TURUN KEMISTIKERHO RY
Vuosikertomus 2014

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 2014 päättyessä kerholla oli jäseniä seuraavasti:
Kunniapuheenjohtaja: Prof. Emeritus Alpo Kankaanperä.
Varsinaisia jäseniä 271, joista 4 kutsuttu kunniajäseniksi.
Nuoria jäseniä 33.
Kannattajajäseniä 0.
Toimintavuoden aikana kerhoon liittyi 3 varsinaista jäsentä ja 14 nuorta jäsentä. Kerhosta poistui 5
jäsentä.
Kerhon tiedotustoiminta kulki ensisijaisesti kerhon oman sähköpostilistan ja Suomalaisten Kemistien
Seuran elektronisen jäsentiedotteen kautta. Lisäksi kerholla on käytössä www-sivut
(www.turunkemistikerho.fi).

Johtokunta
Turun Kemistikerhon johtokunnan muodostivat vuonna 2014:
Dos. Maarit Karonen
FM Petra Nordman
FM Anu Tuominen
Dos. Mikko Salomäki
FM Tomi Peltonen
FM Kaisa Martikainen
FM Karoliina Salmenperä
LuK Isabella Norrbo
FM Minna Hietala

puheenjohtaja
varapuheenjohtaja
sihteeri
taloudenhoitaja
jäsen
jäsen
opettajajäsen
opiskelijajäsen
varajäsen

Johtokunta kokoontui vuoden aikana kuusi kertaa joista yksi kokous hoidettiin sähköpostitse.
Toiminnantarkastajina toimivat FT Tuomas Karskela ja FT Olli Martiskainen. Suomalaisten
Kemistien Seuran hallituksessa kerhoa edusti Prof. Liisa Kanerva. Kerhon www-sivujen ylläpidosta
vastasi johtokunnan jäsen Tomi Peltonen.

Toiminta
Viinimaistajaiset 31.1.2014
Vuosi aloitettiin viininmaistajaisilla Luonnonyhdistekemian kahvihuoneessa kemian laitoksella
31.1.2014. Viiniasiantuntijana oli emeritusprofessori Kalevi Pihlaja, joka alusti aiheesta Viini ja
juusto, kaksoset vai avioliitto? Saimme maistaa kuutta huolella valittua erilaista viiniä ja kuutta
niiden pariksi valittua juustoa. Paikalla oli herkuttelemassa 13 kerholaista.

Vuosikokous 25.2.2014
Turun Kemistikerhon vuosikokous pidettiin 25.2.2014 Biocityn ravintola Maunossa (Tykistökatu 6).
Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset asiat ja valittiin uusi johtokunta alkaneelle toimikaudelle.
Kokouksessa kuultiin FT Tuomas Karskelan esitelmä ”Kiintokantajasynteesi: Etenoadeniinien ja biimidatsolien valmistus”. Iltaa emännöi VWR International Oy. Kokousillan päätteeksi oli emäntien
tarjoama ruokailu. Vuosikokoukseen osallistui 27 kerhon jäsentä.
Länsi-Suomen Kemistiseura ry:n vierailu Turkuun 11.4.2014
Länsi-Suomen Kemistiseura ry tuli Turkuun vierailulle 11.4.2014. Heikki Illi järjesti heille
yritysvierailun KiiltoClean Oy:n jonka jälkeen Maarit Karonen esitteli heille Turun yliopiston
kemian laitosta. Illalla kokoonnuttiin vielä ravintola Rantakerttuun, jossa Länsi-Suomen
Kemistiseura piti ensin vuosikokouksensa ja sen jälkeen syötiin yhdessä illallista. Länsi-Suomen
Kemistiseurasta oli tyytyväisiä vierailijoita 11 ja 4 Turun kemistikerhon jäsentä osallistui illalliselle.
ABBA 40th Anniversary Tour -konsertti 12.4.2014
Kevään kulttuuriretki suuntautui Turun konserttitalolle katsomaan 1974 ABBA Tribute Show (40th
Anniversary Tour) -konserttia 12.4.2014. Väliajalla nautittiin kahvit, kuohuviinit ja pieni suolapala.
Iloisesta ja vauhdikkaasta konsertista kaikkine Abban hitteineen oli nauttimassa 23 henkilöä.
Kemian kevät 22.-24.4.2014
Turun yliopiston kemian laitoksen Kemian kevät -tapahtumaan osallistuttiin jälleen kerhon ständillä,
jossa puheenjohtaja, sihteeri ja opiskelijajäsen esittelivät kerhon toimintaa sekä houkuttelivat uusia
jäseniä esitteiden ja muistitikkujen avulla. Tapahtumassa saatiin menestyksekkäästi värvättyä 11
uutta nuorta jäsentä.
Kemian kevät –tapahtuman iltajuhlaa sponsoroitiin 400 €:lla ja iltajuhlassa kerhon
puheenjohtaja
ja
taloudenhoitaja
ojensivat
vuosittaisen
Antti
Vesala
-palkinnon
erikoistyötapahtuman parhaille postereille. Palkinto on perustettu kerhon pitkäaikaisen aktiivijäsenen
ja pidetyn yliopisto-opettajan, dosentti Antti Vesalan (1939 - 1993) aloitteesta ja omistettu hänen
muistolleen. Palkintoja jaettiin kaksi: kerhon johtokunta valitsi toisen palkinnon saajan ja
yleisöäänten perusteella myönnettiin toinen palkinto. Palkinnot saivat Oskari Jaakkola: Ohutkalvojen
valmistus poly(bentsimidatsobentsofenantroliini)-johdannaisista ja valosähköisten ominaisuuksien
tutkimus (200 €, johtokunnan valinta) ja Milla Leppä: uusia menetelmiä tanniini-makromolekyyli –
vuorovaikutusten tutkimiseen (150 €, yleisön suosikki).
Gadolininpäivä 25.4.2014
Gadolininpäivän järjestelyvastuussa oli KSÅ. He järjestivät tutustumisretken Helsinkiin Gadolin
kemianluokkaan 23.4.2014. Retki osui valitettavasti Kemian kevät –tapahtuman päälle ja kukaan
Turun kemistikerhosta ei kyennyt osallistumaan. Sen lisäksi KSÅ piti After work -tyyppisen
kokoontumisen Åbo Akademilla Axelian kahvihuoneessa 25.4.2014, jossa tarjoiltiin kuohuviiniä ja
kuppikakkuja. Tapahtumaan osallistui 7 KSÅ:n johtokunnan jäsentä ja 4 Turun Kemistikerhon
johtokunnan jäsentä ja siellä pohdittiin demolabran perustamista Turkuun, kemistikerhojen
tulevaisuutta, tulevia Gadolininpäiviä, yhteistyön syventämistä ja jäsenistön aktivoimisen keinoja.

Kevätretki Fiskarsiin 29.5.2014
Helatorstain retkiperinne elvytettiin koko perheen bussiretkellä 29.5.2014 kauniiseen Fiskarsin
Ruukkiin, joka juhli 365 vuotista historiaansa. Bussissa pidettiin retkikohteeseen liittyvä tietovisa,
jossa oli sarjat erikseen aikuisille ja lapsille. Lahjakortit PetriS Chocolate Room:iin voittivat Ilona
Niittymäki ja Timo Oksanen. Opas Tuula Kleiman kertoi ensin alueen historiasta ja nykypäivästä
kiertoajelulla. Opastuksesta jatkoimme kalaisalle lounaalle kosken partaalla olevaan ravintola
Kuparipajaan. Sen jälkeen sai vapaasti kierrellä taidenäyttelyissä, luontopolulla, myymälöissä ja
panimossa. Vaikka sateinen sää ei hemmotellut osallistujia, keväiselle retkelle osallistui 38 henkeä.
Kukkalaitteen lasku Gadolinin haudalle 5.6.2014
Tervehdyskäynnillä Gadolinin haudalla 5.6.2014 olivat kerhon puheenjohtaja Maarit Karonen
lapsineen ja Tiina Saloranta ja Jani Rahkila KSÅ:n puolelta. He laskivat kukkalaitteen Gadolinin
haudalle Mynämäen kirkkomaalla, jonka jälkeen oli Wirmo-seuran tarjoama kahvitus.
Syyskokous Innotracilla 29.10.2014
Syyskokous pidettiin Innotrac Diagnostics Oy:llä (Biolinja 12) 9.10.2014. Syyskokouksen jälkeen,
Harri Takalo esitteli mielenkiintoisesti Innotracin toimintaa ja luminoivien Eu-kelaattien tutkimusta,
jonka jälkeen nautittiin herkullinen illallinen ruokalassa. Kokoukseen osallistui 17 kerholaista.
Kummituskierros Turun linnassa 7.11.2014
Syksyn kulttuuriretki suuntautui Turun linnaan Kummituksia, kidutusta ja kuolemaa –kierrokselle
7.11.2014. Opastetulla kierroksella kuultiin karmaisevia ja vaiettuja salaisuuksia linnan historiasta ja
kohdattiin mm. pyöveli. Iltaa jatkettiin vielä lasillisella ravintola Koulussa. Pimeää ja pelottavaa
linnaa oli kiertämässä 31 henkeä.
Koululaisstipendit
Turun Kemistikerho myöntää vuosittain kaksi stipendiä MAOLin kemiankilpailuissa parhaiten
menestyneille Varsinais-Suomen alueen oppilaille. Tänä vuonna stipendit (150 €) jaettiin Lukion
kemiakilpailussa 2013–2014 menestyneelle Olli Malmille (alkukilpailun perussarja, 3. sija, Turun
suomalainen yhteiskoulu) ja avoimesta sarjasta Santeri Anttilalle (loppukilpailu 5. sija, Turun
suomalainen yhteiskoulu).
SKS:n ansiomitalit
Turun Kemistikerho anoi SKS:n ansiomitalia Petri Ingmanille. Anomus hyväksyttiin ja mitali
luovutetaan vuosikokouksessa 2015.

Turussa 24. helmikuuta 2015

Maarit Karonen
puheenjohtaja

Anu Tuominen
sihteeri

