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Yleistä 
 
Turun Kemistikerho ry on Turun alueella asuvien Suomalaisten Kemistien Seuran 
(SKS) jäsenten välinen yhdistys, joka emoseuransa tavoin pyrkii edistämään kemiaa sekä 
kemistien yhteisöä ja yhteyttä. Turun Kemistikerho on SKS:n paikallisseuroista vanhin. Se 
perustettiin DI Pekka Kontion aloitteesta 3.10.1945. Toimikauden 2007 päättyessä 
kerholla oli jäseniä seuraavasti: 
  
 Kunniapuheenjohtaja: Prof. Emeritus Alpo Kankaanperä  
 Varsinaisia jäseniä 431, joista 6 kutsuttu kunniajäseniksi 
 Nuoria jäseniä 69 
 Kannattajajäseniä 0 
 
Toimintavuoden aikana kerhoon liittyi 5 uutta varsinaista ja 8 uutta nuorta jäsentä.  
 
Kerhon tiedotustoiminta kulki Suomen Kemian Seuran elektronisen jäsentiedotteen, 
Kemia-Kemi -lehden, kerhon www-sivujen (//kemistikerho.ry.utu.fi) ja kerhon oman 
sähköpostilistan kautta. 
 
 
 

Hallinto ja kokoukset 
 

Kerhon johtokunnan muodostivat 28.2.2007 alkaen: 
 
 Dos. Ari Lehtonen  puheenjohtaja 
 FK Heikki Illi   varapuheenjohtaja 
 FM Marika Karskela sihteeri 
 Dos. Petri Ingman  taloudenhoitaja 
 FM Anu Kiviniemi   
 FM Päivi Liitti   

FK Tuula Nikander  opettajajäsen 
 Fil.yo. Mikko Saarela opiskelijajäsen   
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana seitsemän kertaa. 
 
Tilintarkastajina toimivat FM Maria Rantapaju ja Dos. Harri Hakala. Suomalaisten 
Kemistien Seuran hallituksessa kerhoa edusti Prof. Liisa Kanerva. Kerhon www-sivujen 
ylläpidosta vastasi kerhon sihteeri. 
 
 
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia pidettiin kaksi: 
 

- Vuosikokous 28.2.2007 OneMed Oy:n isännöimänä Amica-Biocityn tiloissa (37 
jäsentä). Kokousesitelmän piti akatemiaprofessori Eva-Mari Aro aiheesta 
”Biologinen vedyntuotto”. 

- Syyskokous 30.10.2007 Algol Chemicals Oy:n Turun konttorissa (23 jäsentä). 
 



Toiminta 
 
Yhdistyksen toiminta vuonna 2007 käsitti vuosi- ja syyskokousten lisäksi sekä uusia että 
perinteisiä toimintamuotoja. Vanhoista tapahtumista Gadolininpäivää uudistettiin hieman. 
Sen yhteydessä jaettiin Antti Vesala -palkinto parhaille Turun yliopiston kemian 
erikoistyöpostereille. Nuorempaa jäsenistöä houkuteltiin keväällä myös kerhon 
sponsoroimilla konserttilipuilla. Alkuvuodesta tehtiin oopperaretki Lahteen. Syyskauden 
alussa tehtiin kotiseuturetki Kuhankuonon retkeilyalueelle ja pikkujoulukauden alla 
tutustuttiin oluen valmistukseen. Kerhon edustajat kävivät loppuvuodesta myös 
Jyväskylässä onnittelemassa 40-vuotiasta Keski-Suomen Kemistiseuraa. Lisäksi 
kuluneena vuonna valmisteltiin vuoden 2008 puolelle ajoittunutta kulttuuriretkeä 
Tampereelle. 
 
 
 

Kulttuuriretki Lahteen 20.1.2007 
 
Turun Kemistikerho teki 20.1.2007 kulttuuririretken Lahteen katsomaan La-Bohème 
-oopperaa Lahden kaupunginteatterissa. Esityksen jälkeen saimme Liisa Koskisen 
johdolla opastetun kiertoajelun keskustassa, jonka jälkeen söimme illallisen 
Kongressikeskus Fellmannissa. Retkelle osallistui 42 kerhon jäsentä tai heidän 
seuralaistaan.  
 
 
 

Gadolininpäivän ja erikoistyötapahtuman iltajuhla  
27.4.2007 

 
Gadolininpäivää vietettiin yhdessä Kemiska Sällskapet i Åbo –yhdistyksen kanssa 
järjestelyvastuun ollessa tällä kertaa Turun Kemistikerholla. Nyt 39. kerran järjestettyä 
tapahtumaa vietettiin 27. huhtikuuta uudistetusti iltatilaisuutena, jonka yhteydessä 
juhlittiin myös Turun yliopiston kemian laitoksen erikoistyötapahtumaan osallistuneita 
opiskelijoita. Turun Upseerikerholla pidetyssä juhlassa oli 52 osallistujaa. Illan aikana 
kuultiin kaksi esitelmää: 
 
Dos. Jorma Koskimies (Helsingin yliopisto) 
”Johan Gadolinin historia” 
 
DI Jessica Rosenholm (Åbo Akademi) 
”Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan” 
 
Buffetillallisen lomassa kerho jakoi Antti Vesala -palkinnon kahdelle opiskelijalle. Matti 
Vihakas sai ensimmäisen palkinnon posteristaan ”Mustikan ja puolukan varsien ja lehtien 
proantosyanidiinien määrittäminen (200 €). Toisen palkinnon sai Anna Leisvuori 
posteristaan ”Levulinoyyliin perustuva linkkeri kiintokantajasynteesissä” (100 €). 

 
 



The 69 Eyes:n konsertti 26.7.2007 
 

Erityisesti nuorten jäsenten aktivoimiseksi kerho hankki 30 lippua The 69 Eyes -yhtyeen 
konserttiin ja myi ne alennettuun hintaan jäsenilleen. Alkuperäisen keikka-ajan 
peruunnuttua lipuilla pääsi yhtyeen keikalle DBTL:ssä heinäkuussa. 

 
 
 

Syysretki Kuhankuonolle 8.9.2007 
 

Syyskuussa tehtiin perheretki Kuhankuonon retkeilyalueeseen kuuluvaan Kurjenrahkan 
kansallispuistoon, joka on Varsinais-Suomen laajin ja monipuolisin suojeltu suoalue. 
Patikoinnin yhteydessä paistettiin makkaraa ja FT Tero Lehtonen kertoi Suomen 
suoluonnosta ja suon kemiasta. Yhteisen osuuden jälkeen osa retkeläisistä tutustui vielä 
Kurjenpesän luontotuvan näyttelyyn. Retkellä oli mukana 14 henkilöä. 

 
 
 

Tutustuminen oluen valmistukseen 
24.11.2007 

 
Kerholaiset seuralaisineen saivat mielenkiintoisen oppitunnin oluen valmistuksesta 
Panimoravintola Koulussa lauantaina 24.11. Parikymmenhenkistä joukkoa opasti 
baarimikko Juha Kylä-Kaila, joka esitteli myös Koulun panimotoimintaa. Perehdytyksen 
jälkeen vertailtiin talon oluita maistelemalla muutamia Koulun tunnettuja tuotteita. 
Pikkujoulukauteen sopivasti makuaisteja testattiin mm. neilikan aromin löytämisellä 
jouluoluesta. 
 
 
 

Keski-Suomen Kemistiseuran 40-vuotisjuhla 
17.11.2007 

 
Keski-Suomen Kemistiseura juhli 40-vuotista taivaltaan 17. marraskuuta ravintola 
Piatossa Jyväskylässä. Kerhon johtokunnan edustajat luovuttivat tilaisuudessa 
sisarseuralleen Turun Kemistikerhon standaarin vastalahjana 60-vuotisjuhlassamme 
saadusta standaarista. 
 
 
 
 
Turussa 10. helmikuuta 2008, 
 
 
Ari Lehtonen    Marika Karskela 
puheenjohtaja    sihteeri 


