), Markku 

Kulmala (Riittääkö puhdasta ilmaa?) ja Syksy Räsänen (Avaruuden ääriltä maapallolle). Tilaisuuden 

juontaa stand-up koomikko Iikka Kivi. 

Itä-Suomen kemistiseura järjestää jäsenilleen (ja SKS:n jäsenille) ilmaisen bussikyydin Joensuusta 

Kuopioon ja takaisin. Voit varmistaa paikkasi bussissa ilmoittamalla siitä Tarmo Korpelalle 

(tarmo.e.korpela@outlook.fi). Bussi lähtee Joensuusta yliopiston Aurora-rakennuksen parkkipaikalta klo 

15.30 ja takaisin Joensuuhun bussi lähtee yleisötilaisuuden jälkeen. 

Tapahtumaa tukee Itä-Suomen yliopisto, Tieteen tiedotus ry, FinTAC ry ja Suomalaisten Kemistien Seura. 

Tapahtuma facebookissa: https://www.facebook.com/events/889558474462658/ 

Lisätietoja:  

Vesa-Pekka Lehto 

p. 040 355 2470 

email: vplehto@uef.fi 

 

Suomen Kromatografiaseura ry 
järjestää Naantalissa 12–13.11 Syysseminaarin ”Biomassan jalostus ja analytiikka – Haasteet ja 

tulevaisuuden näkymät”, jonka luentojen aiheita ovat sokereiden, tärkkelyksen ja muiden 

polysakkaridien, sekä tanniinien ja lipidien monipuolinen analytiikka. 

Lisäksi seminaarissa on tarjolla laaja kattaus esitelmiä ja esittelyjä uusimmista analyysitekniikoista. 

Katso seminaarin ohjelma täältä: http://web.abo.fi/instut/pcc/ohjelma.html 

Ilmoittaudu nyt vuoden ajankohtaisimpaan seminaariin osoitteessa: 

http://web.abo.fi/instut/pcc/ilmoittautuminen.html 

Nähdään seminaarissa! 

Elias Ikonen 

Puheenjohtaja 

Suomen Kromatografiaseura ry 

 

https://www.facebook.com/events/889558474462658/
mailto:vplehto@uef.fi
http://web.abo.fi/instut/pcc/ohjelma.html
http://web.abo.fi/instut/pcc/ilmoittautuminen.html
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Finntesting jäsenkokous ja seminaari 17.11.2015 
Finntesting -yhdistyksen sääntömääräinen syksyn jäsenkokous 

Aika: Tiistai 17.11.2015 klo 15.30 

Paikka: Evira, Mustialankatu 3, 00790 Helsinki, Luentosali Kalevi 

Jäsenkokouksen esityslista on liitteenä. 

Kokousta ennen on samassa paikassa klo 14.00–15.30 yhdistyksen seminaari: 

TULEVAISUUDEN LAADUNVARMISTUKSEN HAASTEET 

- Mitä haasteita automatisoituva ja mittauskohteessa tapahtuva mittaaminen tuo testaamisen 

laadunvarmistukselle? 

Tarjoilun vuoksi kokoukseen ja seminaariin osallistujia pyydetään ilmoittautumaan 11.11.2015 

mennessä marja-leena.kuitunen(at)helsinki.fi. 

Lisätietoja: http://www.kemianseurat.fi/finntesting 

 

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. 

Kemian Seurat 

toimisto@kemianseura.fi 

http://www.kemianseurat.fi/finntesting

