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Dekaanin katsaus
DEAN’S OVERVIEW

Tieteellinen vaikuttavuus puhuttaa meitä kaikkia ja
siitä puhuminen on osa tieteellistä vaikuttavuutta –halusimme sitä tai ei. Hiljattain ilmestyneessä Science-lehden
artikkelissa vaikuttavuutta eli impaktia pohdittiin mielenkiintoisesta näkökulmasta. Lähtökohtana oli kysymys siitä,
voidaanko yksittäisen tutkijan eniten impaktia saavuttavan
tieteellisen artikkelin julkaisemisen ajankohtaa ennustaa
tutkijanuran aikana. Laajaan aineistoon perustuva analyysi
päätyi tulokseen, että tutkijan eniten tieteellistä vaikuttavuutta saavuttava työ sijoittuu satunnaisesti tutkijanuran
koko aikajänteelle; se voi samalla todennäköisyydellä olla
ensimmäinen tai viimeinen julkaisu, tai jokin siltä väliltä.
Tulos on samalla sekä mielenkiintoinen että rohkaiseva.

Scientific impact is a topic which is discussed by us all
and talking about it is a part of scientific impact, if we
like it or not. A recently published article in Science
considered scientific impact from an interesting viewpoint.
The article questioned if it is possible to predict the timing
of a scientist’s outstanding achievement or article in the
course of their career. Based on a wide-ranging data set,
the analysis concluded that the highest-impact work of
an individual scientist is distributed randomly throughout
their career; it could just as well be the first or last published
article, or anything in between. The result is both surprising
and encouraging.

Tieteellä on itseisarvo ja tieteellä on merkittäviä yhteiskunnallisia vaikutuksia. Näin toteaa vuoden lopulla ilmestynyt
Tieteen Tila 2016 -raportti, joka tarkastelee vaikuttavuutta
yliopistojen ja tieteenalojen tasolla. Bibliometriikan (top
10-indeksi) osalta Jyväskylän yliopisto sijoittuu kansallisessa vertailussa erinomaisesti. Tiedekuntamme näkökulmasta on erityisen ilahduttavaa kemian ja matematiikan
tutkimuksen vaikuttavuuden voimakas lisääntyminen.
Kemian tutkimuksen taso yliopistossamme onkin noussut
valtakunnallisessa vertailussa sijalle yksi ja matematiikka
lähestyy kärkeä. Myös ekologian vaikuttavuus kasvoi ja
fysiikkakin sijoittuu vertailussa hyvin. Strategiset painotuksemme ja valintamme ovat osoittautuneet oikeiksi.
Tieteellisen vaikuttavuuden eteen on kuitenkin tehtävä
työtä jatkossakin.

Science has an intrinsic value and science has significant
social impact. This statement can be found in the recently
published report “State of Scientific Research in Finland”,
which evaluates the level of impact of Universities and
different scientific fields. In the bibliometric analysis (top10 index) the University of Jyväskylä is very well-placed
in the national level comparison. From the perspective
of our Faculty, the significant improvement in the impact
of Chemistry and Mathematics is particularly pleasing.
The standard of research in Chemistry in our University
has achieved the number one position nationally and
Mathematics is getting closer to the top. The impact of
Ecology has grown and Physics is also well-placed in
the comparison. Our strategic points of focus and choices
have been shown to be correct. Of course we must work
on our scientific impact in the future as well.

Astumme vuoteen 2017 tilanteessa, jossa tutkimusta
ja koulutusta tukeva palvelukeskuksemme siirtyy osaksi
yliopistopalveluita. Haluan kiittää yhteistyöstä hyvin lämpimästi kaikkia niitä, joita tämä muutos koskee. Toivon myös
jatkossa erinomaista yhteistyötä kanssanne.

We start the year 2017 in the position where the staff
supporting our research and teaching activities move to the
University Services. I would like to warmly thank all of those
people who this effects for their co-operation and efforts.
I look forward to working with you in the future as well.

Kiitos kaikille vuodesta 2016.

Thank you all for a successful 2016.

Henrik Kunttu

Henrik Kunttu

DEKAANI

DEAN
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Jyväskylän yliopiston

PROMOOTIO
AKATEEMISEN TIEDON RIEMUJUHLA
Yhteensä kesän 2016 promootioon osallistui 86 maisteria
ja 81 tohtoria. Lisäksi Jyväskylän yliopisto vihki 13 uutta
kunniatohtoria , jotka ovat ansioituneita työelämässä sekä
yhteiskunnallisissa ja tieteellisissä tehtä vissä. Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta vihki promootiossa
12 maisteria , 9 tohtoria ja 2 uutta kunniatohtoria.
Promootion primustohtoriksi valittiin losofian tohtori
Joonas Ilmavirta matematiikan ja tilastotieteen laitokselta,
joka miekanhiojaisten puheessaan muistutti muita tohtoreita tieteen tarkoituksesta ja totuuden vaalimisesta.
TIEDEKUNTAAN KAKSI UUTTA ANSIOITUNUTTA
KUNNIATOHTORIA
Professori Ara Apkarian on fysikaalisen kemian ja
kemiallisen fysiikan professori Kalifornian yliopistossa
Irvinessä, Yhdysvalloissa. Apkarianin tutkimusala on
fotofysiikka ja kemiallinen dynamiikka kondensoituneessa
aineessa. Viime aikoina hänen tutkimuksensa ovat
keskittyneet yksittäisten molekyylien dynamiikan
mittaamiseen ja teoreettiseen mallintamiseen.
Hänellä on ollut suuri vaikutus Jyväskylässä tehtävään
tutkimukseen, erityisesti Jyväskylän yliopiston kemian
laitokseen. Hän on kouluttanut laboratoriossaan kolme
Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella työskennellyttä
professoria: Henrik Kunttu, Jussi Eloranta ja Mika Pettersson. Lisäksi useita muita Jyväskylän yliopiston tutkijoita on
vieraillut hänen laboratoriossaan post doc-tutkijoina tai

vierailevina tutkijoina. Apkarian on ollut kutsuttuna
puhujana Jyväskylän yliopiston konferensseissa 2002 ja
2013 sekä Nanoscience Days -päivillä 2011. Hän luennoi
myös ISSPIC-XVIII (International Symposium on Small
Particles and Inorganic Clusters) –konferenssissa kesällä
2016. Hänellä on lukuisia yhteisartikkeleita tiedekunnan
tutkijoiden kanssa.
Professori Marlene Zuk on evoluutiobiologi ja käyttäytymisekologi Minnesotan yliopistossa, Yhdysvalloissa. Hänen
tutkimuksensa on keskittynyt seksuaaliseen valintaan
sekä loisten merkitykseen erityisesti eläinten kommunikaatiossa. Tunnetuksi Marlene tuli yhteistyöstä edesmenneen akateemikon ja 1900-luvun ehkä merkittävimmän
biologin William Hamiltonin kanssa. Yhdessä he kehittivät
“Hamilton-Zuk –hypoteesin”, joka selittää naaraiden suosivan
terveitä, vastustuskykyisiä ja eläinmaailmassa värikkäitä
koiraita. Hänen suurelle yleisölle suunnatut kirjansa
eläinten seksielämästä, erityisesti hänen viimeisin kirjansa
”Paleofantacy: What Evolution Really Tells Us about Sex, Diet,
and How We Live”, ovat saaneet suurta huomiota sekä Amerikassa että Euroopassa.
Marlene Zuk’n yhteydet Jyväskylän yliopiston bio- ja
ympäristötieteiden laitokselle alkoivat 1990-luvulta,
jolloin edesmenneen professori Rauno Alatalon tutkimus
seksuaalivalinnasta oli aktiivisimmillaan. Hän on erittäin
suosittu luennoitsija ja vierailee usein Jyväskylässä.
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MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN
LAITOKSEN JOONAS ILMAVIRRASTA
PRIMUSTOHTORI
Filosofian tohtori Joonas Ilm virta valittiin
Jyväskylän yliopiston promootion primustohtoriksi. Parhaimmat arvosanat opinnäytteistään saaneet primusmaisteri ja primustohtori
vastaavat kysymyksiin muiden promovendien
puolesta. Joonas Ilmavirta vastasi matematiikan prof. Mikko Salon esittämään tohtorinkysymykseen: ”Miten matematiikkaa voidaan
hyödyntää röntgenkuvauksessa ja vastaavissa
kuvantamismenetelmissä?”, että matemaattisten ongelmien asettamiseen riittävät melko
yksinkertaiset työkalut: yksiulotteinen
integraali sekä suorat avaruudessa. Ongelmalle voi löytää useita riippumattomia
ratkaisuja ja saman ongelman ratkaiseminen
usealla tavalla on hyödyllistä auttaen ymmärtämään ongelmaa paremmin ja näkemään
sen yhteyksiä muuhun matematiikkaan.
Lisäksi laaja menetelmävalikoima auttaa kohtaamaan uusia samankaltaisia ongelmia. Joonas Ilmavirta tutkii matemaattisia ongelmia,
jotka liittyvät mm. maapallon kuvantamiseen.
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JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON
YHDEKSÄTTÄ MAISTERI- JA
TOHTORIPROMOOTIOTA
JUHLITTIIN LOPPUKESÄSTÄ
12.–14.8.2016.
Promootio on yliopistoyhteisön suurin juhla, jossa maisterin
ja tohtorin tutkinnon suorittaneet saavat juhlallisessa aktissa
maisterin ja tohtorin arvon sekä
niiden merkeiksi maisterin
seppeleen ja -sormuksen tai
tohtorinhatun ja -miekan.
Kolmipäiväiset juhlallisuudet
koostuvat miekanhiojaisista,
promootioaktista, akateemisesta kulkueesta, jumalan
palveluksesta, promootio
päivällisistä ja tanssiaisista.
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Koulutuksen
kehittäminen
tiedekunnassa
Rehtori Matti Mannisen aloitteesta opetussuunnitelmakaudet harmonisoidaan koko
yliopistolle vuosiksi 2017–2020. Koulutuksen
uudistuksen pääajatuksena on huomioida yliopiston profiloituminen sekä yliopiston yhte set linjaukset. Yhteisten linjausten pääperiaatteissa asiantuntijaksi kasvu luodaan parhaiten
ottamalla käyttöön uusia opetusmuotoja,
vähentämällä hakukohteita, lisäämällä monitieteisyyttä, kansainvälisyyttä sekä työelämärelevanssia, kuitenkin huomioiden opiskelijoiden hyvinvointi sekä esteetön opiskelu.
Rehtorin uudistukset tulevat hyvään saumaan,
koska matemaattis-luonnontieteellinen tiede
kunta ei ole peruskoulutuksen osalta päässyt
tavoitteeseensa vuoden 2008 jälkeen. Tämä
selittynee osittain sillä, että alan yleinen kiinnostavuus on ollut jo pitkään laskussa. Siksi
koulutuksen kriittinen tarkastelu on juuri
nyt paikallaan.

Koulutuksen uudistamisen pääajatuksena
tiedekunnassa on erilaisten uusien opetusmuotojen parempi hyödyntäminen sekä
ongelmanratkaisutaitojen ja ajatusprosessien
näkyväksi tekeminen. Koska tiedekunnan
perus-, aine- ja syventävät opinnot on rakennettu kumulatiivisesti, lisää tämä erityisesti
ensimmäisen vuoden merkitystä opinnoissa.
Osittain pienentyneen luonnontieteitä ja
matematiikkaa kirjoittaneiden osuuden sekä
opiskelijavalintojen seurauksena, ensimmäisen vuoden sisältöjä on jouduttu helpottamaan. Koska opinnot vaikeutuvat selkeästi
myöhemmin, on samalla lisätty monimuotoista
oppimista tukevaa opetusta. Toisena suurena
haasteena opetuksessa on muun kuin
substanssiosaamisen näkyväksi tekeminen.
Tätä pyritään parantamaan tukemalla opin
tojen edistymistä (omaopettaja/HOPS)
sekä sanoittamalla esimerkiksi laboratorio
kursseilla opitut tiedot ja taidot paremmin.

Leena Lindström

YLIOPISTONLEHTORI
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Ratkomo
Syksyn mittaan matematiikan
ja tilastotieteen laitoksella
opiskelijat ovat kokoontuneet
ratkomaan tehtäviä luentojen
jälkeen. Ratkomon perusajatuksena on opettaa opiskelijaa itse löytämään tapansa
ajatella ja ratkaisemaan
tehtäviä. Opettajat yrittävät
saada opiskelijan pilkkomaan
ongelman pienempiin osiin
sekä sitä kautta löytämään
erilaisia tapoja toimia.
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KEY
FACTS
ACTIVITIES IN

13 cities
TOTAL ATTENDANCE

15 000

PARTICIPANTS IN
JYVÄSKYLÄ

5 000

RESEARCHERS INVOLVED
IN JYVÄSKYLÄ

300

Researchers’ N
12

Night

EXPOSING SCIENCE
TO THE GENERAL
PUBLIC
Once a year, on the last Friday of September, the European
Researchers’ Night is held around Europe. After few years
break it was again organized in Finland – this time bigger
than ever. Thirteen cities were staging the programme
offered by twelve universities while the University of
Jyväskylä coordinated the project.
For one day, researchers stepped out of their daily routines
to display their work. For instance, they hosted hands-on
experiments, demonstrations and interactive lectures.
The key objective was not only to shed light on the forefront research carried out in Finland, but also to break
stereotypes the general public might have on researchers
and to attract young people towards scientific careers.
The event was a big success, probably the largest science
event ever organized in Finland. Thousands of people,
across the demographic curve, came face-to-face with
scientist to pose intriguing questions. In Jyväskylä for
example, people could test how their senses can be
fooled, experience unconventional chemistry and
learn how the plasmon resonance is formed and
how it depends on the nanoparticle size.
It is clear that there is more room for science
communication amongst our citizens. The Researchers’
Night 2017, including activities focusing on the 100 years
of Finnish independence, will step into that void.

Janne Pakarinen
COORDINATOR

Philippos Papadakis
LOCAL COORDINATOR
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FrontierLabvaihtovuosi
OSAKAN YLIOPISTOSSA,
JAPANISSA
Yhden lukuvuoden viettäminen oudossa ympäristössä tuntui aluksi painostavalta ajatukselta, mutta
en arvannutkaan kuinka paljon saisin vaihdolta lopulta
irti. FrontierLab-ohjelman tarkoituksena on osallistua
laboratoriotyöskentelyyn muiden oppilaiden ja tutkijoiden tavoin. Taso on hyvin liukuva, sillä aihe määrätään
oppilaan oman kokemuksen mukaisesti. Osakassa sain
aiheen, jota lähdin työstämään. Lisäksi sain selkeät tavoitteet niin lähipäiville kuin pidemmällekin aikavälille.
Vaihto onnistui niin opiskelujen kuin vapaa-ajankin suhteen todella hienosti. Vuoden aikana ohjelmointitaitoni
ja fysiikan tietoni karttuivat, sekä kaiken tämän lisäksi
opin esitelmien pitoa. Aluksi pidin pieniä raportteja ja
aiheiden esittelyjä. Vaihtovuoden lopussa pidin esitelmän
koko vaihtovuoden tutkimuksesta ja tuloksista suurelle
yleisölle.
Vapaa-ajalla matkustelin useisiin kiinnostaviin paikkoihin sekä tutustuin uusiin ihmisiin. FrontierLab on myös
siitä hyvä ohjelma, että paikallisen professorin kanssa
pystyi neuvottelemaan pidemmästä lomasta, jos tiesi
pystyvänsä hoitamaan opiskelun ennen tai jälkeen loman.
Tämä luonnollisesti lisää vastuuta, mutta uskon kenen
tahansa vaihtoon lähtevän pystyvän tällaisen vastuun
kantamiseen.
Vaihdon aikana sain aivan erityisiä kokemuksia uuden
fysiikan parissa sekä uusia kavereita, tuttavuuksia ja
kokemuksia. Toivon, ja uskon, että seuraavatkin vaihtoopiskelijat tulevat nauttimaan vaihdostaan Osakan
yliopistossa.

Oskari Saarimäki
FYSIIKAN LAITOS
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ANSIOITUNEINA
ELÄKKEELLE
2016

PROF. JUHA ÄYSTÖ

PROF. JUSSI TIMONEN

PROF. JUKKA NYBLOM

Juha Äystö nimitettiin vuonna 1992
fysiikan professoriksi Jyväskylän
yliopistoon. Hänen erikoisalansa
on ydinfysiikka, kiihdytinpohjainen fysiikka, niiden sovellukset ja
yleisemmin kiihdyttimillä tehtävä
tutkimus. Juha Äystö valmistui maisteriksi ja väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksella.
Hän oli jo uransa alussa vuonna 1974
rakentamassa Jyväskylän yliopiston
ensimmäistä hiukkaskiihdytintä.
Juha Äystö siirtyi eläkkeelle maaliskuun lopussa vuonna 2016.

Professori Jussi Timonen toimi
Jyväskylän yliopiston fysiikan professorina vuosina 1997–2015. Jussi
Timonen on kansainvälisesti tunnettu
materiaalifysiikan ja nanotomografian tutkija, joka on ehittänyt mm.
lasersäteitä hyödyntävää ultraäänitekniikkaa osteoporoosin nopeaa
ja tarkkaa seulontaa varten sekä
ratkaisua metsäteollisuuden uusiin
kuitupohjaisiin tuotteisiin, kuten
painettavaan älykkyyteen. Hänen
tutkimuksellaan on ollut laaja
yhteiskunnallinen merkitys.

Jukka Nyblom nimitettiin matematiikan ja tilastotieteen laitoksen
professoriksi 1.7.2006 alkaen. Hän
on tutkinut erityisesti tilastotieteen
teoriaa keskittyen mm. aikasarja-analyyseihin ja robusteihin menetelmiin.
Jukka Nyblom valmistui filosofia
kandidaatiksi ja lisensiaatiksi Tampereen yliopistosta ja väitteli filosofia
tohtoriksi Joensuun yliopistossa
tilastotieteen alalta vuonna 1984.
Jukka Nyblom siirtyi eläkkeelle
31.8.2016.

FYSIIKAN LAITOS
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FYSIIKAN LAITOS

MATEMATIIKAN JA
TILASTOTIETEEN LAITOS

Muistoissamme
PROF. TELLERVO VALTONEN
28.12.1943–23.7.2016

PROF. JARMO MERILÄINEN

PROF. MARKKU KUITUNEN

Jarmo Meriläinen toimi bio- ja ympäristötieteiden professorina vuodesta
2000 alkaen. Hän on ollut laajaalainen tutkija, joka tutki keinoja
vaikeiden järviluontoon liittyvien
ongelmien ratkaisemiseksi. Hänen
ominta aluettaan olivat suomalaiset
suurjärvet Päijänteestä ja Saimaasta
Lappajärveen. Meriläinen on myös
ollut mukana suurelle yleisölle
tarkoitettujen Suomen luontoa ja
ympäristöä käsittelevien teosten
toteuttamisessa. Jarmo Meriläinen
siirtyi eläkkeelle 31.7.2016.

Markku Kuitunen nimitettiin ympäristötieteiden professoriksi 1.8.2004
alkaen. Markku Kuitusen laajan
tuotannon teemoja ovat erityisesti
ympäristövaikutusten arviointi ja
hallinta, ympäristö- ja luonnonsuojeluasenteet, luonnonsuojelussa käytettävät valintakriteerit ja menetelmät sekä luontovaikutukset. Hän on
työskennellyt Jyväskylän yliopiston
bio- ja ympäristötieteiden laitoksella
vuodesta 1982 alkaen. Hän siirtyi
eläkkeelle 30.11.2016.

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEEN LAITOS

BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEEN LAITOS

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen
pitkäaikainen professori Tellervo Valtonen
menehtyi 23.7.2016. Jyväskylän yliopistossa Valtonen työskenteli vuodesta 1984
lähtien opettajana, apulaisprofessorina ja
loistutkimuksen professorina vuodesta
1998 lähtien. Valtonen ryhmineen tutki
ja selvitti loisten ja niiden isäntien, kuten
kalojen, lintujen, äyriäisten ja simpukoiden vuorovaikutusta. Lisäksi hän
tutki loisten käyttämistä vesistön tilan
ilmentäjänä.

PROF. JAANA BAMFORD
19.3.1955–1.5.2016

Suruviesti synkisti kauniin kevätpäivän
bio- ja ympäristötieteiden laitoksella,
professori Jaana Bamford menehtyi
äkillisesti 1.5.2016. Professori Bamford
teki merkittävän uran virusten, erityisesti
bakteriofagien rakenteiden ja genetiikan
alalla. Hänen ja hänen tutkimusryhmänsä
keskiössä olivat uusien virusten karakterisointi ja virusten evoluutio. Viimeiset kymmenen vuotta hän työskenteli
virus-bakteeri-vuorovaikutusten parissa.
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BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS:
BIOLOGIA ON OPPI ELÄMÄSTÄ
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat evoluutiotutkimus, akvaattisten
ekosysteemien sekä ympäristön ja luonnonvarojen tutkimus sekä solujen, virusten ja biomolekyylien rakenteen ja
toiminnan tutkimus. Laitoksella toimii Suomen Akatemian
Biologisten vuorovaikutusten huippututkimusyksikkö.
Laitoksen johtajana toimii professori Mikko Mönkkönen.
Laitos on perustettu vuonna 1970.
VUONNA 2016 LAITOKSELLA OLI:
/ 18 professoria
/ FiDiPro-professori Holland R. Cheng
JYU.FI/BIOENV

FYSIIKAN LAITOS: TEKNOLOGISEN
YHTEISKUNNAN PERUSTA
Fysiikan laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat
ydin- ja kiihdytinpohjainen fysiikka, materiaalifysiikka, hiukkasfysiikka sekä fysiikan opetus ja opettajien koulutus. Kiihdytin
laboratoriossa toimii Suomen Akatemian Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikkö. Lisäksi laitoksella toimii materiaalifysiikan
alan Matalien lämpötilojen kvantti-ilmiöiden ja komponenttien
huippuyksikkö yhteistyössä Aalto-yliopiston ja VTT:n kanssa.
Laitoksen johtajana toimii professori Jukka Maalampi.
Laitos on perustettu vuonna 1965.
VUONNA 2016 LAITOKSELLA OLI:
/ 19 professoria
/ Akatemiaprofessori Hannu Häkkinen
/ FiDiPro-professori Jacek Dobaczewski
JYU.FI/FYSIIKKA

KONNEVEDEN KAMPUS: TUTKIMUSTA,
OPETUSTA JA KESÄMÖKKITUNNELMAA
Konneveden tutkimusasema on tullut tunnetuksi
kokeellisen ekologian, evoluutioekologian ja
vesistötieteiden tyyssijana. Rennossa ilmapiirissä tehdään kansainvälistä huippututkimusta
ja nautitaan kuuluisasta Konneveden hengestä.
Tutkimusasema on vireä ja vieraanvarainen tutkimus-, kurssi ja kokouspaikka niin kansallisesti
kuin kansainvälisesti.
JYU.FI/KONNEVESI
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Kemian laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat rakenne- ja synteesikemia, uusiutuvat
luonnonvarat ja elinympäristön kemia, laskennallinen kemia ja spektroskopia sekä kemian opettajien
koulutus.
Laitoksen johtajana toimii professori Jan Lundell.
Laitos on perustettu vuonna 1965.

TIEDEKUNTA ESITTÄYTYY

KEMIAN LAITOS: JUURI
OIKEANLAISTA KEMIAA

VUONNA 2016 LAITOKSELLA OLI:
/ 10 professoria
/ Akatemiaprofessori Kari Rissanen
JYU.FI/KEMIA

MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS:
ELÄVÄÄ TIEDETTÄ JA SATTUMAN HALLINTAA
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen tutkimuksen ja koulutuksen pääalueet ovat matemaattinen
analyysi, stokastiikka, inversio-ongelmat, tilastotiede
ja matematiikan opettajien koulutus. Laitoksella toimii
kaksi Suomen Akatemian huippuyksikköä: Analyysin
ja dynamiikan tutkimuksen huippuyksikkö yhdessä
Helsingin ja Oulun yliopistojen kanssa sekä Inversioongelmien huippuyksikkö yhteistyössä useiden yli
opistojen kanssa.
Laitoksen johtajana toimii professori Tero Kilpeläinen.
Laitos on perustettu vuonna 1965.
VUONNA 2016 LAITOKSELLA OLI:
/ 12 professoria
/ FiDiPro-professori Nicola Fusco
JYU.FI/MATHS

NANOSCIENCE CENTER: NANOA
PITKIN JA POIKIN
Nanoscience Center on fysiikan, kemian ja bio- ja
ympäristötieteiden laitosten yhteinen poikkitieteellinen tiedekeskus. Tutkimuksen vahvuusalueita
ovat mm. supramolekyylikemia ja makromolekyylien
synteesi, nano- ja molekyylielektroniikka, molekyyliprosessien dynamiikan tutkimus, nanohiukkaset, nanoputket sekä solujen ja virusten toiminnan tutkimus.
Nanoscience Center:n johtajana toimii akatemiaprofessori Hannu Häkkinen. Nanoscience Center valmistui vuonna 2004. Nanotiedekeskuksessa työskentelee
15 professoria ja noin 150 tutkijaa.
JYU.FI/NANOTIEDE
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Professor
Jaana Bamford
IN MEMORIAM
Jaana Bamford, a professor of molecular biology,
died unexpectedly in May 1st 2016, leaving her family,
colleagues, students and friends deeply saddened.
Jaana Bamford was born in 19th of March 1955
in Jämsänkoski. She studied genetics, molecular
biology and chemistry at the University of Helsinki.
She graduated as a Master of Science in 1982 and
defended her doctoral thesis “Structural components
of PRD1, a membrane-containing bacteriophage infecting
E. coli” in 1991. She did post doctoral training in the
Universities of Missouri, Minnesota and Uppsala.
Before her post in Jyväskylä, Jaana Bamford worked
at the University of Helsinki. She was awarded both
Finnish Academy junior (1991–1994) and senior
(2000–2005) fellowships. Her team was also a
member in three Finnish Academy Centres’ of
Excellence (Program of Structural Virology 2000–
2005; Centre of Excellence in Virus Research
2006–2011; Centre of Excellence in Biological
Interaction Research 2012–2017).
Jaana Bamford started as a professor in molecular
biology at the University of Jyväskylä in 1st of January
2006. Her studies focused on of the origin, diversity,
structure and functionality of viruses. Jaana Bamford
published over sixty scientific papers (e.g. Cell, Nature),
supervised dozens of students and took actively part
in national and international scientific boards. She
was developing Finnish research opportunities as
a member of the Finnish Academy Research Council
for Biosciences and Environment (2007–2012).
But most of all she was also a colorful and solicitous
person, who disliked bureaucracy and was happy to
organize party and cook for her team members. The
many JB-lab progeny thank her in addition for being
a great scientist for giving them the supercool research
opportunity, for the trust and confidence she had on
them and for always fighting for their corner.
Her scientific legacy lives on through them.

Leena Lindström

UNIVERSITY LECTURER
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Starting field experiments in the Arctic sand dunes on a good day.
On a bad day, snow and sand storms may challenge not only the plants
and microbes, but also the researcher and the electronic equipment.
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Growing season varies markedly in the Arctic.
Frequently, some snow remains the year through.
This picture taken in June shows a recent landslide
in the foreground.

Cold
UNDERSTANDING THE ARCTIC

Finland is the northernmost EU country. Low temperatures, snow
and ice, and pronounced fluctuations within and between years in
environmental conditions challenge all life forms.
In the Department of Biological and Environmental Science, research
groups investigate life in the Arctic, from past climate fluctuations to
future scenarios. Scaling from microbes to ecosystem productivity,
the Arctic ecosystems reveal special features.
To understand the present, historical context is needed. University
lecturer Liisa Nevalainen assesses the magnitude and speed of
current and past environmental changes on cold climate lake
ecosystems using paleolimnological methods. The work of
Dr. Sirpa Rasmus on future climate focuses on the profound
effects of snow and ice on vegetation and reindeer husbandry.
Professor Roger Jones’s research utilizes the stable isotope facilities
at University of Jyväskylä to study food web structure and energy
flow pathways in species-poor Arctic lake ecosystems, and their
likely responses to environmental threats.
Lecturer Minna-Maarit Kytöviita has long-term experiments in
the Arctic which disclose the many ways reindeer grazing affects
the ecosystems. In sites too harsh for plant life, unique soil crusts
still tolerate the extreme Arctic environment. The algae, bacteria
and fungi forming these crusts are being tested in the new laboratory
center. Academy Research Fellow Riitta Nissinen investigates the
host-specificity of the bacteria living inside Arctic plants.
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Saving
the freshwater
mussels
Freshwater mussels are among the most imperiled animals.
Many species are endangered or have already disappeared, extinct.
Freshwater mussels have a unique life cycle with a parasitic stage
(glochidium larva) that infects fishes. Some mussel species h ve a wide
range of suitable fish hots whereas others rely on a specific fish, whi
makes them vulnerable to changes. For example the freshwater pearl
mussel, Margaritifera margaritifera, is able to develop only in the gills of
Atlantic salmon or brown trout. It is well known that these salmonid
fishes are in trouble or completely lost from ma y locations.
Many freshwater mussels can inhabit both lakes and rivers, but some
can live only in rivers. We have strongly modified our ri er systems –
cut them to isolated fragments by dams, turned them into unnatural
channels and loaded with waste waters, nutrients, fine sediments or
toxic runoff. Climate change and invasive species finalize the job. Our
extensive overview (Lopes-Lima et al. 2017, Biological Reviews 92:
572–607) revealed the threatened status of the European freshwater
mussel species and populations but also hot spots of mussel div
ersity
and valuable priority populations for conservation and management.
Freshwater pearl mussel M. margaritifera (raakku) is one of the
longest-lived animal species on earth (max. 270 years). It used to fill
river bottoms at huge density and biomass – remnants of the past glory
can be found in a river in northern Finland where a mussel bed of 1000
ind./m2 still exists (mussels live in three layers on top of each other,
picture below). In Finland, we have 100–150 rivers with M. margaritifera
but the species is successfully reproducing only in 5–10 of them.
As the last resort for the pearl mussel populations that at the brink
of complete extinction, we have started captive breeding efforts in an
EU Life IP project Freshabit. These include restoration of reproductive
capacity of adult mussels by feeding them in tanks at Konnevesi
Research Station, and development of laboratory culture techniques
for small juvenile mussel to be returned back to the river of origin.
We have invented new, cost-effective method to search for unknown
M. margaritifera populations (Salonen and Taskinen 2017, Aquatic
Conservation, in press) and identified the American i vasive fish,
brook trout, as an additional thread for M. margaritifera in our northern
rivers (Salonen et al. 2016, Aquatic Conservation 26: 1130–1144)

Prof. Jouni Taskinen

Freshwater mussels are aquatic molluscs that are threatened globally
due to human impact. We have started captive breeding efforts to
save the freshwater pearl mussel, Margaritifera margaritifera.
Photo by Keskisuomalainen / Tiina Mutila
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Ainejärjestö
Syrinx
45-vuotta
TUNNELMIA VUOSIJUHLISTA

Syksyllä 2016 biologian ja ympäristötieteilijöiden ainejärjestön Syrinx ry:n jäsenet pääsivät todistamaan, kuinka
ainejärjestömme saavutti kunnioitettavan 45 vuoden iän.
Tätä saavutusta juhlistettiin tietenkin asiaankuuluvin menoin
vuosijuhlien merkeissä 22.10.2016. Juhlia oltiin odotettu
innolla jo useamman vuoden ajan, sillä vastaavanlaisia akateemisia pöytäjuhlia järjestetään vain viiden vuoden välein,
joten juhliin valmistauduttiin sitäkin huolellisemmin.
Vuosijuhlaviikolla järjestimme Syrinxin hallituksen ja vuosijuhlakomitean kanssa paljon erilaista ohjelmaa jäsenistöllemme. Viikko alkoi laitoksella kakkukahvien ja Syrinxin
historiasta kertovan seinän merkeissä. Viikolle mahtui myös
matemaattis-luonnontieteellinen pesäpalloturnaus yhdessä
Radikaalin ja Ynnän kanssa sekä vuosijuhlasitsit.
Itse iltajuhlapäivän koittaessa jäsenistömme kokoontuikin
Aalto-saliin yhteensä melkein 150 hengen voimalla juhlis
tamaan Syrinxin tähänastista taivalta. Kaikki olivat panos
taneet iltaan ihailtavasti – juhlista ei löytynyt kuin kaunottaria ja komeita herrasmiehiä unohtamatta tietenkään myös
juhla-asuun puettua juhlatilaa.
Itse juhlat sujuivat todella upeasti ja ilta varmasti täytti
kaikkien odotukset. Tunnelma oli erittäin lämmin ja saimme
nauttia hienoista puheista ja maukkaasta ruuasta. Pääsimme
myös todistamaan pisintä fuksilaulua ja kuulemaan entisten
syrreläisten muisteluita vuosien varrelta. Toivottavasti vastaavia juhlia päästään nauttimaan myös monet kerrat tulevaisuudessa! Vuoden 2016 puheenjohtajana en voi kuin tuntea
ylpeyttä koko joukosta, sillä juuri ihmiset tekevät Syrinxistä
sen ainejärjestön, jonka me tunnemme. Jälleen kerran
saimme todeta, kuinka etuoikeutettua on saada kuulua
näin upeaan yhteisöön – Syrinx -perheeseen.

Terhi Alsila

PUHEENJOHTAJA
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Tero Heikkilä
/ Syntynyt vuonna 1974
Ähtärissä. Kirjoitti ylioppilaaksi
Kauhavan lukiosta 1993.
/ Perhe: Naimisissa, kolme tytärtä
/ Suomen Akatemian rahoittaman
2012–2017 Matalien lämpötilojen
kvantti-ilmiöiden ja komponenttien
-huippuyksikön jäsen
/ Sai Euroopan tutkimusneuvoston
(ERC) Starting Grant –apurahan
vuosiksi 2010–2015.
/ Kirjoittanut oppikirjan nanoelektroniikan ilmiöistä: ”The Physics
of Nanoelectronics” (Oxford
University Press, 2013)
/ Pitänyt yli 20 kutsuttua esitelmää
kansainvälisissä konferensseissa
USERS.JYU.FI/~TTHEIKKI/
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Prof. Tero
Heikkilä
EPÄTASAPAINOILMIÖIDEN
JA SUPRAJOHTAVUUDEN
ASIANTUNTIJA
Tero Heikkilä (TkT) nimitettiin Jyväskylän yliopiston fysiikan
laitoksen teoreettisen nanotieteen tutkimuksen professoriksi 1.5.2016 alkaen. Heikkilä on työskennellyt professorina
Jyväskylän yliopistossa elokuusta 2013 lähtien. Tätä ennen
hän on työskennellyt Aalto-yliopiston Kylmälaboratoriossa.
Nanoelektroniikan ilmiömaailman kuvaaminen on Heikkilän
keskeisintä tutkimusaluetta. Heikkilä on keskittynyt tutki
muksessaan nanoelektronisten rakenteiden fysikaalisiin
ilmiöihin, erityisesti niiden sähköisiin ja lämmönjohtoominaisuuksiin. Viime aikoina hän on tutkinut myös epätasapaino- ja lämpösähköilmiöitä suprajohteissa, nanomagnetismia, uudentyyppisiä topologisia materiaaleja, kvanttimekaanisia ilmiöitä mikromekaanisissa vär ähtelijöissä, ja
ennustamaan hyvin korkean lämpötilan suprajohtavuutta
grafeenipohjaisissa materiaaleissa. Vuoden 2016 merkittävin tutkimus keskittyi huipputarkkojen mikroaaltoalueen
mittauksien kehittämiseen. Menetelmää voidaan käyttää
kvantti-informaation käsittelyssä esimerkiksi muuntamalla
tehokkaasti elektroniikan piireissä olevaa informaatiota
valon kantamaksi, josta voi olla hyötyä esimerkiksi kvanttimekaniikkaan perustuvassa datan salauksessa. Heikkilän
nanoelektroniikan tutkimus yhdistää perus- ja soveltavan
tutkimuksen. Tutkimus voi johtaa uusiin funktionaalisuuksiin,
joita voi käyttää pitkän päälle jopa kulutuselektroniikassa.
Heikkilä on suorittanut akateemiset opintonsa Teknillisessä
Korkeakoulussa valmistuen tekniikan tohtoriksi vuonna
2003. Aalto-yliopiston fysiikan dosentiksi hänet nimettiin
vuonna 2006. Ennen professoriksi nimitystä Heikkilä työskenteli Karlsruhen yliopistossa Saksassa, Baselin yliopistossa
Sveitsissä, Delftin teknillisessä yliopistossa Alankomaissa, ja
hän on tehnyt tutkijavierailuja Iso-Britanniassa sijaitse vaan
Lancasterin yliopistoon sekä Stony Brookin yliopistoon
Yhdysvalloissa. Heikkilän laaja tieteellinen julkaisutuotanto
käsittää noin 100 vertaisarvioitua tieteellistä artikk elia,
mm. Reviews of Modern Physics- ja Nature -lehdissä.
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Physics goes
underground
Apart from its own laboratories, the Department of Physics
carries on research in many international laboratories abroad,
like CERN in Geneva and GSI in Darmstadt, Germany. A new
opening in this respect is the DUNE neutrino experiment in
the Fermi National Laboratory (Fermilab), USA, which the
Department joined in 2016.
The Deep Underground Neutrino Experiment (DUNE) is a
leading-edge, international experiment for neutrino science.
Discoveries over the past half-century have put neutrinos in
the spotlight for further research into several fundamental
questions about the nature of matter and the evolution of
the universe. DUNE will seek answers to these questions.
In DUNE an intense neutrino beam created by particle
accelerators in Fermilab will be sent through Earth’s
crust to the Sanford Underground Research Facility at
the Homestake mine in South Dakota, some 1300 km
away. In the mine neutrinos will be detected and their
properties studied using large-scale detectors based
on the liquid argon technology.
The DUNE experiment was created by combining the
parallel plans of scientists in Europe and USA aiming at a ne
xt
generation neutrino research facility. In Europe, detailed plans
were made for an experiment (LAGUNA), in which neutrinos
had been created at CERN and detected in the Pyhäsalmi
mine in Central Finland. Researchers in the Department
of Physics were active in the LAGUNA project and they
continue their work now in DUNE.
In 2016, the Department’s first dissertation in the field o
experimental underground neutrino physics took place
when Kai Loo defended his thesis. The work had carried
out in the LAGUNA project. He studied the detection of
neutrinos in scintillator detectors, alternatives to the
Liquid Argon detectors.
- I developed a method for reconstructing tracks of particles
in a scintillator using the light produced by charged particles
created in neutrino interactions. Conventionally scintillators
are used just for measuring the energy, not for particle
tracking.
- The project was very international. I benefitted a lot from
the collaboration particularly with people in the Munich
Technical University.
Kai Loo works now in the DUNE experiment as a post doc.

Prof. Jukka Maalampi
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A schematic picture of the DUNE experiment.

Kai Loo explaining differences
between spherically and cylindrically
shaped neutrino detectors during
his dissertation.
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Laser beam tuning at IGISOL4.

JYFLACCLAB
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Hands-on training being provided to overseas
visitors in JYFL-ACCLAB by the ion source group
as part of the MIDAS networking activity.

BENEFITTING
FROM EU SUPPORT
SINCE FP4
The Accelerator Laboratory of the Department of Physics
(JYFL-ACCLAB) has a long history as a research infrastructure
offering supported access to European users through
various EU projects, starting as a Large Scale Facility under
Framework Programme 4 (FP4) in 1996.
Prior to the implementation of EU initiatives to enhance
networking and mobility, the very nature of Nuclear Physics
Research meant that many of the researchers and research
facilities were already operating in an environment where
exchange of ideas and researchers was natural. Many
countries either did not have research facilities of their
own, or required the use of specific equipment in order
to answer their particular research questions. Since the late
1980s, Nuclear Physics Research has been coordinated
by NuPECC (Nuclear Physics Collaboration Committee),
an expert committee of the European Science Foundation.
Paul Greenlees is currently the representative of Finland
on the Committee.
Many of the initiatives set up the EU (Integrating Initiatives,
Joint Research Projects, Marie Curie Training Programs)
enabled these informal collaborative activities to be put
on a more formal footing, and provided much-needed
financial support to allow xpansion to more partners
and to improve visibility of the research infrastructures.
JYFL-ACCLAB has been involved in many EU projects in
all of the aforementioned initiatives, with scientists often
taking a leading or coordinating role.

A group of British researchers
working with the European-owned
JUROGAM array of germanium
detectors hosted at JYFL-ACCLAB.

Currently JYFL-ACCLAB is a partner in the Horizon 2020
Integrating Activity ENSAR2 (European Nuclear Science and
Applications Research - 2) which started in 2016. The core
aim of ENSAR2 is to provide access to eleven complementary
world-class large-scale facilities, of which JYFL-ACCLAB
is one. The facilities are known as TransNational Access
facilities, and under the framework of ENSAR2, funding is
provided to support the travel and access costs of carrying
out experiments incurred by overseas researchers. Each
of the facilities has an International Program Advisory
Committee which independently evaluates all scientific
proposals to exploit the facility. Successful proposals from
overseas researchers are then eligible for support. ENSAR2
also involves a wide range of networking and joint research
activities, further supporting the Nuclear Physics community
and its research in Europe. JYFL-ACCLAB is well represented
in ENSAR2, with three work package leaders: Ari Jokinen
for the TransNational Access Facility, Iain Moore for the
Joint Research Activity RESIST and Hannu Koivisto for the
Networking Activity MIDAS.

Prof. Paul Greenlees
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Tutkija, FM, Kosti Tapio
valmistelemassa mittauksia
nanotiedekeskuksessa.
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DNA-pohjainen
sähkölaite
toimii yhdellä
elektronilla
Yliopistonlehtori, FT, Jussi Topparin tutkimusryhmä Nanotiedekeskuksessa (NSC) onnistui rakentamaan nanokokoisia
sähköisiä laitteita hyödyntäen perintötekijöitä säilyttävää
DNA-molekyyliä – ja erityisesti sen ilmiömäisiä itsejärjes
täytymisominaisuuksia. Itse sähköiseen toimintaan DNA
ei kuitenkaan osallistu, vaan sen tehtävänä on järjestää
laitteen tarvitsemat kultananohiukkaset paikoilleen
muutaman nanometrin tarkkuudella.
Toisin kuin normaalissa elektroniikassa, jossa sähkövirta
muodostuu lukemattomien elektronien liikkeestä, nanometrien mittakaavassa jo yhden elektronin muutos voi vaikuttaa
merkittävästi. Yhden elektronin liikkeeseen perustuvia nano
laitteita on valmistettu jo muutaman vuosikymmenen ajan.
Laitteiden luonteesta johtuen, mitä pienemmäksi rakenne
saadaan, sitä korkeammassa lämpötilassa se toimii. Tämä
onkin ollut perinteisten valmistusmenetelmien heikkous ja
ongelmaksi on muodostunut toimintaan vaadittava hyvin
matala lämpötila – lähellä absoluuttista nollapistettä.
Nyt kehitetty laite perustuu vain muutaman nanometrin
kokoisiin metallihiukkasiin, jotka mahdollistavat yhden
elektronin havainnoimisen aina huoneenlämpötilaan saakka.
Nanohiukkaset ovat kuitenkin valmistuksen jäljiltä vapaana
vesiliuoksessa, josta ne on järjestettävä haluttuun muotoon.
”Tähän DNA-molekyylin itsejärjestyvyysominaisuudet tarjoavat
erinomaisen työkalun.” kommentoi tutkija Kosti Tapio.
Kultananohiukkaset liitetäänkin ryhmän suunnittelemaan
ja jo aikaisemmin tutkimaan DNA-rakenteeseen suoraan
liuoksessa. Tämä mahdollistaa laitteiden valmistamisen
puhtaasti itsejärjestyvyyden avulla miljoonia kerrallaan.

Skemaattinen kuva
nanolaitteesta: DNAmolekyyleistä koostuva
itsejärjestyvä alusta
ohjaa yhden elektronin
transistorin osina toimivat
kultananohiukkaset
paikoilleen nanometrien
tarkkuudella.

Tutkimus on tehty Suomen Akatemian rahoituksella yhteistyössä Tampereen yliopiston sekä IPHT (Jena, Saksa) tutki
joiden kanssa. Lisäksi Saksan DAAD myönsi hankkeelle
liikkuvuusrahoitusta.
ViZre”, Nano Letters, 16, 6780 (2016).
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.nanolett.6b02378
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Ylistön Yllärit
esiintyivät juhlaväelle
tilaisuuden loppupuolella.

YNNÄ RY
JUHLI KOMEASTI
PUOLIVUOSISADAN
VIRSTANPYLVÄSTÄ
Jyväskylän yliopiston vuonna 1966 perustettu matematiikan, fysiikan, tietotekniikan ja tilastotieteen ainejärjestö
Ynnä ry juhli puolivuosisadan täyttymistään perjantaina
5.2.2016 Villa Jääskelässä. Tapahtuma oli Ynnän nykyisen
historian kenties suurin ja merkittävin tapahtuma ja sen
suunnittelu aloitettiinkin jo keväällä 2015. Pian vuosijuhlatoimikunnan perustamisen jälkeen juhlien vastuuhenkilöksi nimitettiin Ynnän eläköitynyt aktiivi Jussi
Hyvönen, jonka johdolla hallitus ja toimihenkilöt loivat
ikimuistoiset juhlat.
Viisikymmenvuotinen taival vaati asianmukaiset valmistelut sekä kokonaisen juhlaviikon itse pääjuhlan ympärille.
Ynnän hallitus avasikin vuosijuhlaviikon jo maanantaina
1.2.2016 pystyttämällä Ynnän historiaa kuvaavan valokuvanäyttelyn Mattilanniemen A-rakennuksen aulaan.
Mukana oli kuvia vuosikymmenten varrelta sekä varsinainen keräilyharvinaisuus, Ynnän ihka ensimmäiset
haalarit. Lisäksi keskiviikkona pidettiin kyykän kutsuturnaus ja torstaina opiskelijoille tarjoiltiin kakkukahvit
Ylistön ja MaD:n auloissa. Vuosijuhlaviikkoon mahtui
myös luistelua sekä 13 haastajan shakkisimultaani.
Juhlaviikko huipentui perjantaina varsinaisiin juhliin,
jotka aloitettiin cocktailtilaisuudella. Tilaisuudessa
kuultiin vierailevien järjestöjen terveiset sekä nautittiin
kuohuviiniä ja juustoja. Itse juhlat avasi puheellaan istuva
puheenjohtaja Juho Siitari, jonka jälkeen itseoikeutettu
seremoniamestari Riku Rissanen, Ynnän puheenjohtaja
vuosilta 2009 ja 2010, kertoi illan kulusta.
Illan aikana kuultiin muun muassa Ynnän perustajajäsenten Pekka Koskisen (PJ ’67) ja Harri Lukkarisen (VPJ ’68)
alumnien puheet, Annaleena Kankaan (PJ ’ 06 & ’07) juhlapuhe sekä Antti Väisäsen (PJ ’11) esittämä puhe naiselle.
Juhlassa esiintyi myös Ynnän oma stand up –koomikko
Jaakko Suomala ja tiedekunnan opiskelijakuoro Ylistön
Yllärit. Juhlat jatkuivat myöhään yöhön ja innokkaimmat
juhlijat lähtivät jatkopaikan allasosastolta suoraan perinteiselle silliaamiaiselle.
Juho Siitari

PUHEENJOHTAJA
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Ynnän paikalla olleet puheenjohtajat. Ylärivissä
vasemmalta lukien Pekka Koskinen, Juho Siitari,
Jouko Perkkiö ja Annaleena Kangas. Alarivissä
vasemmalta lukien Esa Launis, Riku Rissanen,
Antti Väisänen, Viivi Hyppönen sekä Miikka Harju.

Vuosijuhlatoimi
kunnan puheen
johtaja Hyvösen
on helppo hymyillä.

Ynnän uudella seremoniasauvalla
on myös toinen käyttötarkoitus, jota
seremoniamestari Rissanen hyödyntää.
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Rakenteeltaan muokatun hepatiitti C-viruksen proteiinin (HCV NS5A) sitoutuminen amphiphysin II proteiinin SH3-domeeniin (ampSH3).
Vertailu vapaan ampSH3:n 15N ja 1H –ytimien korrelaatiospektrin (siniset pisteet kaksiulotteisessa kartassa) ja saman spektrin välillä
NS5A:n läsnäollessa (punaiset pisteet kartassa) osoittaa NS5A:n sitoutumisen kemiallisten siirtymien muutosten perusteella. HCV NS5A:n
rakenteen muokkauksesta syntyneet erot sitoutumisessa ampSH3:een on värjätty SH3-rakenteen pinnalle punaisella. Kaksiulotteiset 15N-1H
-korrelaatiospektrit on kerätty Nanotiedekeskuksen uudella 800 MHz NMR-spektrometrillä (kuvassa oikealla takana), käyttäen kaksiulotteista
15
N-HSQC –pulssikoetta (kuvassa vasemmalla takana).
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NMRspektroskopia
MONIKÄYTTÖISIN BIOFYSIKAALINEN
TUTKIMUSMENETELMÄ
Nanotiedekeskuksen pohjakerroksesta
löytyy huone, jonne on sijoitettu Tähtien
Sota –saagan R2D2 –robottia muistuttava laite. Kemian sekä bio- ja ympäristötieteen laitosten yhteistyönä hankittu
laite on NMR (Nuclear Magnetic Resonance) –spektrometri, joka antaa atomierotuskyvyn tasolla tietoa molekyylin
rakenteesta, dynamiikasta ja vuorovaikutuksista toisten molekyylien kanssa.
Nanotalon uuden NMR-spektrometrin
näkyvin osa, “R2D2”, on 800 MHz 1H–
taajuudella toimiva suprajohtava magneetti. Ajatellen, että maan magneettikentän voimakkuus Jyväskylässä on noin
5,0*10-5 T, ja 800 MHz magneetti vastaa
18,8 T, kyseessä on hyvin puoleensavetävä laite ihan konkreettisellakin tasolla.
Näin voimakkaan magneettikentän synnyttäminen ei ole yleensä täysin suoraviivaista eikä Nanotalon magneetti ollut
tässä suhteessa poikkeus. Muutaman
alkuvuoden kylmän suihkun ja laiteasentajien kierrätyksen jälkeen saavutettiin
lopulta stabiili magneettikenttä. Rehtori
Matti Manninen vihki laitteen käyttöön
kesäkuussa 2016 ja juhlallisuuksia olikin
saapunut seuraamaan mittava joukko

yliopistolaisia sekä NMR-tutkijoita kotimaasta että ulkomailta.
Kun tutkittava molekyyli, esimerkiksi
entsyymi tai vaikkapa etyylialkoholi,
asetetaan suureen magneettikenttään,
molekyylin omat magneetit eli atomit
järjestäytyvät kahteen tai useampaan
energiatilaan. Nyt atomit absorboivat
sähkömagneettista energiaa radiotaajuudella, synnyttäen ydinmagneettisen
resonanssin, jonka taajuus riippuu paitsi
atomin ominaisuuksista itsessään, myös
atomin kemiallisesta ympäristöstä. Tämä
atomin kemiallisen ympäristön ja resonanssitaajuuden välinen yhteys tekeekin
NMR-spektroskopiasta erittäin monikäyttöisen analyyttisen työkalun niin
(bio)kemiassa kuin (bio)lääketieteellisessä
tutkimuksessakin. Jyväskylän yliopiston
800 MHz:n laitteella tutkitaan mm. useiden proteiinien rakenteen ja toiminnan
välistä yhteyttä, kultananopartikkelien,
luonnonaineiden ja synteettisten oligomeerien l. foldameerien liuosrakenteita
sekä kehitetään uusia NMR-menetelmiä.

Prof. Perttu Permi

NANOTIEDEKESKUKSEN BRUKER AVANCE III
HD 800 MHZ NMR-SPEKTROMETRI:
/ Magneetti: 18,8 T (4,2 K) suprajohtava magneetti, heliumin kulutus
< 47 ml/h, radiaalinen hajakenttä (> 5 Gauss) 1,25 m, N2-nesteytin
/ Mittapää: heliumjäähdytteinen 1H, 13C, 15N (2H) mittapää; 1H-herkkyys
S/N > 9200 (EB), S/N > 1400 (Sakkaroosi); mittauslämpötila-alue
-40 °C – + 80 °C
/ Kaksi digitaalista vastaanotinta, mahdollistaa kahden ytimen suoran
havainnoinnin samanaikaisesti
/ Automaattinen näytteensyöttäjä 24 näytteelle
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Kemian laitoksen ICP-MS asiantuntijat säätävät laitetta mittauskuntoon.

3D-tulostus metallien
kierrätystä tukemassa
Vuoden 2017 alusta alkaneessa Teknologiateollisuuden
100-vuotissäätiön ja Jane ja Aatos Erkon säätiön rahoittamassa hankkeessa “Metallien talteenottoon soveltuvat 3Dtulostusmateriaalit” kehitetään uusia metallien sieppaukseen
soveltuvia tulostettavia polymeerejä. Hankkeella tähdätään metallien kierrätyksen tehostamiseen yhdistämällä
polymeerikemiaa ja 3D-tulostustekniikkaa. Tavoitteena ovat
regeneroitavat metalli-ionien sieppausyksiköt, joita voidaan
helposti muokata erityyppisten prosessien tarpeita vastaaviksi. Erityisesti hankkeella tähdätään elektroniikkaromun
sisältämien metallien kierr ätyksen tehostamiseen.
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Hanke toteutetaan epäorgaanisen, analyyttisen ja orgaanisen kemian työryhmien yhteistyönä. 3D-hanke on osa
kemian laitoksen laajempaa kiertotalouden kokonaisuutta.
3D-tutkimus tukee siten suoraan muita kemian laitoksen
projekteja, kuten EU-rahoitteista “Innovatiivinen Kierto
talous” -hanketta, jonka kautta erityisesti metalli-ionien
analytiikka on saatu nostettua uudelle tasolle tehokkaan
ICP-MS tutkimuslaitteiston avulla.

Prof. Matti Haukka

Ilmaherkän kemian
keinoin kohti uusia
molekylaarisia
magneetteja
Jyväskylän yliopiston pääryhmien kemian tutkimusryhmässä työskentelevä Suomen Akatemian tutkijatohtori
Jani O. Moilanen ja Manchesterin yliopiston kemian laitoksen prof. Richard A. Layfieldin tutkimusryhmä onnistuivat
yhteistyössä valmistamaan uusia orgaanisista ligandeista ja
koboltti-ioneista koostuvia kompleksiyhdisteitä. Valmistetut
yhdisteet soveltuvat uusien molekylaaristen magneettisten
materiaalien lähtöaineiksi. Tutkimustulos julkaistiin arvostetussa Angewandte Chemie International Edition –julkaisusarjassa arvostetulla julkaisupaikalla cover-artikkelina.
Molekylaariset magneetit ovat kuin pieniä tankomagneetteja, joita voidaan hyödyntää kvanttitietokoneissa ja suuren
tallennuskapasiteetin omaavissa kiintolevyissä. Valitettavasti kaikki nykyisin tunnetut molekylaariset magneetit
säilyttävät magneettiset ominaisuutensa vain erittäin matalissa lämpötiloissa, joten käytännön sovelluksiin on vielä
matkaa. Nykytiedon perusteella molekyylaaristen magneettien magneettisia ominaisuuksia voidaan kuitenkin parantaa
lisäämällä kompleksiyhdisteessä olevien metalli-ionien
määrää sekä pelkistämällä metalli-ioneja sitova orgaaninen
ligandi orgaaniseksi radikaaliksi. Moilanen ja prof. Layfield
käyttivät tätä strategiaa tutkimustyössään ja onnistuivat
valmistamaan ensimmäisen kolme koboltti-ionia sisältävän
radikaalisilloitetun kompleksiyhdisteen, jonka magneettiset
ominaisuudet olivat huomattavasti paremmat verrattuna
pelkistämättömään kompleksiyhdisteeseen.
Taiteilijan näkemys valmistetusta radikaalisilloitetusta kompleksiyhdisteestä. Pelkistysprosessissa kruunueetteri-kalium kompleksi
”UFO” luovuttaa ylimääräisen elektronin ”e-” kompleksiyhdisteen
orgaaniselle ligandille, jolloin koboltti-ionien magneettiset momentit
suuntautuvat samoin päin ja kompleksiyhdisteen magneettiset
ominaisuudet paranevat merkittävästi.

Valmistettujen yhdisteiden syntetisoiminen ei ollut suoraviivaista, sillä tutkimuksessa käytetty orgaaninen radikaali
reagoi helposti ilman kosteuden ja hapen kanssa. Synteesit
suoritettiinkin ilmaherkille kemikaaleille kehitettyjen menetelmien avulla, joista pääryhmien kemian tutkimusryhmällä
on vahva osaaminen.
Viite: Moilanen, J. O.; Chilton, N. F.; Day, B. M.; Pugh, T.; Layfield,
R. A. Strong Exchange Coupling in a Trimetallic Radical-Bridged
Cobalt(II)-Hexaazatrinaphthalene Complex, Angew. Chemie.
Int. Ed., 2016, 55, 5521–5525. (DOI:10.1002/anie.201600694),
back cover.
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Maailman pienimmät
kultaketjut taottiin
Jyväskylän yliopistossa
Jyväskylän yliopiston Nanotiedekeskuksen tutkijat ovat
onnistuneet muodostamaan maailman pienimpiä kultaketjuja. Noin yhden nanometrin kokoisia kultahiukkasia
yhdistettiin molekyyleillä toisiinsa, jolloin ne muodostivat
kultahiukkasten ketjuja ja renkaita. Suomen Akatemian
rahoituksella tehty tutkimus on merkittävä edistysaskel
valon kanssa voimakkaasti vuorovaikuttavien nanomateriaalien ymmärtämisessä.
Yleensä nanohiukkasten valmistusprosessi tuottaa
jakauman erikokoisia ja -muotoisia hiukkasia. Menetelmämme on poikkeuksellinen, sillä puhdistuksen jälkeen
saamme tuotteena yhtä ainoaa nanohiukkasta, kemian
laitoksen lehtori Tanja Lahtinen kertoo.
Nanohiukkaset yhdistettiin molekyylisilloilla, jolloin
saatiin nanohiukkaspareja, -ketjuja ja -renkaita.
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Kun tällaiset rakenteet vuorovaikuttavat valon kanssa,
viereisten hiukkasten metalliytimien elektronipilv et
kytkeytyvät toisiinsa, akatemian tutkijatohtori Eero
Hulkko selittää.
Yhdistämällä näiden rakenteiden laskennallinen ja
kokeellinen tutkimus auttaa ymmärtämään kytkeyty
neiden metallirakenteiden vuorovaikutusta valon kanssa
entistä paremmin, akatemiatutkija Lauri Lehtovaara jatkaa.
Syvällinen ymmärtämys on tärkeää uusien sovelluksien
kehittämisessä.
Tutkimukseen osallistuivat myös tutkijat Karolina
Sokołowska, Tiia-Riikka Tero, Ville Saarnio, Johan
Lindgren ja professori Mika Pettersson. Se julkaistiin
arvostetussa Nanoscale-julkaisusarjassa 21.9.2016.

269 fs

OBSERVE WHILE
IT HAPPENS

Catching a
photoreceptor
protein in the
act with a free
electron laser
799 fs

”Everything that living things do can be understood
in terms of the jiggling and wiggling of atoms.”
Unfortunately, atoms are too small and move too
fast for the human eye to see. Although atoms
can be imaged with x-rays instead, the time
resolution, or frame-rate, of this technique is too
low to observe their motions. Therefore, most
of what we know about the dynamics of atoms
is based on computer simulations. Although the
importance of computation in understanding
chemistry has received the highest recognition
with the Nobel Prize in 2013, direct experimental
evidence has been lacking, until now.

3000 fs

Using the Linac Coherent Light Source X-ray
Free Electron Laser at the University of Stanford
in California, we could directly observe how
the atoms of a photoreceptor protein move
in response to light. This protein is a bacterial
equivalent of the human eye and enables the
bacterium to see and react to blue light. We
used extremely short x-ray laser pulses to take
snapshots of all atoms at various time points after
initiating the process with blue light. The stopmotion movie constructed from these snapshots
revealed for the first time how the atoms respond
to light. Interestingly, the movie confirmed the
mechanism that we had proposed based on a
molecular dynamics computer simulation over
ten years ago. This therefore suggests that also
simulations are coming of age.

Gerrit Groenhof

ACADEMY RESEARCH FELLOW

Time evolution of electron density differences in photoactive yellow protein crystals
at 269 fs, 799 fs and 3 ps after excitation of the crystal with a blue light laser pulse.
Red features show where electron density has decreased with respect to the resting
state, while blue features reveal increases in electron density. For reference, the
structural model refined against the resting state density is shown as yellow sticks.
Pink sticks show the model refined against the difference densities during life-time
of the electronic excited state, while green sticks show the model refined against
difference densities after radiation-less decay from the electronic excited state to
the ground state.
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Prof. Mikko Salo
”MIELIKUVITUS ASETTAA AINOAT RAJAT
MATEMATIIKAN SOVELTAMISEEN”

Mikko Salo (FT) nimitettiin matematiikan
professoriksi 1.8.2016 alkaen. Salo on
toiminut Jyväskylän yliopistossa vuodesta
2012 akatemiatutkijan ja määräaikaisen
professorin tehtävissä. Professorin tehtävät
keskittyvät matematiikan, erityisesti inversio-ongelmien, tutkimukseen ja opetukseen
sekä niiden kehittämiseen matematiikan ja
tilastotieteen laitoksella.
Inversiotutkimus on monitieteinen ala, joka
keskittyy epäsuorien mittausten matemaattiseen teoriaan ja käytännön toteutukseen.
Salon tutkimus liittyy erityisesti sähköisen
kuvantamisen ja maapallon kuvantamisen
matemaattisiin malleihin. Kun perinteisissä
ongelmissa tunnetaan syyt ja halutaan tietää
seuraukset, inversio-ongelmien kohdalla
asia kääntyy päinvastaiseksi. Nyt tunnetaan seuraukset ja halutaan tietää, mitkä
tekijät johtavat niihin. Salon tutkimusryhmä
keskittyy inversio-ongelmien teoriaan.
Suurimmaksi osaksi ongelmat ratkeavat
kynällä ja paperilla, sillä tietokoneet eivät
vielä ole tarpeeksi tehokkaita ratkaisemaan
monimutkaista päättelyä vaativia tehtäviä.
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Tutkimuksella on sovelluksia lääketieteellisessä kuvantamisessa, kuten röntgentomografiassa tai ult aäänikuvauksessa.
Inversio-ongelmien teoria tarjoaa myös
työkaluja näkymättömyystutkimukseen ja
ennustaa näkymättömien madonreikien
olemassaolon. Eräs mahdollinen sovellus
liittyy magneettikuvaukseen. Kohteet, joiden ei haluta häiritsevän kuvausta, voidaan
käsitellä näkymättömiksi. Hammasrönt genkuvauksessa inversiomenetelmät ovat
jo tätä päivää, kun halutaan vähentää röntgensäteilyä. Niiden avulla voidaan tarkistaa
esimerkiksi, minkälainen kolo implanttia
varten tarvitaan ja mihin se pitää laittaa
niin, ettei se osu hermokanavaan.
Laajan mittakaavan sovelluksia löytyy maaperän tutkimuksesta, jossa pyritään ymmärtämään maankuoren liikkeitä ja maanjäristyksiä. Esimerkiksi öljy-yhtiöt ovat erityisen
kiinnostuneita seismisen kuvantamisen
mahdollisuuksista. Myös betonirakenteiden
kestävyyden ja siltarakenteiden kunnon
arviointi on ajankohtainen sovellus. Salon
johtama tutkimusryhmä on monitieteisen,
Helsingin yliopiston koordinoiman Inversio-ongelmien huippuyksikön osa.

Mikko Salo
/ Syntynyt Oulussa 1979.
Kirjoittanut ylioppilaaksi
Ounasvaaran lukiosta 1998
/ Valmistui maisteriksi 22-vuotiaana
Oulun yliopistosta 2001
/ Väitteli tohtoriksi Helsingin
yliopistossa 2004
/ Naimisissa, kolme lasta
/ Suomen Akatemian nuoren
tutkijan palkinto 2011
/ Euroopan tutkimusneuvoston
ERC Starting Grant -apuraha,
2012–2017
/ Kansainvälinen Calderón-palkinto
2013
/ Väisälä-palkinto 2014
/ Esitti tohtorinkysymyksen
Jyväskylän yliopiston promootiossa
primustohtori Joonas Ilmavirralle
13.8.2016: ”Miten matematiikkaa
voidaan hyödyntää röntgenkuvauksessa ja vastaavissa kuvantamismenetelmissä?”
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Algebraa
Suomen
rauhassa
Finnish mathematics is internationally known for cutting edge
research in analysis, topology, logic and number theory. But one
major branch of mathematics mostly missing from this small
country is algebra. On sabbatical from my professorship at
the University of Michigan, I spent an interesting semester in
Jyväskylä as the Department’s only algebraist.
My summer school course,Resolutions of Singularities, was an
introduction to algebraic geometry, the field of mathematics
studying the geometric objects defined y polynomials, called
varieties. A circle is a familiar example of a variety, defined y the
polynomial x2 + y2 = 1. The more exotic varieties pictured on the
right are defined y one polynomial inthree variables. As you see,
varieties can be complicated, and may include singularities where
there are points, pinching or folds.
Algebraic geometry is important in industry. For example, Pixar’s
animated movies, such as Toy Story, are created from varieties;
likewise, cyber-security often relies on algebraic geometry. My
own research focuses on the elegant theoretical side of the
subject.
As summer days shortened to darkness, I taughtGalois theory
to math, physics and education students. We proved that it is
impossible to trisect an angle with ruler and compass, or to find
a formula analogous to the quadratic formula for the roots of
polynomials of degree fi e (or higher). Meanwhile, the peaceful
environment enabled me to finally vercome a roadblock in my
research.
Why would an American algebraist spend her sabbatical teaching
and doing research in Finland? The answer is love. My late
husband, Juha Heinonen, whom I met in Michigan decades ago,
shared his deep love of his fatherland. Even after cancer took him,
I continued to bring our children to Finland every year. Eventually,
I met my current husband, Kai Rajala. In my experience, Finnish
men, especially geometric analysts from Jyväskylä, make the
world’s best husbands! And the University of Jyväskylä is an
excellent place to enjoy teaching and research.
I am grateful to the Department of Mathematics and Statistics
of the University of Jyväskylä especially Tero Kilpeläinen, for
arranging my most recent sabbatical visit.

Karen E. Smith
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For more information on Karen
Smith’s work, see her webpage
WWW.MATH.LSA.UMICH.EDU/~KESMITH

which includes links to her
Jyväskylä courses

/ Resolution of Singularities
WWW.MATH.LSA.UMICH.EDU/
~KESMITH/JYVSUMMERSCHOOL.HTML

/ Galois theory
WWW.MATH.LSA.UMICH.EDU
/~KESMITH/JYVALG2.HTML

/ Representation Theory
WWW.MATH.LSA.UMICH.EDU/
~KESMITH/REP.HTML

as well information about her other
research and teaching activities.
E-mail address: kesmith@umich.edu
Department of Mathematics
University of Michigan
Ann Arbor, MI 48109

Graphics from http://homepage.univie.ac.at/herwig.hauser/bildergalerie/gallery.html
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Ratkomo
SOSIAALISTA MATEMATIIKAN
OPASTUSTA
Matemaatikon hommaa pidetään usein yksinäisen ihmisen
puurtamisena pölyisessä tutkijankammiossa. Matematiikan
opiskelun keskeisin osa, harjoitustehtävien tekeminen, saattaa rinnastua tuohon mielikuvaan. Moinen yksin nykerrys
ei ehkä kuulosta kovin houkuttelevalta tavalta opiskella tai
ylipäänsä viettää aikaansa. Olisiko jokin toinen työskentelymuoto miellyttävämpi ja tehokkaampi kehittää ongelman
ratkaisutaitoja?
Todellisuudessa matemaatikot tekevät tutkimusta hyvinkin
paljon yhteistyönä suttupaperin tai liitutaulun ääressä. Vastaavaa kimpassa pähkäilyä on kokeiltu ensimmäisen vuoden
matematiikan kurssien harjoitustehtävien neuvonnassa
matematiikan ja tilastotieteen laitoksella syksyllä 2016.
Käytännössä idean toteutus on Ratkomo, MaD-talon
aulassa kahdesti viikossa järjestettävä tilaisuus. Opiskelijat
tulevat paikalle tehtävineen, ja opettajat antavat vinkkejä
pulmakohtiin. Ratkomossa opiskelijat tutustuvat toisiinsa
ja oppivat yhdessä työskentelyä, ja opettajakuntakin tulee
laajemmin tutuksi kuin perinteisissä opetustapahtumissa.
Laitokselta Ratkomo ei vaadi paljon. Joku opettajista on
vuorollaan vetovastuussa, ja muita on apuna tilanteen
mukaan. Pöytiä ja jakkaroita on käytävällä muutenkin.
Vain alati tarpeellinen liitutaulu ostettiin isoja ajatuksia
varten - tai sarjakuville, niitäkin on nähty.
Sekä opiskelijat että opettajat ovat innostuneet Ratkomosta.
Tärkein mittari on silti vielä lukematta: tuleeko entistä
suurempi osa opiskelijoita jatkamaan opintojaan toisena
syksynä, kuten tavoitteena on.

Harri Högmander
LEHTORI

48

Tiltti ry:n
35-vuosijuhlissa
verkostoiduttiin
opiskelijoiden ja
henkilökunnan
kesken
Tilastotieteen ainejärjestö Tiltti ry:n 35-vuotista taivalta
juhlittiin ravintola Franseskassa 29.10.2016. Pienen hallituksen voimin tapahtuman järjestämisessä oli suuri työ.
Suunnittelu aloitettiin hyvissä ajoin keväällä 2016. Tiltti on
perinteitään kunnioittava ja juhlista haluttiin tehdä samankaltainen kuin viisi vuotta aiemminkin.
Tiltti ry on pienenä järjestönä hyvin yhteisöllinen. Vuosijuhlille osallistui 90-luvun alumneista aina hiljattain
valmistuneisiin. Yhteensä vuosijuhliin osallistui 60 henkilöä
sisältäen vieraan Turun tilastotieteen ainejärjestö Statistika
ry:stä. Vierailun johdosta Tiltti teki myös vastavierailun
heidän vastaaville vuosijuhlilleen kuukautta myöhemmin.
Tyylikkään illan ohjelma sisälsi alkumaljan, Tiltin puheenjohtajan tervehdyksen, professori Juha Karvasen puheen,
musiikkia ja vapaata seurustelua. Prof. Karvasen puheessa
valaistiin tilastotieteen nykytrendejä ja yllätyksellisenä
osiona Tiltti ry:lle ehdotettiin uutta nimeä Tilde eli ~ toimien myös ainejärjestön uutena logona.
Musiikkinumerosta vastasivat Iida Nättinen ja Matias
Naskali. Iidan omat biisit loivat letkeän ja tunnelmallisen
illan. Kolmen ruokalajin illallisen jälkeen kilpailtiin leikkimielisesti alumnien, opiskelijoiden ja henkilökunnan välillä.
Perinteisen spagetti+teippi+naru+vaahtokarkki -tornin
korkeimmaksi sai henkilökunnan joukkue, vaikkei kenenkään rakennelmat kestäneet loppuun asti.
Illan parasta antia oli alumnien tarinat opiskelusta ja Tiltin
historiasta. Osa alumneista olikin jo varsinaisia konkareita
osallistuttuaan lähes kaikille Tiltin vuosijuhlille. Juhlat
olivat onnistuneet ja alumnit erityisen mielissään. Pienen
ainejärjestön vahvuus on jäsenistö, joka pitää yhteyttä
toisiinsa myös valmistumisen jälkeen.

Oskari Luomala
PUHEENJOHTAJA
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MAALISKUU

POIMINTOJA VUODESTA 2016

Tieteellisen tiedon julkistamis 
palkinto professori Hannu Ylöselle

QS Ranking: Fysiikka ja
matematiikka maailman
huippujen listalla

Tieteellisen tiedon julkistamispalkinnon sai Konneveden tutkimusaseman
johtaja, professori, Hannu Ylönen, joka
on edistänyt tieteen kansantajuistamista ja tutkimustiedon saattamista
käytäntöön kansallisesti ja kansainvälisesti. Hän on monipuolinen ideoija ja
innostava esimerkki myös opiskelijoille.

Hyvä opettaja -palkinto k emian laitoksen Saar a Kaskelle
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HUHTIKUU

TICKPLEX: Uusi ratkaisu borrelioosin
tunnistautumiseen.

TOUKOKUU

Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta valitsi Hyvä opettaja
-palkinnon saajaksi yliopistonopettaja Saara Kasken. Saara
Kaski on aktiivinen kehittäessään ja soveltaessaan erilaisia
opetusmetodeja kursseillaan huomioiden opiskelijoiden omat
ajatukset ja ideat sekä toisistaan eriävät elämäntilanteet.
Kaski ei jätä palautteita pölyttymään hyllylle, vaan hän on
aktiivisesti kehittänyt opetustaan saadun palautteen myötä.

Suoverkosto-LIFE viiden parhaan
Best of the Best –kärkeen suoluonnon hyväksi

Jyväskylän yliopiston
fysiikan ja matematiikan
tutkimus on arvioitu hyvälle
tasolle kansainvälisessä QS
World University Rankings
by Subject -vertailussa:
Fysiikan ja matematiikan
tutkimus arvioitiin sijoille
301– 350. QS World University Rankings by Subject
-vertailussa arvioidaan
yliopistojen suoriutumista
42 eri tieteenalalla. Mittauksessa arvioitiin kaikkiaan
4 226 yliopistoa.

Suoverkosto-LIFE-hanke on esimerkki siitä, miten
Suomi voi toteuttaa kansallisia ja globaaleja luonnonsuojeluvelvoitteitaan EU:n tuella. Hankkeen
koordinoija ja toteuttaja on Metsähallituksen
luontopalvelut. Kumppaneina olivat Keski-Suomen
elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus sekä
Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitos.
Palkinto myönnettiin 31.5. pidetyssä Euroopan unionin
Green Week –tapahtu-massa Brysselissä. Hankkeesta
hyötyvät suoluonto, luonnossa virkistäytyjät ja
maaseudun yrittäjät.

HEINÄKUU

TICKPLEX on uusi ratkaisu punkkitautien kuten borrelioosin tunnistautumiseen ja sen on kehittänyt Leona
Gilbertin tutkimusryhmä bio- ja ympäristötieteiden
laitokselta. Kyseinen menetelmä sekä Te?ted Oy, joka on
perustettu kaupallistamaan TICKPLEX –menetelmä on
saanut paljon huomiota. TICKPLEX nousi Turku Science
Park Oy:n johdolla järjestetyn Springboard-yrityskiihdytysohjelman voittajaksi huhtikuussa. Jyväskylän
yliopisto nimitti kansainväliseen Falling Walls Venture
–kisaan Te?ted Oy:n, joka selvisi 200 start up –yrityksen
joukosta 20 parhaan joukkoon Berliinissä 8.11.2016.
Leonan hanke kilpailee parhaillaan Helsinki Challenge
–kilpailun voitosta.

Kaikkien aikojen palkintosaalis fysiikkaolympialaisissa
Suomi menestyi erinomaisesti lukiolaisten 47. kansainvälisissä fysiikkaolympialaisissa Sveitsin Zürichissä. Kokonaisuudessaan saalis on
palkintoluokat huomioiden selkeästi Suomen kilpailuhistorian paras.
Suomen joukkueen johtajina kilpailussa toimivat Matti Väisänen
Jyväskylän yliopistosta ja Lasse Franti Helsingin yliopistosta.

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen akatemiatutkija
Matti Jalasvuori voitti näyttelyn ”Hues of the Invisible
World - Sävyjä Näkymättömästä Maailmasta” kilpailun
kauniilla kuvallaan ”Cel(l)ebrity Deathmatch: HeLa vs.
E.Coli”. Näyttely järjestettiin Turun yliopistossa.
Kuva on otettu heliumionimikroskoopilla (HIM).

SYYSKUU

Matti Jalasvuori: Turun Bioimaging 2016
kilpailun kuva voittaja

Kemian laitoksen prof. Jan Lundell
vuoden 2016 Kehittäjäopettaja

MARRASKUU

Jyväskylän yliopiston vuoden 2016 Kehittäjäopettaja-palkinto myönnettiin kemian professori
Jan Lundellille, joka on määrätietoisesti kehittänyt
ja edistänyt kemian opetusta. Vuonna 2016 Jyväskylän yliopiston opetuksen kehittämisen teema oli
eEducation: Digitaaliset oppimisympäristöt. Palkinto
luovutettiin Yliopistopäivien Kielikampusseminaarin
yhteydessä perjantaina 23.9.

Väitöskirjapalkinto k emian laitoksen
tutkijatohtori Joni L ehdolle
Baltic University Programme -verkosto on myöntänyt jaetun toisen
palkinnon väitöskirjasta Joni Lehdolle vastaten erinomaisesti palkittavalle opinnäytetyölle asetettuja kriteereitä, joiden tulee edistää
kestävän kehityksen arvojen mukaista toimintaa. Väitöskirja on
innovatiivinen tutkimus kehitettäessä rikittömiä raaka-aineita sekä
kokonaisvaltaisempaa hyötykäyttöä biotuotteiden valmistuksessa.
Vuoden luontokirja 2016: Metsän salainen elämä

Helsinki Challenge palkinto Janne K otiaholle
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen professori Janne Kotiahon
tiimi Biodiversity Now jakoi ensimmäisen palkinnon Katri Saarikiven
vetämän Nemo-tiimin kanssa. Biodoversity Now -ryhmä rakentaa
pankkia, jonka tuottamaa arvoa ei mitata ainoastaan rahassa, vaan
ympäristön monimuotoisuuden säilymisellä ja lisääntymisellä. Joukkue kehittää maailman ensimmäistä menetelmää estämään kokonaisbiodiversiteetin vähenemistä perustaen Suomen elinympäristöeli habitaattipankin.

Tiedonvalo-tunnus evoluutioekologian
professori Johanna Mappesille
Yliopiston tiedeviestinnän taustaryhmä palkitsi
bio- ja ympäristötieteiden laitoksen professori
Johanna Mappesin Tiedonvalo-tunnustuksella.
”Johanna on kannustava esimerkki siitä, kuinka
uusia kanavia hyödyntämällä voi tavoittaa erilaista
yleisöä. Veronmaksajilla on oikeus kuulla yliopistossa
tehtävästä tutkimuksesta” totesi vararehtori Kaisa
Miettinen luovuttaessaan diplomin.

JOULUKUU

Metsän salainen elämä teos valittiin viiden finalistin jou osta WWF:n
vuoden 2016 luontokirjaksi. Teoksessa on mukana useita bio- ja
ympäristötieteiden laitoksen tutkijoita: tohtorik oulutettava Jenna
Purhonen, tohtori Katja Juutilainen, tohtori Anna Oldèn, tiedemuseon varajohtaja Panu Halme ja emeritusprofessori Veikko Huhta.

Tiedonvalo-diplomi LUMA-keskuksen
järjestämälle Tiedeleirille
LUMA-keskuksen järjestämä Tiedeleiri palkittiin historian ensimmäisellä Tiedonvalo-diplomilla ja -kakkukahveilla. Tiedonvalo-kakkukahveilla palkitaan aktiivisia yliopiston toiminnan tunnettavuutta lisänneitä henkilöitä ja ryhmiä. Palkinnot myöntää Jyväskylän yliopiston
tiedeviestinnän taustaryhmä vararehtori Kaisa Miettisen johdolla.
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5.7.2016
Piolookisen Luontoilta, Konneveden
tutkimusasema
28.1.2016
Lukiolaisten fysiikan, k emian ja matematiikan XXV sekä tietotekniikan IV
kilpailut, Mattilanniemi

TAMMIKUU

HELMIKUU

5.2.2016
Ainejärjestö Ynnä ry:n 50-vuotisjuhlat,
Villa Jääskelä

15.–26.2.2016
The 9th Jyväskylä Winter School of
Ecology, the Konnevesi Research Station
Yhdeksäs kansainvälinen talvikoulu toi
Konneveden tutkimusasemalle yhteensä
30 biologian ja ekologian alan opiskelijaa.
Opiskelijat saapuivat talvikouluun 9:stä
eri Euroopan maasta edustaen 11 eri
kansallisuutta.
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24.–26.2.2016
Workshop: Megadiverse communities from patterns to explanations,
the Konnevesi Research Station

MAALISKUU

HUHTIKUU

Perinteinen piolookisen Luontoilta järjestettiin kymmenennen kerran Konneveden
tutkimusasemalla. Tapahtuma oli osa ”Lapset
& Luonto” -tapahtumaa, joka piti sisällään
mm. lastenkonsertin ja taidenäyttelyn.

TOUKOKUU

KESÄKUU

9.3.–30.9.2016
Tangram – oivalla matematiikan taito!
-näyttely, Näyttelykeskus Soihtu

15.6.2016
NMR-laboratorion vihkiäistilaisuus,
Nanotiedekeskus

Monipuolinen matematiikan ja taiteen
kohtaamisia näyttely- ja
oppimistapahtuma tarjosi tutkittavaksi
käsinkosketeltavaa matematiikkaa ja
matemaattista taidetta. Lähes kaikki
ympäröivässä maailmas-samme perustuu
lopulta matematiikkaan, esimerkiksi
arkkitehtuuri, taide, käsityöt, teknologia ja
lääketiede.

NMR-laboratorion vihkiäiset olivat osa
Jyväskylässä järjestettävää kansallista
NMR-Symposiumia. Nanotiedekeskukseen
hankittu NMR-laitteisto (Bruker Avance III
HD 800 MHz NMR-spektrometri) soveltuu,
ja sitä käytetään mm. biologisten makromolekyylien rakenteen ja toiminnan selvittämiseen, supramolekyylikemian ja nanotieteen
tutkimukseen kuin myös NMR-spektroskopian menetelmäkehitykseen.

13.–15.6.2016
XXXVIII Finnish NMR Symposium,
Peurunka
Kemian ja bio- ja ympäristötieteen
laitokset järjestivät yhteistyössä Suomen
NMR-Spektroskopiaseura ry:n kanssa
38. kansallisen NMR-Symposiumin, joka
huipentui matemaattis-luonnontieteellisen
tiedekunnan NMR-laboratorion juhlallisiin
vihkiäisiin.

20.–22.6.2016
Yläkouluikäisten nuorten tiedeleiri,
Konneveden tutkimusasema
Tiedeleirin teemoina olivat järvi- ja metsäympäristön tutkiminen sekä CSI-tutkimus. Tärkeimmät leirillä tarvitta vat asiat
olivat avoin tutkijan mieli ja innostus!

HEINÄKUU

Fysiikan laitos järjesti kansainvälisesti
hyvin tunnetun ja arvostetun ECAART12
-konferenssin, joka keskittyy kiihdytinpohjaiseen soveltavaan tutkimukseen. Konferenssin aiheina olivat kiihdytinmenetelmät,
joiden avulla tutkitaan energia- ja avaruustekniikkaan ja puolijohteisiin liittyviä
materiaaleja, biologisia ja ympäristönäytteitä sekä kulttuurihistoriallisia objekteja.
Konferenssiin osallistui 141 kansainvälistä
huippuasiantuntijaa ja jatko-opiskelijaa 31
eri maasta.
ELOKUU

SYYSKUU

14.–19.8.2016
ISSPIC-XVIII (International Symposium
on Small Particles and Inorganic Clusters)
-symposium, Jyväskylän Paviljonki
Nanotieteen ja -teknologian alan konferenssissa nanotieteen tutkijat esittelivät
uusimpia atomi- ja molekyyliklustereiden,
nanopartikkeleiden ja nanorakenteiden
tutkimuksessa saavutettuja tutkimustuloksia
sekä tarkastelivat erilaisia uusia tieteellisiä
lähestymistapoja näihin aiheisiin. Nanotiedekeskuksen järjestämässä konferenssissa oli
noin 220 osallistujaa.

30.9.2016
Tutkijoiden yö valtasi kampukset ja
kaupungin
Euroopan laajuinen tiedetapahtuma Tutkijoiden yö tekee tiedettä ja tutkijoiden työtä
tutuksi suurelle yleisölle. Yhden päivän,
illan ja yön aikana lapset, nuoret, aikuiset ja
seniorit pääsivät tutustumaan tieteeseen
esimerkiksi työpajojen, tutkijatapaamisten,
tiedeluentojen ja laboratoriovierailujen
kautta. Mukana oli 300 tutkijaa ja 23 esittelypaikkaa eri puolilla Jyväskylää.
LOKAKUU

MARRASKUU

9.–13.8.2016
Bridges Finland 2016, Agora
Maailman suurin matematiikkaa ja taidetta
yhdistävä monitieteinen kansainvälinen
konferenssi järjestettiin Jyväskylässä.
Konferenssi yhdisti matematiikkaa,
musiikkia, taidetta, arkkitehtuuria, kasvatusta ja kulttuuria. Konferenssiin osallistui
353 henkilöä 27 eri maasta. Konferenssissa
järjestettiin ainutlaatuinen erityisesti
lapsille suunnattu yleisöpäivä, joka kokosi
reilut 2000 jyväskyläläistä tutustumaan
esimerkiksi siihen, kuinka 3D-tulostimella
tehdään pannukakkuja.
3.– 19.8.2016
The 26th Jyväskylä Summer School,
Ylistönrinne ja Mattilanniemi

12.–14.8.2016
Jyväskylän yliopiston 9. promootio
Yliopisto-opiskelun ainutlaatuinen juhlava
päätös, jossa juhlittiin arvokkaissa puitteissa
ja riemukkaissa tunnelmissa.

Matemaattis-luonnontieteellisen ja
informaatioteknologian tiedekuntien
yhteisessä 26. Jyväskylän kansainvälisessä
kesäkoulussa järjestettiin yhteensä 21
kurssia biologian, ympäristötieteen, kemian,
fysiikan, matematiikan, tilastotieteen, informaatioteknologian ja tietotekniikan aloilta.
Kesäkoulussa toimi 26 luennoitsijaa, jotka
tulivat 22 eri maasta. Kesäkouluun osallistui
yhteensä 372 opiskelijaa.

15.–17.12.2016
Conference on the occasion of
the 75th birthday of Olli Martio,
Mattilanniemi

TAPAHTUMIA VUONNA 2016

U

3.–8.7.2016
12th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology
(ECAART12), Agora

Konferenssi ”Around Analysis, Domains
and Mappings” järjestettiin Olli Martion
75-vuotissyntymäpäivän kunniaksi
matematiikan ja tilastotieteen laitoksella. Olli Martio oli Jyväskylän yliopiston matematiikan professori vuosina
1980–1993.

JOULUKUU

22.10.2016
Biologian ja ympäristötieteilijöiden
ainejärjestön Syrinx ry:n 45-vuotisjuhlat,
Aalto-sali
29.10.2016
Tilastotieteen ainejärjestö Tiltti ry:n
35-vuotisjuhlat, Ra vintola Franseska
10.12.2016
Nobel-yleisöluento, Jyväskylän
kaupunginkirjaston Minnansali
Useimmilla tämän vuoden fysiikan, kemian
ja lääketieteen Nobel-palkituilla oli yhteyksiä Jyväskylän yliopiston Nanoscience Centeriin. Nobel-yleisöluennon tavoitteena oli
välittää ajankohtaista tietoa keskustelua
herättävän luennon muodossa.
15.12.2016
3. Piolookisen joululuento
”30 vuotta muikun kannoilla ”, Konnevesi
Piolookisen joululuento on tieteellinen ja
yleistajuinen luento tutkimuksesta, jota
tehdään bio- ja ympäristötieteiden laitoksella ja Konneveden tutkimusasemalla.
Luennon piti dosentti Timo Marjomäki.
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STATISTICS 2016

STUDY PLACES

APPLICANTS

SELECTED

ACCEPTED
STUDY PLACE

ACCEPTED OF
STUDY PLACES

Physics

72

206

64

58

81%

Chemistry

72

204

46

40

56%

Mathematics and Statistics

43

164

41

38

88%

Mathematics Teacher Education

20

79

20

20

100%

Aquatic Sciences

14

81

17

14

100%

Biology

45

583

47

45

100%

Environmental Science

14

151

25

13

93%

APPLICANTS

STUDENTS

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

525

526

535

Physics

453

429

407

PRIMARY
APPLICANTS 2016

Chemistry

390

366

333

PHYSICS

Mathematics and Statistics

345

345

334

IN TOTAL

1713

1666

1609

DEGREE AWARDED
BACHELOR OF SCIENCE

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

52

52

50

Physics

51

29

40

Chemistry

38

50

42

Mathematics and Statistics
IN TOTAL

MASTER OF SCIENCE
Biological and Environmental Science

35

37

166

169

2014

2015

2016

49

57

57

Physics

25

24

35

Chemistry

31

38

30

Mathematics and Statistics

36

30

32

141

149

154

2014

2015

2016

IN TOTAL

DOCTOR OF PHILOSOPHY
Biological and Environmental Science

22

15

15

Physics

13

10

16

Chemistry

3

11

10

Mathematics and Statistics

8

7

4

46

43

45

PUBLICATIONS

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

191

200

185

IN TOTAL

54

35
176

43

CHEMISTRY

26

MATHEMATICS
AND STATISTICS

22

MATHEMATICS TEACHER
EDUCATION

22

AQUATIC SCIENCES

16

BIOLOGY

118

ENVIRONMENTAL
SCIENCE

19

STUDENTS
2016
BIOLOGICAL AND
ENVIRONMENTAL
SCIENCE

535

PHYSICS

407

CHEMISTRY

Physics

270

257

294

Chemistry

161

159

160

Mathematics and Statistics

77

85

90

IN TOTAL

699

701

729

333

MATHEMATICS
AND STATISTICS

334

IN TOTAL

1609

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

31,1

27,4

28,4

Physics

33,3

35,5

37,9

Chemistry

26,7

21,5

17,99

Mathematics and Statistics

13,9

16,5

15,0

105,05

100,88

99,13

IN TOTAL

PROFESSORS

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

18

18

18

Physics

18

19

19

Chemistry

10

9

10

Mathematics and Statistics

12

11

12

IN TOTAL

58

57

59

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

10

11

11

Physics

8

6

7

Chemistry

5

4

3

Mathematics and Statistics

5

7

6

IN TOTAL

28

28

27

2014

2015

2016

Biological and Environmental Science

59

46

55

Physics

36

31

38

Chemistry

23

26

26

Mathematics and Statistics

24

27

27

IN TOTAL

142

130

146

ACADEMY RESEARCH FELLOWS

POSTDOCTORAL RESEARCHERS

Budget funding

28 865 000

Subsidies (Academy, TEKES, others)

13 360 000

Operating income

1 104 000

Income from jointly financed activities

3 138 000

Projects
IN TOTAL

A PERMANENT
STAFF 2016

TEACHING STAFF
AND RESEARCHERS

TEACHING STAFF
AND RESEARCHERS

ASSISTING
RESEARCH STAFF

ASSISTING
RESEARCH STAFF

IN TOTAL

WHOLE STAFF

544
98

642

25%

34%
35%

AN INTERNATIONAL STAFF 2016
TEACHING STAFF AND RESEARCHERS
WHOLE STAFF

25%

20%

FINANCE COST 2016

FINANCE INCOMES 2016

Other

PERSONNEL
2016

STATISTICS 2016

FOREIGN TEACHING STAFF AND RESEARCHERS (FTE)

369 000
85 000
46 921 000

ADDITIONAL FUNDING

Staff expences

28 676 000

Rents (internal)

7 976 000

Internal expences

3 391 000

Materials and supplies

1 797 000

Travel costs

1 473 000

COSTS

External services

1 389 000

Depreciation

1 241 000

FROM THE YEAR 2015
DECREASED BY

Grants

415 000

Other expences

353 000

38%

Rents (external)

69 000

Mathematics and Statistics

44%

Literature

56 000

IN TOTAL

38%

IN TOTAL

Biological and Environmental Science

42%

Physics

39%

Chemistry

PROFITS
FROM THE YEAR 2015
IMPROVED BY

4%

1%
OUTCOME

85 000

46 836 000
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Matemaattisluonnontieteellinen
tiedekunta
FACULTY OF MATHEMATICS AND SCIENCE
PL 35, 40014 Jyväskylän yliopisto, Finland
Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Department of Biological and Environmental Science
JYU.FI/BIOENV

Fysiikan laitos / Department of Physics
JYU.FI/FYSIIKKA

Kemian laitos / Department of Chemistry
JYU.FI/KEMIA

Matematiikan ja tilastotieteen laitos
Department of Mathematics and Statistics
JYU.FI/MATHS

jyuscience.
jyscience
jyscience
JyvaskylaUniv ersity
JYU.FI/SCIENCE

