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IUPAC:in fysikaalisen ja biofysikaalisen kemian jaoston (“Division I”) kokous pidettiin 6-
7.2019 aurinkoisen helteisessä Pariisissa. Jaostokokoukset pidettiin tällä kertaa 
IUPAC:in massiivisen 100-vuotisjuhlakokouksen yhteydessä, Palais de Congres - 
keskuksessa. Kokousjärjestelyissä oli kuitenkin aluksi hieman toivomisen varaa: 
osoittautui nimittäin että huoneissa oli joko toimiva ilmastointi, tai tuolit - mutta ei 
molempia. Oman jaostomme huone kuului onneksi ilmastoituihin mutta tuolittomiin - 
kehoitus “take your seats” sai aivan uusia merkityksiä kantaessamme itsellemme tuoleja 
viereisistä huoneista. Kokous päästiin onneksi aloittamaan suunnilleen aikataulussa 
lauantaina klo 9:15.  
 
Suurin osa jaostokokouksen ajasta kului tavalla tai toisella IUPAC:in heikon 
taloudellisen tilanteen käsittelyyn. Heti kokouksen aluksi saimme arvovaltaisia vieraita: 
IUPAC:in pääsihteeri Richard Hartsthorn (RH), puheenjohtaja Qi-Feng Zhou (QZ) ja 
varapuhjeenjohtaja Chris Brett (CB) kiersivät taustoittamassa tilannetta. Ongelmana on, 
että kaikki kolme IUPAC:in pääasiallista tulonlähdettä ovat samaan aikaan pienentyneet 
- jäsenmaiden lukumäärä, ja siten jäsenmaksujen summa, on laskussa, lehdistä 
saatavat tulot ovat laskeneet, ja alhaiset korot vähentävät sijoitusten tuottoja. Tästä 
syystä IUPAC joutuu lähivuosina karsimaan kuluja varsin rajusti, esimerkiksi 
lakkauttamalla tai yhdistämällä jaostoja ja komiteoita, ja poistamalla matkakorvaukset 
“off-year” jaostokokouksista. Jaostossa ymmärrettiin sinänsä nämä toimenpiteet, mutta 
jaoston puheenjohtaja Ron Weir (RW) oli huolissaan siitä että säästötoimet voivat 
vaikuttaa tuhoisasti lupaavasti alkaneeseen IUPAC:in ja kemiallisten aseiden 
kieltojärjestö OPCW:n yhteistyöhön. Tällä yhteystyöllä olisi RW:n mukaan potentiaalia 
nostattaa IUPAC:in julkista profiilia, ja tuoda uusia jäseniä (tai ainakin estää olemassa 
olevia jäsenmaita eroamasta IUPAC:ista). Monet maallikot eivät välttämättä hahmota 
standardien ja määrittelyjen tärkeyttä, mutta ymmärtävät silti helposti että kemiallisten 
aseiden torjunta on tärkeää. RW:n erityinen huolenaihe oli että IUPAC on mahdollisesti 
lakhkauttamassa CHEMRAWN - komitean (CHemical Research Applied to World 
Needs) joka on ollut OPCW-yhteistyölle keskeinen elin. RH ja CB vakuuttivat, että 
OPCW - yhteistyö tulee jatkumaan, ja esittivät ettei CHEMRAWN ole ainoa tai edes 
keskeisin foorumi tälle yhteistyölle. Esimerkiksi RW itse on osallistunut IUPAC:in 
edustajana OPCW:n kokouksiin, ja tämä käytäntö tulee jatkumaan. CHEMRAWN on 
alunperin perustettu vuonna 1973 edistämään konferenssien järjestämistä 
aliedustetuilla kemian aihealueilla. IUPAC:in johdon mukaan aika on ajanut tämän 
tarpeen ohi, sillä konferensseja riittää nykyisin alalla kuin alalla.  
 
IUPAC:in johdon vierailun jälkeen päästiin varsinaisiin kokousasioihin, joista 
ensimmäinen oli uuden jäsenen Lynda Ngozi-Olehin (National Representative, Nigeria) 
toivottaminen tervetulleeksi. Tehokkaasti hoidettujen sähköisten etäkokousten (“GOTO-
meetings”) ansiosta normaaliin kokousbyrokratiaan kuten edellisten kokousten 
pöytäkirjojen hyväksymiseen kului varsin vähän aikaa - tämä on merkittävä edistysaskel 
vuoden 2018 kokoukseen verrattuna. Tähän liittyen keskusteltiin mahdollisuudesta pitää 



(rahan säästämiseksi) vuoden 2020 ns. “off-year” jaostokokous (jota IUPAC siis ei enää 
tue taloudellisesti) kokonaan sähköisenä GOTO-kokouksena. Idea todettiin 
periaatteessa toimivaksi, mutta onnistuakseen tämä edellyttää nopeaa ja luotettavaa 
internet-yhteyttä kaikilta osallistujilta, joka voi olla joistakin jäsenmaista tuleville 
osallistujille haastavaa järjestää.  
 
Seuraavaksi käytiin läpi uuden jaoston määrittäneet äänestystulokset. Tim Wallington 
aloittaa puhjeenjohtajana 1.1.2020, Pierangelo Metrangolo vara-PJ:nä (ja siirtyy siis 
PJ:ksi 2 vuoden päästä). Attila Csaszar jatkaa sihteerinä. RW siirtyy entiseksi 
puheenjohtajaksi (“past president”, jolla on edelleen merkittävä rooli seuraavan kauden 
alkana). Jeremy Frey jatkaa jaoston alaisen komission 1.1:n puhjeenjohtana. TM:t 
(titutar members, suomeksi suunnilleen varinaiset jäsenet) Bert Weckhuysen (NL) ja 
Roberto Marquardt (FR) lopettavat (Roberto tosin pysyy jaoston neuvoa-antavassa 
komiteassa). Ilja Karina Voets (NL) ja Angela Wilson (USA) valittiin uusina TM:inä, 
ja Zhigang Shuai siirtyy AM:stä (associate member; liitännäisjäsen) TM:ksi. Uusia AM:ia ovat Joaquim 
Faria (Portugal), Seung-Joon Jeon (E-Korea), Luis Montero Cabrera (Kuuba, teknisesti affiliated member 
koska Kuuba ei ole enää IUPAC:in jäsenvaltio) ja Vessela Tsakova (Bulgaria). Muut TM:t ja AM:t säilyvät 
entisellään.  
 
Ensimmäinen varsinainen tieteellinen asia oli IUPAC:in kultaisen kirjan (Gold Book) 
päivittäminen. Gold book kokoaa kaikki termit ja määritelmät jotka IUPAC on julkaissut 
lehdissään sekä muissa kirjoissaan, ja se on monella tavalla IUPAC:in “käyntikortti” - 
usein ensimmäinen ja ainoa IUPAC:in tuote johon kemistit tutustuvat. Nykyinen Gold 
Book - version on vuodelta 2008, ja sen on monella tavalla vanhentunut. Kirja on 
kuitenkin hyvin äskettäin kokonaisuudessaan digitoitu, ja löytyy 
osoitteesta goldbook.iupac.org. Tämä digitointi muodosti päivitysprojektin ensimmäisen 
vaiheen - nyt siirrytään toiseen vaiheeseen eli sisällön päivittämiseen. Jaoston 
vastuuhenkilöiksi valittiin Joaquim Faria, Pierangelo Metrangolo ja Roberto Marquardt. He tulevat 
delegoimaan työtehtäviä kaikille jaoston jäsenille. Fysikaaliseen ja biofysikaaliseen kemiaan liittyviä 
termejä ja määritelmiä on noin 1200 (yhteensä noin 6000sta), joten työtaakka tulee olemaan suuri muttei 
mahdoton. Ikään kuin harjoituksena kukin paikalla ollut jaoston jäsen sai tehtäväksi kerätä viisi 
määritelmää jotka ovat jollakin tavalla vanhentuneita tai puutteellisia, ja ehdottaa näihin korjauksia.  
 
Seuraavaksi siiryttiin kohtaan “state of the Union” ja siihen liittyvä jaoston budjetti, mikä käytännössä 
tarkoitti IUPAC:in heikkoon taloudelliseen tilanteeseen palaamista. Jaosto keskusteli mahdollisuudesta 
säästää rahaa yhdistämällä jaostoja (divisions) ja/tai komiteoita, ja siten TM:iä. Tämä vähentää suoria 
kuluja (matka- ja majoituskulut), mutta myös epäsuoria kuluja (vähemmän työtä sihteeristölle). 
Keskustelussa ehdotettiin myös matkabudjettien pienentämistä siten että TM:ien määrä ei muutu, mutta 
rahoitusta leikataan - ja jokainen jaosto/komitea päättää sitten miten rahoittaa matkat (esim. kattaen vain 
osan TM:ien matkakuluista). Myös varsinaisten kokousten järjestämistä kolmen vuoden välein (nykyisen 
kahden sijaan) pohdittiin - tämä vaatisi kuitenkin mittavia sääntömuutoksia. Jaosto oli yksimielinen siitä 
että yleiskokousten pitäisi jatkossa tuottaa rahaa IUPAC:ille (tällä hetkellä ovat jopa tappiollisia).  
 
Lauantain viimeisenä asiana käytiin läpi jaoston hallinnoimat projektit - viime vuoden byrokratia-urakan 
ansiosta projektien lista on nyt merkittävästi lyhyempi, kun toimimattomat ja valmistuneet projektit on 
saatu siivottua listalta pois. Nykyisellä listalla oli vain kourallinen toimenpiteitä vaativia projekteja (esim. 
toimimattomia ja siten lopetettavia) - muut etenevät suunnitelmien mukaisesti.  
 
Sunnuntai alkoi I ja II - jaoston yhteiskokouksella, johon myös osa V - jaostosta osallistui. Tässä 
kokouksessa käsiteltiin (taas) lähinnä IUPAC:in säästöjä, käytännössä samoja asioita joita jaoston 
sisäisessä kokouksessa oli jo kertaalleen käyty läpi. Varsinainen jaostokokous jatkui gold book - 



päivityksen parissa - Tim Wallington ja Roberto Marquardt esittelivät jaoston jäseniltään saamia 
päivitysehdotuksia, ja antoivat ohjeita niiden optimaalisesta formaatista, menettelytavoista jne. 
Määritelmien merkittävä muuttaminen edellyttää uuden projektin perustamista - tämä tultaneen tekemään 
seuraavassa jaostokokouksessa. Lopuksi käytiin läpi Timothy Freyn (joka ei valitettavasti päässyt 
paikalle) lähettämä historiallinen katsaus jaoston ja myös siihen liittyvien “värikirjojen” vaiheisiin. Väistyvä 
puheenjohtaja Ron Weir päätti kokouksen sunnuntaina n klo 14. 
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