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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 2018 päättyessä kerholla oli jäseniä seuraavasti: 
 

Kunniapuheenjohtaja: Prof. Emeritus Alpo Kankaanperä. 
Varsinaisia jäseniä 266, joista 7 on kutsuttu kunniajäseniksi. 
Nuoria jäseniä 33. 
Kannattajajäseniä 0. 

 
Toimintavuoden aikana kerho liittyi 5 varsinaista jäsentä ja 7 nuorta jäsentä. Kerhosta poistui 21              
jäsentä. Kerhon tiedotustoiminta kulki ensisijaisesti kerhon oman sähköpostilistan ja Suomalaisten          
Kemistien Seuran (SKS) sähköisen jäsentiedotteen kautta. Lisäksi toiminnasta tiedotettiin kerhon          
www-sivuilla (www.turunkemistikerho.fi), joka siirrettiin vuoden alussa uudelle alustalle,        
Facebook-sivulla ja Instagram-tilillä. Näitä päivittivät useat johtokunnan jäsenet.  
 

Johtokunta 
 

Turun Kemistikerhon johtokunnan muodostivat vuonna 2018: 
 

FM Tomi Peltonen puheenjohtaja  
FT Anu Tuominen varapuheenjohtaja 
FM Jussi Suvanto sihteeri 
Dos. Petri Tähtinen taloudenhoitaja 
FM Terhi Kiviranta jäsen 
FM Kaisa Martikainen jäsen 
FT Olli Martiskainen jäsen 
FM Milla Leppä jäsen 
FM Riina Suntioinen opettajajäsen 
LuK Krista Heikkilä opiskelijajäsen 

 
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana 12 kertaa, joista kaksi oli yhteiskokousta KSÅ:n kanssa ja myös              
SKS:n juhlavuoden suunnittelun myötä kokouksia oli enemmän kuin yleensä. Toiminnantarkastajina          
toimivat vuonna 2018 FM Ville Eskonen (varalla FM Petra Toivonen) ja FM Jorma Kim (varalla FM                
Salla Lahti). Prof Emerita Liisa Kanervan seuraajaksi kerhon edustajana Suomalaisten Kemistien           
Seuran hallituksessa valittiin vuoden alussa dosentti Petri Tähtinen. Vuoden aikana anottiin SKS:n            
kunniajäsenyyttä Liisa Kanervalle ja SKS:n ansiomitalia Maarit Karoselle. 
 

Toiminta 
 

Toimintavuoteen sisältyi jälleen monenlaista perinteikästä toimintaa. Vuosi 2018 oli ensimmäinen          
kokonainen toimintavuosi 20.6.2017 uudistetuilla säännöillä. Toimintavuonna panostettiin jälleen        
erityisesti nuorten jäsenten hankintaan osallistumalla ständeillä Turun yliopiston kemian laitoksen          
Kemian kevään lisäksi myös Turun yliopiston Avajaiskarnevaaleihin ja Kemiat kohtaa          
-opiskelijatapahtumaan. SKS.n juhlavuoden 2019 suunnittelua jatkettiin. Vuoden aikana kerholle         
anottiin ja myönnettiin virallinen asema Turun yliopiston alumniyhdistyksenä, jonka ansiosta kerhon           



nettisivu löytyy jatkossa myös yliopiston alumnisivuilta. EU:n tietosuojauudistus astui         
siirtymäkauden jälkeen lopullisesti voimaan 25.5. Siitä tiedotettiin jäsenille ja jäsenrekisteriä          
uudistettiin sisältämään vain SKS:n jäsenhakemuksessa kysytyt asiat tai jopa vähemmän. 
 

Kevätkokous 21.2.2018 
 
Toimintavuosi alkoi Turun Kemistikerhon kevätkokouksella, joka järjestettiin 21.2.2018 nyt toista          
kertaa Turun Upseerikerhon tiloissa Turku-kabinetissa (Kaivokatu 12, Turku). Kokouksessa         
käsiteltiin sääntömääräiset asiat. Mielenkiintoisen kokousesitelmän viljojen bioaktiivisista yhdisteistä        
piti Luonnonvarakeskuksen tutkija, FT Juha-Matti Pihlava otsikolla ”Hordatiinit ja bentsoksatsinoidit          
– oluiden ”uudet” yhdisteet”. Iltaa sponsoroi VWR International Oy, jonka asiakkuuspäällikkö           
Camilla Tallgrén esitteli heidän uusia palvelujaan ja tarjosi kokousillan päätteeksi ruokailun.           
Vuosikokoukseen osallistui 21 kerhon jäsentä.  

 
Kemiat kohtaa -tapahtuma 23.2.2018 

 
Turussa järjestettiin 22.–24.2. Suomen kemian alojen opiskelijatapaaminen Kemiat Kohtaa 2018.          
Kerho sponsoroi tapahtumaa 150 euron mainoksella tapahtuman nettisivuilla ja kerhon          
opiskelijaedustaja Krista Heikkilä oli pitämässä kerhon ständiä tapahtumassa perjantaina 23.2.          
Tapahtumasta saatiin kolme uutta nuorta jäsentä.  
 

SKS:n paikallisseurojen kokoontuminen 17.4.2018 

SKS järjesti seuran hallituksen, paikallisseurojen ja jaostojen yhteisen tapaamisen 17.4. Helsingissä           
Ravintola Loisteessa. Paikalle on kutsuttu jaostoista puheenjohtajat, sihteerit ja tänä vuonna           
erityisesti myös opiskelijajäsenet, ja kerhostamme oli paikalla kaikki kolme. Kokouksessa          
keskityttiin etenkin SKS:n 100-vuotisjuhlavuoden suunnitteluun ja ohjelman esittelyyn. Kotiinpäin         
tuotiin lisäksi SKS-tavaraa, kuten kasseja ja muistitikkuja liittymislahjoiksi ja esittelykäyttöön. 
 

Kemian kevään jäsenhankintatilaisuus ja posteripalkinnot 27.4.2018  
 
Turun yliopiston kemian laitoksen Kemian kevät -tapahtumaan osallistuttiin jälleen kerhon ständillä,           
jossa esiteltiin kerhon toimintaa sekä houkuteltiin uusia jäseniä esitteiden ja muistitikkujen avulla.            
Tapahtumassa saatiin kolme uutta jäsentä. Posteritapahtumaan järjestettiin kerhon puolesta juotavaa          
ja pientä suolaista. Lisäksi Petri Tähtinen piti tapahtumassa kerhon puheenvuoron ennen           
posterisession alkua.  

Kemian kevät -tapahtuman iltajuhlaa sponsoroitiin perinteisesti n. 400 €:lla ja          
iltajuhlassa kerhon edustajat ojensivat vuosittaisen Antti Vesala -palkinnon kukkineen         
erikoistyötapahtuman parhaille postereille. Palkintoja olivat jakamassa puheenjohtaja Tomi Peltonen,         
taloudenhoitaja Petri Tähtinen ja sihteeri Jussi Suvanto. Palkintoja jaettiin kaksi: kerhon johtokunta            
valitsi toisen palkinnon saajan ja yleisöäänten perusteella myönnettiin toinen palkinto. Palkinnot           
saivat johtokunnan äänillä (200 €) Tommi Österlund (”DNA-templatoitu        
N(Me)-alkoksiamiiniglykosylaatio”) ja yleisöäänestyksen (150 €) perusteella Antti Äärelä        
(”Organometallivälitteiseen emäspariutumiseen perustuvan 19F-NMR-koettimen valmistaminen”).     
Lisäksi äänestäjien kesken arvottiin jaksollinen järjestelmä -suihkuverho, jonka voitti Tomas Keller.  
 

XLIX Gadolininpäivä 27.4.2018 
 

XLIX Gadolinin luentoiltapäivä yhdistettiin jälleen TY:n kemian laitoksen Kemian kevät          
-tapahtumaan ja sen iltajuhlaan. Gadolininpäivä järjestettiin yhdessä KSÅ:n kanssa ja päivän           



teemana oli ”Kemi för framtidens kemister i Åbo – Kemiaa tulevaisuuden kemisteille Turussa”. FT              
Tiina Saloranta-Simell (ÅA) toimi puheenjohtajana. Tarkoituksena oli esitellä yliopistojen         
outreach-toimintaa lapsille ja koululaisille ja uutta yliopistojen yhteistä kemian laitosrakennusta joka           
rakentuu Juslenian tilalle. Puhujina olivat Veli-Matti Vesterinen (Turun yliopisto ja Lounais-Suomen           
LUMA-keskus) otsikolla ”Kouluyhteistyötä ja tiedesynttäreitä” ja Ann-Sofie Leppänen (Åbo         
Akademi & Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan) aiheesta ”Resurser för             
skolor och brottsplatsutredningar”. Juslenia II -hankkeesta kutsuttu puhuja joutui peruuttamaan          
tulonsa. Ennen luentoja tarjottiin Arcanumin aulassa kakkukahvit.  

Tänä vuonna elvytettiin perinnettä, että KSÅ ja Kemistikerho järjestävät Gadolinin          
luentoiltapäivän aidosti yhteistyössä. Koko iltapäivän ohjelma pidettiin mahdollisimman laajasti         
kaksikielisenä. Kerhojen yhteistyö tulee tulevaisuudessa tiivistymään molempien yliopistojen        
kemian laitosten siirtyessä yhteiseen uudisrakennukseen noin vuonna 2021. Tapahtumassa oli 46           
osallistujaa. 
 

Kevätretki Rymättylään kuohuviinitehtaaseen 5.5.2018 
 

Kevätretkelle suunnattiin bussilla Naantaliin ja Rymättylään. Ensin pysähdyttiin lounaalle Naantalin          
Merisaliin ja samalla ehdittiin hetki jaloitella keväisellä keskusta-alueella. Retki jatkui Röölään           
Brinkhall’s Sparkling -kuohuviinitehtaaseen. Kuultiin tehtaan perustajan Jean-Marc Heringin        
esittelemänä omenakuohuviinin valmistuksen saloja tehdaskierroksella. Lisäksi saatiin maistaa        
valikoima erilaisia omenakuohuviinejä ja muita omenajuomia sekä tehdä ostoksia         
tehtaanmyymälässä. Tämän jälkeen vierailtiin Silliperinnekeskus Dikselissä, jossa meillä oli         
opastettu kierros. Ihanan aurinkoinen kevätpäivä houkutteli retkeläiset vielä ulos Ravintola          
Röölärannan terassille lasilliselle. Retkelle osallistui 21 jäsentä. 
 

Kukkalaitteen lasku Gadolinin haudalle 5.6.2018 
 
Tervehdyskäynnillä Mynämäen kirkkomaalla Gadolinin haudalla hänen syntymäpäivänään olivat        
kerhon puheenjohtaja Tomi Peltonen, varapuheenjohtaja Anu Tuominen, sihteeri Jussi Suvanto ja           
johtokunnan jäsen Terhi Kiviranta. Myös KSÅ:n puolesta oli mukana edustus, ja KSÅ oli tänä              
vuonna vastuussa kukkalaitteen hankinnasta. Tapahtumaan osallistui Wirmo-seuran, Mynämäen        
kunnan ja Rotareiden lisäksi Johan Gadolinin entisen asuinkartanon Sunilan nykyiset omistajat.           
Kukkalaitteen laskun jälkeen Wirmo-seura tarjosi tiloissaan kahvit. Wirmo-seura myös esitteli          
Vanhan Yhteiskoulun tiloihin lahjoituksin kunnostettua Wilho Sipilä -salia, joka on sisustettu           
1900-luvun alun pappilan salin interiööriksi.  
 

Jäsenhankintatilaisuus Turun yliopiston Avajaiskarnevaaleissa 4.9.2018 
 

Myös tänä vuonna olimme pitämässä jäsenhankintatilaisuutta Yliopistonmäellä järjestetyssä Turun         
yliopiston Avajaiskarnevaalit -tapahtumassa. Opiskelijajäsen Krista Heikkilä ja johtokunnan jäsen         
Milla Leppä pitivät tapahtumassa kerhon esittelypöytää, jossa oli tarjolla herkkuja, haalarimerkkejä           
ja Kemia-lehtiä. Pöytä jaettiin opiskelija-ainejärjestön kanssa, minkä ansiosta kerhoa saatiin hyvin           
myös mainostettua nuoremmille opiskelijoille. Jäsenhankinta oli tehokasta, sillä tapahtumassa saatiin          
hankittua 3 uutta nuorta jäsentä. Liittyneiden kesken arvottiin yksi jaksollinen järjestelmä           
-muistikirja.  

 
 
 
 



Yritysvierailu Eurofins Scientific Raisioon 25.10.2018 
 

Syksyn yritysvierailulla oltiin Raisiossa Eurofins Scientific Finland Oy:n tiloissa. Toimipisteellä on           
erikoistuttu etenkin elintarvikkeiden ja rehujen analytiikkaan. Leena Maanpää-Pohjonen esitteli         
Eurofinsin toimintaa yleisesti ja osastopäälliköt Riina Karlsson ja Marika Luotonen esittelivät           
kemiallista ja mikrobiologista laboratoriota. Yritysvierailu oli onnistunut, kierros yrityksen tiloissa          
mielenkiintoinen ja esittelyt kokonaisuudessaan kattavat. Eurofinsin vaivannäkö sai kiitosta         
osallistuneilta. Vierailuun osallistui 8 jäsentä.  

 
Syyskokous Koulussa ja olutmaistelu 1.11.2018 

 
Syyskokous järjestettiin Panimoravintola Koulun tiloissa (Eerikinkatu 18, Turku). Kokouksessa         
valittiin tulevalle vuodelle uusi johtokunta, esiteltiin tulevan vuoden toimintaa etenkin SKS:n           
100-vuotisjuhlavuoden tiimoilta ja hyväksyttiin sille talousarvio. Kokouksen jälkeen kerholaiset         
jäivät vielä panimoravintolan esittely- ja koulutuskierrokselle panimoravintolan toimintaan ja oluen          
valmistukseen sekä lopuksi maisteluiltaan. Kerho tarjosi club sandwichit ja oluenmaistelun          
kokousosallistujille. Kokoukseen osallistui 21 kerhon jäsentä.  
 

Pikkujoulut Linnateatterissa 30.11.2018 
 

Kerhon vuoden 2018 pikkujoulut järjestettiin Linnateatterin Domino-salissa. Alkuun nautittiin         
alkumalja ja teatterin ravintolan pikkujoulubuffet, ja lopuksi nautittiin Jukka Rasilan ja Mika Räinän             
tähdittämästä Appivanhempien ABC -komediasta. Näytelmä & ruokailu -konsepti oli jälleen          
menestys ja Linnateatterin uudet tilat olivat hienot. Pikkujouluihin osallistui 22 henkeä. 
 

Gadolinin laboratoriorakennuksen museoaloite 
 
Turun Kemistikerho laati yhdessä KSÅ:n kanssa kannanoton asemakaavamuutokseen, jossa         
suunnitellaan lisärakentamista entisen professori Johan Gadolinin laboratoriorakennuksen tontille        
osoitteessa Luostarinkatu 5. Kerho vastustaa rakentamista ja perusteli mielipidettään sillä, että           
paikkaan pitäisi mieluummin perustaa Turkuseuran ehdottama tiedemuseo. Allekirjoitettu mielipide         
kaavaan toimitettiin maaliskuussa Turun kaupungin ympäristötoimialan kaavoitusyksikköön       
kaavoitusarkkitehti Anna-Leena Jokitalolle. 
 

Koululaisstipendit 
 

Turun Kemistikerho myöntää vuosittain stipendejä MAOLin kemiankilpailuissa parhaiten        
menestyneille Varsinais-Suomen alueen oppilaille. Tänä vuonna lukiolaisstipendit saivat Alina         
Järvinen (Uudenkaupungin lukio, avoin sarja, 150 €) ja Jenni Klemola (Someron lukio, perussarja,             
150 €).  
 
 
Turussa 26. helmikuuta 2019 
 
 
 
 
Tomi Peltonen Jussi Suvanto 
puheenjohtaja sihteeri 


