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 Uutiskirje 15/13 
ilmestyy 12. joulukuuta.
Ilmoitusvaraukset 9. joulukuuta.

 Uutiskirje 1/14 
ilmestyy 9. tammikuuta.
Ilmoitusvaraukset 7. tammikuuta.

 Uutiskirje 2/14 
ilmestyy 30 tammikuuta.
Ilmoitusvaraukset 27. tammikuuta.

Lisätietoja ja varaukset:
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

Ilmoita edullisesti yli 4 000  
tilaajalle! Hinnat löydät täältä.

KEMIA

Katso viimeisimmät uutiset 
Thermo Scientific Orbitrap 
LC-MS-teknologista osoit-
teessa Planet Orbitrap.

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

Palvelemme asiakkaitamme 
ammattitaidolla ja antaumuksella.

Tutustu tuotteisiimme ja  
tarjouksiimme: www.labdig.fi

•	 Alalla tapahtuu / Vihreät sivut 
•	 Hometalkoot	ovat	Vuoden 
 viestintätyö

•	 Suomalaiset	luottavat	lujasti		  
 tieteeseen 

•	 Koruja	kosmoksesta	

•	 Kemianteollisuus	palkitsee		 	
 keksinnöt 
•	 Tietoa	mustan	hiilen 
 ilmastovaikutuksista

•	 Kannabis	ei	estä	diabetesta
•	 Uutta	tietoa	rintasyövän	synnystä	
•	 Viileät	tutkijat	esittäytyvät	verkossa

•	 Kummiyritykset	ohjaavat		 	
 tiedeleiriläisiä
•	 Palveluruutu

Uusi dissoluutiolaite, joka kerää  
näytteet UV:lle tai LC:lle.
Lisätiedot: jussi_laiho@agilent.com

European business briefing

arto.hurmalainen@hosmed.fi  p. 020 7756 334
ismo.lokinoja@hosmed.fi  p. 020 7756 338

•	 FTIR-spektroskopiaa	luotettavasti	mikrotasolta	(µm)
•	 Kuvantaminen,	pisteanalyysi	ja	nopea	mappaus
•	 Helppokäyttöiset	Thermo	Nicolet	iN10	ja	Continuµm
•	 Katso	esitteet tästä.

FTIR-mikroskoopit

Kuohuntaa herättävä mies on bioprosessiteknii-
kan emeritusprofessori Matti Leisola, joka on 
koetellut neljän vuosikymmenen ajan sekä tie-
deyhteisön että kirkon sietokykyä evoluutioteo-
rian kritiikillään. Hän kirjoittaa kokemuksistaan 
juuri ilmestyneessä teoksessaan Evoluutiouskon 
ihmemaassa.

Muistelmat eivät ole omiaan tyynnyttelemään 
niitä, joiden verenpaine uhkaa lähteä nousuun 
jo Leisolan nimen kuulemisesta. Lukujen otsi-
kot kertovat kirjan sisällöstä: Rehtorit pelästy-
vät. Kustantajat epäröivät. Skeptikot hermostu-
vat. Darvinistit pelottelevat. Osansa saavat myös 
median ja kirkon edustajat, osa nimeltä mainit-
tuina.

Mikä sai suorasanaisen evoluutiokriitikon kir-
joittamaan – jälleen kerran – teoksen, jonka jo 
ennalta tietää herättävän suuttumusta? 

”Kirjoitin, koska monet pyysivät. Toivon, että 
kirjani pysäyttäisi lukijan miettimään perusus-
komuksiaan ja himmentäisi tieteeltä sitä gloriaa, 
että se ratkaisee kaiken”, Leisola perustelee.

”On niin paljon sellaista, mihin tiede ei anna 
vastausta – oikeastaan kaikki se, mikä liittyy ih-
misyyteen. Mistä tulemme, miksi olemme täällä 
ja minne menemme. Ne ovat kaikkein kiinnos-
tavimpia teemoja.”

”Darvinismista on tullut  
materialistinen uskonto”

Leisola tunnetaan julkikristittynä ja niin sanotun 
älykkään suunnittelun kannattajana. Vastustajat 
nimittävät häntä kreationistiksi. Onko hän?

”Kreationisti on nykyisin haukkumanimi, jota 
käytetään leimaamismielessä. Mutta jos sillä tar-
koitetaan ihmistä, joka uskoo, että todellisuus on 
luotu ja että siitä on selvät todisteet itse luonnos-
sa, sitten olen kreationisti.” 

”Mielestäni tieteen teorioiden pitäisi olla va-
paasti arvioitavissa ja arvosteltavissa. Evoluu-
tioteorian kohdalla näin ei ole. Darvinismista on 
tullut materialistinen uskonto, maailmanselitys, 
jota ei saa kritisoida. Ajattelu on levinnyt kaik-
kialle, myös kirkon johtoon.”

Evoluutiokriitikko Matti Leisola kirjoitti

Toisinajattelijan	muistelmat
 Rehtorit	peruivat	hänen	luentojaan.	Kollegat	kampittivat	hänen	uraansa.	
Piispat	valittivat	hänen	häiritsevän	kirkkoa.	Kustantaja	hävitti	hänen	kirjansa.

http://www.chem.agilent.com/en-US/promotions/Pages/850-DS.aspx
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.planetorbitrap.com/
http://www.labdig.fi
http://www.labdig.fi
http://www.hosmed.fi/
mailto:jussi_laiho@agilent.com
http://chemicalwatch.com/home
http://chemicalwatch.com/home
http://hosmed.fi/tuote/ftir/
http://hosmed.fi/tuote/ftir/
http://hosmed.fi/tuote/ftir/
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Piristystä arkipäivään.

Tilaa maksuton 
Ajatusten Aamiainen 

sähköpostiisi!

www.positiivarit.fi

Kenen syy?
”Mistä tuollaisia tyttöjä 
oikein tulee”, huokasi 
Kian, 5, känkkäränkkä-
päivästä väsähtänyt isä.
”Mitäs otit äidin ja teitte 
tällaisen lapsen. Olisit 
ottanut jonkun mum-
mon, ne ei voi saada 
lapsia”, kuului kipakka 
vastaus.
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Kalvopumpputekniikkaa
asiantuntijoilta

KNF Neubergerillä on
laaja valikoima öljy-
vapaita pumppuja ja 
järjes telmiä kaas uille,
höyryille ja nes teille.
Kontaminaatiovapaat
kompres s orit, alipaine-
pumput, nes teen s iirto-
ja annos telupumput.

OEM - ja laboratorio-
vers iot.

A s iakas s ovitteis et pum-
put ovat erikois alaamme,
ota yhteyttä. 

… vaativiin
s ovelluks iin:

T utkimus
Laboratoriot
Pros es s ilaitteet
Elintarviketekniikka
A nalyys itekniikka
Lääketieteen laitteet

KNF_an_f i _0803. pdf  2008- 01- 03 11: 18: 02

KNF Neuberger AB
Tel +46 8 744 51 13

www.knf.seinfo@knf.se

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)

Uutta! Brukerilta	saat	myös	GC-,	
GC-MS-	ja	ICP-MS-laitteistot.

Lisätietoja: www.bruker.com/ 
Nordic, timo.saarela@bruker.se

PerkinElmer	Finland	Oy	puh.	0800	117	186

Spectrum Two 
FTIR-spektrometri

Palkittu	Spectrum Two	FTIR-spekt-
rometri	sekä	muut	analyysitekniikat	
tarkkaan	laboratoriotyöskentelyyn.	

Katso tarkemmin                              
www.perkinelmer.com

Kemia-lehti nyt
myös näköislehtenä.

ja lue lisää!

KLIKKAA

THE SCIENCE OF 
WHATS POSSIBLE.TM

Waters

ACQUITY ADVANCED POLYMER
CHROMATOGRAPHY (APC) SYSTEM

www.waters.com/APCLISÄTIEDOT >

ja Waters Finland puh. (09) 5659 6288

Vihdoin myös polymeeri-
analytiikka (GPC)
on siirtynyt UPLC-aikaan.
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ASENNE RATKAISEE. AINA.

Leisola sanoo ymmärtävänsä, 
että hänen ajatuksensa herättävät 
suuttumusta. Jonkun on hänes-
tä kuitenkin uskallettava sanoa, 
muuten asiat eivät muutu.

”Itsekin raivostuin nuorena 
opiskelijana, kun minulle esitet-
tiin tämänsuuntaisia ajatuksia. 
Kun ihmisen uskonnollista ydin-

littää elämän syntymistä.”
Leisola sanoo hakevansa en-

nen kaikkea keskusteluyhteyttä 
eri tavoin ajatteleviin ihmisiin. 
Yhteyden saavuttaminen on kui-
tenkin käynyt ajan mittaan vai-
keammaksi.

”Suomessa oli avointa kes-
kustelua 1970- ja 1980-luvuilla, 
jolloin saatoin väitellä julkisesti 
milloin taistolaisten, milloin tie-
demiesten kanssa. Nykyisin il-
mapiiri on ahtaampi ja keskus-
telua rajoittava.”

”Olen toivonut keskustelua 
esimerkiksi Esko Valtaojan 
kanssa. Siitä ei taida tulla mi-
tään, sillä hän on sanonut, että 
olen surkuhupaisa.” 

Evoluutiouskon ihmemaas-
sa -kirja on saatavissa suurim-
missa kirjakaupoissa ja Leisolan 
perustaman Datakirjat-kustanta-
mon verkkokaupassa. 

Leena Laitinen

tä sorkitaan, se herättää epävar-
muutta, vihaa ja torjuntaa.”

”Ajatteluni alkoi muuttua, kun 
aloin kyseenalaistaa omia ennak-
kokäsityksiäni ja kummallisuuk-
sia, joita oppikirjoissa tuli vas-
taan. En voinut ymmärtää, miten 
muutaman aminohapon muodos-
tuminen kaasuseoksesta voisi se-

”Elämä toisinajattelijana on 
jännittävämpää kuin James 
Bondilla. Ja ennen kaikkea mer-
kityksellisempää”, sanoo Aalto-
yliopistosta viime vuonna eläk-
keelle siirtynyt Matti Leisola.
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Biotien alkoholilääke
etenemässä Japaniin
Turkulaisen bioyhtiön Biotien 
kehittämä lääke alkoholiriip-
puvuuteen on etenemässä Ja-
panin markkinoille. Biotien 
kumppani Lundbeck on sopi-
nut lääkkeen vaikuttavan ai-
neen nalmefeenin kehityksestä 
ja kaupallistamisesta japanilai-

sen Otsuka Pharmaceuticalin 
kanssa.

Kauppanimellä Selincro tun-
nettu lääke sai aiemmin tänä 
vuonna myyntiluvan Euroo-
passa ensimmäisenä alkoholin 
käytön vähentämiseen hyväk-
syttynä lääkehoitona.

Biotie on lisensoinut nalme-
feenin maailmanlaajuiset oi-
keudet Lundbeckille. Kump-
panien välisen sopimuksen 
mukaan Biotie voi saada yli-
määräisen viiden miljoonan 
euron etappimaksun japanilais-
hankkeesta.

http://www.positiivarit.fi/
http://www.knf.se
http://www.bruker.com/home_.html?&no_cache=1
http://www.bruker.com/home_.html?&no_cache=1
http://www.bruker.com/nordic.html
http://www.bruker.com/Nordic
http://www.bruker.com/Nordic
mailto:timo.saarela@bruker.se
http://www.perkinelmer.com/default.xhtml
http://www.perkinelmer.com/FI/Catalog/Family/ID/Spectrum%20Two
http://www.perkinelmer.com
http://www.kemia-lehti.fi/nakoislehdet/
http://www.waters.com/APC
http://www.datakirjatkustannus.fi/
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KAIKKI TARVITSEMASI
Kemia-lehden
verkkopalvelusta!

Vihreät sivut 
uudistuivat!

Lisätietoja ja varaukset:
irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi 
puh. 040 827 9778
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908
leena.laitinen@kemia-lehti.fi 
puh. 040 577 8850

Arwina Oy

Bang & Bonsomer Oy

BASF Oy

Bayer Oy

Bergius Trading AB

Busch Vakuumteknik Oy

Chematur Ecoplanning Oy

Dosetec Exact Oy

Elektrokem Oy

Elomatic Oy 

Finex Oy

Finn-Kasei Oy

Fisher Scientific Oy

GEA Process Engineering Oy

Innovatics

IS-VET Oy

Kaluste-Projektit Oy

Kiilto Oy

Metrohm Oy

Metso Automation Oy

PANalytical B.V.

PerkinElmer

Ramboll Analytics

Skalar Analytical B.V.

Software Point Oy

Suomen Lämpömittari Oy

Tankki Oy

Teknos Oy

Thorsteel

Transland Oy

Turun Kylmähuolto Oy

VWR International Oy

Wacker-Kemi AB

Tehokasta ja edullista 
näkyvyyttä!

ALALLA TAPAHTUU KEMIA
Kemi

Ilmoita edullisesti kemian ammattilaisil-
le. Kemia-lehden uutiskirjeellä on  
jo yli 4000 tilaajaa! Katso uutiskirjeen 
hinnasto ja aikataulut täältä.

Klikkaamalla	yrityksen	nimeä	
pääset	suoraan	ao.	yrityksen	
hakemistotietoihin!

Klikkaa ja tutustu!

Varaa tapahtumallesi 
paikka tästä!

Luma-keskus järjestää
LUMA-aineet työelämässä – BASF Oy
Helsinki	28.11.2013	

Kemian opetukset webinaari
10.12.2013:	Miten	kokeellisuutta	voisi	uudistaa?	

Kemian oppimispeli-ilta
Helsinki	11.12.2013

Kokeellista luonnontiedettä  
luokanopettajille
Jyväskylä	14.1.,	28.1.	ja	11.3.2014

Lisätietoja näistä	ja	muista	valtakunnallisen	 
Luma-keskuksen	tapahtumista	löydät	täältä.
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Ympäristöministeriön koordinoima Kosteus- ja 
hometalkoot -ohjelma on saanut Vuoden viestin-
tätyö -palkinnon. Talkoista on yhdessä ministeri-
öiden ja laitosten henkilöstön kanssa tiedottanut 
viestintätoimisto SEK Public Oy.

Palkinnon myönsi Markkinointiviestinnän toi-
mistojen liitto MTL. Vuoden viestintätyö -voiton 
lisäksi Kosteus- ja hometalkoot palkittiin myös 
Yhteiskunnallinen viestintä -kategorian parhaa-
na.

Kosteus- ja hometalkoot -toimintaohjelma on 
onnistunut nostamaan tärkeän asian yhteiskunnal-
liseen keskusteluun päättäjäkohderyhmässä. Mil-

Hometalkoot ovat
Vuoden viestintätyö

jardiongelmaa on käsitelty sen merkittävyyden 
vaatimalla tavalla, palkintolautakunta kiittää.

”Suomen parhaat asiantuntijat ovat Kosteus- ja 
hometalkoissa verkostoituneet rakennusten ter-
veellisyyden puolesta ymmärrettävästi puhuvaksi, 
pitkäjänteiseksi kansanliikkeeksi, jonka vaikutus 
yhteiskuntaan on vavahduttava”, sanoo talkoiden 
ohjelmapäällikkö, tekniikan tohtori Juhani Piri-
nen ympäristöministeriöstä.

Viisivuotiset Kosteus- ja hometalkoot käynnis-
tyivät vuonna 2009. Ohjelman tarkoituksena on 
panna alkuun suomalaisen rakennuskannan ter-
vehdyttäminen kosteus- ja homevaurioista.

Kosteus- ja hometalkoista viestivät palkittiin Valkoisessa salissa 7. marraskuuta järjestetyssä juhla-
tilaisuudessa. Vasemmalta oikealle Karoliina Hartikainen, Juhani Pirinen, Helena Säteri, Karoliina 
Viitamäki, Sari Siikasalmi ja Aija Kaijärvi. Kuvasta puuttuu Suvi Reijonen.
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Onko ammattiliittosi 
LAL, TEK, UIL tai YKL?
Tilaa Kemia-lehti jäsenetuhintaan:

http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/

http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
mailto:kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi
mailto:leena.laitinen@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=arw&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bang&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=basf&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bayer&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=berg&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=bus&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=chematur&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Dosetec&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Elektrokem&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Elomatic&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Finex&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Finn-Kasei&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Fisher+Scientific&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=GEA&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Innovatics&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=IS-VET&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Kaluste-Projektit&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Kiilto&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Metrohm&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Metso&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=PANalytical+B.V.&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=PerkinElmer&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Ramboll&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Skalar&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Software+Point&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Suomen&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Tankki&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Teknos&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=thor&cn-cat=&cn-pg=1&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Transland&cn-cat=&cn-pg=1
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=turun&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=VWR+International&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/?cn-s=Wacker-Kemi&cn-cat=
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.kemia-lehti.fi/vihreat-sivut/
http://www.kemia-lehti.fi/ilmoittajalle/uutiskirje/
http://www.luma.fi/tapahtumat/
http://uutiset.hometalkoot.fi/
http://uutiset.hometalkoot.fi/
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.luma.fi
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UUTTA
Kotimainen erityisesti teollisuuden tarpeisiin  
kehitetty Desinfektol T on etanolipohjainen 
tehokas desinfektioaine pinnoille ja välineille. 

Mikrobisidisesti tehokas ja desinfektioajaltaan nopea.  
Pinta-aktiivisen ainesosan ansiosta tuote kestää orgaa-
nista rasitusta ja tunkeutuu lian läpi, joten esipuhdis-
tusta ei tarvita. Tuotteen pH on neutraali ja sen kaikki 
ainesosat ovat biologisesti hajoavia. Tuote ei sisällä 
hajusteita, väriaineita eikä klooriyhdisteitä. 

Desinfektol T sopii sellaisenaan kaikkien alkoholia 
kestävien pintojen – myös useimpien muovimate-
riaalien –  puhdistukseen ja desinfektioon kaikkialla 
teollisuudessa. 

Lue lisää berner.fi/pro

DESINFEKTOL ® T
Etanolipohjainen monikäyttödesinfektioaine

Tiede nauttii suomalaisten suur-
ta luottamusta. Kansalaiset pitä-
vät Suomen tieteen ja tutkimuk-
sen tasoa hyvänä ja uskovat, että 
tiede kykenee tuottamaan luotet-
tavia, paikkansapitäviä tutkimus-
tuloksia.

Tämä ilmenee tuoreesta Tie-
debarometri 2013 -tutkimukses-
ta, jossa selvitettiin ihmisten suh-
tautumista tieteeseen ja tekniseen 
kehitykseen. Tutkimuksen teetti 
Tieteen tiedotus ry.

Eniten innostavat ympäristö- 
ja luontoteemat, joista on kiin-
nostunut kolme neljästä. Tiede-, 
tutkimus- ja teknologiauutisia 
seuraa nyt 65 prosenttia kansas-
ta, mikä on 8 prosenttiyksikköä 
enemmän kuin edellisessä, vuo-
den 2010 Tiedebarometrissa.

AIV-rehu tunnetuin
Tieteenaloista kiinnostaa eniten 
lääketiede. Peräti 68 prosenttia 
kansalaisista kertoo seuraavan-
sa esimerkiksi uusien lääkkeiden 
kehitystä. Geenitutkimuksesta ja 

Suomalaiset	luottavat
lujasti tieteeseen

bioteknologiasta on kiinnostunut 
noin puolet suomalaisista.

Suomen tunnetuin tiedesaa-
vutus on kemian nobelistin A. 
I. Virtasen kehittämä AIV-rehu, 
joka yhä peittoaa kakkoseksi yl-
täneet kännykkä- ja mobiilitek-
nologian keksinnöt. Kolman-
neksi eniten mainintoja keräsi 
ksylitoli. Listan kärkipäähän pää-
sivät myös suomalainen syöpä-
tutkimus ja -lääkkeet.

Suomen merkittävimmäksi tut-
kijaksi kyselyssä nousi avaruus-
tähtitieteen professori Esko Val-
taoja. Paljon mainintoja saivat 
myös syöpätutkija Kari Alitalo, 
ilmastotutkija Markku Kulma-
la ja kantasolututkija Outi Ho-
vatta.

Yksi tunnetuimmista tieteente-
kijöistä on tuoreen barometrin 

mukaan syöpätutkija Kari Alita-
lo, joka vastaanotti kevään 2013 
ChemBio-tapahtumassa arvoste-

tun A. I. Virtanen -palkinnon. M
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http://www.berner.fi/pro
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ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN
GUST. KOMPAN RAHASTON APURAHAT
julistetaan haettaviksi. 

Apurahat on tarkoitettu tukemaan kemian opetusta 
ja tutkimusta, kemian tulosten ja sovellusten tun-
netuksi tekemistä, kemian kotimaista ja kansain-
välistä yhteistyötä, kemian sanastotyötä, kemian 
historian tutkimusta sekä kemian alan museo- ja 
näyttelytoimintaa. Apurahan yleisenä ehtona on, 
että hakijalla on aikaisemman näytön perusteella 
edellytykset toteuttaa esittämänsä suunnitelma.

Hakemukset on postitettava viimeistään 
pe 31.1.2014 tai jätettävä samana päivänä  
kello 16:een mennessä Suomalaisten Kemistien 
Seura ry:n toimistoon, Urho Kekkosen katu 8 C 
31, 00100 Helsinki. 

Lomakkeen saa myös osoitteessa  
www.kordelin.fi kohdasta Erillisrahastot.

Lisätietoja saa Suomalaisten Kemistien Seuran 
toimistosta, puh. 010 425 6302, arkisin klo 9–16.

ALFRED KORDELININ SÄÄTIÖN HALLITUS

EuCheMS	tutkii	kemistien
työllisyystilannetta
Euroopan kemianseurojen järjestö EuCheMS kartoittaa maan-
osan kemistien ja kemianinsinöörien työllisyystilannetta. Ky-
selytutkimuksen tavoitteena on saada tietoa muun muassa 
työmarkkinoiden tarpeista ja kemistien tarvitsemasta jatkokou-
lutuksesta. Järjestön kyselytutkimukseen voi osallistua marras-
kuun loppuun asti täällä.

Tukes	kysyy
kemikaaliviestinnästä
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes kaipaa kansalaisten nä-
kemyksiä siitä, kuinka vaarallisista kemikaaleista tulisi viestiä. 
Ensimmäinen luonnos kansalliseksi kemikaaliviestintäsuun-
nitelmaksi on luettavissa täällä. Luonnosta voi kommentoida 
täällä. Kommentteja voi lähettää 30. marraskuuta asti.

Beamexille
tytäryhtiö Ranskaan
Kalibrointilaitevalmistaja Beamex Oy Ab on perustanut tytär-
yhtiön Ranskaan. Nimen Beamex SAS saanut tytäryhtiö aloitti 
toimintansa Lillessä.

Pietarsaarelainen Beamex kuuluu maailman johtaviin kalib-
rointilaitteita, -järjestelmiä ja -ohjelmistoja tarjoaviin yrityksiin. 
Sillä on ennestään tytäryhtiöt Yhdysvalloissa ja Isossa-Britanni-
assa ja lisäksi sivuliikkeet Intiassa, Kiinassa ja Saudi-Arabiassa. 
Yhtiö vie tuotteitaan yli 80 maahan.

* * * * *

* * * * *

* * * * *

Muinaiset egyptiläiset kultase-
pät valmistivat koruja meteo-
riittiraudasta. Asian osoitti brit-
tiläisen Manchesterin yliopiston 
tutkijaryhmä.

Ryhmä tutki elektronimik- 
roskoopilla yli 5 000 vuoden 
ikäisiä rautahelmiä, jotka olivat 
peräisin vanhalta hautausmaal-
ta Kairon eteläpuolelta. Helmi-
en on jo aiemmin epäilty olevan 
kosmista alkuperää, mutta asiaa 
ei ole voitu todistaa.

Brittitutkijat löysivät helmi-
en sisältä rakenteita, jollaisia voi 
muodostua vain, jos raudan ja 

Koruja	kosmoksesta
nikkelin seos on jäähtynyt erit-
täin hitaasti. Näin on tapahtunut 
meteoriitin pitkällä matkalla hal-
ki avaruuden.

Tutkijaryhmää vetäneen Joyce 
Tyldesleyn mukaan kosmisen 
materiaalin käyttö arvoesineissä 
on hyvin ymmärrettävää. Taivas 
oli egyptiläisille tärkeä asia. Jos 
sieltä putosi jotakin alas, se oli 
jumalten lahja ja niin kallisarvoi-
nen, että se laskettiin omistajansa 
mukana hautaan.

Pekka	T.	Heikura
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Kaukaa avaruudesta maahan 
kiitänyt kivi oli egyptiläisille 
arvokasta ainetta.

Neste Oil yhä kuumempi
bioenergiayritys
Neste Oil on jälleen kohentanut sijoitustaan maailman kuu-
mimpien bioenergiayritysten listalla. Kun Biofuels Digest lis-
tasi vuoden 2013 kiinnostavimmat bioenergiayritykset maail-
massa, suomalaisyhtiö sai sijan 18. Sijoitus on kolme pykälää 
edellisvuotista parempi.

Biofuels Digestin mukaan sijoituksissa painottuivat erityisesti 
innovaatiot ja saavutukset bioenergian tuotannon kehittämises-
sä. Neste Oil on viidessä vuodessa kasvattanut uusiutuvista polt-
toaineista yli kahden miljardin euron liiketoiminnan.

http://www.kordelin.fi/apurahat.php
http://ecampus.chem.auth.gr/questionnaire/?lang=fi
http://www.tukes.fi/Tiedostot/Kemikaalituotteet/Viestintasuunnitelma_kem.pdf
https://www.surveypal.com/app/f?_d=0&_sid=206815561&_k=4stEskEAbB-KZUCBj6_3gBbWr3aed18Q35LbzQx4Uj-J1ZDncJawsaSV2lSwBSgT
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Kemianteollisuus ry:n innovaatiopal-
kinnon haku on avattu. Joka toinen 
vuosi myönnettävä palkinto jaetaan 
seuraavan kerran keväällä 2014.

Kemian alan parhaita keksintöjä 
etsitään ensi kertaa kahdessa sarjas-
sa. Toisessa palkitaan jo tuotteistettu 
innovaatio ja toisessa liiketoiminnal-
lisesti lupaavin, vielä kaupallistama-
ton keksintö.

Palkinnon yhteissumma on 20 000 
euroa. Kilpailuun voivat osallistua 
yritysten, yliopistojen, tutkimuslai-
tosten ja muiden akateemisten orga-
nisaatioiden tutkijat ja tutkimusryh-
mät.

Palkinnon hakuaika jatkuu 17. hel-
mikuuta 2014 asti. Valintaperustei-
siin voi tutustua täällä ja hakukaa-
vakkeen täyttää täällä.

Kemianteollisuuden innovaatio-
palkinto on jaettu vuodesta 1997.

Edellisen, vuonna 2012 jaetun Kemianteollisuuden innovaatio-
palkinnon sai Onbone Oy:n kehittämä puukipsi, jota esittelee 
yhtiön toimitusjohtaja Petro Lahtinen.
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ha

 R
ah

ko
ne

n

Kemianteollisuus
palkitsee keksinnöt

Uusi nettisivusto tarjoaa tietoa 
mustasta hiilestä, sen päästöläh-
teistä, hillitsemiskeinoista ja vai-
kutuksesta ilmastoon etenkin Eu-
roopassa ja arktisella alueella.

Musta hiili eli nokihiukka-
set lämmittävät ilmastoa, joskin 
musta hiili viipyy ilmakehässä 
huomattavasti lyhyemmän ajan 
kuin hiilidioksidi. Nokihiukkaset 
ovat haitallisia myös terveydelle. 
Yhdessä muiden pienhiukkasten 
kanssa ne aiheuttavat vuosittain 
miljoonia ennenaikaisia kuole-
mia.

Euroopassa ja Pohjois-Ameri-
kassa suurimmat mustan hiilen 
lähteet ovat kotitalouksien pien-
poltto ja liikenne. Kehitysmais-
sa päästöjä aiheuttaa kiinteiden 
polttoaineiden käyttö ruoanlai-
tossa. Päästölähteitä ovat myös 
perinteiset koksin ja tiilen val-
mistusuunit.

Ilmansuojelupolitiikan ja -lain-
säädännön ansiosta mustan hiilen 
pitoisuudet pienenevät tulevai-
suudessa Euroopassa, Pohjois-
Amerikassa ja Kiinassa. Intiassa 
ja Afrikassa pitoisuudet ovat sen 
sijaan kasvussa.

Tietoa	mustan	hiilen
ilmastovaikutuksista

Suurin nokihiukkasten lähde Euroopassa ovat liikenne ja koti- 
talouksien pienpoltto.
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Orionin 
syöpälääke
etenee 
lupaavasti

Orionin kehittämä uuden 
sukupolven lääke levin-
neen kastraatioresistentin 
eturauhassyövän hoitoon 
etenee lupaavasti. Kliini-
sen kakkosvaiheen tutki-
mustulokset osoittavat, 
että lääkkeellä on teho-
kas syövän kasvua estävä 
vaikutus kaikissa potilas-
ryhmissä. Lääke oli myös 
hyvin siedetty, ja sen aihe-
uttamat haittavaikutukset 
olivat lieviä. Tutkimustu-
loksia esiteltiin Amsterda-
missa järjestetyssä Euroo-
pan syöpäkongressissa.

Tietosivusto tuotettiin kolmi-
vuotisessa Maceb-projektissa, 
jonka tavoitteena on vähentää 
mustan hiilen päästöjä. Hank-

keen toteuttivat Ilmatieteen lai-
tos, Suomen ympäristökeskus, 
Helsingin yliopisto ja itävaltalai-
nen IIASA-instituutti.

WWW.HELSINKI.FI/INSIGHT/LUMA

Helsingin yliopiston kemian 
laitoksella toimiva moderni  

kemian oppimisympäris-
tö tukee opetusta kaikilla 
asteilla, lisää alan tunnetta-
vuutta ja vahvistaa myöntei-

siä mielikuvia kemiasta.

www.kemianluokka.fi

http://www.chemind.fi/fi/tietoa-alasta/innovaatiot-ja-liiketoiminta/kemianteollisuuden-innovaatiopalkinto/hakulomake-ja-valintakriteerit/
https://my.surveypal.com/Kemianteollisuuden%20innovaatiopalkinto%202014-LrMon8oy0MkdAT3q
http://www.maceb.fi
http://www.helsinki.fi/insight/luma
http://www.luma.fi/kemma/2073
http://www.luma.fi/kemma/2073
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Kemia-lehden uutiskirjeessä 
13/2013 Pekka Heikura kom-
mentoi amerikkalaistutkimusta, 
jonka mukaan kannabiksen polt-
to pienentää diabetesriskiä.

Kyseessä on samankaltainen 
tutkimusharha kuin ”jäätelön 
syönti kesällä lisää hukkumisris-
kiä”. Kesällä jätskiä syödään use-
ammin, eikä talvella hukuta jään 
ansiosta, vaikka jäätelöä syötäi-
siinkin. Onhan nälkälakkolaisil-
lakin muita alhaisempi verenso-
keri.

Kannabiksen polttajat ovat lai-
hoja, huonosti syöviä, usein pal-
jon tupakoivia nuoria ja keski-
ikäisiä, joita myöhemmällä iällä 
uhkaavat diabetes ja sydänsai-
raudet.

Diabetes Care -lehdessä jul-
kaistun tutkimuksen mukaan 
kroonisilla THC:n käyttäjillä on 
useammin insuliiniresistenssiä, 
alhaisempi hyvä HDL-kolestero-

li ja enemmän viskeraalista ras-
vaa. Siksi heillä on myös lisään-
tynyt diabetesriski (Muniyappa, 
2013). Luotan mieluimmin tuo-
hon tutkimukseen.

Ei	kannabista
vaan D-vitamiinia
Jos Suomessa halutaan vähentää 
diabetesta, tulee Valtion ravitse-
mustoimikunnan liian alhaiset 
D-vitamiinisuositukset unohtaa 
ja suositella 20–50 mikrogram-
maa D-vitamiinia syyskuusta  
kesäkuulle.

KESKUSTELUA
Kannabis	ei	estä	diabetesta

Diabeteksen esiinty-
vyyttä ei vähennetä 
kannabiksella vaan 
D-vitamiinilla, sanoo 
lääkäri Hannu Vierola.

Scanstockphoto

Arvo Ylpön aikaan saivat alle 
1-vuotiaatkin 50–100 mikro-
grammaa D vitamiinia, ja alle 14 
vuotiailla oli alle 20 uutta ykkös-
tyypin diabetestapausta vuodes-
sa. Nyt suositukset ovat tippuneet 
ei-lääketieteellisin perustein yh-
teen kymmenesosaan, ja diabe-
tes räjähtää käsiin. Nuorilla yk-
köstyypin diabetestapauksia on 
yli 100 vuodessa, ja olemme dia-
beteksen kärkimaa.

Viranomaistemme D-vitamii-

nilepsuilua ihmetellään ammat-
tipiireissä Atlantin takanakin.  
Ainakin 20 mikrogrammaa vau-
vasta vaariin, sanoo professori 
Matti J. Välimäki Lääkärileh-
dessä 21/2013.

Kannabiksen polttoa ei näis-
sä yhteyksissä kannata edes mai-
nita.

Hannu Vierola

LL, naistentautien  
erikoislääkäri

Iisalmi

Jäätikköjen tutkija Emilie Beaudon tuntee jääydinten kemian.

Viileät tutkijat
esittäytyvät verkossa
Millaista työtä on jääydinten ke-
mian ja arktisen ilmastonmuu-
toksen tutkiminen? Siitä kertoo 
Lapin yliopiston tutkija, glasiolo-
gi Emilie Beaudon uudessa Vii-
leät tutkijat -monimediassa.

Lapin yliopiston Arktisen kes-
kuksen julkaiseman monimedian 
tavoitteena on esitellä tutkimus-
ta ja tutkimustuloksia mobiili-
ajan sukupolvelle. Uudenlaises-
sa viestintätyökalussa eri alojen 

tutkijat antavat tieteelle kasvot 
ja paljastavat muun muassa sen, 
millaisten vaiheiden jälkeen he 
ovat päätyneet tekemään omaa 
tutkimustaan.

Uutta esitystapaa käytetään 
jatkossa Arktisen keskuksen 
asiantuntijuuden ja tutkimuksen 
avaamisessa suurelle yleisölle in-
ternetissä ja myöhemmin myös 
Arktikum-tiedekeskuksessa.
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Perinnöllisen rintasyövän taustal-
ta on tunnistettu taudin uusia so-
lubiologisia syntymekanismeja. 
Mekanismit löysi kansainvälinen 
tutkimusryhmä. Tutkimuksessa 
käytettiin solunäytteitä, jotka oli 
saatu PALB2-geenin mutaatiota 
kantavilta suomalaisilta.

Oulun yliopiston professorin 
Robert Winqvistin ja dosentin 
Helmut Pospiechin johtamassa 
tutkimuksessa osoitettiin, että jo 
yksi toiminnallisesti virheellinen 
kopio PALB2-geenistä riittää ai-
kaansaamaan solussa perinnöllis-
tä epävakautta.

PALB2-mutaation kantajilla 
dna:n kahdentuminen on selväs-
ti nopeutunut, mikä aiheuttaa so-
luille stressiä, jota ne eivät pys-
ty käsittelemään yhtä hyvin kuin 
terveiden ihmisten solut. Mutaa-
tio lisää siksi merkittävästi eri-
laisten kromosomivaurioiden 
todennäköisyyttä. Kun kromo-
somihäiriöitä kertyy yhä enem-
män, lopputuloksena on usein 
syöpä.

Uutta tietoa
rintasyövän synnystä

Rintasyöpä on naisten yleisin 
syöpä, johon sairastuu Suomes-
sa vuosittain yli 4 000 henkeä.
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Arviolta 5–10 prosentilla rin-
tasyöpään sairastuneista on vah-
va perinnöllinen tausta. PALB2 
on syövän keskeisimpiä alttius-
geenejä.

Kemia-lehden mediakortti 2014
löytyy täältä.	Katso	teemat,	aika-

taulut ja erikoisnumerot.

KEMIA
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http://www.kemia-lehti.fi/wp-content/uploads/2013/02/kemia_uut_2013_13.pdf
http://care.diabetesjournals.org/
http://care.diabetesjournals.org/content/36/8/2415.abstract?sid=d818f180-c418-4ddb-a5ac-ea12a89887dc
http://www.arcticcentre.org/coolexperts
http://www.arcticcentre.org/coolexperts
http://www.kemia-lehti.fi/wp-content/uploads/2012/01/media_2014.pdf
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Hyödy jäsenyydestä  
Kemian Seuroissa!
• Kemia-lehti kotiin kannettuna 
• Koulutustapahtumat jäsenhintaan
• Paikka ammattilaisten verkostossa
Lue lisää ja liity osoitteissa:
suomalaistenkemistienseura.fi, www.kty.fi tai
www.finskakemistsamfundet.fi KEMIA

Kemi

Kiinnostunut ympäristöasioista?
Tilaa Verkkoviesti: www.uusiouutiset.fi

PALVELURUUTU
•	 Saitko	uutiskirjeen	edelleen	lähetettynä?	 

Tilaa oma uutiskirje maksutta:  
 www.kemia-lehti.fi

•	 Tilauksen	peruutus:	 
Klikkaa saatekirjeen linkkiä ”Peruuta	uutiskirjeen	
tilaus” ja seuraa ohjetta.

•	 Osoitteenmuutokset:	 
Klikkaa saatekirjeen linkkiä ”Päivitä	yhteystietosi” 
ja seuraa ohjetta.

•	 Kemia-lehden	tilaukset:	
 http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/

•	 Täältä löydät aiemmat uutiskirjeet.
 
•	 Kommentoi	uutiskirjettä:
 toimitus@kemia-lehti.fi

Joko	sinulle	tulee	Kemia-lehti?
Katso tilaushinnat ja alennukset täältä. 
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Tiedustelut ja varaukset:
kalevi.sinisalmi@kemia-lehti.fi  irene.sillanpaa@kemia-lehti.fi
puh. 044 539 0908 puh. 040 827 9778

Teemoina:	•	laboratoriot	 
	 •	mittaukset	 
	 •	patentit

Ilmoita Kemia-lehden joulunumerossa!
Numero 8/2013 

ilmestyy 12. joulukuuta 
Varaukset viimeistään  

25. marraskuuta.

KEMIA
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Kummiyritykset	ohjaavat
tiedeleiriläisiä

Millennium Youth Camp -leirin kummiyrityksiin kuuluu muun muassa 
Kemira.
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Vuoden 2014 Millennium Youth 
Camp -tiedeleirin kummiyrityk-
set Kemira, Neste Oil, UPM, 
Nokia ja Rovio ideoivat yhdessä 
yliopistojen kanssa projektitöitä 
leirin osallistujille. 

Yritysyhteistyön tarkoitukse-
na on opettaa nuorille leiriläisille 
tieteen ja teknologian merkitystä 
yritysten menestymisessä.

Hakuaika viidennelle MYC-
leirille käynnistyi lokakuussa ja 
jatkuu 15. joulukuuta asti. Mak-
suton leiri kokoaa ensi kesäkuus-

sa Suomeen 60 luonnontieteistä, 
matematiikasta ja teknologias-
ta innostunutta 16–19-vuotiasta 
nuorta ympäri maailmaa.

Viikon aikana nuoret tekevät 
kestävään kehitykseen liittyvän 
tieteellisen projektityön asian-
tuntijoiden ohjauksessa ja tutus-
tuvat suomalaiseen tutkimukseen 
yrityksissä ja yliopistoissa.

Leirin pääjärjestäjiä ovat Tek-
niikan Akatemia, valtakunnalli-
nen Luma-keskus ja Aalto-yli-
opisto.

http://suomalaistenkemistienseura.fi
http://www.kty.fi
http://www.finskakemistsamfundet.fi
http://www.uusiouutiset.fi/
http://www.uusiouutiset.fi/
http://www.kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.kemia-lehti.fi/arkistot/kemian-uutiskirjeen-arkisto/
mailto://toimitus@kemia-lehti.fi
http://www.kemia-lehti.fi/tilausasiat/lehti/
http://www.millenniumyouthcamp.fi
http://www.millenniumyouthcamp.fi

