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• Uutiskirje 5/2011 
ilmestyy 8. huhtikuuta.
Ilmoitusvaraukset 5. huhtikuuta.

• Uutiskirje 6/2011 
ilmestyy 29. huhtikuuta.
Ilmoitusvaraukset 26. huhtikuuta.

Ilmoita edullisesti 3500 tilaajalle:
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/ 
uutis_hinnat.pdf

Vihreitä sivuja ei ohiteta!
•	 Jokaisessa	painetussa	Kemia-	

lehdessä	–	nyt	nelivärisenä.
•	 Jokaisessa	uutiskirjeessä	–		

katso	sivu	3.
•	 Hakusanapohjaisena	nettihake-

mistona.	Katso täältä	uusittu	ulko-
asu	ja	hinnasto.

Lisätietoja ja varaukset:
leena.laitinen@kemia-lehti.fi, 
puh. 040 577 8850

Vuoden 2010 laboratorioyritys maailmassa!
Mukana ChemBiossa standilla 6e65 ja iltaseminaarissa 23.3. klo 16 alkaen. 

Sovi	tapaamisesta	kansainvälisten	asiantuntijoiden	kanssa:	jussi_laiho@agilent.com

Katso video

olosuhdevalvontajärjestelmä
Mittaa monitoroi validoi  
Luotettavilla mittalaitteilla

Näe omin silmin, kuinka DURAN® Protect 
-pullo tekee päivittäisen työsi laboratoriossa 
entistä turvallisemmaksi.   Katso video

• Subcontractor kokoaa ammattilaiset
• Alalla tapahtuu / VihreätSivut
• Terveydenhuollon älytyökaluista
• Aalto-yliopisto esittelee mm. sokereita  
• Uusia aseita syöpää vastaan
• Teolliset palvelut -messujen teema
• Uusi malariahyttynen Afrikassa
• Professori Nils-Olof Nylundista   
 Vuoden autoteknikko
• Suomalaisia Millennium-leirille
• Kemian vuonna keskiössä vesi
• Kreosootille määräaikainen lupa 
• Dynea paransi tulostaan
• Jorma K. Miettinen HY:n kunnia-  
 alumniksi
• Tieteen päivät
• Luonnontieteet saivat verkko-osoitteen
• Työn imulla kohti unelmien työpaikkaa
• Palveluruutu

www.ordior.fi
Uutuudet esillä ChemBiossa 

osastollamme 6f51 – tervetuloa!

ORDIOR

ChemBio-extra

Erlab, johtava hormittomien ve-
tokaappien valmistaja vuodesta 
1968, tarjoaa laajan valikoiman 
kemikaaliturvallisuutta edistäviä 
tuotteita. 
Erlabin Captair-tuotteet ovat glo-
baaleja vihreitä ratkaisuja: hormit-
tomia vetokaappeja nestemäisten 
ja jauhemaisten kemikaalien tur-
valliseen käsittelyyn ja punnitse-
miseen, ilmastoituja varastokaap-
peja sekä PCR-työasemia. 
Ne takaavat työntekijälle täydel-
lisen suojan sekä säästävät ener-
giaa, ympäristöä ja yrityksen kus-
tannuksia.

 Suomen Kemian Seurassa on 

valmisteltu tämänkertaisia Kemian 

päiviä erityisen kohonneessa 

mielentilassa. Kemian kansainvälinen 

juhlavuosi näkyy tapahtumassa  

monin tavoin.

Kemian alan suomalaiset ammattilaiset Helsin-
gin messukeskukseen 22.–24. maaliskuuta ko-
koava Kemian päivät 2011 huipentaa kansain-
välisen kemian vuoden Suomen-osuuden.

Yhdessä ChemBio Finland -messujen kanssa 
tapahtuma muodostaa kohtaamispaikan, josta ei 
kannata jäädä pois, sanoo sihteeri Heleena Kar-
rus Suomalaisten Kemistien Seurasta SKS:stä.

”Kansainvälinen kemian vuosi kulkee punai-
sena lankana läpi koko tapahtuman. Ilmaisil-
la luennoilla ja seminaareissa on tarjolla erin-
omainen tietopaketti alan ajankohtaisimmista 
teemoista ja polttavimmista aihepiireistä”, Kar-
rus muistuttaa.

”Heti avajaispäivänä on tilaisuus kuulla Mil-

Kemian päivät ja ChemBio Finland

Punaisena lankana kemian vuosi
lennium-palkittua aurinkokennotutkijaa Micha-
el Grätzeliä. Mielenkiintoista on myös saada 
tietää esimerkiksi uuden turvallisuus- ja kemi-
kaaliviraston Tukesin käyntiinlähdöstä, sehän 
koskettaa tällä alalla jokaista. Elintarvikekemi-
an tuoreimmat tutkimustulokset ovat nekin hy-
vin kiehtova teema”, Karrus poimii ohjelmasta 
muutaman tärpin.

”Luennoille ei tarvitse ilmoittautua etukäteen, 
vaan mukaan voi tulla saman tien, kun huomaa 
ohjelmasta itseään kiinnostavan aiheen.”

Nuorten kemistien kokemusten esimiestyöstä 
Karrus uskoo kiinnostavan paitsi nuoria myös 
varttuneempia kuulijoita, työelämän tapahtu-
mat, kehitys ja muutokset kun ovat nekin jo-
kaisen arkipäivää.

Arjen ohessa muistetaan myös juhlia osaa-
jien saavutuksia. Suomen Kemian Seura jakaa 
tapahtumassa seuran myöntämän palkinnon an-
sioituneelle kemistille, samoin Magnus Ehrn-
roothin säätiö, joka tänä vuonna palkitsee omal-
la tunnustuksellaan nimenomaan kemian alan 
vaikuttajan.

http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf
http://www.kemia-lehti.fi/pdf/uutis_hinnat.pdf
http://kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
http://kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php
http://kemia-lehti.fi/pdf/mainos_a4_2011.pdf
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.agilent.com/about/newsroom/presrel/2011/26jan-ca11005.html
mailto:jussi_laiho@agilent.com
http://www.agilent.fi
http://www.vaisala.fi/cms
http://www.schott.com/scandinavia/danish/duran.html
http://www.ordior.fi
http://www.ordior.fi
http://www.captair.com/uk-uk/
http://www.kemianseura.fi/kemianpaivat.html
http://www.chembiofinland.fi
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European business briefing

KNF	Neuberger		kontaminaatiovapaat	kompressorit,	ali-
painepumput	nesteen	siirto-	ja	annostelupumput	kaasuille,	
höyryille	ja	nesteille,	niin	laboratorio	kuin	OEM-versiot.

KNF Neuberger AB
Puh.	+46	8	7445113	•	Fax	+46	8	7445117	•	info@knf.se
Arto	Peltola	puh.	+46	8	7445116	•	ap@knf.se

Avaa tästä Kemia-lehden 
mediakortti 2011.

www.energy-enviro.fi

Piristystä arkipäivään.
Tilaa maksuton 

Ajatusten Aamiainen 
sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Niimpalhiano
Turkulaissyntyinen Johanna, 5, kertoi 
itse keksimäänsä satua:  – Olipa kerran 
pikkulintu ja se kysysi äidiltään…
Huomautin, että vain turkulaiset sano-
vat ”kysysi”, ja oikea muoto on kysyi.  
– Älä sinä äiti puutu minun tarinoihini. 
Se oli turkulainen pikkulintu, kuului 
kipakka vastaus.

Tarja 

Lab-dig Oy on yli 30 vuotta toiminut yri-
tys, joka keskittyy tunnettujen analyyttisten 
laitteiden ja tarvikkeiden maahantuontiin. 

Palvelemme asiakkaitamme 
ammattitaidolla ja antaumuksella.

Tervetuloa ChemBio-osastollemme  
6e40 tutustumaan uusiin tuotteisiimme!

www.labdig.fi

TEHOKASTA 
näkyvyyttä!
Varaa logopaikka yrityksellesi.

 Uudessa	ACQUITY UPLC® H -Class	
-laitteistossa	yhdistyy	tavallisen	

HPLC:n	helppokäyttöisyys	ja	modernin	
UPLC:n	huippusuorituskyky!		

Erinomainen	laite	tutkimukseen	ja	
laadunvalvontaan!

HPLC Simplicity with UPLC  
Performance!

Kaikki tarvittava laboratorioosi 
näytteen pipetoinnista sentri- 
fugointiin sekä näytteen analy-
soinnista säilytykseen.  

Tule osastollemme  6b41 Chem-
Bio-näyttelyyn ja voita iPad.

Plazalla tapahtuu

ChemBio-plazan keskustelutilaisuuksissa poh-
ditaan muun muassa sitä, millä keinoin suoma-
lainen kemianteollisuus voi olla mukana pe-
lastamassa maailmaa. Asiaa miettii johtavien 
suomalaisten huippuyritysten edustajien kans-
sa myös Helsingin yliopiston kemian professo-
ri Markku Leskelä.

”Plazalla kuulee myös monta hyvää tietois-
kua esimerkiksi ravitsemuksesta, turvallisuu-
desta työpaikalla sekä kemian merkityksestä 
yhteiskunnassa”, Heleena Karrus vinkkaa.

ChemBio Finland -näyttelyssä voi tutus-
tua kätevästi yhdellä kertaa alan uusimpiin 
tuotteisiin ja palveluihin. Kiinnostavat näyt-
teilleasettajat voi jo ennakkoon poimia ohjel-
maansa täältä. 

Päivi Ikonen
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Kemian päivät ja ChemBio 2009 kokosivat reilusti väkeä Helsingin messukeskukseen. Tapahtumakoko-
naisuuden seminaareihin ja luennoille odotetaan tälläkin kertaa runsaasti osallistujia.

Subcontractor kokoaa
alihankinnan 
ammattilaiset
Helsingin messukeskuksessa 23.–24. 
maaliskuuta järjestettävässä Subcont-
ractor 2011 -tapahtumassa  kohtaavat 
alihankinnan ammattilaiset. Näyttelys-
sä ovat esillä muun muassa metalli- ja 
konepaja-, elektroniikka- ja muovialan 
tuotteet ja palvelut.

Kemia –
osa hyvää
elämää

http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
mailto:info@knf.se
mailto:ap@knf.se
http://www.knf.de
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
http://www.tekniikanmuseo.fi
http://www.energy-enviro.fi
http://www.positiivarit.fi/
http://www.labdig.fi
www.waters.com/waters/promotionDetail.htm?id=10138555&xcid=Alias_hclassfi&locale=en_FI
http://www.thermoscientific.com/chembio
http://web.finnexpo.fi/Sites2/ChemBioTeollisetpalvelut/Sivut/FairCatalog.aspx
http://www.easyfairs.com/fi/events_216/subcontractor-2011_12165/subcontractor-2011_12121/
http://www.easyfairs.com/fi/events_216/subcontractor-2011_12165/subcontractor-2011_12121/
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

VihreätSivut

Lisätietoja ja varaukset:
Leena Laitinen 
puh. 040 577 8850 
leena.laitinen@kemia-lehti.fi

Arwina Oy

Bang & Bonsomer Oy

Bayer Oy

Bayer Oy • Lanxess 

Brenntag Nordic Oy

Busch Vakuumteknik Oy

Dosetec Exact Oy

Dynea Oy

Elektrokem Oy

Elomatic Oy 

Finex Oy

Finn-Kasei Oy

Finnfeeds Finland Oy

Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy

HYXO Oy

IS-VET Oy

Kaluste-Projektit Oy

Kiilto Oy

Labtium Oy

Lahti Precision Oy 

Merck Oy

Metso Automation Oy

Neste Jacobs Oy

PerkinElmer

Pinteco Oy

PLD Finland Oy

Pöyry

Ramboll Analytics

RV Chem Oy

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Solotop Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Teknos Oy

TOXLEX Oy

Tschudi Logistics Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja edullista  
näkyvyyttä!
Katso täältä uusittu  
ulkoasu ja hinnasto.

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Yhdyskuntatekniikka 2011
18.–20.5.2011  
Turun Messu- ja Kongressikeskus
Yhdyskuntatekniikka-näyttely	on	Suomen	suurin	
yhdyskuntatekniikan	alan	seminaari-	ja	näyttely-
tapahtuma.	Tervetuloa	mukaan!

Lisää tietoa näyttelystä,	seminaareista		
ja	yleisöluennoista	osoitteessa  
www.yhdyskuntatekniikka.fi 

Kolmas maailmanlaajuinen
Helsinki Chemicals Forum
Helsingin messukeskuksessa
19.–20.5.2011
Pääteemat:
•		Reachin	arviointi	–	Miten	se	toimii?
•		Kemikaaleista	saadut	tiedot	–	Maailman-	

laajuinen	hyödyntäminen
•		Kestävä	kemia	–	Vastaus	haasteisiin	
•		Biotalous	–	Globaali	ja	paikallinen		

mahdollisuus

Ennakkorekisteröityminen	on	käynnissä.	Osallis-
tumismaksu	vain	850	euroa!	

Lue lisää ja ilmoittaudu: www.helsinkicf.eu

Kemian vuoden suurtapahtuma nyt ovella!
ChemBio Finland 2011
Helsingin messukeskus 22.–24.3.2011
Tervetuloa	tutustumaan	alan	uutuuksiin	ja	kuun-
telemaan	monipuolista	ohjelmaa.	

Rekisteröidy	ennalta	ja	voita	luksusviikonloppu	
Vanajanlinnassa!		
Lue lisää tästä.

Seitsemännet valtakunnalliset
LUMA-tiede- ja teknologiapäivät
Helsinki 5.–6.4.2011 
Tapahtuman pääteemana	on	ihminen, terveys 
ja hyvinvointi. Opettajat	kaikilta	asteilta	toivote-
taan	tervetulleiksi	maksuttomaan	tapahtumaan.	
Pääjärjestäjinä	toimivat	valtakunnallinen	LUMA-
keskus	sekä	lääketieteellinen	tiedekunta.	
Lue lisää ja ilmoittaudu tästä.
 

Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisille. 
Kemia-lehden uutiskirjeellä on jo yli 3500 
tilaajaa! Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

Klikkaamalla	yrityksen	nimeä	
pääset	suoraan	ao.	yrityksen	
hakemistotietoihin!

Yhteistyössä eri tahojen kanssa 
teemme kemian oppimisesta 

elämyksen, kehitämme kemian 
opetusta, lisäämme kemian alan 

tunnettavuutta ja tuemme 
positiivista kemiakuvaa. 

Tervetuloa mukaan!

www.helsinki.fi/kemianluokka

Bruker Scientific Instruments
Nordic BRUKER -ryhmä	koostuu	
neljästä	yhtiöstä:
•	Bruker	AXS	Nordic	AB		
	 (X-ray,	AFM	and	Elemental	Analysis)
•	Bruker	BioSpin	Scandinavia	AB		
	 (Magnetic	Resonance	–	NMR/MRI/EPR)
•	Bruker	Daltonics	Scandinavia	AB
	 (Mass	Spectroscopy	–	MS)	
•	Bruker	Optics	Scandinavia	AB
	 (Vibrational	Spectroscopy	–	FT-IR/NIR/		
	 Raman)

Olemme	mukana	ChemBio		
Finland	-tapahtumassa	Helsingin	
Messukeskuksessa	22.–24.3.
Löydät meidät osastolta 6e51.  
TERVETULOA!

Terveydenhuollon
älytyökaluista
Älykkään seurannan työkalut terveydenhuollossa ovat 
aiheena ChemBiossa tiistain 22. 3. seminaarissa, jota 
isännöi Salwe Oy.

Seminaarissa puhutaan muun muassa biomarkkeri-
yhdistelmistä, alustojen integraatiosta, mikrofluidistii-
kasta bioanalytiikassa sekä eturauhassyövän seuran-
nan uusista mahdollisuuksista.

Salwe Oy vetää Suomen terveyden ja hyvinvoinnin 
alan shokia eli strategisen huippuosaamisen keskitty-
mää. Tuoreimmat tiedot keskittymän kuulumisista saa 
sen uutiskirjeestä, jonka voi lukea ja tilata täältä.
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Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?

Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:
http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
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http://www.kemia-lehti.fi/vihreatsivut.php?searchtype=id&searchname=co&searchtext=64
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Tule kierrättämään 
uusia ajatuksia 

kanssamme.

- RIIHIMÄELLÄ 27.4.

- KUOPIOSSA 19.10.

- RIIHIMÄELLÄ 11.–12.5.

www.ekokem.fi > 
koulutus ja opastus > 
koulutus Säästämme luonnonvaroja

ILMOITTAUDU:

KIERRÄTYSSEMINAARI 

TYÖKURSSI
Aalto-yliopiston kemian teknii-
kan korkeakoulu kertoo Chem-
Biossa messuosastollaan muun 
muassa siitä, kuinka harvinaiset 
sokerit soveltuvat vaikkapa syö-
pälääkkeiden raaka-aineiksi. Kä-
vijät pääsevät tutustumaan myös 
sokereiden bioteknisiin valmis-
tusmenetelmiin.

Opinahjon materiaalitutki-
musta edustavat implantit, joi-
hin on kehitetty uusia antibioot-
tisia, tulehdusriskiä vähentäviä 
pinnoitteita. Uusi titaanipohjai-
nen materiaali ei sisällä haital-
lista alumiinia eikä vanadiinia, 
joten se sopii erinomaisesti eli-
mistöön.

Toinen materiaaleihin liittyvä 

Tiesitkö, että syöpää vastaan voi 
taistella myös viruksilla? Suo-
malaisen Oncos Therapeuticsin 
kehittämä hoito perustuu onko-
lyyttisiin viruksiin, jotka tappa-
vat syöpäsoluja vahingoittamatta 
normaaleja soluja. Yritys aloitti 
vuonna 2007 kokeellisen hoito-
ohjelman syöpäpotilaille, joiden 
tauti etenee rutiinihoidoista huo-
limatta. 

Tähän mennessä virushoito-
ja on annettu yli 200 potilaalle. 
Hoidot on dokumentoitu kliini-
sen tutkimuksen tavoin, ja tu-
lokset ovat olleet lupaavia sekä 
tehokkuuden että turvallisuuden 
näkökulmasta. 

Onkolyyttisistä viruksista ja 
muista kotimaisista edistysaske-
lista syöpäsairauksien hoidossa 

ja tutkimuksessa kerrotaan Lää-
keteollisuus ry:n, Suomen Biote-
ollisuuden ja HealthBion järjes-
tämässä ChemBio-seminaarissa, 
joka pidetään tiistaina 22. maa-
liskuuta klo 9–12. Uusinta tietoa 
tarjoavat muun muassa MediSa-
piensin, Bonecan, PharmaTest 
Servicen ja VTT:n asiantuntijat.

Samat järjestäjät organisoi-
vat yhteistyössä Tekesin kans-
sa myös toisen seminaarin, jossa 
pohditaan, miten lääkealan huip-
pututkimuksesta tehdään suoma-
lainen menestystuote. Seminaari 
pidetään torstaina 24. maaliskuu-
ta klo 9–15.15. 

Molempiin seminaareihin on 
vapaa pääsy, eikä ennakkoilmoit-
tautumista tarvita. Seminaarien 
ohjelmaan voi tutustua täällä.

Virukset ovat oikein käytettyinä hyviä aseita syövänvastaisessa tais-
telussa.

Aalto-yliopisto esittelee
sokereita ja implantteja

tutkimus kertoo, miten termo-
sähköiset materiaalit muuttavat 
hukkalämmön sähköksi. Akate-
miaprofessori Maarit Karppi-
sen ryhmä on kiinnostunut eten-
kin termosähköisistä, ympäristöä 
säästävistä oksidimateriaaleista, 
joiden uskotaan olevan tärkeässä 
asemassa tulevaisuuden kestävän 
energian teknologioissa.

Osastolta saa tietoa myös nano- 
selluloosasta, joka valmistetaan 
pilkkomalla perinteistä sellukui-
tua mikro- ja nanometrien mitta-
kaavaan. Kun sellun puumaisuus 
katoaa, siitä tulee valkoista, jo-
pa läpinäkyvää käsirasvan oloista 
tahnaa, joka tekee tuotteista ke-
veitä, lujia ja muovailtavia.
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Sokerista voi tehdä muutakin kuin näitä, 
todistavat Aalto-yliopiston tutkimukset.

Uusia aseita syöpää vastaan

Kiinnostunut Reachistä?
Tilaa veloitukseton Reach-tiedote:

kimmo.heinonen@finn-kasei.fi
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http://www.laaketeollisuus.fi/etusivu/media/uutiset?itemid=37&from=fp
mailto:kimmo.heinonen@finn-kasei.fi


Kempulssi Oy julkaisee kahta arvostettua ammatti- 
lehteä, Kemia-Kemi-lehteä ja Uusiouutisia. 

Nykyisen myyntipäällikkömme Sauli Ilolan  
siirtyessä eläkkeelle etsimme energisen  
joukkomme vahvistukseksi reipasta

MYYNTIPÄÄLLIKKÖÄ
Tehtäviisi kuuluu ilmoitusmyynti ja -markkinointi sekä painet-
tuihin lehtiimme että sähköisiin uutiskirjeisiimme. Työskente-
let itsenäisenä, provisiopalkkaisena yrittäjänä ja teet tiivistä 
yhteistyötä toimituksen ja asiakkaidemme kanssa. 

Olet aktiivinen, aikaansaava, huolellinen ja palvelualtis. Olet 
kotonasi myyntityössä ja osaat toimia järjestelmällisesti ja 
pitkäjänteisesti, asiakkaitamme kuunnellen. Voit olla kokenut 
myyjä tai alalle innokkaasti haluava – asenteesi merkitsee 
ikää ja kokemusta enemmän. 

Voit työskennellä omassa kotitoimistossasi tai yrityksessäsi 
missä päin Suomea hyvänsä. Tarjoamme sinulle innostavan 
ja vastuullisen tehtäväkentän ja ammattitaitoisen tiimimme 
täyden tuen. Johtavat ammattilehdet luovat tukevan pohjan, 
jolle rakentaa uutta uraa. Ansiotasosi ratkaiset omalla ahke-
ruudellasi ja osaamisellasi.

Kiinnostuitko? 
Lisätietoja toimitusjohtaja Leena Laitiselta,  
puh. 040 577 8850, leena.laitinen@kemia-lehti.fi. 

Lähetä vapaamuotoinen hakemuksesi  
28. maaliskuuta mennessä Leena Laitiselle  
sähköpostitse tai postitse osoitteella  
Kempulssi Oy, Pohjantie 3, 8. krs, 02100 Espoo.

Kerro meille taustastasi ja osaamisestasi sekä 
siitä, miksi tehtävä kiinnostaa sinua.

KEMIA
Kemi

www.kemia-lehti.fi

www.uusiouutiset.fi

Kemian Päivien
ohjelma nyt netissä:

www.kemianseura.fi/kemianpaivat.html

Yhtä aikaa ChemBio-tapahtuman 
kanssa järjestettävillä Teolliset 
palvelut -messuilla esittäytyvät 
teollisuuden ja infran kunnossa-
pidon sekä tuotannon palvelui-
den uutuudet.

Tapahtuman aihepiirejä ovat 
muun muassa tietojärjestelmät, 
varastotekniikka ja logistiik-
kapalvelut, tuotantotehokkuus, 
energiansäästö sekä turvallisuus.

Käynnissä olevaa euroop-
palaista kunnossapidon tur-
vallisuuskampanjaa esittelevät 
Euroopan työterveys- ja työtur-
vallisuusvirasto, Suomen koor-

Teolliset palvelut -messujen
teemana työturvallisuus

Teolliset palvelut -tapahtuma järjestetään nyt ensi kertaa Helsingin 
messukeskuksessa, jonne tilaisuus siirtyi Tampereelta.
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dinaatiokeskus sekä työsuojelun 
vastuualueet. Työturvallisuus on 
aiheena myös messujen yhtey-
dessä 22.–23.3. pidettävässä kan-
sainvälisessä MaintWorld Cong-
ressissa.

Näyttelyalueen tietoiskulaval-
la kuullaan päivittäin puheen-
vuoroja ajankohtaisista aiheista, 
kuten vedenkäsittelystä, kun-
nossapidon kustannussäästöistä, 
älykkäästä etäseurannasta ja de-
sinfiointikemikaaleista. Motivan 
tietoiskuissa puhutaan energia- ja 
materiaalikatselmusten tuomista 
kustannussäästöistä.

Etsitkö osaajaa!
Ilmoitus Kemian uutiskirjeessä tavoittaa 

yli 3500 alan ammattilaista!

Feica-kongressin
nettisivut auki
Liima-alan Feica 2011 -kongressin nettisivut on avattu. Sivus-
toon voi tutustua täällä. Sivuilla on esillä muun muassa kuva-
galleria, joka esittelee Helsingissä pidetyn Feica 2010 -konfe-
renssin tapahtumia.

Feica 2011 -kokous järjestetään Espanjan Valenciassa 15.–
16. syyskuuta.

Aalto-yliopistossa
puhutaan polymeereistä
Aalto-yliopiston kevään seminaarisarjassa ovat aiheena poly-
meeriteknologiat ja niiden uudet sovellusalueet. Sarja starttaa 
11. huhtikuuta, jolloin puhutaan muun muassa funktionaalisista 
materiaaleista. Muut seminaaripäivät ovat 3. ja 4. toukokuuta. 

Seminaarin koko ohjelmaan voi tutustua ja osallistujaksi re-
kisteröityä täällä.

http://www.uusiouutiset.fi
http://www.kemia-lehti.fi/
www.kemianseura.fi/kemianpaivat.html
http://www.teollisetpalvelut.fi
http://www.teollisetpalvelut.fi
http://www.feica-conferences.com/the-conference/home
http://www.spinverse.com/register/polymer-technologies


StyroChem Finland Oy is the leading Expandable Polystyrene (EPS)-producer in Northern Europe.  
EPS is a polymer material with excellent insulation and shock absorbing properties. It is used as raw  
material in construction insulation materials and the packaging industry.

The head office including the R&D activities as well as the production unit is located in Porvoo in the  
Kilpilahti industrial area. The annual production capacity is 100.000 tons, of which most is exported.  
The company employees about 90 people and the turnover is ab 100 MEUR. 

We are looking to strengthen our R&D organization with two experts. 

RESEARCHER
Your key responsibilities are: 

• Development of new EPS products
• Laboratory and Pilot scale polymerization
• Development of analyzing methods and laboratory scale equipment
• Contacts to Universities and Research Centers
• Patenting and patents follow ups

We expect you to have university degree (minimum FM/DI) from polymer or organic chemistry. 
Academic merits are an advantage. An ideal candidate has at least some years of working  
experience in the field of research. The position requires fluency in spoken and written English 
and scientific thinking. 

R&D ENGINEER
Your tasks are:

• Pilot scale activities like pilot polymerization and EPS converting
• Technical customer service
• Development of new EPS products and processes
• Development and maintenance of pilot scale equipment 

The position requires good interpersonal skills, customer service attitude, practical thinking 
and willingness to travel. You might be just graduated or have few years of working experience. 
Successful performance in this position requires Bachelor or Master level of degree from plastic, 
material or chemical science. You are fluent in Finnish, English and Swedish. Knowledge of other 
languages is a benefit.

We offer a challenging and independent role in our small organization.

FOR MORE INFORMATION 
you are welcome to contact R&D Manager Ville Nurminen, tel. 020 7620 257 on 21 or 28 March 
at 9.30–11.00 or 12.30–14.30. Paavilainen & Partners Consulting is the recruitment agency  
taking care of the recruitment. For more information you are able to contact Pia Paavilainen,  
tel. 050 3059 217. Send your application with salary expectation and CV in English to  
pia.paavilainen@paaco.fi by 31st March 2011.

http://www.styrochem.fi/
mailto:pia.paavilainen@paaco.fi
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Suomessa ensi kesänä järjestettä-
välle nuorten Millennium Youth 
Camp -tiedeleirille pääsi mukaan 
neljä suomalaista.

Espoolainen Essi Paunisaa-
ri kuuluu leirin vesitutkimuksen 
teemaryhmään, helsinkiläinen 
Sara Laurila ilmastonmuutok-
sen, lappeenrantalainen Nyyti 
Kinnunen soveltavan matema-
tiikan sekä helsinkiläinen Arian 
Kermanchi ICT:n ja digitalisaa-
tion ryhmään. Uusiutuvat ener-
gia- ja luonnonvarat -ryhmä jäi 
tällä kertaa vaille suomalaisedus-
tusta.

Mukaan valittiin hakemusten 

Neljä suomalaista
Millennium-leirille

Nuoret leiriläiset rantautuvat Helsinkiin heleimmän suven aikaan.

ja projektisuunnitelmien perus-
teella 30 lahjakkainta kaikkiaan 
1 443 hakijasta.

16–19-vuotiaat osallistujat 
ovat kotoisin 22 eri maasta eri 
puolilta maailmaa, muun muassa 
Uudesta-Seelannista, Japanista, 
Indonesiasta, Intiasta, Ghanasta, 
Venäjältä, Nicaraguasta ja Yh-
dysvalloista. Leiriläisistä on tyt-
töjä 16 ja poikia 14.

Järjestyksessä toinen MY 
Camp pidetään Helsingissä 11.–
17. kesäkuuta 2011. Tapahtuman 
pääjärjestäjät ovat Tekniikan aka-
temia ja valtakunnallinen Luma-
keskus.
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Länsiafrikkalaisesta Burkina Fa-
sosta on tunnistettu uusi, aiem-
min tuntematon malariahyttysla-
ji. Anopheles gambiae -hyttysen 
alalaji löytyi kosteikosta läheltä 
kyläyhteisöä. Nyt löydetty hyt-
tynen eroaa geneettisesti serkus-
taan, joka tyypillisesti viihtyy ih-
misasumuksissa.

Tutkijoita huolettaa erityises-
ti se, että uutuuslaji on osoittau-
tunut hyvin herkäksi malarialoi-

Liikenteen energiakäytön ja 
moottoritekniikan tutkimuspro-
fessorina VTT:ssä työskentele-
vä Nils-Olof Nylund on valittu 
Vuoden autoteknikoksi. Palkin-
non myöntää Suomen autoteknil-
linen liitto SATL.

Tunnustuksen perusteena oli-
vat Nylundin saavutukset ajoneu-
vojen päästöjen ja vaihtoehtoisten 

Professori Nils-Olof Nylundista
Vuoden autoteknikko

Nils-Olof  Nylund 
vastaanotti pal-
kintonsa SATL:n 
liittokokouksessa 
Jyväskylässä.
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energialähteiden tutkimuksessa 
erityisesti Transeco-ohjelmassa.

Nylund on laajalti arvostettu 
autotekniikan asiantuntija, joka 
on vahvasti mukana muun muas-
sa kansainvälisen energiajärjes-
tön IEA:n toiminnassa. Hänet on 
palkittu useissa kansainvälisissä 
kongresseissa parhaista teknilli-
sistä raporteista ja esityksistä.

Uusi malariahyttynen
hyökkää Afrikassa

Uusi malariahyttynen, jonka pelätään olevan hyvin tehokas taudinle-
vittäjä, elää kosteikoissa ja lammikoissa asutusten lähellä.

siolle, kirjoittaa ranskalainen Le 
Monde. Se voi siksi olla merkit-
tävässä osassa malariaa aiheutta-
van Plasmodium falciparum -al-
kueläimen levittämisessä.

Lehden mukaan löytö saattaa 
panna uusiksi malarianvastaises-
sa taistelussa tähän asti käytetyn 
strategian, jossa on keskitytty 
hyttysen torjumiseen sisätilois-
sa.

Pekka T. Heikura
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Kylmäalan opinnäyte
palkitaan
Kylmäalan palkinto Natural Refrigeration Award on julistettu 
haettavaksi. Palkinto myönnetään parhaalle luonnollisia kylmä-
aineita käsittelevälle opinnäytetyölle. Tunnustuksen takana ovat 
saksalainen Eurammon-järjestö, kroatialainen Rijekan yliopisto 
ja venäläinen Holodilnyj Biznes -lehti. Palkintosumma on 5 000 
euroa. Hakuaikaa on kesäkuun loppuun asti, ja hakuohjeet löyty-
vät osoitteesta www.eurammon.com.

Kemia –
osa hyvää
elämää

http://www.millenniumyouthcamp.fi
http://www.millenniumyouthcamp.fi
http://www.eurammon.com


Life on earth is dependent on sustainable use of water, 

energy and other natural resources. We at Kemira are 

committed to become a leading water chemistry company, offering means to our custom-

ers to effectively recycle and treat water. We care for the environment and people in our 

daily work. We foster a can-do attitude, welcome new ideas, and succeed by working 

together. We offer professional growth opportunities and engage everyone in building 

the future of our company.

Manager, Water Quality Management
Kemira Espoo R&D Center is part of Kemira's global R&D and Technology function. Espoo R&D Center
is located at Suomenoja in Espoo and it employs over 200 persons. We are now looking for a
Manager, R&D for our Water Quality Management (WQM) team.

Water Quality Management group collaborates globally with all Kemira segments in water
treatment. WQM research area covers a wide range of different applications from traditional water
treatment to advanced technologies in oil, mining, pulp & paper and other industries and
municipalities. Our way of working is customer-oriented and flexible.

You manage WQM chemistry and technology competences and are responsible for delivering the
needed WQM competence for the segments´ project portfolios. You will lead the global Water
Quality Management team. Your expertise is leveraged across the R&D organization and it supports
sales projects. You contribute actively in competence development activities and you build and
manage relevant external and internal R&D networks. Part of your job is to optimize resource
utilization, identify resource needs and make workforce planning.

You have a PhD or MSc in chemistry, chemical engineering or similar discipline with a minimum of 5
years experience in chemical water treatment technologies. Excellent knowledge in the water
treatment concepts in various segments or industries as well as in the latest development in water
treatment technologies is considered positive.  We expect great interpersonal skills, business
management skills and leadership skills.

For further information, please contact Kaj Jansson (+358 500 852 109 on Friday 18.3.2011 at
13.00 – 14.00).

Please send your application with CV and salary request to careers.espoo@kemira.com by
25.3.2011. Please, mark your e-mail with "Manager WQM".

http://www.kemira.fi
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LUT sai 
suurlahjoituksen
Laroxin 
perustajalta
Lappeenrannan teknillinen yli-
opisto LUT on saanut huomat-
tavan osakelahjoituksen lap-
peenrantalaiselta Vartiaisen 
perheeltä. Larox Oyj:n perus-
taja, tekniikan kunniatohto-
ri Nuutti Vartiainen lahjoitti  
10 000 ja hänen lapsensa Ka-
tariina Aaltonen, Karolii-
na Kupias ja Timo Vartiai-
nen sijoitusyhtiönsä Capillary 
Oy:n kautta 30 000 Outotec 
Oyj:n osaketta. Lahjoituksen 
kokonaisarvo on noin 1,6 mil-
joonaa euroa.

Maailman vesipäivänä 22. maaliskuu-
ta polkaistaan käyntiin kemian vuoden 
kunniaksi suunniteltu maailmanlaajui-
nen koulujen vesiprojekti. Hankkees-
ta vastaavat kansainvälinen kemianjär-
jestö Iupac ja YK:n kasvatus-, tiede- ja 
kulttuurijärjestö Unesco.

Koululaiset eri maissa pääsevät tu-
tustumaan ja myös osallistumaan ve-
situtkimukseen selvittämällä oman lä-
hiympäristönsä luonnonvesien tilaa. 
Tulokset kootaan globaalille karttapoh-
jalle, jonka avulla kertyy tietoa maa-
pallon kaikista vesistä ja veden merki-
tyksestä.

Suomen omaa Vesi – kemiallinen liu-
os -projektia koordinoi Helsingin yli-
opiston kemian opetuksen keskus Kem-
ma. Mukana ovat myös Suomen kemian 
seura, Kemianteollisuus ry, valtakun-
nallinen Luma-keskus, Tiedekeskus 
Heureka ja monet muut tahot. Esimer-
kiksi Tekniikan museossa on vesipäi-
vänä 22.3. tarjolla erikoisohjelmaa.

Lisätietoa Suomen koulujen vesi-
hankkeesta saa osoitteesta www.ke-
mianluokka.fi/vesi.

Vesi on elämän edellytys, muistutetaan sekä maailman ve-
sipäivänä että kemian vuoden vesiprojekteissa.

Kemian vuonna
keskiössä vesi
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http://www.fi.sgs.com
http://www.fi.sgs.com
http://water.chemistry2011.org
http://www.tekniikanmuseo.fi
http://www.kemianluokka.fi/vesi
http://www.kemianluokka.fi/vesi
http://www.luma.fi
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Kreosootti saamassa
määräaikaisen käyttöluvan

Suomalainen asentaja voi al-
tistua kreosootille kiivetessään 
sähkötolppaan, mikäli hän ei 
käytä direktiivien määräämiä 
suojaimia.

EU-komissio ehdottaa, että kreo-
sootti otetaan vuosiksi 2013–
2018 mukaan biosidituotedi-
rektiivin liitteeseen 1. Liite on 
luettelo tehoaineista, joita saa 
käyttää unionimaissa.

Asia on ollut vireillä vuodesta 
2000 saakka. Sen esittelijänä on 
toiminut Ruotsi.

Komission päätösasiakirjassa 
sanotaan, että kreosootti on ka-
tegorian 1B karsinogeeni. Kreo-
sootti koostuu sadoista haitalli-
sista aineista, joilla on luokitus 
PBT tai vPvB ja jotka ovat myös 
polyaromaatteja (PAH) ja pysy-
viä orgaanisia ilmastomyrkkyjä 
(POP).

Kreosootti ollaan kuitenkin 
hyväksymässä määräajaksi käyt-
töön, koska se on hyvä puunkyl-
läste eikä korvaavaa ainetta ole.

Ruotsissa kreosoottia käyte-
tään ratapölkkyjen käsittelyyn. 
Suomessa aineen tärkein sovel-
luskohde ovat sähköpylväät ja 
puhelintolpat.

Kimmo Heinonen

Akateemikko, emeritusprofes-
sori Jorma K. Miettinen, 89, 
on valittu Helsingin yliopiston 
kunnia-alumniksi, uutisoi vuo-
den ensimmäinen Kemiauutiset. 
Lehden lukijat pääsevät tutustu-
maan Miettiseen Kemia-lehdessä 
vuonna 2004 ilmestyneen henki-
löjutun välityksellä.

Muun muassa A. I. Virtasen 
johdolla opiskellut Miettinen 
toimi professorina Helsingin yli-
opiston radiokemian laitoksessa 

Jorma K. Miettinen
HY:n kunnia-alumniksi

vuodesta 1962 eläkkeellejäämi-
seensä eli vuoteen 1986 asti.

Kemiauutiset esittelee alum-
ninumerossaan myös muita yli-
opiston kemian laitoksessa opis-
kelleita ja työskennelleitä sekä 
siellä nykyään työskenteleviä 
kemistejä ja muuta henkilöstöä. 
Lehden painettu versio oli jaos-
sa eilen torstaina järjestetyssä 
yliopiston matemaattis-luonnon-
tieteellisen tiedekunnan alumni-
tapahtumassa.

Jorma K. Miettinen (oik.) kuuluu nobelisti A. I. Virtasen oppilaiden 
ja työtovereiden ansioituneeseen joukkoon. Tässä kemistit neuvon-
pidossa isotooppilaboratoriossa.
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Ilmoita edullisesti yli 3500 ammattilaiselle! 
Katso uutiskirjeen hinnasto täältä.

Dynea paransi tulostaan
Maailman johtava liimahartsien valmistaja Dynea paransi vuonna 
2010 tulostaan merkittävästi, kiitos reippaasti kasvaneen kysynnän 
konsernin päämarkkina-alueilla Aasiassa ja Tyynen valtameren alu-
eella. Konsernin liikevaihto nousi edellisvuoden 527 miljoonasta eu-
rosta 708 miljoonaan. Dynean tulos kääntyi 17 miljoonan euron lii-
kevoitoksi, kun viivan alle oli vuotta aiemmin jäänyt 46 miljoonaa 
euroa liiketappiota.

mailto:info@nablabs.fi
http://www.nablabs.fi
http://www.helsinki.fi/kemia/kemiauutiset/01_2011_alumninumero.pdf
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoitustiedot.htm
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Teekutsut Mono Ellipsen tapaan! 
Voita maailman ensimmäinen epäsymmetrinen tee-
kannu, joka on tehty lämmönkestävästä DURAN®-
borosilikaattilasista 3.3. Mukana kannun lämmitin.
 
Muina voittoina kirjoja:

Anja Nystén: 
Kemikaalikimara   

Theodore Gray: 
Kiehtovat alkuaineet   

Kirjoja myös myynnissä 
Kemia-lehden osastolla. 
Hae itsellesi tai lahjaksi!

Voit osallistua arvontaan 24.3. asti myös lähettä-
mällä yhteystietosi (nimi, osoite, puhelin ja mei-
liosoite) osoitteeseen toimitus@kemia-lehti.fi.
Kirjoita viestin aiheeksi ChemBio-arvonta.
Kaikki osastolle palautetut ja meilitse lähetetyt 
arpalipukkeet osallistuvat arvontaan, joka suorite-
taan messujen jälkeen 25.3.
Voittajille ilmoitetaan voitoista henkilökohtaisesti.

Tervetuloa
Kemia-lehden osastolle 6 d 71
ChemBio Finland -tapahtumaan

Arvomme kävijöiden kesken  
useita palkintoja:

Lue ja tilaa kemian 
vuoden juhlalehti!
Pdf- ja flash-versiot: 
www.kemia-lehti.fi
Lisäkappaleet painetusta  
lehdestä edullisesti: 
tilaukset@kemia-lehti.fi
Koulut voivat tilata juhlalehtiä  
pelkkiä toimituskuluja vastaan.

Luonnontieteet saivat
yhteisen verkko-osoitteen

Luonnontieteet tarjoavat 
nuorille monta antoisaa 
uravaihtoehtoa.

Suomen yliopistojen luonnon-
tieteellisen alan yksiköt ovat 
avanneet uudistetun yhteisen 
verkkosivuston. Portaali löytyy 
osoitteesta luonnontieteet.fi.

Värikkään sivuston kautta pää-
see tutustumaan yliopistojen tar-
joamiin opiskelumahdollisuuk-
siin luonnontieteen eri aloilla. 
Lisäksi sivut esittelevät luonnon-
tieteellisen alan kirjoa sekä ilmi-
öiden ja tutkimuskohteiden mo-

ninaisuutta.
Sivuilla voi lukea myös alan 

opiskelijoiden ja jo valmistunei-
den kuvauksia kokemuksistaan 
ja kiinnostavista työtehtävistä. 
Sivuston tarkoituksena on hou-
kutella alalle lahjakkaita, moti-
voituneita nuoria tulevaisuuden 
osaajia.

Yhteishaku yliopistoihin käyn-
nistyi 7. maaliskuuta ja jatkuu 
12:nteen huhtikuuta.
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Evonik osti Boehringerin
Resomer-liiketoiminnan
Saksalainen erikoiskemikaalien valmistaja Evonik Industries on os-
tanut Boehringer Ingelheim Pharmalta sen Resomer-liiketoiminnan. 
Liiketoiminta käsittää standardit ja räätälöidyt biohajoavat polymee-
rituotteet, joita käytetään lääketeollisuuden sovelluksissa. Kauppahin-
taa ei kerrota julkisuuteen.

Nanoteknologia tekee arjesta eri-
laista, muistutettiin Jyväskylän 
yliopiston tiloissa 15.–16. maa-
liskuuta järjestetyillä Tieteen päi-
villä.

Aiheesta puhuivat Aalto-yli-
opiston professorit Risto Niemi-
nen, Olli Ikkala ja Päivi Tör-
mä sekä jyväskyläläisprofessori 
Jouko Korppi-Tommola, jotka 
esittelivät yleisölle nanon ja bion 
uusia tuulia, ohjelmoitavia mate-
riaaleja sekä nanoteknologiaan 

perustuvia elektroniikka- ja ener-
giaratkaisuja.

Ruoka ja ruuanlaitto ovat silk-
kaa kemiaa, paljasti puolestaan 
Turun yliopiston professori Anu 
Hopia, joka esiintyi sessiossa 
Ruoka ja arkipäivän kemia.

Helsingin yliopiston eri-
koissuunnittelija Marjo Särk-
kä-Tirkkonen kertoi samassa 
sessiossa luomun kemiasta ja pro-
fessori Teemu Teeri geenimuun-
nellusta ruuasta.
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Jyväskylän Tieteen päivien ohjelmaan kuului myös Tiedemuotinäytös. 
Kemistin työasun mannekiinina esiintyi kemian laitoksen dekaani, 
professori Heikki Kunttu.

Jyväskylässä kokoonnuttiin
Tieteen päiville

mailto:toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.luonnontieteet.fi/


  

Hyödy jäsenyydestä  
kemian seuroissa!
• Kemia-lehti kotiin kannettuna 
• Koulutustapahtumat jäsenhintaan
• Paikka ammattilaisten verkostossa
Tutustu ja liity osoitteessa www.kemianseura.fi KEMIA

Kemi

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: 

www.uusiouutiset.fi

Ilmoitus Kemia-lehdessä huomataan!
Numero 3/11 
ilmestyy 28.4.2011 
Varaukset 7. huhtikuuta mennessä.

Lisätietoja ja varaukset:
leena.laitinen@kemia-lehti.fi, 
puh. 040 577 8850

KEMIA
Kemi

UUDET SISÄLLÖT, ENTISET HINNAT!
Kemia-lehden mediakortti 2011
on julkaistu. Löydät sen täältä.

PALVELURUUTU
• Saitko uutiskirjeen edelleen lähetettynä?  

Tilaa oma uutiskirje maksutta:  
 http://www.kemia-lehti.fi/uutiskirje.htm
 
• Kemia-lehden tilaukset. 
 http://www.kemia-lehti.fi/tilaukset.htm
 
• Tilauksen peruutus:  

Lähetä viesti otsikolla “Perun uutiskirjeen” osoitteeseen 
tilaukset@kemia-lehti.fi. Kirjoita viestiin sähköposti-
osoite, johon uutiskirje on tullut.

 
• Osoitteenmuutokset:  

Lähetä viesti otsikolla “Uutiskirjeen osoitteenmuutos” 
osoitteeseen tilaukset@kemia-lehti.fi.  
Kirjoita viestiin vanha sähköpostiosoite, johon uutiskirje 
on tullut, ja uusi sähköpostiosoite, johon haluat kirjeen 
jatkossa.

• Täältä löydät aiemmat uutiskirjeet:
 http://www.kemia-lehti.fi/uutispdf.htm

• Kommentoi uutiskirjettä:
 toimitus@kemia-lehti.fi
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Osateemoina mm. 
• analytiikka 
• Reach
• työturvallisuus

Mikä tekee unelmien työpaikan?
Kysymystä kehottaa pohtimaan 

Työterveyslaitos, joka aktivoi 
niin yksittäisiä työntekijöitä kuin 
työyhteisöjäkin mukaan kampan-
jaansa. Laitos haastaa kunkin ke-
hittämään omaa työpaikkaansa 
kilpailussa, jonka voittajalle on 
luvassa Työn imuksi nimetty hy-
vinvointivalmennus.

Valmennuksen päämääränä on 
lisätä työpaikalla positiivista pu-
hetta sekä myönteisiä tunteita ja 
käytäntöjä ja niiden myötä työn 
imua. Valmentajat myös auttavat 
yhteisöä tunnistamaan omat voi-
mavaransa.

Työn imu -valmennuksen suunnitelleet kehittämiskonsultit Leena 
Multanen (vas.) ja Anna Vanhala sekä tutkija Jari Hakanen muis-
tuttavat, että hyvinvoivasta työyhteisöstä koituu yritykselle myös 
taloudellista hyötyä. 
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Työn imulla kohti

Unelmien työpaikkaa
”Kun voimavarat ovat selvil-

lä, on helpompi puhua työn kuor-
mittavista puolista ja etsiä niihin 
ratkaisuja”, sanoo yksi valmen-
nuksen suunnittelijoista, kehit-
tämiskonsultti Leena Multanen 
Työ Terveys Turvallisuus -leh-
dessä.

Kahdeksan kuukauden mittai-
nen valmennus toteutetaan pää-
asiassa työpajatapaamisina. Työ-
paikka saa lopuksi ohjeiston siitä, 
mitkä tekijät juuri siellä ylläpitä-
vät yhteisön voimavaroja.

Lisätiedot ja ohjeet kilpailuun 
osallistumisesta löytyvät täältä.

Päivi Ikonen

http://www.kemianseura.fi/
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