
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

TURUN KEMISTIKERHO RY 
 

Vuosikertomus 2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Yleistä 
 
Turun Kemistikerho ry on Turun alueella ja sen lähiseudulla 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 2020 päättyessä kerholla oli           
jäseniä seuraavasti: 
 

Kunniapuheenjohtaja: Prof. Emeritus Alpo Kankaanperä. 
Varsinaisia jäseniä 271, joista 7 on kutsuttu kunniajäseniksi (vuonna 2019: 262 hlö) 
Nuoria jäseniä 55 (vuonna 2019: 51 hlö) 
Kannattajajäseniä 0 (vuonna 2019: 0). 

 
Kerhon tiedotustoiminta kulki ensisijaisesti kerhon oman sähköpostilistan ja Suomalaisten Kemistien          
Seuran (SKS) sähköisen jäsentiedotteen kautta. Näiden lisäksi toiminnasta tiedotettiin kerhon omilla           
www-sivuilla (https://www.turunkemistikerho.fi), kerhon Facebook-sivulla    
(https://www.facebook.com/turunkemistikerho/) ja Instagram-tilillä (@turunkemistikerho). Näitä     
päivittivät useat johtokunnan jäsenet. 
 

Johtokunta 
 

Turun Kemistikerhon johtokunnan muodostivat vuonna 2020: 
 

DI Timka Lyyra puheenjohtaja 
FT Milla Leppä varapuheenjohtaja 
FM Jussi Suvanto sihteeri 
Dos. Petri Tähtinen taloudenhoitaja 
FM Salla Lahti jäsen 
FT Tero Laihinen jäsen 
FT Olli Martiskainen jäsen  
FM Tomi Peltonen jäsen 
FM Sami Vuori jäsen  
FM Riina Suntioinen opettajajäsen 
Fil. yo. Joona Anttila opiskelijajäsen 
 
 
Johtokunta kokoontui vuoden aikana yhdeksän kertaa. Toiminnantarkastajina toimivat vuonna 2020          
FT Jorma Kim ja FM Ville Eskonen (varalla ovat FT Maarit Karonen ja FM Terhi Kiviranta). 
 
 
 

Toiminta 
 

Toimintavuotta 2020 ja samalla Turun Kemistikerhon 75 v. juhlavuotta leimasi voimakkaasti           
SARS-CoV-2 -viruksen aiheuttama pandemia ja siitä aiheutuneet rajoitustoimet. Suomen hallitus          
julisti valmiuslain voimaan 17.3.2020 ensimmäistä kertaa sitten sotavuosien. Koronavuosi toi          
monille tutuksi etätyöt, etäopiskelun ja etäkokoukset. Suomi oli tartuntamäärien vähyydessä          
mitattuna Euroopan huippua. Kuitenkin sosiaalisten kontaktien minimointi ja tapahtumien         
peruuntuminen aiheutti haasteita kaikkien arkeen. 



 
Tammi-helmikuun Kemistikerhon johtokunnan kokouksissa suunniteltiin kevään vuosikokousta       
helmikuulle, maistelutapahtumaa maaliskuulle ja vuosijuhlaa syksylle vielä tietämättä tulevasta         
poikkeusajasta. Maistelutapahtumaksi kaavailtiin Päijät-Hämeen Kemistit Ry:n aktiivin Eila        
Hämäläisen vetämää molekyyligastronomia-aiheista kokkailuiltapäivää. Tapahtuman     
osallistujamääräksi asetettiin 16 henkilöä ja se oli tarkoitus järjestää Turun Vasaramäen koulun            
kotitalousluokassa. Paljon kiinnostusta kerännyt tapahtuma jouduttiin ensin siirtämään syksylle ja          
lopulta valitettavasti perumaan koronatilanteesta johtuen. Kerhon johtokunta sopi yhdessä tuumin          
Eilan kanssa, että tapahtuma pyritään järjestämään heti kun tilanne sen sallii. 
 
Turun yliopiston Kemian laitos siirsi Kemian kevään Zoom-alustalle, minkä vuoksi posterinäyttely           
peruuntui. Siksi Kemistikerhokin joutui jättämään väliin Antti Vesala-palkintojen myöntämisen tältä          
vuodelta. 
 
Perinteikäs Gadolininpäiväkin peruttiin koronatilanteesta johtuen yhteisymmärryksessä Kemiska       
Sällskapet i Åbon (KSÅ) ja Mynämäen kontaktien kanssa. Puheenjohtaja Timka keskusteli KSÅ:n            
puheenjohtajan Elisabeth Björnvikin ja Mynämäen kulttuuri- ja kirjastopalveluvastaavan Viktoria         
Kulmalan kanssa, miten peruminen voitaisiin kompensoida esimerkiksi toimintavuonna 2021.         
Gadolinin syntymäpäivä 5.6.2021 ajoittuu sopivasti lauantaille, joten alustavasti ideoitiin suurempaa          
tilaisuutta tuolle päivälle, mikäli epidemiatilanne sen sallii. 
 
Kerhon johtokunta perusti 75-vuotisjuhlavalmisteluja varten suunnitteluryhmän (Timka, Milla, Petri,         
Salla ja Tomi). Ryhmä kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja kertoi suunnittelutyön etenemisestä             
johtokunnan kokouksissa pitkin vuotta. Milla selvitti sopivia juhlapaikkoja ja pitopalvelutoimijoita.          
Juhlapaikkavaihtoehdoista päädyttiin alustavasti varaamaan historiallinen ja näyttävä Turun        
Taidehalli. Ryhmä myös kartoitti Sallan johdolla sopivia yrityksiä Varsinais-Suomen alueelta, joita           
oli tarkoitus lähestyä juhlien sponsorihakukirjeellä. Juhlavalmisteluja edistettiin vielä kesän aikana,          
mutta syksyllä alkanut koronaepidemian voimistuminen Turunkin seudulla pakotti johtokunnan         
perumaan vuosijuhlan ja siirtämään sen vuodelle 2021. 
 
 

Kevätkokous 26.2.2020 
 

Turun Kemistikerhon kevätkokous 26.2.2020 järjestettiin neljättä kertaa Turun Upseerikerhon         
tiloissa Turku-kabinetissa (Kaivokatu 12, 20520 Turku). Kokouksessa käsiteltiin sääntömääräiset         
asiat. Kemistintajuisen kokousesitelmän piti Turun yliopistolta väitellyt FT Ville Tähtinen otsikolla           
”DNA:n ja RNA:n tunnistaminen kolmoiskierteen muodostavien nukleiinihappojen avulla”. Iltaa         
sponsoroi VWR International Oy, jonka myyntimanageri Mia Meriläinen esitteli heidän uusia           
palvelujaan ja tarjosi kokousillan päätteeksi ruokailun. Vuosikokoukseen osallistui 21 kerhon          
jäsentä. 

 
 

Kemia-aiheiset seikkailuradat Turun seudulla 16.5.-18.10.2020 
 
Turun Kemistikerhon johtokunta keksi korona-aikaan sopivan turvallisen tapahtuman opettajajäsen         
Riinan vinkin ansiosta. Suomalaisen start-up -yritys Lentävä Liitutaulu Oy:n kehittämä          
seppo.io-mobiilialusta mahdollisti karttapisteisiin perustuvien tehtäväratojen luonnin. Radat luodaan        
virtuaalisesti karttanäkymässä ja pelaajat suunnistavat kohteessa mobiililaitteen sovelluksen kartan         
avulla. 



Kerho hankki määräaikaisen lisenssin, joka mahdollisti kerhon jäsenten ja jäsenten läheisten           
pelaamisen. Johtokunnan Timka ja Sami loivat kemia-aiheisilla tehtävillä höystetyt kävellen          
kierrettävissä olevat seikkailuradat Turun yliopiston kampusalueelle, Aurajokirantaan, Naantaliin ja         
Paimioon. Sami teki myös laajemman seikkailuradan maakunta-alueelle sisältäen Johan         
Gadolin-teemoitettuja rasteja Mynämäellä. Ratoja kokeilemalla tai eniten tehtäväpisteitä keräämällä         
oli mahdollisuus voittaa kemia-aiheinen palkinto. Mai Thi Nguyen-Kimin “Kaikenlaista kemiaa”          
-kirjan voittivat Jukka Timonen (parhaat yhteispisteet) ja Essi Kangasaho (arvonta kaikkien           
osallistujien kesken). Ratoja kokeili noin 10 henkilöä tai ryhmää. 

Kemistikerhon seppo-kokeilu keräsi myös Suomalaisten Kemistien Seuran ja sisarseurojen         
kiinnostusta. Pääseura rahoitti Turun Kemistiseuran seppo-lisenssin. 

 
 

SKS:n paikallisseurojen kokoontuminen 13.8.2020 
 

Puheenjohtaja Timka ja taloudenhoitaja Petri osallistuivat 13.8. järjestettyyn paikallisseurojen         
etäkokoontumiseen. Paikallisseurat ja jaostot esittelivät SKS:n 100-vuotisjuhlavuoteen (2019)        
liittyneitä tapahtumiaan. Juhlavuoden puheenjohtaja Pekka Joensuu ja SKS:n toiminnanjohtaja         
Heleena Karrus kertoivat yhteenvedon pääseuran panoksesta juhlavuosihankkeeseen. 
 
Timka esitteli pääseuran pyynnöstä Turun Kemistikerhon seppo-seikkailuratakokeilua. Kerhon        
aktiivisuus koronarajoitteista huolimatta keräsi kehuja SKS:n puheenjohtajalta Anu Airaksiselta ja          
toiminnanjohtajalta. 
 
 

Etäsyyskokous 19.11.2020 
 

Turun Kemistikerhon sääntömääräinen syyskokous järjestettiin ensimmäistä kertaa etäkokouksena        
koronarajoitusten takia. Kokouksen aikana voimassa ollut väliaikainen laki (3.10.2020–30.6.2021)         
mahdollisti yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen järjestämisen etätilaisuutena, vaikka       
yhdistyksen säännöissä tätä ei olisi mainittu. Zoom-videoneuvotteluohjelman kautta järjestetty         
kokous onnistui hyvin ja yhteysongelmilta vältyttiin. Kokoukseen osallistuneet jäsenet olivat myös           
kiitettävän aktiivisia osallistuessaan tulevien vuosien tapahtumien ideointiin. Muun muassa yhteiset          
luontoretket ja kemistivetoinen sieniretki nousivat esiin kiinnostavina tapahtumaehdotuksina.        
Kokouksessa oli yhteensä 17 osallistujaa. 
 
 

Koululaisstipendit 
 
Turun Kemistikerho myöntää vuosittain stipendejä MAOL:in kemiankilpailuissa parhaiten        
menestyneille Varsinais-Suomen alueen oppilaille. Tänä vuonna 150 euron lukiolaisstipendit saivat          
Henri Kärpijoki Turun Suomalaisen Yhteiskoulun Lukiosta ja Lauri Koponen Kerttulin lukiosta,           
Turusta. 

 

Juhlavuosistipendit 

Turun Kemistikerhon johtokunta päätti jakaa kerhon 75-vuotisjuhlavuoden kunniaksi        
juhlavuosistipendejä yhteensä 750 euron edestä erityisesti kemian opinnoissa hyvin menestyneille         
Turun yliopiston kemian laitoksen opiskelijoille. Summa jaettiin kolmena 250 euron stipendinä           



Hanni Haapsaarelle, Suvituuli Poikoselle ja Elli Virtaselle. Kerhon taloudenhoitaja Petri julisti           
palkitut kemian laitoksen laitosseminaarissa 20.11.2020.  
 
 
Turussa helmikuuta 2021 
 
 
 
Timka Lyyra Jussi Suvanto 
puheenjohtaja 2020-2021 sihteeri 2020 


