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Dekaanin katsaus
Suomen yliopistomaailma elää jälleen voimakasta muutosten
aikaa. Rakenteellinen kehittäminen pakottaa yliopistoja yhdistymään tai muodostamaan uusia yhteistyömuotoja. Yliopistot
kehittävät laatujärjestelmiä, yrittävät pärjätä kiristyvässä rahoitustilanteessa ilman kunnollista infrastruktuurirahoitusta
ja samanaikaisesti valmistautuvat uuden yliopistolain tuomiin
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan toimintamalli tässäkin tilanteessa on yksinkertainen: Suunnataan mahdollisimman paljon resursseja huippututkimukseen ja siihen perustuvaan korkeimpaan mahdolliseen
opetukseen.
Tutkimuksessa tiedekunnan menestystarina jatkuu. Orgaanisen
kemian professori Kari Rissanen nimitettiin akatemiaprofessoriksi. Tiedekunnassa on nyt kaksi akatemiaprofessoria, FiDiPro
professori ja neljä tutkimuksen huippuyksikköä. Tohtoritutkintojen lukumäärässä saavutettiin erinomainen tulos.
Tiedekuntaan nimitettiin neljä uutta professoria: Kari Eskola teoreettiseen fysiikkaan, Hannu Häkkinen laskennalliseen
nanotieteeseen, Johanna Mappes evoluutioekologiaan ja Jouni
Taskinen hydrobiologiaan. Tiedekunta nimitti myös yhdeksän
uutta dosenttia. Rekrytoinnissa onnistuttiin erinomaisesti. Tiedekunta on haluttu työ- ja opiskelupaikka.

Perusopetuksen kehittämisessä painopisteenä on opiskelijoiden
ohjaus ja motivointi. Kemian laitos järjesti uusille opiskelijoille
”Alkukeitos”-nimisen perehdyttämiskurssin, joka sai erinomaisen
palautteen. Kaikille laitoksille on nyt vakiintunut uusia opiskelijoita valmentava intensiivinen aloitusjakso. Bio- ja ympäristötieteen, fysiikan ja kemian laitoksilla aloittivat Suomen ensimmäiset nanotieteiden kandidaatin tutkintoon tähtäävät opiskelijat.
Vuonna 2007 tehdyn työtyytyväisyyskyselyn mukaan matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan työntekijät ovat keskimäärin yliopiston tyytyväisimpiä työntekijöitä. Työhyvinvointia
tulee kuitenkin edelleen parantaa. Onhan tiedeyhteisössä menestymisen perusta motivoitunut ja kriittinen, mutta toisiaan
arvostava henkilökunta.
Kiitos henkilökunnalle ja opiskelijoille erinomaisista saavutuksista vuonna 2007.
Matti Manninen

Dean s overview
The demand of structural changes in the Finnish university system gives pressure to the universities to make alliances or even
merge to larger units. At the same time the universities are being
audited for quality, they struggle in lack of funding for the infrastructure, and prepare themselves for the possibilities provided
by the coming new university law. The strategy of the Faculty of
Mathematics and Science in this transient situation is simple: As
much as possible, the effort and resources are directed to top
quality research and education.
The success in research continues. After Professor Kari Rissanen
was appointed an Academy professor, the Faculty has now two
Academy professors, one FiDiPro professor and four Centres of
Excellence of Research.
Four new professors were appointed to the Faculty: Kari Eskola in theoretical physics, Hannu Häkkinen in computational
nanoscience, Johanna Mappes in evolutionary ecology, and
Jouni Taskinen in hydrobiology. The Faculty also appointed nine
new docents.
The focus in the development of undergraduate education
has been motivating the incoming students. The Department of Chemistry started an intensive course for new
students with great success. All departments of the Faculty now have an intensive preparing course for new students. The departments of Biological and Environmental
Sciences, Chemistry and Physics started, for the first time
in Finland, BSc education in nanosciences.
A survey of working conditions showed that the personnel
of the Faculty of Mathematics and Science are more satisfied with their work than employees of the University on
average. However, the goal is still to improve: The success
in scientific research is based on motivated and hard working personnel who respect each other. I want to thank the
personnel and the students for another successful year.
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Bio- ja ympäristötieteiden laitos
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen useat tutkimusryhmät
ovat saavuttaneet kansainvälisesti merkittäviä tuloksia ja
tämä näkyy myös laitoksen jatkokoulutuksessa. Korkealaatuinen tutkimus, verkostoituminen muiden yliopistojen
– kansallisesti ja kansainvälisesti - sekä alan muiden toimijoiden kanssa on tuottanut ennätysmäärän tohtorin tutkintoja.
Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen toiminta on jatkunut monipuolisena ja kehittyvänä. Laitokselta valmistui vuonna 2007 ennätysmäärä tohtoreita, 19. Laitoksella on neljä toiminta-aluetta:
ekologia ja ympäristönhoito, molekyylitunnistus, vesistötieteet
sekä ympäristötiede. Hallinnollisesti laitoksen sisäistä rakennetta
on selkeytetty niin, että nämä toimivat laitoksen osastoina. Samalla yhtenäisiä toimintatapoja, palvelutoimintoja ja perusopetusta on kehitetty koko laitoksen tasolla. Neljän osaston lisäksi
laitokseen kuuluu Konneveden tutkimusasema.
Vuonna 2007 laitoksen tutkijat menestyivät erityisen hyvin Suomen Akatemian tutkijavirkojen haussa. Laitokselle saatiin viisi
uutta akatemiatutkijan virkaa ja viisi tutkijatohtorin projektia
aikaisempien virkojen lisäksi.
Ekologian ja ympäristönhoidon osastossa toimii Suomen Akatemian evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö. Lisäksi osastolla on
vahva soveltava ekologian tutkimus. Tutkimuksen korkea laatu
näkyy huipputason tieteellisinä julkaisuina, ulkopuolisessa rahoituksessa ja useina valmistuneina väitöskirjoina. Laitos sai vuonna
2007 uuden evoluutioekologian professuurin, johon 2008 alkaen
kutsuttiin Johanna Mappes.
Molekyylitunnistuksen osastossa toimii osa virustutkimuksen
huippuyksikköä. Virustutkimuksen lisäksi osastolla on vahvaa
proteiinien rakennetutkimuksen ja solu- ja molekyylitason toiminnallisen tutkimuksen osaaminen. Osastolla tehdään yhteistyötä fyysikoiden ja kemistien kanssa nanotiedekeskuksessa
(NSC). Myös alueellinen ja kansallinen yhteistyö nanotieteiden
alalla on vilkasta.
Vesistötieteiden osastossa painoaloja ovat vesieliöiden ja ekosysteemien terveyden tutkimus, integroiva järviekosysteemitutkimus sekä vesien luonnonvarojen hyödyntäminen ja säätely.
Tutkimuksessa ja opetuksessa ollaan yhteistyössä esimerkiksi
yliopiston ympäristöntutkimuskeskuksen, Riista- ja kalatalouden tutkimuskeskuksen, Suomen ympäristökeskuksen sekä Keski-Suomen ympäristökeskuksen kanssa. Jyväskylän seutu onkin
kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävät sisävesitutkimuksen
keskittymä. Päijänne on osa kansainvälistä LTSER (long term
socio-ecological research) -verkostoa. Laitoksella on määräaikainen fysikaalisen limnologian professuuri yhdessä Suomen
ympäristökeskuksen kanssa. Hydrobiologian professori Tellervo
Valtonen jäi emeritaksi vuoden 2007 lopulla ja virkaan valittiin
Jouni Taskinen, joka aloittaa vuoden 2008 alussa.
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Ympäristötieteen osastossa opetuksen ja tutkimuksen painoaloja
ovat jäte- ja kemikaalivalvonta, ympäristövaikutusten arviointi
sekä ympäristöteknologia. Ympäristötiede on keskeisenä mukana
monialaisessa usean tiedekunnan välisessä uusiutuva energian
koulutus- ja tutkimusohjelmassa, jossa se vastaa kestävä bioenergia -maisterilinjasta. Osaston laitekantaa päivitettiin vuonna
2007 uudella massaspektrometrillä, joka soveltuu ympäristökemikaalien analysoimiseen.
Konneveden tutkimusasema antaa hyvät edellytykset vesistötieteiden ja ekologian kokeelliseen tutkimukseen ja kenttätutkimukseen. Aseman käyttö on vilkastunut vuonna 2006 tehtyjen
korjausten ansiosta. Suurennettu luentosali ja laajentunut majoituskapasiteetti antavat mahdollisuuden entistä suurempien
kurssien ja kokousten järjestämiseen. Etenkin tutkimusaseman
talviaikainen käyttö on lisääntynyt. Rehtori on myöntänyt yliopiston tutkimushankkeille Konnevesi-stipendejä aseman käyttöön tieteelliseen kirjoittamiseen ja ryhmätyöskentelyyn. Konneveden tutkimusaseman johtaja Hannu Ylönen sai vuonna
2007 professorin arvonimen.
Bio- ja ympäristötieteiden laitos •
Department of Biological and Environmental Science 2007
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Asemanjohtaja • Head of Research Station
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
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Hallinto- ja toimistohenkilökunta
Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates
Rahoitus • Funding
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]
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Department of Biological
and Environmental Science
The Department of Biological and Environmental Science is
a multidiscipline research and teaching unit with four major
education areas. High quality research and active role in the
international research networks produces very good scientific result, but also effects to the post graduate education.
The department achieved an all time record of 19 completed
Ph. D. degrees in 2007.
The department has four main focus areas: ecology and environmental management, molecular recognition, aquatic sciences,
and environmental science. These form the four sections which
are the operating units of the department. In addition, the department has an ecological research station in Konnevesi, about
60 km from Jyväskylä.
In 2007 researchers of the department were particularly successful in the applications for research fellow positions from the
Academy of Finland. Five new senior research fellows and five
post doctoral fellows were nominated to the department.
The Section of Ecology and Environmental Management is the
home of the Academy of Finland Centre of Excellence for Evolutionary Research. In addition the section has strong research
in applied ecology. Several research papers of international top
quality research were published in 2007 and several Ph. D. degrees were completed. New professorship of evolutionary ecology was created in 2007 and Dr. Johanna Mappes was invited to
the position starting from January 2008.
The Section of Molecular Recognition has part of the Academy
of Finland Centre of Excellence in Virus Research coordinated by
the University of Helsinki. The section has active groups also in
protein structure research and in functional cellular and molecular biology. Molecular recognition research is a common theme
with several groups in the Nanoscience Center (NSC) where the
section contributes together with chemists and physicists.
The Section of Aquatic Sciences focuses on the health of aquatic
organisms and ecosystems, integrative research on lake ecosystems, and on sustainable utilization and management of aquatic
resources. The section has ample collaboration with several
other organizations working in the field and thus the region of
Jyväskylä is an internationally important center of inland water research. Lake Päijänne is part of an international long term
socio-ecological research (LTSER) network. The Department has
a joined professorship in physical limnology together with the
Finnish Environmental Institute (SYKE). Professor Tellervo Valtonen retired in 2007, but will continue her research as Professor
Emeritus. The new professor in hydrobiology, Dr. Jouni Taskinen,
starts in the beginning of year 2008.
The Section of Environmental Science focuses on the control of
toxic chemicals and waste management, environmental impact
assessment, and environmental technology. The section is a key
player in the Renewable Energy Program, which is a multidisciplinary effort between several faculties of the university. In

particular, the section is responsible on the Master’s program in
sustainable bioenergy production.
The Konnevesi Research Station is well suited for experimental
and field research in aquatic sciences and ecology. The number
of users in the station increased in 2007, mainly because of some
alteration work finished in the previous year. The lecture hall
was enlarged and the number overnight facilities increased. Especially this has helped to increase the activities in winter time.
There are special grants available for university researches to use
the station as a peaceful writing or group working retreat. The
head of Konnevesi Research Station, Dr. Hannu Ylönen, got honorary professor title in 2007.

Selected publications
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Fysiikan laitos JYFL
Kuten tunnettua, huippuyksiköitä ei perusteta, ne syntyvät. Fysiikan laitos on tästä hyvä esimerkki. Laitos on noussut vuosien kuluessa omalla toiminallaan kansainväliseen kärkikaartiin usealla tutkimusalalla. Myös vuonna 2007 laitos jatkoi niin
tutkimuksessa kuin opetuksessa vahvaa menoaan. Vuotta leimasivat myös monien pitkälle tulevaisuuteen tähtäävien tutkimushankkeiden valmistelut. Tällaisia hankkeita ovat mm. kiihdytinlaboratorioon rakennettava uusi kiihdytin ja sen vaatima
laboratoriotilojen laajentaminen sekä laitoksen osallistuminen Saksaan rakennettavaan FAIR-tutkimuslaitoksen koelaitteistojen rakentamiseen.
Laitoksen pitkäjänteinen työ opetuksen kehittämiseksi tuotti taas näkyviä tuloksia. Keskeyttäneiden opiskelijoiden määrä
jatkoi pienenemistään, maistereiden määrässä saavutettiin uusi
ennätys (49) ja tohtoriopiskelijoita on opintojensa eri vaiheissa
enemmän kuin koskaan ennen. Jatko-opiskelijat ovat laitoksen
tutkimuksen ja opetuksen kannalta elintärkeä voimavara, mutta
ohjaaja- ja rahoitusresurssien rajallisuus estää heidän määränsä
oleellisen kasvattamisen nykyisestä.
Laitoksen tutkimustoiminta on jatkunut vireänä kaikilla tutkimuksen pääaloilla materiaalifysiikassa, suurenergiafysiikassa ja
ydin- ja kiihdytinpohjaisessa fysiikassa.
Suomen liittyminen Saksaan rakennettavaan FAIR-tutkimuslaitokseen varmistui, ja fysiikan laitos tulee kantamaan keskeisimmän vastuun Suomen FAIR-toiminnasta, mikä tulee uudelleensuuntaamaan kiihdytinlaboratorion toimintaa ja avaa
mielenkiintoisia uusia näkymiä kokeellisen ydinfysiikan tutkimukselle laitoksella. Toisaalta omaa tutkimuskalustoa täydentävään uuteen syklotroniin liittyvä käytännön suunnittelu on työllistänyt etenkin laitoksen teknistä henkilökuntaa. Lahjoituksena
saatu Pelletron-kiihdytin saatiin toimintakuntoon vuoden 2007
alkupuolella. Se on suurenmoinen lisä kokeellisen materiaalifysiikan laitekantaan.
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Laitos on jatkanut teollisuusfysiikan tutkimuksen ja teollisuusyhteistyön kehittämistä osana ns. kolmatta tehtäväänsä. Tähän
liittyi myös laitoksen vetämänä toteutettu yliopiston, VTT:n ja
Jyväkylän ammattikorkeakoulun tämän alan yhteistyömahdollisuuksia kartoittanut selvitys. Selvitys toi esiin monia uusia näkymiä niin tutkimuksen kuin opetuksenkin yhteistyön lisäämiseksi,
joiden soisi muuttuvan konkreettiseksi toiminnaksi.
CERN:n uusi kiihdytin LHC aloittaa toimintansa 2008. Laitos on
näkyvästi mukana LHC:ssä ultrarelativistisia raskasionitörmäyksiä tutkivassa ALICE-kokeessa. Lähestyvät mittaukset työllistävät
sekä kokeeseen laitoksella osallistuvia ilmaisinrakentajia että tulosten fysiikka-analyysiin keskittyvää ryhmää. Laitoksella toimiva alan vahva teoriaryhmä odottaa sekin innostuneena kokeen
alkamista.
Akateemiseen maailmaan kuuluu oleellisena osana urakierto,
joka aiheuttaa laitoksen henkilökunnassa joskus kirveleviä tappioita, joskus tervetulleita voittoja. Vuonna 2007 edellisiin kuuluivat epäilemättä professori Päivi Törmän ja tutkija Sorin Paranoaonun siirtyminen toiseen yliopistoon ja jälkimmäisiin Jacek
Dobaczewskin liittyminen viideksi vuodeksi laitoksen henkilökuntaan FiDiPro-professorina teoreettisen ydinfysiikan alalla ja
Robert van Leeuwenin tulo teoreettisen fysiikan yliassistentiksi
vahvistamaan laitoksen nanofysiikan tutkimusta. Laboratorioinsinööri Teuvo Poikolaisen siirtyminen eläkkeelle merkitsi myös
erään aikakauden päättymistä laitoksella.

Department of
Physics
It is often said that Centres of Excellence cannot be founded, but they are born. The Department of Physics is a good
example of this. From very humble beginnings, the Department has risen to have world renown on several research
fronts. In both research and education, 2007 was another
strong year for the Department.
Determined work in the Department has continued to improve
and develop teaching and education; this is clearly bringing
results. The number of students abandoning their studies has
decreased, the number of master degrees was an all-time high
(49), and there were more graduate students in the Department than ever. Graduate students are an essential resource
for research and teaching, but increasing their number by any
greater amount is prohibited by limited funding and availability of supervisors.
Active and productive work has continued in all three main research fields of the Department, which are high-energy physics,
materials physics, and nuclear and accelerator based physics.
The confirmed membership of Finland in the FAIR research facility, to be built in Germany, brings new responsibilities for
the Department and some reorientation of activities at the
Accelerator Laboratory. At the same time this opens new and
interesting research prospects for the future. The contract for a
new cyclotron which is part of the compensation of the former
Soviet Union debt to Finland was signed in 2007, and technical personnel began preparations for installation which should
happen by the end of 2009. Installation and commissioning
of the new Pelletron accelarator in the beginning of 2007 was
a significant development for experimental materials physics
research in the Department.

The Department fulfils the demands of the “third task” mainly
through its research activity in industrial physics and cooperation with industry and industry-related organizations. Part of
this activity was a study of the possibilities and prospects for
research and teaching collaboration between the University of
Jyväskylä, the Jyväskylä Polytechnics and the VTT Technical Research Centre of Finland in science and technology.
The new LHC accelerator at CERN will start operations in 2008.
The Department is an active partner in the ALICE heavy ion experiment to be carried out at the LHC, keeping the local ALICE
detector and physics analysis groups busy. The start of experiments is also eagerly awaited by our strong theoretical group
studying ultrarelativistic heavy ion physics.
Personnel changes are an essential part academic life. Sometimes they cause bitter losses, sometimes new arrivals are
gratefully received. In 2007, the former include the leaving
of Professor Päivi Törmä and Academy Researcher Sorin Paranoaonu for positions in another university, the latter the joining of Jacek Dobaczewski as FiDiPro-professor and Robert van
Leeuwen as senior assistant in the Department. The retirement
of laboratory engineer Teuvo Poikolainen also signals the end
of an era in our Department.
Jukka Maalampi
Selected publications
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electron energy relaxation. Physical Review Letters 99 (2007) 145503
Thorsten Renk and K. Eskola. Prospects of medium tomography using
back-to-back hadron correlations. Physical Review C 75 (2007) 054910
P. Keränen, J. Maalampi, M. Myyryläinen, and J.Riittinen. Landau-Zener
problem in a three-level neutrino system with non-linear time dependence. Physical Review D 75 (2007) 033006
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Kemian laitos
Kemian laitoksen vahvuusalue on ollut alusta lähtien rakennekemiallinen tutkimus. Verkostoituminen oman tiedekunnan muiden laitosten, muiden tutkimusryhmien kanssa niin
valtakunnallisesti kuin kansainvälisesti on johtanut kemian
laitoksen hyvään nousuun. Laitos sai vuonna 2007 ensimmäisen akatemiaprofessorinsa.
Kemian laitoksen päätehtävänä on antaa kemian alalla korkeinta
akateemista perus- ja jatko-opetusta sekä harjoittaa tätä tukevaa kansainvälisesti korkeatasoista tutkimusta. Laitos toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteiskunnan kanssa
ja pyrkii jatkuvasti kehittämään ja monipuolistamaan opetustaan siten, että opiskelijat ovat valmistuttuaan kilpailukykyisiä
sekä kotimaisilla että eurooppalaisilla työmarkkinoilla tutkimuksen, koulutuksen ja teollisuuden eri aloilla.
Kemian laitoksella tehtävä tutkimus on laaja-alaista tutkimusaiheiden vaihdellessa kvanttimateriaaleista biologisten makromolekyylien ultranopeaan spektroskopiaan, supramolekyylien
syntetiikkaan ja rakennetutkimukseen, materiaalikemiaan, analytiikkaan sekä puunjalostuskemian soveltavaan tutkimukseen.
Nanoscience Centerin (NSC) perustamisen myötä useiden tutkimusryhmien työ on suuntautunut nanotieteeseen. Valtaosaa
kemian tutkimustoiminnasta yhdistää pyrkimys kemiallisen
rakenteen ymmärtämiseen eri tasoilla. Kemian ilmiöiden selvittäminen ja laaja-alainen ymmärtäminen edellyttävät yksityiskohtaista tietoa molekyyleistä ja kemiallisista reaktioista sekä
erityisesti niihin osallistuvien yhdisteiden rakenteista. Rakennekemia onkin ollut kemian vahvuusalue laitoksen perustamisesta
vuodesta 1965 lähtien ja siihen liittyvässä tutkimuksessa työskentelee noin 60 henkilöä. Rakennekemia valittiin vuonna 2003
yliopiston virallisten vahvuusalueiden joukkoon. Rakennekemiaa
tukee laitoksella tehtävä ultranopeaan laserspektroskopiaan perustuva kemiallisen dynamiikan reaaliaikainen tutkimus.

Kemian laitoksen tuloskehitys on ollut viime vuosina tieteellisten tunnuslukujen valossa merkittävän nousujohteista. Tutkimusryhmien julkaisutoiminta on vilkasta ja tutkimustuloksia
raportoidaan ilahduttavan paljon tieteenalamme kaikkein arvostetuimmissa julkaisusarjoissa. Lisäksi julkaisuihin on viitattu paljon. Kansainvälisen yhteistyön merkitys on korostunut laitoksella
tehdyssä huippututkimuksessa. Kemian laitoksen tutkijat ovat
niinikään menestyneet entistä paremmin kilpailussa Suomen
Akatemian tutkimusviroista. Laitoksella on jatkuvasti akatemiatutkijoita, akatemian tutkijatohtoreita, akatemian varttuneita
tutkijoita sekä 1.1.2008 alkaen akatemiaprofessori.
Vuosi 2007 oli kaikin puolin menestyksekäs: tohtoreita valmistui viisi, yksi enemmän kuin edellisenä vuonna ja maistereita
valmistui 35, viisi enemmän kuin edellisenä vuonna. Laitos sai
uuden uusiutuvaan energiaan liittyvän professuurin, jonka täyttö on juuri meneillään. Edelleen laitos saattoi investoida uuteen
pulveridiffraktiolaitteeseen, jolla korvattiin vanhentunut ja ajastaan jäljessä oleva laite.

Henrik Kunttu
Selected publications
R. Rautiainen, R. Alén, Papermaking properties of the ECF-bleached
kraft pulps from first-thinning Scots pine, Holzforschung 2007 61: 813.
P. Valto, J. Knuutinen, R. Alén, Resin and fatty-acid analysis by solidphase extraction coupled to atmospheric pressure chemical ionizationmass spectrometry, Intern. J. Environ. Anal. Chem. 2007 87: 87-97.
H. Santa-Nokki, J. Kallioinen and J. Korppi-Tommola, A Dye-Sensitized
Solar Cell Driven Electrochromic Device, Photochemical & Photobiological Sciences 2007 6:63-66.
E. M. S. Macoas, R. Kananavicius, P. Myllyperkiö, M. Pettersson, H.
Kunttu, Relaxation dynamics of Cr(acac)3 probed by ultrafast infrared
spectroscopy, J. Am. Chem. Soc. 2007 129: 8934-8935.
M. Walter, P. Frondelius, K. Honkala, H. Häkkinen, Electronic structure
of MgO-supported Au clusters: Quantum dots probed by STM, Phys.
Rev. Lett. 2007 99: 096102.
F. Durola, L. Russo, J.-P. Sauvage, K. Rissanen, O. Wengel, Three-Component Entanglements Consisting of Three Crescent-Shaped Bidentate
Ligands coordinated to an Octahedral Metal Centre, Chem. Eur. J. 2007
13: 8749 - 8753.
R. Marek, A. Lycka, E. Kolehmainen, J. Tousek, E. Sievänen, 15N NMR
Spectroscopy in Structural Analysis, An Update 2001-2005. Curr. Org.
Chem. 2007 11: 1154 - 1205.
M. Cametti, M. Nissinen, A. Dalla Cort, L. Mandolini and K. Rissanen,
Ion Pair Recognition of Quaternary Ammonium and Iminium Salts by
Uranyl-Salophen Compounds in Solution and in the Solid State, J. Am.
Chem. Soc. 2007 129: 3641-3648.
H. Sopo, K. Goljahanpoor, R. Sillanpää, Aminoalkylbis(phenolate)
[O,N,O] donor ligands for uranyl(VI) ion coordination: Syntheses, structures, and extraction studies, Polyhedron 2007 26: 3397-3408.
S. Busi, R. Fröhlich, M. Lahtinen, J. Valkonen, K. Rissanen, Crystal structures and thermal behavior of isostructural bis[dibenzyldimethylam
monium] tetrachlorometallate [M(II) = Mn(II), Co(II), Ni(II) and Zn(II)]
solvates crystallized from acetonitrile and/or methanol solutions, Z.
Naturforsch. B 2007 62: 28-34.
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A. Ilander, A. Väisänen, Development of an ultrasound-assisted digestion method for the determination of toxic element concentrations in
ash samples by inductively coupled plasma optical emission spectrometry, Anal. Chim. Acta 2007 602: 195-201.

Department of Chemistry
Structural chemistry has been one of the main research topics since the establishment of the Department of Chemistry.
Research networks with research groups in the Faculty, also
in Finland and international cooperation has produced good
results. Professor Kari Rissanen got the first Academy Professorship in the department.
The main task of the Department of Chemistry is academic undergraduate and post graduate education and research at a high
international level. The department is also in a constant interaction with the local society. It is very important to develop excellence in teaching and research so that our students are able to
compete in domestic and European labour markets.
The research of the Department of Chemistry is extensive: ultra
fast spectroscopy of biological macromolecules, syntheses of
supramolecules, structural research of organic, inorganic and coordination compounds, material chemistry, analytical chemistry,
wood processing chemistry and renewable energy. Nanoscience
is the most recent research topic.
Structural chemistry has been one of the main research topics
since the establishment of the Department. It has been nominated by the University administration as one of the six areas of
excellence in research in 2003. In all there are about 60 persons
working in the area of structural chemistry.
The output of the Department of Chemistry has been good during the last years. Publishing is active in high-level international
journals and international research activity is increasing. The
Department has received several research positions from the
Academy of Finland, the most recent being a five-year Academy
Professorship.

The year 2007 was very successful for the Department: the
number of new doctors and graduate students increased. The
Department of Chemistry received a new professorship in renewable energy, which is now in the appointment procedure.
Also the old powder diffractometer was replaced with a new
one.
Kemian laitos • Department of Chemistry 2007
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta

88
10
22
35
16
5

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

589
35
4

Rahoitus • Funding
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]

4,9
1,9

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Rakennekemia • Structural chemistry
Kemiallinen dynamiikka ja laskennallinen kemia •
Chemical dynamics and computational chemistry
Puunjalostuskemia • Wood processing chemistry
Kemian opettajien koulutus • Chemistry teacher training
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Matematiikan ja
tilastotieteen laitos
Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen keskeiset tutkimusalat ovat matemaattinen analyysi, stokastiikka, spatiaalinen
tilastotiede sekä parametrittomat ja robustit monimuuttujamenetelmät. Suomen Akatemian myöntämän tutkimuksen
huippuyksikön statuksen saavuttanut Geometrisen analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelma jatkui vielä
vuonna 2007 ja sai jatkokseen toisen Analyysin ja dynamiikan huippuyksikön vuodesta 2008 alkaen. Laitos on myös
mukana toisessa, Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen johtamassa Oppiminen ja motivaatio - huippuyksikössä
.
Matemaattisen analyysin tutkimus painottuu erityisesti geometriseen analyysiin, geometriseen mittateoriaan ja epälineaariseen
potentiaaliteoriaan. Vuonna 2007 päättyneen, Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa yhteisen Geometrisen analyysin ja matemaattisen fysiikan tutkimusohjelman
huippuyksikön statusta jatkaa vuosina 2008-2013 uusi Analyysin
ja dynamiikan huippuyksikkö. Myös tämä uusi tutkimushanke on
yhteinen Helsingin yliopiston matematiikan ja tilastotieteen laitoksen kanssa. Tutkimusohjelman johtaja on akatemiaprofessori
Antti Kupiainen Helsingin yliopistosta.
Stokastiikan tärkeimmät tutkimuskohteet matematiikan ja tilastotieteen laitoksella ovat stokastiset prosessit, rahoitusmallien
tarvitsema approksimaatioteoria, adaptiiviset Markovin ketjuihin
perustuvat simulointimenetelmät sekä stokastiikan yhteydet matemaattiseen analyysiin. Vuosikymmenen alussa professori Stefan
Geissin johdolla aloittanut stokastiikan linja on kasvanut vakaasti,
ja tutkimusryhmässä on tällä hetkellä kuusi jäsentä, joista neljä on
jatko-opiskelijoita.
Laitoksen tilastotieteen tutkimus keskittyy spatiaaliseen tilastotieteeseen, erityisesti merkkisiin pisteprosesseihin, rakenneyhtälö- ja
latenttien muuttujien malleihin, aikasarja-analyysiin sekä parametrittomiin ja robusteihin menetelmiin. Tieteenalalle tyypillisesti
tilastotieteen tutkijoilla on oman alansa tutkijakontaktien lisäksi
monipuolinen sovellusalojen yhteistyöverkosto Suomessa ja ulkomailla. Tilastotieteessä valmistui kaksi väitöskirjaa vuonna 2007.
Matematiikan ja tilastotieteen laitos •
Department of Mathematics and Statistics 2007
Henkilökunta • Staff
Professorit • Professors
Muu opetushenkilökunta • Other teaching staff
Tutkijat ja tutkijankoulutettavat • Researchers and research trainees
Tutkimuksen apuhenkilökunta • Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta
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Matematiikan ja tilastotieteen laitoksen maisterituotannossa
keskeisintä on matematiikan opettajien koulutus. Opettajaksi
opiskelemaan haluaville ylioppilaille laitoksella on tarjolla erityinen suoravalintamenettely, jonka osana on soveltuvuuskoe. Myös
matematiikan didaktiikan alaan kuuluvan pro gradun valinta on
ollut mahdollista opettajaksi valmistuville matematiikan opiskelijoille. Laitoksen kiinnostus matematiikan opettamiseen koulussa
ei rajoitu maistereiden koulutukseen, sillä didaktista jatkokoulutusyhteistyötä tehdään Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kasvatustieteilijöiden kanssa.
Tilastotieteen opetuksessa on tutkinnonuudistuksen jälkeisten
kahden vuoden ajan korostettu opiskelijan itsenäistä työskentelyä.
Konkreettinen uudistus on reaaliaineistojen tilastollisen käsittelyn
ja tieteellisen raportoinnin varhentaminen pro gradu -vaiheesta
myös perus- ja aineopintotasolle. Jo ensimmäisenä vuonna opiskelija käsittelee laajaa aineistoa tilasto-ohjelman avulla peruskurssien lopputyössään. Aineopinnot päättävässä LuK-seminaarissa
tilastotieteen opiskelija työskentelee sovellusalan tutkijan kanssa
ratkoen tämän esittämää kysymystä todellisen tutkimusaineiston
pohjalta. Kumpikin uutuus on ollut suosittu opiskelijoiden keskuudessa, ja LuK-töistä on sukeutunut jopa yhteisjulkaisuja soveltajien kanssa.
Sekä tilastotiede että matematiikka ovat lähes koko yliopiston
laajuisesti tärkeitä ja suosittuja menetelmäaineita, mikä näkyy perusopetuksen suurena roolina laitoksen toiminnassa. Lisäksi erityisesti tilastomenetelmät ovat tarpeen kvantitatiivisen tutkimuksen
tekijöille sovellusalasta riippumatta, joten aktiiviset yhteydet eri
tieteenaloihin ovat laitoksen arkipäivää.
Harri Högmander
Selected publications
Z. Balogh, P. Koskela and S. Rogovin: Absolute continuity of quasiconformal mappings on curves. Geom. Funct. Anal. 2007, 17:645—664.
S. Geiss and M. Hujo: Interpolation and approximation in L_2(gamma). J.
Approx. Theory 2007, 144:213—232.
E. Järvenpää, M. Järvenpää, K. Rogovin, S. Rogovin and N. Shanmugalingam: Measurability of equivalence classes and MEC_p-property in metric
spaces. Rev. Mat. Iberoamericana 2007, 23:811—830.

10
16
29
1
4

Opiskelijat ja tutkinnot • Students and degrees
Opiskelijat (pääaine) • Students (main subject)
Maisterin tutkinnot • Master’s degrees
Tohtorin tutkinnot • Doctorates

445
27
4

Rahoitus • Funding
Budjettirahoitus • Expenditure (budget) [M€]
Ulkopuolinen rahoitus • External funding [M€]

2,6
1,2

Tutkimuksen ja opetuksen pääalat • Main areas of research and teaching
Matemaattinen analyysi • Mathematical analysis
Tilastotiede • Statistics
Stokastiikka • Stochastics
Matematiikan opettajien koulutus • Mathematics teacher training

P. Juutinen and E. Saksman: Hamilton—Jacobi flows and characterization
of solutions of Aronsson equations. Ann. Sc. Norm. Super. Pisa Cl. 2007,
6:1—13.
S. Kärkkäinen and C. Lantuéjoul: Orientation analysis of planar fibre systems observed as a Poisson shot-noise process. J. Microsc. 2007, 228:88—
96.
T. Kilpeläinen, H. Shahgholian and X. Zhong: Growth estimates through
scaling for quasilinear partial differential equations. Ann. Acad. Sci. Fenn.
Math. 2007, 32:595—599.
J. Parkkonen and F. Paulin: Sur les rayons de Hall en approximation diophantienne. C. R. Math. Acad. Sci. Paris 2007, 344:611—614.
A. Penttinen and A. Niemi: On statistical inference for the random set
generated Cox process with set-marking. Biom. J. 2007, 49:197—213.
K. Rajala: Bloch’s theorem for mappings of bounded and finite distortion.
Math. Ann. 2007, 339:445—460.
S. Sirkiä, S. Taskinen and H. Oja: Symmetrised M-estimators of scatter. J.
Multiv. Anal. 2007, 98:1611—1629.

Department of
Mathematics and Statistics
The research in the Department of Mathematics and Statistics concentrates in mathematical analysis and stochastics
in mathematics, and in spatial statistics and nonparametric
and robust multivariate methods in statistics.
The focus of the research in mathematical analysis is in geometric analysis, geometric measure theory and nonlinear potential theory. The research programme of Geometric Analysis and
Mathematical Physics, which is a joint project with the Department of Mathematics and Statistics of the University of Helsinki,
continued as a Center of Excellence nominated by the Academy
of Finland for the years 2002—2007.
In stochastics, the main research interests lie in stochastic processes, approximation theory, adaptive Markov chain Monte Carlo, and the connections between stochastics and mathematical
analysis. The key topics of the statistics research at the department are spatial statistics, especially marked point processes,
structural equation models and latent variable models, time-series analysis, and nonparametric and robust multivariate methods. All the researchers in statistics have versatile connections to
scientists and institutes of many fields of applications.
The teaching of the Department of Mathematics and Statistics
covers disciplines of mathematical sciences from mathematical analysis, via stochastics, to statistics and data analysis. The
majority of the students at the department graduate as school
teachers in mathematics. The predicted lack of mathematics
teachers in Finland is a challenge the department has met and
shall meet. One expedient to increase the number of graduating
teachers has been a direct recruitment of students to the mathematics teachers’ line.

Centre of Excellence in mathematical analysis
The project Geometric Analysis and Mathematical Physics is a
joint venture with the analysis group of the University of Helsinki. The year 2007 was the final year of the centre which enjoyed its status during 2002—2007. Altogether 26 PhD degrees
were accomplished within the research project in 2002—2007.
Of these, 14 were completed in Jyväskylä.
The research of analysis group in Jyväskylä covers topics in
geometric analysis and geometric measure theory. Quasiconformal mappings have had a key role in this research, having
applications in material science. Mappings of finite distortions,
which are generalizations of quasiconformal mappings, are of
importance in elasticity theory. The research in the analysis of
metric spaces has been active in the project. In nonlinear partial differential equations and potential theory the focus has
been on uniqueness and regularity problems for equations with
irregular data and viscosity solutions. Methods of geometric
measure theory have been applied in studies of complicated
fractal type objects, some of which have been inspired by cosmological phenomena.
The joint research between the analysis groups of the universities of Jyväskylä and Helsinki continues as a new project Analysis and Dynamics Research. Also this project has achieved the
status of centre of excellence by the Academy of Finland for the
years 2008—2013.

Harri Högmander

11

Ekologisten ja geneettisten
tekijöiden vaikutukset
evolutiivisiin muutoksiin
Suomen Akatemian Evoluutiotutkimuksen huippuyksikkö
toimii Jyväskylän Yliopiston Bio- ja ympäristötieteiden laitoksella. Kuudesta kansainvälisesti vahvasta tutkimusryhmästä koostuvaa yksikköä johtaa Akatemiaprofessori Rauno
Alatalo. Huippuyksikössä toimi vuonna 2007 noin 30 tohtoritasoista tutkijaa ja saman verran tutkijakoulutettavia.
Yksikössä valmistui kuusi tohtoria ja yhteensä 41 kansainvälistä tieteellistä julkaisua.

Tutkimustyön satoa
Huippuyksikössä tehtävät tutkimukset keskittyvät evolutiivisia
muutoksia aikaansaavien ekologisten ja geneettisten tekijöiden
ja niiden vuorovaikutusten selvittämiseen. Tällaista tietämystä
tarvitaan tutkittaessa ilmastonmuutosten vaikutuksia luonnonpopulaatioihin, jäljitettäessä lajien ja populaatioiden häviämiseen johtavia tekijöitä ja etsittäessä metsätaloudelle keinoja
välttää luonnonpopulaatioiden liiallista häirintää. Sitä voidaan
hyödyntää myös mm. etsittäessä uusia ratkaisuja tuhohyönteisten torjuntaan, riistakantojen hoitoon ja haitallisten loisten
vähentämiseen kalankasvatuslaitoksilla. Seuraavassa muutamia
esimerkkejä vuonna 2007 tehdyistä tutkimuksista/havainnoista.
• Keväisten keskilämpötilojen nousun havaittiin olevan kohtalokasta teeripoikueiden selviämiselle: naaraat munivat munansa liian aikaisin ja poikaset kerkiävät kuoriutua ennen kuin
niille on tarjolla kylliksi hyönteisravintoa. DNA-tutkimukset
osoittivat myös, että yksi parittelu riittää hedelmöittämään
ison teeripoikueen ja että poikueilla on lähes poikkeuksetta
vain yksi isä, mikä sekin on melko poikkeuksellista lintumaailmassa.
• Lämpötilan ja vuorokausirytmin vaikutusta tutkittiin myös
useille mantereille levinneellä mahlakärpäslajilla. Tällä lajilla
pohjoisten (mutta ei eteläisten) populaatioiden naaraat pystyvät päättelemään päivänpituuden perusteella ajan, jolloin

niiden tulee siirtyä lisääntymislepokauteen. Populaatioiden
välisen muuntelun geneettistä taustaa selvitetään paikallistamalla kärpästen vuorokausirytmiin, lisääntymislepokauden
alkamiseen ja kylmänkestävyyteen vaikuttavia geenejä ja
tutkimalla niiden toimintaa mikrosiruanalyysien avulla.
• Pikkunisäkäspopulaatioita koskevissa tutkimuksissa havaittiin
monien elinkiertopiirteiden, kuten naaraiden lisääntymispanostuksen, poikasten syntymäkoon, ja koiraiden testosteronitason ja immuniteetin, olevan stabiloivan valinnan alaisia
johtuen monista erilaisista ekologisista ja evolutiivisista valintapaineista. Toisaalta populaatioissa havaittiin negatiivista
frekvenssistä riippuvaa valintaa (vastakkaiset genotyypit pystyvät aika-ajoin yleistymään, jos ne ovat harvinaisia populaatiossa), mikä lisäsi populaation geneettistä muuntelua yli
teoreettisten oletusten.
• Peto-saalissuhdetta koskevissa tutkimuksissa selvitettiin mm.
millainen myrkyllisen saaliseläimen varoitussignaali on tehokas puolustus saalistajia vastaan, millaiset valintapaineet
rajoittavat tehokasta signalointia, milloin signaalien jäljittely
on saalislajeille edullista, miten jäljittelysysteemit kehittyvät
ja miten yhteisevoluutio muuttaa pedon ja saaliin elinkiertopiirteitä vaihtelevassa ympäristössä. Nämä tutkimukset
johtivat mm. julkaisuun Nature-lehdessä.
• Makean veden kotiloilla ja niiden imumatoloisilla tehdyissä
isäntä-loissuhteiden ekologiaa ja evoluutiota koskevissa tutkimuksissa havaittiin mm. että tulokaslajit, joilla yleensä on
negatiivinen vaikutus uudessa ympäristössään, saattavat olla
myös hyödyllisiä jos ne vähentävät alkuperäisten lajien loistaakkaa.

Huippuyksikössä satsataan myös opetukseen
Ekologian ja ympäristönhoidon osaston ja Evoluutiotutkimuksen huippuyksikön yhteistyönä perustettiin vuonna 2007 uusi
tutkijakoulutusohjelma ’Research training program for Ecology
and Evolution’, jossa panostetaan sekä jatko-opiskelijoiden että
jo väitelleiden tutkijoiden koulutukseen. Tutkijakoulun vetäjänä
toimii professori Johanna Mappes. Huippuyksikköön/ekologian
osastolle saatiin myös neljässä yliopistossa toimivien tutkimusryhmien muodostama EU:n Marie Curie Training site, josta vastaa Jyväskylän yliopistossa professori Anneli Hoikkala.
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Addressing
evolutionary questions
The Centre of Excellence in Evolutionary Research funded
by Academy of Finland brings together a highly qualified
and dynamic group of researchers studying the interactions
between ecological and genetic factors during evolutionary
processes. A common goal within the Centre is to develop
evolutionary research into a predictive science that can be
directed to problem solving in various applied disciplines.
We use both quantitative and molecular methods in order to
address evolutionary questions and place a strong emphasis
on hypothesis testing with rigorous empirical data.

Our perception of evolution has been changing over the last few
decades, and at present we are witnessing one of the key paradigm shifts in biological research. Recent studies have shown
that evolution may be a faster and more dynamic process than
previously thought, especially if it involves changes in regulatory
genes or if environmental factors produce specific phenotypes
through altered gene function. The central evolutionary questions need to be studied within the framework of quantitative
genetics, paying particular attention to ecological factors and
making use of modern molecular genetics methods.

The present study projects include:
• Evolutionary ecology of birds: behaviour, immunology,
genetics and conservation
• Genetics of speciation
• Evolution of prey-predator interactions
• Experimental conservation genetics
• Ecology and evolution of alternative life history tactics
• Ecology and evolution of host-parasite relationships

We make use of a wide range of organisms in our study of the
various aspects of evolution. In studies of the genetic variation
and architecture of fitness related traits we utilise flies (Drosophila montana), black grouse (Tetrao tetrix), lizards (Lacerta
vivipara), voles (Clethrionomys glareolus), snails (Lymnaea stagnalis) and magpies (Pica pica). We have pioneered the “Novel
World” method using prey items and signals not present in the
natural world in order to study the initial selection pressures
among aposematic prey species. In order to investigate the evolution of conspicuous signalling, we use several study systems
from bacteria and protozoa to flies and grouse. We study moths
(e.g. Parasemia plantaginis) to investigate the role of selection in
host-parasite and predator-prey co-evolution, and lizards and
voles in studies of alternative life history strategies. Finally, we
utilise beetles (Leptinotarsa decemlineata) and butterflies in our
study of pest management and conservation.

See more on the webpage of the CoE http://www.jyu.fi/science/
laitokset/bioenv/en/sections/eko/coeevolution/
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Fysiikan laitokselle
kaksi uutta kiihdytintä
ja FiDiPro-professori
Suomen Akatemia nimitti Ydin- ja kiihdytinfysiikan huippuyksikön vuosiksi 2006-2011. Yksikkö käsittää Jyväskylän
yliopiston fysiikan laitoksen (JYFL) kokeellisen ja teoreettisen
ydinfysiikan perustutkimuksen sekä kiihdytintekniikan ja ionisuihkujen käytännön sovellusten kehittämisen.
Huippuyksikön pääosan muodostaa JYFL:n kiihdytinlaboratorio,
joka on yksi niistä Euroopan kahdeksasta ydinfysiikan laboratoriosta, joiden toiminta eurooppalaisten tutkijoiden käyttämänä
laitoksena on yhdistetty Euroopan Unionin integroiduksi infrastruktuuriprojektiksi.
Vuonna 2007 huippuyksikön kokeellista tutkimusta tekevien
ryhmien käyttämä kiihdyttimen suihkuaika kohosi jälleen yli
6000 tunnin. Tutkimustuloksista mainittakoon IGISOL laitteiston ioniloukuilla tehdyt huipputarkat ytimien massamittaukset,
joilla voidaan suoraan testata neutronikuoren N = 50 säilymistä
neutronirikkaissa ytimissä.
RITU-separaattoriin liitetyllä JUROGAM laitteistolla havaittiin
uudentyyppinen neutronivajaan Xe-ytimen kollektiivinen käyttäytyminen.
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Isotooppituotannon ja Euroopan Avaruusjärjestölle tehtävien
testien lisäksi aloitettiin vuonna 2007 uusi kaupallinen sovelluspalvelu suodatinkalvojen valmistamiseksi saksalaiselle Oxyphen
GmbH:lle.
Ionisuihkujen sovellusten kannalta tärkeää oli VTT:n lahjoittaman 1,7 MeV:n Pelletron-kiihdyttimen asennus ja käytöönotto
materiaalitutkimuksessa ja submikrorakenteiden valmistuksessa.
Helmikuussa 2007 allekirjoitettiin sopimus uuden 30 MeV:n Hsyklotronin toimittamiseksi Venäjältä JYFL:iin. Toimitus on osa
Neuvostoliiton aikaisten velkojen kompensaatiokauppaa. Kyseistä kiihdytintä ja siihen liittyviä suihkulinjoja varten tarvittava
kiihdytinhallin laajennus aloitetaan vuoden 2008 aikana.
Teoriaryhmän toiminta laajeni merkittävästi, kun professori Jacek Dobaczewski Varsovan yliopistosta nimitettiin JYFL:iin Suomen Akatemian FiDiPro –professoriksi.

Rauno Julin

The Department of Physics
got two accelerators and
a Finnish Distinguished Professor
The Finnish Centre of Excellence (CoE) in
Nuclear and Accelerator Based Physics
nominated by the Academy of Finland
for the period of 2006-2011 involves
both experimental and theoretical research in nuclear and accelerator based
physics and related applications at the
Department of Physics of the University
of Jyväskylä.
The Accelerator Laboratory as a part of
the CoE is one of the eight major European nuclear physics infrastructures, whose
action is concerted through an EU-Integrated Infrastructure Initiative project in
the 6th Framework Programme.
In 2007, the total number of beam time
hours at the K130 cyclotron used by the
CoE teams in collaboration with foreign
teams for basic research and applications
again summed up to more than 6000
hours. The research highlights include
new precision nuclear mass measurements at IGISOL for probing the evolution
of the N=50 shell gap and observation of
a new type of nuclear collectivity in very
light Xe isotopes.
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In addition to the I production and activities as an official
ESA test facility, a new commercial application was commenced
with Oxyphen GmbH (Germany) for production of micro porous
membranes using the Kr beams from the cyclotron.
An important event for ion-beam applications was the commissioning of the 1.7 MeV Pelletron Accelerator with associated
beam lines. This accelerator was donated by the Technical Research Centre of Finland (VTT) and already used, for example, in
fabrication of sub-micrometer structures.
A contract was signed on February 20th, 2007, for a delivery
of a 30 MeV H- cyclotron MCC30/15 from Russia as a partial
compensation of former Soviet Union dept to Finland. Construction of the extension of the present accelerator hall for this new
machine will start in 2008. In addition to isotope production the
beams from this new cyclotron will be used for basic research
at IGISOL.

Jacek Dobaczewski appointed as the Finland
Distinguished Professor at JYFL
Jacek Dobaczewski was appointed as the Finland Distinguished Professor at the Department of Physics (JYFL). The
project is jointly funded by the Academy of Finland and
University of Jyväskylä within the Finland Distinguished
Professor Programme (FIDIPRO). Professor Dobaczewski
will share his 5 years FIDIPRO period between Warsaw University and JYFL on a 50-50 basis. His project aims at a
substantial boost in our ability to describe global properties of nuclei. It has for its objectives advanced studies in
theoretical nuclear structure, in strong synergy with experimental studies performed at JYFL and with other worldwide initiatives to investigate properties of exotic nuclei.
The project will use and develop the most advanced theoretical methods in this domain of physics as well as train
young theorists within the M.Sc. and Ph.D. educational
programmes at the University of Jyväskylä. The FIDIPRO
grant will enable hiring several of new researchers at JYFL.

The highlights of the theory team include improved calculation
of matrix elements related to the neutrinoless double beta decay. The theory programme was expanded when the new FiDiPro
professor, Jacek Dobaczewski, started his five-year period.
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Miten DNA genomi
pakataan virukseen?
Tutkimusryhmämme Jyväskylän yliopistossa tutkii suurten monimutkaisten virusten rakennetta ja kokoamista. Pääprojektissa
pyritään selvittämään kuinka kaksisäikeinen DNA genomi pakataan viruksen kuoren sisälle. Genomin pakkaus on viruksen
elinkierron tärkeimpiä vaiheita, sillä ilman genomia virus ei voi
aloittaa uutta infektiosykliä. Jotkut virukset kokoavat kuorensa
genomin ympärille, kun taas toiset virukset muodostavat ensin
tyhjiä kuorikkoja, joihin genomi jälkikäteen pakataan. Genomin
pakkaus on hyvin tarkka prosessi ja se onkin yksi lupaavimmista
viruslääkkeiden vaikutuskohteista.
Genomin pakkausprojektissa tutkimusryhmämme käyttää malliviruksena PRD1 bakteriofaagia, joka infektoi monia ihmiselle
patogeenisia suolistobakteereja esim. Escherichia colia ja Salmonella entericaa. PRD1 on ehkä maailman tarkimmin tutkittu
suuri, kompleksinen virus, sillä sen kolmiulotteinen rakenne on
määritetty Röntgen difraktion avulla ja sen genetiikka tunnetaan sangen tarkasti. PRD1 pakkaa genominsa ennaltamuodostettuun partikkeliin ja olemme äskettäin kehittäneet menetelmän, jossa pakkausta voidaan seurata koeputkessa. Tutkimuksen
tarkoituksena on kehittää PRD1:n pakkauksesta malli suurille
kaksisäikeisille DNA viruksille kuten ihmisen adenovirus, Herpesja Vaccinia virukset. Näiden virusten genomit ovat huomattavan
pitkiä suhteessa viruspartikkelin sisätilaan ja niiden tiivis pakkaaminen vaatiikin paljon energiaa. ATPaasi entsyymi muokkaa
ATP molekyylin sisältämän kemiallisen energian liike-energiaksi
ja tätä entsyymiä voikin kutsua eräänlaiseksi molekyylimoottoriksi. Tarkoituksenamme on puhdistaa PRD1 viruksen ATPaasi,
määrittää sen kolmiulotteinen rakenne ja mitata sen toimintaa
erilaisilla fysikaalisilla ja kemiallisilla menetelmillä.
Selvitämme myös kalvovesikkelien muodostumista biologisessa
systeemissä. Malliviruksillamme on proteiinikuoren alla biologinen kalvo, joka silmikoidaan viruksen elinkierron aikana bakteerin solukalvolta. Tämä tapahtuma on analoginen eläinsoluissa
tapahtuvalle klatriinivälitteisessä endosytoosissa tapahtuvalle
vesikkelin muodostukselle. Virusmutanttien avulla voidaan malliviruksen elinkierto pysäyttää eri vaiheisiin ja muodostuneet
kalvovesikkelit eristää ultrasentrifugaation avulla sekä tutkia
niiden koostumusta virusspesifisten vasta-aineiden ja elektronimikroskopian avulla.
Jaana Bamford

Finnish Centre of Excellence in Virus Research (2006-2011,
Academy of Finland) jointly with the Universities of Helsinki
and Jyväskylä. Suomen Akatemian Virologian huippuyksikkö
(2006-2011) yhdessä Helsingin yliopiston kanssa.
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How dsDNA is packaged
into the virus particle?
The group of Jaana Bamford at the University of Jyväskylä is
studying structure and assembly of large complex viruses. The
main project is aiming to understand dsDNA packaging into
the virus particle. Incorporation of the viral nucleic acid is an
essential step during the virus life cycle: Some viruses form their
protein shell and package their genome simultaneously in a coassembly reaction whereas other viruses first produce empty
containers, capsids, into which the genome is then specifically
translocated. The specificity of this reaction makes nucleic acid
packaging one of the most attractive targets for antiviral treatment.
Our model virus is PRD1 which infects human pathogenic enteric bacteria such as Escherichia coli and Salmonella enterica. It is
probably the best known large complex virus since its structure
has been determined by Röntgen crystallography down to 4Å
and its genetics is very well known. PRD1 packages its genome
into a preformed capsid and recently we developed an in vitro
system to follow the packaging reaction in a test tube. The aim
of this research is to develop PRD1 packaging system as an applicable model for other large dsDNA viruses, such as Human adenovirus, Herpes and Vaccinia Viruses. In these viruses, the size
of the viral genome is generally very large relative to the space
available for it within the capsid. Thus the packaging is an energy-dependent mechanism. During the DNA packaging chemical energy is converted from ATP to mechanical energy by the
function of a molecular motor, the packaging ATPase enzyme.
Our aim is to purify the PRD1 ATPase, solve its structure and determine the molecular mechanisms involved in the nucleic acid
incorporation reaction. We are following the reaction at single
molecule level by using laser trap and on the hand measuring
the flexibility of the packaged virus particle by nanointendation
studies with atomic force microscopy.

We are also focusing in the assembly of membrane vesicles as
our model viruses have a lipid membrane located inside the
proteinaceous capsid. During virus maturation the vesicle is engulfed from the cytoplasmic membrane of the bacterium analogically to clathrin coated endocytosis in animal cells. Availability of a large set of virus mutants allows probing of the different
time points of the virus life cycle. Vesicles are isolated in sucrose
gradients by ultracentrifugation and analyzed with specific antibodies and electron microscopy.
In addition to the well characterized model viruses, we are isolating new members from environmental samples such as soil
and fresh water. We are especially interested of viruses causing fish diseases. The aim is to explore the richness of bacterial viruses in fresh waters and, on the other hand, develop new
molecular biology methods for detection of pathogenic viruses
in lakes and fisheries.
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Computational nanoscience
across departmental borders
In addition to experimental and theoretical approaches,
computational research is a generally accepted method to
find out new information on phenomena in Nature. Via computations, one can perform “computer experiments”, test
validity of theories and genuinely predict new phenomena
to be observed. Successful computational research of physical, chemical and biological processes that take place in
the length scale of a nanometer is challenging for several
reasons: the researcher must have sufficient scientific background extending beyond his/her own knowledge discipline
and he/she needs to master several complementary computational methods, as the processes usually involve multiple
length and time scales.
I have studied for several years the role of oxide-supported gold
and palladium clusters in the catalytic oxidation of carbon monoxide in collaboration with groups in Georgia Tech (Atlanta),
TU Munich and Fraunhofer IWM (Freiburg, Germany). It turned
out that clusters with size of just about 10 atoms have novel
properties that might be useful for design of effective catalysts
for emission control. Contrary to the well-known chemical inertness of macroscopic pieces of gold metal, nano-sized gold
clusters are chemically very active and can catalyze oxidation
of carbon monoxide already at around -120 C. Palladium clusters can dissociate oxygen molecules from the atmosphere, store
the oxygen atoms, and release them during the oxidation reaction. A catalytic converter in your car, containing these “miracle” particles, would in principle work just fine removing carbon
monoxide from the exhaust gases right from the cold start in
the middle of January! The technological challenge is, of course,
how to economically incorporate and stabilize these ultra-small,
ultra-reactive particles in a working device so that they remain
operational for its lifetime.
Rarely have I been as excited about an ongoing research topic
as during the last 6 months, when our group, again as a partner
in an international collaboration, has made significant contributions to understanding the atomic and electronic properties
of thiolate-protected gold nanoparticles. These are chemically
stable species, formed in solution, which can be used as realistic building blocks of various nano-materials that are finding
applications in diverse fields of biolabeling, photonics, sensing
and nanocatalysis. Their precise atomic structure was not known
until October 2007 when the group of Roger Kornberg (Stanford,
Chemistry Nobel Laureate 2006) published the first X-ray characterization of a certain, well-characterized compound. We were
very pleased that Prof. Kornberg offered us an opportunity to
get a head-start in theoretical analysis of their results by sharing the data before it was published in the Science magazine. I
expect that our work, which for the first time revealed the principles by which these particles are formed, will generate a lot
of interest among researchers in this field, experimentalist and
theorists alike.
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The Nanoscience Center offers a dynamic, inspiring atmosphere
for creative interdisciplinary research. In my position I am committed to improving coordination of the computational research
and training of young scientists into this field across departmental borders as well as to strengthen the connection of theory and
computations to experimental activity inside NSC.

Hannu Häkkinen was nominated to a professorship in computational nanoscience as of 1.1.2007. This position is shared between Physics and Chemistry Departments. He was
born in Haukivuori in 1962. After obtaining a PhD degree
in Physics in the University of Jyväskylä in 1991, he has
spent two extended periods at Georgia Institute of Technology in Atlanta, first as post doc researcher and then as
senior research scientist. He has been Academy Researcher
in 1998 – 2003. His group of about 10 researchers and
students investigates physical and chemical properties of
nanoparticles, molecule-metal junctions and nanowires. He
has a strong international network of collaborations with
theoretical and experimental groups in Sweden, Germany,
England and USA.

Hunting
QCD Matter
Quantum Chromodynamics (QCD) describes the interactions
between quarks, antiquarks and gluons, as well as how
these form hadrons, bound states of the strong interaction.
QCD also predicts that at extreme temperatures, T>1012 K,
hadronic matter enters a new phase called Quark-Gluon
Plasma (QGP), in which quarks and gluons are not anymore
confined to hadrons but roam freely. A tiny amount of QGP
can be created for a short moment in ultrarelativistic heavy
ion collisions (URHIC), performed currently at the BNL-RHIC
collider in USA and soon at even higher energy in the ALICE experiment at the CERN-LHC collider. In these collisions,
one searches for signals of the QGP and its transition to
hadronic matter. The ultimate goal is to determine the thermodynamic and kinetic properties of the elementary particle QCD-matter. Understanding the QCD dynamics of QGP
formation and of large energy-transfer processes in URHIC
are also of deep interest from the particle physics and field
theory viewpoint.

As my main pioneering contributions to the theory and phenomenology of URHIC during the 20 years I have worked in the
field, I would list the computation of primary quark and gluon
production in URHIC using QCD perturbation theory, the first
global QCD-analysis of nuclear parton distributions (quark and
gluon densities inside colliding nuclei), and the modeling of the
QCD matter evolution in terms of relativistic hydrodynamics using the computed QGP initial conditions. With the accumulating
data from RHIC and with the upcoming LHC experiments, and
with improving computational techniques, these are very timely
research topics also today. Now, after successful tests against
the RHIC data, our predictions for the LHC, e.g. hadron multiplicities and transverse momentum spectra, are to be verified
soon.

of different hard processes in nuclear collisions. We aim also at
an improved hydrodynamic description where dissipative effects
are accounted for. Only with such multi-observable approach
there is a chance to reveal the QCD matter properties like the
equation of state and transport coefficients. In addition, we
study effective QCD-like theories in order to understand, in a
more general context, the properties of the QCD phase transition. This has also led to new developments in the field of dynamical electroweak symmetry breaking (Technicolor), whose
implications for the LHC Higgs phenomenology and cosmological dark matter are currently under intense investigation.

In our theory group, we have managed to efficiently combine
our expertise on perturbative QCD (KJE), hydrodynamics (prof.
emer. Ruuskanen), effective field theories (docent Tuominen)
and numerical simulations (Dr. Renk). A very important part
of the group are the postdocs and graduate students, whom
we have been able to hire with the HIP theory project funding
(2002-07 by KJE; 2008-10 by Tuominen), and research grants
from the Academy of Finland and private foundations. Practically all our research is teamwork done in collaboration with
domestic (JYFL, HIP, U. Helsinki, U. Oulu) and foreign (Europe,
USA, Japan) colleagues. We interact closely also with the experimentalists in our field, especially with the local ALICE group
at JYFL/HIP.

Kari J. Eskola nimitettiin teoreettisen fysiikan professoriksi 1.4.2007 alkaen. Hän on suorittanut ylioppilastutkinnon Lempäälän lukiossa 1982, filosofian kandidaatin
tutkinnon 1987 ja filosofian tohtorin tutkinnon 1991
Helsingin yliopistossa. Helsingin yliopiston teoreettisen
fysiikan dosentiksi hänet nimitettiin 1994. Eskola on
toiminut Helsingin yliopistossa tutkimus- ja opetusviroissa 1985-97, mm. assistenttina 1992-7 sekä vs. apulaisprofessorina 1994. Vuosina 1991-93 hän työskenteli tohtoritutkijana LBNLssä (Berkeley, USA) ja vuosina
1996-97 CERNissä. Jyväskylän yliopistossa hän on ollut
yliassistenttina 1997-2006, akatemiatutkijana 2000-5,
sekä lehtorina 2006-07. Eskolalle myönnettiin Väisälän
rahaston palkinto 2007.

Kari J. Eskola

In addition to carrying the research on above-mentioned topics
further, we focus on QCD phenomena relevant for various QGP
signals in URHIC. These studies cover e.g. simulations of highenergy partons which lose energy in the produced dense matter, computation of electromagnetic QCD matter signals, QGPinduced asymmetries in final hadron distributions and various
particle correlations, as well as perturbative QCD computations
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Molekyylireaktoreita
ja ristikkomolekyylejä
Olin erittäin kiinnostunut kiinteän tilan rakennekemiasta sekä
jatko-opinnoista, joten suuntauduin Valkosen ohjauksessa orgaanisten molekyylien kiderakennetutkimuksiin. Väitöskirjani
tein assistenttina ja Suomen Akatemian nuorempana tutkijana.
Väittelin vuonna 1990. Nimitys Suomen Akatemian vanhemmaksi tutkijaksi ja sitä vuonna 1993 seurannut nimitys orgaanisen kemian apulaisprofessoriksi Joensuun yliopistoon mahdollisti tutkimusryhmän kasvattamisen. Kaksi vuotta myöhemmin
palasin takaisin Jyväskylän yliopistoon, orgaanisen kemian professorin virkaan.
Väitöskirjatyön sijoittuminen orgaanisen ja epäorgaanisen kemian välimaastoon kiinnitti huomioni uuteen nousevaan tutkimusalaan, supramolekyylikemiaan, jonka kehittäjät C. Pedersen,
D. Cram ja J.-M. Lehn saivat ansioistaan Nobelin kemian palkinnon vuonna 1987. Jo väitöskirjatyöni aikana pyrin aktiivisesti
luomaan kansainvälisiä yhteistyösuhteita ja osa väitöskirjajulkaisuistakin oli yhteisjulkaisuja ulkomaalaisen yhteistyökumppanin kanssa.
Vuonna 1988 tapasin Kemian Päivillä professori Fritz Vögtlen
Bonnin yliopistosta Saksasta. Professori Vögtle on eräs supramolekyylikemian uranuurtajia, ja kyseinen tapaaminen loi pohjan erittäin menestyksekkäälle, noin 20 vuotta jatkuneelle
yhteistyölle. Yhteistyö professori Vögtlen kanssa ja aktiivinen
osallistuminen tieteellisiin kokouksiin laajensi kansainvälisiä
yhteistyösuhteita entisestään ja on siitä asti ollut merkittävänä
osana tutkimusryhmäni toimintaa. Erityisesti tutkimusyhteistyö
nobelisti Jean-Marie Lehnin kanssa on ollut haastavaa ja palkitsevaa.
Akatemiaprofessorina 1.1.2008 aloittanut Kari Rissanen keskittyy uusien itsejärjestyvien nanokokoisten molekyylireaktorien suunnitteluun, valmistamiseen ja rakennekemiaan.
Hänen toisena tutkimuskohteenaan ovat uudet metallosupramolekulaarit järjestelmät, kuten heteronukleaariset ristikkomolekyylit. Supramolekyylikemian tutkimuksessa röntgenkristallografialla on keskeinen rooli sen antaessa tarkimman
mahdollisen kuvan molekyylien välisistä vuorovaikutuksista.
Aloittaessani kemian opinnot Jyväskylän yliopiston kemian laitoksella vuonna 1980 en osannut aavistaa, että Jyväskylän yliopistosta tuli pysyvä työpaikkani. Olin kiinnostunut kemiasta jo
alakoulussa, mutta kemistin ura tuntui silloin kaukaiselta haaveelta. Apulaisprofessori Jorma Korvolan orgaanisen kemian peruskurssi keväällä 1981 oli hankala ja pääsin sen vaivoin lävitse.
Siitä huolimatta orgaanisessa kemiassa oli minulle sopiva elementtejä (C, H, O ja N ;-)) ja siitä tuli pääaineeni maisterin tutkinnossa. Samanaikaisesti opiskelin epäorgaanisen kemian sivulaudaturia professori Jussi Valkosen ohjauksessa. Ensimmäinen
tieteellinen julkaisuni koottiin juuri tästä epäorgaanisen kemian
sivulaudaturerikoistyöstä ja julkaistiin Acta Chemica Scandinavicassa vuonna 1987.

Vaikka väitöskirjani ei käsitellytkään supramolekyylejä, niiden
tutkimuksella oli merkittävä rooli jo urani alkuvaiheessa. Supramolekyylikemian yksi perusperiaate on molekyylien itsejärjestyminen ennalta suunnitellulla tavalla, ts. molekyylisuunnittelun
ja tunnettujen vuorovaikutusten avulla pyritään ohjaamaan
molekyylien välisiä vuorovaikutuksia siten, että molekyylit tunnistavat toisensa halutulla tavalla ja muodostavat suurempia,
usein nanometrikokoluokkaa olevia molekyylikomplekseja eli
supramolekyylejä. Kiteisen aineen röntgenkristallografinen tutkimus antaa tarkimman mahdollisen kuvan molekyylien välisistä
vuorovaikutuksista, joten juuri röntgenkristallografialla on suuri
rooli supramolekyylikemiassa.
Tutkimusryhmäni on valmistanut ja rakennekemiallisesti tutkinut useita erilaisia supramolekyylijärjestelmiä, kuten itsejärjestyviä molekyylikapseleita ja -ristikoita sekä fraktaalimaisia
molekyylejä, dendrimeerejä. Akatemiaprofessorina tulen keskittymään uusien itsejärjestyvien nanokokoisten molekyylireaktorien suunnitteluun, valmistamiseen ja rakennekemiaan. Toisena
tutkimuskohteena ovat uudet metallosupramolekulaarit järjestelmät, kuten heteronukleaariset ristikkomolekyylit.
Kari Rissanen
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Molecular reactors
and grid molecules
On the 1 January 2008 Kari Rissanen started as Academy Professor. He will focus on the design, preparation and structural
chemistry of new nano-sized molecular reactors. The second focal point will be the development of such new metallosupramolecular systems as heteronuclear grid molecules. The best way to characterize these assemblies and the interactions between
the components within the assembly is single crystal X-ray diffraction.
While starting my chemistry studies in the Department of
Chemistry of the University of Jyväskylä I could not foresee that
the University of Jyväskylä would become my permanent place
of employment. Already in primary school I was very interested
in chemistry, but a career as a chemist was just a distant dream.
After some demanding organic and other chemistry courses I
finally “saw the light” and organic chemistry became my major
subject, partly because it contained elements that suited me well
(C, H, O and N ;-)). Simultaneously with my organic chemistry
M.Sc. studies I studied a second major in inorganic chemistry and
consequently became very interested in structural chemistry.
With Professor Jussi Valkonen’s guidance I merged myself into
the solid state structural chemistry of organic compounds using
single crystal X-ray diffraction, which was the topic of my Ph.D
thesis in 1990. After working as a junior and a senior researcher
of the Academy of Finland in 1993, I was nominated to an associate professorship in organic chemistry at the University of
Joensuu. Two years later I returned back to the University of Jyväskylä to my current position as the Professor of organic chemistry. For the next five years I will conduct research as Academy
Professor.
While completing my Ph.D. thesis I became acquainted to and
very interested in a new research field in chemistry, namely supramolecular chemistry. The Finnish Chemical Congress in 1988
I met Professor Fritz Vögtle, University of Bonn, Germany, who
is one of the leading figures in supramolecular chemistry. This
encounter started a very fruitful collaboration of some 20 years.
Collaboration with foreign researchers and research groups has
been the very essence of my research profile and especially, the
collaboration with the Nobel laureate Jean-Marie Lehn, University of Strasbourg, France, has been both challenging and rewarding.
One of the leading principles of supramolecular chemistry is the concept of self-assembly, viz., the spontaneous
construction of discrete, larger, often nanometer sized,
molecular assemblies through very careful design and utilization of known weak intermolecular interactions. The
best way to characterize these assemblies and the interactions between the components within the assembly is
single crystal X-ray diffraction on which I was very well
trained while working on my Ph.D. thesis. Since the very
beginning my group has prepared and structurally studied
various supramolecular systems, such as self-assembling
molecular capsules, grids and fractal-like molecules, dendrimers. During my term as Academy Professor I will focus
on the design, preparation and structural chemistry of
new nano-sized molecular reactors (sort of a molecular
capsule). The second focal point will be the development
of such new metallosupramolecular systems as heteronuclear grid molecules.
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Konnevedellä luontoilta Mihin sammakot katoavat?
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Mistä tunnistaa sinilevän? Mikä on Konneveden veden lämpötila? Konneveden muikkujen määrä on väärin tutkittu. Näillä
aiheilla käynnistyi ensimmäinen Konneveden tutkimusasemalla
järjestetty Luontoilta, jossa Jyväskylän yliopiston tutkijat vastailivat paikallisten asukkaiden ja mökkiläisten kysymyksiin.

- Samoin pelto-ojien katoaminen salaojituksen myötä sekä rikkakasvien torjunta-aineet voivat olla syynä, lisäsi yleisön joukosta tutkijakoulutettava Marko Haapakoski.

Lehtori Timo Marjomäki joutui puolustamaan yliopiston muikkututkimusta – parikymmentä vuotta muikkuja laskeneena.
- 2000-luvulla muikkuja on Konnevedessä ollut niin paljon, että
ne ovat nälkiintyneitä ja pienikokoisia. Jos muikkuja pyytää liian
isosilmäisillä verkoilla, ei saa mitään. Eli tällä kertaa tyhjät verkot
kertovat siitä, että muikkuja on valtavasti, Marjomäki valisti.
Professori Tellervo Valtonen selvitti kuulijoille järvisyyhyn syntyhistoriaa niin yksityiskohtaisesti, että monelta katosivat uimahalut kokonaan.
- Syyhyä voi ehkäistä esimerkiksi hankaamalla ihon karhealla
pyyhkeellä heti uinnin jälkeen, neuvoi Valtonen.
Emeritusprofessori Pauli Bagge pohti muun muassa sammakoiden katoa.
- Siihen on monia syitä. Pienet lätäköt ovat kadonneet. Myös
voimistunut UV-säteily on todennäköisesti vähentänyt sammakoiden määrää.

Valkolehdokki on rauhoitettu kukka, mutta saisiko sen siemenistä istuttaa kukan omalle pihalle?
- Myös valkolehdokin siemenet ovat rauhoitettuja, joten niitäkään ei saisi kerätä. Sitä paitsi epäilen, ettei se viihtyisi pihapiirissä, vastasi lehtori Veli Saari.
Lintuaiheisiin kysymyksiin etsi vastauksia lehtori Harri Högmander. Telkän pöntöstä oli löytynyt toistakymmentä munaa, mutta
yksikään ei ollut kuoriutunut.
- Nyt on useampi mamma muninut samaan pönttöön, johtuisiko asuntopulasta vai mistä. Ehkei naaras ole saanut hautoa
rauhassa – tai sitten se ei vain ole osannut hautoa, Högmander
järkeili.

Lintumammoilla asuntopulaa?

Nisäkäskysymykset ohjattiin illan juontajalle, Konneveden tutkimusaseman johtajalle professori Hannu Ylöselle. Muun muassa
karhujen ja susien esiintyminen alueella kiinnosti marjastajia.
- Ilveksiä on Konnevedellä paljon. Sudet ovat lähinnä läpikulkumatkalla, Ylönen tiesi.
Alueen riistanhoitopiirin toiminnanohjaaja Tarmo Keurulaiselta
saatiin tarkat tiedot suurpetojen määristä.
- Ilveksiä 25, karhuja viidestä kymmeneen – ja kyllä niitä siellä
Sirkkamäen alueella on, jos siellä päin metsässä kulkee.
Jos metsässä liikkuessaan vielä muistaa Tellervo Valtosen karhunkarkotusvinkin, saa todennäköisesti olla aivan rauhassa: karhu säikkyy pyllistelijää. Timo Marjomäki tosin epäili, että saattaa
karhuntaljoille tulla tämän vihjeen perusteella kysyntää.
Teksti ja kuva: Kirsi-Marja Nurminen

YLÖSELLE PROFESSORIN ARVONIMI
Rehtori Aino Sallinen myönsi keväällä 2007 Konneveden
tutkimusaseman johtajalle Hannu Ylöselle oikeuden käyttää professorin arvonimeä.
Filosofian tohtori, dosentti Hannu Ylönen on tutkinut nisäkkäiden ekologiaa ja käyttäytymistä yli 20 vuoden ajan.
Pääasiassa hän on keskittynyt kotoisiin myyriin, erityisesti
myyrien ja pikkupetojen kuten lumikoiden väliseen vuorovaikutukseen. Ulkomailla vietettyjen tutkimusjaksojen aikana Ylönen on tutkinut aavikkojyrsijöitä mm. Israelissa sekä
kotihiiren ja pienten pussieläinten ekologiaa Australiassa,
jossa hän on työskennellyt kahteen otteeseen vierailevana
tutkijana. Ylönen väitteli tohtoriksi Jyväskylän yliopistossa
vuonna 1989 ja on toiminut monissa opetus- ja tutkimusviroissa Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden
laitoksessa. Konneveden tutkimusaseman johtajana hän on
toiminut vuodesta 2005.
Konneveden tutkimusasemalla tehdään erityisesti käyttäytymis- ja evoluutioekologiaan liittyvää tutkimusta. Parhaillaan asemalla tutkitaan muun muassa kalojen lois-isäntä
-suhteen evoluutiota sekä useiden nisäkkäiden, lintujen,
sisiliskojen ja hirvikärpäsen käyttäytymistä ja elinkiertoja.
Vuonna 1983 perustetulla tutkimusasemalla työskentelee
vuosittain yli sata suomalaista ja ulkomaista tutkijaa.
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Nanoscience Centerin
asema vahvistuu
Nanoscience Centerin NSC asema kansainvälisesti korkeatasoisena nanotieteen ja -teknologian osaamiskeskittymänä
vahvistuu edelleen. Vuonna 2007 NSC:n osaamisperustaa
vahvistettiin perustamalla kahden laitoksen yhteinen laskennallisen nanotieteen professuuri ja matalan lämpötilan
professuuri fysiikan laitokselle. Vapautunut nanotieteen
professuuri kohdennettiin biologisiin nanotieteisiin. Tutkimustuloksia julkaistiin hyvissä lehdissä ja keskus sai ensimmäisen akatemiaprofessuurinsa. Ja Peltosen sukset saivat
lisäpotkua nanopinnoitteista.

Tähtiä Nanotiedepäivillä
NSC järjesti neljännen kerran kansainvälisen Nanoscience Days
-seminaarin 25.- 26. lokakuuta 2007. Sekä kutsutut puhujat että
uudet ja vanhat kongressiosallistujat olivat erittäin tyytyväisiä kongressin antiin, olihan paikalle saatu erittäin nimekkäitä
alansa asiantuntijoita: Catherine Bréchignac (Pariisi), Tobias
Brixner (Würzburg), Hans-Joachim Freund (Berliinii), Makoto
Fujita (Tokio), Walter de Heer (Georgia), Stefan Hell (Göttingen),
Esko Kauppinen (Helsinki), Maria Garcia-Parajo (Barcelona) Hubert Schmidbaur (München), Roman Tuma (Leeds) sekä Martin
Wegener (Karlsruhe). Nanoscience Days on vakiinnuttanut paikkansa nanotieteiden tutkijoiden kohtauspaikkana. Kongressiin
rekisteröityi tasan 200 nanotutkijaa, joista 18 ulkomaalaista 9
eri maasta. Muista Suomen yliopistoista saapui Jyväskylään viitisenkymmentä kongressivierasta.

Nanotieteen opintoja vuodesta 2003 lähtien
Nanotieteiden opiskeluja voi nyt suorittaa luonnontieteen kandidaatista tohtoriksi asti. Luonnontieteiden kandidaatin tutkinnon suorittaminen nanotieteiden koulutusohjelmassa tuli
mahdolliseksi ensimmäisenä Suomessa Jyväskylän yliopistossa
syksyllä 2007. Ensimmäisenä vuonna yhteensä 18 opiskelijaa kirjoittautui nanotieteiden koulutusohjelmaan fysiikan, kemian tai
biologian laitoksen opiskelijana.
Kansainvälinen maisteriohjelma on ollut käynnissä vuodesta
2003 lähtien. Ulkomaisia opiskelijoita on valmistunut ohjelmasta
maisteriksi fysiikan laitokselta kuusi ja kemian laitokselta kaksi.
Syksyllä 2007 seitsemän opiskelijaa aloitti maisteriopinnot.
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Nanoscience Centerissä oli syksyllä 2007 yhteensä 54 jatko-opiskelijaa, joista 20 fysiikan, 20 bio- ja ympäristötieteen laitoksella
ja 14 kemian laitoksella. Opiskelijoista kuusi on ulkomaalaisia.
Jyväskylän yliopiston koordinoiman, vuonna 2005 perustetun
kansallisen nanotieteiden tutkijakoulun NGS- NANO piiriin kuuluu Suomessa noin 60 tohtoriopiskelijaa, joista 21 on OPM:n
rahoittamia. NGS- NANO järjesti toukokuussa yliopistojen yhteisen tutkimuslaitekurssin Jyväskylässä ja sovelletun nanotieteen
kurssin joulukuussa Oulussa. NanoScience Days -tapahtuman
yhteydessä pidettiin tutkijakoulun yhteinen seminaaritapahtuma. Yliopistojen yhteisiä jatkokoulutuskursseja järjestettiin
Jyväskylän kansainvälisessä kesäkoulussa. Tämän lisäksi nanotieteiden kandidaatti-, maisteri- ja tohtoriopiskelijoille ryhdyttiin järjestämään teknologialiiketoiminnan koulutusta yhdessä
taloustieteiden ja informaatioteknologian tiedekunnan kanssa.

Yritysyhteistyö
NSC osallistui aktiivisesti osaamiskeskusohjelmien Nano- ja
mikrojärjestelmät ja tulevaisuuden materiaalit ja Tulevaisuuden
energiateknologiat toimintaan. NSC:n teollinen neuvonantajaryhmä muutettiin Nanofoorumi Jyväskyläksi ja sulautettiin
yhteen NM2-osaamisklusterin Jyväskylän aluefoorumiin. Keskukseen palkattiin yrityspalvelupäällikkö ja yrityspalvelujen kehittämistä jatkettiin. Ne voidaan nyt jakaa karkeasti kolmeen
osa-alueeseen: 1) Mittaus- ja analyysipalvelut, 2) Teknologiakartoitukset ja 3) T&K -hankkeet. Yritystoimintamahdollisuuksien
kartoittamiseksi tehtiin metsäteollisuuden kanssa useita teknologiakartoituksia. Mittaus- ja analyysipalvelu sekä teknologiakartoituspalvelu tuotteistettiin ja toiminta käynnistettiin. Useita
NSC:ssä tehtyjä innovaatioita patentoitiin ja uusia teollisia sovelluksia otettiin käyttöön eri puolilla maailmaa.
Matti Manninen
Riitta-Liisa Kuittinen

Nanoscience Center in Brief
RESEARCH HIGHLIGHTS
Cooler electrons on thin membranes

Real time probing of vibrational cooling

What happens to electronic heat loss if the sample becomes
so thin that the lattice vibrations (phonons) can only move in
the 2D plane? This question was answered in an experimental
study by Jenni Karvonen and Ilari Maasilta from NSC with a
somewhat counterintuitive result: The electrons can emit their
energy to the lattice more effectively if the lattice is a thin 2D
membrane. To see this effect, the authors studied thin copper
wires (down to 15 nm) on dielectric silicon nitride membranes of
varying thickness down to 30 nm at sub-Kelvin temperatures. In
the thinnest samples below 0.5 K, the electrons of the Cu wires
stayed much cooler when external heat was applied, showing
that the heat flow between electrons and the lattice was enhanced. This improved dissipation efficiency could help delicate
low-temperature circuits, and may also be beneficial for the operation of solid-state coolers. (Phys.Rev.Lett.99. 2007)

Understanding the most elementary steps of chemical reactions, and in particular the microscopic mechanisms dictating
their time scales, remains the central topic in condensed phase
chemistry and dynamics. Ultrafast infrared spectroscopy is particularly suitable for tackling problems in which nuclear motion,
i.e., chemical change, vibrational dynamics, solute-solvent energy transfer, etc., is of concern. The article written by Ermelinda
M. S. Maçôas, Robertas Kananavicius, Pasi Myllyperkiö, Mika Pettersson, and Henrik Kunttu was published in Journal of Physical
Chemistry A in March 2007.

Theoretical STM imaging of “golden quantum
dots” on an ultrathin insulator
NSC Physics-Chemistry research team Michael Walter, Pentti
Frondelius, Karoliina Honkala and Hannu Häkkinen has investigated the electronic structure of gold nanoclusters supported by
a magnesia surface, which are model systems regarding nanoparticle growth, low-dimensional electron physics, nanocatalysis
and molecular electronics. Isolated electronically from the support metal by an ultrathin insulating oxide film, the gold clusters
can be regarded as quantum dots enclosing a finite number of
quantized electron states in a small volume. This work predicts
that under suitable conditions, a STM experiment should detect
single quantum states of the clusters, located near the Fermi
surface, rather than individual atoms in the clusters. The energy
ordering and symmetries of these states can be understood surprisingly well from a simple model of two-dimensional electron
gas in a mean-field harmonic oscillator potential. (Phys.Rev.Lett.
99. 2007).

New insight in protein domain arrangements
Human filamins are large actin-crosslinking proteins composed
of an N-terminal actin-binding domain followed by 24 Ig-like
domains (IgFLNs), which interact with numerous transmembrane receptors and cytosolic signaling proteins. Olli Pentikäinen, Jari Ylänne and co-writers reported the crystal structure of
a three-domain fragment of human filamin A. The structure revealed an unexpected domain arrangement, where one immunoglobulin-like domain is partially unfolded and occupies the
known protein-protein interaction site on another domain. This
arrangement partially inhibits filamin-binding to integrin family
cell adhesion receptors. The authors showed that the autoinhibition takes place also in intact cells and speculated that it may
provide a novel mechanism how cell adhesion can be regulated.
(The EMBO Journal 26, 2007)

STUDY PROGRAMMES
In 2007 a new multidisciplinary Bachelor’s programme in nanoscience was set up and the first 18 students entered to the
programme in fall 2007. The bachelor’s studies are conducted
in Finnish.
In 2007 seven new students started in the International Master’s
Programme in Nanoscience set up in 2003. So far 17 Masters
have graduated from this programme eight of them being foreign students.
The number of doctorate students has increased up to 54, from
which 20 make research in biological nanosciences, 20 in physical nanosciences and 14 in chemical nanosciences. Six of them
come from outside Finland. Within the years 2005-2007, nineteen Doctorates have defended their thesis on the field of nanoscience. The Nanoscience Center has also several post doctoraal
researchers.

INDUSTRIAL COLLABORATION
Nanoscience Center is active in promoting industrial applications of nanotechnology together with companies, from smallscale enterprises to industrial consortia. For spin-off companies
NSC offers a platform for commercializing nanotechnology. The
NSC is part of the national cluster in the Centre of Expertise Programme: Nano- and Microsystems and Future Materials – NM2.

NANOSCIENCE DAYS 2007
Nanoscience Days 2007 gathered together people from all over
Europe. Even though the event was originally part of the internal study program, there has been an increasing number of
participants coming outside the University of Jyväskylä. NSDays
2007 had honor to have Hans-Joachim Freund, Esko Kauppinen,
Makoto Fujita, Walter A. de Heer, Hubert Schmidbaur, Tobias
Brixner, Stefan W. Hell, Maria Garcia-Parajo, Catherine Brechignac, Roman Tuma and Martin Wegener as our invited speakers.
Thanks to remarkable speakers NSD 2007 was a great success.
In addition to the speakers, we had 200 registered participants.
Foreign visitors came from Russia, Germany, Italy, Portugal, Romania, England, Greece, Indonesia and Switzerland. The domestic participants represented Universities of Helsinki, Tampere and
Oulu as well as Helsinki and Tampere Universities of Technology
besides the University of Jyväskylä.
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Tellervo Valtosen tie
ekologista parasitologiksi

Haastattelin Tellervo Valtosta noin kuukausi sen jälkeen, kun
hän oli siirtynyt hydrobiologian professorin virasta täysin
palvelleena emeritaprofessoriksi.
Jäit marraskuun alussa emeritaksi tehtyäsi pitkän päivätyön
hydrobiologian, erityisesti akvaattisen parasitologian tutkijana ja
opettajana. Tulit Jyväskylään 1984 Suomen Akatemian erikoistutkijana ja toimit täällä sitten kuusi vuotta Akatemian vanhempana tutkijana. Sen jälkeen olit vuoroin hydrobiologian yliassistenttina, apulaisprofessorina ja varttuneena tutkijana, kunnes
sait ”ylennyksen” hydrobiologian professoriksi 1997. Mikä tässä
ajassa on ollut parasta?
- Rakastan opettamista ja tutkimista, työskentelyä nuorten
lahjakkaiden opiskelijoiden kanssa, heidän harjoitustöidensä,
tutkielmiensa ja väitöskirjojensa ohjaamista. Puhun paljon,
mutta minulla on myös kyky kuunnella, tunnistaa vahvuuksia ja kannustaa opiskelijoita. Interaktiivinen työskentely
opiskelijoiden ja tutkijatohtoreiden kanssa on antanut myös
minulle itselleni paljon.
Miten hydrobiologian opetus ja opiskelijat ovat muuttuneet
tänä aikana?
- Kilpailu ja paine ovat koventuneet. Opiskelijoista on tullut
positiivisesti vastuullisia. Esimerkiksi syksyllä 2007 pitäessäni
viimeistä kenttäkurssia Konneveden tutkimusasemalla opiskelijat tekivät kovasti ylitöitä. Heitä kannusti varmasti enemmän yhdessä tekeminen kuin keskinäinen kilpailu.
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Entä miten parasitologian tutkimus on kehittynyt tänä aikana?
- Suomessa ei juuri tutkittu ekologista parasitologiaa 1980luvun alussa. Vielä 1970-luvun puolivälissä mallinsin itsekin
kalapopulaatioita, ts. tein kalojen ekologiaan liittyvää tutkimusta. Parasitologian tutkimus alkoi pian tämän jälkeen.
Loiset aiheuttivat jo 1970-luvulla isojakin kalakuolemia joillakin pohjoisilla kalanviljelylaitoksilla. Ryhdyin selvittämään
näiden kuolemien syitä. Toisaalla otin loiset mukaan ns. biologisina merkkeinä, kun selvitin luonnonkalojen vaelluksia
ja ravintokäyttäytymistä. Jo 1980 luvulla tulivat ympäristön
muutokset - likaantuminen ja vesien pirstoutuminen - mukaan tutkimuskohteiksi. Tutkimusta ohjasivat tieteellinen
uteliaisuus ja aidot kysymykset luonnosta. Bakteeritaudit
ovat olleet mukana aivan alusta saakka. Kun bakteriologiaa
ei opetettu biologeille Oulussa, niin opiskelin lääketieteellistä
mikrobiologiaa lääkäriksi opiskelevien kanssa vuoden verran.
Vahvuuteni parasitologiassa on ollut ekologin tausta – ja se,
että minulla ei ollut parasitologin koulutusta – mikä pakotti laajoihin yhteistöihin johtavien loistaksonomien kanssa.
Tämä lähestymistapa on mahdollistanut laajojen aineistojen
keräämisen hyvin erilaisista biologian ilmiöistä ja Konneveden vesihallin valmistumisen jälkeen kokeellisen parasitologian tutkimuksen.
- Professori Rauno Alatalon tulo tutkimusryhmineen Jyväskylään tuki paljon myös ekologisen parasitologian tutkimuksen
kehittymistä Jyväskylässä lois-isäntäsuhteen evoluution ja
elinkiertojen evoluution suuntaan. Jyväskylän vahvuutena
ovat olleet vahvat limnologian ja kalabiologian tutkimusryhmät, joihin olemme hyvin luontevasti integroituneet. Esimerkiksi kalabiologian tutkimuksessa ja kenttätöissä tarvitaan

myös ekologiaa, limnologiaa ja parasitologiaa. Voin vilpittömästi sanoa, että Jyväskylästä valmistuneiden maistereiden
ja tohtoreiden vahvuutena on ollut ja on myös tulevaisuudessa näiden vuorovaikutusten syvällinen tuntemus.
- Nykyisin kalanviljelylaitokset eivät pärjää ilman lois- ja bakteeritautien seurantaa ja torjuntaa. Tautien torjunta onkin
ollut yksi keskeisimmistä tutkimusaiheistamme. Tämä on
kestävän kehityksen periaatteiden mukaista; asia, josta viljelyelinkeino on samaa mieltä. Laitosloiset osataan jo hyvin
tunnistaa ja myös torjua, mutta meillä on jo uusia ongelmia. Pitkistä aikasarjoista olemme saaneet tukea ajatuksille,
että bakteerit ja loiset saattavat muuttua patogeenisemmiksi erityisesti tehotuotannossa. Virulenssin evoluutio onkin
haastava ja mielenkiintoinen alue, jota tutkimme lähivuosina
intensiivisesti.

rastus, ja useimmat muut harrastukset ovat kyllä jääneet.
Työyhteisö on ollut toinen koti. Työilmapiiri on ollut hyvä ja
olen saanut kaiken tarvitsemani tuen sekä laitoksesta että
tiedekunnasta. Professuurista oli vaikea luopua, mutta se
onnistui, kun sain mahdollisuuden jatkaa emeritana. Nyt
voin keskittyä uusien mielenkiintoisten asioiden lukemiseen,
miettimiseen ja kirjoittamiseen. Toivon voivani tukea aidosti nuoria tutkijoita, erityisesti niissä projekteissa, joista vielä
olen vastuussa, ja myös opiskelijoita, jotka ovat alasta kiinnostuneita.
Matti Pylvänäinen

- Loiset myös muuttavat isäntiensä käyttäytymistä ja puolustusjärjestelmiä. Puolustuksen tehostaminen isäntien ja
loisten kilpavarustelutilanteessa on asia, jota tutkimme vielä
ainakin pari vuotta. Onneksi Jyväskylässä on useita päteviä
tutkijoita ja ryhmänvetäjiä, ja kansainvälinen tutkimusyhteistyö on myös vilkasta.
Olit 1990-luvun puolivälissä laatimassa Jyväskylän yliopistolle
kalabiologian ja kalatalouden koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaa. Siinä haettiin Jyväskylälle omaa profiilia
nimenomaan sisävesien tutkimuksessa. Miten katsot tässä onnistutun?
- Erittäin hyvin. Suunta ja ajoitus olivat oikeita, ja Jyväskylä on
vahvistunut noista vuosista paljon. Jyväskylä on nyt sisävesitutkimuksen ehdoton ykkönen ja suunnannäyttäjä Suomessa
ja yhteistyö sekä suomalaisten että ulkomaisten tutkimuslaitosten kanssa on laajentunut merkittävästi. Tästä on hyvä
jatkaa eteenpäin, ja jatko on hyvissä käsissä.
Olit matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan ensimmäinen
naisprofessori. Mitä se on Sinulle merkinnyt?
- Sukupuoli ei ole ollut minulle koskaan mikään este eikä ongelma. En oikeastaan ole edes osannut ajatella, että se voisi
olla ongelma tai sitten etu. Isäni vaati kotona tytöiltä aina
saman kuin pojilta, ja opin sen luonnollisena asiana. Jouduin
vastaamaan jo lapsuudessa monista asioista, jotka yleensä
aikuiset hoitavat. Kauppasin esimerkiksi 11-vuotiaana perheemme juurikastuotannon Oulun hotelleihin ja kasarmille,
kun kerran asuin kaupungissa oppikouluaikanani. Ei tullut
mieleenkään sanoa isälle, että en uskalla, en voi, kun olen
niin nuori ja vielä tyttö, vaikka muistan, että pelkäsin niitä
kauppamatkoja. Sato tuli kyllä aina myytyä!
Vielä on pakko kysyä, miten olet onnistunut yhdistämään kuusilapsisen perheen kasvattamisen ja tutkimustyön. Ja miten elämä
jatkuu tästä?
- Perhe on ollut minulle aina tutkimustyön vahva vastapaino.
Aviopuolison täysi tuki ja tutkimuksen ymmärtäminen on
ollut kaiken edellytys. Tämä on yksi hyvä pointti, jos sattuu
naimisiin toisen biologitutkijan kanssa. Perheenjäsenistä on
myös kasvanut itsellisiä. Tutkimus on ollut minulle aito har-

PROFESSOR TELLERVO VALTONEN
– AN EXCEPTIONAL COLLEAGUE
At the end of 2007 Professor Tellervo Valtonen retired
after more than 20 years working in the department of
Biological and Environmental Science. During that period
Tellervo established and developed the discipline of aquatic
parasitology as a unique theme at Jyväskylä. She did this
so effectively that her legacy is a vibrant research group
engaged in diverse fundamental and applied research, and
with wide national and international links. That so many
of the researchers in the group received their training with
Tellervo at Jyväskylä is testament not only to her exceptional knowledge but also to her evident and infectious
enthusiasm for her subject. Not everyone might view parasites as the most attractive organisms for study, but the
popularity of Tellervo’s courses and the steady stream of
students undertaking Master’s and Doctoral theses under
her supervision testify to her effectiveness as a teacher
and her ability to enthuse students with her subject. These
are the marks of an outstanding professor. Tellervo has also
been an exceptional mentor for young scientists, guiding
them kindly but firmly through the different stages of
their development into fully fledged scientists. Such mentoring has by no means been restricted to the members of
her own research group - as I found when I arrived in the
department as a new professor and Tellervo immediately
took me under her extensive wing to make sure that I realized my responsibilities and would execute them properly!
An exceptional colleague indeed. Fortunately in her new
status of emerita her many attributes will still be available
for us to exploit.
Roger Jones
Professor of Limnology

27

The 17th Jyväskylä
Summer School

Jyväskylä Summer School has been organized every summer
for the past 17 years. It annually attracts young minds who
wish to deepen their knowledge and learn new techniques in
selected fields of science and information technology. Sometimes the Summer School can even help building a career
in science, as it happened with Dr. Ferrante Neri. Ferrante
is originally from Bari, Italy, but currently lives in Jyväskylä
and works as Senior Assistant at the Department of Mathematical Information Technology. Ferrante has attended the
Jyväskylä Summer School as many as eight times as a student, and in 2006 he also acted as a tutor in the School. Last
summer Ferrante got to experience for the first time how it
feels to be on the other side of the desk in the classroom,
when he was the lecturer of the Scientific Computing course
“Recent Advances in Evolutionary Computing” organized in
the 17th Summer School. Students who attended the course
seemed to be very pleased with Ferrante’s lectures according
to the feedback gathered.
Ferrante describes the first time he attended Jyväskylä Summer
School back in 1999 being almost an accident. He had found the
advertisement of the School in a magazine in Italy and wanted
to apply, but the application for the School was only available
online. At that moment Ferrante did not have internet access
at his home so he had to use a public connection instead. Un28

fortunately, there were no computers with internet access for
students at his own faculty, so Ferrante had to pretend that he
was a medicine student in order to gain access to the computers
reserved only for them. Eventually Ferrante succeeded to send
his application to the Summer School, and pretty soon after this
he received a letter of acceptance. By then, however, Ferrante
had already forgotten all about the application and even the
country he had applied to, but in the end decided to spend an
“unconventional holiday” studying in Jyväskylä.
Ferrante enjoyed the experience so much that it made him come
back year after year: “I liked the international environment, the
possibility of learning something I was not having the chance
to learn elsewhere and I therefore decided to repeat my experience”, he describes. In the course of years spent studying in
Bari and during the summers in Jyväskylä, Ferrante came to realize that he wanted to pursue a career in science. Therefore
he started to do a PhD thesis in Electro-technical engineering
in Italy. However, he still had the dream of working in science
in Jyväskylä in the back of his mind, and after several efforts
he was finally accepted as a PhD student under supervision of
Professor Raino Mäkinen at the Department of Mathematical
Information Technology in 2004. For two years Ferrante was
studying for two PhDs at the same time until the end of 2007
when he had finished both of them and became “twice a doctor”.

Ferrante was recently nominated as Senior Assistant in Simulation Modeling and Optimization at the Department of Mathematical Information Technology. He is a motivated, brilliant and
extremely productive young scientist who is building his career
within the frame of the University of Jyväskylä, enthusiastically
dragging junior researchers into computational science. Ferrante
seems is strongly motivated to build his own research group in
Computational Intelligence and this way contribute to the high
reputation and success of the University.

The 18th Jyväskylä Summer School will be organized 6th – 22nd
August, 2008. Applications to 28 courses in Biology, Chemistry, Computer Science and Information Systems, Mathematics,
Physics, Renewable Energy, Scientific Computing and Statistics
are invited until April 27th. Hopefully the forthcoming School
will inspire students as much as the previous ones have done;
who knows, maybe it will even help some students find their
career path, as it happened with Dr. Ferrante Neri.
Milaja Nykänen

Ferrante is enthusiastic of the long term perspective of continuing his work at the University of Jyväskylä, and he is putting a
great effort to adapt to living so far away from his home country. He names the nature and environment, the social system
and the level of organization as the best things about living in
Finland, and the large amount of rainy days and the cold winters
as the downsides. Of course there are also differences between
Italians and Finns in their habits and in the ways people interact
socially, and this has lead to some misunderstandings and even
funny situations. For instance, it was hard for Ferrante at first to
get accustomed with the common Finnish habit to bring own
food and drinks to parties and not to share them with anyone: “It
looks like there is a common sense that resources are limited and
everybody has to defend his own properties”, describes Ferrante
ironically. At the same time he admits that this kind of behavior
is not rigid since Finnish people really appreciate generosity and
according to his experience “it is enough to start being generous
with a Finn in order to get generosity back”. Regardless of all the
differences and despite the stereotypes, the overall lifestyle in
Finland is “very relaxed” according to Ferrante.

JYVÄSKYLÄ SUMMER SCHOOL
• Was organized for the 17th time in August 2007
• Is organized annually by the Faculty of Mathematics and Science and the Faculty of Information
Technology and their departments
• Offers interdisciplinary courses for graduate students and post doctoral researchers
• Serves as a meeting ground for students, scientists and lecturers and promotes interdisciplinary
discussion
• Teaching is in English
• In 2007, total of 28 courses was offered in Biology,
Chemistry, Information Systems, Mathematics,
Physics, Renewable Energy, Scientific Computing,
and Statistics
• More than 400 students from over 30 different
countries followed the teaching by 47 lecturers in
the 17th Summer School
• The majority of students were Finnish; the largest
foreign national groups were Russians, Ukrainians,
Polish, Germans and Chinese

Once a student - Ferrante Neri (fourth from the left in the middle row)
on Lake Päijänne cruise in the 13th Jyväskylä Summer School.
..

..
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Uusiutuva energia saa
ensimmäisen professuurinsa
Uusiutuvan energian (UE) kehittämisen ja käyttöönoton
välttämättömyys kestävän kehityksen turvaamiseksi, ilmastonmuutoksen hidastamiseksi ja ympäristövaikutusten vähentämiseksi on tiedepiireissä tiedetty pitkään. Jyväskylän
yliopiston uusiutuvan energian poikkitieteellinen koulutusja tutkimusohjelman tavoitteena on pitää yllä kansainväliset kriteerit täyttävää opetus- ja tutkimustoimintaa, edistää
uusiutuvien energiamuotojen alueellista käyttöönottoa ja
toimia valtakunnallisena vaikuttajana. Jyväskylän UE-ohjelmassa on päätetty keskittyä hajautettuun energiatuotantoon soveltuvien integroitujen energiajärjestelmien tutkimukseen ja koulutukseen. Vuonna 2007 Uusiutuvan energian
ohjelma sai ensimmäisen oman professuurinsa.
UE-ohjelmassa ovat mukana bio- ja ympäristötieteiden, fysiikan
ja kemian laitokset sekä taloustieteiden tiedekunta (yritysten
ympäristöjohtaminen) ja yhteiskuntatieteen ja filosofian laitos
(yhteiskuntapolitiikka ja sosiologia). Ydintoimijajoukon muodostavat viisi professoria tutkimusryhmineen, ohjelman tutkijat ja
avustava henkilökunta.
Vuonna 2003 aloitettu UE koulutusohjelma sai kansainvälisen
maisteriohjelman aseman vuoden 2007 alussa. Ohjelman opetuksesta merkittävä osa annetaan englannin kielellä. Kurssit ovat
olleet suosittuja myös yliopiston muiden opiskelijoiden keskuudessa. Opinnäytteet tehdään pääosin alueen yritysten ja alan
muiden toimijoiden aiheista tai ohjelman tutkimus- ja demonstraatiohankkeisiin liittyen. Vuoden 2007 loppuun mennessä ohjelmasta on valmistunut 21 opiskelijaa. Tällä hetkellä ohjelmassa
on 44 aktiivista opiskelijaa, joista 12 on ulkomaalaisia. UE-jatkokoulutuksessa on 15 opiskelijaa. Jatkokoulutusta rahoittaa mm.
energiatekniikan tutkijakoulu (EST), jossa Jyväskylällä on ollut
kolme paikkaa. Ohjelmasta valmistuneita maistereita on työllistynyt energiasektorille sekä koti- että ulkomaisiin yrityksiin.
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UE-ohjelman tutkimuksen painopistealueita luonnontieteissä
ovat olleet mm. jätteisiin ja peltobiomassaan perustuva biokaasun tuotanto ja käyttö, aurinkoenergia (lämpö ja sähkö),
biomassan pienpolton tutkimus mm. hiukkaspäästöt ja mikroCHP, aurinko- ja tuulienergian perustuva vedyn tuotanto, sulfaattiprosessissa muodostuvan mustalipeän polttoon liittyvät
kysymykset, biomassojen analysointi, biojalostamoon liittyvät
energiaratkaisut, lämmönsiirtoprosessien mallintamien sekä
(bio)energian tuotantoketjujen ja -käytön energiataseet ja ympäristövaikutukset. Yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyö on tuottanut hajautettujen biomassapohjaisten
energiantuotantoratkaisujen käytännön sovelluksia. Kokeellista
tutkimusta tehdään yliopiston laboratoriotilojen lisäksi mm.
Vaajakosken UE-laboratoriossa, Viitasaaren ja Saarijärven hajautetun energian demonstraatiokohteissa ja Mustankorkean
koeasemalla. Lisäksi tutkimusta on toteutettu yhteistyötahojen
kenttäkohteissa.
Taloustieteissä on tutkittu muuttuvan energiasektorin vaikutuksia yritysten kilpailukykyyn. Tutkimuksen tavoitteena on kehittää
energia-alan yrityksille uusia liiketoimintamalleja vastaamaan
energiasektorilla tapahtuvaa kehitystä mm. päästökauppaan liittyen. Yhteiskuntatieteissä on tutkittu paikallisten yhdyskuntien
eri toimijoiden, erityisesti maanviljelijöiden, valmiuksia soveltaa
uusiutuvan energian innovaatioita. Lisäksi on tutkittu energiapoliittista valtaa.

Program in renewable energy
got a new professorship
Research and development in the field of renewable energy is
necessary for sustainable development, climate change mitigation and environmental impacts prevention. The multidisciplinary program in renewable energy intends to maintain
international level teaching and research in the field, to promote local use of renewable energy and to act as a lobbing
body to advance sustainable development at national level.
The aim is to develop knowledge on the functionality of the
renewable energy technologies in the Nordic conditions and
thus facilitate entrepreneurship and to help to commercialize the technologies in the domestic and global markets. In
2007 a appointment procedure for a new professorship in
Renewable Energy Science and Technology was started. The
chair holder is expected to develop research and teaching in
renewable energy, especially in integration of emerging and
traditional energy systems suitable for local energy production.
Departments of Biology and Environmental Science, Physics
and Chemistry as well as the School of Business and Economics
(corporate environmental management) and the Department of
Social Sciences and Philosophy (sociology and social and public
policy) are involved in the program. Five professors with their
groups, researchers and technicians comprise the main actors
of the program.

Renewable energy research in science includes among other
things production and use of biogas, solar energy (electricity and
heat), particle removal and electricity production in small scale
biomass combustion, solar and wind based hydrogen production,
burning of the black liquor formed in sulphate process, analysis
of biomasses, energy solutions in biorefineries, modeling of heat
transfer systems, energy balance and environmental effects of
(bio)energy production chains. For experimental research there
are a RE-laboratory established in Vaajakoski, demonstration
sites in Viitasaari and Saarijärvi and a research station at Mustankorkea in addition to the laboratories on campus
The School of Business and Economics focuses on the analysis
of new business opportunities where renewable energy brings
in a feature and impact of changing energy market on energy
intensive industry (taxes and emission trade). Research in social
sciences focuses on capabilities of local actors, especially farmers, to apply renewable energy innovations. In addition, power in
energy policy is studied.

Jouko Korppi-Tommola
Viivi Lehtovuori

Renewable energy program acquired a status of international
master’s degree program in the beginning of the year 2007.
Courses given by the program have been popular also among
the other students of the university. Master’s theses are often
undertaken in cooperation with the local companies or in relation to research and demonstration projects of the program. By
the end of the year 2007 21 students have graduated from the
program. Presently, 44 students, of which 12 international, are
continuing their studies aiming at Master’s degree. The program
is an active partner in the national Graduate School for Energy
Science and Technology and has a total of 15 postgraduate
students. Graduates from the program have been employed by
the energy sector both by domestic employers and companies
abroad.
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Molekyylien jäähtyminen
liuoksessa
NSC:n laserlaboratorion laitteistoa on kehitetty määrätietoisesti
vuosien ajan päämääränä mahdollisimman monipuolinen, laajalla spektrialueella tehtävien usean laserpulssin kokeiden mahdollistava laitekokonaisuus. Laserlaitteisto on ikään kuin nopea
”molekyylikamera”, jonka suljinaika (n. 40 femtosekuntia) vastaa
fysikaalis-kemiallisten alkeistapahtumien aikaskaalaa. Mainitussa ajassa valo etenee vain millimetrin osia; molekyylimaailmassa
aika vastaa sidosvärähtelyn periodia. Ollaan siis hyvin syvällä kemiallisten ilmiöiden ytimessä. Laitteistolla tehtävä tutkimus liittyy mm. biomolekyylien energiansiirtoprosesseihin, molekyylien
viritystilojen koherenssiin sekä metallikompleksien valokemiaan.
Epälineaarisen optiikan keinoin laitteiston toiminta-aluetta on
voitu laajentaa sähkömagneettisen spektrin infrapuna-alueelle,
joka vastaa molekyyleissä tapahtuvia värähdyssiirtymiä. Uusi
laitteisto avaa täten mahdollisuuden tehdä aikaerotteista värähdysspektroskopiaa molekyylien omassa aikaperspektiivissä
– mahdollisuus, josta erityisesti valoindusoiduista reaktioista
kiinnostuneet kemistit ovat unelmoineet vuosien ajan.

Tutkimusryhmä valitsi ensimmäiseksi kohteekseen rautaa sisältävän metallikompleksin Fe(acac)3, jossa ligandi on asetyyliasetonin
deprotonoitu anioni. Tutkittavan yhdisteen valokemia noudattaa
metallikomplekseille tyypillistä sykliä: näkyvän tai ultraviolettialueen fotonin primääriabsorption jälkeen virittynyt molekyyli
palaa takaisin perustilalle pitkin monimutkaista relaksaatiopolkua, johon liittyy värähdystilojen lisäksi lukuisia elektronitiloja.
Tutkimuksessa seurattiin relaksaatiopolkua reaaliaikaisesti monitoroimalla kahden molekyylivärähdyksen aikakäyttäytymistä
ultranopean primääripulssin jälkeen. Mielenkiinnon kohteena
oli erityisesti värähdysliikkeen suhteen virittyneen eli ”kuuman”
molekyylin ja liuottimen vuorovaikutus, ts. miten liuoksessa
oleva molekyyli luovuttaa ylimääräisen energiansa liuottimella. Tulosten analyysi osoitti mm., että jäähtyminen tapahtuu
3–9 pikosekunnin aikana ja että tehokkuus, jolla energia siirtyy
liuottimelle, riippuu värähdystyypistä. Jälkimmäinen havainto,
moodispesifinen jäähtyminen, on hyvin mielenkiintoinen. Tutkimuksen käytännön sovellutukset liittyvät molekyylipohjaisten
aurinkokennojen kehittämiseen.
Tutkimus uutisoitiin Journal of Physical Chemistry (julkaisija American Chemical Society) sarjan kannessa maaliskuussa
2007.

Viite: E. M. S. Maçôas, R. Kananavicius, P. Myllyperkiö, M. Pettersson, and H. Kunttu, J. Phys. Chem. A111, 2054 (2007).
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Real time probing of
vibrational cooling
The laser facility in NSC has been subject to continuous development over the past years. The progress is aimed at creating a versatile and flexible set
of laser techniques allowing researchers to approach chemical dynamics in both frequency and time
domains by utilizing multiple ultrafast laser pulses
in broad spectral range. Conceptually, ultrafast laser
spectroscopy acts as a “molecular camera” having
an exposure time comparable to the time in which
molecular processes occur. For perspective, light
travels only a fraction of a millimeter in the time
corresponding to the duration of a typical laser pulse (40 femtoseconds). In the context of molecular
scale, this corresponds to the period of vibrational
motion. Clearly, time resolved laser spectroscopy
opens a fascinating avenue into the ultimate secrets
of chemistry. Energy transfer in biomolecules, coherence properties, and photochemistry are among the
current research topics of the laser groups in NSC.
Recently, the operation of the ultrafast laser setup
was extended to the infrared part of electromagnetic spectrum. This frequency regime is particularly interesting for chemists since the energy of an
infrared photon corresponds to vibrational excitation energies in molecules. Thus, the new measurement system, heavily relying in nonlinear optics,
affords time resolved vibrational spectroscopy in the
time frame of molecules.
An iron containing metal complex Fe(acac)3 (where
acac stands for the deprotonated anion of acetylacetone) was selected as the first target for ultrafast vibrational spectroscopy. The photochemistry
of Fe(acac)3 follows the typical behavior observed
for a number of related compounds. In short, initial
electronic excitation with visible or ultraviolet pulse
is followed by a complex chain of relaxation paths
involving both electronic and vibrational degrees
of freedom. In the present study, relaxation of the
target molecules was followed by monitoring the
time evolution of two marker vibrational modes
near 1500 cm-1. Based on the obtained data, the
time constant of dissipation of vibrational energy
into the solvent, i.e. vibrational cooling, was 3–9 picoseconds. Interestingly, analysis of time dependent
bandwidths and positions of the transient absorptions provides evidence for mode specific vibrational
cooling. The obtained results have significance for
development of molecular based solar cell.
The described research was published as a cover story in the Journal of Physical Chemistry (published by
the American Chemical Society).
Reference: E. M. S. Maçôas, R. Kananavicius, P. Myllyperkiö, M. Pettersson, and H. Kunttu, J. Phys. Chem.
A111, 2054 (2007).
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Eidos of oikos
In July 2007, science columns in popular press around the
world reported on a novel experiment. Headlines reveal birds
and copying behaviour were involved (Los Angeles Times –
“The best place to nest? A little bird told me ...”; MSNBC.com
– “Birds parrot their rivals to boost survival”; ScienceDaily.
com – “Birds Take Cues From Their Competitors”; LiveScience.
com – “Migratory Birds Steal Information from Locals”; Tiedeuutiset.fi – “Käyttäytyminen voi siirtyä eläinlajilta toiselle
– vakoilemalla”). The experiment is a part of the dissertation of Janne-Tuomas Seppänen, who joined professor Mikko
Mönkkönen’s group in the section of Ecology and Environmental Management at the Department of Biological and
Environmental Science in 2006. Small newsitems are quickly
forgotten, but this research is part of an emerging and potentially influential view on ecology in general.

Old roots of new concepts
A number of theoretical articles, innumerably cited, propose that
each entity of the material reality we observe – like the variety
and organisation of living things around – is but an imperfect
image, morphē, of an underlying fundamental form, eidos. The
scientist publishing this revolutionary hypothesis was Plato,
hence the ancient Greek terminology and the copious citations.
Eidos gives observable form, morphē, to a material being. A later
lingua franca, Latin, has a word for this phenomenon: informare.
It specifically means “to give form to”. From this derives a word
for a concept that first permeated genetics and now proceeds to
many other areas of biology.

Information in biology
In a sense, biology now often studies the eidos of living things,
the information that governs their formation and dynamics. For
example, we are indeed images of our underlying inherited eidos,
the information encoded in the complex network of our genome
and proteins. To seek understanding of life at its molecular level,
you now have to understand a field called bioinformatics.

Ecology of information
Ecology is a study of oikos, “household” – the interrelationships
between environment, individuals, populations, communities
and ecosystems. Enter the quintessential image of an ecologist: a
rubber-booted, green-hooded observer, noting down myriad observations of the whereabouts and whatabouts of living things.
Documenting morphēs. But what is the eidos of the morphē of
observing an individual here and not there? Or the eidos of the
morphē of observing an animal behaving adaptively?
Three general explanations are often presented, and needlessly contrasted: the eidos of oikos lies in Nature or Nurture or
Null. By Nature alone, an individual’s genes determine what the
individual is like, what environment is suitable for it, and how
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the individual behaves. By Nurture, these things are determined
by the experiences and environmental conditions the individual
encounters. Null posits random determination, for example that
a particular local community is a random selection from all the
species occurring in the region.
Ecology of information can offer an integrated picture of these.
Genetic information determines the more-or-less narrow framework of predispositions towards given morphē. Information
about environment is the input on which the physiological and
cognitive mechanisms of an individual make “decisions”: what
form to grow into, when to breed, where to settle. And because information and decision-making mechanisms are invariably
imperfect, the morphae exhibit some random variation.

Social information
Seppänen’s thesis, “Interspecific social information in habitat
choice” presents a new view on behavioural and community
ecology. It is grounded on the discovery by Mönkkönen and his
group that small migrant birds use residents as a cue when searching breeding sites. Evidently, social information about environment is not limited to same species.
Recent flurry of papers shows that this phenomenon is widespread: salamanders orient towards frog calls, stickleback fishes
benefit from observing feeding success of other fish, kestrels and
rollers keep on eye on each other’s breeding success, primates
seek safety in mixed-species groups, and bees spy on flowerchoices of other bee species.
Spying birds potentially initiating traditions get popular press
interested, but also intrigue and infuriate scientific circles. The
ground-breaking field experiment included in the thesis demonstrated that novel behavioural preferences can be blindly
copied from other species, bringing adaptive behaviour and animal traditions to a new light.

Publication:
Seppanen, J.T. and Forsman J.T. 2007. Interspecific social learning: Novel preference can be acquired from a competing
species. Current Biology 17, 1248-1252.

Tilastotiede innostaa soveltajia ‒
vuoden gradu -palkinto
psykologille
Kaikilla kvantitatiivista empiiristä tutkimusta tekevillä aloilla
tarvitaan väistämättä tilastollisia menetelmiä sattuman ja vaihtelun hallintaan. Niinpä tilastotiede sisältyy hyvin monen oppiaineen tutkintovaatimuksiin. Joillakin kansainväliselle huipulle
yltävillä aloilla tilastometodit painottuvat erityisesti. Jyväskylän
yliopistossa esimerkkejä tällaisista tieteenaloista ovat biologia
ja psykologia. Opiskelijoiden innostus kvantitatiivisiin tutkimusmenetelmiin kasvaa usein omien aineistojen käsittelytarpeesta
– joskus jopa toiseksi tutkinnoksi asti.
Noona Kiuru sai vuoden 2007 tilastotieteen pro gradu -palkinnon tutkielmastaan ”Latenttien kasvukäyrämallien ryhmävertailuista ja mixture-mallinnuksesta: Nuorten masennuksen
kehityspolut ja niiden ennustaminen”. Erityisen poikkeuksellista
tapauksessa on, että Noona on psykologian maisteri, joka väittelee tohtoriksi keväällä 2008 nuorison toveriryhmiä koskevista
tutkimuksistaan.

Noona kirjoitti ylioppilaaksi Espoon Etelä-Tapiolan lukiosta ja
aloitti psykologian opiskelun Jyväskylän yliopistossa 1998. Perusopintojen aikana tilastotiede ei vielä herättänyt hänessä erityistä
innostusta, ja gradukin oli menetelmiltään laadullinen. Valmistuttuaan maisteriksi ja perehdyttyään ranskalaiseen elämänmenoon vaihto-opiskelijana Noona aloitti tutkimusapulaisena
Jari-Erik Nurmen ja Kaisa Aunolan tutkimushankkeessa Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen Oppiminen ja motivaatio
-huippuyksikössä. Kiinnostus syveni pian jatko-opiskeluksi, ja
aivan erityisesti tutkimusmetodiikka herätti mielenkiintoa. Noona intoutui suorittamaan tilastotieteen kursseja, eivätkä edes
matemaattisesti vaativat todennäköisyys- tai matriisilaskennan
kurssit sammuttaneet hänen haluaan ymmärtää tilastomenetelmiä syvällisemmin. Väitöskirjatyön ohjaajien kannustaessa
metodisiin opintoihin Noona laajensi osaamistaan tilastotieteen
aineopintoihin, syventäviin opintoihin ja lopulta jopa toiseksi
tutkinnoksi. Sivugradun aihe muotoutui keskusteluissa tutkielman ohjaajan, tilastotieteen professori Esko Leskisen kanssa.
Gradun sovellusosan ongelma ja aineisto löytyivät läheltä oman
tutkimusryhmän sisältä, joten tilastotieteen sivuharrastus tuotti
saman tien myös käytännön tulosta omalla tieteenalalla.
Harri Högmander
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Tiedekunnan opettajankoulutus
vuonna 2007
Matemaattis-luonnontieteellisten aineiden opettajia valmistuu kaikista tiedekunnan laitoksista. Matematiikan,
fysiikan, biologian ja kemian opettajaksi opiskelevat työllistyvät varsin hyvin ja sijoittuvat peruskouluihin, lukioihin,
ammattioppilaitoksiin ja ammattikorkeakouluihin. Tiedekunnasta valmistuneista maistereista noin joka neljännellä
on opettajan pätevyys.

opintopolkunsa eri vaiheissa realistisen ja innostavan kuvan
opettajan työstä ja työn haasteista. Vuonna 2007 panostettiin
myös opettajankouluttajien omaan täydennyskoulutukseen, kun
kaikille tiedekunnan laitoksille kutsuttiin vierailijoiksi kansainvälisesti tunnettuja ja arvostettuja ainedidaktiikan asiantuntijoita.
Kansainvälisten asiantuntijoiden luennoista ja työpajoista pääsivät osallisiksi myös aineenopettajiksi opiskelevat.

Opettajan työ on muuttunut tiedon jakamisesta oppilaskeskeisemmän oppimisen ohjaamiseksi. Opettajan työ sisältää toisenkin yhteiskunnallisesti merkittävän tavoitteen: lasten ja nuorten
tukemisen heidän kasvussaan kohti tasapainoista aikuisuutta.

Tiedekunnassamme opettajankoulutukseen voi hakea opintojen
kaikissa vaiheissa: Tie avautuu heti opintojen alussa niille, jotka
valitaan suoraan matematiikan, fysiikan tai kemian aineenopettajankoulutukseen. Suoravalitut opiskelijat aloittavat kasvatustieteen opintonsa ja opettajan ammatti-identiteetin rakentamisen jo ensimmäisen opiskeluvuoden syksyllä. Tätä pidetään
niin tärkeänä, että suoravalinta on asetettu yliopistossamme
ensisijaiseksi vaihtoehdoksi hakeutua opettajan uralle. Opettajankoulutukseen voi hakea myöhemmin opintojen kuluessa soveltuvuuskokeen kautta suoritettuaan vaaditut opinnot. Opettajaksi voi pätevöityä myös maisterin tutkinnon suoritettuaan
täydentämällä korkeakoulututkintoaan opettajan pedagogisilla
opinnoilla ja mahdollisilla opetettavan aineen opinnoilla. Pätevöittävän koulutuksen järjestämisessä matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on tehnyt tiivistä yhteistyötä kasvatustieteiden tiedekunnan ja avoimen yliopiston kanssa.

Pätevät aineenopettajat työllistyvät hyvin, mitä edesauttaa
suurten ikäluokkien siirtyminen eläkkeelle lähivuosina. Opetusministeriön julkaiseman Opettajankoulutus 2020 -raportin
mukaan merkittäviä muutoksia aineenopettajien koulutustarpeeseen ei ole näköpiirissä.
Aineenopettajaksi opiskelevat suorittavat kandidaatin ja maisterin tutkinnot, jotka yhdessä sisältävät yleensä kahden opetettavan aineen opinnot, pääaineessa yhteensä 120 op ja sivuaineessa
60 op, sekä opettajan pedagogiset opinnot 60 op. Opetettavan
aineen hyvä hallinta on keskeinen edellytys opettajan työssä
menestymiselle ja viihtymiselle. Sen lisäksi aineenopettajaksi
opiskeleva saa opintojensa aikana valmiuksia oppilaiden kohtaamiseen sekä tietoa ja kokemusta vuorovaikutuksesta luokkahuonetilanteissa, oppimiseen liittyvistä ongelmista sekä opetettavalle
aineelle luonteenomaisista monipuolisista opetusmenetelmistä.
Näitä pedagogisia ja ainedidaktisia taitoja antavat aineenopettajaksi valmistuvalle Opettajankoulutuslaitos ja Normaalikoulu,
mutta aineen opettamiseen ja käytännön koulutyöhön liittyviä
kursseja tarjoavat myös ainelaitokset.

Suomalaiset koulut ja oppilaat ovat menestyneet erittäin hyvin
kansainvälisissä arvioinneissa. Menestys kertoo, että suomalainen koulu ja opettajankoulutus ovat toimivia ja perustoiltaan
hyvässä kunnossa. Haasteita riittää toki tulevaisuudessakin:
Jatkossa keskeistä on ainakin valmistuneiden opettajien systemaattinen jatkokoulutus ja opettamiseen liittyvän tutkimuksen
vahvistaminen.
Jouni Välisaari

Aineenopettajaksi opiskelevien opintoja rakentavat kolmikantayhteistyössä matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan
ainelaitokset, opettajankoulutuslaitos ja Normaalikoulu. Yhteistyö tähtää siihen, että aineenopettajiksi opiskelevat saisivat
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Insinööriopiskelijasta
kemian opettajaksi
Alun perin minusta ei pitänyt tulla opettajaa. Lukion jälkeen
jatkoin opintoja Lappeenrannan teknillisessä yliopistosta, jossa
aloitin kemiantekniikan opintolinjalla tähtäimessäni diplomiinsinöörin tutkinto. Ymmärsin kuitenkin muutaman kuukauden
jälkeen, että valitsemani jatkokoulutus ei ollut minua varten.
Vielä samana vuonna otin yhteyttä Jyväskylän yliopiston matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan selvittääkseni
mahdollisuuteni vaihtaa opiskelupaikkaa. Seuraavana syksynä
(2002) aloitin kemian opintoni Jyväskylässä. Nyt toimin kemian
opettajana Forssassa.
Sain perusopintoni valmiiksi reilussa vuodessa, minkä jälkeen
valitsin opettajankoulutuslinjan. Valinta oli sinänsä helppo, sillä
opiskellessani lukiossa tein satunnaisia sijaisuuksia lukioni yhteydessä olevassa yläkoulussa ja Joutsenon opistossa, joissa opetin pääasiassa matemaattisia aineita. Lisäksi armeijassa vietetty
vuosi sisälsi runsaasti koulutuksen järjestämistä ja opettamista.
Päätin siis opiskella matemaattisten aineiden opettajaksi.
Kova uurastus palkittiin syyskuussa 2006, jolloin valmistuin filosofian maisteriksi. Töitä ei tarvinnut etsiä, sillä opettajista oli ja
on todellakin pulaa. Tein aluksi sijaisuuksia Jyväskylän alueella,
kunnes tartuin kiinni työpaikkailmoitukseen työministeriön internet-sivuilla. Hain matemaattisten aineiden opettajan määräaikaista virkaa Kuhalan peruskoulusta Forssassa. Aloitin työt
viikon päästä haastattelusta ja nyt 16 kuukautta myöhemmin
hoidan samaa virkaa vakituisena opettajana.
Työskenneltyäni nyt puolitoista vuotta opettajana en kadu tekemääni uravalintaa. Nautin työstäni nuorten parissa, työ on
haasteellista ja antoisaa. Kahta samanlaista päivää ei ole vielä
tullut. Minulle kerrottiin aiemmin, että opettajan työssä kaikkein
raskaimpia ovat ensimmäiset vuodet. Tähän asti se on pitänyt
paikkaansa, sillä töitä on saanut tehdä täydet päivät, myös viikonloppuisin. Eniten minut yllätti opettajan työn luonne. Itse
opetusta työssä on melko vähän. Suurimmaksi osaksi työ on
suunnittelua, valmistelua ja paperityön tekemistä.

Lisäksi hyviä muistoja tulee mieleen kemistien ainejärjestö
Radikaalista, jonka hallituksen jäsenenä toimin kolme vuotta.
Opiskelijakavereiden kanssa vietetyt saunaillat, sitsit ja muut
tapahtumat tasapainottivat hyvällä tavalla kovaa opiskelutahtia.
Aina silloin tällöin muistelen ja kaipaan opiskeluaikaani Jyväskylän yliopistossa ja kemian laitoksessa. Nyt haluan kuitenkin
tehdä töitä, mutta ehkäpä vielä joskus palaan taas opintojen
pariin. Aika kultaa muistot, niin varmaan minunkin tapauksessani. Silti uskon, että yliopistossa opiskelu oli yksi merkittävimmistä ja parhaimmista ajanjaksoista elämässäni.
Atte Kolis

Yliopistossa saamani opetus oli hyvätasoista. Opintojeni kautta
sain valmiudet tehdä opettajan työtä. Opettajan pedagogiset
opinnot tähtäsivät opettamistaitojen kehittämiseen, kun taas
kemian ja matematiikan opinnot loivat pohjan aineen opetukselle. Esimerkiksi yhdellä kemian oppitunnilla eräs oppilas kysyi,
minkä näköinen hemoglobiinimolekyyli on nähtyään hemoglobiinin molekyylikaavan C2932H4724N828S8Fe4O848. Onnekseni olin
harjoitellut orgaanisen kemian kursseilla molekyylien tunnistamista ja erilaisten molekyylikirjastojen käyttöä. Annoin kysymykseen vastauksen heti seuraavalla oppitunnilla.
Parasta kemian opiskelussa oli mielestäni hyvä henki, joka muodostui hiljalleen opiskeluaikana laitoksen henkilökunnan ja kemian opiskelijoiden välille. Opiskelu ei ollut mitään konemaista
suorittamista, vaan opintoja leimasi usein hyvin hauskat tilanteet
ja keskustelut asiapitoisen opetuksen ohessa. Laudatur-opintojen pitkät laboratoriotyötkään eivät tuntuneet vaikeilta, kun sain
työskennellä mukavassa ryhmässä asiantuntevan ohjaajan johdolla. Erityisesti hyvä henki korostui opintojen loppuvaiheessa.
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Uuden opiskelijan arki
- ihana vapaus, pelottava vastuu
Minun ajatukseni olivat kovin sekavat kohdatessani ensi
kertaa uuden opiskelupaikkani. Mielentila oli yhtä aikaa
jännittynyt ja odottava, varovainen, mutta rohkea. Askeleet
kohti Jyväskylän yliopiston bio- ja ympäristötieteiden laitosta olivat hieman hermostuneet, mutta päättäväiset. En ollut
tehnyt paljon ennakko-oletuksia opiskelusta tai yliopistosta,
vaan lähdin puhtaalta pöydältä luottavaisin mielin. Se ei
osoittautunut huonoksi päätökseksi, sillä toistaiseksi en ole
kohdannut yhtäkään varsinaista pettymystä.
Ensimmäinen päivä tuntui hankalalta. Uusia asioita tuli hirvittävä
määrä suhteellisen lyhyessä ajassa. Oli uusia paikkoja, kursseja,
ihmisiä. Tuntui kammottavalta huomata, ettei tiennyt paljon mitään. Toisaalta se osoitti hyvin sen, ettei opiskelukaan tulisi olemaan valmiiksi pureskeltua kauraa. Heti alusta alkaen tarkoitus
oli osoittaa, että kannattaa olla oma-aloitteinen, sillä sitä ominaisuutta tulee tarvitsemaan jatkossa mitä suurimmassa määrin.
Meidät pudotettiin heti aikuisten maailmaan, jossa on otettava
vastuu omista tekemisistään konkreettisesti. Omat päätökset
vaikuttavat omien opintojen suuntaan, päämäärään, ja näkyvät
suoraan lopputuloksessa. Tämä on samalla ihana vapaus, mutta
pelottava vastuu.
Päivien kuluessa eteenpäin asiat selkenivät omalla painollaan.
Huomasin, etten ollut enää joka asiasta pihalla kuin lumiukko.
Kysymällä oikeita kysymyksiä sai valoa antavia vastauksia. Toisaalta oli helpottava huomata, että muutkin ensimmäisen vuoden opiskelijat olivat kanssani samassa tilanteessa. En ollut yksin
huolieni ja murheideni kanssa. Asioiden jakaminen samassa tilanteessa olevien kanssa oli vapauttavaa. Ja niin asiat alkoivat
sujua. Ensimmäiset luennot vaikuttivat mielenkiintoisilta, ja olin
haltioissani huomatessani, että opiskelu vaikutti mukavalta ja
kiinnostavalta. Uudet ihmiset toivat oman lisävärinsä ensimmäiseen syksyyn. Peruskurssit olivat melkein samat kaikilla, joten
tutustuminen ensimmäisen vuoden opiskelijoihin oli helppoa ja
vaivatonta. Myös kurssien ulkopuolella järjestettävät tapahtumat, kuten fuksiaiset, olivat mukava tapa tutustua samaan aikaan aloittaneisiin ja vähän vanhempiinkin opiskelijoihin.
Syksyn edetessä iski motivaatiokriisi. Asiat tuntuivat vaikeilta,
mikään ei tuntunut innostavan enkä ollut varma, onko tämä
ala todella minua varten. Luennot olivat valtavien ihmismassojen joukko, mihin en lukiosta suoraan tulleena ollut tottunut. En
osannut hakea oikeaa aikaa kysyäkseni ehkä jotain avoimeksi jäänyttä asiaa luennoitsijalta. Henkilökohtainen keskustelu minua
ohjaavan Jari Ylänteen kanssa toi kuitenkin opiskeluun aivan uuden käänteen. Keskustelu koski yliopisto-opiskelua, tulevaisuutta
ja minun haaveitani. Tämä keskustelu oli ratkaiseva ensimmäisen
vuoteni ja koko loppuopiskelun kannalta. Aloin pohtia niitä asioita, joita jokainen opiskelun aloittanut joutuu kohtamaan: Onko
täällä opiskelu minua varten? Mitä haluan tulevaisuudelta? Minkälaisena näen itseni työelämässä? Syksyn toisen jakson arvosanatkin alkoivat näyttää tutuilta, tunsin onnistuvani ja osaavani ja
oivalsin asioita, kuten aikaisemmin opiskellessani.
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Raaka työ on suuri osa opiskelua; sitä ei pidä pelätä, mutta sitä
ei pidä unohtaa. Osalle ihmisistä asiat jäävät helposti mieleen,
toiset tarvitsevat tunteja saman asian läpikäymiseen. Olennaista
on, että löytää itselleen sopivan tien oppia ja ymmärtää uusia
asioita. Yliopistossa opiskelu on jatkuvaa oppimista, kuitenkin
tärkeintä on huomata kaksi asiaa: ensiksi, opiskelet vain itseäsi
ja tulevaisuuttasi varten ja toiseksi, et opi koskaan kaikkea, sinun
tulee olla valmis hakemaan tietoa ja ennen muuta tietää, miten
sitä haetaan. Minulle opiskelu merkitsi uusia haasteita ja mahdollisuuksia. Tätä varten hain yliopistoon opiskelemaan: itseäni ja
tulevaisuuttani varten.
Ensimmäisen syksyn kokemuksista päällimmäiseksi on jäänyt
onnentunne siitä, että onnistuin hakemaan minulle oikeaan
paikkaan, oikealle alalle. Pääsin haluamaani yliopistoon, jossa on
innostavia ihmisiä ja jotka ovat kiinnostuneita samoista asioista
kuin minä. Yliopistossa opiskelu vaatii jollain tavalla itsensä voittamista aina silloin tällöin, se on halua pyrkiä eteenpäin ja onnistua paremmin. Se on vapautta toteuttaa itseään haluamallaan
tavalla ja tuoda omia ajatuksiaan esille. Kaikki ei aina onnistu
helposti ja vaivattomasti ensimmäisellä kerralla. Joskus isomman
vaikeuden kohdatessa täytyy palata niiden kysymysten ääreen,
joista alussa aloitti: Mitä minä haluan? Millainen on minun tulevaisuuteni? Niille ihmisille, jotka ovat innovatiivisia ja todella
kiinnostuneita siitä, mitä tekevät tulevaisuudessa, suosittelen
lämpimästi yliopistossa opiskelua, sillä se antaa parhaan mahdollisen tuen sille, että voi tulevaisuudessa tehdä sitä, mitä haluaa.
Laura Uotila

Alkukeitos - tuoreen kemian
opiskelijan selviytymispaketti
Kemian laitoksessa ryhdyttiin loppuvuodesta 2006 suunnittelemaan uutta opintojaksoa tarkoituksena auttaa uusia
opiskelijoita menestyksekkäästi opintojen alkuun. Taustalla
oli huoli laskevista tutkintomääristä ja suuresta opintonsa
keskeyttäneiden opiskelijoiden määrästä. Hyvin pian vapaaehtoisista koostuva työryhmä kasvoi varsin suureksi osoittaen, että laitos haluaa kehittää opetustaan. Pienen miettimisen jälkeen projekti sai nimekseen ”Alkukeitos”, joka päätyikin
lopulta koko kurssin nimeksi.
Alkukeitoksen tavoitteena on tarjota uusille opiskelijoille
mahdollisimman hyvä tuki, jotta heidän yliopisto-opintonsa
lähtisivät alun alkaen hyvin käyntiin. Keinoja on monia tämän
tavoitteen saavuttamiseksi, mutta lähtökohtana on kuitenkin
ajatus siitä, että jokainen voi menestyä opinnoissaan, jos oma
asenne on oikea ja saa sekä henkilökunnan että opiskelijatovereiden tuen etenemisessään. Tärkeä tavoite alkukeitoksessa
onkin henkilökunnan ja opiskelijoiden tutustuttaminen toisiinsa heti opintojen alkuvaiheessa. Tämän edesauttamiseksi
opiskelijat jaetaan tutor-ryhmiin, joissa he viettävät paljon
aikaa keskenään. Lisäksi henkilökunnan ja opiskelijoiden vuorovaikutusta harjoitetaan teemapäivissä, joissa tutustutaan
osastojen toimintaan toiminnallisissa merkeissä, yhteisissä
kahvihetkissä päivittäin sekä yhteisessä illanvietossa kurssin
päätteeksi. Tavoitteena on, että Alkukeitoksen jälkeen opiskelijat kokevat olevansa osa laitosyhteisöä ja uskaltavat kysyä
neuvoa tai keskustella muuten vain vanhempien yhteisön
jäsenten kanssa. Tähän pääseminen edellyttää luonnollisesti
myös henkilökunnan vahvaa sitoutumista ajatukseen ja sen
toteuttamiseen.

Ensimmäinen alkukeitos toteutettiin syksyllä 2007. Kurssin
toteutukseen osallistui lähes koko laitoksen henkilökunta ja
kemian opiskelijoiden ainejärjestö Radikaali. Tämä on alkukeitoksen suurin vahvuus ja samalla laitoksen yhteishenkeä
kohottava tekijä. Puolentoista viikon aikana opiskelijat tutustuivat laitokseen ja yliopistoon, näkivät tutkimuslaboratoriot, tekivät kokeita ja harjoituksia, suunnittelivat opintojaan,
kuulivat ammatissa toimivilta kemisteiltä heidän elämäntarinoitaan, tutustuivat kemistin ja muiden luonnontieteilijöiden ammatinkuvaan ja opiskelija- ja ammattijärjestöihin,
juhlivat ja tekivät muuta opiskelijaelämään kuuluvaa. Kaiken
kaikkiaan ne olivat rankat puolitoista viikkoa, toivottavasti
myös antoisat.
Alkukeitoksesta tehtiin opiskelijoille laaja loppukysely, jonka
tulokset ovat nähtävissä verkossa osoitteessa: http://groups.
jyu.fi/radikaali/arvio/alkukeitos2007.pdf. Kurssin kehitystyö
jatkuu annetun palautteen perusteella.
Mika Pettersson
Alkukeitoksen pääkokki

Alkukeitoksen keskeisiä toimijoita ovat tutorit, jotka puuhaavat koko alkukeitoksen ajan tiiviisti ryhmänsä kanssa. Tämän
vuoksi tutorien valintaan ja koulutukseen kiinnitetään erityistä huomiota. Tutoreiksi valitaan edistyneitä (LuK-tutkinto
tai vastaavat opinnot suoritettu) opiskelijoita ja jatko-opiskelijoita. Heidän koulutuksessaan painotetaan toiminnan
ammattimaisuutta ja kurssin tavoitteisiin ja henkeen sitoutumista. Toisaalta toiminnan alettua tutorit eivät jää yksin
ryhmänsä kanssa, vaan heillä on koko kurssin organisaatio
tukenaan. Eräänä painopisteenä tutorien toiminnassa on
opintoneuvonnan antaminen ryhmälleen. Opiskelijoilla on
hyvin erilaiset tavoitteet ja suunnitelmat opintojensa suhteen johtuen erilaisista taustoista ja mahdollisista sivuaineyhdistelmistä. Tämän vuoksi jokainen tutor käy ryhmänsä
jokaisen jäsenen kanssa henkilökohtaisen keskustelun, jossa
kartoitetaan opiskelijan taustoja, vahvuuksia ja heikkouksia,
mielenkiinnon kohteita ja tavoitteita. Opinnot suunnitellaan
sitten tältä pohjalta. Näin menetellen luodaan henkilökohtainen kontaktiverkosto jokaiseen opiskelijaan.

Uudet opiskelijat tutustumassa
kemian laboratorioiden saloihin.
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Paras on se ﬁilis, kun oikeasti
ymmärtää, että näinhän se menee!
kaa, mutta innostus siihen loppui pian. Onneksi olin alkanut
lukemaan heti syksyn alussa myös biologiaa. Se tuntui oikealta alalta. Seuraavana syksynä hain uudestaan biologialle ja
pääsin sisään. Vuoden lukeminen oli tuottanut tulosta.
Kysymys: Mikä alassasi on parasta?
M: Labrat ja se fiilis, kun oikeasti ymmärtää, että, hitto, näinhän se menee. Kursseilla oppii monia asioita, mutta kokonaisuuden hahmottaminen on välillä hankalaa. Itselleni se
hetki, kun sain kvanttimekaniikan reunasta kiinni, oli aivan
mahtava.
T: Mahdollisuus työskennellä myös maastossa. Kasvikurssin
aikana oli hienoa, kun luonnossa usein vastaan tuleville kasveille löytyi nimi. Tosin kurssin aikana tuli välillä myös sellainen tunne, että pitää liikkua silmät kiinni, kun ei meinannut
millään muistaa niitä kaikkia nimiä – varsinkaan tieteellisiä.
Hienoa on ollut saada tietää, mitä kaikkea maassa möyrii
jne. Tulevaisuudessa tuntuisi hyvältä päästä tekemään jotain
luonnonsuojelun hyväksi.

-Markuksen mielestä keittiössä on vähän kuin labrassaMarkus: Hei, olen viidennen vuoden fysikaalisen kemian
opiskelija.
Tiina: Moikka, olen kuudennen vuoden pian valmistuva ekologian opiskelija
M: Meitä pyydettiin kertomaan opiskelusta matemaattisluonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Kysymys: Mitä mieltä olet ollut opiskelusta Jyväskylässä?
T: Opiskelu Jyväskylässä on ollut mukavaa. Täällä on paljon
samanhenkistä porukkaa ja mukavia maastokursseja.
M: Henki Jyväskylässä on hyvä. Opiskelijoista löytää helposti
kavereita ja meininki on avointa. Varsinkin opiskelijatoiminnassa. Kemialla tosin pidämme enemmän hauskaa laboratorioissa kuin maastokursseilla. Legendaarisimmat vitsit lähtevät yleensä joko labrassa tai saunailtojen lomassa.
Kysymys: Miten päädyit opiskelemaan alaasi?
M: Hain biologialle ja kemialle, koska ne vaikuttivat mielenkiintoisilta. Pääsin kemialle ja totesin pian, ettei biologia yliopistossa ollut minua varten. Kemia sen sijaan oli helppoa ja
porukka niin mukavaa, ettei tehnyt edes mieli vaihtaa pois.
Ehkä taaimmaisena ovat hyvät opettajani lukiossa, jotka saivat innostumaan luonnontieteistä. Eikä MacGyverin innoittamaa halua saada tietää, miten kaikki toimii, saa missään
nimessä unohtaa.
T: Olen aina pitänyt luonnosta ja sen seuraamisesta, joten
tuntui luonnolliselta lähteä opiskelemaan biologiaa. Jo lukion
valitsin vähän sen mukaan, mitä biologian kursseja oli tarjolla. Ensimmäisellä yrittämällä ei sisäänpääsy biologiaa lukemaan onnistunut, mutta varatienä yliopistoon minulla oli
matematiikka. Sitä pääsin opiskelemaan suoraan ylioppilaspapereiden perusteella. Luin muutaman kurssin matematiik40

Kysymys: Mikä alasi opiskelussa on haasteellisinta?
T: Opiskelujen aikana oli kyllä haasteellisinta opetella satojen
kasvien tieteelliset nimet. Se vei aikaa. Opettelun jälkeen oli
kyllä hyvä tunne, kun tiesi niin monelle kasville nimet.
M: Ehkä se, ettei oikeasti voi suoraan nähdä, mitä tutkii. Molekyylejä kun voi havainnoida suoraan vain spektroskopialla,
ja vaikka ne piikkiviidakot kertovatkin paljon, niin ei niistä
oikein millään saa pallomaisia muotoja. Pitää vain uskoa, että
näin se menee, kun todisteet löytyvät. Se että yliopistossa
kaikki kirjat ovat yleensä englanniksi, tuottaa joillekin ongelmia, mutta kyllä sitäkin pian oppii lukemaan. Yrittämällä,
sisulla ja tekemällä töitä kyllä selviää kaikesta, mitä täällä
eteen tulee.
Kysymys: Minkä vinkin antaisit yliopistoon hakeutuville?
M: Lähde opiskelemaan sitä, mikä sinua kiinnostaa. Motivaatiolla on opiskelussa ja sitä seuraavassa työllistymisessä suuri
merkitys. Kun olet opiskellut sitä, mikä sinua kiinnostaa, työllistyt tekemään työtä, joka kiinnostaa ja jota jaksaa tehdä.
T: Hitsi, toi oli hyvä. Hankala keksiä parempaa. Jos vapaaajasta jotain sanoisi, niin kannattaa osallistua ainejärjestön
retkille ja muihin tapahtumiin. Niissä oppii paremmin tuntemaan opiskelijatovereitaan.

-Tinttien punnitus
on tarkkaa puuhaa-

Opiskelijoilta tunnustusta
hyvälle opetukselle
Biologian ainejärjestö Syrinx valitsi
vuoden opettajaksi solubiologian yliassistentti Olli Pentikäisen. Opiskelijoiden mielestä Pentikäinen on innostava
luennoitsija, jota on helppo lähestyä.
Hänen positiivinen asenteensa opettamiseen välittyy luennoilla opiskelijoille.

Tilastotieteen uudet opiskelijat valitsivat vuoden opettajaksi lehtori
Harri Högmanderin. Opiskelijat
pitävät Harria innostavana ja inspiroivana opettajana. Valintaperusteissa kehuttiin erityisesti hänen
mukavan rentoa opetustyyliään.

Matematiikan opiskelijat valitsivat nettiäänestyksellä parhaaksi luennoitsijaksi professori Pekka
Koskelan. Valintaa perusteltiin mm. seuraavasti:
”Loistava luennoitsija, valloittava persoona, jonka opissa jaksaa istua”, ”Innostunut ja asiantunteva luennoitsija”, ”Ihmisläheinen henkilö, jota
on helppo lähestyä ongelmatilanteissa”.

Kemian ainejärjestö Radikaali valitsi
hyväksi opettajaksi lehtori Mika Petterssonin. Hyvän opetuksen lisäksi
kemian opiskelijat arvostivat Mikan
organisoimaa ”Alkukeitosta” uusille
opiskelijoille.
Fysiikan opiskelijat valitsivat vuoden opettajaksi
yliassistentti Markku Lehdon.
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Not a Random Walk
from Jena to Jyväskylä
Stefan Geiss studied mathematics in Jena, and wrote his PhD in
functional analysis. After that he became interested in stochastics, which was also visible in his habilitation. He worked then
also at the Academy of Berlin and at the Université Pierre-etMarie-Curie (Paris) and at the Technical University of Vienna. In
2000 he was nominated at the University of Jyväskylä to a new
professorship in stochastics.
Why did you apply to the new professorship at Jyväskylä so far
from Jena?
- Jyväskylä had a good reputation, and names like Kari Astala,
Pekka Koskela, Pertti Mattila and Antti Penttinen were well
known to me and my colleagues.
Since his appointment he has built up a whole line in stochastics
within the Department of Mathematics and Statistics.
Stefan’s main research interests are in stochastic analysis, approximation theory motivated by stochastic finance, and the
connections of stochastics to real analysis. At the moment there
are four post-graduate students in his group, and one PhD has
already fledged from the nest. The well-running basic and advanced courses in stochastics are one cornerstone for his research group. Stefan has a reputation of a good and caring teacher among students, which explains the steady, but non-trivial
popularity of his lectures. He modestly adds the applicability of
stochastics to the reasons why many students of mathematics,
statistics and physics participate his courses.
Stefan Geiss did not come to Jyväskylä alone, but with a whole
family. His wife Christel is a senior assistant at the Department
of Mathematics and Statistics. They have two children, who keep
their parents busy and teach them Finnish. Stefan seems more
than just polite when he tells how he likes the Finnish life style:
- People usually do what they promise; Finnish honesty is not
just a myth. I like winters, and skiing was my hobby even
before coming here.
Besides skiing, which has been hard during the last poor winters,
other pastime activities he enjoys are literature and digital photography – not a surprise for someone coming from Jena, one
of the optics capitals in the world. And the whole family likes
hiking in the mountains, particularly in the Alps.

Harri Högmander
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First impressions of
a recently arrived Postdoc
During the last decades, the number of individuals with
postdoctoral appointments in science, engineering, and
health-related disciplines has more than doubled. While this
growth in the number of individuals receiving postdoctoral
training is gratifying and may reflect the excitement and
continuing expansion occurring on many scientific fronts,
choosing where to do your postdoctoral training can impose
a lot of pressure. The number of consecutive postdoctoral
appointments held before more permanent employment increases and it is ever more important to perform your post
doc in good conditions. In fact, I guess that the “Holy Grail”
of every young researcher is a tenure-track position; after a
while one can get fed up with Valentine’s cards delivered in
the post rather than by hand and living with moving boxes
never fully unpacked… more seriously everybody need some
long-term planning in his research.
I first heard about the University of Jyväskylä through the publications of Rauno (Alatalo) and Heli (Siitari), but the first time I
came here was for the ISBE (International Society of Behavioural
Ecology) congress in 2004. That was my first occasion to enjoy
the Finnish sense of organization, but I only fully understood
why Heli and Rauno were so enthusiastic and proud about their
University when I started to work here as a post doctoral researcher.
The University offers me a broad range of resources to gain or
enhance new skills for my career; the working condition in terms
of space, IT and technical material is outstanding. The modern
and comfortable campus located on the shore of the lake Jyväsjärvi is complemented by the Konnevesi Research station which
provides ideal facilities for high-standard research but also a
friendly atmosphere for seminars. The Centre of Excellence in
Evolutionary Research is the ideal framework for fruitful interactions with a group of internationally renowned researchers. Generally speaking, the atmosphere at the department is incredibly
stimulating. From the colleagues and students to administrative
staff you can feel that everybody is here to help you and work
with you, for example to provide administrative papers, a solution to your IT problems, help on a manuscript or valuable advice
on career options. And I think it is because everybody in this
Faculty understands that this continued interest provided to the
postdoc will, in turn, better enable the faculty to recruit the best
candidates to their research programs. Enhancing the visibility
and working conditions of the postdoc is a “win-win” situation
for all members of our academic community and it is good to
feel that the staff of the Faculty of Mathematics and Science is
not only aware of that but does its best to apply it.

After defending his PhD in Paris, France, Vincent STASZEWSKI has started his first postdoc in July 2008 on a
fellowship from the Faculty of Mathematics and Science.
He is working on immuno-ecology issues, in particular the
maternal transfer of antibodies and the dynamics of vector-borne diseases (http://users.jyu.fi/~vistasze/).
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Maailmanviiva Albert Einstein ja moderni fysiikka
Albert Einstein (1879-1955) on suuren yleisön keskuudessa
parhaiten tunnettu suhteellisuusteoriastaan, mutta vähemmän tunnettu merkittävästä osuudestaan kvanttifysiikan
syntyyn. Vaikka Einstein oli yksin puurtavan, eristäytyvän
hullun tiedemiehen perikuva, on hänen suhteellisuuteoriansa ja kvanttihypoteesinsa takana koko joukko ideoita ja
tutkimuksia, joita olivat kehitelleet jo hänen edeltäjänsä ja
aikalaisensa, nämäkin suuria fysiikan mahtimiehiä. Tätä Einsteinin edeltäjien vaikutusta Einsteinin ideointiin ja Einsteinin itsensä vaikutusta 1900-luvun tärkeimpään tieteelliseen
läpimurtoon, kvanttiteoriaan, pohtii Jukka Maalammen kirja
Maailmanviiva - Albert Einstein ja moderni fysiikka.
Jukka Maalammen kirja pureutuu syvälle Einsteiniin vaikuttaneisiin tieteellisiin ajatuksiin ja niiden esittäjiin. Tätä taustaa vasten
Einsteinin suuret saavutukset eivät näytä pienemmiltä, vaan saavat rationaalisen selityksen - Einstein ei ollut ideoineen yksin, ja
mitään ei vedetty täysin hatusta, kuten yleisesti luullaan. Toisaalta Einsteinin suurten ajatusten taustalla oli peräänantamaton
omistautuminen tieteelle ja lapsenomainen kyky kysellä ja kyseenalaistaa vallitsevia käsityksiä. Kyseenalaistamisessa ja omien
ajatusten hellimisessä Einstein meni monesti jopa jääräpäisyyden
asteelle - ja oli useammin oikeassa kuin väärässä.
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Maailmanviiva sai vuoden 2007 tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon eikä syyttä. Kirja on herkullinen lukuelämys, faktatiedon
lähde, joka on kirjoitettu helposti luettavaan muotoon ja rennolla otteella. Kirjan hauskasta tyylistä olkoon esimerkkinä seuraava lainaus, joka kertoo Lontoon Royal Institution luennoijasta, sähkökemiaa tutkineesta Sir Humpry Davystä (1778-1824).
Maalampi kirjoittaa “naiset pyörtyilivät komeaa Davyä kuunnellessaan ja kirjoittelivat hänelle runoja. Tuollaisesta menestyksestä nykyajan tieteen popularisoijat eivät uskalla edes uneksia.”
Omana kommenttinani voisin todeta, että kyseisellä karismalla
ladattuja luennoitsijoita tarvittaisiin kiertämään maakunnan lukioita, jotta taattaisiin hyvän oppilasaineksen saanti täällä matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.
Paljastan tässä kirja-arviossani Maalammen kirjan juonen, mutta se sallittakoon kirjan asiasisällön tärkeys huomioonottaen.
Paljastuksesta huolimatta - tai oikeastaan sen innoittamana jokaisen tämän referaattini lukijan kannattaa tutustua alkuperäisteoksen hauskasti tarjoiltuun ytimekkääseen tietopakettiin.
Kirjaa lukemalla pystyy omaksumaan eräitä fysiikan vaikeimpiakin ajatusrakennelmia kuin huomaamattaan.
Einsteinin läpimurto oli vuosi 1905, jolloin hän julkaisi suppeamman suhteellisuusteoriansa, kvanttihypoteesinsa valosähköiselle
ilmiölle, keinon molekyylien suuruuden määrittämiseen ja tilastollisen selityksen Brownin liikkeelle. Aina 1600-luvulta 1900luvun alkupuolelle asti eetteriteoria oli hallinnut tieteellistä
ajattelua. Samoin Newtonin absoluuttinen aika ja avaruus oli
kiveen hakattu fysiikan perusfilosofia. Einstein pystyi murtautumaan eetteriteorian ja Newtonin filosofian kahleista ja luomaan
jotain täysin uutta: ajan ja paikan suhteellisuuden käsitteen.
Tässä häntä auttoivat hänen vahva fysikaalinen intuitionsa ja
maailman kauneimmiksi äänestetyt kaavat - Maxwellin yhtälöt.
Näin Maalampi taustoittaa loistavasti suhteellisuusteoriaan vieneen polun ja sen varrella urakoineet sähkömagnetismin teorian
suurnimet.

Einstein yleinen suhteellisuusteoria valmistui vuonna 1915. Sen
sisältö ovat Einsteinin kenttäyhtälöt, joiden kautta massa muovaa aikaa ja avaruutta. Einsteinin kenttäyhtälöiden kauskantoisesta vaikutuksesta kertoo myös se, että hänen siihen aikoinaan
ymppäämänsä ns. kosmologinen vakio on tätä nykyä ehdokkaana selittämään avaruuden ns. pimeän energian olemassaolon.
Itse asiassa Einsteinin ns. tensoriteorian varteenotettavin kilpailija oli suomalaisen fysiikan kansainvälisesti tunnetuimman nimen Gunnar Nordströmin (1881-1923) kehittämä painovoiman
skalaariteoria. Vuoden 1919 auringonpimennyksen yhteydessä
havaittu valon taittuminen auringon painovoimakentässä kallisti vaa’an kuitenkin Einsteinin tensoriteorian puolelle. Maalampi toteaakin kirjassaan osuvasti: “Harvoin on suomalainen
luonnontieteilijä ollut yhtä lähellä tieteellisen vallankumouksen
polttopistettä kuin Nordström tuolloin oli.”
Einsteinin yleisen suhteellisuusteorian dramaattisin ennustus
ovat avaruuden mustat aukot, jotka nielevät kaiken lähelleen
osuvan ja pysäyttävät kellot pinnallaan niin kutsutussa tapahtumahorisontissa. Aukot syntyvät tähtien romahtaessa painovoiman vaikutuksesta. Jättiläismäisiä mustia aukkoja esiintyy mm.
galaksien, kuten meidän oman Linnunratamme keskustassa. Einstein teorian seurausta ovat myös gravitaatioaallot, joita ei ole
vielä havaittu, mutta joita nykyään metsästetään suurimittaisissa kokeissa ympäri maapalloa.
Einsteinin valon kvanttiteoria selitti mittauksissa havaitun valosähköisen ilmiön, ja tästä työstä Einstein sai vuoden 1921 Nobelin palkinnon. Valon kvanttiteoria ratkaisi myös mustan kappaleen säteilyyn liittyneet ongelmat. Einsteinin työn tuloksena
ymmärrettiin, että atomit ja molekyylit ovat konkreettisia aineen
rakenneosasia. Edellä mainitut havainnot pohjustivat tien 1900luvun tärkeimpään ja voitokkaimpaan fysiikan teoriaan, kvanttifysiikkaan. Tätä Einsteinin osuutta kvanttifysiikan syntyyn
Maalampi kutsuukin aivan aiheellisesti “Einsteinin tieteellisen

perinnön kirkkaimmaksi helmeksi”. Kvanttifysiikassa Einsteinin
nimi vilahtaakin monessa yhteydessä, muun muassa bosoneja
(esim. fotonit eli valohiukkaset) kuvaavassa Bosen-Einsteinin
tilastollisessa laissa ja Bosen-Einsteinin kondensaatissa, jossa
bosonit kerääntyvät systeemin alimmalle mahdolliselle kvanttitilalle hyvin matalissa lämpötiloissa. Bosonien tilastolakiin perustuu myös laser, jonka toimintaperiaatteen Einstein selitti ns.
stimuloituna emissiona.
Einstein ei koskaan sulattanut kvanttifysiikan epätarkkuusperiaatetta ja ilmiöiden todennäköisyysluonnetta - luonto ei ole
arpapeliä eikä Jumala heitä noppaa. Hän myös pyrki kyseenalaistamaan kvanttifysiikan ajatuskokeillaan. Kuuluisin näistä on
nimeltään Einsteinin-Podolskin-Rosenin (EPR) paradoksi, joka
lopulta onnistuttiin selittämään lomittuneiden kvanttitilojen
käsitteellä. Kyseiset tilat mahdollistavat mm. kvanttitietokoneen
huiman nopeuden, jahka sellainen joskus saadaan toimimaan.
Viimeisinä 30 elinvuotenaan Einstein erakoitui muusta tiedemaailmasta ja uppoutui kehittämään sähkömagnetismin ja
gravitaation yhdistävää suurta yhtenäisteoriaansa. Aika ajoi
kuitenkin kyseisen yritelmän ohi jo Einsteinin eläessä, sillä oli
löydetty jo kaksi uutta luonnon perusvoimaa: vahva ja heikko
ydinvoima. Voisi sanoa, että suuren tiedemiehen ura sai pannukakkumaisen lopun. Tämä ei kuitenkaan himmennä Einsteinin
muita saavutuksia, mitkä tekivät hänestä tieteen jättiläisen ja
suuren kansainvälisen julkkishahmon, joka tunnettiin myös sodanvastaisista kannanotoistaan.

Jouni Suhonen
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Uudistumiseen tarvitaan
innovaatioita ja uudistumiskykyä
‒ ei byrokratiaa
Globalisaatio ja toimintaympäristön muutokset haastavat yliopistoja arvioimaan rakenteitaan ja toimintatapojaan. Tieteellisessä tutkimuksessa murretaan ehkä enemmän kuin koskaan
vanhoja raja-aitoja ja luodaan uusia tieteenaloja. Uudet teknologiat, tutkimuslaitteet ja -menetelmät mahdollistavat suuntautumisen kokonaan uusille tutkimusalueille, esimerkiksi nano- ja
laskennallisiin tieteisiin. Samanaikaisesti tutkimustiedon ja uusien teknologioiden merkitys yhteiskunnallista kehitystä ja kansainvälistä kilpailukykyä eteenpäin sysäävänä voimana kasvaa.
Suomessa on väkilukuun nähden paljon yliopistoja. Monet niistä on perustettu tukemaan alueellista kehitystä. Globalisaatio
ja erityisesti kokeellisen tutkimustoiminnan kalleus monilla
aloilla edellyttävät nyt yksikkökoon suurentamista, yhteistyötä
tutkimusinfrastruktuurien rakentamisessa ja käytössä ja kaiken
kaikkiaan pienen maan vähäisten voimavarojan kokoamista.
Tämä kaikki pitäisi pystyä tekemään tavalla, joka sysäisi Suomen
tieteen, teknologisen ja yhteiskunnallisen kehityksen uudelle
nousu-uralle. Näkemyksellisyyden ja innovaatioiden lisäksi nyt
tarvittaisiin sosiaalista uudistumiskykyä. Tähänastiset toimet innovaatio- ja allianssiyliopistoineen ja yliopiston oikeusaseman
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muutoksineen viittaavat ikävä kyllä siihen, että yliopistoilta
puuttuu juuri tuo jälkimmäinen, sosiaalinen uudistumiskyky.
Sen sijaan, että uudistettaisiin ennakkoluulottomasti ja rohkeasti piintyneitä toimintatapoja ja tuettaisiin lupaavia innovaatioita, sementoidaan nyt rakenteellisen uudistamisen nimissä omia
asemia ja luodaan uutta byrokratiaa.
Ranskalainen juristi Alexis de Tocquille pohti 1800-luvun alun
matkakirjassaan Demokratia Amerikassa demokraattisen yhteiskunnan tulevaisuutta tuon ajan jämähtäneiden eurooppalaisten
yhteiskuntien näkökulmasta. Muutosvoimana oli vahva kansalaisyhteiskunta. Moshe Lewin kuvaa vuorostaan pari vuotta
sitten ilmestyneessä kirjassaan Neuvostoliiton vuosisata puolueen ja valtion johdon uudistumisyrityksiä Neuvostoliitossa.
Mahtipontisia yrityksiä tehtiin kerta toisensa jälkeen, aina yhtä
huonoin tuloksin, ja lopulta koko valtio sortui. Heikosta kansalaisyhteiskunnasta ei ollut muutosvoimaksi ja kuitenkin siinä oli
muutoksen alku. Mutta mistä yliopistot ammentavat elinvoimansa, uusista johtamisopeista vai yliopisto- ja taustayhteisöistä itsestään?

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta on omistautunut
perustamisestaan saakka uuden, kansainvälisesti korkeatasoisen
tutkimustiedon tuottamiseen ja uusien tutkijapolvien ja opettajien kouluttamiseen. Tämä perusasetelma ei ole muuttunut
miksikään 40 vuoden aikana; investoinnit korkeatasoiseen tutkimukseen ja koulutukseen takaavat ainakin pitkällä aikavälillä
yhteiskunnalle parhaan mahdollisen tuoton sijoitetulle pääomalle. Silti tieteellinen kehitys, uudet tutkimusmenetelmät ja
teknologiat ja yhteiskunnan tarpeet haastavat meitä arvioimaan
ja uusimaan toimintatapojamme jatkuvasti. Luottamus omiin
voimiin on vankkumaton.
Tiedekunnan tutkimuksessa on keskitytty päätutkimusaloille
pitäen ovet avoimina myös uusille suuntauksille, nousuille ja
tieteidenvälisen tutkimuksen mahdollisuuksille. Esimerkiksi biotieteissä ekologian ja evoluution tutkimuksesta on jo syntynyt
hedelmällinen symbioosi. Samoin hydrobiologian, limnologian
ja parasitologian tutkimus ja koulutus tukevat erinomaisesti
toisiaan. Nanotieteissä fyysikot, kemistit ja biologit yhdistävät
tutkimusosaamistaan ainutlaatuisella tavalla. Tekemällä yhteistyötä muiden yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten kanssa tiedekunnassa haetaan nyt aktiivisemmin kuin ehkä koskaan myös
synergiaetua ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta.
Allianssiyliopiston aiehakemusten yhteydessä koettiin miellyttävänä yllätyksenä Tampereen yliopistojen ja Jyväskylän yliopiston liikunta- ja terveystieteiden suuri kiinnostus Jyväskylässä
tehtävään korkeatasoiseen luonnontieteiden tutkimukseen,
tutkimuksen infrastruktuuriin ja koulutukseen. Jyväskylällä on
vastaavasti huomattavaa mielenkiintoa Tampereen biotekniikan,
lääketieteen ja tekniikan tutkimukseen ja koulutukseen ja myös
Tampereen seudun hyvin hoidettuun teknologialiiketoimintaan.
Nämä täydentävät ja tukevat hyvin toisiaan. Tätä pohjalta syntyi
lyhyessä ajassa kolme monitieteistä hanketta, joissa on mahdollista luoda uutta maailmanluokan osaamista eri osapuolten
vahvuuksia hyödyntämällä, ja useita muita yhteistyöhankkeita.
Nyt sopii odottaa, että nämä innovaatiot saavat kaiken mahdollisen tarvitsemansa tuen. Silloin meillä on mahdollisuus tehdä
ajassamme uutta historiaa.
Matti Pylvänäinen
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Tieteenalat ja oppiaineet
Fields of research and disciplines
BIO- JA YMPÄRISTÖTIETEIDEN LAITOS •
DEPARTMENT OF BIOLOGICAL AND ENVIRONMENTAL SCIENCE
Biologia • Biology
Ekologia ja ympäristönhoito • Ecology and Environmental Management
Kalabiologia ja kalatalous • Fish Biology and Fisheries
Limnologia ja hydrobiologia • Limnology and Hydrobiology
Ympäristötiede • Environmental Science
Solubiologia • Cell Biology
Molekyylibiologia • Molecular Biology
Biotekniikka • Biotechnology
Kemiallinen biologia • Chemical Biology
Evoluutiogenetiikka • Evolutionary Genetics

KEMIAN LAITOS • DEPARTMENT OF CHEMISTRY
Kemia • Chemistry
Epäorgaaninen ja analyyttinen kemia • Inorganic and Analytical Chemistry
Fysikaalinen kemia • Physical Chemistry
Orgaaninen kemia • Organic Chmistry
Soveltava kemia • Applied Chemistry
MATEMATIIKAN JA TILASTOTIETEEN LAITOS •
DEPARTMENT OF MATHEMATICS AND STATISTICS
Matematiikka • Mathematics
Stokastiikka • Stochastics
Tilastotiede • Statistics

FYSIIKAN LAITOS • DEPARTMENT OF PHYSICS
Fysiikka • Physics
Teoreettinen fysiikka • Theoretical Physics
Soveltava fysiikka • Applied Physics
Elektroniikka • Electronics

Tutkijakoulut
Graduate schools
Bioinformatiikka ja rakenteet –tutkijakoulu
National Graduate School in Informational and Structural Biology
(ÅA, HY, JoY, JY, KY, OY, TaY, TY, Biomedicum, CSC, VTT, 9 yritystä)

Kansallinen orgaanisen kemian ja kemiallisen biologian tutkijakoulu
National Graduate School in Organic Chemistry and Chemical Biology
(TY, HY, JoY, JY, KY, OY, TTY, ÅA, Wallac Oy)

Biologiset vuorovaikutukset –tutkijakoulu
Graduate School in Biological Interactions
(TY, HY, JoY, JY, OY, RKTL, METLA, MTT)

Laskennallisen informaatiotekniikan tutkijakoulu
Graduate School in Computational Methods of Information Technology
(TKK, HY, JY)

Energiatekniikan tutkijakoulu
Graduate School in Energy Science and Technology
(TKK, TTY, LTY, JY, OY, ÅY, VY)

Laskennallisen kemian ja molekyylispektroskopian tutkijakoulu
Graduate School in Computational Chemistry and Molecular Spectroscopy
(ÅÄ, HY, JY, OY)

Epäorgaanisen materiaalikemian tutkijakoulu
Inorganic Materials Chemistry Graduate Program
(JoY, HY, JY, OY, TKK)
Evoluutioekologian tutkijakoulu
Graduate School in Evolutionary Ecology
(JY, HY, OY, TY)
Graduate School in Computing and Mathematical Sciences
(JY)
Hiukkas- ja ydinfysiikan tutkijankoulu
Graduate School in Particle and Nuclear Physics
(JY, HY, HIP, OY, TY, CERN)
Kansainvälinen sellu- ja paperitekniikan tutkijakoulu
International Doctoral Programme in Pulp and Paper Science and Technology
(TKK, HY, JY, LTY, OY, TTY, ÅA)
Kansallinen nanotieteiden tutkijakoulu
National Graduate School in Nanoscience
(JY, HY, OY, TKK, TTY, TY, ÅA, MIKES, VTT)
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Laskennallisen virtausdynamiikan tutkijakoulu
Graduate School in Computational Fluid Dynamics
(TKK, JY, LUT, TUT)
Matemaattisen analyysin ja sen sovellusten tutkijakoulu
Graduate School in Mathematical Analysis and Its Applications
(HY, JoY, JY, OY, TKK, TY, ÅA)
Materiaalifysiikan tutkijakoulu
Graduate School in Materials Physics
(TKK, HY, JY, OY, TTY, TY)
Stokastiikan ja tilastotieteen tutkijakoulu
Graduate School in Stochastics and Statistics
(ÅA, HANKEN, HKKK, HY, JoY, JY, OY, TaY, TKK, TKKK, TY, VY, KTL, Tilastokeskus, Vakuutusvalvonta, VTT)
Valtakunnallinen matematiikan, fysiikan ja kemian opetuksen tutkijakoulu
Graduate School on Mathematics, Physics and Chemistry Education
(HY, JoY, JY, LY, OY, TaY, TY, ÅA)
Ympäristötieteen ja -tekniikan tutkijakoulu
Graduate School in Environmental Science and Technology
(JoY, HY, JY, KY, OY, TTY, ÅA)
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2424
395

2001

10,9
9,5
20,4

RAHOITUS  FUNDING [1000 €]
Budjettirahoitus Budget funding
Ulkopuolinen rahoitus External funding
Yhteensä  Total

10
11
21

39
16
25
33
30
95
18
200
456

* Sisältää vuodesta 2004 alkaen myös kiinteistömenot. Includes the estate cost since 2004.

37
15
24
30
28
90
18
190
432

HENKILÖSTÖ  PERSONNEL
Professorit Professors
Lehtorit Lecturers
Yliassistentit Senior assistants
Assistentit Assistants
Muut opettajat Other teaching staff
Tutkimusta avustava henkilökunta Technicians
Hallinto- ja toimistohenkilökunta Administrative personnel
Muu tutkimushenkilökunta
Yhteensä  Total

10,8
11,4
22,2

39
16
27
30
32
95
23
222
484

11,9
12
23,9

42
15
28
32
27
96
23
247
510

17
11
7
1
1
37

2276
399

2000

TOHTORIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN  Ph.D. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet Biological and environmental sciences
13
9
10
Fysiikka Physics
9
5
9
Kemia Chemistry
5
5
6
Matematiikka Mathematics
1
Tietotekniikka Computer science
Tilastotiede Statistics
Yhteensä  Total
27
19
26

2162
440

1999

60
42
60
17
4
183

2021
336

1998

MAISTERIN TUTKINNOT PÄÄAINEEN MUKAAN  M.Sc. DEGREES ACCORDING TO MAIN SUBJECT
Bio- ja ympäristötieteet Biological and environmental sciences
72
59
59
Fysiikka Physics
41
37
36
Kemia Chemistry
51
45
39
Matematiikka Mathematics
33
21
25
Tietotekniikka Computer science
18
Tilastotiede Statistics
Yhteensä  Total
215
162
159

OPISKELIJAMÄÄRÄT  NUMBER OF STUDENTS
Kaikki opiskelijat All students
Uudet opiskelijat New graduate students

12
13
25

47
21
32
29
27
96
24
264
540

11
5
6
5
1
28

55
32
58
17
8
170

2493
502

2002

Tilastoja  Statistics 1998-2007

12,7
12,8
25,5

47
20
32
29
27
88
22
273
538

11
11
6
3
2
33

72
41
54
20
9
196

2605
529

2003

19,4
15,4
34,8

45
18
29
27
26
67
23
265
500

17
8
8
1
1
35

79
40
41
21
12
193

2588
487

2004

19,9
14,4
34,3

47
17
35
26
25
62
28
264
504

13
8
2
4
1
28

82
46
37
21
7
193

2673
355

2005

20,7
12,7
33,4

47
18
33
25
17
63
28
268
499

9
14
4
3
30

91
38
30
21
7
187

2583
354

2006

21,5
12,4
33,9

48
18
33
25
23
61
24
247
479

19
9
5
2
2
37

85
49
35
22
5
196

2572
351

2007

Opiskelijamäärät tiedekunnittain
Number of students according to faculties in 2007

Ylemmät korkeakoulututkinnot tiedekunnittain
MSc degrees according to faculties in 2007

Kokonaisopiskelijamäärä / Total number 15 261

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 1 374

9%

10 %
23 %
28 %

13 %

13 %

9%
14 %

17 %
11 %

17 %
9%

14 %

13 %

Tohtorin tutkinnot tiedekunnittain
PhD degrees according to faculties in 2007

Vuonna 2006 julkaistut referoidut tieteelliset artikkelit
Publications in ref. journals in 2006

Tutkintojen yhteismäärä / Total number 130

Julkaisujen yhteismäärä / Total number 1 325

6%

9%
21 %

15 %

4%

16 %
11 %
15 %
11 %

6%
9%

28 %

25 %
14 %

8%

Humanistinen tiedekunta
Faculty of Humanities

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta
Faculty of Mathematics and Science

Informaatioteknologian tiedekunta
Faculty of Information Technology

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta
Faculty of Social Sciences

Kasvatustieteiden tiedekunta
Faculty of Education

Taloustieteiden tiedekunta
School of Business and Economics

Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta
Faculty of Sport and Health Sciences

Muut
Others

Maisterin tutkinnot matemaattisluonnontieteellisissä aineissa 2007
MSc degrees in mathematics and science
at the Finnish universities in 2007

Tohtorin tutkinnot matemaattisluonnontieteellisissä aineissa 2007
PhD degrees in mathematics and science
at the Finnish universities in 2007

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 1 562

Tutkintojen kokonaismäärä / Total number 360

3%

5%

15 %

14 %
29 %
38 %
4%

6%

t

9%
6%

17 %

8%
9%

9%
17 %
14 %

Helsingin yliopisto University of Helsinki
Joensuun yliopisto University of Joensuu
Jyväskylän yliopisto University of Jyväskylä
Kuopion yliopisto University of Kuopio
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Oulun yliopisto University of Oulu
Tampereen yliopisto University of Tampere
Turun yliopisto University of Turku
Åbo Akademi

TOIMITUS
Harri Högmander, Rauno Julin, Marja Korhonen, Pekka Koskela,
Marianne Laapio, Matti Pylvänäinen, Jussi Valkonen, Jari Ylänne
TILASTOT
Soili Leskinen, Piia Löppönen, Marketta Maukonen, Tuula Paukama, Matti Pylvänäinen,
Paula Sarkkinen, Hannele Säntti-Ahomäki, Eeva-Liisa Tauriainen
KUVAT JA GRAAFIT
Harri Högmander, Juho Jäppinen, Petteri Kivimäki, Henrik Kunttu,
Gilbert Ludwig, Jussi Maunuksela, Kirsi-Marja Nurminen, Milaja Nykänen, Markus Oja, Jukka Rintala,
Kari Rissanen, Timo Sajavaara, Janne-Tuomas Seppänen, Tiia Seppänen, Vincent Staszewski,
Tellervo Valtonen, Marianne Laapio, Matti Pylvänäinen, Minja Revonkorpi.

GRAAFINEN SUUNNITTELU
Minja Revonkorpi / Taidea
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